
آدرس و شماره تماسنام مرکزکد مرکزشهراستان ردیف
04432721231- جایگاه سوخت گیری معصومی - جاده سلماس3آذربایجان غربی ارومیه کیلومتراسپوتا صنعت سبزآذربایجان100000012ارومیهآذربایجان غربی1

04436523781- خ تالشگران سوم –آذربایجان غربی خوی شهرک صنعتی سی ان جی سیلندر سراج خوی100000013خویآذربایجان غربی2

04442331313- جنب معاینه فنی سبک - کلک بک زادگان – جاده میاندآب 2آذربایجان غربی مهاباد کیلومتر انداز یاران مکریان100000014مهابادآذربایجان غربی3

04432772076 - 4مرکز معاینه فنی شماره -بلوار بسیج روبروی گمرگ-ارومیهکنترل خودرو ارومیه100000113ارومیهآذربایجان غربی4

044444412555- جنب مرکز معاینه فنی - 4شهرک سنعتی خ هنر-پیرانشهرایمن آزما بیگی100000504پیرانشهرآذربایجان غربی5

04445231885- متر باالتر از فلک کوی بهی 200 (جاده بوکان)بلوار شهید زنده دل -میاندآبآزما خودروی طالیه100000505میاندوآبآذربایجان غربی6

04446433739- ایران خودرو اسماعیل پور - جنب پاسگاه ناچیت - کیلومتر یک جاده میاندوآب - بوکان مازیارپیشروصنعت خودرو مکریان100000506بوکانآذربایجان غربی7

04432354288- جنب ایران خودرو احمدی -بلوار شیخ شلتوت-ارومیهعلم صنعت نوآوری آراز100000519ارومیهآذربایجان غربی8

04432426811- روبروی شرکت ایرانول -اول جاده شهید کالنتری-بزرگراه خاتم االنبیاء-ارومیهآذرسنج اسپوتا100000521ارومیهآذربایجان غربی9

04433364842- جنب تاالر قصر شادی -کیلومتر یک جاده باالنج-ارومیهساالرصنعت چی چست100000531ارومیهآذربایجان غربی10

04432375487- باالتر از مجتمع نمایشگاه های اتومبیل -بزرگراه خاتم االنبیاء-ارومیهآذر سپهر گاز چی چست100000538ارومیهآذربایجان غربی11

04445555757- نرسیده به روستای شبیلو - جاده تبریز2کیلومتر -میادوآبپاکران گاز سوز100000542میاندوآبآذربایجان غربی12

04435260100- ک نوبخت - بلوارمهندس آقایی-روستای مغانجوق-سلماساعتماد صنعت آتیه آذر100000546سلماسآذربایجان غربی13

04436469727- مابین پل خاتون و ترمینال -کمربندی شهید حجازیفر-خویدقت صنعت ستاره آروین100000555خویآذربایجان غربی14

04434377330- اول سه راهی احمد آباد - نرسیده به نیروگاه برق -  جاده ماکو به تبریز 15کیلومتر - ماکو ایل یار تجارت منطقه آزاد ماکو100000556ماکوآذربایجان غربی15

04436460595-  خوی 2جنب مرکز معاینه فنی شماره -خیابان قمری اصل-خوییدک تجارت آروین100000564خویآذربایجان غربی16

04446247755- روبروی سرخانه تک چین - جاده بوکان سقز2کیلومتر-بوکانماد پتروپرگاس100000566بوکانآذربایجان غربی17

04435632109- کوچه باربری -جاده محمدیار-نقدهآذر یول داش سولدوز100000578نقدهآذربایجان غربی18

04436729944- چایپاره ایمن کران فرداد چایپاره100000604چایپارهآذربایجان غربی19

04458548395- روستای ناچیت - جاده میاندآب3کیلومتر-بوکانپیشتازان سی ان جی صنعت موکریان100000607بوکانآذربایجان غربی20

04436222506- جنب جایگاه - نرسیده به جاده قطور-مجله قاضی-خویساالرآزمای دقیق خوی100000611خویآذربایجان غربی21

09143825537 - 134جنب باسکول مینایی پالک - باالتر از ایست بازرسی-جادهسقز-بوکانگاز آزمای ایمن بوکان100000615بوکانآذربایجان غربی22

04435224225-  جاده سلمان به خوی 3کیلومتر-کمربندی-سلماسصنعت سبز حاجی زاده100000616سلماسآذربایجان غربی23

04435634308- روبروی ایران خودرو قره چال - جاده محمدیار3کیلومترغرب آزمای سیزده باران سولدوز100000630نقدهآذربایجان غربی24

04444412610- خ کارگز -شهرک صنعتی پالست صنعت نفیس غرب100000645پیرانشهرآذربایجان غربی25

04435634300- میدان آذزبایجان به طرف محمد یار -میدان آذزبایجانخودرو شمس سولدوز100000659نقدهآذربایجان غربی26

04446325996 - 2نبش خیابان صنعت -فاز یک-اول شهرک صنعتی-شاهین دژبازرگانی صنعتی اصالن شاهین دژ100000685شاهین دژآذربایجان غربی27

04445528400- جنب شهرک صنعتی - جاده شاهین دژ2کیلومترآسایش گستر شیز100000703تکابآذربایجان غربی28

04434226769- اتنهای بلوار مدرس کاوش فن گسترچالدران100000707ماکوآذربایجان غربی29

04445361531- روبروی جایگاه مروت -ابتدای جاده شاهین دژ- میاندوآب هوشمند مدرن سیمینه100000722میاندوآبآذربایجان غربی30

04435252466- خوی - جاده سلماس 3کیلومتر -سلماس دقت آزمایش خودرو مغانجوق100000726سلماسآذربایجان غربی31

04442347148- روبروی راهنمایی و رانندگی -ارومیه- جاده مهاباد1کیلومتر-مهابادمادگستر مکریان100000735مهابادآذربایجان غربی32

04433360250- مرکز معاینه فنی -جنب کار خانه آرد فردوس- جاده ارومیه اپوتاایمن خودرو اتا100000739ارومیهآذربایجان غربی33

0444446770- خ صنعتگران یک - شهرک صنعتی -اشنویهآزمایش مخزن کیله شین تک اشنویه100000799اشنویهآذربایجان غربی34

044453361001- روبروی میدان میوه و تره بار -کوی قجلوآزمون سرای یاران میاندوآب100000808میاندوآبآذربایجان غربی35

آزمایشگاه های هیدرواستاتیک استان آذربایجان غربی



04435226195 - 132روبروی پست نیروگاه برق -کیلومتر یک جاده تسوج-کمربندی سلماسآذر فرتاک گاز سلماس100000817سلماسآذربایجان غربی36

04446221751- شهرک صنعتی دیالن گاز خودرو100000839شاهین دژآذربایجان غربی37

04436240755 - 1کوچه خجسته - انتهای جمشید آباد-دروازه ماکو قدیمنیک پردازان عرصه آورین100000844خویآذربایجان غربی38


