
نشانی وبآدرس دفتر مركزیمدیرعاملنام شركتردیف 

محمد علی پناهندهانتشارات فن آوران1
تهران، خیابان انقالب، روبروی دانشگاه تهران، پاساژ فروزنده، 

118، واحد 2طبقه منفی 
www.fanavaran-pub.com

امیر ابراهیم زرگریصنایع ایمنی پوشا2
، 16تهران، خیابان مطهری، خیابان جم، کوچه افشار، پالک 

طبقه سوم
www.pushasafety.com

احمد رضا عمیدنور تابان شیمی شمال3
اولین کوچه باالتر از  )تهران، خیابان شریعتی، کوچه هوشیار،  

3پالک  (پل سیدخندان 
www.nasc.ir

غالمرضا دشتیآذر كاوین4
تهران، خیابان ولی عصر، خیابان مقدس اردبیلی، خیابان 

، طبقه اول36کیهان، خیابان جامی غربی، پالک 
www.azarkavin.com

11www.moravejan.comتهران، خیابان فاطمی، خیابان باباطاهر، کوچه کیوان، پالک مجید رضا محمدیمهندسی مروجان بهره وری5

شهریار ربیعیسرویگاز6
تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه غربی، پالک 

، طبقه چهارم118
www.servigasco.com

ابراهیم مومنیایمنی آتش خاموش پارس7
تهران، ابتدای جاده دماوند، باالتر از سه راه آزمایش، جنب 

1/8مجتمع دستان، پالک 
www.atashkhamoshepars.com

عباس امین زاده زرگرزیگورات پالست8
، 2تهران، خیابان امام خمینی، کوچه جهانگردی، پاساژ رشید 

32طبقه زیر همکف، پالک 
www.ziguratplast.com

علی اصغریمهندسی ایمن تیار9
تهران، تقاطع بزرگراه جالل آل احمد و چمران، خیابان پروانه، 

1پالک 
www.imentiar.com

كفش بهشتیان10
سید مهدی حسینی 

بهشتیان

اصفهان، چهار باغ عباسی، کوی کازرونی، : آدرس دفتر مرکزی

خیابان ولی عصر، حد فاصل : آدرس دفتر تهران - 41شماره 

2056بهشتی و مطهری، پالک 
www.beheshtian.com

فرید راکیتجارت نمای اكسین11
، (نوکار ) غربی 154تهران، فلکه اول تهران پارس، خیابان 

، طبقه همکف14پالک 
www.iransafety.com

حسین شوکتیان(شوكتیان  )گروه تولیدی ایمن میالن تبریز 12
 متر باالتر از زیرگذر 200 جاده تهران، 4تبریز، کیلومتر 

کندرود، کوی اورنگ
www.imenmilantabriz.com

مرتضی جعفری پورانتشارات آثار سبحان13
تهران، خیابان انقالب، روبروی دبیرخانه دانشگاه تهران، 

، طبقه دوم1314 فروردین، پالک 12نرسیده به خیابان 
www.asaresobhan.com

14
مركز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و 

بهداشت كار
علی مصریان

تهران، بزرگراه آیت اله سعیدی، چهار راه یافت آباد، بلوار 

معلم، نرسیده به میدان معلم
www.crtosh.irimlsa.ir

15
كانون سراسری انجمن های صنفی مسئولین 

حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت كار
ابوالفضل اشرف منصوری

، طبقه 108شیراز، خیابان عفیف آباد، نبش کوچه یک، پالک 

دوم
www.parsianhse.com

میثم محمد علیایمن گستران پارس شفق16
تهران، یافت آباد، میدان الغدیر، خیابان مرتضی زندیه، کوی 

2شهید علی زارعی، پالک 
www.imengostaran.ir

محمد مبشرتجارت دانا پایه17
تهران، بزرگراه آفریقا، بلوار ناهید شرقی، ساختمان آناهید، 

 غربی3، واحد 20پالک 
www.danapayeh.com

3www.khazarcylinder.comبابل، شهرک صنعتی رجه، بوستان علی بهشتی قادیخزر سیلندر بابل18

علی جمالیانآپامه حفاظ- آپامه صنعت 19
تهران، ابتدای بزرگراه نواب، نبش دامپزشکی شرقی، ساختمان 

172، شماره 1هما 
www.apamehco.com

یاسین رامینژیک سیستم20
، 4، طبقه 220تهران، بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس، پالک 

7واحد 
www.zhikcert.com

اهتمامیآریا پژوه گستران21
تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه علم و 

44، پالک 47صنعت، خیابان 
www.ariapg.ir

حسین روشن روانبست آالرم22
تهران، خیابان انقالب، خیابان استاد نجات الهی جنوبی، پالک 

، طبقه اول45
www.bestalarm.ir

تهمورث سرایی پوربازرگانی كوه ویسی23
، 86تهران، خیابان بهار شمالی، خیابان جواد کارگر، پالک 

15637-16518: کدپستی
www.koohveisi.com, www.irata.ir

حسین فضیلتیصنایع آتش بس پارس24
، 14تهران، خیابان سهروردی شمالی، کوچه محبی، پالک 

طبقه دوم
www.atashbas.com
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55www.shahparshoes.comقم، جاده قدیم اصفهان، بلوار غدیر، کوچه حسین آقاجانیتولیدی كفش شهپر ممتاز25

www.yapco.irمعصومه محبت روانیکتا الماس پاسارگاد26

جعفر پاشاپورپترو پویش سهند27
تهران، بلوار آفریقا، پایین تر از چهارراه جهان کودک، کوچه 

4، واحد 22سپر، پالک 
www.pedinco.ir

محسن نظر تواسونی(PIRACO)پیشگامان كار با طناب آسیا 28
، ( متری گلستان 35 )تهران، میدان پونک، خیابان مخبری 

6، واحد 11خیابان افخمی، بن بست فرزانه، پالک 
www.piraco.ir

بنفشه صدیقتولیدی و صنعتی شیر گاز الله29
تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، پالک 

31
www.shigal.ir

علی شعبانیایمنی البرز پوشش30
تهران، خیابان امام خمینی، روبروی بیمارستان سینا، کوچه 

3جهانگردی، پاساژ نایب، پالک 
www.alborzpco.com

امیرعباس فرجادرمز آسا31
تهران، خیابان جمهوری اسالمی، نبش خیابان اسکندری، 

1363پالک 
www.ramsasa.com

فرهاد مومنیآذرشکن یاس32
تهران، خیابان دماوند، ایستگاه کهن، ابتدای خیابان کهن، 

3پالک 
www.azarshekanpars.com

بابل، بند پی غربی، خوشرود پی، شهرک صنعتی کارایکالبهزاد امیری رادتعاونی تولیدی باران مازند33

www.pars-electronic.com، طبقه سوم190تهران، شهرک غرب، بلوار دریا، پالک فرید بدوحی کرمانشاهیپارس تجهیز كسری34

مجید رحمانیمهندسی و بازرسی فنی مخازن آلیاژدار35
تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه غربی، پالک 

118
www.avei-co.com

سینا برمیهوشمند سازه صنعت دراک36
شیراز، بلوار دکتر حسابی، شهرک آرین، خیابان فناوری، پارک 

علم و فناوری فارس
www.hssd.co.ir

بهزاد رئیسیكارگاه تولید قطعات صنعتی پارس كنترل37
، 4اصفهان، منطقه صنعتی امیرکبیر، خیابان نوآوران فرعی 

50پالک 

13www.ideco-iran.com، واحد 4، طبقه 836تهران، خیابان ستارخان، پالک سامی علیپورمهندسی آیدیکو38

محمد تقی عرب(سهامی خاص )پایالیو 39
تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، خیاباه هفتم، 

9، طبقه دوم، واحد 27شماره 
www.payalive.com

نوروز صدیقیگروه صنعتی یحیی40
، 2تهران، میدان حسن آباد، کوچه جهانگردی، پاساژ رشید 

10طبقه همکف، پالک 
www.yahya.ir

47www.medicom-co.comتهران، خیابان مطهری، خیابان فجر، خیابان غفاری، پالک مهبد افراشتهمه شکن سازه41

امیر تینوش بهرامیبازرگانی پترو صنعت امداد42
تهران، اتوبان شهید همت، خیابان شیراز جنوبی، کوچه یاس، 

5، واحد 14پالک 
www.petroemdad.com
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