
آدرس و شماره تماسنام مرکزکد مرکزشهراستان ردیف

04132668452 - 42ساختمان - خ حافظ روبروی خ نیروی انتظامی-تبریز/گاراژصابق- روبروی بانک صادرات- میدان ستارخان-تبریزبهینه سازان اعتماد صنعت100000056تبریزآذربایجان شرقی1

04133329679 - 1173/1پالک-جنب پاساژ عمران- ما بین تقاطع سیلو و طران-راه اهنصنایع سوخت خودرو ارس100000060تبریزآذربایجان شرقی2

04144238045- مجتمع خدمات رفاهی ارسباران - روبروی پلیس راه -اهرپیشگام صنعت ارسباران100000096اهرآذربایجان شرقی3

04137827425- ملكان -آذربایجان شرقیتوسعه گران فرا صنعت علیپور100000501ملكانآذربایجان شرقی4

0413745693- متری مانده به معاینه فنی 50-جاده بناب-مراغهفن آزمای مراغه100000503مراغهآذربایجان شرقی5

04132442771- جنب پمپ بنزین - جاده آذر شهر بعد از پلیس راه -تبریزنگین تجارت تبریز100000516تبریزآذربایجان شرقی6

04132887338 - 4پالک-مهین دوم- کوی صنعتی رود- جاده سنتو- جاده صوفیان تبریز-تبریزصنعتی فوالدفن رایمون100000518تبریزآذربایجان شرقی7

04137818628- جنب پاسگاه شهید فرشباف -جاده به میاندوآب-  جاده ملكن5کیلومتر -ملكانکیمیا صنعت نگین وحدت ملكان100000526ملكانآذربایجان شرقی8

04142240930- جنب اولین پل هوایی -اول اوهانی-انتهای خ طالقانی-مرندایمن سازان نیكنامان آذربایجان100000548مرندآذربایجان شرقی9

03152421630- جنب پارکینگ فالحی -  جاده مراغه 2کیلومتر -هشترودپویا سنج هشترود100000554هشترودآذربایجان شرقی10

04132900084 - 7پ - ک کشاورز- جاده مایان-تبریزسازه گستر آداک100000563تبریزآذربایجان شرقی11

0413772844- نرسیده به میدان تره بار -خ شهید چمرانخدمات گاز خودرویی برادران بناب100000569بنابآذربایجان شرقی12

04152221428 - 82قطعه - گاستان سوم -شهرک صنعتی شماره یک میانه -دهستان قافالنكوه غربیتالش پیشه یكتا آذربایجان100000571میانهآذربایجان شرقی13

04132864929 - 4جنب مایه فنی شماره -کوی خدماتی ابریشم-نرسیده به پلیس راه تبریز-جاده مرندهوشمند سازان امید سهند100000574تبریزآذربایجان شرقی14

04136372779- جنب ایران خودروگواه -کویصنعتی اول-نرسیده به میدان بسیج-تبریزایمن آزمای لوتوس آذر100000581تبریزآذربایجان شرقی15

04136372993- روبروی پخش رازی -مترباالتر از میدان بسیج 200-بسیج جاده تهران-تبریزبهینه سازان اعتماد صنعت ایرانیان100000585تبریزآذربایجان شرقی16

04132892696- پشت سی ان اجی که منا -اول کوچه اطلس-بعد از سه راهی مایان-منطقه مایان-تبریزبهینه سازان اعتماد صنعت ایرانیان100000586تبریزآذربایجان شرقی17

04142439208- ایران خودرو سابق -بلوار والیت-شبسترایمن سازان نگین شیستر100000597شبسترآذربایجان شرقی18

04137253046- جنب پرسی گاز -بعد از پادگان امام رضاعلیه السالم- اتوبان مراغه به بناب-مراغهبهینه سازان اعتماد صنعت ایرانیان100000619مراغهآذربایجان شرقی19

04142055057- پایین تر نمایندگی -خ امام صادق-هادی شهرایستا پرگاس آذربایجان100000635جلفاآذربایجان شرقی20

04132863110 - 4کوی صنعتی اطلس پالک -جنب ایرانخودرو-نرسیده به سه راهی مایان-جاده تبریز به مرندایستا پرگاس آذربایجان(2)100000636تبریزآذربایجان شرقی21

04137735678- کوچه ایستگاه گاز ---محله دیزج ناولو-بلوار سهندآتی سازان پایا کیفیت تاسیسات آرال100000641بنابآذربایجان شرقی22

04134255675- درب سوم - شرقی4کوچه - کوی صنعتی روشن- روبروی پاالیشگاه پدیده صنعت ساواالن100000673تبریزآذربایجان شرقی23

04134329393 - 1/22بیست متری اول پ-شهرک صنعتی شهید سلیمی-جاده آذر شهرآرمان بهینه ساز نصر تبریز100000676آذرشهرآذربایجان شرقی24

04137746618- روبروی پمپ بنزین داداش زاده -الله-بلوار-بناب-آذربایجان شرقینیک کار پمپ آذربایجان100000683بنابآذربایجان شرقی25

04134469959 - 237پالک -کارخانه قدیم کبریت سازی- سه راهی کبریت سازی- دیزل آباد-تبریزساواالن صنعت تبریز100000684تبریزآذربایجان شرقی26

04132424650- جنب آذر المپ - نرسیده به دوربرگردان-صوفیان-  جاده تبریز4کیلومتر آزمون مخزن گستر سهند100000689تبریزآذربایجان شرقی27

04134422427- گاراژ سید زاده -ایستگاه علیزاده -جاده سنتوآرمان بهینه گاز آذربایجان100000691تبریزآذربایجان شرقی28

09144009661 - 1جاده صوفیان کوچه کریمی پالک پایش آزمون سورن100000692تبریزآذربایجان شرقی29

04132866538- کوچه آذرمرجان - کوی سولماز-بین جاده مایان و سه راهی فرودگاهاعتماد سازان افتخار شبستر100000709تبریزآذربایجان شرقی30

04134205892- کوچه بازار آهن ولی عصر - سردرود-تبریزسوین تجارت پردیس100000712تبریزآذربایجان شرقی31

04143338080- جنب نمایندگی ایران خودرو شفائی -جاده ترانزیتشفاصنعت کهن ایرانیان100000718بستان آبادآذربایجان شرقی32

04137821276-  متر باالتر از دانشگاه آزاد 500-خروجی اتوبان بنابگازسوز خودرو شمس ملكان100000729ملكانآذربایجان شرقی33

04132871380 - 4204پالک -کوچه شفق- کوچه آپادانا-جاده ستنو-محله مایان-تبریزنوآوران سبز خودرو100000732تبریزآذربایجان شرقی34

آزمایشگاه های هیدرواستاتیک استان آذربایجان شرقی



04142233153 - 62پالک -کوی بنفشه- مرند جاده بازرگانیپیشگامان آزمون صنعت گاز مرند100000733مرندآذربایجان شرقی35

04134463673- قطعه آخر - بن بست دوم- سمت چپ-کوچه سیلو-جاده ایدمپرشانافنی پاسارگادتبریز100000740تبریزآذربایجان شرقی36

04144333198- روبری جایگاه سوخت محمدی -جاده کلیبر-اهرنواندیشان بهینه سازان آیهان100000748اهرآذربایجان شرقی37

04144554236- نرسیده به فرمانداری -خ امامشمیم طرح رادیس100000757ورزقانآذربایجان شرقی38

04143220187- پشت سایپا یدک - جاده اردبیل3کیلومتر خدماتی رفاه امداد سراب100000761سرابآذربایجان شرقی39

04144238662 - 2جنب معاینه فنی شماره -سه راهی خونیق-اهراعتماد صنعت قر داغ100000766اهرآذربایجان شرقی40

D20 - 04136301435قطعه - شهرک صنعتی سهند آذران -  کیلومتری جاده ورودی جنب کارخانه آب اکسیژنه کلر پارس 5- باسمنج دانش کنترل فردا100000768تبریزآذربایجان شرقی41

04137620132- جنب میدان خشكبار -میدان راه آهنیاقوت صنعت سهند100000770عجبشیرآذربایجان شرقی42

04134229989- جنبنمایندگی ایران خودروستوبادی -خروجی به سمت تبریزسالمت خودرو آذرشهر100000772آذرشهرآذربایجان شرقی43

04133220366- خ امام خمینی - بزرگراه اصلی اسكو-بسیجیانشرکت تضمین کاراسكو100000783اسكوآذربایجان شرقی44

04132884324- شهرک علمدار -تهران- جاده مراغه5کیلومتر-مراغهسهامی سایه انداز100000787مراغهآذربایجان شرقی45

04134486811- محوطه کارخانه کبریت سازی سابق - سه راهی کبریت سازی دیزل آباد دوم فاخر صنعت پرچین آذر100000798تبریزآذربایجان شرقی46

04132884323- نبش وحید دوم - کوی صنعتی وحید-نرسیده به پل روگذر مایان-جاده صوفیانسهالن صنعت زرینه100000803تبریزآذربایجان شرقی47

04132875757- جنب نمایشگاه کالسیک تبریزنو -روبروی جاده روستای اوغلی- سه راه مایانآذران صنعت هادیشهر100000804تبریزآذربایجان شرقی48

04137634695- پنجاه متر باالتر از معاینه فنی -بلوار شهید زنده دل-عجب شیرشرکت سهند آزمای عجب شیر100000805عجبشیرآذربایجان شرقی49

04136304698 - 113پالک-پشت تراشكاری احمدی- جنب جاده گاز -نرسیده به کندرودایمن کاران چالش سهند100000807تبریزآذربایجان شرقی50

04143335314- بعد از سی ان جی رشیدی -اول جاده بنه کهلآزما ماندگار سبز اوجان100000818بستان آبادآذربایجان شرقی51


