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 خط مشی کیفیت

 گروه بین المللی ماهران باتاب فردا ))هینا سرت((

گروه بین المللی هینا سرت به عنوان یکی از سازمان های معتبر در زمینه مشاوره و پیاده سازی استانداردهای بین 

گامی بلند در جهت بهبود کیفیت  و مبتنی بر ریسک، دگراینآبا ایجاد تفکر فر ،المللی و کارسازی ثبت و صدور این گواهینامه ها

سرلوحه قرار دادن  با همچنین و برداشتهو برآورده ساختن الزامات قانونی و همچنین رعایت اصول فنی و کیفی  خود خدمات

 خود را متعهد به اصول زیر می داند: مشتریان، الزاماترضایت و  ،مشتری مداری از طریق تامین خواسته ها

 و بین المللی.ی رعایت استانداردهای مل 

 مشتریانتوجه به نیازها و خواسته های ا ب ارائه شدهخدمات  کیفیت ارتقاء حفظ و. 

  ر.بزرگت و جدید بازار های به دسترسی جهت و محصوالت انجام کار بهبود مداوم سطح کیفی 

  جهان و فراهم نمودن شرایط همکاری و مشارکت با شرکتهای صاحب نام در منطقه. 

 سازمانی ارزش های بسط و کیفیت فرهنگ توسعه. 

 ارتقاء و های شرکت و فعالیت یندهاآفر تمامی در جهت بهبود مستمر کارکنان و کاربردی هدفمند آموزش 

 و هم چنین دانش سازمانی مبتنی بر مدیریت دانش. کار گروهی

 کرد آنان.کیفیت کار بهبود نتیجه در و مشارکت آنان از طریق جلب کارکنان و انگیزه ارتقاء روحیه 

سیستم مدیریت کیفیت  استانداردرا منطبق با  کیفیتسیستم مدیریت  مرکزاین  ،به منظور دستیابی به اصول باال

ISO9001:2015 این سیستم متعهد می  اثر بخشیو  بهبود مستمر به نسبت را مداوم خود به طور و آورده در اجرا به در کلیه سطوح

 از طریق بازنگری با و اقدام نموده خط مشی این  در راستای کیفی اهداف به تعیین سال نسبت ابتدای هر در سازمان نینهمچ. داند

 .می کند بررسی را تعریف شدهت کیفی اهداف میزان تحقق، و تحلیل اندازه گیری، پایش

، آن درک صحیح دارم ضمن همکاران شرکت انتظار یکیکا و از پشتیبانی نموده این سیستم از کامل و عزمی راسخ اعتقاد اینجانب با

 جهت خویش سازمانی جایگاه درو نموده  سیستم مدیریت کیفیت تالشاستاندارد  حفظ خواسته های و ساختن برآورده در جهت

 .نمایند کوشش آن بهبود مستمر

 مدیرعامل

 فریبا اسدی
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و شناسه ملی  ۸۵۵۸۸۵شماره ثبت  با ”ماهران باتاب فردا“ RTIHCE-گروه بین المللی هینا سرت

سابقه فعالیت چندین ساله و همکاری با مراکز مشاوره ای و آموزشی همچنین ارتباطات با  با ۶۹۸۶۸۱۵۱۸۴۱

به جهت ارائه مشاوره و اطالعات صادقانه و راهنمایی متقاضیان جهت مراجع صادر کننده بین المللی 

 د نیاز آنها فعالیت خود را آغاز نموده است.دریافت خدمات مور

این مرکز با کمک کارشناسان با تجربه و سرلوحه قراردادن مشتری مداری و ارائه مشاوره صادقانه در 

 حوره های مختلف 

  و سایر استانداردهای بین المللی HSE – IMS – CE -کارسازی ثبت و صدور انواع گواهینامه های ایزو -1

 در حوزه استانداردهای مختلف ملی و بین المللی یاده سازی و پ مشاوره-2

  آموزش در حوزه های مختلف استانداردی و تخصصی-3 

 مشاوره و پیاده سازی استانداردها در سازمان در جهت ایجاد بهره وری -4

 مشاوره در حوزه ارزیابی عملکرد سازمان ها -5

 ایمنی پیمانکاران از اداره کارارائه خدمات صدور گواهینامه ی تایید صالحیت -6

 صدور تایید صالحیت اداره کار یا مجوز اداره کار -7

صدور انواع رتبه یا گرید پیمانکاری از سازمان برنامه و بودجه کشور و یا رتبه انفورماتیک از شورای -8

 عالی انفورماتیک 

ان و جلب رضایت بازار موجود و بدنبال ایجاد تغییری بنیادی در نحوه ارائه خدمات ذکر شده به متقاضی

 همچنین پیشرفت و تعالی سازمان های فعال در کشور می باشد.

این مرکز شبانه روز پاسخ گو سواالت متقاضیان بوده و مشاوره های تلفنی این مرکز به صورت کامال 

 رایگان ارائه می گردد.

 کارشناسان ما به تمام سواالت شما پاسخ می دهند. 
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 استانداردهای دریافتی زمینه فعالیت نام شرکت ردیف

 ISO 9001:2008 آزمایشگاه آسفالت و بتن يت پارسآباد كيف 1

 ISO 9001:2008 پيمانکار راه سازی آباد پایدار پارس 2

 ISO 9001:2008 طراحی و توليد سيستم های توزین دقيق كنترل نگار فرنود 3

 كوپال پوالد 4
طراحی و توليد ماشين آالت سنگ شکن و تأسيسات دانه 

 بندی

ISO 9001:2008 

OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2004 

IMS 

 ISO 9001:2008 تأمين نيروی انسانی هميار نيرو البرز 5

 ISO 9001:2008 تهيه ، توزیع و سرو غذا رستوران سران 6

 ISO 9001:2008 پيمانکار راه سازی و ساختمانی سرند گلوبال 7

 پارسيان تامين اروميه 8
ن ها ارگان تامين نيروی انسانی مورد نياز ادارات سازما

 ها و اشخاص حقيقی و حقوقی

ISO 9001:2015 

OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2015 

HSE – MS 

 توسعه سازه انرژی خزر 9
مهندسی ، تداركات ، ساخت در پروژه های نفت و گاز و 

 پتروشيمی و نيروگاه
ISO 9001:2015 

 HSE – MS ایاب وذهاب رهروان ری گشت 11

 ISO 9001:2015 پرورش قارچ خوراكی كشت وصنعت قارچ دز 11

 شركت مهندسی الریز سازان 12
طراحی، تامين و اجرای پروژه های ساختمانی ، تاسيساتی 

 و صنعتی

ISO 9001:2015 

OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2015 

HSE – MS 

 تهيه ، فرآوری و بسته بندی انواع گوشت گلشن دام 13
OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2015 

 ISO 9001:2015 توليد لوازم خانگی گروه صنعتی پارسيس 14

 ISO 9001:2015 پزشک عمومی مطب دكتر كریمی 15

 ISO 9001:2015 راه،ابنيه عمران،آب، سد،تاسيسات و تجهيزات كاواک ایستا 16
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OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2015 

HSE – MS 

17 

 كشتارگاه

 مرغ طالیی تویسركان

 كشتارگاه مرغ

ISO 9001:2015 

OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2015 

HSE – MS 

ISO22000:2005 

HACCP 

 راه آب كهن آروین 18

پيمانکار مهندسی , تامين تجهيزات , اجرا و راه اندازی در 

زمينه های نفت, گاز , پتروشيمی و تصفيه خانه هایآب و 

 فاضالب

ISO 9001:2015 

OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2015 

HSE – MS 

19 
شركت بهسازان كيفيت انرژی ایده نو 

 آوران مروارید پارسيان

پيمانکار طراحی ، ساخت و اجرای پروژه های مخازن پيش 

ساخته آب ، استخر های پيش ساخته پرورش ماهی ، ميگو 

، خاویار و سایر آبزیان ، سوله های پيش ساخته ، لوله 

ای ، پروژه ه UPVCو یو پی وی سی  PEهای پلی اتيلن 

 آب و فاضالب ، تصویه آب و دستگاه آب شيرین كن

ISO 9001:2015 

ISO/TS 29001:2010 

OHSAS 18001:207 

ISO14001:2015 

HSE – MS 

 دژاب كوثر 21

توليد مخازن پيش ساخته آب ، توليد استخر های پيش 

ساخته پرورش ماهی ، ميگو ، خاویار و سایر آبزیان ، 

وليد لوله های پلی اتيلن توليد سوله های پيش ساخته ، ت

PE  و یو پی وی سیUPVC 

ISO 9001:2015 

ISO/TS 29001:2010 

OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2015 

HSE – MS 

 OHSAS 18001:2007 مهندسی تامين و اجرای پروژه های برق ارتباط سازان ماهان جنوب 21

 فردا نگار ميهن 22
ومی، حمل و نقل خودروی سبک، طبخ غذا، خدمات عم

 نگهداری فضای سبز، نگهداری تاسيسات

ISO 9001:2015 

OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2015 

HSE – MS 
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 ISO 9001:2015 توليدی، صنعتی گروه صنعتی مستر كين 23

 كيميا گلشن تک 24
اكتان بوستر و  –تينر  –توليد كننده انواع حالل 

 هيدروكربن های سبک و سنگين

ISO 9001:2015 

OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2015 

HSE – MS 

 ISO 9001:2015 برق و اتوماسيون صنعتی فرآیند اتوماسيون اطلس 25

 ISO 9001:2015 واردات و صادرات سفير پيشرو افزار 26

 CNG بهره برداری جایگاههای عمران ساروج ساز غرب 27
ISO 9001:2015 

HSE – MS 

 واد شيميایی صنایع باال دستی نفتتوليد م توليد مواد شيميایی آماوند 28

ISO 9001:2015 

OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2015 

HSE – MS 

 هيدروپردازش صنعت 29

انجام كليه امور پيمانکاری از قبيل اجرای كليه پروژه 

های عمرانی و ساختمانی و حفر تونل و سد سازی و 

راهسازی نفت و گاز و فضای سبز, تعمير و نگهداری 

ندازی و به روز رسانی كليه ماشين آالت و و راه ا

ارائه كليه خدمات مشاوره ای بابت موارد ذكر شده 

و ایجاد شعب در داخل و خارج از كشور و شركت 

در نمایشگاه های داخلی و خارجی و اخذ و اعطای 

نمایندگی از اشخاص حقيقی و حقوقی داخلی, انجام 

تهيه و واردات و صادرات , شركت در انواع مناقصات 

تامين قطعات الکتریکی و مکانيکی مربوط به صنایع 

 مختلف

پيمانکار ساخت و ساز ، نصب و راه اندازی ، نگهداری 

 تعميرات ، عمرانی ، راه ، نفت ، گاز و پتروشيمی

ISO 9001:2015 

 توليد و تامين كننده انواع واشر و فلنج و قطعات صنعتی زرین واشر پيشتاز 31

ISO 9001:2015 

ISO/TS 29001:2010 

OHSAS 18001:2007 
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ISO14001:2015 

HSE – MS 

 مهندسی پل و ساختمان الموت 31

اجرای پروژه های طرح و ساخت در زمينه راه، ساختمان، 

تاسيسات، سازه های آبی، سد، شبکه و تصفيه خانه آب و 

 فاضالب مسکونی، صنعتی و كشاورزی، نفت و گاز

ISO 9001:2015 

OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2015 

HSE – MS 

 توليد ، فرآوری و بسته بندی خشکبار ماهوار تجارت 32
ISO 9001:2015 

ISO22000:2005 

 تعاونی دریانوردان بحر خزر 33

خدمات دریایی ) الیروبی ، جستجو و نجات دریایی ، تعمير 

و نگهداری تجهيزات دریایی ، بویه گذاری ، جمع آوری 

آوری زباله های سطحی ، ساخت و آلودگی نفتی ، جمع 

 و...(   نصب عالئم كمک ناوبری ، بویه ، بيکن و فار

ISO 9001:2008 

ISO45001:2018 

ISO14001:2015 

HSE – MS 

34 
 
 
 

 ساختمانی ایران سازه

ISO 9001:2015 

ISO45001:2018 

ISO14001:2015 

HSE – MS 

 رژیان پی 35

آب و  -تاسيسات  – پيمانکار ساختمانی در زمينه های ابنيه

فاضالب و نفت و گاز به صورت مدیریت پيمان یا تهيه و 

 اجرا یا طرح و تهيه و اجرا یا مدیریت و طرح و تهيه واجرا

ISO 9001:2015 

ISO45001:2018 

ISO14001:2015 

HSE – MS 

 شبکه بانان پاژ 36

مشاوره ، طراحی ، پياده سازی و نگهداری شبکه های 

داده و امور مربوط به امنيت  كامپيوتری و مركز

 اطالعات

HSE – MS 

 خردمند خدمات 37
حمل و نقل ، امور آشپزخانه و رستوران ،خدمات 

 عمومی،نگهداری و خدمات فضای سبز،نگهداری تاسيسات

ISO 9001:2015 

ISO45001:2018 

ISO14001:2015 

HSE – MS 

 خدماتی عمران آب ایالم 38

انه و رستوران ، خدمات امور حمل و نقل ، امور آشپزخ

عمومی)نظير نامه رسانی ، تنظيفات و....(، نگهداری و 

 خدمات فضای سبز ، امور بهره برداری از تاسيسات

ISO 9001:2015 

ISO45001:2018 
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ISO14001:2015 

HSE – MS 

 خدمات ونظافت وتامين نيروی انسانی آذر طوبی ميهن 39

ISO 9001:2015 

ISO45001:2018 

ISO14001:2015 

HSE – MS 

 مهندسی -خدماتی  اتحاد تميز اراک 41
ISO 9001:2015 

HSE – MS 

 باران خاک پی 41
مطالعات ژئوتکنيک خاک ، بهسازی خاک، آزمایش مکانيک 

 خاک

ISO 9001:2015 

ISO45001:2018 

ISO14001:2015 

HSE – MS 

 برق و مکانيک آسيا انرژی پارس 42

ISO 9001:2015 

ISO45001:2018 

ISO14001:2015 

HSE – MS 

43 
 
 

 انتقال نيرو –ابنيه  –راه - EPC پناه آفرین قم

ISO 9001:2015 

ISO45001:2018 

ISO14001:2015 

HSE – MS 

 ارائه راهکارهای مخابراتی فن كام كيش 44

ISO45001:2018 

ISO14001:2015 

HSE – MS 

 یسرویس ایاب و ذهاب و تامين نيروی انسان سيرصبای تهران 45

ISO 9001:2015 

ISO45001:2018 

ISO14001:2015 

HSE – MS 

 طازند 46
ای، مقاوم طراحی، مشاوره و نظارت در پروژه های سازه

ها، سازه های دریای، سيویل، راه، نفت و گاز، سازی سازه
ISO 9001:2015 
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 ISO45001:2018 ژئوتکنيک و بازرسی های غيرمخرب

ISO14001:2015 

HSE – MS 

IMS 

 توليد پروسس و بسته بندی محصوالت زعفران راعتی و باغداری و مالداری فيضیز 47
ISO 9001:2015 

ISO3632-1:2011 

 آگرین مهر ایرانيان 48
خدمات حمل و نقل درون شهری ، واردات و صادرات 

 كليه كاالهای مجاز بازرگانی
HSE – MS 

 ISO22000:2005 هیهای گياهی و داروهای گياتوليد دمنوش داروسازی خرمان 49

 توليد سيمان تيپ دو سيمان الر سبزوار 51
ISO 9001:2015 

HSE – MS 

 توليد كننده مواد سيال حفاری و نساجی و شوینده ها كامل پترو تک شيمی 51

ISO 9001:2015 

ISO45001:2018 

ISO14001:2015 

HSE – MS 

IMS 

ISO10002:2014 

 برنا پاک سپهر 52
اسيسات مکانيکی و الکتریکی، ساخت نگهداری و تعميرات ت

 و نصب و اجرای پروژه های صنعتی و....

ISO 9001:2015 

ISO45001:2018 

ISO14001:2015 

HSE – MS 

 ساخت و كار یگانه 53
پيمانکاری ساختمان و ابنيه، راه و ترابری و تاسيسات و 

 تجهيزات

ISO 9001:2015 

ISO45001:2018 

ISO14001:2015 

HSE – MS 

 رشين پایپ كيشپ 54
تامين ورق و لوله های فوالدی و كليه لوله های خطوط 

 انتقال انرژی
ISO 9001:2015 

 ایران آذر آلومينيوم 55
توليد ، واردات و صادرات یراق آالت در و پنجره و چوب 

 و آلو مينيوم و ام دی اف

ISO 9001:2015 

ISO45001:2018 
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ISO14001:2015 

HSE – MS 

IMS 

 و توسآلفا نير 56
طراحی و تامين تجهيزات پروژه های نفت، گاز و 

 پتروشيمی

ISO 9001:2015 

ISO/TS 29001:2010 

 دینا مولد پارس 57
تامين، فروش و خدمات پس از فروش انواع مولدهای 

 برق دیزلی و گازی
ISO 9001:2015 

 توليد قند و شکر كارخانه قند فریمان 58

ISO 9001:2015 

ISO45001:2018 

ISO14001:2015 

HSE – MS 

IMS 

 سهند مارليک 59

 پيمانکار نفت و گاز و پتروشيمی و پيمانکار

 راه سازی و ساختمانی

ISO 9001:2008 

ISO45001:2018 

ISO14001:2004 

IMS 

 ISO 9001:2015 تأمين نيروی انسانی و خدماتی نوین پدیده انصار 60

 كوهپایه شركتی گواهينامه 61
 هوای های كن خشک)  برودتی ایدستگاه وتعمير توليد

 ( صنعتی چيلرهای و تبریدی درایر فشرده

5000:1009 
01000:1009 

19000:1004 
IMS 

 صنعتی فنی،آزمایشگاه بازرسی كاال، بازرسی آسيا كيفيت پایش شركت 62
ISO/IEC 17025:2017    

ISO 3834-1:2005  
ISO/IEC 17020:2012    

 

 كابل و سيم توليد یزد یركو اقبال كابل و سيم شركت 63
5000:1009 
01000:1009 

19000:1004 
IMS 

64 
 نگهداری و نصب مهندسی، شركت

 (رامپکو) پتروشيمی صنایع كارخانجات

 ، نفت های نيروگاه نگهداری و ساخت ، تهيه ، مهندسی

 پتروشيمی و گاز

0000::1010 

0000::0001 
00009:1005 

10900:1010 
iso/iec27001:2016 

 ISO/IEC 17020:2012 صنعتی آزمایشگاه و فنی بازرسی ، كاال بازرسی اكسين فنی بازرسی و كيفيت نترلك 65

 آراز پرواز آذر 66

 و زمينی هوانوردی، آموزشی های دوره كننده برگزار

 صدور جهت پروازی ساز شبيه و سبک هواپيمای پروازی

 - PPL – CPL – IR – ATPL – MEP – AFI گواهينامه

ISOIWA2:7002 

5000:1009 
01000:1009 

19000:1004 
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MCC - TYPE، دوره ، مهمانداری تایپ و پایه های دوره 

 تخصصی زبان و هوانوردی مدیریت دوره دیسپچری،

 هوانوردی

HSE-MS 

IMS 
9S 

 شيمی پترو و ،گاز نفت لوله خطوط اجرای EPCپيمانکار  چهارمحال جوش پترو شركت 67

5000:1009 
01000:1009 

19000:1004 

15000:1010 
HSE-MS 

IMS 

 آكس 68

 و ایمنی تجهيزات ساخت و تجهيزات تامين مهندسی،

 صدور ،HSE زمينه در مشاوره و مميزی نشانی، آتش

 آالت، ماشين سالمت سرتيفيکيت

5000 
01000 

19000 
hse 

 hse 5000  و ایمنی خدمات و فنی بازرسی (ایما) آسيا محيط ایمن 69

19000 

 راهبر كار  ایمن 70
 بازرسی)ایمنی خدمات و فنی حفاظت مشاور امور

   و–( تجهيزات ایمنی تست=  ها دستگاه فنی سالمت

HSEQ 

5000 

19000 

 ساختمانی مصالح و سراميک ، ،كاشی سنگ بازرگانی پارس غرب جنوب خاتم نگين بازرگانی 71
5000 
01000 

19000 
IMS 

 صنعتی آزمایشگاه ، فنی بازرسی ، كاال رسیباز اكسون كيفيت كنترل و فنی بازرسی 72

ISO 10004 : 2018 

ISO 10002 : 2018 
ISO 29001 : 2020 

ISO 21001 : 2018 

ISO8100-1:2019 

 ISO 9001:2015 چوبی محصوالت توليد چوكات 73

 صنعتی آالت ماشين توليد چراغی ماشين آسياب 74

ISO 9001:2015 
ISO 14001:2015 

ISO 45001:2018 
HSE-MS 

IMS 

 5000 مترو و سدسازی سازی، راه و عمران( EPC) پيمانکار صنعت وحدت مسجد سليمان 75

HSE 

 9001 افزارهای هوشمند توسعه نرم دانش حسيب ایرانيان 76
27001 

 9001 آموزش و پژوهش موسسه تحقيقات مالی و اقتصادی حسيب 77

21001 

 كيميا روانکار تيان 78
روغنهای حل شونده و مواد  ,نعتی توليد روانکارهای ص

 شيميایی
9001 

14001 

 برقی پله و آسانسور پشتيبانی و اندازی ،راه نصب تامين، توس آسانبر پاساک مهندسی و فنی 79
9001 
45001 

8100-1 

80 
 پژوهشی علمی المللی بين موسسه

 علم سروش
 21001 آموزشی خدمات ارائه
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 ISO9001:2015 هوشمند فزارهایا نرم توسعه ایرانيان حسيب دانش 81

ISO27001:2013 

 ISO9001:2015 پژوهش و آموزش موسسه تحقيقات مالی و اقتصادی حسيب 82
ISO21001:2018 

 تيان روانکار كيميا 83
 مواد و شونده حل روغنهای,  صنعتی روانکارهای توليد

 شيميایی
ISO9001:2015 

ISO 14001:2015 

 برقی پله و آسانسور پشتيبانی و اندازی ،راه نصب تامين، بر توسفنی و مهندسی پاساک آسان 84
ISO9001:2015 

ISO 45001:2018 
ISO 8001-1:2019 

 بامداد قرن دانش 85
 و كسب طرح سنجی، امکان مطالعات مشاوره خدمات

 COMFAR آموزش كار،
ISO9001:2015 

MIS 

 طرح مدیریت و مهندسی مشاوره خدمات مهر آرازان شهر 86
ISO 9001:2015 

ISO 14001:2015 
ISO 45001:2018 

HSE-MS 

 HACCP (خانگی حيوانات)دام خوراک رایا دارو سالمت البرز 87

88 
 فراز آمارپردازات مشاور مهندسين

 لرستان
 MIS وتوجيهی امکامنسجی های طرح

 مهندسين مشاور اَرش سازه غرب 89

 -ونظامی مسکونی،تجاری،اداری،صنعتی های ساختمان

 راه -درمانی و بهداشتی آموزشی،ورزشی، های اختمانس

 سازی

HSE-MS 
QC 

QA 
TQM 

DSS 
MIS 

 ISO9001:2015 مکانيکی تجهيزات و قطعات تعمير و ساخت طراحی، اسپاد آترین سازان صنعت شركت 90

 بازرگانی تجارت گستران كاسپين 91
ISO9001:2015 
ASME BPE 104 

:A 

 ابردادهای فناوری هفتسين 92

 های شبکه انواع اندازی راه و تامين ، توسعه طراحی

 سلولی

 IOT فناوری توسعه

 LTE شبکه توسعه

 5G های شبکه توسعه

 Optimization cellular) سلولی های شبکه سازی بهينه

Network) 
 سلولی های شبکه نگهداری

FTTx Solution 
SMDP & SMDP+ Solution 

HSE-MS 

 شركت نفيس جوش هفتشجان 93
 و نفت های پروژه اجرای و عمرانی ، تاسيساتی مانکارپي

 پتروشيمی و گاز

5000:1009 

01000:1009 
19000:1004 

15000:1010 

HSE-MS 
IMS 
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 ارائه خدمات آموزشی سروش صنعت ایمنی 94
5000 

01000 
19000 

 آموزشی خدمات ارائه مدرسه غیر انتفاعی محراب 95
5000 

10000 
00001 

 انشایگ صنعت پترو 96
 انتقال خطوط و شبکه تجهيزات،توسعه و تاسيسات

 ابنيه و گاز و  ؛نفت ابنيه و گاز انشعابات گاز؛نصب

ISO9001 

ISO45001 
ISO14001 

HSE-MS 
EFQM 

97 
 

 ابنيه و گاز و تاسيساتی؛نفت ای پروژه هاتف سازان آتی شركت

ISO9001 

ISO45001 
ISO14001 

HSE-MS 
EFQM 

 سيراف صنعت نوید 98
 و گاز و نفت صنایع نياز مورد كاال تامين و گانیبازر

 پتروشيمی

5000 

01000 
19000 

IMS 

00001 
15000 

 روغن و هوا فيلتر توليد رمضانی لند فيلتر 99

5000 
01000 

19000 

IMS 
IATF 

 كاسپين اندیش سازه آب سد شركت 100
 تصفيه-ساختمان-سازی سد-شهری فاضالب شبکه- آب

 ابنيه اجرای و ازیس ساختمان-فاضالب خانه

5000 

01000 
19000 

IMS 
HSE 

 تاسيسات ، ،راه آب  پيمانکار پی ساتراپ ساختمان مهندسی شركت 101

5000 

01000 
19000 

IMS 
HSE 

 تاسيسات و ،صنعت ،ابنيه آب  پيمانکار ایرانيان راه هيراد شركت 102

5000 

01000 
19000 

IMS 

HSE 

 فاضالب و آب  پيمانکار عشرت سازان ابنيه 103

5000 

01000 
19000 

IMS 

HSE 

 تاسيسات و ،صنعت ،ابنيه آب  پيمانکار توس پيمان پارس 104

5000 

01000 

19000 
IMS 

HSE 
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 ابنيه ،صنعت و تاسيسات، آب پيمانکار  اندیش سازه سدید 105

5000 

01000 
19000 

IMS 

HSE 

 11000 سبزیجات و غذایی،ميوه مواد صادرات آموت افزار كمين 106

 تاسيسات و ،صنعت ،ابنيه آب  پيمانکار پردیسان آب شمس شركت 107

9001 

14001 
45001 

IMS 
HSE 

 جم عقاب 108
 - نقل و حمل-سبز فضای – عمومی اداری خدمات

 رستوران

5000 

01000 
19000 

IMS 

 جم نگار جلوه 109
 - نقل و حمل-سبز فضای – عمومی اداری خدمات

 رستوران

5000 
01000 

19000 
IMS 

110 
 شتاب)  نوین انرژی و آب سازان آتيه

 (آبان دهنده

صنعتی های طرح اقتصادی و فنی امکانسنجی ارزیابی،  

 تجاری و گذاری سرمایه زمينه در مشاوره خدمات 

  سازی

 و پایه طراحی مفهومی، طراحی شامل مهندسی خدمات

 اندازی، راه مشاوره، خدمات انجام تفصيلی، طراحی

 پروژه در كارگاهی ناظر و عالی ناظر پيمان، مدیریت

 صنعتی های

5000 

01000 
19000 

IMS 

 01000 تاسيسات و ،صنعت ،ابنيه آب  پيمانکار ميکروسيستم البرز شركت 111
HSE 

 خدماتی آینده نگر برنا ارتباط 112

5000 

01000 
19000 

IMS 
HSE 

27001 

 نفت و ،فاضالب آب  پيمانکار تيارا صنعت دژ شركت 113

5000 
01000 

19000 

IMS 
HSE 

 API607 تراشکاری گاز آب شير 114
API609 

 فود فست غذاهای توليد آس پيتزا 115
5000 

00001 
00001 

 فاضالب و آب پيمانکار     كرج مهرسقف شركت 116

5000 

01000 
19000 

IMS 

HSE 
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 بانه اصالت شکوه ماد توليدی شركت 117
 سازی سقف  كابينت آالت یراق و تجهيزات  توليد

 دكوراتيو
5000 

118 
) شهریار دهکده سالمت سامان شركت

 )خاص سهامی
 5000 حبوبات و خشکبار ، غذایی ،مواد لبنی مواد انواع توليد

 5000 سمينارها و جشنها برگزاری اصفهان برخورداری مجالس تشریفات 119

 ناب رایحه تجارت پویان 120
 كافی و بوفه ، رستوران اداره ، تجاری های غرفه ایجاد

 شاپ
5000 

11000 

 5000 فرودگاهی خدمات ، تجاری های غرفه ایجاد شيخان سازان رایحه 121

00001 

 پایدار توسعه سروش 122

 ذخيره مخازن شامل صنعتی تجهيزات نصب و ساخت

 و تجهيزات كشی، لوله نصب فشار، تحت مخازن سازی،

 نقاله، پيچ و مواد انتقال سيستم مربوطه، آالت ماشين

 مخازن حریق، اطفاء و اعالم سيستم آب، تصفيه سيستم

 برق و I&C اندازی راه و اندازی راه و نصب فشار، تحت

15000 

10900 

 نورنداسيستم 123
 اتوماتيک حریق اطفا و اعالم های سيستم اجرای و طراحی

 نشانی آتش تجهيزات امنيتی،تهيه و ایمنی
9001 

 ابنيه و ساختمان  تجهيزات، و كشاورزی،تاسيسات تهران سبز كاران سرو 124

5000 
01000 

19000 
IMS 

HSE-MS 

 ارتباطی و مخابراتی  های پروژه و سيستمهای مجری پایتخت طاهاپيمان 125
5000 
00001 

00001 

 كشاورزی های نهاده و ارگانيک كودهای توليد كاسپين خاک و آب المللی بين 126
5000 
01000 

19000 

 بارگيری و تخليه و مهندسی فنی بندر صنعت سامانه گسترش 127

5000 
01000 

19000 
HSE 

IMS 

 ساختمان و راه آداک كوالک ساختمانی و راه 128
5000 
01000 

19000 
IMS 

 فاضالب و ،آب ،ابنيه ساختمان دماوند سازه نادر 129

5000 

01000 
19000 

IMS 

HSE 

 ساختمان و راه عمليات مجری و ،مشاور طراح بتيس عمران توسعه 130
5000 

01000 
19000 

IMS 
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 یادآوری: لیست ارائه شده تنها نمونه هایی از مشتریان این مرکز جهت دریافت گواهینامه ایزو می باشند.

 ور گواهینامه های ذکر شده متفاوت می باشند.همچنین مراجع صد

 جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت ما مراجعه کرده یا با شماره های زیر تماس حاصل نمایید:

 

 

33265222- 132 

 

55105037- 132 

 
09394399683 

 

55726349- 132 

 

55724876- 132 
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