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 فهرست آزمایشگاههای خصوصی
 

 شرقیخصوصی آذربایجان  های آزمایشگاه فهرست

 نام آزمایشگاه ردیف
سال 

 تاسیس
 آدرس پستي مدیرمسئول

 وضعیت

 دورنگار و تلفن
 فعال

غیر 

 فعال

 عباس حق دار 1831 آزمایشگاه آب، خاک، كود و گیاه حق دار 1
جنب شهرداری  -روبروی شركت گاز-چهارراه اللهحد فاصل نصف راه و  -خ آزادی -تبریز

 1پالک  -طبقه اول -8منطقه 
*  

47904837214 
 همراه

48881324-741 
 تلفن
 

9 
آزمایشگاه تخصصی خاک، آب و گیاه 

 دلجوان
 منصور دلجوان 1802

 1 پالک-دوازده متری گلشن -كوی اشکان-راهراه نصفچهار -بهمن 99خ  -تبریز
 1103411880 :كد پستی 

*  

72148114217 
 موبایل

84411991-
 تلفن741

 

8 
آزمایشگاههای تخصصی آب، خاک گیاه و 

 كود سهند آزما
 وحید شمس فالحت 1834

 -11/17پالک -دربند توحید -بعد از دبستان فتوحی -میدان كشاورز -خ كاشانی -مراغه
 11142-188811كد پستی: -ساختمان سهندآزما

*  

80992441-741 
 تلفن

80992443-741 
 فکس

72141919840 
 موبایل

 مستوفی 1834 آزمایشگاه شاخص صدر تبریز 4

 180پالک  -جنب اداره جهاد كشاورزی -خ طالقانی -مرند
 متری حکمت 19روبروی  -884دفتر تبریز: شهرک یاغچیان، خ مائده، پالک 

 1142402281كد پستی: 

*  
72148772111 

88342481-741 

  7498-9989310  * جنب دادگستری -میدان معلم -میانه معصومه سلیمانی 1827 نگین خاک صبای میانه آزمایشگاه 1

 محمودرضا پوركیانی 1827 دانش پژوهش آزمون )دپاكو(آزمایشگاه  4
 ، طبقه اول8پالک -نشانیاول آذری روبروی درب ورودی آتش -دروازه تهران -تبریز

  1140481041:كد پستی 
*  

72148109447 
92-88881893-

741 

0 
آزمایشگاه تخصصی آب، خاک و گیاه آذر 

 خاک آزما
 مسعود محمدیان 1821

، طبقه زیر 99تبریز، خ آزادی، نرسیده به چهار راه الله، اول سعدی شرقی، جنب مهد قرآن، پ 
 همکف

*  
84030749-741 

72141799839 

 

  



2 

 

 غربیخصوصی آذربایجان  های آزمایشگاه فهرست
 

 نام آزمایشگاه ردیف
سال 

 تاسیس
 آدرس پستي مدیرمسئول

 وضعیت
 دورنگار و تلفن

 غیر فعال فعال

1 
آزمایشگاه تجزیه آب، خاک و 

 گیاه مهندس آجودانی
 پریسا آجودانی 1834

تر از پمپ بنزین خاقانی نبش سازمان تامین میدان آزادی )مجسمه( پایین -ارومیه
 1010444833كد پستی:  -اجتماعی

*  
72148489123 

89043404-744 

9 
آزمایشگاهی دپارتمان  مجتمع

 خاک پدون  یمهندس
  * 1واحد  -طبقه اول -یمنمجتمع اداری استاد ه-خ استاد هیمن -بوكان خالد مینایی 1830

44941000-744 
72148399813 

4 
آزمایشگاه تجزیه آب، خاک و 

 حسینی-قائمیان مهندس گیاه 
 قائمیان 1834

 9واحد  -طبقه اول -1ساختمان خانی  -ورزش تقاطع خ حسنی و شوراچهارراه  -ارومیه
 1011314248كد پستی: 

 

*  
74488430140 
72141349111 

1 
آزمایشگاه تجزیه خاک، آب، گیاه 

 آذر خاک
 مینا فیضی زاده 1834

 جنب اداره آبیاری -خ جهاد -شاهین دژ
  1231040381كد پستی:

*  
44887911-744 

72142311141 

 1834 مهندس مسعودنیاآزمایشگاه  4
شورش 
 مسعودنیا

 8ابتدای كوچه نرگس  -باالتر از آسیاب علیزاده -خ وحدت )امیرآباد( -بوكان
 1211284424كد پستی:

*  
44901901-744 

72148474418 

0 
شركت تحقیقاتی و خدمات فنی 

 مکانیزه چغندر قند ارومیه
1807 

روشن فرهاد 
 ضمیر

 صدا و سیماتر از پایین -جاده قره حسنلو -روبروی سیلو -ارومیه
 1014248288: كد پستی

*  

89044489 -744 
72144414440 

89000277-744 
 فکس

3 
آزمایشگاه تجزیه آب، خاک و 

 گیاه خالد پیامی
 خالد پیامی 1803

 31پالک -زادهساختمان بابان -زارروبروی كوچه الله -خ زند -مهاباد
 1214081128: كد پستی 

*  
49984889-744 

72144491447 

 72148448110  * روبروی مسجد قدس -خ قدس -پیرانشهر عمر علیپور 1831 الوین خاکآزمایشگاه  2

17 
مجتمع آزمایشگاهی دپارتمان 

 مهندسی خاک پدون
  * 1واحد  -طبقه اول -نیممجتمع اداری استاد ه -نیمخ استاد ه -بوكان بیژن رحمانی 1838

44941000-744 
72144312040 

 حیدرزاده 1803 آزمایشگاه حیدر زاده 11
 باالی فروشگاه معصومی -طبقه فوقانی -بلوار شهید مطهری -خوی

 1311048123كد پستی:  
*  

84448101-744 
72142040439 

19 
آزمایشگاه تجزیه آب، خاک و 

 (21گیاه نقده )تعاونی 
 محمد مقدس 1839

 باالتر از مسجد امام جعفر صادق  -بلوار كاشانی -نقده

 1041041480كد پستی: 
*  

8149838-744 
72144487791 

  * جنب فضای سبز -ابتدای كوچه سیادت -فلکه نماز -مهاباد مینا عزیزی راد 1834 آزمایشگاه راد كیمیا خاک 18
89949828-744 

72144444770 
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 نام آزمایشگاه ردیف
سال 

 تاسیس
 دورنگار و تلفن وضعیت آدرس پستي مدیرمسئول

14 
آزمایشگاه تجزیه آب، خاک و 

 گیاه مقدس
 محمد مقدس 1830

 آباد روبروی كوچه فرمانداری اول خ تقی -میاندواب

 120144148كد پستی: 
*  

72144487791 
41944331-744 

  آزمایشگاه جهاد دانشگاهی 11
محمدرضا 
 دیلمقانی

جهاد كشاورزی روستای  1تر از ساختمان شماره پائین -جاده سلماس 1كیلومتر  -ارومیه
 ساختمان بیوتکنولوژی -مجتمع آموزشی تحقیقاتی جهاد دانشگاهی -كولق

 1042110121 :كد پستی

*  
89410810-744  

72144404208 

  * خودرو راستگوبعد از ایران -1بلوار ئالفجر -ارومیه سهیال زراری  آزمایشگاه مهندس زراری 14
74488831844 
7214401273 

 شبنم فیروزی  آزمایشگاه مهندس فیروزی 10
 روبروی خ بهروش -استاد شهریار بلوار-روگذر مدرس -ارومیه

 1014144183 :كد پستی
*  

88341820-744 
72144481421 

 حسن رشیدی  آزمایشگاه مهندس رشیدی 13
 خ بعثت  -اشنویه

 1001241128كد پستی: 
*  

44491001-744 
72144443314 

 عمران علیپور  آزمایشگاه مهندس علیپور 12
 118پالک  -طبقه همکف -معلم بین خ پاسداران و خ شهداخ  -سلماس

 1331248044كد پستی: 
*  

81982077-744 
72148422324 

81911700-744 
 فکس

 بهمن احمدزاده  آزمایشگاه كیمیا آب 97
كد  411پالک  -نبش كوی شهید فالحی-1ابتدای والفجرفلکه آذربایجان=  -ارومیه

 1012020333پستی:
*  

88849304-744 
72148473720 

88838374-744 
 فکس

 نورالدین فرجی 1827 مجتمع پدیده سبز آنیل    91
 روبروی تاالر امام خمینی خ سرباز،میاندوآب، 

 1201312422كد پستی 
*  72144390411 
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 اردبیلخصوصی  های آزمایشگاه فهرست

رد

 یف
 نام آزمایشگاه

سال 

 تاسیس
 آدرس پستي مدیرمسئول

 وضعیت
 دورنگار و تلفن

 غیر فعال فعال

8 
شركت تعاونی آزمایشگاه آب، خاک و 

 گیاه اكینچی اردبیل
  * 8188414134جنب مسجد سادات كدپستی  -روبروی پمپ بنزین -خیابان بعثت -اردبیل زهرا غضنفری 1831

88490932-741 
72144112117 

  * پرور المللی اردبیل، محوطه شركت بهجاده اردبیل به آستارا، روبروی فرودگاه بین 0كیلومتر  چیگرم 1827 شركت آبادگستر سبز آرتاویل 4

72847148722 
84487144-741 
83938141-741 

  * خواه دامپزشکی دكتر وطنجنب  -خ جهاد -پارس آباد -اردبیل عزیزی  شركت خاک آزمای مغان 1

89092804-741 
72841001783 
72140724487 
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 اصفهانخصوصی  های آزمایشگاه فهرست

 نام آزمایشگاه ردیف
سال 

 تاسیس
 آدرس پستي مدیرمسئول

 وضعیت
 دورنگار و تلفن

 غیر فعال فعال

 ابوطالبیسید علی میر 1831 سبزخاكشناسی كویر آزمایشگاه  1
 938زواره خ امام جنب اداره گاز پالک  -اردستان -اصفهان

 14112-34412: كد پستی 
 * 

14804747-781 
 72191423103 

 هوشنگ یزدانی 1801 آزمایشگاه خاكشناسی فاریاب اصفهان 9
 0واحد -طبقه دوم -ساختمان سپیده -ابتدای خ همدانیان -خ جی -اصفهان

 3114201130كد پستی: 
*  

80042444-781 
81947772-781  

72181127389 

 حجازیسید محمد 1804 سبز آزمای سپاهانآزمایشگاه  8
 طبقه سوم  -ساختمان حاجیان -نبش سه راه سیمین -اصفهان

 3100022212كد پستی: 
*  

80044417-781 
72188144322  

 محمد توفیقی 1831 مجتمع آزمایشگاهی نیک آزما 4
 ، طبقه دوم24سماختمان عطابخشیان، پ خ اباذر، جنب هتل سیاح،  -كاشان

 3018334043كد پستی: 
*  

11444279-781  
72181499184 

4 
شركت تحقیقاتی زراعی و خدمات فنی 

 آزمایشگاهی كاوش
 مرادی زاده 

 جنب انبار داروپخش-جاده یزد2كیلومتر -خ جی-اصفهان
 3141182201كد پستی:

*  

81999944-781 
81999948-781 

72189401030 

  *   رادطاهره مستوفی 1827 رافآزمایشگاه ا 0

 سعید كلیچ 1821 مجتمع تخصصی كشاورزی نارنج اسپادانا 3
 -بلوار انقالب، نهضت آباد كوچه دوم، اصفهان، دهاقان

  3441244441:كد پستی
*  

18888908-781 
72111923202 

2 
آزمایشگاه تجزیه آب و خاک و گیاه و 

 كود رویانا
 محمودی 

اصفهان، فالورجان، قهدریجان، خ امام خمینی، جنب بانک ملی، ساختمان 
 رود تخصصی كشاورزی رویان، شركت ترنم سبز زاینده

 3441444011 :كد پستی

*  

72180381118 
72187211412 

80170037-781 
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 البرز خصوصی های آزمایشگاه فهرست

 نام آزمایشگاه ردیف
سال 

 تاسیس
 آدرس پستي مدیرمسئول

 وضعیت
 دورنگار و تلفن

 غیر فعال فعال

 1834 آب، خاک، گیاه و كود پارسآزمایشگاه  1
 حسندكتر

 توفیقی
متر بعد از انبار نفت، نبش  877بلوار آزادگان، )بطرف فردیس(  -جاده مالرد -كرج

 طبقه اول -گلستان پانزدهم، روبروی دفتر پیشخوان دولت
*  

72191431421 
84441324-794 
 تلفکس

 مرجان غفارزاده 1827 آزمایشگاه خاک و آب البرز آزما 9
 9طبقه -ساختمان كشاورزی-خ كوه خیل-نرسیده به هشتگرد-بزرگراه فتح

 884111412كد پستی: 
*  

72199497249 
44194107-794 

1 
مركز آنالیز -مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی

 شیمیایی
 یزدانفر 1838

 قزوین خروجی كمالشهر، انتهای بلوار بهشت سکینه-اتوبان كرج  14كیلومنر  -كرج
 8841144101 :كد پستی

*  
72191773047 

84044717-794 
84044713-794 

 

 ایالمخصوصی  های آزمایشگاه فهرست

 نام آزمایشگاه ردیف
سال 

 تاسیس
 آدرس پستي مدیرمسئول

 وضعیت
 دورنگار و تلفن

 فعالغیر  فعال

 پورنجف علی 1834 خاک و آب گلرنگآزمایشگاه  1
 ابوذر غفاریاول خیابان  -آیت اله حیدری یابانخ

 4281304031 :كد پستی
*  88844101-734 

2138413711 
 

 بلوچستانسیستان و  خصوصی های آزمایشگاه فهرست

 نام آزمایشگاه ردیف
سال 
 تاسیس

 آدرس پستی مدیرمسئول
 وضعیت

 دورنگار و تلفن
 غیر فعال فعال

 رم وندیكاردشیر  1802 خاک آزمای تفتانآزمایشگاه 1
 درب اول -سمت راست-3البرز  -خ البرز -زیباشهر -زاهدان

 2310248431 :كد پستی
*  88934771-714 

72191477940 

 علیرضا هاشمی زاده 1834 مهندسین مشاور خاک آزمای دلتاآزمایشگاه 9
 ، خ شهریار سمت چپ 11جانبازان بلوار  -زاهدان

 2314383411 :كد پستی
*  

-88443134تلفکس: 
714 

72111218444 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 بوشهرخصوصی  های آزمایشگاه فهرست

 نام آزمایشگاه ردیف
سال 

 تاسیس
 آدرس پستي مدیرمسئول

 وضعیت
 دورنگار و تلفن

 غیر فعال فعال

 لیال فخری 1831 هامون گستر بوشهرآزمایشگاه  1
 1پالک  -كوچه شهید سیمی -بلوار شهید مزارعی بیمارستان میدان-برازجان

 0141080401كد پستی 
*  

72887992993 
72102294421  

84944480-
700 

 
 

 تهران خصوصی های آزمایشگاه فهرست

 آدرس پستی مدیرمسئول سال تاسیس نام آزمایشگاه ردیف
 وضعیت

 دورنگار و تلفن
 فعال غیر فعال

 1804 آزما نگینخاک مهندسین مشاور شركت 1
-مصطفی خواجویی

 نژاد

، طبقه 107تهران، میدان توحید، خ فرصت شیرازی، پ دفتر شركت : 
 1412288124:كد پستی  13پنجم، واحد 

 ورامین، خ مصطفی خمینی، جنب فضای سبزمحل آزمایشگاه : 
*  

44101777-791 
72194299441 

84944241-791 

 1830 ژنشركت تعاونی گروه مشاورین برگ آ 9
دخت سیمین

 قربانعسگری
 داخل محوطه اداره منابع طبیعی-ای اله خامنهبلوار آیت -دماوند

 8201200148كد پستی: 
*  04814340-791 

72191910174 

 رادهادی واثقی 1831 آزمابهین شركت خاک 1
 -ساختمان فجر -گذرزیرروبروی  -فاز یک اندیشهاول ورودی  -شهریار

 اولواحد  -طبقه اول )نبش بلوار دنیا مالی(
 8143338144:كد پستی

*  

41117413-791 

41117443-791 
 تلفکس
41182477-791 

72194217283 

 راحله اردستانی 1824 شركت پایا پرداز محیط 4

، شماره  روبروی شركت زمزم -ابتدای پل یادگار امام-خ آزادی تهران،
 1، واحد 410

 1414414444كد پستی: 

*  

1-44793109-791 
44797172-791 

72198833031 

 

 

 
 

 

 

 



8 

 

 

 

 جیرفت و کهنوجخصوصی  های آزمایشگاه فهرست

 آدرس پستی مدیرمسئول سال تاسیس نام آزمایشگاه ردیف
 وضعیت

 دورنگار و تلفن
 غیر فعال فعال

1 
جیرفت و آزمایشگاه خاكشناسی منطقه 

 كهنوج
 رئیسی نژاد 1801

 1پالک  -میدان شاهد بلوار جانبازان-جیرفت
 3041410341: كد پستی

 
*  

48813404-784 
72182170242 
72199232042 

 784-48981414  * چهار راه بیمارستان، كوچه شهید دادور، انتهای كوچه سمت راست كهنوج،  حمزه بامری 1821 آزمایشگاه خاكشناسی 9
72108447790 

 

 چهار محال و بختیاریخصوصی های آزمایشگاه فهرست

 نام آزمایشگاه ردیف
سال 

 تاسیس
 آدرس پستي مدیرمسئول

 وضعیت
 دورنگار و تلفن

 غیر فعال فعال

 منوچهر احمدی 1837 کیمیا پروژه البرزآزمایشگاه 1
 ابتدای خ بسیج -نورمتر باالتر از دانشگاه پیام  177 -خ فردوسی شمالی -شهر كرد

 3311424214كد پستی: 
*  

89941310-783  
72181310034 

 فکس 89914394-783
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 خراسان رضویخصوصی  های آزمایشگاه فهرست

 نام آزمایشگاه ردیف
سال 

 تاسیس
 آدرس پستي مدیرمسئول

 وضعیت
 دورنگار و تلفن

 غیر فعال فعال

 1804 زر آوندآزمایشگاه 1
كریم  قائمی میترا

 آبادی
 14پالک– 17خ مطهری شمالی  -مشهد

 2124332044كد پستی: 
*  

80431393-711- 
 فکس

80437974-711 
72114981309 

 طراحان 1804 مشهد خاکآزمایشگاه 9
 83پالک  -48خ دكتر بهشتی  -مشهد

 2101218014كد پستی: 
*  

72118187104 
83498314-711 
89911311-711 
 فکس

 صدوقی 1830 کیمیا كاوش قوچانآزمایشگاه تجزیه آب، خاک و گیاه 8
 روبروی شركت نفت-بلوار مدرس-كمربندی-قوچان

 2401014148كد پستی: 
*  

72112149940 
40913723-711 

 1802 سبزوارروستایی  تعاونی تولیداتحادیه شركتهای  4
-محمود طالب

 الحق
  04میدان كارگر، خ ابوسعید، جنب اداره دامپزشکی، پالک  -سبزوار

 2412420313: كد پستی
*  4449098-711 

72129910192 

  * طبقه فوقانی-3شهید رجایی، نبش رجایی خ  -تربت حیدریه پور ابراهیم 1802 تربت حیدریه جاوید گلآزمایشگاه 1
19993081-711 
19990448-711 

72111819814 

  * كارخانه قند جوین -ایستگاه راه آهن -جوین احمدی 1837 بركت جوین كشاورزی شركت 4
41928484-711 

72118111384 
721130114312 

 اكبری 1834 گنابادكشاورزی تعاونی تولیداتحادیه شركتهای  0
 ساختمان جهاد كشاورزی -جهادبلوار  -گناباد

 2421400831كد پستی: 
*  

10912800-711 
72111003801 
72114181443 

 هاشمی راد 1834 اتحادیه روستایی مه والت 2
 17نبش مدرس  -بلوار مدرس -مه والت فیض آباد

 2181004320كد پستی:
*  14090817-711 

72112894327 

 

  



10 

 

 نام آزمایشگاه ردیف
سال 

 تاسیس
 دورنگار و تلفن وضعیت آدرس پستي مدیرمسئول

 آهویی  زیست بارانآروین آزمایشگاه 19
 -طبقه اول -17پالک -83كالهدوز  -بلوار كالهدوز -مشهد

 2134244248كد پستی:  
*  

80944001-711 
80184014-711 

72111130431 

 اعظم جعفری 1824 آزمایشگاه زمرد كشت 18
 -صدمتر باالتر از فرمانداری -قوچان -حاشیه جاده آسیایی مشهد-چناران

 روبروی شركت برق
 2841404301كد پستی: 

*  
42192202-711 

72111391430 
72837118407 

 عزیزی 1829 نوین آزمون بارثاوا  آزمایشگاه 14
بست سوم، ، انتهای بن9خراسان رضوی، بلوار فردوسی، خ مهدی، مهدی 

 ، طبقه دوم879پالک 
*  

87-80442292-711 
72111174320 
72111174299 
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 خراسان شمالیخصوصی  های آزمایشگاه فهرست

 آدرس پستي مدیرمسئول سال تاسیس آزمایشگاه نام ردیف
 وضعیت

 دورنگار و تلفن
 غیر فعال فعال

 مسعود رنجبر یزدی 1834 شركت خاک پویان پارسیان 1
 43پالک  4و 3بجنورد، میدان خرمشهر، ابتدای بلوار مدرس، بین مدرس 

 2410088842كد پستی: 
*  89911913-713 

72111714991 

  * 9شهرستان شیروان، خ فلسطین، دو نبش جنوبی فلسطین یک، واحد -استان خراسان شمالی خانم زهرا نجفی 28 خاكشناسی دفینهآزمایشگاه  9
84993148-713 

72110144191 

 

 خراسان جنوبیخصوصی  های آزمایشگاه فهرست

 آدرس پستي مدیرمسئول سال تاسیس نام آزمایشگاه ردیف
 وضعیت

 دورنگار و تلفن
 غیر فعال فعال

 داود هراتی 1834 شرق آب کاوشآزمایشگاه 1
 2مجتمع بنیا طبقه سوم واحد -13نبش طالقانی –خ طالقانی -بیرجند

  2018211120كد پستی: 
*  

89994282-
714 

72118817390 

 سمیه آرامی 1833 زیباسازان شرق كیاناآزمایشگاه 2
 نرسیده به چهارراه فرامرز عباسیمیدان استقالل، حاشیه بلوار فردوسی،  -مشهد

 2130221488كد پستی: - 134پالک  
*  

84748484-
711 

84749912-
711 

72111772718 
72114470994 
72114470994 
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 خوزستانخصوصی  های آزمایشگاه فهرست

 نام آزمایشگاه ردیف
سال 

 تاسیس
 آدرس پستي مدیرمسئول

 وضعیت

 دورنگار و تلفن
 فعال

غیر 

 فعال

 محمد دهدشت 1802 دهدشتآزمایشگاه خاكشناسی  1
پالک  سابق، بین زیبا و زیتون، فیلسوفنژاد، خ شهید یوسفی  -كارمندی كوی زیتون -اهواز

48 
 4148241488كد پستی: 

*  
84442348-741 
84488329-741 

72141313118  

9 
 كارون دشتآزمایشگاه خاک، آب، گیاه 

 خوزستان
1802 

 عبدالحسین
 فیظیح

 97پالک ، 94دانشجو فرعی   -91خ  -شهرک دانشگاه -گلستان -اهواز
 4184280214كد پستی: 

*  88891712-741 
72144181141 

 1827 خاكشناسی اروند خاک آزما آزمایشگاه 8
سیروس 
 جعفری

آزمایشگاه اروند  -0پالک  -كوچه پنجم-بلوار ذوالفقاری-توانیر-كوی ملت -اهواز -خوزستان
 4144348810پستی  كد -خاک آزما

*  
72144749279 

84470418-741 







 

 آبادصفیخصوصی  های آزمایشگاه فهرست

 آدرس پستي مدیرمسئول سال تاسیس نام آزمایشگاه ردیف
 وضعیت

 دورنگار و تلفن
 غیر فعال فعال

-49918810  * بنیاد شهید روبروی -خ انقالب -دزفول محمود میر شرفی 1834 سبز آزمون رزمندگان دزفولآزمایشگاه 1
741 

 

 

 

 

 

 

 زنجانخصوصی  های آزمایشگاه فهرست

 آدرس پستي مدیرمسئول سال تاسیس نام آزمایشگاه ردیف
 وضعیت

 دورنگارو تلفن 
 غیر فعال فعال

1 
 خاک و مواد معدنی و گیاهآب شركت 

 زنجان
 حامد ذبیحیان 1831

بازارچه جنب   3و  0مابین گلستان -شهرک انصاریه-زنجان
 24/85مسجد امام جعفر صادق پالک 

*  
09121418125 

024-33743016 

024-33743016 
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 سمنانخصوصی  های آزمایشگاه فهرست

 نام آزمایشگاه ردیف
سال 

 تاسیس
 آدرس پستي مدیرمسئول

 وضعیت
 دورنگار و تلفن

 غیر فعال فعال

  * ، بلوار هالل احمر، روبروی اداره مسکن و شهرسازی، جنب خانه كشاورزشاهرود حنیف گلزار 1833 گلزارآزمایشگاه آنالیز حاک آب و گیاه  1
89881929-

798 
72111131713 

 نوید مسعودیان 1827 آزمایشگاه مسعودیان 8
 8جنت ، شرقیدامغان، خ باغ جنت 

 8401248348كد پستی:  
*  

81983722-
798 

72199810722 
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 فارسخصوصی  های آزمایشگاه فهرست

 نام آزمایشگاه ردیف
سال 

 تاسیس
 آدرس پستي مدیرمسئول

 وضعیت
 دورنگار و تلفن

 غیر فعال فعال

 امجدیان 1808 مجتمع آزمایشگاهی پرهام گستر فارس 1
 ، جنب هتل ستارگان91بلوار آزادی، كوچه  -شیراز

 0148384334كد پستی: 
*  

89911102-701 
89917410-701 

72101193141 

9 
مجتمع آزمایشگاهی آب و خاک 

 مرودشت
 فاطمه روستاپور 1831

 91كوچه  -یكشاورزسید محمد كوی شهید  -خ انقالب -مرودشت
 0801212444پستی  كد

*  

48880411-701 
 تلفکس

72108714244 
72108182411 

 سید هاشم خادم 1839 پارسخاک آزما آزمایشگاه كشاورزی  8
 -دست راست ،11جنب داروخانه تخت طاوس، كوچه  -خیابان حر -چهارراه باغ تخت -شیراز

 درب اول
 0148238342كد پستی 

*  
89934410-701 
 تلفکس

72108140239 

 مرضیه غالمی 1832 شناس فارسآب آزمایشگاه زاگرس 1
 ای فارسشیراز، خ ارم، جنب سازمان آب، منطقه

  0148438431كد پستی: 
*  

89911992-701 
899911781-701 

 701-44181178  * طبقه فوقانی -یریاشجنب جلوبندی آق-تر از خ شهید تدینپاییناقلید، بلوار شهید مطهری،  جانی ولیسعید  1827 آزمایشگاه كیمیا خاک پارس 4
72103912749 

 7081-9912381 *  ، جنب اداره تعزیرات4بلوار بهشتی، نبش كوچه فسا،  لیال تهمتنی 1827 آب و خاک پرندآزمایشگاه 3

 1832 آب و خاک كازرونآزمایشگاه 2
هاشم محمدزاده 

 شیرازی
 70999942010 *  متری كانال 41كازرون، خ حافظ جنوبی، خ امام حسین، 

 70920990897  * بهشتیآباد، جنب شركت شهید پاسارگاد، بلوار علی  1832 آب و خاک پاسارگادآزمایشگاه 17

 70190884999  * جاده سپیدان، شیراز، شهرک صنعتی 19سپیدان، كیلومتر  لیال كارگر 1827 آب و خاک سپیدانآزمایشگاه 11

 701-89901413-4  * شیراز، میدان قائم، روبروی هتل اطلس محمدرضا ایزدی 1827 آب و خاک پارسیانآزمایشگاه 19
72108100811 

 709891994034  * خرداد 11ریز، خ ولیعصر، روبروی دبستان نی رضا نجفی 1827 نیریز آب و خاک كیمیا نباتآزمایشگاه 18
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 قزوین خصوصی های آزمایشگاه فهرست

 نام آزمایشگاه ردیف
سال 
 تاسیس

 آدرس پستی مدیرمسئول
 وضعیت

 تلفن دورنگار
 غیر فعال فعال

 اهریطكیوان  1801 یاورانابی دشتشركت  1
 9طبقه دوم واحد  91Nبلوک-غربی)كوروش جدید( مجتمع تجاری اداریقزوین، خ شهید انصاری 

  8413304211كد پستی: 
*  

88941392-793 
88941387-793 
 فکس

72191398012 

 793-88421743  * جنب بانک سپهتر از كانال، نوروزیان، پائینخ -شهرک صنعتی قزوین،  محمودی راد  پیرایه زیستآزمایشگاه 8
72124244947 

 

 

 قم خصوصی های آزمایشگاه فهرست
 

 نام آزمایشگاه ردیف
سال 
 تاسیس

 آدرس پستی مدیرمسئول
 وضعیت

 تلفن دورنگار
 غیر فعال فعال

 1820 آزمایشگاه زیفان 1

امیر حسین 
خوش گفتار 

 منش

– فانیز یو مواد كود اهیآب، خاک، گ شگاهیآزما -14پالک  -82كوچه  - ینیامام خم ابانیخ -قم

 8013044013كد پستی 
*  72177891314-

79184474100 

 

 کردستان خصوصی های آزمایشگاه فهرست

 نام آزمایشگاه ردیف
سال 

 تاسیس
 آدرس پستي مدیرمسئول

 وضعیت

 دورنگار و تلفن
 فعال

غیر 

 فعال

 محمد رضا زرین 1831 كشاورزی شهرستان قروهآزمایشگاه  1
، بلوار بدر، كوچه نیروی گاز)خامنه ای جنوبی( جنب اداره  -خ ثبت احوال -قروه

 انتظامی 
 4441324888 :كد پستی

*  
81987713-

730 
72133098101 

8 
آزمایشگاه تجزیه خاک، آب و گیاه 

 سنندج
1832 

محمد صدیق 
 بهرامی

 4صرافیان، طبقه اول پالک خ بعثت، كوچه  -سنندج
 4414011810 :كد پستی

*  
88981292-

730 
72133012317 
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 کرمان خصوصی های آزمایشگاه فهرست

 نام آزمایشگاه ردیف
سال 

 تاسیس
 آدرس پستي مدیرمسئول

 وضعیت
 دورنگار و تلفن

 غیر فعال فعال

 نیسیخانم  1834 تمركزی باف خاكشناسی آزمایشگاه 1
جنب اداره  -شمالینبش بلوار رجایی -روبروی جهاد نصر -بهمن 99بلوار  -بافت

 دخانیات
*  

4987443-784 
72188481441 

4993192-7840 
 تلفکس

  * 0418318438، كد پستی 1خیابان قرنی، نبش قرنی،  -كرمان حمید امیری 1839 پژوهشگران علوم زمینآزمایشگاه 9
9947803-784 

9947802 
72181472242 

 علی صالحی 1803 شركت مولکول 8
میدان خواجوی كرمانی، اول خ سرباز، داخل محوطه سردخانه كرمان، بین كوچه دوم و 

 0414044084كد پستی  چهارم
*  

88819307-784 
888911112-784 

72188489210 

 كیوان 1804 كرمان زمینصنایع شیمیایی آزمایشگاه 4
جنب پمپ بنزین فابریک كد پستی  -دوم كوچه -میدان خواجو -كرمان

 04181-011صندوق پستی  -0414320342
*  89017143-784 

72188484122 

  * بلوار تختی –زرند  قیاسكوروش روشن 1800 تعاونی روستایی زرنداتحادیه شركتهای  1
 تلفن 4990901-7849

4991797-7849 
 فکس

  * 0418380431كد پستی  1كرمان، خ امام، ساختمان پیام واحد  ترابیمنصور  1839 کاوندیش شیمی كرمانآزمایشگاه 4
 فکس-034
 تلفن 89944904-784

72189470391 

0 
روستایی تولید تعاونیاتحادیه شركتهای 

 سیرجان
 محمدرضا اسالملو 1839

 ق و بیمارستان كاشانیبین چهار راه بر -سیرجان
 بلوار سردار جنگل فرعی شیخ عطار جنب دامپزشکی

*  

72181414021 
8981231-

 تلفکس7841
8997778-

 تلفکس7841

 72189238211  * 30پالک  1كوچه شماره  -پارک مطهری -كرمان دكتر صمدی 1831 كرمان آب بیدشركت مهندسان مشاور  3
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 7841-9991444 04181-1242صندوق پستی  -0418484024كد پستی 
 فکس9188307-7841

 پورپسندی  بردسیرآزمایشگاه خاكشناسی رویش  2
 كرمان، بردسیر، جنب جهاد كشاورزی، پاساژ كوهستانی

 كد پستی 0341401821
*  89391984-784 

72188499381 

 سمیه قربانی  بتن آزمای نخل كهنوج 10
 كوچه شهید دادور -فروردین 19جنب بیمارستان -شهرستان كهنوج-كرمان

 0331244080كد پستی 
*  

72182442417 
784-48981414 

  * طبقه اول  34و  34بلوار جهاد بین كوچه -كرمان مهدیه آقایی افشار 1820 آزمایشگاه سبزاندیشان ژرف آزما 11
72793708410-
78489414027 



18 

 

 کرمانشاه خصوصی های آزمایشگاه فهرست

 نام آزمایشگاه ردیف
سال 

 تاسیس
 آدرس پستي مدیرمسئول

 وضعیت
 دورنگار و تلفن

 غیر فعال فعال

 هیبت اله پلوس 1802 آناهیتاآزمایشگاه تجزیه خاک، آب، گیاه  1
پالک  روبروی مدرسه راهنمایی سلحشور-كوچه كشاورز -بلوار كشاورز -پاسداراندان می

18 
 4011340440كد پستی:

*  

83807113-738 
83812733-738 
83807113-738 

72138819434 

 738-43989014  * وند طبقه همکفانتهای بلوار منتهی به ورزشگاه شهید قلی -شهرک جهاد -كنگاور كامبیز رستمی 1833 رعصولی كشاورزی آزمایشگاه 4
72138841702 

 

 

 کهکیلویه و بویر احمد خصوصی های آزمایشگاه فهرست

ردی

 ف
 نام آزمایشگاه

سال 

 تاسیس
 آدرس پستي مدیرمسئول

 وضعیت
 دورنگار و تلفن

 فعالغیر  فعال

  * طبقه همکف -ساختمان گلشن -جنب بانک صنعت و معدنبلوار مطهری  -یاسوج مختار وفا اصل 1830 مجتمع خدمات كشاورزی آزمایشگاهی دشت ناز گلشن 9

72108419129 
88848414-704 
 تلفن

88848411-704 
 تلفکس
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 گلستان خصوصی های آزمایشگاه فهرست

 نام آزمایشگاه ردیف
سال 

 تاسیس
 آدرس پستي مدیرمسئول

 وضعیت

 دورنگار و تلفن
 فعال

غیر 

 فعال

1 
و كشت  آب گیاهخاک آزمایشگاه خصوصی 

 صنعت
 مهر یمریم سعید 1830

 -سمت چپ -شهرسمت آزاد -انتهای كمربندی -چهارراه آیت -كنول -آبادعلی
 4241408208 :كد پستی 

*  84982724-710 
72118079112 

 داود نادری 1804 گرگان یآزما خاکآزمایشگاه 9
 ، طبقه همکف11پالک  -94، خ مطهری، جنوبی گرگان

 4211484104كد پستی 
*  89118120-710 

72118008113 

 عطالرلمحمود ق 1834 پژوه كاللهو گیاه آبخاک، شركت  8
نرسیده به  -انتهای بلوار امام حسین -بیست و دو متری مدرس -كاللهشهرستان 

 جنب تجاری احسانی -بدنیبلوار شهید 
*  

72119021782 
84949147-

 تلفکس710

 پانقصفا محمد  1830 خاک آب گیاه گنبدآزمایشگاه  4
 طبقه همکف -21پ  -خ وحدت شرقی -كاوس گنبد

 4201044244كد پستی: 
*  

88921401-710 
 تلفکس

2118048097 
 

 

 گیالن خصوصی های آزمایشگاه فهرست

 نام آزمایشگاه ردیف
سال 

 تاسیس
 آدرس پستي مدیرمسئول

 وضعیت
 دورنگار و تلفن

 غیر فعال فعال

 1804 خاكشناسی گیالنآزمایشگاه 1
هادی 

 االسالمشیخ
 718-84449710  * كوچه خاكشناسی-خ جعفر طیار -طالش

72111844828 

8 
آزمایشگاه تجزیه  خاک، آب و گیاه 

 لسنجش گینوین
 

پور رقیه قنبر
 دیزینی

 بلوار جانبازان، سمت راستبلوار  -آستانه اشرفیه
 44410-10440 :كد پستی

*  49184227-718 
72112491108 

 72811173821  * روبروی گالری ترافیک-به سمت فلکه جهاد )بلوار شهدای گمنام(-رشت، میدان یخسازی هانیه وحدتی 1821 آزمایشگاه خاكشناسی مهندس وحدتی 1
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 لرستان خصوصی های آزمایشگاه فهرست

 نام آزمایشگاه ردیف
سال 

 تاسیس
 آدرس پستي مدیرمسئول

 وضعیت
 دورنگار و تلفن

 غیر فعال فعال

 72144447199  * جنب مدیریت جهاد كشاورزی -نبش كوچه والیت -شاهد شمالی -گودرزیال سرلک سمیه 1838 سبز آزما مجتمع آزمایشگاهی  1

 كورش چگینی 1800 زیست آزما خرم آزمونآزمایشگاه خاک، آب و گیاه  9
 12پالک  -بلوار حج -بهمن 99میدان  -خرم آباد

 4310008841كد پستی: 
*  

88998411-744 
88973147-744 

72141419101 

 دالوند 1838 خاک شناخت بروجردآزمایشگاه 8
 17پالک -به طرف حافظ شمالی -چهار راه حافظ -خ شهدابروجرد، 

 4218011111كد پستی: 
*  49414442-744 

72141449149 
 

 

 

 مرکزی خصوصی های آزمایشگاه فهرست

 نام آزمایشگاه ردیف
سال 

 تاسیس
 آدرس پستي مدیرمسئول

 وضعیت

 دورنگار و تلفن
 فعال

غیر 

 فعال

1 
پارس شركت خدمات مهندسی توسعه 

 داریون
1831 

محمد اسماعیل 
 كاوه

  * طبقه اول -ساختمان كاوه -روبروی نیروی انتظامیخیابان انقالب -ساوه

9994221-7911 
72198117292 

72198119181 
 دورنگار 9948408-7344

 1804 وهشژاراک پآزمایشگاه خاک و آب  9
عبد االشرف 

 ریاحی
مقابل مدیریت امور اراضی  -كوچه حق اول-میدان گلها -خ شهید شیرودی -اراک

 83120-4-4424 :كد پستی -83181011صندوق پستی  -مركزیاستان 
*  

 تلفن 88194114-734
72191911444 

 فکس 88194111-734

 1834 خاک و آب و گیاه نوژنآزمایشگاه 8
احمد مزرعه 

 فراهانی

طبقه  -مجتمع اقای شعبانی -روبروی نانک -بعد از پل گردو، خ شریعتی، اراک
 زیرزمین

 8318148412كد پستی: 
 تلفکس 89992947-734  *

72138487418 
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 مازندران خصوصی های آزمایشگاه فهرست

 نام آزمایشگاه ردیف
سال 

 تاسیس
 آدرس پستي مدیرمسئول

 وضعیت

 دورنگار و تلفن
 فعال

غیر 

 فعال

  * طبقه دوم -كشوری ساختمان پزشکان -خ شهید قاسمی -میدان شهید كشوری -بابل سیده مهری حسینی 1831 خاكشناسی بابلآزمایشگاه  1
72119982934 

 

 1831 قائمشهرآزمایشگاه خاكشناسی  9
سمانه رضائی 

 كالنتری
اولین پل -سیصد متر داخل كمربند شمالی -میدان جانبازان -قائمشهرن مازندران:استا

 4048221322كد پستی:  -03هوایی نبش كوچه بهار نارنج 
*  

 تلفکس711- 8940893
72111114100 

49741119 

 تلفکس7129  -4991403  * 91واحد  -ساختمان آرش –خ امام خمینی  -تنکابن پی خهاتف فر 1839 خاكشناسی كرنجآزمایشگاه  4
72118299943  

 تلفکس 7119-1999391  * كوچه راشد -روبروی بانک تجارت زیروال -خ ساری -بهشهر وجیه افتخاری 1834 سحرآزمایشگاه خاكشناسی  1
72111134143 

4 
آزمایشگاه خاک و آب جویبار 

 مازندران 
 مینا شهابی 1833

االئمه كد پستی: خ امام، روبروی كوچه دادگستری، طبقه فوقانی چاپ ثامن -جویبار
4001418132 

*  
72111941142 

49188181-711 

 لیال كرمی 1833 كرمیآزمایشگاه خاكشناسی آمل  0
 طبقه دوم -ساختمان سینا -شهید بنیادكوچه  -شهریور 10خ  -آمل

 4411044811كد پستی:
*  

72119979717 
 فکس 44114909-711

  * 18پالک  -خ پاسداران سی و هشت -بابلسر سعید محمدیان مقدم 1833 آزمایشگاه خاک و آب بابلسر 3
72119114980 

 تلفکس 711181903428
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 همدان خصوصی های آزمایشگاه فهرست

 نام آزمایشگاه ردیف
سال 

 تاسیس
 آدرس پستي مدیرمسئول

 وضعیت

 دورنگار و تلفن
 فعال

غیر 

 فعال

 علی اكبر محبوبی 1804 همدان پژوهشآزمایشگاه 1
طبقه باالی نمایشگاه  -كوچه حافظ -آسیابیمه كوچه جنب  -مقابل هنرستان فاطمیه -بلوار مدنی

 4پالک  -اسالم
*  

83817014-731 
 تلفکس

  * طبقه دوم -نبش خ فروردین روبروی نمایندگی سایپا -اله بهاریبلوار آیت -بهارشهرستان  برنائیسعید 1831 تخصصی خاک و آب بهارآزمایشگاه  9

72133191434 
84992900-731 
4999491-7319 

 فکس
4990801 

  * 14جنب دفتر اسناد رسمی شماره  -روبروی خ عارف -خیابان بروجرد -مالیر زادیرضا شیر 1831 مالیرآزمایشگاه تخصصی آب خاک گیاه  8
72138194924 

89999494-731 

 شهرزاد دارابی 1831 آپادانا )نهاوند(آزمایشگاه 4
 9كوی ایثار، آپارتمان مهندس میری، طبقه اول، واحد انتهای میدان مادر،  -نهاوند

 4121041421كد پستی:
*  

3800012 7213 
72133131140 

83902178-738 
-3402178فکس: 

7381 

1 
كشت برتر  آب، خاک و گیاه  آزمایشگاه

 رزن
 حدیثه حقی 1833

 نرسیده به میدان جهاد سمت راست جنب شیرینی فروشی ساالر طبقه پایین-شهرستان رزن
 

*  
72138190994 

84991499-731 
84999448-731 

4 
آزمایشگاه كشاورزی پویا كشت 

 كبودرآهنگ
 مهدی سماواتی 1832

 1كوچه بهارستان  بهشتی، روبروی ترمینال اتوبوسرانیبلوار  -كبودر آهنگ
 4111214133كد پستی:

*  
72138142419 

81999111-731 
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 هرمزگان خصوصی های آزمایشگاه فهرست

 نام آزمایشگاه ردیف
سال 

 تاسیس
 آدرس پستي مدیرمسئول

 وضعیت

 دورنگار و تلفن
 فعال

غیر 

 فعال

 سلما مهدیزاده 31 كیفیت آزمای جنوبمجتمع آزمایشگاهی  1
 14پالک  -99آزادگان  -كوی آزادگان -امام خمینیبلوار -بندر عباس

 0212241111 :كد پستی
*  

88887879-704 
88819497-704 
 تلفکس

72100144134 

 آجی راه خفته 17/9/32 خلیج فارس م رویش جلگهومقاآزمایشگاه 9
 طبقه دوم -جنب تاكسیرانی -راه قدیمپلیس -خ امام خمینی -بندرعباس

 0214341011كد پستی: 
*  

88017991-704 
88017991-704 
 فکس

72191278718 
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 یزد خصوصی های آزمایشگاه فهرست

 نام آزمایشگاه ردیف
سال 

 تاسیس
 آدرس پستي مدیرمسئول

 وضعیت
 دورنگار و تلفن

 غیر فعال فعال

 شریفی 1809 خدمات كویر جنوب شركت  1
 ابتدای بلوار دانشجو،  -میدان امام حسین -یزد

 3214018448پستی  18جنب سازمان دامپزشکی، كوچه 
*  

84947021-781 
84931147-781 

72188112170 
72184117344 

9 
شركت تولیدی، تحقیقاتی و صنعتی آبسار 

 كویر
 میر جلیلی سید حسین 1802

 -پارک علم و فن آوری طبقه اول -مجتمع ادارات استان -بلوار دانشجو -یزد
 3214133134 :كد پستی

*  

83911813-781 
 تلفکس

-839911812تلفکس: 
781 

72181110390 

 اكبر شیر یزدانی  1834 شركت كیمیای خاک كویر یزد 8
 پارسروبروی آژانس  -نبش كوچه عارف -خ مسکن و شهر سازی -یزد

 3211413488كد پستی:
*  

84947042-781 
 تلفکس

72189113270 

 حبیبی 1827 آزمایشگاه جهان آزما بهین 1
انتهای كوچه شهید صالحیه روبروی مجتمع مسکونی غزال یزد، بلوار دانشجو، 

 3214311031كد پستی: 
*  

83949141-781 
72188193971 

83942091-781 

 محسن چیتی 1827 ایساتیسشركت آزما ایلیا صنعت  4
 پارک علم و فناوری  -روبروی اداره پست -مجتمع ادارات -دانشجوبلوار یزد، 

 3214133130كد پستی:
*  

72188112911 
83943174-781 

  * یزد، اشکذر، شهرک صنعتی نیکو مهدی خانی 1834 آبکام یزدآزمایشگاه 0
72181123379 

8-89091077-781 

 زادهعظیمه حداد  گستران نوین پایشآزمایشگاه 3

، اولین ساختمان 8، كوچه كمیته امداد منطقه 81یزد، بلوار دانشجو، كوچه 
 سمت چپ، شركت خدمات مهندسی نوین پایش گستران

 3214040194كد پستی: 

*  

83944499-781 
83944498-781 

72188148410 

 


