
تلفنمدیرعاملصالحيتنام 

09123410940محمد اسدیبتن و ژئوتکنیکآریا پی آزما غرب

33466960

09121410783مصطفی ابراهیمیبتنآزمایشگاه خاک و بتن پی آزما آندیا

33787297

09102252520وحید پاک نیتبتنآزمایشگاه فنی و مکانيک خاک الماس بتن شمالغرب

09121410799سیده مهسا زرگریبتنآزمون بتن دماوند 

09122410697کمال خدایاریبتنآزمون بتن کاویان

33770426

09124410384احمدعلی اکبریبتنآزمون بتن نوین کار

33468799

09127401734مرتضی محمودیبتنایستا فالت قاره

33787377

09123411886کامران سعیدیبتنبازرسی فنی ،مهندسی و معدنی کاسپين زنگان

33457636

09109607077بابک محمدیبتنبتن آزمای سلوانا

33447037

09127445920فاطمه داودیبتنتعاونی کيهان سازه ابهر

35278419

3440 بهمن ، نبش خیابان ظفر کوی قائم ، پالک 22زنجان ، اتوبان 

17زنجان ، خیابان خرمشهر ، خیابان بالل حبشی ، هفتم غربی ، پالک 

25غربی ، پالک 7زنجان ، سرجنگلداری ، نبش خیابان بالل حبشی

 ، طبقه اول83زنجان ، اراضی مصلی ، بلوار دانشجو ، خیابان مصلی دوم ، پالک 

310زنجان ، کوی پونک ، خیابان سنائی ، خیابان رودکی ، قطعه 

158زنجان ، شهرک قدس ، خیابان چهارم غربی ، پالک 

1377متری بخارائی ، چهارم شرقی ، قطعه 18زنجان ، گلشهر کاظمیه ، 

377ابتدای خیابان شیخ فضل اله نوری پالک  (عج)زنجان ، ضلع غربی میدان ولیعصر 

529زنجان ، کوچه مشکی چهارراه سوم خیابان سوم شمالی جنب پست برق خیابان اول پالک 

2ابهر ، خیابان خرمشهر ، جنب سازمان آب ، کوچه پیام ، پالک 



تلفنمدیرعاملصالحيتنام 

09122779298مجتبی قهرمانیبتنخاک بتن پارسيان راه زنجان 

09127453476حمیدرضا قدسیبتن و ژئوتکنیکخاک بتن زنجان

33330156

09126421353مهران جعفریبتنخاک بنای راه تابان

09121413368علی رضائی کلجبتنخاک پی زنجان

33779562

09122424146شهرام طالب پوربتنزنگان طرح آزما

33453792

09127411635محمدرسول امیرخانیبتنسنجش بتن شمالغرب 

09127411635

09125411310محمدحسن علی محمدیبتنسيستم سازه زنجان 

33560610

09128423567محسن خرازیبتنعصر بتن زنجان 

33561922

09122414171حامد توانابتنگماندشت سازه

09120674959بهنام ناصریبتننمونه بتن و خاک

33362890

562 شهریور روبروی شیرینی سرای ارک پالک 17زنجان ، خیابان 

11/1 ، پالک Gزنجان ، سایت کارگاهی ، روبروی تعاونی تاکسیرانی زنجان ، بلوک 

5793زنجان ، خیابان سعدی شمالی ، خیابان شهید عباس غالمی ، نبش کوچه مرداد ، قطعه 

، خیابان سیدجمال الدین  (بسمت ترمینال)، ابتدای خیابان والیعصر (مقدم)زنجان ، میدان شیالت 

21اسدآبادی اولین خیابان سمت راست ، پالک 

136 متری اول کوچه سوم پالک 16شهرک غرب خیابان 

1383 شرقی قطعه 4 متری 10 خیابان بخارایی1زنجان ، گلشهر ضلع شمالی فاز 

203 بهمن ، باالتر از منبع آب زیباشهر ، خیابان عمید زنجانی یک ، قطعه 22زنجان ، بلوار 

شرقی ، جنب دانشکده پزشکی13 ، خیابان 3زنجان ، شهرک کارمندان ، فاز

31زنجان ، خیابان جمهوری اسالمی ، باالتر از بانک مسکن ، کوچه شهید نوری ، پالک 

15متری مالصدرا ، قطعه د30زنجان ، بسیجیان ، شهرک اندیشه ، خیابان 


