
آدرس و شماره تماسنام مرکزکد مرکزشهراستان ردیف
03137608703- بعد از شهرک صنعتی اشترجان - پلیس راه اصفهان شهرکرد - اتوبان ذوب آهن - اصفهان مخزن سازی پارس ام سی اس100000016اصفهاناصفهان1

03145838074 - 386پالک -(19 )خ اطلس- منطقه صنعتی دولت آبادآروین کیفیت پردیس100000017اصفهاناصفهان2

03133863330- - خ امام خمینی نرسیده به فلکه دانشگاه صنعتی اصفهانمجتمع گازهای طبی و صنعتی اردستان100000064اصفهاناصفهان3

03155272718-  بهمن 22روبروری نرسیده به شهرک - جاده قصر5کیلومتر همایون کاشان100000088کاشاناصفهان4

03142499813- خ تالش - 2فاز-شهرک صنعتی-نجف آبادبهینه صنعت اصفهان100000098نجف آباداصفهان5

09133102821- یک کیلومتر بعد از پایگاه هشتم شکاری - توبان فرودگاه-قهجاورستانمهارت صنعت طلوع فجر سپاهان100000108اصفهاناصفهان6

03157240566- روبروی پارک ساحلی -بلوار آیت اهلل محمودی-گلپایگانایمن مخزن طاالری100000517گلپایگاناصفهان7

03157690069- جنب معاینه فنی -منطقه کارگاهی-خ خرمشهر-چادگانایمن سیلندر چادگان100000530چادگاناصفهان8

03154757511- جنب پارک شادی -بلوار شهید صالحی-آران و بیدگلکیمیاسازان آران و بیدگل100000539آران و بیدگلاصفهان9

03152503553- کوچه مرغداری - بلوارحاج سید محمد باقر حسینی -محله شهید کربتسیان-ورنامخواستآرتین مخزن مدرن100000544لنجاناصفهان10

03152421630- نرسیده به رستوران قائم - بلوار شهید نیک بخت - مبارکه پردیس صنعت مبارکه100000553مبارکهاصفهان11

03134620810- جنب مرکز معاینه فنی سازمان تاکسیرانی -بلوار بعثت-دولت آبادآریا صنعت بیستون الوند دولت آباد100000577اصفهاناصفهان12

03157237500 - 2ابتدای شهرک یاسر -خوانسارپیمان مبتکر مهام100000582خوانساراصفهان13

09132211668-  متری 45آخر خ - شهرکت صنعتی امیر کبیر-شهرضاایمن آزمون اسپادانا100000587شهرضااصفهان14

03137415080- جنب معاینه فنی -پانصدمتر بعد از پل هوایی گار ماسه به سمت فوالدشهر-کنار گذر اتوبان ذوب آهن -فالورجانسپاهان گاز فالورجان100000588فالورجاناصفهان15

03133689175 - 84نبش کوچه  - (دستگرد خمینی شهر)خیابان بسیج - خیابان امام خمینی - اصفهان ایمن سازان چهل ستون آراد100000598خمینی شهراصفهان16

03142272004- روبروی قطب صنعتی -دهقآسیا سنجش هاشمی100000605نجف آباداصفهان17

03136540559- روبری کالنتری مرغ - بهارستان- جاده اصفهان10کیلومتر-اصفهانکسری آزمای آپادانا100000623اصفهاناصفهان18

03145467789- جاده گاز -رو به روی پمپ بنزین خورزوق-حد فاصل شهرک ولیعصر و خورزوق-اصفهانسنجش سیلندرسیمرغ100000644اصفهاناصفهان19

03146422002- روبرری پارکینگ شهرداری -خ کارگز غربیآزمون کیفیت برتر کوهپایه100000646اصفهاناصفهان20

03155535757- جنب نمایندگی سایپا نارنجی -35حکمت-بلوار قطب راوندیقطب گستر پارس کاشان100000665کاشاناصفهان21

03135311657 - 96پالک - قبل از پمپ بنزین - خیابان ارغوانیه 4پارس ام سی اس شعبه 100000696اصفهاناصفهان22

031457111218 - 51پالک-خیابان تالشگران-بلوار صنعتگران-گزسپاهان گار مدائن100000699شاهین شهر و میمهاصفهان23

03153287008- روبروی تقاطع -بلوار اصلی-1فاز- شهرک کارگاهی امیر کبیر-شهررضا3پارس ام سی اس شعبه 100000711شهرضااصفهان24

03133605142- ک هاتف یکم -خ هاتف- میدان هفت برادرانایمن مخزن مهربین100000755خمینی شهراصفهان25

03133769402- جنب معاینه فنی خلیج فارس -بعد از اداره آب-خ اماممهارت صنعت فجر آفرینان100000771خمینی شهراصفهان26

03132747603- خ دکتر حسابی - 2شهرک صنعتی نجف آبادپارسان گاز اصفهان100000792نجف آباداصفهان27

آزمایشگاه هیدرواستاتیک استان اصفهان


