
 ((تأيید صالحیت شده (مراکز تولیدي ) مجازفهرست آزمايشگاههاي )) 

 

ف
ردي

 

 نام مسئول فني نام آزمايشگاه
تاريخ بهره 

 برداري و تمديد

 

 فاکس                   تلفن آدرس دامنه فعالیت

-  شرکت عطر آگین 1
میرداماد بین مدرس و  -تهران - 

 582آفریقا شماره 
88599281 
88952111 

88591595 

5 
تولیدی بازرگانی 

 بوشهر
 صدیقه جعفری 
 صدیقه درویش

 منطقه صنعتی خوشاب -برازجان - 
سه راه باغ زهرا کوی -بوشهر

 1فرهنگیان شماره 
88519 

 
88882 

 شرکت تولید دارو 8
دکتر منیرالسادات 

 احمدی

 
 -

 
 91081 اول جاده ساوه-تهران

 
515218 

 خانم دکتر فتوحی شرکت عبیدی 4
خیابان اتحاد -جاده آبعلی-هرانت - 

 14شرقی شماره 11حیابان 
2-55849594 

 
55849590 

2 
صنایع بهداشتی 

 ایران
 -

خالد اسالمبولی خیابان  -تهران - 
 مجتمع اداری بوژنه 9یازده شماره 

2-88558000 
88551852 

88515888 

 شرکت پاکسان 8
سودابه مهندس 

 فرد معایر حقیقی

 
 9/5/85تمدید
 50/9/89تمدید

مواد اولیه مورد مصرف 
در خطوط تولید آن 

 (بجز رنگ)شرکت
 88520858 88520159- 80 بزرگراه فتح 8کیلومتر-تهران

 شرکت مینا 5
دکتر اسماعیل 

 لطفی

  
 88558852 88558852-88554008 19خیابان ونك شماره  –تهران 

 شرکت شکوه حمید 8
دکتر سید علی 

 فاطمی

مام شهرك صنعتی   بلوار ا-قم  
 خ شهید دستغیب خ اقاقیا -خمینی

09155215958 
5885805 -
0521 

 شرکت پاکشو 9
 عزیزه تیموری

 

جاده مخصوص  8کیلومتر -تهران  50/11/85
 کرج

8-44204985  

 شرکت پاکنام 10
محمد فاضل 

و مهندس  عابدینی
 ساناز سلیمانی

 5/18/88برداریبهره
  18/4/88تمدید 

 51/9/89تمدید

اسانس های مواد اولیه و 
مورد مصرف در  بهداشتی

  خطوط تولید آن شرکت

 41قزوین، کیلومتر-اتوبان کرج
 جاده بوئئن زهرا

8-4818452-0585  -

11 
شرکت هنکل پاك 

 وش
مسلم مهندس 

 غظنفری

 
5/10/85 

 2/4/90تمدید 

مواد اولیه و اسانس های 
بهداشتی مورد مصرف در 

خطوط تولید آن 
 (بجز رنگ)شرکت

، شهرك ساوه  -ناتوبان تهرا

 صنعتي كاوه
55028192 55028188 

 شرکت مهد تابان 15

مهندس اعظم 
  -خانی سگزآبادی
مهندس فرزاد 

 رضایی

 
1/11//85 

 80/11/89تمدید 

مواد اولیه و اسانس های 
بهداشتی مورد مصرف در 

خطوط تولید آن 
 (بجز رنگ)شرکت

بوئین  12کیلومتر -قزوین
 زهرافشهرك صنعتی لیا

 
0585 

19-54428518 
 

0585 
54428550 

18 
 شرکت عام کف

 (داروگر)

دکتر ماهرخ 
 عبدالوهابی

 دکتر میترا هاتفی

50/11/85 
 11/5/90تمدید

مواد اولیه آرایشی 
آزمایشات )وبهداشتی 

شیمیایی و 
میکروبیولوژی،رنگ و 

 ( اسانس

جاده قدیم کرج  15کیلومتر -تهران
 ،ایستگاه داروگر

2-44955288  

 ی پرسشرکت تول 14
مهندس سکینه 

 اکبری بنگر

51/15/85 
 50/4/90 تمدید

مواد اولیه بهداشتی و 
 شهر صنعتی البرز –قزوین  اسانس بهداشتی

0585 
8-5558452 

0585 
5558454 

 شرکت پارس حیان 12
مهندس امیرگودرز 

مهندس -اقمشه
 سمیرا آقایی

 5/5/85تمدید 
 18/9/89تمدید 

مواد اولیه و رنگ و 
داشتی اسانس های به

مورد مصرف در خطوط 
 تولید آن شرکت

خ -شهرصنعتی البرز–قزوین 
 ابوریحان بیرونی

5558885-0588 5555048-0588 

18   
  

   

15 
 

 مهندس مینا زرنگار شرکت ایران آوند فر
 بهره برداری

80/8/90  

آرایشی و  مواد اولیه 
بهداشتی مورد مصرف در 
 خطوط تولید آن شرکت

ین شهرك صنعتی سیم-کرج
دشت،خ پنجم غربی،روبروی رنگ 

 اورانوس
  



-  گل پسند 18
 - 

 - - -

19 
شقایق طالیی چهل 

 ستون

- 
 
 

 - 

 - -

 -
 
 
 

 

ف
ردي

 

 نام مسئول فني نام آزمايشگاه
تاريخ بهره 

 برداري و تمديد

 
 فاکس                   تلفن آدرس

-  کادوس 50

شهرك صنعتی اشتهاردبلوار -اشتهار - 
سعدی شرقی ابوریحان خ 

نارنجستان سوم نخلستان یك 
 548شماره 

8400-05884  -

 شوکوپارس 51
مهندس محسن 

 عباسی
جاده مخصوص  5تهران کیلومتر  - 

 کرج 
41-44849888 44824501 

55 
غله و -گوشت فارس

 ......پلیمر و –نان 
 -

 - 
 - - -

-  اسالیب 58
                           شهرك صنعتی شرق -سمنان - 

 A4-A2-B15خیابان 

0581 
1-8825120     

 -

-  حریر خوزستان 54
خ شهید احمد  –تهران  - 

          12خ ( بخارست)قیصر
   11شماره 

88225055 
88225088 

 -

 پروین کیانی اوژن 52
 -شهرك صنعتی اشتهارد-اشتهارد - 

 102خ سعدی شرقی شماره 
8181- 05884 8185- 05884 

58 
 عام-پارس مینو
 ساسان

 -
 - 

 -  -

-  اخوان 55
 - 

 - - -

-  گالن 58

جده آبعلي خ سازمان –تهران  - 

متري نوروزي 51آب نبش 

 39شماره 

18-55810915 55815558 

       ایوان 59

  ژاله نور 80
  

   

 آزاده سیف شوکوپرستو 81
جاده مخصوص کرج  19کیلومتر  - 

 500پشت کفش بال شماره
81515-05889  -

-  نصر گستر اراك 85
 - 

خ دکتر بهشتی خ یوسفی -تهران
 8طبقه  5کوی مهماندوست شماره 

88585558 88549552 

-  آماده لذیذ 88
سیمین دشت نبش خ هشتم -کرج - 

 شرقی 
8818910-0581 8818911-0581  

-  پاك رخ 84
خ سهروردی شمالی خ  -تهران - 

 طبق دوم 45هویزه شرقی شماره 
8-88580585 88588580 

 (خرمدره)مینو  82
 
 -

-   
-جاده قزوین زنجان  82کیلومتر 

 خرمدره
 

-0545225 
9-8020 

8080-0554225 

   - تاتائو 88

 - 

 - - -



-  پاکدیس 85

 - 

 --  -

-  آذر کام 88

 - 

 - -

 
 
 
 
 
 

ف
ردي

 

 نام مسئول فني نام آزمايشگاه

 

تاريخ بهره 

 برداري و تمديد

 

       فاکس             تلفن آدرس

-  سیب تاك 89
 - 

 - - -

-  اروم دشت 40
 - 

 - - -

-  سارونه 41

 - 

 - - -

-  اروم آدا 45
 - 

 - - -

48 
تولیدی فرآورده های 

 شیمیایی ایران
 آقای شاطری

 - 
انتهای خ -جاده ساوه 10کیلومتر 

  گلصحرا  
22542848 
22545940 

22541085 

 - به آرا 44

خیابان -دبلوار میر داما _تهران  - 
- 18نبش زرنگار شماره _نساء 

  15واحد 

55558051 
55551542 

55555848 

   - عالی فرد 42

 - 
خیابان خردمند شمالی  _تهران 
 52بخ دوازدهم  شماره _

88848582 
88841882 

88888918 

 - سپاهان قطره 48
 - 

 جاده تهران   80کیلومتر  –اصفهان 
0815 

2848081 
0815 

2848081 

 =   ودنیهای پروتئینی لرستانافز 74
 - 

-جاده بروجرد خرم آباد 80کیلومتر 
 پشت کارخانه قند لرستان

0882485 
2-8408 

0882485 
8408 

-  شیمیایی رازی 74
 - 

 88414928 88412891-5  80شماره –خ طالقانی  -تهران

 همایون چراغی فرآورده های لبنی میهن  74
 - 

 ساوه ف -جاده تهران 55کیلومتر 
 روبروی شهرك قائمیه-اسالمشهر

0558 
5-85484541 

0558 
85484542 

-  صنایع غذایی شهد آرنگ 05
 - 

-شهرك صنعتی البرز –قزوین 
 بلوار ابن سینا جنوبی

0585 
15-5558018 

0585 
5484542 

 بهمن میثاقی کارخانه ایران مایه شهریار 05
بعد از پمژ بنزین -جاده شهریار - 

و صنعت  جنب کشت -باباسلمان
 جاده بهاء -شهریار

8058892  -

05 
کارخانه شیر پاستوریزه پگاه 

 زنجان
 -

 - 
 خ پروین اعتصامی -زنجان

0541 
9-5550052 

0541 
5550054 



-  خمیر مایه خوزستان 05
 - 

خ -خ خالد اسالمبولی -تهران
 هفتم

25-88519520 88519549 

  (کاسپین)فومن شیمی  07
  

   

 زهرا طالبی تولیدی سپند رنگ 00

 تمدید 59/2/85
 

آزمون  مواد اوليه بهداشتي مورد 

مصرف در خطوط توليد 

پوشش بهداشتي داخل قوطيهاي 

 غذايي

-1فاز-شهرصنعتی اشتهارد-تهران
-غزالی شرقی-بلوارابوریحان

 8ارشاد
8555-0585555 8555-0585555 

ف
ردي

 

 نام مسئول فني نام آزمايشگاه
تاريخ بهره 

 برداري و تمديد

 
 فاکس                   تلفن آدرس

-  شکالت پرند 05
-میدان کاج -سعادت آباد -تهران - 

 -8طبقه -مرکز تجاری سروستان
 808شماره 

55080881 
98-55054995 

55088902 

-  عام مارگارین 04
 - 

 88981840 88980880-4 جاده ورامین 8کیلومتر  –شهرری 

-  تولید و تحقیقات ری نان 04
 - 

کوچه –خیابان شیخ بهائی  -انتهر
 طبقه دوم – 51شماره  -شهانقی

88084541 88081088 

 نوش آذر  04
فرزانه طالعی -الهه گل گوهر

 فرد

 - 
بعد از چهار راه -خ استاد مطهری
 95شماره -سهروردی

8-88419181 88414845 

-  کشت و صنعت رژین تاك 55
جنب فروشگاه –خ ولیعصر -تهران - 

-8طبقه -پور کوچه پزشك-قدس
 8واحد

88901488 88902080 

-  سیرنگ زیبا کنار 55
 - 

 1شهرك صنعتی ورودی -رشت
 جنب نیروگاه

0158888 
20-5248 

0185888 
5808 

-  صنایع الکتریکی ناسیونال ایران 55
 - 

 10جاده تهران کیلومتر -اصفهان
0811 

5-8808882 
0811 

8805289 

55 
شرکت  آنزیمهای صنعتی 

 ایران
 -

کوچه -بلوار میرداماد غربی-تهران - 
 55/ 1شماره -دفینه

 4واحد-5طبقه

88584851 
88599882 

88584852 

-  کشت و صنعت کارون 57
 - 

خ چهار باغ -خیابان مالصدرا
 24شماره -شمالی

88881150 
88881189 

88880184 

50 
فرآورده های لبنی و پروتئینی 

 سحر
 -

 - 
کوچه -خیابان آزادی-تهران

 5ماره ش-سامانی
88459010 88450890 

-  جوان کیمیا 55
 - 

- -  1885قطعه 5فاز -شهرك صنعتی اشتهارد

  (آناناب)نوش ایران  54
  

   

-  صنایع غذایی بابل آب 54
مجتمع -48شماره-میدان ونك - 

 104واحد-اداری نوآور
 

90-88888988 88058182 

 مجید خوشکامیان تك ماکارون 54
 - 

-جاده کرج14کیلومتر -تهران
 قزوین سیف آباد خیابان آردداران

2-8810004  



-  صنایع بهبود دهنده نان افزا 45
 - 

کوچه فردانش -خ وصال-تهران
 11شماره

88982588 889815000 

-  ساسان شهد 45
 - 

 جاده مهاباد 14کیلومتر-ارومیه
0441 

5824188 
0441 

5828814 

-  صنایع غذایی عباسپور 45
 - 

 جاده تهران50کیلومتر-تبریز
0411 

8855588 
0411 

8854585 

ف
ردي

 

 نام مسئول فني نام آزمايشگاه
تاريخ بهره 

 برداري و تمديد

 
 فاکس                   تلفن آدرس

 رحیم  پورغفار مغفرتی بهاور شیمی 45
-خ فاطمی-تهران:دفترمرکزی - 

تقاطع کاج جنوبی و -میدان گلها
 508فکوری شماره

88005895 88051511 

 داود جالل زاده شهد سهند  47
 - 

 جاده تبریز 5کیلومتر-مراغه
08525558 
8520851 

08525558 
8520580 

 مژگان مومنی-حمیرا کرمی کیوان 40
 - 

 5242298 5242080-85 جاده تهران4کیلومتر-همدان

 عاطفه  مستقیم (می ماس) لبنیات مادی 45
 - 

بعد از میدان -بزرگراه فتح-تهران
 15شماره -نهم خیابان-شیر

8-88808241 88800504 

-  پرتو تار 44
 - 

-خیابان چهارم-کوی نصر-تهران
 2آپارتمان-5طبقه-54شماره

1-88588880 88588915 

-  کف سان 44
 - 

 جاده نستو 5کیلومتر-مشهد
8825555 
8825858 

8825855 

-  کندر 44
 - 

خ دکتر -تهران:دفترمرکزی
 95شماره-بهشتی

88485105 
88401559 

88405582 

  خوش نوش 45
  

   

 محبوبه  قاسمی در پالستیك 45

-بعد از اشتهارد-جاده بوئین زهرا - 
-5فاز -شهرك صنعتی اشتهارد

بلوار عالمه -بلوار حافظ غربی
 جعفری

0585 
5558089 

0585 
5558988 

-  محصوالت کاغذی لطیف 45
 - 

 50کیلومتر -شهر صنعتی هشتگرد
 قزوین-اتوبان تهران

05895 
5548-5509-8899 

05895 
5008 

 دکتر زهرا  جسور تهران مو 45
 

18/1/88 
 

 44902545 44902541 جاده مخصوص کرج 11کیلومتر 

 اکرم  ثمری تعاون خوراك آفرین 47
 - 

-جاده تهران 5کیلومتر -همدان
 شهرك صنعتی بوعلی

88805585 
88805588 
88805551 

88805888 

-  گوشتیران 40
پشت -یم کرججاده قد-تهران - 

کوی -کارخانه شیر پاستوریزه
 شهریور15

88805585 
88805588 
88805551 

88805888 

-  کشت و صنعت تکدانه 45
 - 

جاده مرند به  8کیلومتر-مرند
 بازرگان

0491 
45054058 

 -



  مازندران نوش 44
  

   

 دکتر داریوش حمزه تاش اسانس و رنگ ابیض شیمی 44
بهره برداری 

9/2/88 
 اسانس

–بلوار آزادگان -رباط کریم-هرانت

 جنب ریل راه آهن 
4554249-0559  

 پارس مینو 44
مهندس مهناز                

 شاه حسینی

9/11/85  
جاده مخصوص  10کیلومتر -تهران

 کرج
44248081  

ف
ردي

 

 نام مسئول فني نام آزمايشگاه
تاريخ بهره 

 برداري و تمديد

 
 فاکس                   تلفن آدرس

45 
دارویی آرایشی و بهداشتی 

 مینو
 دکتر آزیتا نظامی

18/5/85  
جاده مخصوص  10کیلومتر -تهران

 کرج
44248184  

-  پوشش تهران نوید 45
 - 

ساختمان -خیابان گاندی -تهران
  8شماره -اداری پاریندخت

88591101 
88555951 

88595482 

 حسین قربانپور صنایع غذایی نفیسا 45
-زوین ،پل کردانق-اتوبان کرج  

خیابان -بسمت جاده قدیم قزوین
 خ شهید بخشنده-علیخان سلطانی

0585 
4888885 
4888551 

0585 
4888881 

45 
کیترینگ هواپیمایی جمهوری 

 اسالمی
 -

 - 
 ساختمان مرکزی-فرودگاه مهراباد

 هواپیمایی جمهوری اسالمی
515592 515592 

 نرجس شریفی مهر آذر 47
 - 

فلکه -البرزشهر صنعتی -قزوین
 خ میثم-خ میرداماد غربی-دوم

0585 
5554088 
5552109 

0585 
5558025 

-  روغن نباتی پارس قو 40
خیابان -تهران: دفتر مرکزی - 

-چهار راه نوفل لوشاتو-حافظ
 488شماره 

4-88501015 88508284 

45 
اصالح وتهیه بذر وزارت 

 کشاورزی
 فرناز  شریعتی

 - 
 بلوار شهید فهمیده-کرج

0581 
48-5500045 

5509402 

 دکتر سعید غیائی جابربن حیان 44

 تمدید بهره برداری
8/4/88 

آزمایشات 
فیزیکوشیمیایی و 

میکروبیولوژی مواد اولیه 
 (دارویی) و محصوالت 

 44208280 44208858 جاده مخصوص کرج 2کیلومتر 

 فارابی 44
آقای دکتر 

 غالمرضا خاقانی 
 

بهره 
 4/5/85برداری
 58/11/85تمدید 

آزمایشات 
فیزیکوشیمیایی و 

میکروبیولوژی مواد اولیه 
              و محصوالت

 (دارویی)

شركت   -جاده شيراز 51اصفهان، كيلومتر 

 داروسازي فارابي
7- 4160456- 

0155 
 

  مرکز دوپینگ 44
  

   

  تولیدی گاز لوله 555
  

   

  پتروشیمی تبریز 555
  

   

-  پتروشیمی تندگویان 555
 - 

منطقه ویژه -بندر امام خمینی
 4سایت-اقتصادی پتروشیمی

0825585 
9-4100 

0825585 
4118 



-  پالستیك ماشین الوان 555

خ دکتر -تهران: دفتر مرکزی - 
نبش -خ سهند-بهشتی شرقی

ساختمان  18کوچه کوروش شماره 
 8طبقه-فراز

88204121 88204125 

-  صنایع قوطی تبریز 557
 - 

-جاده تهران 15ر کیلومت-تبریز
 نرسیده به کندرود

0411 
8802000 

0411 
8802008 

-  صنعتی بهشهر 550
 - 

 88520018 88520482-40 بزرگراه فتح 8کیلومتر -تهران

-  قوطی سازی آذر 555
 - 

فلکه -شهرك صنعتی البرز–قزوین 
 نبش میثم-خ میرداماد غربی-دوم

0585 
5588844 
5588842 

0585 
5584815 

ف
ردي

 

 نام مسئول فني آزمايشگاهنام 
تاريخ بهره 

 برداري و تمديد

 
 فاکس                   تلفن آدرس

 امین 554
دکتر شیرین 

 هاشمی

آزمایشات  59/9/88تمدید 
فیزیکوشیمیایی و 

میکروبیولوژی مواد اولیه 
 دارویی

 اتوبان ذوب آهن -اصفهان
 شهر بهاران 8کیلومتر-کلیشاد

5-8580150-0882 8580154-0882 

-  روغن نباتی نرگس شیراز 554
 - 

 خیابان چهل مقام-شیراز
0511 

50-5590588 
0511 

5590528 

 نستله ایران 554
آقای مهندس علیرضا 
-منصوری حمل آبادی

 مهندس کیانوش صادقی

و  51/78/تمديد92

8/5/85 
 80/9/89  تمدید)

 (ماهه8
 

 مواد اوليه توليد شير خشك اطفال

و غذای کودك مورد 
در خطوط تولید  مصرف

 آن شرکت

 -جاده قديم قزوين 51كيلومتر 

 تهران،شهرمحمديه
7-4141111-

0424 
5288225-0585 

  صنایع بسته بندی ایران 555
  

جاده )بزرگراه فتح 4کیلومتر-تهران
 (15کیلومتر-قدیم کرج

2-88520891 88520890 

  شرکت لبنی کاله 555
52/5/85  

 جاده نور 5کیلومتر -آمل
0151 

28-5582020 
0151 

5584800 

  شرکت لبنی تین 555
  

-خیابان آفریقا-تهران:دفتر مرکزی
 48شماره -فرزان غربی

0585 
9-8458205 

 

 مهندس بیوك داداش برادر 555
-داود امینیمهندس 

 مهندس بابك سلطانی

 
 59/2/85تمدید 
 80/9/89تمدید

 
-اتوبان تبریز  12کیلومتر  -تیریز

 تهران
4-8808891-0411 8808890-0411 

 نرگس شمساییمهندس  صنایع کیمیاگر آریان 557

 
 2/2/88تمدید 
 80/9/89تمدید 

مواد اولیه اسانس های 
مورد مصرف در خط 

 تولید
             مجتمع صنعتی نورین،  -ابهر

 متری دوم50
0545 

2584280 

0545 
5284284 

 
 

  ستاد مشترك سپاه 550
  

   

 فاطمیدکتر سید علی  گلتاش 555

 
 5/8/85تمدید

 80/11/89تمدید 

مواد  مواد اولیه بهداشتی
مورد مصرف در خطوط 

 تولید آن شرکت

 
شهرك صنعتی سه راه -اصفهان
- خ هفتم-مبارکه

 

5-2858820-0882 2858448-0882 

 دکتر محمد رضا غفوری ایران هورمون 554

 
 58/10/88تمدید 

آزمایشات 
فیزیکوشیمیایی و 

اولیه  میکروبیولوژی مواد
 دارویی

جاده مخصوص  11کیلومتر-تهران
 کرج

9-44902215 44902215 



-  تالونگ 554
 - 

 خیابان آزادی–تهران 
88489801 
88489808 

 

554 
وزارت کشاورزی و گروه 

 شیمی و پلیمر
 

  
   

 دکتر لیال نقدی شرکت شکلی 555
18/1/88 

 2/4/90تمدید 
مورد مصرف مواد اولیه 

در خطوط تولید آن 
 رکتش

جاده 2/14کیلومتر –تهران 
 49خیابان -مخصوص کرج

44198851 44198854 

 علی جلیلیان مهندس پاك 555
18/1/88 

 2/4/90تمدید 
مواد اولیه شیر و لبنیات 
مورد مصرف در خطوط 

 تولید آن شرکت

میدان -کرج جاده قدیم8کیلومتر
 شیر

88808021 88809282 

555 
 کیش مدیفارم

 
ا سید دکتر مهری سادات آق
 هاشم تویسرکانی

18/1/88  
 88، بلوك 8شهرك صنعتی -کیش

 84و 
0584 

5-4420402 

0584 
4420008 

 
 

 ا لبرز دارو 555
دکتر سیروس میرزائی 

 چوپانی

 
51/15/85 

 
 مواد اولیه دارو

شهر صنعتی البرز،خ -قزوین
 حکمت هشتم

0585 
5558999 

0585 
5558500 

 خانم دکتر نرگس ارژنگیان اسوه 557

 4/8/88هره برداری ب
 58/11/88تمدید 

 

آزمایشات فیزیکوشیمیایی و 
میکروبیولوژی مواد اولیه و 

محصوالت دارویی و کنترل کیفی 
 مکمل های غذایی

جاده قدیم کرج نرسیده به سه راه  4تهران ، کیلومتر 
 شهریور 15شیر پاستوریزه ،شادآباد ،خیابان 

21- 44205071  

 غالمرضا بهرامیدکتر  باختر بیوشیمی 550

 تمدید بهره برداری
8/4/88 

آزمایشات 
فیزیکوشیمیایی و 

میکروبیولوژی مواد اولیه 
 دارویی

شهر  –جاده سنندج –کرمانشاه 
 خیابان دهخدا–صنعتی 

4550480-0881  

  پارس دارو 555
  

   

  داروپخش 554
  

   

 دکترحسین عطار شفای ساری 554

 بهره برداری
50/15/88  
 50/11/85تمدید

مواد اولیه آزمایشات 
فیزیکوشیمیایی و 

 میکروبیولوژی
 دارو

 10کیلومتر -قزوین-اتوبان کرج
 19بلوار سها -خروجی سوپا

0581-9508488 
0581 -

9508480 

  عبیدی 554
  

   

  کاسپین ثامن 555
  

   

  اکسیر 555
  

   

 دکتر شیدا جباریان رازك 555

 50/15/82تمدید 
سه  50/9/89تمدید 

 ماهه
 (یکساله)80/1/90تمدید 

آزمایشات فیزیکوشیمیایی و 
و  میکروبیولوژی مواد اولیه 

 محصوالت دارویی

مورد  و مکملهای غذایی
مصرف در خطوط تولید 

 آن شرکت

 44252410 44252418-18 جاده مخصوص کرج 10کیلومتر 

 دکتر محبوبه جنابی قویم شرك داروسازی حکیم 555

بهره برداری 
 (یکساله)80/11/89

آزمایشات فیزیکوشیمیایی و 
 میکروبیولوژی مواد اولیه 
دارویی مورد مصرف در 
 خطوط تولید آن شرکت

خ شریعتی،دو راهی -تهران
 1850قلهك،شماره 

2-55588021 
 

55585958 



 دکتر طاهره بابایی شرك داروسازی سها 557

بهره برداری 
80/11/89 
 (یکساله)

آزمایشات فیزیکوشیمیایی و 
 وبیولوژی مواد اولیه میکر

دارویی مورد مصرف در 
 خطوط تولید آن شرکت

قزوین،ابتدای شهر -جاده قدیم کرج
 چهارباغ،خ صفا

4-4512081-0581 4508400-0581 

550 
دارویی و بهداشتی شرك 

 لقمان
 دکتر رامین عبداله نژاد

بهره برداری 
80/11/89 
 (یکساله)

آزمایشات فیزیکوشیمیایی و 
 مواد اولیه میکروبیولوژی 

دارویی مورد مصرف در 
 خطوط تولید آن شرکت

جاده مخصوص  10کیلومتر -تهران
 کرج

  

 شرکت روبرته سیرجان 555
-مهندس معصومه افسری
 مهندس مهدی رادفر

 بهره برداری
8/15/89 

مواد اولیه ادویه و چاشنی 
ها،رنگ و اسانس مورد 
مصرف در خطوط تولید 

 آن شرکت

منطقه ویژه -سیرجان
 188قتصادی،قطعه ا

  

 دکتر  علیرضا کالتی شرکت داروسازی ثامن 554
 بهره برداری

یکساله 80/1/90  

آزمایشات فیزیکوشیمیایی و 
 میکروبیولوژی مواد اولیه 
دارویی مورد مصرف در 
 خطوط تولید آن شرکت

جاده قوچان  11کیلومتر -مشهد
 ،سه راه فردوسی

2000111-0211 
 

2458100-0211 

554 
 نا شیمی ماندا

 
 مهندس زهرا علمی زاده

 بهره برداری
50/11/85  

11/5/90تمدید   

مواد آزمایشگاه تخصصی 
ظروف و بسته اولیه 
 (قوطیالك ( بندی

گرمدره خ ناصریه خ تاجبخش 
 588کوچه احمدی پ 

8101554-0581  

554 
شرکت داروسازی 

 کیمیدارو
 دکتر مژگان آقاجانی

 بهره برداری
55/5/88  

2/4/90تمدید   

آزمایشات فیزیکوشیمیایی و 
و  میکروبیولوژی مواد اولیه

دارویی مورد  محصوالت
مصرف در خطوط تولید آن 

 شرکت

 55888428 55880800 جاده آبعلی 8کیلومتر 

575 
شرکت شیمی 
 درمانی سبحان

 دکتر راحله نیکرو
بهره برداری 

80/8/90  

آزمایشات فیزیکوشیمیایی و 
 میکروبیولوژی مواد اولیه

یی مورد مصرف در دارو
 خطوط تولید آن شرکت

 0181-8888028 0181-8885541-5 رشت،شهرك صنعتی،خ ابن سینا

575 
شرکت صنایع بسته 
بندی فرآورده های 

 شیری پگاه

مهندس علیرضا ممی زاده 
 کقال

14/10/85تمدید   
2/4/90تمدید   

مواد اولیه پالستیکی شامل 
مواد اولیه فیلمهای بسته 

الیه 2الیه و  8بندی 
فرآورده های شیری و مواد 

اولیه تولید ظروف پلی 
پروپیلنی و پلی استایرنی 
مورد مصرف در خطوط 

 تولید آن شرکت

-قم–اتوبان تهران  42کیلومتر 
شهرك صنعتی -حسن آباد فشافویه

-بلوار سروستان-شمس آباد
 9گلسرخ

8-28585821 28585854 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


