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جوشبتنژئوتکنیک

300501389/11/251396/06/291399/12/29محمدرضا حسین پورشركت خدمات فني آزمايشگاهي طرح و آزمون ساختارجنوب1

 –حد فاصل میدان  صادقیه و چهار راه رسالت  –بندرعباس 

 5بلوار كشاورز   - LGروبروی نمايندگي 

6682557تلفن  

 6683191 

 6682557

330501389/12/241399/02/211402/02/21سید حجت مصطفي زادهشركت خدمات فني آزمايشگاهي آزما سازه كاوان2
رسالت جنوبي، بلوار امامت، خ مبارزان ،  –بندرعباس 

09177071280 - 33675509تلفاكس   – 19 ، پالک 7مبارزان 

33675509

09177071280

02/18/ 330501390/05/111399/05/231401فرزاد واحدیشركت خدمات فني آزمايشگاهي اطلس پي خلیج فارس3
-  كوچه شقايق سوم غربي  –خ نخل ناخدا - بندرعباس

33688904 - 09132790198پالک يک   تلفن  

33688904

 09132790198

200501390/05/231395/12/15مسعود ذلفي زادهشركت خدمات فني آزمايشگاهي ژئوكاوان پرشین4
1397/08/09

غیر فعال

، شهرک امام رضا ،  (ع)بلوار امام حسین –بندرعباس 

3349188-3349177 ،  تلفن 2الين يک ، پالک 

3349177

3349188نمابر  

330501390/10/201397/12/111399/10/10علي مهني نژادشركت خدمات فني آزمايشگاهي شالوده آزمای خلیج فارس5
 22چهار راه نخل ناخدا ، خ شقايق ،  پالک  –بندرعباس

33660049 -09177900050تلفن 
33660049

  09177900050

111501390/10/251393/11/11خدايار روان بدشركت خدمات فني آزمايشگاهي مكانیک خاک استان6
1396/11/11

غیر فعال

آزمايشگاه فني و    –  (ع)بلوار امام حسین  –بندرعباس 

17-3352314مكانیک خاک  استان هرمزگان

330501391/03/131397/02/171400/02/17سید ياسر مصدقشركت خدمات فني آزمايشگاهي آزمون مبنای خلیج فارس7

بلوار امام خمیني، بعد از پمپ بنزين بالل ،  –بندرعباس

 -  17پالک  - 9نبش كوچه نخل - خ شهید ذاكری 

09177674366  تلفن 7916984199پ .ک

ابتدای كوچه پرستو يک - شهرک نريمان- قشم 

 تلفاكس 7951679634پ .  ک2ساختمان الوند 

09177688248همراه - 35259448

09177674366

336608389

09177688248

300501396/09/1201399/09/12سیاوش محمودیشركت خدمات فني آزمايشگاهي طرح آزمای راد عمران8

روبروی  )بلوار امام خمیني، بلوار واليت –بندرعباس

پ . ، ط همكف  ک7، نبش واليت   (مصلي قدس 

09173611268  تلفن 7915956868

09173611268

33342206

300501397/08/3001399/12/29ابوالقاسم محسني تكلوشركت خدمات فني آزمايشگاهي به آزما سازه سحر9

خ مصطفي خمیني ، خ هويزه ، كوچه  –بندرعباس

 7915888345پ . ،  ک25، پالک 26فروزان 

09174578972تلفن 

09174578972

300501399/07/0101401/05/09فرهاد میرزائيشركت خدمات فني آزمايشگاهي افشار آزمون خلیج فارس10

روبروی - انتهای بلوار امام حسین  –بندرعباس

ورزشگاه كارگران  ، شهرک نبوت ، خ هجرت ، كوچه 

  7919113166پ . ، پالک يک ،  ک22میثم 

09135402285تلفن 

09135402285

تعداد 

کار

تاريخ صدور 

اولین  پرونده

تاريخ 

تمديد پروانه

تاريخ پايان

 اعتبار پروانه
تلفنآدرس

     شرکتهاي خدمات فنی آزمايشگاهی مکانیک خاك داراي مجوز از سازمان نظام مهندسی ساختمان هرمزگان

مدير عامل شرکتنام شـــــرکترديف

پايه و صالحیت  پروانه حقوقی 

شرکت


