
/نام مدیر

/ مدیرعاملژئوتکنیکبتنجوش

(مسئول فنی)

●●
بلوار غدیر-سجادشهر- بیرجند

056-32414577

32414547-2056پایه2پایه

●●
خیابان مفتح بین مفتح -بیرجند

13 پالک 25و23
05632445560

3پایه 2پایه 
09155612543 

09155625165

●●
 طبقه 1 پالک 15پونه -بیرجند

همکف
05632409808

1پایه 3پایه 
09152678685 

09155616097

هانیه عیدی●●
16سیمان شهر -قاین

05632497560

3پایه 3پایه 
 ساختمان 34نبش مدرس -بیرجند(علی بذر افشان ) 

عماد آسانسور

09155331686 

05632420034

 امیر تیموری پور●
انتهای جابربن -بلوار غفاری-بیرجند

2حیان پالک 
05632347567

3پایه 
(سید احمد اسالمی )

09158637480

 هادی سپهری نیا●●
حدفاصل شهرک -بلوار بسیج-قاین

8آزادی و بسیج 
09153626920

3پایه 3پایه
( حمیدزاده-حیدرنژاد بیرجند خ ارتش حدفاصل بلوار صیاد و میدان (

ابوذر روبروی مجتمع فرهنگی بسیج

09155623876 

09158666646

مجید طوفانی نژاد●●
بلوار معلم خیابان فردوسی -بیرجند

ساختمان پارس طبقه دوم
056-32422400

3پایه 3پایه
نبش - خیابان دکتر بهشتی-قاین(مهدی عابدینی)

13بهشتی

09155627600 

09153613733

حسن خسروی●●
بیست متری -خیابان مدرس-بیرجند

71پالک - سوم شرقی

09155617852 

09155642960

3پایه3پایه
 09158612400(علی جعفری)

056-32432366

زهره نخعی پور●
 و 24بین مدرس -خیابان مدرس-بیرجند

09153619771 طبقه دوم308 پالک 26

2پایه
(حجت انعامی)

97/05/011400/05/01 شرکت قصر قهستان6

8
شرکت کیهان پایدار سازه 

بیرجند
98/01/281401/01/28

97/07/071400/07/07شرکت ژرف آزما بیرجند7

3

2

96/03/20

5
موسسه جامعه متخصصان 

کنترل کیفیت خراسان جنوبی
97/04/101400/04/10

شماره تماس

پایه

1
شرکت آزمایشگاه فنی و 

مکانیک خاک استان
علی اکبر بیکیان--

مؤسسه/نام شرکتردیف

تاریخ صدور *پایه /صالحیت

پروانه

تاریخ پایان 

اعتبار پروانه

98/02/181401/02/18شرکت ابر آزمون بیرجند9

آدرس

حسین بهشتی نژاد1401/05/22 شرکت دهر آروین ناب    

شرکت پایش جوش پارس 

شرکت صحت گستر خاوران4

95/12/0199/03/12

97/02/151400/09/15

 آرمین بنی اسدی

خدمات فنی و آزمایشگاهی از وزارت راه و شهرسازی اشتغال بکارشرکتهای دارای پروانه
در استان خراسان جنوبیجهت ارائه خدمات 

:حدود صالحیت*
طبقه روی شالوده 5متر مربع زیربنا و ارتفاع تا 2000مجاز به انجام خدمات فنی آزمایشگاهی برای ساختمانهای تا : پایه سه
طبقه روی شالوده 10متر مربع زیربنا و ارتفاع تا 5000مجاز به انجام خدمات فنی آزمایشگاهی برای ساختمانهای تا : پایه دو

مجاز به انجام خدمات فنی آزمایشگاهی برای  کلیه ساختمانها: پایه یک


