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  فهرست آزمایشگاههاي خصوصی
  

  شرقیخصوصی آذربایجان  هاي آزمایشگاه فهرست

سال   نام آزمایشگاه  ردیف
  آدرس پستی  مدیرمسئول  تاسیس

  وضعیت
غیر   فعال  دورنگار و تلفن

  فعال

و  ، کودآزمایشگاه آب، خاك  1
  همراه 0914-4027438    *  4پالك  -رنیقکوچه شهید  -خ مطهري -بستان آباد  عباس حق دارمهندس   1385  گیاه حق دار

  تلفکس 4121896-0432

آزمایشگاه تخصصی خاك،   2
  موبایل 9143114950    *  24آزادي، چهارراه الله به طرف نصف راه، نبش خ  -تبریز  منصور دلجوان  1379  آب و گیاه دلجوان

  تلفن 4411225-0411

آزمایشگاههاي تخصصی آب،   3
  وحید شمس فالحت  1384  سهند آزما و کود خاك گیاه

-توحید دربند -بعد از دبستان فتوحی - میدان کشاورز -خ کاشانی -هغمرا
  ساختمان سهندآزما -11/10پالك 

  55149-533355: کد پستی
*    

  تلفن 2229661-0421
  فکس 2229668-0421

  موبایل 09141212347

شاخص صدر آزمایشگاه   4
  137پالك  -اره جهاد کشاورزيجنب اد -خ طالقانی - مرند  مهندس مستوفی  1386  تبریز

    *  334شهرك یاغچیان، خ مائده، پالك : دفتر تبریز
09143009515  

2236710-0491  
  تلفکس 2224417-0491

آزمایشگاه نگین خاك صباي   5
  تلفکس 0423-2232817    *  جنب دادگستري -میدان معلم -میانه  خانم معصومه سلیمانی  1390  میانه

    *  ، طبقه اول3پالك - نشانیاول آذري روبروي آتش -دروازه تهران -تبریز  محمودرضا پورکیانی  1390  )دپاکو(دانش پژوهش آزمون   6
29-3331328-0411  

09143172440 
09141186763  
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  غربیخصوصی آذربایجان  هاي آزمایشگاه فهرست
 

  غیر فعال  لفعا  دورنگار و تلفن  وضعیت  آدرس پستی  مدیرمسئول  سال تاسیس  نام آزمایشگاه  ردیف

1  
آزمایشگاه تجزیه آب، خاك 

  مهندس آجودانیو گیاه 
    *  روبروي بانک ملت، طبقه دوم -سه راه دخانیات -ارومیه  پریسا آجودانی  1386

2768474-0441  
09143432198  

  فکس 2767575

    *  روستاي داشبند، ساختمان قدیم دامپزشکی - بوکان  خالد مینایی  1387  مینایی  2
6543844-0482  

09143822318  

  0462-3247271    *  روبروي مدیریت جهاد کشاورزي ماکو - خ جهاد -شهرك ولیعصر -ماکو  ديمحمی الهام عل  1386  محمديمهندس علی  3
09372958949  

4  
آزمایشگاه تجزیه آب، خاك 

  مهندس صلواتیو گیاه 
  سهري صلواتی  1386

نی یک، چهارراه ورزش، تقاطع خ حسنی و شورا، ساختمان خا -ارومیه
  2طبقه اول واحد 

*    
3487147-0441  

09144483073  

5  
آزمایشگاه تجزیه خاك، 

    *  جنب اداره آبیاري -خ جهاد -شاهین دژ  زاده یمینا فیض  1386  آذر خاكآب، گیاه 
4230211-0482  

09149815145  

  شورش مسعودنیاآقاي   1386  مهندس مسعودنیا  6
ابتداي کوچه  -اب علیزادهباالتر از آسی -)امیرآباد(خ وحدت  - بوکان

    *  3نرگس 
6271271-0482  

09143406453  

8  
شرکت تحقیقاتی و خدمات 

  مکانیزه چغندر قند ارومیهفنی 
  فرهاد روشن ضمیر  1370

   پایین تر از صدا و سیما -روبروي سیلو جاده قره حسنلو -ارومیه
  57135کد پستی 

*    
2764632  -0441  
  فکس 2777900

09144414467  

یشگاه تجزیه آب، خاك آزما  9
  و گیاه خالد پیامی

  0442-2236332    *  زادهساختمان بابان -زارروبروي کوچه الله -خ زند - مهاباد  پیامی خالد  1378
09144425440  

    *  روبروي مسجد قدس -خ قدس -پیرانشهر  عمر علیپور  1381  الوین خاك  10
4225522  -0444  

09143443117  

11  
آزمایشگاه خاکشناسی 

  هه التروژ
    *  تر از بانک کشاورزيپائین -بلوار سربازان گمنام - بوکان  بیژن رحمانی  1383

6252020-0482  
09144819747  
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  0461-2443175    *  باالي فروشگاه معصومی بلوار شهید مطهري -خوي  فهیمه زاهد  1378  حیدر زاده  12
09149767682  

13  
آزمایشگاه تجزیه آب، خاك 

    *  باالتر از مسجد امام جعفر صادق -کاشانینقده بلوار   محمد مقدس  1382  )95 تعاونی(و گیاه نقده 
6222383-0443   

  فکس 6222383-0443
09144430025  

  0442-2242393    *  جنب فضاي سبز - ابتداي کوچه سیادت -فلکه نماز - مهاباد  مینا عزیزي راد  1386  راد کیمیا خاك  14
09144444007  

15  
خاك آزمایشگاه تجزیه آب، 

  و گیاه مقدس
    *  روبروي کوچه فرمانداريآباد خ تقیاول  - میاندواب  محمد مقدس  1387

09144430025  
2266881-0481  

مهندس محمدرضا     آزمایشگاه جهاد دانشگاهی  16
  دیلمقانی

جهاد  1تر از ساختمان شماره پائین -جاده سلماس 5کیلومتر  -ارومیه
 -یقاتی جهاد دانشگاهیمجتمع علمی تحق -کشاورزي روستاي کولق

  ساختمان بیوتکنولوژي
  168داخلی  2584354-0441    *

09144474973  

    *  طبقه فوقانی سوپر مارکت حمیدي -تر از پاسگاهپائین - باالنج  خانم سهیال زراري    آزمایشگاه مهندس زراري  17
2643591-0441  

0914471908  

    *  روبروي خ بهروش -خ استاد شهریار -ابتداي جاده انهر -یهاروم  خانم شبنم فیروزي    آزمایشگاه مهندس فیروزي  18
3861397-0441  

09144431695  

  0444-5621771    *  راه شهركسه -اشنویه  آقاي حسن رشیدي    آزمایشگاه مهندس رشیدي  19
09144448816  

    *  666پالك  12ه نبش کوچ - نرسیده به مصلی -خ چمران -سلماس  آقاي عمران علیپور    آزمایشگاه مهندس علیپور  20
5239700-0443  

09143499894  

21  
آزمایشگاه مهندس 

    *  1پالك  -1خ شهید فالحی  -1بلوار والفجر  -ارومیه  آقاي بهمن احمدزاده    احمدزاده
3362874-0441  

09143408097  

  آقاي نورالدین فرجی  1390  آذربایجان  يمرکز  23
یده به پمپ بنزین، نرس) جاده بوکان(دل ، بلوار شهید زندهمیاندوآب

    *  59718-39353درخشیده، روبروي ایران خودرو، کد پستی 
09144827451  

  تلفکس 2229857-0481
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  اردبیل خصوصی هاي آزمایشگاه فهرست

سال   نام آزمایشگاه  ردیف
  آدرس پستی  مدیرمسئول  تاسیس

  وضعیت
  دورنگار و تلفن

غیر   فعال
  فعال

    *  خ طالقانی -شهرستان نمین  خانم لیال نظمی  1380  تان اردبیلخاکشناسی اسآزمایشگاه   1
09123130281  

3222270-0452  
  فکس 3226683

جنب مدیریت جهاد کشاورزي  - خ جهاد کشاورزي -پارس آباد  بهنام یزدان پسند  1386  شرکت تعاونی نگین مغان  2
    *  ساختمان دامپزشکی دکتر وطن خواه -شهرستان

  نظري09144551941
  پسندیزدان09143577975 

  فاکس 7231700-0452
آذر گندم  آزمایشگاه خاکشناسی  3

  09143522339    *  زمین گرمایی اداره پائین تر از -خ ابوذر - مشکین شهر  علیرضا توحیدي  1381  مشکین 
5224959-0452  

شرکت تعاونی آزمایشگاه آب،   4
 جنب مسجد سادات کدپستی - روبروي پمپ بنزین -ثتخیابان بع  ظریفه بهزاد  1381  اردبیل اکینچیخاك و گیاه 

3133-4-56186  *    6627289-0451  

المللی اردبیل، ، روبروي فرودگاه بینبه آستاراجاده اردبیل  7کیلومتر   چیگرم  1390  شرکت آبادگستر سبز آرتاویل  5
    *  پرور محوطه شرکت به

6630566-0451  
8283545-0451  

09360543099  
  045-32729374    *  خواه جنب دامپزشکی دکتر وطن -خ جهاد -پارس آباد  خانم مهندس عزیزي    مغانشرکت خاك آزماي   6
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  اصفهان خصوصی هاي آزمایشگاه فهرست
سال   نام آزمایشگاه  ردیف

  غیر فعال  فعال  دورنگار و تلفن  وضعیت  آدرس پستی  مدیرمسئول  تاسیس

 سید علی میر  1381  خاکشناسی کویر اردستان  1
  )0362( 5246551-2  *    )خ زواره(خ شهید فائق  - اردستان  ابوطالبی

09121498178  

خاکشناسی فاریاب آزمایشگاه   2
  )0311( 7764402-7769644    *  مجتمع تجاري امیر حمزه طبقه دوم) امیر حمزه(شهرك امیریه  -بلوار کشاورزي  هوشنگ یزدانی  1375  اصفهان

  09131190832همراه 

سید محمد   1376  اهانسبز آزماي سپ  3
  )0311(7764450-7771693-7771694    *  طبقه فوقانی -ساختمان حاجیان - سه راه سیمین -بلوار کشاورزي -اصفهان  حجازي

  7764451 فکس

    *  خ اباذر، جنب هتل سیاح، سماختمان عطابخشیان، طبقه دوم -کاشان  محمد توفیقی  1381  نیک آزمامجتمع آزمایشگاهی   4
  تلفکس 4446902-0361

09131622134  
2732902-0362  

    *    جنب فروشگاه بسیجیان -خ میرزا رضا کرمانی -سمیرم  حسین امینی  1386  خاکشناسی هماي سبز سمیرم  5

6  
شرکت تحقیقاتی زراعی و 
خدمات فنی آزمایشگاهی 

  کاوش
  0311-522264    *  جنب انبار داروپخش -جاده یزد 9کیلومتر  -خ جی -اصفهان  چی زادهنادر گیوه  

  فکس 5222263-0311

اصفهان، فالورجان، خ کمربندي، بلوار بسیج، خ شهید شیکان، جنب کلینیک   رادطاهره مستوفی  1390  آزمایشگاه افرا  7
  تلفکس 0312-3128182    *  دامپزشکی شریفیان 

09133708906  

مجتمع تخصصی کشاورزي   8
    *  امام خمینی، بلوار انقالب، نرسیده به پمپ بنزین عباسیاصفهان، دهاقان، میدان   سعید کلیچ  1391  نارنج اسپادانا

  تلفکس 2625188-0322
09130808801  
09111298979  
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  البرز خصوصی هاي آزمایشگاه فهرست
سال   نام آزمایشگاه  ردیف

  غیر فعال  فعال  دورنگار و تلفن  وضعیت  آدرس پستی  مدیرمسئول  تاسیس

  09121481495    *  آهنانتهاي پل راه -شهداي سرحدآباد -کرج  توفیقی حسنآقاي دکتر  1386  پارس و کود گیاه ،آب، خاك  1
  تلفکس 36615299-026

 -گذر روبروي زیر -فاز یک اندیشهاول ورودي  -شهریار  راد آقاي هادي واثقی  1385  آزما بهین شرکت خاك  2
    *  اولواحد  -طبقه اول )نبش بلوار دنیا مالی( -ساختمان فجر

6510458-021  
تلفکس 6510468-021  

3539600-021  
09126910938  

آزمایشگاه خاك و آب البرز   3
خیل، شهرستان ساوجبالغ، شهر گلسار، خ شهیدرضا کوه  خانم مرجان غفارزاده  1390  آزما

     *  خیلمجتمع اداري شهیدرضا کوه

مجتمع آزمایشگاهی   4
خ  - گرمدره -ده مخصوص کرججا 8کرج کیلومتر   خادم یارهال آقاي  1391  کارخانجات گیاه

       تاجبخش، خ شهید احمدي

جاده مخصوص کرج، گرمدره خ تاجبخش،  8کیلومتر  -کرج  محمد خصوصی  87  کارخانجات گیاه  5
     *  خ شهید احمدي

  
  ایالمخصوصی  هاي آزمایشگاه فهرست

  غیر فعال  عالف  دورنگار و تلفن  وضعیت  آدرس پستی  مدیرمسئول  سال تاسیس  نام آزمایشگاه  ردیف

خاك و آزمایشگاه   1
  0841-3344575    *  ابوذر غفارياول خیابان  -آیت اله حیدري یابانخ  حسین پورنجف  1384  آب گلرنگ

  
  

  بلوچستانخصوصی  هاي آزمایشگاه فهرست
سال   نام آزمایشگاه  ردیف

  غیر فعال  فعال  دورنگار و تلفن  وضعیت  آدرس پستی  مدیرمسئول  تاسیس

  رم ونديکاردشیر   1379  آزماي تفتانخاك   1
  3البرز  -خ البرز -زیباشهر -زاهدان

پالك  - خ نهم -خ مهران -اله کاشانیخ آیت -تهران
  1واحد  -32

*    

3414004-0541  
3414005-0541  

09121400267  
44058119-021  

  0541-2448186: تلفکس    *، خ شهریار سمت چپ کد پستی 11 جانبازانخ  -زاهدانآقاي علیرضا هاشمی   1386مهندسین مشاور خاك   2
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  09151913664  9816838411  زاده  آزماي دلتا
  
  
  

  بوشهرخصوصی  هاي آزمایشگاه فهرست
  غیر فعال  فعال  دورنگار و تلفن  وضعیت  آدرس پستی  مدیرمسئول  سال تاسیس  نام آزمایشگاه  ردیف

هامون آزمایشگاه   1
  0773-4246437      5پالك  - کوچه شهید سیمی -بلوار شهید مزارعی -برازجان  لیال فخري  1385  گستر بوشهر

4248666-0773  
  

  تهران خصوصی هاي آزمایشگاه فهرست
سال   نام آزمایشگاه  ردیف

  غیر فعال  فعال  دورنگار و تلفن  وضعیت  آدرس پستی  مدیرمسئول  تاسیس

 مهندسین مشاور شرکت  1
جنب -مصطفی خمینی خیابان سید-آهن میدان راه -ورامین  ژادنمصطفی خواجوییآقاي   1376  آزما نگین خاك

    *  درب دوم -121فضاي سبز پالك 
  تلفکس 36279102-0291

36279075-0291  
09121910518  

شرکت تعاونی گروه مشاورین   2
اي داخل محوطه اداره منابع اله خامنهبلوار آیت -دماوند  دخت قربانعسگريسیمین  1387  ژنبرگ آ

  تلفکس 0221-5234535    *  طبیعی
5234847-0221  

جاده تهران دماوند، پارك فناوري  15تهران، کیلومتر   خانم زهره رستمی    شرکت بایرپل  3
    *    96پردیس، خ نوآوري نهم، پالك 

، روبروي دانشگاه ابوریحان، )ع(پاکدشت، بلوار امام رضا   خانم نجمه ملکی  1392  پردیس گل پارسیان  4
        19ه سوم، واحد مجتمع پارسیان، طبق

  
  جیرفت و کهنوجخصوصی  هاي آزمایشگاه فهرست

سال   نام آزمایشگاه  ردیف
  غیر فعال  فعال  دورنگار و تلفن  وضعیت  آدرس پستی  مدیرمسئول  تاسیس

آزمایشگاه خاکشناسی   1
  0348-2318474    *  1پالك  -میدان شاهد بلوار جانبازان-جیرفت  یحیی درینی  1371  جیرفت و کهنوجمنطقه 

  انصاري 09133482126

  5231656      کهنوج، بلوار جانبازان، کوچه جنب بیمارستان  حمزه بامري  1391  آزمایشگاه خاکشناسی  2
09173660027  
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  چهار محال و بختیاري خصوصی هاي آزمایشگاه فهرست

سال   نام آزمایشگاه  ردیف
  آدرس پستی  مدیرمسئول  تاسیس

  وضعیت
غیر   فعال  دورنگار و تلفن

  فعال

                    متر باالتر از دانشگاه  500 - خ فردوسی شمالی -شهر کرد  منوچهر احمدي  1380  کیمیا پروژه البرز  1
  تلفن 0381-2261817    *  ابتداي خ بسیج - پیام نور

  فکس 2254826-0381
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  خراسان رضويخصوصی  هاي آزمایشگاه فهرست
سال   نام آزمایشگاه  ردیف

  غیر فعال  فعال  دورنگار و تلفن  وضعیت  آدرس پستی  مدیرمسئول  یستاس

  فکس -0511-7681838    *   14پالك  50خ مطهري شمالی  -مشهد  سلطانیآقاي   1374  زر آوند  1
7680204-0511  

  09153130574    *  38پالك  -43خ دکتر بهشتی  -مشهد  جواهريآقاي   1374  مشهد خاك  2
خاك  آزمایشگاه تجزیه آب،  3

  0581-2229932      بازارچه مسگرها  - میدان امام خمینی -قوچان  صدوقیآقاي   1387  کیمیا کاوش قوچان و گیاه

تعاونی اتحادیه شرکتهاي   4
    *  جنب دامپزشکی -خ ابوسعید -سبزوار  الحقمحمود طالبآقاي   1379  سبزوارروستایی  تولید

4445485-0571  
  تلفکس 4442723-0571

09192217129  
  0531-2274343    *  متري جنب جهاد کشاورزي 28خ  -تربت حیدریه  پور ابراهیمآقاي   1379  جاوید گل  5

برکت  کشاورزي شرکت  6
  0572-5293334    *  کارخانه قند جوین - ایستگاه راه آهن -بآغن-سبزوار  احمديآقاي   1380  جوین

  فکس 5293210-5293435
تعاونی اتحادیه شرکتهاي   7

  0535-7259377    *  2طبقه  - 7نبش معلم  - بلوار معلم -گناباد  اکبريآقاي   1384  بادگنا کشاورزي تولید

  0551-3355568    *   90پالك  36 -شهریور 17 خ -نیشاپور  ابراهیمیآقاي   1384  کاوندیش نیشاپور  8
  فکس 0532-6726001-2    *  10نبش مدرس  - بلوار مدرس -مه والت فیض آباد  رجبیآقاي   1386  تعاونی تولید فیض آباد  9
  09151532079    *  233پالك  -3و  1بین کارگر  -خ کارگر -نیشابور  بلوچیآقاي   1387  نیشابورمهاب کشت شرکت   10

میدان استقالل، حاشیه بلوار فردوسی، نرسیده به چهارراه  -مشهد  ابراهیمی  1388  کیانا زیباسازان شرق  11
      584فرامرز عباسی پالك 

6063634-0511  
6042259-0511  

09151002630  
    *    کاشمر  خانم نجمه مقصود    آزمایشگاه سفیر سبز ترشیز  13

شرکت تحقیقات و خدمات   14
  0511-3920931-2    *  بعد از پل هوایی طرق -اتوبان مشهد فریمان 6کیلومتر   آقاي بهاري    زراعی چغندرقند خراسان

  فکس 3920594-0511
  0511-7244775    *  ، طبقه اول10پالك  -38مشهد، بلوار کالهدوز، کالهدوز   یخانم ساناز آهوی  1393  آروین زیست باران  15

09155587681  
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  شمالیخراسان خصوصی  هاي آزمایشگاه فهرست
سال   نام آزمایشگاه  ردیف

  غیر فعال  فعال  دورنگار و تلفن  وضعیت  آدرس پستی  مدیرمسئول  تاسیس

شرکت خاك پویان   1
 6و 8بجنورد، میدان خرمشهر، ابتداي بلوار مدرس، بین مدرس   یزدي مسعود رنجبر  1384  پارسیان

  0584-2255218    *  68پالك 

  
  

  جنوبیخراسان خصوصی  هاي آزمایشگاه فهرست
سال   نام آزمایشگاه  ردیف

  غیر فعال  فعال  دورنگار و تلفن  وضعیت  آدرس پستی  مدیرمسئول  تاسیس

روبروي سازمان جهاد کشاورزي  بلوار شهداي عبادي -رجندبی  آقاي داود هراتی  1386  شرق آب کاوش  1
  0561-2226939    *  5پالك  استان

تقاطع انقالب جنب بانک بلوار شهداي عبادي،  -بیرجند  خانم فرشته محمدي  1379  خاور خاك شرکت   2
  0561-2236057    *  صادرات

09155613483  

3  
-شرکت تعاونی فارغ

ورزي ت کشاالتحصیال
  بشرویه

  05353227180    *  بشرویه، میدان شهدا، روبروي فرمانداري  ا قاسمیرض  1385

  
  خوزستانخصوصی  هاي آزمایشگاه فهرست

سال   نام آزمایشگاه  ردیف
  آدرس پستی  مدیرمسئول  تاسیس

  وضعیت
غیر   فعال  دورنگار و تلفن

  فعال

    *  63خ فیلسوف پالك  - کارمندي کوي زیتون - اهواز  محمد دهدشت  1379  دهدشتآزمایشگاه خاکشناسی   1
4449863-0611  

  فکس4433892-0611
  همراه 09165818113

کارون آزمایشگاه خاك، آب، گیاه   2
 عبدالحسین  1379  خوزستان دشت

  0611-3321059    *  20پالك ، 26دانشجو فرعی   - 25خ  -شهرك دانشگاه -گلستان - اهواز  فیظیح

  0641-2270395  *    هاندانش سراي تربیتی بهب انهبهب  مصدر  1376  مصدر  3
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  آبادصفیخصوصی  هاي آزمایشگاه فهرست

سال   نام آزمایشگاه  ردیف
  غیر فعال  فعال  دورنگار و تلفن  وضعیت  آدرس پستی  مدیرمسئول  تاسیس

  0641-2253357    *  روبروي بنیاد شهید -خ انقالب -دزفول  محمود میر شرفی  1384  سبز آزمون رزمندگان دزفول  1

  09166116487  *    شوشتر، کوي نیرو، خ سلمان فارسی  خانم اژدري  1385  سینا  2
  09166132851    *  شرقی 13و  12االئمه، بین خ شهر، خ جوادشوشتر، فرهنگ  امین عظیمی  1391  آوران آزمون خوزستانفن  3

  
  

  زنجانخصوصی  هاي آزمایشگاه فهرست
سال   نام آزمایشگاه  ردیف

  غیر فعال  فعال  دورنگارو تلفن   ضعیتو  آدرس پستی  مدیرمسئول  تاسیس

خاك و مواد  و گیاهآب شرکت   1
  0241-  4211464-5    *  102، پالك 3 کوي نصر، خ فجر –زنجان   ذبیحیانحامد آقاي   1381  زنجان معدنی

  241-4211468فکس
  

  

  سمنانخصوصی  هاي آزمایشگاه فهرست
سال   نام آزمایشگاه  ردیف

  غیر فعال  فعال  دورنگار و تلفن  وضعیت  آدرس پستی  مدیرمسئول  تاسیس

آزمایشگاه آنالیز حاك   1
    *  15بست بن -روبروي بانک ملی -راه نادرچهار -خ تهران -شاهرود  حنیف گلزار  1388  گلزارآب و گیاه 

3376765-0273  
  فاکس 3366909-0273

09111585058  
 ابراهیم فتاحی  89  شرکت آناهید آزمایان  2

  0232-4224807    *  طبقه دوم - نبش سه راه ناسار -بلوار مطهري -گرمسار  سريکیا

  0232-5238099    *  151دامغان، خ باغ جنت غربی، ساختمان نمایندگی روزنامه پیام، پ   نوید مسعودیان  1390  آزمایشگاه مسعودیان  3
09122317099  
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  فارسخصوصی  هاي آزمایشگاه فهرست

 سال  نام آزمایشگاه  ردیف
  آدرس پستی  مدیرمسئول  تاسیس

  وضعیت
  دورنگار و تلفن

غیر   فعال
  فعال

مجتمع آزمایشگاهی پرهام   1
  تلفن 0711-2251579    *  7143963547، کد پستی 1طبقه  1خ باغ تخت، ك  -شیراز  یونس مهدي زاده  1373  گستر فارس

09171128145  

مجتمع آزمایشگاهی آب و   2
  تلفکس 0728-3337415    *  7371919446صندوق پستی  -کاووسیکوچه  -خ انقالب -مرودشت  ستاپورفاطمه رو  1385  مرودشتخاك 

09173054966  

خاك آزمایشگاه کشاورزي   3
جنب داروخانه تخت طاوس،  -خیابان حر -چهارراه باغ تخت -شیراز  سید هاشم خادم  1382  پارسآزما 

  تلفکس 0711-2286657    *  درب اول -دست راست کوچه یک،
09173147982  

 خاك ،آبآزمایشگاه تجزیه   4
 محمد مهدي امیري  1385  جهرم و گیاه

    *  اول جاده قیر و کارزین -جهرم  جهرمی
  تلفکس 2261292-0791

09171910526  
  فکس 3339678-0791

شناس آب آزمایشگاه زاگرس  5
    *  اي فارسشیراز، خ ارم، جنب سازمان آب، منطقه  علی غفاري  1389  فارس

  تلفکس-2251031-0711
2250009-0711  

9177193504  

اقلید، بلوار شهید مطهري، روبروي خ شهید رجایی، طبقه فوقانی شرکت   جانی ولیآقاي سعید   1390  آزمایشگاه کیمیا خاك پارس  6
  تلفکس 0752-4231103    *  میزشو

آزمایشگاه خاك و آب و گیاه   7
      *  بش خ نواب صفوي جنوبینفارس، مرودشت، خ حضرت رسول،   يرمحمد امی  1389  یاس

  0731-2219835      ، جنب اداره تعزیرات6فسا، بلوار بهشتی، نبش کوچه   لیال تهمتنی  1390  آب و خاك پرند  8

هاشم محمدزاده   1389  آب و خاك کازرون  9
  07222249757      متري کانال 45کازرون، خ حافظ جنوبی، خ امام حسین،   شیرازي

  07297227320    *  آباد، جنب شرکت شهید بهشتیپاسارگاد، بلوار علی    1389  آب و خاك پاسارگاد  10
  07127334222    *  جاده سپیدان، شیراز، شهرك صنعتی 12سپیدان، کیلومتر   لیال کارگر  1390  آب و خاك سپیدان  11
  07112271458    *  شیراز، میدان قائم، روبروي هتل اطلس  محمدرضا ایزدي  1390  آب و خاك پارسیان  12
  07325224786    *  خرداد 15ریز، خ ولیعصر، روبروي دبستان نی  رضا نجفی  1390  آب و خاك کیمیا نبات  13
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  قزوین خصوصی هاي آزمایشگاه فهرست

سال   نام آزمایشگاه  ردیف
  آدرس پستی  مدیرمسئول  تاسیس

  وضعیت
غیر   فعال  تلفن دورنگار

  فعال
  0281-2245829-30    * طبقه دوم واحد دو N12قزوین، خ شهید انصاري جدید، نبش خ نواب، ساختمان   هرياطکیوان   1375  ابی یاوراندشتشرکت   1
  0281-3352165  *    جنب سازمان جهاد کشاورزي -چهارراه عمران، خ فلسطین غربی -قزوین  مجید رحمانی  1383  خدمات کشاورزي مزرعه گسترشرکت   2

  0281-3691048    *  تر از کانال، جنب بانک سپهزیان، پائینقزوین، نورو  محمودي راد    پیرایه زیست  3
09196944240  

  
  

  کردستان خصوصی هاي آزمایشگاه فهرست

  آدرس پستی  مدیرمسئول  سال تاسیس  نام آزمایشگاه  ردیف
  وضعیت

غیر   فعال  دورنگار و تلفن
  فعال

، گازجنب اداره ) خامنه اي جنوبی( -بت احوالخ ث -قروه  محمد رضا زرین  1385  آزمایشگاه کشاورزي شهرستان قروه  1
  0872-5230058    *  6661894321بلوار بدر، کوچه نیروي انتظامی، کد پستی 

09188723175  

، ساختمان خشنودي، تعاون بانکخ جمهوري جنب  -سقز  پورانیتسامان نیس  1387  روژآزمایشگاه تجزیه خاك و آب و گیاه   2
  0874-0874-3223923    *  6681618953طبقه دوم، کد پستی 

09144814810  

  08722-5626469      ، شهرك فرهنگیان، خ عالیگالنده  محمد صدیق بهرامی  1389  نالآزمایشگاه تجزیه خاك، آب و گیاه دهگ  3
09188719810  

جم نبش کوچه سنندج، خ سعدي، نرسیده به چهارراه جام  محمد طاهر حسینی  1374  627آزمایشگاه تعاونی   4
  0871-6622797  *    2بلبل 
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  کرمان خصوصی هاي آزمایشگاه فهرست
سال   نام آزمایشگاه  ردیف

  غیر فعال  فعال  دورنگار و تلفن  وضعیت  آدرس پستی  مدیرمسئول  تاسیس

مرکزي  خاکشناسی آزمایشگاه  1
-نبش بلوار رجایی -روبروي جهاد نصر -بهمن 22بلوار  -بافت  خانم نیسی  1384  تباف

    *  نب اداره دخانیاتج -شمالی
4230448-0347  

09133431445  
  تلفکس 4228129-0347

  0341-2260378    *  653/76135صندوق پستی  -کرمان  حمید امیري  1382  پژوهشگران علوم زمین  2
2260379  

    *  جنب سردخانه شرکت مولکول -خ سرباز  علی صالحی  1378  شرکت مولکول  3
3312870-0341  
  فکستل 2264113

09131436442  

جنب پمپ بنزین فابریک کد  - کوچه دوم -میدان خواجو -کرمان  کیوانقاي آ  1376  کرمان زمینصنایع شیمیایی   4
    *  76135-755صندوق پستی  -7616897869پستی 

2261733-0341  
2237066-0341  

  فکس2264113-0341

تعاونی روستایی اتحادیه شرکتهاي   5
کوروش آقاي   1377  زرند

  تلفن 0342-4227271    *  بلوار تختی –زرند   قیاسروشن
  فکس 4225020-0342

واحد  2ساختمان پیام  -نرسیده به میدان قرنی -خ امام -کرمان  منصور ترابی  1382  کاوندیش شیمی کرمان  6
    *  76135-553یک صندوق پستی 

  فکس 2264275-0341
  تلفن 2264274-0341

09131973645  

 تولید تعاونیاتحادیه شرکتهاي   7
  ق و بیمارستان کاشانیبین چهار راه بر -سیرجان  محمدرضا اسالملو  1382  ایی سیرجانروست

    *  بلوار سردار جنگل فرعی شیخ عطار جنب دامپزشکی
09131454795  

  تلفکس3231985-0345
  تلفکس3220003-0345

 آب بیدشرکت مهندسان مشاور   8
  87پالك  5کوچه شماره  -پارك مطهري -کرمان  آقاي دکتر صمدي  1385  کرمان

    *  76135-1969صندوق پستی  -7613634794کد پستی 
09132983911  

2221644-0341  
  فکس2533870-0341

آزمایشگاه خاکشناسی رویش   9
  فکس 0341-2455023        پورآقاي پسندي    بردسیر

ایران زالو دات کام

  ira
nz

alo
.co

m



 15

  کرمانشاه خصوصی هاي آزمایشگاه فهرست
سال   نام آزمایشگاه  ردیف

  غیر فعال  فعال  دورنگار و تلفن  توضعی  آدرس پستی  مدیرمسئول  تاسیس

آزمایشگاه تجزیه خاك، آب،   1
روبروي مدرسه راهنمایی -کوچه کشاورز -بلوار کشاورز -نفتدان می  هیبت اله پلوس  1379  آناهیتاگیاه 

    *  13پالك  سلحشور

8370158-0831  
8359088  

  فکس-8370158
09183312484  

2  
شرکت تحقیقات زراعی و 

گاهی خدمات آزمایش
  کارخانجات قند غرب کشور

  0832-3722159    *  67371- 17955تیکد پس - ح جنب کارخانه قند بیستون- بیستون -کرمانشاه  وحید دهقانی  1374
  تلفکس 3722224-0832

بالغ، مرکز خدمات شهرك زراعی قره) شهرك جهاد( -شهرستان سرپلذهاب  پوریزدان فتاح  1379  مهک سرپلذهاب  3
  فکس 08342242353    *   رشد کشاورزي ساختمان مرکز] ومهکشاورزي دهستان ه

09188342584  

 -مدیریت جهاد کشاورزي - 2نبش ساختمان شماره  -شهرك جهاد -کنگاور  کامبیز رستمی  1388  رعصولی کشاورزي آزمایشگاه  4
  0837-2232756    *  5 کوچه جهاد

09183361079  
  تلفکس0832-65527098    *  6کوچه الله  -کوچه جنب سراب -اصلیخ  - روانسر  هوشنگ عزیززاده  1386  زاگرس روانسر  5
  09188372535  *    صحنه  علی خزائی    البرز صحنه  6

 
  

  کهکیلویه و بویر احمد خصوصی هاي آزمایشگاه فهرست

سال   نام آزمایشگاه  ردیف
  آدرس پستی  مدیرمسئول  تاسیس

  وضعیت
غیر   فعال  دورنگار و تلفن

  فعال

کهگیلویه وبویر  ك و آبآزمایشگاه خا  1
  07413330028  *    143پالك  - فرعی عدلخ  -یاسوج  کامران جهانبازي  1376  احمد

09171459759  

مجتمع خدمات کشاورزي آزمایشگاهی   2
 - ساختمان گلشن - جنب بانک صنعت و معدنبلوار مطهري  -یاسوج  مختار وفا اصل  1387  دشت ناز گلشن

    *  طبقه همکف
09173412192  

  تلفن 3343456-0741
  تلفکس 3343455-0741
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  گلستان خصوصی هاي آزمایشگاه فهرست
سال   نام آزمایشگاه  ردیف

  غیر فعال  فعال  دورنگار و تلفن  وضعیت  آدرس پستی  مدیرمسئول  تاسیس

1  
آزمایشگاه خصوصی 

کشت  آب گیاهخاك 
  و صنعت

  مهر يمریم سعید  1387

 -شهرسمت آزاد -کمربنديانتهاي  -چهارراه آیت -کنول -آبادعلی
  4941673973کد پستی  -سمت چپ

، آقاي 10، بلوار نهارخوران، مجتمع سرو، زنگ 83گرگان، عدالت : منزل
  مهدوي

*    6239096-0173  
09113702159  

  0171-3359578    *  74پالك  - 14بهشت  - خ شهید بهشتی - گرگان  داود نادري  1374  گرگان يخاك آزما  2

و  آبخاك، شرکت   3
 -انتهاي بلوار امام حسین -بیست و دو متري مدرس -کاللهشهرستان   عطالرلمحمود ق  1386  پژوه کالله یاهگ

  09112795039    *  جنب تجاري احسانی -نرسیده به بلوار شهید بدنی
  تلفکس4242140-0174

خاك آب آزمایشگاه   4
  تلفکس 0172-2291671    *  طبقه همکف -91پ  -خ وحدت شرقی -گنبد  پانقصفا محمد   1387  گیاه گنبد

9113763720  
 
  

  گیالن خصوصی هاي آزمایشگاه فهرست
سال   نام آزمایشگاه  ردیف

  غیر فعال  فعال  دورنگار و تلفن  وضعیت  آدرس پستی  مدیرمسئول  تاسیس

  131-6662017    *  کوچه خاکشناسی-خ جعفر طیار -طالش  االسالم هادي شیخ  1376  خاکشناسی گیالن  1
  فکس 01316600614

 -113 ژانس پستیبروي آور -جنگل سردار کوچه -آباد خ حاجی-رشت  بتول فردوس  1376  خاکشناسی فردوس  2
  0131-2250912    *   35پالك 

  فکس3223264-0131

3  
آزمایشگاه تجزیه  
خاك، آب و گیاه 

  لسنجش گینوین
جنب اداره  -معینروبروي آرامگاه  -بلوار دکتر معین -آستانه اشرفیه  پور دیزینیرقیه قنبر  

  01424236990    *  44417- 57467کد پستی  دخانیات
09119421573  
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  لرستان خصوصی هاي آزمایشگاه فهرست
سال   نام آزمایشگاه  ردیف

  غیر فعال  فعال  دورنگار و تلفن  وضعیت  آدرس پستی  مدیرمسئول  تاسیس

1  
مجتمع 

آزمایشگاهی 
  سبز آزما 

جنب مدیریت جهاد  -نبش کوچه والیت -شاهد شمالی -زگودریال  سرلک سمیه  1383
  0664-2248053    *  کشاورزي

09166660122  

2  
آزمایشگاه 

خاك، آب و 
  خرم آزمونگیاه 

اول بلوار  -روبروي اداره امور عشایري -بهمن 22میدان  -خرم آباد  کورش چگینی  1377
    *  21و  19پالك  مدیریت

3223411-0661  
3208560-0661  

09161612175  

خاك شناخت   3
  06623539654  *    بروجرد، انتهاي خ تختی، خ شهر امام  بی عدلیفاطمه بی  1383  بروجرد

  06635227882  *    الشتر، جنب مدیریت جهاد کشاورزي الشتر  نیلوفر ندري    سلسله آزمون   4
  
  

  مرکزي خصوصی هاي آزمایشگاه فهرست
سال   نام آزمایشگاه  ردیف

  غیر فعال  فعال  دورنگار و تلفن  وضعیت  تیآدرس پس  مدیرمسئول  تاسیس

1  
شرکت خدمات 
مهندسی توسعه 

  پارس داریون
 - ساختمان کاوه -روبروي نیروي انتظامیخیابان انقالب -ساوه  محمد اسماعیل کاوه  1385

    *  طبقه اول

2226995-0864  
2231841-02550864  

09123552531  
  دورنگار 2243673-0864

آزمایشگاه خاك و   2
  عبد االشرف ریاحی  1376  وهشژاراك پآب 

مقابل  - کوچه حق میدان گلها - خ شهید شیرودي -اراك
صندوق پستی  - مدیریت امور اراضی استان مرکزي

  38197- 4-4496کد پستی  -38135711
  تلفن 3124154-0863    *

  فکس 3124155-0863

خاك و آب و گیاه   3
کوچه  -میدان دروازه شهرجرد -اله نوريلفضخ شیخ -اراك  احمد مزرعه فراهانی  1386  نوژن

  تلفکس 0861-2229260    *  38149-8-5111یري، کد پستی شهید عباس ام
2245617  
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  مازندران خصوصی هاي آزمایشگاه فهرست

سال   نام آزمایشگاه  ردیف
  آدرس پستی  مدیرمسئول  تاسیس

  وضعیت

  غیر فعال  فعال  دورنگار و تلفن

ساختمان  - خ شهید قاسمی - میدان شهید کشوري -بابل  سیده مهري حسینی  1385  کشناسی بابلخاآزمایشگاه   1
  تلفکس 01233246030    *  طبقه دوم -کشوري پزشکان

09112239286  

-39463کد پستی  - خ ساري جنب پل سیاهرود -قائمشهر  سمانه رضائی کالنتري  1381  قائمشهرآزمایشگاه خاکشناسی   2
  تلفکس0123-  3247328    *  47646

09111556177  

    *  کوچه ذوالفقار -کنارساري –ساري   کیومرث توکلی  1374  خاکشناسی ساري  3
  تلفن 3240126-0151
  فکس 3250126-0151

09111515719  

  تلفکس0192  -4225478    *  25واحد  -ساختمان آرش –خ امام خمینی  -تنکابن  پی خهاتف فر  1382  خاکشناسی کرنجآزمایشگاه   4
09113922248   

  تلفکس 0152-5222825    *  کوچه راشد -روبروي بانک تجارت زیروال -خ ساري - بهشهر  وجیه افتخاري  1384  سحرآزمایشگاه خاکشناسی   5
09111584568  

آزمایشگاه خاك و آب جویبار   6
  09111265549    *  رادساختمان هاتف -میدان کشتی -جویبار  مینا شهابی  1388  مازندران 

کشناسی آمل آزمایشگاه خا  7
  09112202050    *  ساختمان سینا -شهید کوچه بنیاد -شهریور 17خ  -آمل  لیال کرمی  1388  کرمی

  فکس 2228122-0121
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  همدان خصوصی هاي آزمایشگاه فهرست

سال   نام آزمایشگاه  ردیف
  آدرس پستی  مدیرمسئول  تاسیس

  وضعیت
غیر   فعال  دورنگار و تلفن

  فعال

 -آسیابیمه کوچه جنب  - مقابل هنرستان فاطمیه -بلوار مدنی  علی اکبر محبوبی  1376  همدان پژوهش  1
  تلفکس 0811-8350756    *  6پالك  - طبقه باالي نمایشگاه اسالم -کوچه حافظ

تخصصی خاك و آب آزمایشگاه   2
 روبروي نمایندگی سایپا -اله بهاريبلوار آیت -بهارشهرستان   برنائی سعید  1385  بهار

    *  طبقه دوم -وردیننبش خ فر
09188125686  

4229277-0812  
  فکس 4222425-0812

4227371  
آزمایشگاه تخصصی آب خاك   3

جنب دفتر اسناد  -روبروي خ عارف -خیابان بروجرد - مالیر  زاديرضا شیر  1385  مالیرگیاه 
  0918-3524296    *  56رسمی شماره 

2222624-0851  

میدان مادر، کوي ایثار، آپارتمان مهندس میري، طبقه  - نهاوند  ارابیخانم شهرزاد د  1385  )نهاوند(آپادانا   4
    *  2اول، واحد 

8377719- 0918  
09188585547  

  فکس8279103-0831

 آب، خاك و گیاه  آزمایشگاه  5
جنب  -نرسیده به مسجد - سه راهی قروه اول - شهرستان رزن  حدیثه حقی  1388  کشت برتر رزن

      الحسنه مهر میهنموسسه قرض
09183773408  
08126227125  
09183527226  
9378014284  

آزمایشگاه کشاورزي پویا کشت   6
کوچه  بهشتی، روبروي ترمینال اتوبوسرانیبلوار  -کبودر آهنگ  مهدي سماواتی  1389  کبودرآهنگ

  09183149452    *  1بهارستان 
08125222515  

            1390  آزمایشگاه غرب خاك آزما  7
صغري خانم زهرا سادات ا      

  تلفکس 0852-533250      همدان، بلوار مدنی، آقاجان بیک، بغل امالك نجاتیان، طبقه آخر  نجیب
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  هرمزگان خصوصی هاي آزمایشگاه فهرست

  آدرس پستی  مدیرمسئول  سال تاسیس  نام آزمایشگاه  ردیف
  وضعیت

غیر   فعال  دورنگار و تلفن
  فعال

1  
مجتمع 

آزمایشگاهی 
ي کیفیت آزما
  جنوب

   - 16پالك  -22آزادگان  -کوي آزادگان -امام خمینی بلوار -بندر عباس  سلما مهدیزاده  85
    *  7919965115کد پستی 

21-3352420-0761  
  تلفکس 3330302-0761

09177164584  

    *  ومطبقه د -جنب تاکسیرانی -راه قدیمپلیس -خ امام خمینی -بندرعباس  بتول یادگاري  10/2/89  مقام رویش جلگه  2
6664674-0761  

  فکس 6664612-0761
  فکس 4370225
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  یزد خصوصی هاي آزمایشگاه فهرست

سال   نام آزمایشگاه  ردیف
  غیر فعال  فعال  دورنگار و تلفن  وضعیت  آدرس پستی  مدیرمسئول  تاسیس

کوچه   -شاورزيجهاد کجنب سازمان  -میدان امام حسین -یزد  علی قیاسوند  1372  خدمات کویر جنوب شرکت   1
    *  8916713463کد پستی ،53

1-6381140-0351  
  62811400351: فکس

09133501215  

ولیدي، تحقیقاتی تشرکت   2
سید حسین میر   1379  صنعتی آبسار کویر و

  جلیلی
 پارك علم و فن آوري -مجتمع ادارات استان -بلوار دانشجو -یزد

    *  8916188186کد پستی  -طبقه اول
  فکستل 8251358-0351

  0351-8251359: فکستل
09131517827  

 کویر کیمیاي خاكشرکت   3
روبروي آژانس  -نبش کوچه عارف -خ مسکن و شهر سازي -یزد  اکبر شیر یزدانی   1386  یزد

    *  پارس
  تلفکس 6240769-0351

6249030  
09132558907  

اول ابن کوچه  روي بنیاد شهیدروب - یزد، خاتم، هرات خ این سینا  سمانه تیموري  1386  بهارستان خاتمشرکت   4
    *  8988138886کد پستی  سینا

5721200-0352  
09132576575  
09134506108  

  فکس 5723865
یزد، بلوار دانشجو، انتهاي کوچه شهید صالحیه، روبروي مجتمع   خانم حبیبی  1390  آزمایشگاه جهان آزما بهین  5

  0351-8262141    *  مسکونی غزال
09133528201  

مجتمع تجاري  10+یزد، بلوار امام جعفر صادق کوچه بعد از پلیس  آقاي محسن چیتی  1390  عت ایساتیسصنایلیا   6
  09133519215    *  3واحد شماره  -زنبق، طبقه اول

6240246-0351  
  09131598802    *  یزد، اشکذر، شهرك صنعتی نیکو  زادهمحمود چراغ  1386  یزد آبکام  7

3-03523621700  
  09133527127            نوین پایش گستران  8

7212414-0351  
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