
 

 آدرس و شماره تلفن عملکرددامنه  نوع آزمایشگاه نام آزمایشگاه

شیر و لبنیات/ گوشت و پروتئین/ غالت و حبوبات/ کمپوت و کنسرو/ شیرینی و شکالت/  مجاز ابن سینا

نوشیدنی، دم کردنی و آب معدنی/ ادویه و چاشنی/ روغن و چربی/ آزمایشگاه سم شناسی  

 (B& G)آزمونهای آفالتوکسین 

 22بوذرجمهر، پالک اصفهان، خیابان مشتاق دوم، کوچه 

 13032992323تلفن: 

کنترل میکروبیولوژی مواد و فرآورده های خوردنی و آشامیدنی )زیردامنه عمومی و  مجاز آزمون راد گستر آریا

 پروبیوتیک(

 کنترل فیزیکوشیمیایی مواد و فرآورده های خوردنی و آشامیدنی 

، ساختمان 00اصفهان، خ گلزار، خ استاد همایی، کوچه 

 130-32020121مایشگاه راد گستر آریا، تلفن: آز

 

شرکت تعاونی صنایع غذایی 

 آرمان پژوه

غالت و حبوبات و ، شیمیایی و میکروبیولوژی شیر و فرآورده های لبنیفیزیکوآزمون های  مجاز

 شیمی مواد اولیه )عسل(، فرآورده های آن

 

 

 آزمایشگاه در حال جابجایی میباشد.

 

 

 3خوانسار، شهرک شاهد، کوهسار  آزمون های شمیایی مواد اولیه )عسل( مجاز پویا آزما خوانسار

 13030001330تلفن: 

دانشکده تغذیه و علوم صنایع 

غذایی دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

آزمون های شیمیایی و میکروبیولوژی شیر و فرآورده های لبنی، گوشت و فرآورده های بر پایه  همکار

و فرآورده های آن، کمپوت و کنسرو، میوه وسبزی ها و فرآورده های  گوشت، غالت و حبوبات

ادویه و چاشنی، شیمی  کره مارگارین، آن، نوشیدنی، دم کردنی و آب معدنی، روغن و چربی،

 مواد اولیه )عسل(

اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان، دانشکده تغذیه و علوم صنایع غذایی

 39920302تلفن: 

خوانسار، خیابان امام خمینی، پل دختر، مجتمع امام رضا،  شیمیایی غالت و حبوبات و فرآورده های آن، نان سنتی، شیمی مواد اولیه )عسل( مجاز راه پویان کامیار

 طبقه اول، واحد سوم

 13030009293تلفن: 

اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی، شهرک علمی تحقیقاتی  لوله و قطعات پلیمریآزمونهای فیزیکی و مکانیکی و فرسایشی  مجاز سنجش گستر صنعت سپاهان

 13033202230تلفن:  3اصفهان، سالن شماره 
 

امور اجرایی آزمایشگاههای همکار و  کارشناسی  کمیته

 لیست آزمایشگاههای همکار و مجاز و مجاز تولیدی )آکرودیته( تحت نظارت معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان معاونت غذا و دارو  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مجاز



 

 آزمون های شیمیایی و میکروبیولوژی مجاز قند اصفهان

 غالت و حبوبات/ شیرینی و شکالت/ گوشت و پروتئین

 اصفهان، خ جی شرقی، بعد از سه راهی ارغوانیه

 13033232303تلفن: 

های شیمیایی و میکروبیولوژی شیر و فرآورده های لبنی، گوشت و فرآورده های بر پایه آزمون  مجاز  جهان قند نقش

گوشت، غالت و حبوبات و فرآورده های آن، کمپوت و کنسرو، میوه وسبزی ها و فرآورده های 

 آن، نوشیدنی، دم کردنی و آب معدنی، روغن و چربی، ادویه و چاشنی، شیمی مواد اولیه )عسل(

 مبارکه، شرکت قند نقش جهان -ده اصفهانجا 30کیلومتر 

 13032321112تلفن: 

 خوانسار، شهرک صنعتی شاهد، کوچه جنت شیمی مواد اولیه )عسل( مجاز کشتزار سبز

 13030093123تلفن: 

مجاز  گلتاش

 تولیدی

 اصفهان، شهرک صنعتی مبارکه، خیابان هفتم مواد اولیه بهداشتی مورد مصرف در خطوط تولیدی آن شرکت

 13032303202تلفن: 

پروتئینی و کنسروهای  هایولوژی ادویه و چاشنی، فرآوردهفیزیکوشیمیایی و میکروبی هایآزمون مجاز معیار دانش پارس

ه، حبوبات و فرآورده های آن، انواع قهوه، سبزیجات خشک و منجمد گوشتی، آبمیوه و کنسانتر

و تازه، انواع چای، انواع شربت، مربا، مارماالد، ژله، پاستیل، آدامس، انواع شکالت، تافی، آبنبات، 

، شیر و لبنیات و فرآورده های دنی، آب معدنی، عرقیاتآشامی پودر کاکائو، کمپوت و کنسرو، آب

 یوه های خشک و منحمد، قند و شکر و سایر مواد قندی و شیرین کنند های مصنوعیآن، م

اصفهان، خیابان جی شرقی، ارغوانیه، بلوار دانشگاه، 

 ساختمان پژوهشکده دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان

 13033333039تلفکس: 

آزمون های شیمیایی و میکروبیولوژی شیر و فرآورده های لبنی، گوشت و فرآورده های بر پایه  مجاز هورتاش اسپادانا

گوشت، غالت و حبوبات و فرآورده های آن، کمپوت و کنسرو، میوه وسبزی ها و فرآورده های 

 ، شیمی مواد اولیه )عسل(مارگارین کرهآن، نوشیدنی، دم کردنی و آب معدنی، روغن و چربی، 

نجف آباد، انتهای خیابان شریعتی، خیابان دانش، کوی 

 02شکیب، پالک 

 13032922022تلفن: 

مجاز  داروسازی فارابی

 تولیدی

آزمایشات فیزیکوشیمیایی و میکروبیولوژی مواد اولیه و محصوالت دارویی مورد مصرف در 

 خطوط تولید آن شرکت

 جاده شیراز 03کیگلومتر اصفهان، 

 13039331203تلفن:

مجاز  داروسازی رها

 تولیدی

آزمایشات فیزیکوشیمیایی و میکروبیولوژی مواد اولیه و محصوالت دارویی مورد مصرف در 

 خطوط تولید آن شرکت

 00شیراز، شهرک صنعتی صفه، واحد  -اتوبان اصفهان

 13039330132تلفن:

مجاز  دارو سازی امین

 تولیدی

آزمایشات فیزیکوشیمیایی و میکروبیولوژی مواد اولیه و محصوالت دارویی مورد مصرف در 

 خطوط تولید آن شرکت

 شهر باران 3کلیشاد، کیلومتر  -اصفهان، اتوبان ذوب آهن

  13030321001-2تلفن: 
 


