
 

 مرکز ملی تشخیص، آزمایشگاه های مرجع و مطالعات کاربردی                              

 تلفن تاریخ اعتبار آدرس دامنه فعالیت مسئول فنی استان نام آزمایشگاه ردیف

 نيكان پژوهان 1

 

 دكتر عباسعليزاده آذربایجان شرقی

 

كنترل كيفی شيمی پایه و 

ميكروبی مواد غذایی ، سرولوژي 

 طيور، فلزات سنگين

 09927733440 در حال تمدید 6مجتمع زیتون  طبقه  -خ مطهري -بناب

 

 حيات گستر سهند 2

 

كنترل كيفی شيمی پایه و  دكتر حمداهلل زاده آذربایجان شرقی

 ميكروبی مواد غذایی 

 -روبروي بيمارستان شهدا -تبریز  خ گلشهر

 36كوچه شبنم پ

90/9241 09922192394 

 

 رخشان 3

 

ميكروب شناسی تشخيصی و  دكتر رخشان آذربایجان شرقی

 سرولوژي

 

روبروي -قطران شمالی-خيابان راه آهن-تبریز

  1ساختمان طيور بركت پالك-تعاونی شهرداري

6/9900 09929923919 

 

 رادین  4

 

آناليز باقيمانده هاي دارویی،  مهندس شریفی آذربایجان شرقی 

سموم نباتات، رنگ ها، فلزات 

سنگين و مایكوتوكسين ها روش 

 LCMSMSآناليز دستگاهی 

كوه فرهنگيان  -چهارراه آبرسانی -تبریز خ امام

 91پ 

6/9900 0992229309 

 

 فخرزادگان 5

 

 اصفهان

 

 دكتر فخرزادگان

 

كنترل كيفی شيمی پایه و 

ميكروبی مواد غذایی، 

ميكروبيولوژي تشخيصی، 

 سرولوژي طيور

اصفهان خيابان توحيد كوچه تقی آبادي 

 9طبقه 39پالك

 03926399093 در حال تمدید

 دانشگاه صنعتي 6

 اصفهان

 اصفهان

 

 دكتر سليمانيان زاد

 

-تشخيص بيماري هاي ویروسی 

باكتریاي و انگلی آبزیان و آزمون 

 ارزیابی سميت سلولی

مهندسی زیستی  پژوهشكده زیست فناوري و 

 دانشگاه صنعتی اصفهان

1/9902 02922493731 

معيار دانش  7

 پارس

 اصفهان

 

 دكتر خواجه علی

 

فلزات سنگين، سموم و افت كش 

ها ویتامين ها ، هيدرو كربن ها و 

قندهاي طبيعی و مصنوعی . 

بلوار -بلوار ارغوانيه -اصفهان خ جی شرقی

پژوهشكده -دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان

 مركزي

 02923239996 حال تمدید در

 

16/11/1311بروز رسانی   



 تلفن تاریخ اعتبار آدرس دامنه فعالیت مسئول فنی استان نام آزمایشگاه ردیف

پروفایل اسيد هاي چرب و  

 استرول ها

 آرین دام 8

 

كنترل كيفی شيمی پایه و  دكتر رحمانی اصفهان

ميكروبی مواد غذایی ، انگل 

شناسی، سرولوژي طيور و 

 مولكولی

 -ابتداي خيابان اریسون -خيابان جی -اصفهان

  1پالك -جنب فضاي سبز

7/9900 02923333330 

 

كنترل كيفی شيمی پایه و  دكتر گماران اصفهان رادگستر 1

سرولوژي  ،ميكروبی مواد غذایی

 بيولوژي تشخيصی، ميكرطيور

هشت بهشت غربی،گلزار شمالی، استاد  -اصفهان

همایی / كوي اميریه ورودي مركز تحقيقات و 

 اموزش كشاورزي منابع طبيعی استان اصفهان

و  ل تمدیدادر ح

افزایش دامنه 

 فعاليت

02927197400 

 هورتاش آپادانا 11

 

آناليز شيمی و ميكروب مواد  دكتر فرقانيان اصفهان

 غذایی و خوراك دام و سرولوژي

نجف آباد خيابان شریعتی كوچه شكيب پالك 

91  

1/9900 02993633914 

 

 اکراميان 11

 

كنترل كيفی شيمی پایه و  دكتر اكراميان اصفهان

ميكروبی مواد غذایی ، سرولوژي 

 طيور

مجتمه  -3كوچه بيان -كاشان بلوار مطهري

 9واحد  -هما

6/9900 02933399919 

 

گروه صنعتي و  12

پژوهشي 

فرهيختگان 

 زرنام

كنترل كيفی شيمی پایه و  مهندس غالمی البرز

ميكروبی مواد غذایی ، فلزات 

 سنگين، مایكوتوكسين ها با روش

HPLC  گيري استالدهيد ، اندازه

 HMF ، پروفایل قند و

 جاده قاسم آباد جنب راه آهن -ساوجبالغ

 

4/9244 03692393000 

صبح سالمت  13

 البرز

 HPLC مایكوتوكسين ها با روش دكتر فرج اللهی البرز

 فلزات سنگين  و 

 -- 3/9900 مشگين دشت

 شاخه زیتون ليان 14

 

كنترل كيفی شيمی پایه و  دكتر عباسی بوشهر

ميكروبی مواد غذایی ، فلزات 

سموم و افت كش ها،  ،سنگين 

بيماري هاي 

TSV,YHV,IHHNV  با روش

ميدان اول مجتمع   3بوشهر منطقه اقتصادي 

 شاخه زیتون ليان

3/9900 07722292944 



 تلفن تاریخ اعتبار آدرس دامنه فعالیت مسئول فنی استان نام آزمایشگاه ردیف
ماالشيت گرین با  -مولكولی

 LCMSMSروش

  در حال تمدید  كنترل كيفی دارو  تهران شرکت داروپخش 15

 ویرومد 16

 

كيفی ميكروبی و شيمی  كنترل دكتر چگينی تهران  

سرولوژي طيور ،  پایه مواد غذایی

 و استریليتی دارو

 03966494699 90/9241  46پارك فناوري پردیس خ نواوري نهم پالك

 

 دکتر شكری 17

 

كيفی ميكروبی و شيمی  كنترل دكتر شكري تهران  

ستریليتی ا، پایه مواد غذایی

داروهاي تزریقی و واكسن ها، 

پوتنسی ميكروبی، كلنی كانت 

داروها، مكمل ها و خوراك دام، 

بررسی اثر مواد ضد عفونی 

كننده، پروبيوتيک ها، پري 

بيوتيک ها، انواع ویتامين هاي 

محلول در آب و انواع ویتامين 

هاي محلول در چربی، شناسایی 

 و انواع داروها، شناسایی assay و

assay  ،انواع آنتی بيوتيک ها

شناسایی و اندازه گيري ماده 

موثره انواع ضدعفونی كننده ها، 

شناسایی و اندازه گيري انواع 

اسيدهاي آلی و معدنی، شناسایی 

و اندازه گيري نگهدارنده ها و ضد 

 انگل ها

شهرك غرب بلوار خوردین كوجه توحيد -تهران

 طبقه پنچم   39دوم پالك 

9/9244 03911266393 

 

 آدنيس طب 18

 

كيفی ميكروبی و شيمی  كنترل دكتر روحيان تهران

، سموم و آفت پایه مواد غذایی

   9كوچه حيدري پ  -مقدس اردبيلی -تهران

 

4/9244 03936320907 

 



 تلفن تاریخ اعتبار آدرس دامنه فعالیت مسئول فنی استان نام آزمایشگاه ردیف
مایكو توكسين با روش  -كش ها 

HPLC و فلزات سنگين 

 آسا 11

 

كنترل كيفی شيمی پایه و  دكتر اميدي تهران

سرولوژي ، ميكروبی مواد غذایی 

دام  بزرگ و طيو، بافت شناسی و 

مولكولی،  كلينيكال پاتولوژي،

 ميكروبيولوژي تشخيصی

 

-خ اسكندري شمالی باالترازشباهنگ-تهران

 2طبقه دوم واحد999پالك

 

9/9244 03966430949 

 

 کيميا تست فام 21

 

كيفی شيمی پایه و كنترل  نيا نظري دكتر تهران

ميكروبی مواد غذایی ،كنسانتره، 

هاي  مكمل ها مواد معدنی،رنگ

خوراكی، ضدعفونی كننده ها، 

پایداري داروها،  افزودنيه ا،

 ویتامين ها و موراد اوليه دارو

فرمانيه-تهران 63نبش دیباجی شمالی پالك      

 

9/9244 03933139637 
 

كنترل كيفی شيمی پایه و  دكتر رضایان تهران توحيد 21

ميكروبی مواد غذایی ، سرولوژي 

 طيور 

 

خ -نرسپده به مپدان توحپد-خ ستارخان-تهران

 طبقه اول  79پ-شهيد افرند

9/9244  03966491279 

 

 پاستور 22

 

كنترل كيفی شيمی پایه و  نصيري خواجه دكتر تهران

ميكروبی مواد غذایی و سرولوژي 

 طيور

 

خ پرچم قبل ازچهارراه ميدان توحيد  -تهران

 46/3خوش پالك 

9/9244 03966423777 

 

كنترل كيفی شيمی پایه و  دكتر انوشه تهران انوشه 23

ميكروبی مواد غذایی ، مكمل و 

فرآورده هاي پروبيوتيک، 

 سرولوژي طيور

 394بهار شمالی  بين خ اطبا و كارگر پالك

 3واحد 

9/9244 03977696903 

 



 تلفن تاریخ اعتبار آدرس دامنه فعالیت مسئول فنی استان نام آزمایشگاه ردیف

 مدیا گستر 24

 

 تهران

 

كنترل كيفی شيمی پایه و  دكتر طاهرپور

ميكروبی مواد غذایی ، ضد عفونی 

 كننده ها و سرولوژي طيور

 

خ وليعصر تقاطع فاطمی كوچه بوعلی سيناي 

 3ط 2شرقی پ

9/9244 03911416634 

 

 کوثر 25

 

 تهران

 

كنترل كيفی شيمی پایه و  دكتر امينی نجفی

ميكروبی مواد غذایی ، سرولوژي 

 طيور

 

طبقه  39توحيد خ ستارخان كوثر یكم پالك 

 اول

6/9900 03966923399 

 

 وت 26

 

 تهران

 

كنترل كيفی شيمی پایه و  دكتر قادري

ميكروبی مواد غذایی ، سرولوژي 

طيور، ميكروب تشخيصی دام ، 

 آنتی بيوگرام

روبروي كوثرسوم جنب بانک -خ ستارخان

 927پ3كشاورزي ط

 

9/9244 03966923999 

 

 مهر 27

 

 تهران

 

كنترل كيفی شيمی پایه و  دكتر معين وزیري

ميكروبی مواد غذایی ، سرولوژي 

 طيور

 

دماوند گيالوند بلوار آیت اهلل خامنه اي ابتداي 

 4بلوار شاهد پالك

9/9244 03976299616 

 

پرتو بشاش دانش  28

 گستر

 

 تهران

 

كنترل شيمی و ميكروب دارو و  دكتر حسين زاده

كيفی شيمی كنترل  -مكمل ها

پایه و ميكروبی مواد غذایی و  

 فلزات سنگين

اتوبان ستاري بلوار فردوس غرب خ  -تهران 

 3كوچخ هشتم شرقی پ-ورزي شمالی

6/9244 0399949397 

 

 آما 21

 

كنترل كيفی شيمی پایه و  انيسيان دكتر تهران

ميكروبی مواد غذایی و بافت 

 شناسی

 

خ وليعصر خ  -تهران بلوار فردوس شرق

 3طبقه 3پ -اعتمادیان

3/9900 03999034690 

 

 البرا 31

 

جستجو و اندازه گيري ماالشيت  دكتر افسر تهران

گرین در محصوالت آبزي پروري 

و مالمين در محصوالت لبنی 

تهران ستار خان نرسيده به توحيد نبش كوثر 

 9سوم پ

90/9900 03966404939 



 تلفن تاریخ اعتبار آدرس دامنه فعالیت مسئول فنی استان نام آزمایشگاه ردیف
 LCMSMS روش9با

پایين تر از فلكه دوم صادقيه، بزرگراه محمد   آناليز مواد معدنی دلمهندس صبح  تهران زرآزما 31

علی جناح ، خيابان طاهریان، كوي ارغوان، پالك 

 ، واحد سوم شرقی32

 03994723 در حال تمدید

پژوهشكده  32

 گياهان دارویي

خيابان -خيابان جمالزاده شمالی-محله جمالزاده كنترل كيفی دارو  تهران

 - 6واحد -طبقه دوم-92پالك -شيرازيفرصت 

ميدان انقالب خيابان جمالزاده شمالی  -تهران 

 92خيابان فرصت غربی پالك 

 03966369030 در حال تمدید

بخش سم شناسی و بهداشت   تهران دانشگاه تهران 33

 تغذیه دام

  در حال تمدید تهران ميدان انقالب

 03999333992 در حال تمدید كرج-جاده مخصوص تهران 90كيلومتر  داروكنترل كيفی   تهران البراتوار رازک 34

دانشگاه جامعه  35

 -علمي 

 کاربردی

ستریليتی داروهاي تزریقی و ا دكتر شكري تهران

واكسن ها، پوتنسی ميكروبی، 

كلنی كانت داروها، مكمل ها و 

خوراك دام، بررسی اثر مواد ضد 

عفونی كننده، پروبيوتيک ها، 

بيوتيک ها، انواع ویتامين پري 

هاي محلول در آب و انواع 

ویتامين هاي محلول در چربی، 

انواع داروها،  assay شناسایی و

انواع آنتی  assay شناسایی و

بيوتيک ها، شناسایی و اندازه 

گيري ماده موثره انواع ضدعفونی 

كننده ها، شناسایی و اندازه 

گيري انواع اسيدهاي آلی و 

ی و اندازه معدنی، شناسای

 03911266393 90/9903 شهرك غرب



 تلفن تاریخ اعتبار آدرس دامنه فعالیت مسئول فنی استان نام آزمایشگاه ردیف
نگهدارنده ها و ضد انگل 6گيري

 ها

 کيميا پژوه البرز 36

 

چهارمحال و 

 بختياري

 

 دكتر رحيمی

 

كنترل كيفی شيمی پایه و 

ميكروبی مواد غذایی ، فلزات 

سنگين ، مایكوتوكسين ها و 

،  HPLC با روش هيستامين

مالمين و ماالشيت گرین با 

  LCMSMSروش

باالتر از دانشگاه پيام  -شهركرد فردوسی شمالی

 نور ابتداي خيابان بسيج 

7/9900 02123369197 

 آراد 37

 

 خراسان جنوبی

 

كنترل كيفی شيمی پایه و  دكتر اعتباري

ميكروبی مواد غذایی ، سرولوژي 

  طيور

پشت  -بيرجند ميدان آزادي خيابان آزادي

 ایستگاه اتوبوس

99/9244 03623991176 

 

كيفی ميكروبی و شيمی  كنترل دكتر طرقی خراسان رضوي ماد 38

 ، سرولوژي طيور پایه مواد غذایی

 و مولكولی

 7و3نيش سعادت 42آزادي  -مشهد مقدس

 ساختمان كيميا 

3/9900 03926372773 

 

ایران ریحان  31

 ازمای خراسان

 

مواد كنترل شيمی و ميكروبی  دكتر ریحانی خراسان رضوي

غذایی و خوراك دام، سرولوژي 

طيور،  ميكروبی و فيزیكی آب و 

پساب ، فلزات سنگين، 

 آفالتوكسين، هيستامين و عسل

 96نبش سعادت  42مشهد مقدس آزادي 

 

3/9900 0396639691 

كيفی ميكروبی و شيمی  كنترل دكتر كمالی خراسان رضوي خراسان 41

 ، فلزات سنگين پایه مواد غذایی

سعادت  -4آزادي -بلوار آزادي -مقدسمشهد 

 6پالك -3

6/9900 03926379411 

امين آزمای  41

 شرق

كيفی ميكروبی و شيمی  كنترل دكتر حبيبی خراسان رضوي

، مایكوتوكسين پایه مواد غذایی

 و فلزات سنگين HPLCبا روش 

 

هاشمی  -خ شهيد هاشمی نژاد -مشهد مقدس

 3پ 31نژاد 

 

6/9900 03923332001 

كيفی ميكروبی و شيمی  كنترل جميلی مهندس عدالت خراسان رضويپرتو آزمون  42

، فلزات سنگين ،  پایه مواد غذایی

بلوار تالش  -شهرك صنعتی طوس فازیک

 7و3بين تالش شمالی   -شمالی

3/9900 03923999433 

 



 تلفن تاریخ اعتبار آدرس دامنه فعالیت مسئول فنی استان نام آزمایشگاه ردیف

 جوانه

 

 درصد خلوص ویتامين ها

آساک سنجش  43

 شرق

 

كيفی ميكروبی و شيمی  كنترل دكتر هدایت خراسان رضوي

  پایه مواد غذایی

 11قوچان خ اميركبير نبش چهار راه دوم پالك 

  3طبقه 

6/9244 03997326613 

 

پيام سالمت  44

 نيشابور

 

كيفی ميكروبی و شيمی  كنترل زاده دكتر خواجه خراسان رضوي

  پایه مواد غذایی

 03992333342 4/9244 30نيشابور شهرك اندیشه نبش اندیشه 

 

 تستا 45

 

كيفی ميكروبی و شيمی  كنترل دكتر شمشادي خراسان رضوي

، فلزات سنگين ،  پایه مواد غذایی

، پروفایل HPLCآفالتوكسين 

اسيد چرب و استرول، سموم و 

آفت كش ها ، مالشيت گرین و 

 LCMSMSمالمين با روش

شهرك  -شهرك صنعتی طوس - سمشهد مقد

  -فناوري صنایع غذایی

3/9900 03923939109 

 سهند 46

 

كنترل كيفی شيمی پایه و  دكتر سيدین قناد خراسان رضوي

 ميكروبی مواد غذایی 

جنب  49بلوار آزادي آزادي  -مقدسمشهد 

 كارخانه پپسی

4/9244 03926637333 

 

پيام آوران  47

سالمت یكتا عطار 

 نيشابور

 

 خراسان رضوي

 

كنترل كيفی شيمی پایه و   دكترشادمهري

ميكروبی مواد غذایی ،اندازه 

گيري فلزات سنگين ، 

  HPLC مایكوتوكسين ها با روش

نيشابور ، بخش مركزي ، شهر نيشابور، فردوسی 

جنوبی ، خيابان فردوسی جنوبی ، خيابان عدالت 

 ، طبقه اول 0شرقی ، پالك 

7/9900 3993339310 

 

فناور اندیشه  48

 گستر کميار

 خوزستان

 

مایكو توكسين، سموم و افت  آبادهمهندس آخرین 

 كش، فلزات سنگين

 

 92پالك  -3فاز -اهواز كيانپارس خ الهام غربی

 9مجتمع سامان واحد

93/9244 0692229234 

 06922239693 93/9244  92پ  3خ امنيت  -7فرهنگ شهر خ ساعیكنترل كيفی شيمی پایه و  مهندس پرهام خوزستان پرهام جنوب 48
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ميكروبی مواد غذایی ، مایكو   

 توكسين و فلزات سنگين

 

مرجعان خاتم  51

 بندر امام

 

 خوزستان

 

كنترل كيفی شيمی پایه و  مهندس عزیزي

ميكروبی مواد غذایی ، 

-A اكراتوكسين-آفالتوكسين ها

داكسی نيوالنون با -زیرالنون

،سموم و آفت كش  HPLC روش

ها با روش كروماتوگرافی گازي ، 

  اندازه گيري فلزات سنگين

مجتمع بندري امام  -خوزستان بندر امام

 93اسكله

 

7/9900 6933313647 

 

 بهپرور سالمت 51

 

كيفی ميكروبی و شيمی  كنترل دكتر خدامی سمنان

، فلزات سنگين،  پایه مواد غذایی

و  HPLCآفالتوكسين ها با روش 

 سرولوژي طيور

كشاورزي ابتداي خيابان  -گرمسار ميدان معلم

 روبروي شبكه دامپزشكی

3/9244 0293229332 

 

پرهام گستر  52

 فارس

 

كنترل كيفی شيمی پایه و  فخر پور دكتر فارس

سموم و  -ميكروبی مواد غذایی 

 فلزات سنگين

ساختمان  9كوچه -خيابان حر -شيراز پل حر

 پرهام

7/9900 07927339390 

 آزما پارس دقت 53

 

پایه و كنترل كيفی شيمی  -- فارس

ميكروبی مواد غذایی ، فلزات 

 سنگين ، سرولوژي طيور

 07927201031 7/9900 روبروي بانک مهر اقتصاد -بلوار گلستان  -شيراز 

 نوآوران کاشف 54

 

كنترل كيفی شيمی پایه و  دكتر افراسيابی فارس

 ميكروبی مواد غذایی 

ابتداي ذوالنور شرقی  -شيراز سی متري سعدي

 27پ 

3/9900 07923209269 

 

 بيطاران 55

 

كنترل كيفی شيمی پایه و  دكترمقتدري فارس

 ميكروبی مواد غذایی 

خ جزائري ساختمان ایمان  -شيراز فلكه احسان

 90واحد 

9/9900 07927237109 

 

 پارسا آزما غدیر 56

 

كيفی ميكروبی و شيمی  كنترل دكتر غنی قم

 ، سرولوژي طيور پایه مواد غذایی

 03323697933 90/9244 90پالك9كوچه -97امين كوجهقم بلوار 
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مهر آریا آزما  57

  قم

كنترل كيفی شيمی پایه و  مهندس دهقانی قم

 ميكروبی مواد غذایی

 033-26700190 6/9900 3خيابان شهيد صدوقی كوچه یک پالک  -قم

 پاستور 58

 

كيفی ميكروبی و شيمی  كنترل دكتر حيدري كردستان

پایه مواد غذایی، ميكروبيولوژي 

 تشخيصی و سرولوژي طيور

حد فاصل چهار راه وكيل و صفري  -سنندج

  9كوچه خندق پ

7/9900 01722394929 

ایرانيان غذا  51

 آزما

 

كنترل كيفی شيمی پایه و فلزات  دكتر گنجوي كرمان

 سنگين

 

 02923723779 6/9900  77-73حدفاصل  -خيابان جهاد -كرمان 

 فرا آزمون 61

 

كنترل كيفی شيمی پایه و  مهندس دولت آبادي گلستان

ميكروبی مواد غذایی ، فلزات 

 سنگين 

روبروي  -6مالقاتی  -گرگان خيابان مالقاتی

 مجتمع فراز  -دبستان ستار زاده

1/9900 0972333931 

پایه و كنترل كيفی شيمی  دكتر ميركریمی گلستان پارت آزما 61

ميكروبی مواد غذایی ، سرولوژي 

 طيور و مولكولی

 

متر جلوتر از ورودي  70 -جاده كمربندب-گرگان

در الین كند  -به سمت ترمينال -شهرك حافظ

 شهيد 9000رو كنار روگذر 

4/9244 09723936373 

 رادین مهر 62

 

 دكتر بيانی گلستان

 

كنترل كيفی شيمی پایه و 

سرولوژي ميكروبی مواد غذایی ، 

  طيور

 گرگان

 

9/9900 09723631703 

 

خيایان  -بلوار صنعت -رشت شهرك صنعتی فلزات سنگين  مهندس رحيمی گيالن صامت تک خزر 63

 روبروي تامين اجتماعی -پردیس

90/9244 09222119963 

آزمون سالمت  64

 البرز

 

كيفی ميكروبی و شيمی  كنترل  زاده دكتر دباغ مازندران

، سرولوژي طيور،  غذاییپایه مواد 

ميكروبيولوژي تشخيصی،  مایكو 

 توكسين با روش االیزا

 -روبروي اداره برق -ميدان امام -ساري

 جنب موسسه مالی توسعه  -ساختمان زمان 

3/9900 09922273099 

tel:36700840-025
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كيفی ميكروبی و شيمی  كنترل دكتر طبري مازندران طبری 65

، سرولوژي طيور  پایه مواد غذایی

 و ميكروبيولوژي تشخيصی

ساري بلوار پاسداران جنب بيمارستان نيمه 

 شعبان

99/9244 09922296260 

 ماکيان 66

 

كيفی ميكروبی و شيمی  كنترل دكتر امير صالحی مازندران

، سرولوژي طيور  پایه مواد غذایی

 ، مایكوتوكسين ها به روش االیزا

 36اباذر خيابان طالقانی نبش  -آمل

 

3/9900 09999334330 

 

 بهدام آمل 67

 

كيفی ميكروبی و شيمی  كنترل دكتر رصدي مازندران

، سرولوژي طيور  پایه مواد غذایی

، آزمون هاي مولكولی ، 

 آفالتوكسين با روش اليزا

 91جنب دریاي -آمل خيابان طالب آملی

 بيمارستان دامپزشكی بهدام

3/9900 09999313940 

 

 مركزي شادمان 68

 

كيفی ميكروبی و شيمی  كنترل دكتر شادمان

 ژي طيور ، سرولو پایه مواد غذایی

خ فالحت پيشه نبش سلمان -ساوه ميدان عاشورا

 3طبقه 93ساوجی

9/9244 01693322093 

پارسيان بهينه  61

 پایش

 

كنترل كيفی شيمی پایه و  دكتر حسينی هرمزگان

كروبی مواد غذایی، فلزات مي

 و ميكروبيلوژي تشخيصی سنگين

كوچه شهيد زارع  -بلوار امام خمينی -بندرعباس

 9كوچه شهيد بدالدینی پالك

3/9244 07622669313 

شرکت افروز  71

 شيمي الرک

 

كنترل كيفی شيمی پایه و  مهندس آجورلو هرمزگان

ميكروبی مواد غذایی، فلزات 

 سنگين و آفالتوكسين با روش

HPLC  وآزمون تشخيص

WSSV در ميگو 

انتهاي  -9شهرك صنعتی شماره -بندر عباس

 1خيابان اصلی واحد 

4/9244 07623360070 

کيفيت آزمای  71

 جنوب

 

، HPLC مایكوتوكسين با روش مهندس مهدیزاده هرمزگان

 سموم و فلزات سنگين 

 07622233930 3/9900 96پالك 33كوچه -ازادگان -بندر عباس

شرکت نظارت بر  72

ضوابط بهداشت 

كنترل كيفی شيمی پایه و  مهندس كوچكی هرمزگان

ميكروبی مواد غذایی، فلزات 

بهمن خيابان  33قشم ميدان ژئوپارك بلوار 

 استاندارد

4/9900 07623393349 
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انساني و 

 استاندارد قشم

سنگين ، مایكوتوكسين، سموم و 

 افت كش ها

 


