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 اَتمام بٍ كيفيتوامٍ سازماوُاي دريافت كىىدٌ گًاَی 

 محصًل سازمان رديف

 ADSL2اسائٍ خذمات ايىتشوت پش ػشعت  اوتمال دادٌ َاي سَام داتك 1

2 
 آصمايـگاٌ مُش طاَش

اسايٍ خذمات آصمايـگاَی تشسيي محصًالت 

 آسايـی تُذاؿتی ي غزايی

 الكتشيويكیاسائٍ خذمات تاوكذاسي  تاوك اوصاس 3

 اسائٍ خذمات تاوكذاسي الكتشيويكی تاوك ػامان 3

 اسائٍ خذمات تاوكذاسي الكتشيويكی تاوك ػيىا 5

 اسائٍ خذمات مخاتشاتی ي تاػيؼاتی تشج وًس ؿُش كشد 6

7 
 پخؾ ػشاػشي الثشص

اسايٍ خذمات مذيشيت ػتادي تًصيع ػشاػشي 

 داسي

 تاوكذاسي الكتشيويكیاسائٍ خذمات  پشداخت الكتشيويك آسيه 8

 تشاوضيت اطالعات تا فيثش وًسي تش تؼتش دسيا آػيا كًيش پيـگامان 9

11 
 تكذاوٍ

مذيشيت كيفيت تًليذاوًاع آتميًٌ طثيعی ي 

 كىؼتىاوتشٌ تا وام تچاسي تكذاوٍ

11 
 داسيخاوٍ اسكيذٌ اصفُان

مذيشيت اسايٍ خذمات عشضٍ اوًاع محصًالت 

 داسييی ي  تُذاؿتی

12 
 داسيخاوٍ دكتش ايل تيگی)كشج(

مذيشيت  اسايٍ خذمات عشضٍ اوًاع محصًالت 

 داسييی ي  تُذاؿتی

13 
 داسيخاوٍ دكتش وًسي فشد )مـُذ(

مذيشيت اسايٍ خذمات عشضٍ اوًاع محصًالت 

 داسييی ي  تُذاؿتی

14 
 داسيخاوٍ مشكضي جمالضادٌ تُشان

مذيشيت  اسايٍ خذمات عشضٍ اوًاع محصًالت 

 تُذاؿتی  داسييی ي

15 
 داسيخاوٍ يحيذيٍ تُشان

مذيشيت اسايٍ خذمات عشضٍ اوًاع محصًالت 

 داسييی ي  تُذاؿتی

16 
 داسيػاصي تيًاوكً خًاسصمی

مذيشيت كيفيت تًليذ داسي ايماتيىية تٍ ؿكل 

 كپؼًل

17 
 مذيفاسم كيؾ داسيػاصي

مذيشيت كيفيت تًليذ اوًاع داسيَا دس اؿكال 

 جامذ

 اسائٍ خذمات ػاماوٍ فشيؽ ايىتشوتی وتسػاوٍ اصفُان  18

19 
 سيغه ؿماسٌ يك يساميه

َاي گياَی تااػيذ  مذيشيت كيفيت تًليذ سيغه

 چشب پاييه
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21 
 سيغه گىجٍ سيدتاس

مذيشيت كيفيت اػتحصال ي تؼتٍ تىذي اوًاع 

 سيغه صيتًن تا وام تجاسي سيدتاس ي اتكاء

21 
 صيؼت فشايسدٌ ػپاَان

اوًاع الكل مذيشيت كيفيت تًليذ 

 دسصذ تا مصاسف داسييی ي پضؿكی96اتاوًل

 مذيشيت كيفيت تًليذ اوًاع مايعات ؿًيىذٌ َاي اتكا ؿًيىذٌ 22

23 
 صىايع آسايـی ي تُذاؿتی ػثضٌ گلؼاس

مذيشيت كيفيت تًليذ اوًاع سوگ مًي تا وام 

 تجاسي آتًػا

24 
 صىايع ؿًيىذٌ، آسايـی ي تُذاؿتی صحت

اوًاع ؿامپً تا وام تجاسي مذيشيت كيفيت تًليذ 

 صحت

 مذيشيت كيفيت تًليذاوًاع آسد گىذم صىايع غزايی آسدداسان 25

26 
 صىايع غزايی داوظٌ آسيا

مذيشيت كيفيت تًليذ اوًاع ماء الـعيش تا وام 

 تجاسي َفىثشگ

27 
 صىايع غزايی ػميٍ

مذيشيت كيفيت تًليذ اوًاع آتليمً طثيعی ي 

 كىؼتاوتشٌ

28 
 ػميٍ صىايع غزايی

مذيشيت كيفيت تًليذ اوًاع كـك تش مثىاي 

 لثىيات

 اسائٍ خذمات تاوكذاسي الكتشيويكی فه آيا كاست 29

31 
 َتل تيه المللی اللٍ تُشان

مذيشيت اسايٍ خذمات تُيٍ، طثخ ي عشضٍ اوًاع 

 محصًالت غزايی ي آؿاميذوی

 تًليذ آجش ي تته وؼًص فشآيسدٌ َاي وؼًص آرس ؿُاب تثشيض 31

 تًليذ اوًاع سوگ َاي ػاختماوی تعايوی تًليذ سوگ ي سصيه الًان 32

33 
 صىايع ؿيميايی ايشان ػشمايٍ گزاسي

تًليذ الكيل تىضن خطی ، وشمال پاسافيه ي 

 الكيالت ػىگيه

 خذمات مذيشيت پشيطٌ َاي عمشاوی تُشان 15ؿُشداسي مىطمٍ  34

 خذمات مذيشيت پشيطٌ َاي عمشاوی تُشان 22ؿُشداسي مىطمٍ  35

 تًليذ اوًاع تايش ػًاسي مجتمع صىعتی آستاييل تايش 36

 تًليذ اتًتًع ؿُشي صسيه خًدسي 37

 تًليذ تايش ساديال ػًاسي مجتمع صىايع الػتيك يضد 38

گشيٌ كاسخاوجات تًليذ مخاصن گاص طثيعی  39

 آػياواما
 CNGتًليذ اوًاع مخاصن 
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 ستارٌ اشتُار بٍ كيفيت يکتقديروامٍ سازماوُاي دريافت كىىدٌ 

 محصًل سازمان رديف

 اسائٍ خذمات تلفه ثاتت استثاطی ضحی كيؾ 1

 َاي تضسيمی مذيشيت كيفيت تًليذ اوًاع فشآيسدٌ اوؼتيتًپاػتًس 2

 ADSL2اسائٍ خذمات ايىتشوت پش ػشعت  آسياوا گؼتش اػپاداوا 3

 اسائٍ خذمات تاوكذاسي الكتشيويكی تاوك آيىذٌ 4

5 
 تحميماتی آصمًن كيفيت

اسائٍ خذمات وگُذاسي ي تاميه تجُيضات 

 مخاتشاتی

6 
 تًليذ مًاد ايليٍ داسييی داسيپخؾ )تماد(

مذيشيت كيفيت تًليذ مادٌ ايليٍ داسييی كذئيه 

 فؼفات

 َاي تىفؼی مذيشيت كيفيت تًليذ اوًاع افـاوٍ داسيػاصي جاتش اته حيان 7

 كًپامش)آوتی كىؼش(مذيشيت كيفيت تًليذ داسي  داسيػاصي صَشايي 8

9 
 ؿشكت داسيػاصي خًاسصمی

مذيشيت كيفيت تًليذگشيٌ داسيَاي آوتی 

 تيًتيك

11 
 ؿشكت داسيػاصي سَا

تٍ  211مذيشيت كيفيت تًليذ داسي سَاكيه 

 ؿكل لشف

11 
 ؿشكت داسيػاصي ػُا

مذيشيت كيفيت تًليذ داسي آػيفه تٍ ؿكل 

 لشف

 تًليذ آمالگام دوذاوپضؿكیمذيشيت كيفيت  ؿُيذ فمُيی )ايصان( 12

13 
 كاسخاوٍ سيغه ؿماسٌ دي يساميه

مذيشيت كيفيت تؼًيٍ ي تؼتٍ تىذي اوًاع 

 سيغه گياَی مصشف خاوًاس

 مذيشيت كيفيت تًليذ اوًاع آسدگىذم گشيٌ صىايع غزايی آسد اطُش 14

 اسائٍ خذمات تلفه ثاتت ي ديتا مخاتشات اػتان تُشان 15

 تًليذ اوًاع ػيمان ػيمان اصفُان 16

 تًليذ اوًاع كمشتىذ ايمىی ايمه خًدسي ؿشق 17

 تًليذ سادياتًس آلًميىيًمی سادياتًس ايشان 18

 تًليذ اوًاع فىشَاي تخت ي پاساتًليك فىشػاصي صس 19

 تًليذ دػتٍ مًتًسَاي تيثا ي پشايذ پل آػتاسا صىعت 21
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 اشتُار بٍ كيفيت دي ستارٌ تقديروامٍسازماوُاي دريافت كىىدٌ 

 محصًل سازمان رديف

 مذيشيت كيفيت تًليذ اوًاع آسدگىذم آسد صسػايجثالغ 1

2 
 پخؾ َجشت

مذيشيت ػتادي اسايٍ خذمات تًصيع داسي تٍ 

 صًست ػشاػشي

3 
 داسيػاصي الثشصداسي

َاي آمادٌ تضسيك  مذيشيت كيفيت تًليذ ػشوگ

 آوًكؼان دس احجام مختلف

4 
 داسيػاصي تًفيك داسي

مذيشيت اسايٍ تحميمات ي تًليذ مادٌ ايليٍ 

 داسيي ام.اع

5 

 داسيػاصي صَشايي

   مذيشيت كيفيت تًليذداسي پيًوذي ايميىًسال

 25) تٍ ؿكل كپؼًل وشم ي دس ديصَاي 

 گشم( ميلی111تا

6 
 داسيػاصي ػيىاطن

طيك تا وام مذيشيت كيفيت تًليذ داسيَاي تيًلً

 ػيىًكغ ي سػيظن

7 
 داسيػاصي ؿُيذ لاضی

مذيشيت كيفيت تًليذ محصًالت تضسيمی ي 

 ميلی گشم251ؿؼتـًي دس احجام تاالتشاص

 داويال كيا 8

 

اسائٍ خذمات وگُذاسي ي تاميه تجُيضات 

 مخاتشاتی

9 
 طثيعت صوذٌ)ػيىشٌ(

مذيشيت كيفيت تًليذ اوًاع ؿامپًَا تا وام 

 تجاسي ػيىشٌ

 مذيشيت كيفيت تًليذ اوًاع پاػتا ي ماكاسيوی صىعتی صس -گشيٌ پظيَـی  11

 اسائٍ خذمات تلفه ثاتت ي ديتا مخاتشات خشاػان سضًي 11

مًػؼٍ فشَىگی ديجيتال كليذ طالئی جُان  12

 معاصش

اسائٍ ػشييغ َاي اسصؽ افضيدٌ تش تؼتش تلفه 

 َمشاٌ

 خذمات تلفه ثاتت مخاتشات اصفُان 13

 خذمات حمل ي ومل ي لجؼتيك خذمات صىعتی ايشان خًدسي)ايؼيكً( 14

 J6تًليذ كـىذٌ جفت محًس  ػيثا مًتًس 15

 تًليذ اوًاع گيشتكغ پظي ويشي محشكٍ 16
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 اشتُار بٍ كيفيت سٍ ستارٌ تقديروامٍسازماوُاي دريافت كىىدٌ 

 محصًل سازمان رديف

اسائٍ خذمات ايىتشوت تش تؼتش  استثاطات مثيه وت 1

 فىايسي يايمكغ

مذيشيت كيفيت تًليذ اوًاع داسيَا  داسيػاصي داوا 2

 َا( تٍ ؿكل كپؼًل وشم)ػافت طل

 

 اشتُار بٍ كيفيت چُار ستارٌ تقديروامٍسازماوُاي دريافت كىىدٌ 

 محصًل سازمان رديف

 ارائٍ خدمات تلفه َمراٌ ارتباطات سيار ايران 1

 

 بروسيه سازماوُاي دريافت كىىدٌ تىديس

 محصًل سازمان رديف

ارائٍ خدمات ايىتروت پر سرعت  اوتقال دادٌ َاي آسياتک 1

ADSL2 
 تاير راديال سًاري گريٌ صىعتی بارز 2

 


