لیست شرکت های مجاز به انجام خدمات بهداشت حرفه ای در منطقه تحت پوشش معاونت بهداشت شهید بهشتی (بروز رسانی  18خرداد )1401
توجه :هیچ یک از شرکتهای خصوصی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مجاز به آالینده سنجی درخصوص مشاغل سخت و زیان آور نمی باشند.
دولتی
/خصوصی
دولتی

خصوصی

نام شرکت

مجوز

آزمایشگاه رفرانس بهداشت

مهندس محبوبه سلطان

حرفه ای معاونت بهداشت

آبادی

شهید بهشتی

مهندس زهره محمدی زاد

دانشکده بهداشت دانشگاه

سطح

شهید بهشتی

سه

خصوصی

محیط سنجش ایمن

خصوصی

ایمن اندیشان پویا نوین

خصوصی

دیاکو پایش پارس

خصوصی

آترین پایش پارسیان

خصوصی

نوع

نام مسئول فنی

اسپریس پرتو

خصوصی

آریا پژوه گستران

خصوصی

طب و صنعت پیروزی

خصوصی

ایمن گستر هشتمین ماه

حصوصی

زیست صنعت آراد

سطح
دو
سطح
یک
سطح
یک
سطح
یک
سطح
یک
سطح
یک
سطح
یک

دکتر رضوان زنده دل
دکتر حمزه محمدی

مهندس نیلوفر ولی زاده

مهندس علی قباخلو
مهندس نفیسه رزاقی نیا
مهندس الهام سالمی
مهندس میترا عزیز زاده

مهندس ندا بیرانوند

مدرك تحصیلی
مسئول فنی
کارشناس ارشد
بهداشت حرفه ای

آدرس

لویزان -خیابان فرشادی –خیابان شاهرضائی

شماره تلفن

22953820

دکترای سم

ولنجک ،بلوار دانشجو ،دانشکده بهداشت و ایمنی

41-22432040

شناسی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

0 9122755142

کارشناس ارشد

تهران ،خیابان دماوند(شرق به غرب)  ،بعد از ایستگاه

3-40775381

بهداشت حر فه ای

فرودگاه ،پالك  ،1215طبقه  ،4واحد 7

09122244062

کارشناس بهداشت
حرفه ای

عباس آباد-اندیشه-خیابان شهید خلیل حسینی-کوچه
مهرداد-پالك -11ساختمان مهرداد-طبقه چهارم –واحد
غربی
طبقه اول

کارشناس بهداشت

تهران-خیابان ولیعصر/جردن-ناهید غربی-پالك -38

09129631879

حرفه ای

طبقه پنجم –واحد 27

22847701

HSEارشد

09300901397
86051486

کارشناس بهداشت

رسالت  -خیابان هنگام -اول دانشگاه علم و صنعت-

77809703

حرفه ای

نبش خیابان  -47پالك 44

09129214519

کارشناس بهداشت
حرفه ای

خیابان پیروزی -نبش خیابان اول نیروی هوائی -پالك 4

77471061
09123347331

سطح

مهندس فاطمه احمدی

کارشناس بهداشت

پاکدشت ،تکاور یکم ،خیابان دانشجو  ،3پالك  ،17طبقه

36017063

یک

کمازانی

حرفه ای

دوم ،واحد 12

09127799412

کارشناس بهداشت

زیر پل سید خندان ،خیابان میر مطهری ،پالك ،68

77791402

حرفه ای

طبقه سوم

09127217720

سطح
یک

مهندس مهری عابدی

40775380

1401/6/16

09121213081

26755126

دارد

22432037

88326097

کارشناس ارشد
HSE

مجوز

1401/6/26

88326097

پاسداران ،هروی ،بلوار پناهی نیا ،کوچه هفتم ،پالك،4

کارشناس

22953820

88326096

09123041272

میدان ونک-خ برزیل غربی-پالك -59واحد یک

نمابر

تاریخ اعتبار

1401/9/15

26759413

1401/9/15

26216568

1401/5/2

86051486

1401/5/2

77249421

1400/6/10

77439458

36017063
77077810

1402/2/8

1402/10/6

1402/10/1

لیست پرسنل شرکتهای ارائه دهنده خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای مجاز به ارزیابی و حضور در صنعت

ایمن اندیشان
پویا نوین
نیلوفر ولی زاده
رعنا مستدام

سبحان عابدی

دیاکو
پایش

آترین پایش پارسیان

اسپریس پرتو

پارس
مهناز رضاییان
منصوره
رضایی
علی قباخلو

آریا پژوه
گستران

پیروزی

نفیسه رزاقی نیا

بابک امینی نیا

میترا عزیز زاده

ندابیرانوند

حمیده طاعتی

امیرحسین احمدیان

فتح اهلل اخوان

امیر باقری

مهناز عظیمی

پریسا محمد قلی خان
خلج

مهدی خزائی

ایمن
مرتضی افشاری مهر

هشتمین ماه

صنعت آراد

فاطمه کمازانی

مهری عابدی
الهه خدیو

پروانه خزایی

مهرداد ابراهیم

فاطمه روان

پور

نخجوانی

اعظم جعفری

مهسا کرمانپور

مریم مقدس موسوی

فاطمه درفشان

زهرا دهاقین

سپیده جعفری

فرزانه مرادی

مهسا روستایی

محیط سنجش

ایمن گستر

زیست

تجهیزات شرکت های ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای
نام شرکت :محیط سنجش ایمن:

تاریخ بازدید از شرکت :

نام مسئول فنی  :دکتر حمزه محمدی:

آیا شرکت ارائه دهنده
نام دستگاه

مدل دستگاه

سریال دستگاه

تاریخ کالیبراسیون

نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون

کالیبراسیون جزء شرکت
های استاندارد می باشد ؟

جذب اتمی شعله

varian AA880

1677931

/

/

جذب اتمی کوره

varian GTA110

GTA110

/

/

گاز کروماتوگرافی

Agilent 6890

Us00006920

/

/

اسپکتروفتومتر

HachDR3900

1677931

SKCمیکرو پمپ

1401/ 07 /08

PA15330

/

/

Gilian HFS513A

2999

/

/

Gilian LFS113D

2716

/

/

Gilian IVG9

2113

/

/

صداسنج آنالیز دار

BSWA309

580042

پمپ نمونه برداری
پمپ نمونه برداری
پمپ نمونه برداری

دقت نگار آزما
فلومتر حباب صابون

BSWA

صداسنج معمولی

KIMO dB 200

15050635

/

/

کالیبره داخلی از طریق کالیبراتور
صدا

صداسنج معمولی

KIMO dB 200

17081026

/

/

کالیبره داخلی از طریق کالیبراتور
صدا

صداسنج معمولی

Shimana

17637700

/

/

دزیمتر صدا

QUEST Q200

QBD010025

کالیبره داخلی از طریق کالیبراتور
صدا

دزیمتر صدا

QUEST Q200

QBD010028

کالیبره داخلی از طریق کالیبراتور
صدا

دزیمتر صدا

Tes 1354

170705779

نو خریداری شده

نام شرکت :محیط سنجش ایمن:

تاریخ بازدید از شرکت :

نام مسئول فنی  :دکتر حمزه محمدی:

آیا شرکت ارائه
تاریخ کالیبراسیون

نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون

نام دستگاه

مدل دستگاه

سریال دستگاه

کالیبراتور صدا

KIMO CAL 200

609422003

بهینه سنجش آزما

شمارنده غبار محیط

METONE5315

P21116

کاوش پارس سایس

)CO,NO, SO2, O3گاز سنج (

aeroqual sere 200

804132346

کاوش پارس سایس

سنج A UV

LUTRON

L1404014

سنج IR

HAGNER

54509

دهنده کالیبراسیون
جزء شرکت های
استاندارد می باشد ؟

1400.04.08

کاوش پارس سایس
کاوش پارس سایس

دستگاه سنجش امواج مغناطیس

LUTRON

LT120411204

1400.04.08

کاوش پارس سایس

دما ،فشار ،فلو و رطوبت سنج

LUTRON

ABH4225

99.06.10

کاوش پارس سایس

WBGT

تجهیز ایده سهند ایران

Tsi-20-100-130

1400.06.30

سنجش گستر کاوه(در شرف کالیبره )

نور سنج

LUTRON

Lm81lx

1400.09.27

کاوش پارس سایس

آون  50لیتری

شیماز

389015

1400.09.27

دقت نگارآزما

دسیکاتور  10لیتری

چین

ارتعاش سنج( دست و بازو)

CASTEL - GA2002

1400.03.31

بهینه سنجش آزما

آنترپومتر ارگونومی
روتامتر  0الی 3

fllc030

1400.09.27

بهینه سنجش آزما

پمپ وکیوم محیطی به همراه بیو استیج

BE115N

هود آزمایشگاهی

شیماز

دقت نگارآزما

دستگاه گازمتر خشک

DS-2

دقت نگارآزما

ترازو 0.00001

RADWAG

Fischer 0-30 lit

706957

99.07.09

دقت نگارآزما

نام شرکت :محیط سنجش ایمن:

تاریخ بازدید از شرکت :

نام مسئول فنی  :دکتر حمزه محمدی:

آیا شرکت ارائه دهنده
نام دستگاه

مدل دستگاه

سریال دستگاه

دستگاه سنجش میدان الکتریکی و مغناطیسی

چین

3121

ایمپینجر(دو عدد)

پیرکس فن ایران

فلومتر حباب صابون (دو عدد)

پیرکس فن ایران

پمپ آکاردئونی و دتکتور تیوب

ایران

تاریخ کالیبراسیون

نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون

کالیبراسیون جزء شرکت
های استاندارد می باشد ؟

در شرف کالیبره

anemometer

tenmars

150600147

1400.04.08

شرکت کاوش پارس سایس

روتامتر  0.5الی 2

FISCHER

4-A-63 B4G

1399.09.28

شرکت کاوش پارس سایس

UV_cسنج

LUTRON

LT12041857

1399.06.10

شرکت کاوش پارس سایس

نور سنج

uniti

 3832و UT3831

1399.10.05

نیک آزما

tes

170705779

1400.05.05

نو خریداری شده

روتامتر  0.5الی 2

FISCHER

4-A-63 B4G

1399.09.28

شرکت کاوش پارس سایس

آنومو متر حرارتی

testo 405i

48953049

کالیبراتور صدا

testo

98332

TES 1354دستگاه دوزیمتر سنج

1400.05.05

لوله پیتوت (اندازه گیری فشار سرعت)
دستگاه شمارشگر ذرات

IAQ meter

191404

میکرو پمپ

SKC

525024

Lzb-wb

Lzb-wb

روتامتر  0/5الی  0/05لیتر

/

/

نو خریداری شده

فرم ارزیابی تجهیزات شرکت های ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای

نام شرکت:شرکت دیاکو پایش پارس

تاریخ بازدید از شرکت 1400/09/15 :

نام مسئول فنی:آقای علی قباخلو

آیا شرکت ارائه دهنده
نام دستگاه

مدل دستگاه

سریال دستگاه

صدا سنج ساده

TES 1150

160302890

صدا سنج آنالیزوردار

TES 1358C

161001735

کالیبراتور صدا

TES 1356

161001471

دزیمتر صدا ()1

TES 1354

160809790

دزیمتر صدا ()2

TES 1354

160809848

تاریخ کالیبراسیون

نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون

کالیبراسیون جزء شرکت های
استاندارد می باشد ؟

/

/

کالیبره توسط کالیبراتور صدا

1401/ 06/29

بهینه سنجش آزما

بله

1401/ 06/29

بهینه سنجش آزما

بله

/

/

کالیبره توسط کالیبراتور صدا

/

/

کالیبره توسط کالیبراتور صدا

متر (WBGT)1

TIS 10

TIS-960011

1402/03/31

بهینه سنجش آزما

بله

متر (WBGT)2

MIC-98887

201666

1402/03/23

بهینه سنجش آزما

بله

بارومتر ،ترمو رطوبت سنج

TES 1160

160902496

1401/07/20

بهینه سنجش آزما

بله

لوکس متر()1

TES1337B

161106302

1401/07 /17

بهینه سنجش آزما

بله

لوکس متر()2

TES1337B

TES1337B

پمپ نمونه برداری فردی

SKC- AIRCHEK

521285

پمپ نمونه برداری فردی

SKC-DELUXE

17540308

1401/02 /15
/

/

پمپ نمونه برداری فردی

Gilian BDXII

20170701058

/

/

پمپ نمونه برداری فردی

SKC-Air lite

A060961

/

/

روتامتر  /025تا  ./25لیتر

Darhor Technology

کد اموال1064

1401/07/19

روتامتر  ./1تا  1لیتر

Darhor Technology

کد اموال1023

1402/03/22

بهینه سنجش آزما

بله

بهینه سنجش آزما

بله

تجهیزات شرکت های ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای
نام شرکت:شرکت دیاکو پایش پارس

تاریخ بازدید از شرکت 1400/09/15 :

نام مسئول فنی:آقای علی قباخلو

آیا شرکت ارائه دهنده
نام دستگاه

مدل دستگاه

سریال دستگاه

تاریخ کالیبراسیون

روتامتر  1تا  5لیتر

Darhor Technology

کد اموال1021

1402/03/22

روتامتر  5الی  50لیتر

Darhor Technology

کد اموال1027

1401/07/19

متر لیزری  100متری

Mileseey X6

7122003656

مترUV

Lutron UV 340

73804

1401/07/06

مترIR

HAGNER EC1

56150

1401/07/11

نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون

کالیبراسیون جزء شرکت
های استاندارد می باشد ؟

/

/

سنجش میدان های الکتریکی پایا

TES 593

170310174

/

/

سنجش میدان های مغناطیسی پایا

TES 1393

140507068

/

/

باد سنج هات وایر

TES1340

180905086

بادسنج پره ای

Gm8901

کد اموال1030

درخشندگی سنج

TES 137

160904160

پمپ نمونه برداری دبی باال(بیولوژیک)

sparmax TC63

TC3001695

حباب صابون

 100و  250سی سی

ترازوی  5صفر

GR-202

14250544

1401/07 /11
/

/

1402/07/11
/

/

/

/

1401/07/04
/

/

) low flowپمپ نمونه بردار فردی (

CORTEX PLM

000225

/

/

) low flowپمپ نمونه بردار فردی (

CORTEX PLM

000226

/

/

پمپ نمونه بردار فردی

CORTEX PHM

990102

/

/

دسیکاتور

بهینه سنجش آزما

بله

ابزار دقیق تنظیم

بله

ابزار دقیق تنظیم

بله

ابزار دقیق تنظیم
ندارد
بهینه سنجش آزما

بله

-

ابزار دقیق تنظیم

بله

تجهیزات شرکت های ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای فرم ارزیابی
نام شرکت :آترین پایش پارسیان

تاریخ بازدید از شرکت 1400/10/05:

نام مسئول فنی :نفیسه رزاقی نیا

نام دستگاه

مدل دستگاه

سریال دستگاه

تاریخ کالیبراسیون

نام شرکت انجام دهنده
کالیبراسیون

آیا شرکت ارائه دهنده
کالیبراسیون جزء شرکت های
استاندارد می باشد ؟

دستگاه صداسنج پیشرفته آنالیزوردار

TES1358C

160406629

---

---

---

کالیبراتور صدا سنج

TES1356

161001444

1400/05/21

دقت گستر تهران

بله

دستگاه دزیمتری

CEL-320

3/112357

---

---

---

کالیبراتور دستگاه دزیمتری

CEL-282

3/02326231

1400/05/21

دقت گستر تهران

بله

دستگاه نورسنج

TES 1339

160707924

1400/05/24

دقت گستر تهران

بله

دستگاه سنجش استرس حرارتی

WBGT TIS10

Tis-960011

1400/05/25

دقت گستر تهران

بله

دستگاه میدان مغناطیسی

Tenmars TM-192

160501101

1400/05/21

دقت گستر تهران

بله

UVدستگاه سنجش پرتو

Tenmars TM-213

170100423

1400/05/21

آزمایشگاه کالیبراسیون تنظیم

بله

دستگاه آنمومتر حرارتی

KIMO VT50

IP180259851

1400/05/25

دقت گستر تهران

بله

UNI-Tدستگاه رطوبت سنج

UT333

H161008484

1400/05/25

دقت گستر تهران

بله

ترازوی دیجیتالی  4صفر

AS 160.RI

508652

1400/05/23

دقت گستر تهران

بله

 0.1-1 NL/minروتامتر دبی

 ZYIAسازنده

4590

1400/05/24

دقت گستر تهران

بله

1-5 NL/minروتامتر دبی

MDRT-08A01M-V

---

1401/05/24

دقت گستر تهران

بله

10-100 ML/minروتامتر دبی

LZB-WB

---

1400/04/03

سال اول خرید

UNI-Tمتر لیزری

UT392A

c180804809

1401/05/24

دقت گستر تهران

بله

SKCپمپ نمونه برداری فردی

Airchek touch SKC

12822

---

---

---

Gillianپمپ نمونه برداری فردی

Gillian BDX-II

20190201046

---

---

---

Gillianپمپ نمونه بردای فردی

GilAir-3/Clock

4011

---

---

---

ایمپینجر

---

APP.I.M.P

فلومتر حباب صابون

---

دسیکاتور

---

پمپ بیولوژیکی
IOMسیکلون.

APP.H.O.S
APP.D.E.S
501.V

تجهیزات شرکت های ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای
نام شرکت :اسپریس پرتو

تاریخ بازدید از شرکت 1400/09/15 :

نام مسئول فنی :الهام سالمی

آیا شرکت ارائه دهنده
نام دستگاه

مدل دستگاه

سریال دستگاه

تاریخ کالیبراسیون

نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون

صدا سنج آنالیزور پیشرفته

CASTLE db Air

070800

1402/02/07

بهینه سنجش آزما

کالیبراتور صدا سنج

CASELLA

288674

1402/02/07

بهینه سنجش آزما

لوکس متر

PYLE

113812

1402/02/15

بهینه سنجش آزما

لوکس متر

HAGNER

51693

1402/02/16

بهینه سنجش آزما

WBGT meter

EXTECH

2LVT5

1402/02/18

بهینه سنجش آزما

پمپ نمونهبرداری

SKC STANDARD

7519203

پمپ نمونهبرداری

Gilian

21172

پمپ نمونهبرداری

Gilian

850029-1

پمپ نمونهبرداری

Gilian

20190201003

پمپ نمونهبرداری

Gilian

20190201042

پمپ نمونهبرداری

Gilian

5628

 Low volumeپمپ نمونهبرداری

AMETEK-ALPHA 2

7897

MASTECH

MS6701

20051261687

DHCL-Solution

پمپ بیولوژیکی

020B-02328

کاسکید ایمپکتور

 200سوراخه

پمپ پیستونی

GASTEC

کالیبراسیون جزء شرکت
های استاندارد می باشد ؟

0808

تجهیزات شرکت های ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای
نام شرکت :اسپریس پرتو

تاریخ بازدید از شرکت 1400/09/15 :

نام مسئول فنی :الهام سالمی

نام دستگاه

مدل دستگاه

سریال دستگاه

تاریخ کالیبراسیون

آنمومتر حرارتی

TES 1340

190304568

1402/02/16

آنمومتر پرهای

BENETECH

JJ: 2157211

نام شرکت انجام دهنده
کالیبراسیون
بهینه سنجش آزما

متر لیزری

HILTI PD-5

306170056

1402/02/16

بهینه سنجش آزما

IR meter

Solarmeter

00340

1402/02/16

بهینه سنجش آزما

UV meter

Tenmars

170100378

1402/02/16

بهینه سنجش آزما

سایکرومتر

Lutron

LT 12041540

1402/02/25

بهینه سنجش آزما

میدان مغناطیسی-الکتریکی

TAIPO

H1746512

First checkگاز سنج

ION Science

09-01237

1401/06/01

زیست تجهیز پویش

ترازو

Mettler

2174

1402/02/07

بهینه سنجش آزما

دسیکاتور

ایرانی

فلومتر حباب صابون

ایرانی

دزیمتر صدا

TES 1354

090717243

FLOWMETER: 0.1 - 1 L/min

A-Z

99012

1402/01/20

پایش صنعت آروشا

FLOWMETER: 0.1 - 1 L/min

LZB-WB

----

1402/02/07

بهینه سنجش آزما

FLOWMETER: 1 - 10 L/min

ZYIA

----

1402/02/15

بهینه سنجش آزما

FLOWMETER: 1 - 25 L/min

ZYIA

----

1402/02/16

بهینه سنجش آزما

EMF FIELD TESTER

Lutron

LS16031634

1402/02/01

پایش صنعت آروشا

آیا شرکت ارائه دهنده
کالیبراسیون جزء شرکت
های استاندارد می باشد ؟

تجهیزات شرکت های ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای
نام شرکت:طب و صنعت پیروزی

تاریخ بازدید از شرکت 1400/09/21:

نام مسئول فنی:ندابیرانوند

نام دستگاه

مدل دستگاه

سریال دستگاه

تاریخ کالیبراسیون

svantek 971

svantek

34319

1400/ 05 /06

svantek 971

svantek

IEC61672:2002.CLASS 1

1400/05 /05

ACOUSTIC CALIBRATOR

svantek

IEC 60942:2003

1400/ 05 /05

LIGHT METER ST 86

ST86

11066534

1400/ 05 /12

لوکس متر دیجیتالی

ST86

11066534-2

1400/ 05 /12

WBGT

HD 200

13036176

پمپ نمونه برداری فردی

SKC224-PCTX8

02ATEX2157

1400/ 05 /17

پمپ نمونه برداری فردی

SKC224-PCEX8

EX96D2102

1400/ 05 /09

روتامتر و متعلقات نمونه برداری

-

-

1400/ 05 /17

بورت

-

-

1400/ 05 /17

Anemometer with one probe

TM -4001

160700183

1400/ 05 /17

میدان مغناطیسی

EMF 828

LT 12041206

1400/ 05 /10

دزیمتر صدا

TESS 1355

130405192

1400/05/06

/12

1400/05

نام شرکت انجام دهنده
کالیبراسیون

آیا شرکت ارائه دهنده
کالیبراسیون جزء شرکت
های استاندارد می باشد ؟

دقت گستر تهران

بله

آصال

بله

آصال

بله

دقت گستر تهران

بله

دقت گستر تهران

بله

دقت گستر تهران

بله

دقت گستر تهران

بله

آصال

بله

دقت گستر تهران

بله

دقت گستر تهران

بله

دقت گستر تهران

بله

دقت گستر تهران

بله

دقت گستر تهران

بله

دزیمتر صدا

TESS 1354

110416744

1400/05/06

دقت گستر تهران

بله

فلومتر هوا

ZYIA

1013

1400/05/17

دقت گستر تهران

بله

UV METER

UV 340-A

M-26333336

1400/06/31

بهسا

بله

IR METER

HANGER

53956

1400/07/05

بهسا

بله

Anemometer with vane probe

ABH -4225

دقت گستر تهران

بله

1400/05/17

دوربین عکاسی

نام شرکت:طب و صنعت پیروزی

تاریخ بازدید از شرکت 1400/09/21 :

نام مسئول فنی:ندابیرانوند

آیا شرکت ارائه
دهنده کالیبراسیون
نام دستگاه

مدل دستگاه

سریال دستگاه

تاریخ کالیبراسیون

نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون

جزء شرکت های
استاندارد می باشد
؟

نیروسنج
ترازوی  5صفر
پمپ نمونه برداری فردی (مینی پمپ)

نام شرکت :زیست صنعت آراد(زیصا)

تاریخ بازدید از شرکت 1400/09/29 :

نام مسئول فنی:مهری عابدی

آیا شرکت ارائه دهنده
کالیبراسیون جزء شرکت

نام دستگاه

مدل دستگاه

سریال دستگاه

تاریخ کالیبراسیون

نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون

صداسنج

QUEST1800

HP1070001

22/07/1400

بهسا

بله

کالیبراتور صداسنج

QUEST CA22

J1070014

22 /07/ 1400

بهسا

بله

نورسنج

HAGNER EC1

53946

18 /07/ 1400

تنظیم

بله

WBGT

EXTECH FITC

7861

20 /07/ 1400

بهسا

بله

های استاندارد می باشد ؟

پمپ نمونه بردار فردی

SKC

11526855
02ATEX2157

/

/

پمپ نمونه بردار فردی

SKC

281239

/

/

درخشندگی

MAVO MONITOR GOSEN

--

/

/

--

-کالیبراتورحجمDRYCAL

BIOS

S658

/

/

---

MSAپمپ دستی

MODEL A

0420

/

/

---

FISHER&PORTER

94W014763

/

/

----

MAVO MONITOR GOSEN

--

/

/

روتامتر5-0.5
1-0.1
درخشندگی

--

ترازو

METTLER-HK160

N/A

نیرو سنج تا50کیلوگرم

ELECTRONIC

---

23 /09/ 1400
/

بله

تنظیم

/

سنج IR

HAGNER EC1

53955

18 /07/ 1400

تنظیم

بلی

متر UV

CHY732

110355

18 /07/ 1400

تنظیم

بلی

دزیمتر

TES1354

120601807

نام شرکت :ایمن گسترهشتمین ماه

/

/

---

نام شرکت :ایمن گسترهشتمین ماه

نام مسئول فنی :فاطمه احمدی کمازانی

آیا شرکت ارائه دهنده
کالیبراسیون جزء شرکت

نام دستگاه

مدل دستگاه

سریال دستگاه

تاریخ کالیبراسیون

نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون

صدا سنج آنالیزوردار

TES 1358

120102691

1400/05 /10

بهسا

بله

کالیبراتور صدا

TES 1356

100607290

1400/05 /10

بهسا

بله

نورسنج

TES1339 R

120601209

1400/05 /10

بهسا

بله

WBGT

LURON

LT12042323

1400/05 /10

بهسا

بله

LOW FLOWپمپ نمونه برداری

CORTEX

990206

/

/

-------

-------

HI FLOWپمپ نمونه برداری

SKC

12529807

/

/

-------

-------

روتامتر

LZB (50-500)ml/min

--------------

1400/05 /19

بهسا

بله

روتامتر

Madco( 0/5-5) ml/min

--------------

1400/05 /19

بهسا

بله

ترازو با دقت پنج صفر

A&D

14252518

1400/09/30

تنظیم (ابزاردقیق)

بله

-----

------

------

------

فلومتر حباب صابون

ایرانی

------

پمپ بیولوژیک و ایمپکتور

SKC

678527

روتامتر

LPM Air( 5- 30) litr/min

------

های استاندارد می باشد ؟

ست ارگونومی کامل همراه با فرمهای
ارزیابی

/

/

/

/

------

------

/

/

------

------

تنظیم (ابزاردقیق)

بله

1400/09 /30

پمپ پیستونی

GASTEC

------

/ /

------

------

میدان مغناطیسی

TES1394

1111093067

/ /

------

------

میدان الکتریکی

TES 92

173872054

/ /

------

------

سنج UV A

HAGNER

9201

1400/10 /01

تنظیم (ابزاردقیق)

بله

سنجIR

HAGNER

9145

تنظیم (ابزاردقیق)

بله

ست ارگونومی کامل همراه با فرمهای ارزیابی

1400/09 /30
-----

نام شرکت :ایمن گسترهشتمین ماه

------

نام شرکت :ایمن گسترهشتمین ماه

نام مسئول فنی :فاطمه احمدی کمازانی

آیا شرکت ارائه دهنده
نام دستگاه

مدل دستگاه

سریال دستگاه

تاریخ کالیبراسیون

بادسنج حرارتی

TES 1340

170704525

1400/10 /20

فشارسنج و گازسنج

KIMO

1600032

1400/ 10 /19

نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون

کالیبراسیون جزء شرکت
های استاندارد می باشد ؟

دسیکاتور وسیلیکاژل
دزیمترصدا

بهسا

بله

بهسا

بله

------

------

/ /

------

------

TES1355

120102596

/ /

------

------

نام شرکت:پویا نوین

نام شرکت:پویا نوین

نام مسئول فنی :نیلوفر ولی زاده

آیا شرکت ارائه دهنده
نام دستگاه

مدل دستگاه

سریال دستگاه

تاریخ کالیبراسیون

نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون

کالیبراسیون جزء
شرکت های استاندارد
می باشد ؟

سنجش میدانهای مغناطیسی

1394 TES

140504208

/

/

دستگاه میدان الکتریکی

593 TES

090209309

/

/

دوزیمتر صدا

1354 TES

در حال تعمیر

/

/

آنمومتر حرارتی

GM 803

در حال کالیبره

/

/

آنمومتر پرهای

)TM - 412 (TENMARS

SIN: 161100107

14 /04/ 1399

دقت گستر تهران

بله

صدا سنج ساده

)GM 1356 (BENETECH

GL: 1299339

18 /09/ 1399

دقت گستر تهران

بله

کالیبراتور صدا

1356 TES

0161/140100244

12 /09/ 1399

دقت گستر تهران

بله

صداسنج آنالیزوردار

1358 C TES

0162/150202036

12/09 / 1399

دقت گستر تهران

بله

لوکس متر دیجیتال

1339 R TES

130706783

02 /04/ 1399

دقت گستر تهران

بله

WBGTسنجش

)TM – 188D (TENMARS

160802862

04 /04/ 1399

دقت گستر تهران

بله

SKCپمپ نمونه بردار

220 – 5000 TC

-

-

-

پمپ مینی

PM 0.4 - 1

PM 0.4-1/0006061700
020B-02427

پمپ بیولوژیک همراه ایمپکتور

-

رادیومتر فروسرخ

HAGNER – EC1

0847

13 /09/ 1399

رادیومتر فرابنفش

UV – 34OA LUTRON

LS17091935

13 /09/ 1399

