فهرست آزمایشگاه های فعالدرحوزه نازل های سوخت مایع
ردیف

نام استان

نام آزمایشگاه

1

اردبیل

شایان دقت سهند

2

اصفهان

3

ایالم

آتیه سازان کوشا جهان

4

آذربایجان شرقی

فرافن طرح سهند

5

آذربایجان غربی

6

البرز

7

بوشهر

8

تهران

9

چهارمحال و بختیاری

معیار گستر کیمیا

10

خراسان جنوبی

سپهر کیفیت خراسان

11

خراسان رضوی

معیار سنجش طوس

12

خراسان شمالی

13

خوزستان

حساب آوران کوشا
معیار گستر نقش جهان
توزین سنجش آرمان

آتا تراز سنج دقیق
خبرگان بین المللی تهران
دقیق سنج سلماس
نینوا نفت یاران
پلکان سبز اندیشه
سنجش توزین مهاباد
کیا سهند اسپوتا کیفیت
یکتا سنجش البرز
کاوش ابزار لیان
توزین نوید زاگرس
فن آوران توزین تهران
سهیل آزمای خلیج فارس
سنجش برتر خلیج فارس
خبرگان بین المللی تهران
کاوش توزین پارس
میزان گستر دقیق
فن آوران توزین تهران

پویا سنجش شرق
پایش ابزار برتر
پترو آزمای نسیم خاورمیانه
مبنا سنجش پایدار شرق
میزان گستر مهرگان
اردالن صنعت شرق
نیک اهواز تراز
خدمات فنی اوزان جعفر
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تام سنجش آزما

14

زنجان

15

سمنان

بهداد صنعت آریان خراسان

16

سیستان و بلوچستان

پادرعد چابهار

17

فارس

18

قزوین

رهاورد صنعت البرز

19

قم

بنابر میزان

20

کردستان

21

کرمان

مهر گسترکرمان

22

کرمانشاه

مهر اریکه کامبادن

23

کهکیلویه و بویر احمد

توزین الکترونیک نگار یاسوج

24

گلستان

25

گیالن

گیل پیمانه امیر

26

لرستان

مقیاس صنعت برق درود

27

مازندران

28

مرکزی

29

هرمزگان

30

همدان

الوند آزما الکتریک

31

یزد

فدک صنعت ایساتیس

مهر پژوهان ساحل گشت زنجان

آروین کنترل شرق
تابش پیمایش برتر فارس
پارس خرد
مشعل پردازش فارس
ناظران یکتا جنوب

بهره ور پویان هستی
پایش سنجش پالیز غرب
راژسازه گستر کردستان

نیما گستر یاسوج
کیفیت سازان پاسارگاد
فن آوران توین تهران
سنجش کیفیت گلستان

آدینه سرافراز زاگرس
نگین آسای معتمد
دقیق آزمای طبرستان
پارس میزان آزما
پایش سنجش پالیز غرب
پایش آزمون ابزار دقیق
ابزار اتوماسیون ایده آل سازان
نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی
قشم

پارس معیار سنجش گستر

