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هلدینگ دیاکو در خصوص صدور گواهینامه ایزو بین المللی رزومه   

 به صورت خوداظهاری 

 نماینده شرکت کیواگزم آلمان در ایران
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1401توسط هلدینگ دیاکو در بهار   هپروژه های انجام شد   

 ردیف  نام شرکت   موضوع فعالیت ایزو صادر شده  وضعیت

  .1 شرکت رایا خودرو شرکت بازرگانی و تجارت خودرو  10002 ,10004 ,9001 اجرا شده 

  .2  پوراب تاراز  اجرای خطوط لوله و پمپاژ آب، نفت ، گاز IMS ,10006, HSE, 18001 اجرا شده 

طراحی، ساخت و فروش قطعات یدکی  7363 , 9001 اجرا شده 

 جرثقیل، خدمات پس از فروش 

 شرکت وزنه پل فلز 

 

3.  

دریایی  خدمات و غواصی شرکت HSE , 9001 اجرا شده    .4 شرکت آرشیدا کاوشگران اعماق 

 ,140001 ,9001 اجرا شده 

45001, 10004, IMS 

ثمین ماسه رزین شرکت ثمین ماسه رزین شرکت   5.  

  .ZHEMCHUZHINA LLC Co 6 تولید روغن نباتی و کنسانتره فسفاتیدی  22000 اجرا شده 

پوستی  فیلرهای  کننده تولید 13485 اجرا شده  دارو  فارمد اسپاد شرکت   7.  
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 ردیف  نام شرکت   موضوع فعالیت ایزو صادر شده  وضعیت

 ,140001 9001 اجرا شده 
45000 

IMS 

  و تامین تدارکات، مهندسی،   مدیریت،

  و  صنعتی های پروژه ساخت

 ساختمانی 

مبنا توسعه نامور شرکت  8.  

  .9 شرکت راهیان ساخت ظریف کار خدمات نگهداری و پشتیبانی اداری HSE اجرا شده 

تولید کننده هسته آفتابگردان، تولید   22000 اجرا شده 

 کننده گل آفتابگردان مدرج، صادرکننده،  

Kubanskaya Snackovaya 

CompaniyA LLC Co 

10.  

 14001 ,9001 اجرا شده 

 

  پلیمری، ترکیبات تامین و ساخت

ها  افزودنی و  ها مستربچ  

  .11 شرکت پلیمر دیواری 

تجهیزات   تعمیر مهندسی  فنی شرکت 17025 اجرا شده 

پزشکی   و آزمایشگاهی   

برنا  اندیشان آکا شرکت  12.  

گردشگری و  ویال اجاره هتل، 10004 اجرا شده  رعنا  متل ویالی   13.  
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 ردیف  نام شرکت   موضوع فعالیت ایزو صادر شده  وضعیت

  اجرا شده 

 9001 

غذاهای آماده و نیمه آماده،  تولید 

 سبزیجات خشک، کلوچه و کیک

  .14 شرکت شیرزن بختیاری 

 45001 ,140001 ,9001 اجرا شده 

IMS 

 در نفت چاه تجهیزات  تامین ساخت،

نصب و حفاری خدمات و نفت صنعت  

 گاز و  نفت مهندسی خدمات شرکت

پوش همراه  

15.  

  تجهیزات تعمیر مهندسی  فنی شرکت 17025 اجرا شده 

پزشکی   و آزمایشگاهی   

برنا  طب آکا شرکت  16.  

 45001 ,140001 اجرا شده 

IMS 

  ساختمانی، های پروژه اجرای و پیمانکاری

عمرانی  و  تاسیساتی  

  قطعه صنعت رهیافت شرکت

شمالی خراسان  

17.  

  های روغن  چوبی، های  پوشش HSE اجرا شده 

چوب  طبیعی  

نوبون های  شرکت پوشش  18.  
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صادر شده ایزو  وضعیت  ردیف  نام شرکت   موضوع فعالیت 

غذایی  مواد بندی بسته 9001  اجرا شده   

 

  کلوت پیشگامان شرکت توسعه

کارمانیا   ونداد  

19.  

مالیاتی  امور و حسابداری مالی،  مشاور 10004 ,9001 اجرا شده  فکور  محاسب دانا شرکت   20.  

افزار  نرم توسعه 10004 ,9001 اجرا شده  جهانگیر رایانه شرکت سرو   21.  

 9001,140001,45001 اجرا شده 

      IMS 

 وتجهیزات صنعتی االت ماشین تولید

نانوتکنولوژی  و  آب گاز نفت  

ابزار فن مهار شرکت  22.  

برقی   بتنی تیرهای تولید 9001 اجرا شده  سقز  صنعت پرتو شرکت   23.  

 10004 , 9001 اجرا شده 

 

تولید کیف و کفش چرم طبیعی و 

 مصنوعی

شرکت طراحی و تولید کفش  

BALL 

24.  
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 ردیف  نام شرکت   موضوع فعالیت ایزو صادر شده  وضعیت

پوشاک  پخش  و تولید 10004 , 9001 اجرا شده  ( تان3) آیهان لباس تولید شرکت   25.  

ماشین آالت، تاسیسات  نظافت انواع HSE اجرا شده 

 ساختمانی، صنعتی و مکانیکی 

  .26 شرکت زرین شکوفه ارس 

 انبوه به مربوط امور کلیه انجام 10006 ,45001 ,9001 اجرا شده 

ساز و ساخت و سازی  

کرمانی  گروه  ساختمانی شرکت  27.  

مالیاتی  امور و حسابداری مالی،  مشاور 10668 , 9001 اجرا شده  آریا  ارقام اتکا شرکت   28.  

پتروشیمی  و گاز نفت،  پیمانکار IMS اجرا شده  شهرکرد بوم نصب شرکت   29.  

 و آرایشی محصوالت تولید صنعت 10004 ,9001 اجرا شده 

 بهداشتی

  .30  شاندرمن 

  کاشی، چسب بندی، آب خمیر 10004 ,9001 اجرا شده 

بتن  برای چسب بتن، چسب  

نامدار  بتن پیشه شرکت فراز  31.  
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 ردیف  نام شرکت   موضوع فعالیت ایزو صادر شده  وضعیت

 دامپزشکی،   و آزمایشگاهی  خدمات 9001 اجرا شده 

  و دارو و  غذا زیست، محیط

 استانداردها 

  آتیه تامین بنیان دانش شرکت

البرز  سالمت  

32.  

تولیدی و بازرگانی در زمینه  10004 ,9001 اجرا شده 

 محصوالت آرایشی

  .33 شرکت طنین گستر کوروش 

  قطعات،   ساخت و تامین تولید، 29001 , 9001 اجرا شده 

  کشی، لوله و صنعتی شیرآالت

پتروشیمی  گاز،  نفت،  

سپند  انرژی آرتا شرکت  34.  

 نقشه های پروژه اجرای و طراحی 9000 اجرا شده 

ساختمانی  و راهسازی برداری،  

البرز  نقش  و طرح کیمیا شرکت  35.  

 , 14001 ,9001 اجرا شده 
10004, 10002 

  فروش از پس خدمات و فروش

  و سایپا شرکت سنگین محصوالت

  زامیاد

  خودرو پیشگامان شرکت

 کریمیان

36.  

وارد کننده و تامین کننده مواد   10004 ,9001 اجرا شده 

 آرایشی و بهداشتی

  .37 شرکت رویان پاک 

  و ای رسانه تبلیغات  و تبلیغات 10004 , 9001 اجرا شده 

 محیطی

تبلیغ  نگار مشکات شرکت  38.  
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 ردیف  نام شرکت   موضوع فعالیت ایزو صادر شده  وضعیت

 ,140001 ,9001 اجرا شده 

45001 

IMS 

 و تجهیزات ساخت و طراحی

معدن آالت ماشین  

دادیار  صنعتی شرکت   39.  

  موم و مهر انواع تجارت و تولید 17712 اجرا شده 

 امنیتی

هخامنش  مهر نوید شرکت  40.  

  و  خاک مکانیک  آزمایشگاه 17025 اجرا شده 

مصالح  کیفی کنترل  

  تهلیل مشاور مهندسین شرکت

وارنا گستر  

41.  

مجاز تجاری اقالم تمام بازرگانی  10004 , 9001 اجرا شده  پاسارگاد  تجهیز فوالد شرکت   42.  

  عصاره  و  اسانس  توزیع  و  تولید 22000 , 9001 اجرا شده 

خشک   سبزیجات  و  دارویی  گیاهان  

فاروج  اره عص بهار شرکت  43.  

  شیمیایی مواد  کننده تولید 14001 , 9001 اجرا شده 

 ساختمانی 

پارس  شیمیایی کاران فرایند  44.  
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 نمونه های گواهینامه های ایزو صادر شده توسط شرکت کیواگزم آلمان  

                        

                         

http://qexam.org/ 


