ليست آزمايشگاه های عضو سازمان نظام مهندسی
تاریخ اعتبار

مدیرعامل

صالحیت

آزمایشگاه

آقای خبیری

تلفن همراه

شماره تلفن

مدیرعامل

آزمایشگاه

4432291303

9133512292

31232461

9188441127

كد ملي

ردیف

مرجع اعطاء صالحیت

نام آزمایشگاه

نوع صالحیت

پایه

1

اداره کل راه و شهرسازی
استان یزد

دانشگاه یزد

ژئوتکنیک و بتن

2

1402/10/10

2

سازمان مدیریت و برنامه
ریزی استان یزد

آزمایشگاه فنی و
مکانیک خاک استان
یزد

ژئوتکنیک ،بتن و
جوش

1

آقای مجید کیانپور/
1401/05/27
الهوتی

0055342078

آدرس

یزد  -صفاییه  -پردیس فنی مهندسی شماره - 2
دانشکده مهندسی عمران

یزد  -بلوار پاسداران  -آزمایشگاه فنی و مکانیک
38221200-02
خاک

3

سازمان مدیریت و برنامه
ریزی استان یزد

خاک آزما کویر یزد

ژئوتکنیک و بتن و
جوش

3

 1402/10/23آقای محمد جعفر زاده

4469528455

9133532186

38240317

میدان اطلسی  -بلوار شهیدان اشرف  -خیابان
تندگویان  -کوچه  - 15پالک - 4کد پستی
8915835798

4

سازمان مدیریت و برنامه
ریزی استان یزد

فنی مهندسی سازه
آزما گوهر ایساتیس

ژئوتکنیک و بتن و
جوش

3

آقای علی
1401/02/25
میرحسینی /استادان

4433174065

9133591667

38211743
38242421

یزد  -بلوار دانشجو  -شهرک دانشگاه  -میدان
فردوس -خیابان فردوس غربی  -جنب کوچه شماره
 - 8کد پستی 8916138715

9133587424

32229089
32227884
32226660

شهرستان اردکان – بخش مرکزی  -شهراردکان
محله کشتارگاه کوچه  88بلوار امام خمینی پالک 0
طبقه همکف  -کد پستی 8951778965

37212661

آزادشهر -فلکه سوم  -خ موسی بن جعفر -کوس
یعدی  -پ27
بلوار ولی عصر-بلوار کارگر-خیابان فرهنگ-کوچه
- 19پالک1

5

ژئوتکنیک و بتن و
سازمان مدیریت و برنامه
آزما پویان نگین اردکان
جوش
ریزی استان یزد

3

1402/09/11

آقای محمد
ملکیان/اسماعیل
فتاحی

4969844471

6

سازمان مدیریت و برنامه
ریزی استان یزد

ژئوتکنیک و بتن و
جوش

3

1399/11/06

آقای خبیری

4432786272

9133528447

7

سازمان مدیریت و برنامه مهندسین مشاور زمین
ساخت یزد
ریزی استان یزد

ژئوتکنیک

3

1400/10/30

خانم صالحی

4433451479

9010744655

35228418

8

سازمان ملی استاندارد

تعاونی تولید کنندگان
شن و ماسه و بتن
استان یزد

بتن

3

1401/09/05

آقای محمد هاشم
حکیمی

4489657692

9133528097

35223467
35235907

یزد52-متری امامشهر-خیابان 16ام-پالک39
کدپستی8917722451 :

9

سازمان ملی استاندارد

میبد ویال

بتن و جوش
ژئوتکنیک

3

1400/07/19

آقای حمید
الدین/وحید دهقانی

4489767129

9133545451

32325451
32325551

میبد-شهرک امام جعفر صادق-گلستان16
کدپستی8961977433 :

10

سازمان ملی استاندارد

مکانیک خاک کویر

بتن

3

1402/01/31

آقای کمال

4432248191

9132538454

38276185

یزد -بلوار مدرس -خیابان والیت -نبش کوچه
سنبل کد پستی 8915451978 :

11

سازمان ملی استاندارد

بنیاد بتن جنوب شرق

بتن

3

 1401/09/03آقای مهدی درویش

4430605556

9132593124

37230744

یزد-کیلومتر3جاده خضرآباد-بعد از میدان جهاد
سازندگی ،کدپستی8917113113 :

12

سازمان ملی استاندارد

آزمون سفال ایساتیس

بتن

3

خانم فاطمه السادات
1401/12/07
ساالری/آقای دهقان

4420491159

9101511240

36297621

میدان نماز -خیابان ولیعصر-جنب امالک رز

13

سازمان ملی استاندارد

آسایش سازه

بتن

3

4430877823

9131549691
9136527753

38265750

میدان ابوذر-خیابان هنگ ژاندارمری -روبروی
درمانگاه امام رضا(ع)

جهاد دانشگاهی

1400/12/15

خانم فاطمه دشتی
رحمت آبادی

