
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سهامی خاص( ) پادمیرا پایش پژوهشرکت  

 آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست                                    

 ( آموزش و  زیست،  محیط بهداشت حرفه ای و محیط ،  آب و خاک و هوا ،)                             
  

 :  معرفی شرکت

  فنی   هایحوزه   در  کشور  صنعت   عرصه  موفق  مدیران  از  گروهی  توسط  پادمیرا پایش پژوه   شرکت           

و   ،   مدیریت  مهندسی،    از   باری  کوله   ی پشتوانه  به  و محیط    بهداشت  ای و حرفه  بهداشت   محیط زیست 

در راستای خدمت    ، باشدمی  در صنایع مختلف   و صادقانه کار مستمر  سال  هاده   از   بیش  حاصل  که  تجربه

 . گردید سیسأتمحیط  ای وحرفه های محیط زیست و بهداشترسانی در حوزه 

  و نیاز کارفرمایان  و بهداشت محیط   باتوجه به گستردگی مسائل و خدمات مربوط به حوزه محیط زیست

های متفاوت، این شرکت استراتژی خود را به صورت تک  به برقراری ارتباط با چندین شرکت و مجموعه

کلیپنجره  ارائه  جهت  مربوط    ۀای،  حوزه  خدمات  محیط  به  بهداشت  و  زیست  نظامی محیط  غالب  در 

 ت. های مربوطه برای شما کارفرمایان عزیز برگزیده اسیکپارچه جهت سهولت انجام کار و پیگیری

) ایمنی، بهداشت و محیط زیست(    HSEپادمیرا جهت نیل به هدف، ارائه کلیه خدمات    پایش پژوه   شرکت

تعریف کارگروه  به  در مجموعه خود  های تخصصی  دپارتمانو  های عملیاتی  به کارفرمایان خود نسبت 

 پرداخته است. 

 :  چشم انداز

  های سیستم  و   توانمند   و  خالق  انسانی   هایسرمایه  برباشیم که با تکیه    یادگیرنده   سازمانی  خواهیمما می 

  شرکت برتر   10یکی از    خود را بعنوان  ، و علم روز جهانی  جدید  هایایده   بکارگیری  با  و   بخش  اثر  و  کارآمد

 . معرفی نماییم محیط زیستخدمات ئه اارایران در زمینه 

 :  ماموریت

کلی زمینه   ۀ ارائه  و   بهداشت،  ایبهداشت حرفه  هایخدمات در  با  های صنعتی  تصفیه خانه  ، زیست  محیط   محیط 

 . نیاز مشتری براساس خواست ونداردهای ملی و جهانی ااست با بهترین کیفیت و با بیشترین درجه انطباق
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 ها: ارزش

 دارد. های ما قرارخشنودی مشتری در اولین اولویت مشتری مداری: .1

 .ارتقا سطح فرهنگ و دانش مدیریت و ایمنی و سالمت و محیط زیست در تمام اقشار جامعه فرهنگ سازی: .2

 . ایشان ها و تالش در حفظ سالمتصیانت از نیروی کار به عنوان  رکنی از خانواده  مسئولیت اجتماعی: .3

 . دانیمهای خود مییت ها را در اولوهای مرتبط و سایر حوزهایجاد اشتغال برای فارغ التحصیالن حوزه ینی:کارآفر .4

 . دانیممیخود  رمز توسعه   در مواجهه با مشتریان و کارکنانمان رارعایت کرامت انسانی   کرامت انسانی: .5

 .دانیممی خود رشد  عامل  را سازمان  انسانی  منابع  خالقیت  : نوآوری و  خالقیت .6

 کنیم.با همدلی و مشارکت کارکنان در تمامی فرآیندها پیشرفت خود را تضمین می مشارکت کارکنان: .7

   کنیم.محقق می  را  خود جانبه همه توسعه روز،  تكنولوژی  به  دستیابی با : روز تکنولوژی .8

 نمائیم. می تضمین را  ذینفعان رضایت  افزوده ارزش ایجاد  بر کید أت با ما  : ذینفعان رضایت .9

 . گذاریممی احترام جامعه  هایارزش به ما : جامعه .10

 . تمام تالشمان را بكار خواهیم بست زیست صیانت از محیط  ایجاد فرهنگ جهت  در  محیط زیست: .11

 . ثری را ایفا خواهیم کردؤ در ایجاد فرهنگ بهینه سازی مصرف انرژی و مدیریت بهینه منابع نقش م ها:مدیریت انرژی .12

مقوله را    در راستای ارتقای سطح دانش کارشناسان صنعت و دانشگاه لزوم برقراری ارتباط بین این دو  تحقیق و توسعه: .13

 محقق خواهیم ساخت. 
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 :  ت مدیره أمعرفی اعضای هی

 وند نیا رامین زهره مهندس  -1

 آلودگی محیط زیست  کنترل کارشناس -ت مدیره هیئ رئیس    

 خودرو، سایپا، سایپا دیزل و پارس خودرو( های ایرانمدیر دپارتمان شرکت فنی و مهندسی ایلرد ) پیمانكار شرکت -

 مدیر عامل شرکت فنی و مهندسی راستین کاوش صنعت  -

امحا - پروژه  دارویی    ءمدیر  در    یدانشگاهواحد جهاد  پسماندهای  زیست(  واحد مهندسی محیط   ( صنعتی شریف 

 های سبحان دارو، مداوا دارو، درمان یاب دارو، داروسازی اسود و چندین داروسازی مطرح دیگر شرکت

 ت مدیره شرکت سبز پاالیش البرز ئمدیر عامل و عضو هی -

 ن ت مدیره و قائم مقام شرکت پاالیش ویژعضو هیئ -

   ت مدیره و قائم مقام شرکت تجارت ماندگار سلیم عضو هیئ -

 عضو هیئت مدیره و قائم مقام شرکت طب کار پادرا- -

 مهندس توحید رحمانی  -2

 کارشناس برق قدرت-مدیر عامل 

 سرپرست نظافت صنعتی و نگهداری کارگاه سالن رنگ قدیم سایپا -

 سرپرست نظافت صنعتی و نگهداری کارگاه سالن رنگ مهرکام پارس  -

 های دارویی داروهای شرکت ءسرپرست کارگاه امحا -

 مدیر پروژه نظافت صنعتی و نگهداری سالن رنگ زامیاد  -

 های شرکت زامیادمدیر پروژه نگهداری و تعمیرات لیفتراک -

 مدیر پروژه نظافت صنعتی و نگهداری کارگاه سالن رنگ مهرکام پارس  -

 مالیبل مدیر پروژه خط شات بالس شرکت  -

 مالیبل مدیر پروژه خط تمیزکاری و سنگ کاری سرسیلندهای شرکت  -
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 مالیبل مدیر پروژه خط جداسازی قطعات شرکت  -

 مالیبل مدیر پروژه بسته بندی و انبارهای شرکت   -

 و تاسیسات شرکت صنایع هواپیماییمدیر پروژه نگهداری   -

 هواپیمایی های شرکت صنایع مدیر پروژه کارگاه خدمات عمومی و امور آبدارخانه -

 :  مدیران ارشد شرکت

   مرضیه رحیمیدکتر -1

کارشناس ارشد مهندسی شیمی گرایش مهندسی محیط زیست، دکتری    -آزمایشگاه و مسئول فنی  مدیر  

 شیمی معدنی 

 و واحد بازرگانی شرکت سبز پاالیش البرز R&Dمدیر واحد  -

 مشاوره و آموزش شرکت سبز پاالیش البرز مسئول واحد  -

محیطی  مشاور - فرآوردهشرکت  زیست  پخش  زر،  های  گروه صنعتی  اکباتان،  نساجی  موتور،  مگا  ایران،  نفتی  های 

های پرسی صنایع خودرو ایران،  فوالد، پشم شیشه ایران، مجموعه  خودرو خراسان، شرکت تولیدی صنعتی مایان ایران

 شرکت لوکوموتیو مپنا و ... 

 لو مهندس محرم نقی -2

 عمران کارشناس ارشد- ه مدیر دپارتمان مشاور        

 تهران دانشگاه – آب مهندسی کارشناسی -

 خوارزمی  دانشگاه – زلزله - عمران مهندسی کارشناس ارشد  -

 مدیر مطالعات آب و محیط زیست شرکت مهندسین مشاور فناوران آب سازه  -

 مدیر دپارتمان مشاوره شرکت سبزپاالیش البرز  -

 های شناسایی آالینده های حریم مناطق شهرداری تهران مدیر پروژه -

 ( EIAهای مطالعات ارزیابی زیست محیطی )مدیر پروژه -
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 مهندس فرامرز نیکنام -3

 کارشناس ارشد عمران -مهندسیمدیر دپارتمان فنی     

 ایران معادن   صنایع دانشگاه  -مهندسی سازه عمرانکارشناسی  -

 دانشگاه آبیک -مهندسی عمرانکارشناس ارشد  -

 پاالیش البرز مدیریت دپارتمان فنی و مهندسی شرکت سبز -

 مهندس فخرالدین جهانبخش-4

 کارشناس شیمی -فاضالبآب و مدیر دپارتمان 

 دانشگاه صنعتی شریف-شیمی -

 عضو هیئت مدیره شهرک صنعتی پایتخت  -

 پاالیش البرز   مدیریت دپارتمان تصفیه خانه شرکت سبز -

 شیمی  رئیس هیئت مدیره کارخانه فوتو -

 لو مهندس علی نقی -5

 کارشناس ارشد مدیریت –مدیر بازرگانی   

 کارشناس مدیریت بازرگانی  -

 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی   -

 مدیر فروش شرکت مواد غذایی چینود  -

 های زیست محیطی شرکت پایش پژوه پادمیرا گیری بخش آالیندهارشناس اندازهک -

 ملکی  مهندس سارا-6

 کارشناس ارشد بهداشت محیط)مدیریت پسماند( -سم پاشیمدیر واحد    

 تهران 22شهرداری منطقه  کارشناس واحد ایمنی بهداشت -

 آزمایشگاه پایش پژوه پادمیرا فنی کارشناس  -



 سهامی خاص( ) پادمیرا پایش پژوهشرکت  

 آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست                                    

 ( آموزش و  زیست،  محیط بهداشت حرفه ای و محیط ،  آب و خاک و هوا ،)                             
  

های فنی و مهندسی :های تخصصی و گروه پارتماند  

 :  دپارتمان تخصصی فنی مهندسی -1

 های محوطه سازی طراحی و نظارت و اجرای پروژه -

 های آبرسانی و انتقال آب طراحی و اجرای شبكه -

 های سطحی های جمع آوری آبطراحی و اجرای شبكه -

 کشی های آبیاری و زه طراحی و اجرای کانال -

 ب و پساب ضالهای جمع آوری و انتقال فاطراحی و اجرای شبكه -

 ب بهداشتی و صنعتیضالهای فاطراحی و اجرای تصفیه خانه  -

 ب الطراحی و اجرای مخازن زمینی و هوایی بتنی و فلزی ذخیره آب و فاض -

 آبرسانی مورد نیاز های طراحی و اجرای استخرهای آبیاری و شبكه -

 ای و بارانی های آبیاری قطرهطراحی و اجرای سیستم -

 های فلزی و بتنی طراحی و اجرای سازه -

 مطالعات و طراحی و اجرای راه و ابنیه فنی مورد نیاز   -

 ها ها و انبارها و پارکینگهای صنعتی شامل سوله طراحی و ساخت و اجرای سازه   -

 های عملیات خاکی اجرای پروژهمطالعات و طراحی و    -

 های محوطه سازی و فضای سبز مطالعات و طراحی اجرای پروژه   -

 های مطالعات و طراحی نقشه برداری انجام پروژه   -

 های تاسیسات مكانیكی و برقی طراحی و اجرای پروژه   -

 های عمرانی خدمات نظارت بر ساخت و اجرای پروژه   -

 بالهای هدایت و دفع سی کانالمطالعات و طراحی و اجرای    -
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  :دپارتمان تخصصی خدمات مهندسی آب و پساب -2

 بهداشتی و  صنعتی هایتصفیه خانه فاضالب طراحی و ساخت -

 ای خانه های تصفیه سیستم بری مشاوره و راه -

 پرس  فیلتر  و  سپتیک  انواع  نصب  و ساخت طراحی، -

 آنالین   پایش های سیستم نصب  و طراحی -

 ای های تصفیه خانهاصالحی سیستمهای ارائه طرح -

 محیط زیست : شاوره دپارتمان تخصصی خدمات م -3

های زیست محیطی صنایع و  مشاوره در زمینه اخذ گواهی صنعت سبز، آنالیز جنبههای زیست محیطی،  شناسایی جنبه

های مدیریت انرژی و مدیریت محصول سبز، مشاوره در زمینه تهیه مطالعات ها، مشاوره و استقرار سیستمادارات و شرکت

  زیست محیطی برای استقرار صنایع، مشاوره جهت مدیریت پسماندها و ...

   :تامین نیروی تخصصیدپارتمان   -4

اقدام به  های کاری مرتبط با موضوع شرکت  این شرکت با در اختیار داشتن بانک رزومه کارشناسان متخصص در زمینه

توجه به نیاز   های تخصصی جهت تصدی مشاغل در صنعت نموده است که باجمع آوری بانک رزومه و برگزاری آموزش 

   ترین زمان ممكن با بهترین کیفیت صورت خواهد پذیرفت.کارفرمایان تامین نیروی متخصص در سریع

  :HSEدپارتمان تخصصی پیمانکاری 

  HSEاین شرکت اقدام به طراحی دپارتمان پیمانكاری  ،  HSEبه گستردگی مسائل و خدمات مربوط به حوزه    باتوجه

های ایمنی،  با استفاده از نیروهای متخصص شاغل در این گروه تخصصی تمامی نیازهای مربوط به حوزهنموده است تا  

های  ل شامل تمامی خدمات مشروح در دپارتمانبهداشت و محیط زیست شما کارفرمایان عزیز را در قالب یک پكیج کام

 الذکر را به صورت کلی و یكجا برای شما مرتفع سازد. فوق
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 : صی مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه دپارتمان تخص  -5

   صنعتی  های شرکت کلیه  به پسماند  مدیریت  و  محیطی زیست هایمشاوره ارائه -

   آالینده جریانات و  مشكالت بررسی  ،  محیطی زیست استانداردهای تهیه -

 ای در محل کارخانه کارفرماهای تصفیه خانهخطر سازی لجنخدمات بی ارائه -

  ارائه خدمات حمل و نقل پساب بهداشتی -

 : دپارتمان تخصصی خدمات مهندسی ایمنی صنعتی  -6

برق)ارت و صاعقه(، ایمنی  ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات، ارائه راهكارهای مهندسی جهت کاهش ریسک، ایمنی در  

های بخار و ظروف تحت  های ارت، دیگساختمان و معدن، دسترسی با طناب و کار در ارتفاع، صدور تاییدیه ایمنی چاه

سیستم طراحی  جرثقیل،  و  لیفتراک  انواع  تاییدیه  صدور  ایمنی  فشار،  اصول  تاییدیه  اخذ  آالت،  ماشین  ایمنی  های 

 و رفاه اجتماعی کار-پیمانكاری از وزارت تعاون 

 های مدیریت :دپارتمان تخصصی مشاوره و استقرار سیستم -7

، مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت منابع انسانی،  HSEهای  های مدیریت در زمینهاز مشاوره تا تدوین و استقرار سیستم

ک اخذ  و  از   لیهاستقرار  جمله   CBایزوها  از  الملی  بین  معتبر  -  ,ISO9001,-ISO14001,-ISO5001  های 

ISO8001  تدوین ،HSE PLAN   

  ای :دپارتمان تخصصی خدمات مهندسی بهداشت حرفه -9

های مختلف،  های کاری به روش ی و ارزیابی پستحهای محیط کار، طراگیری آالیندهشناسایی، نمونه برداری و اندازه

های شناسایی و بهبود شرایط کاری جهت کنترل اختالالت اسكلتی و عضالنی، مشاوره و ارائه برگه  ارگونومی مشارکتی

 های صنعتی و خانگی و اماکن و ... ، سم پاشی محیط    (MSDSاطالعات ایمنی مواد شیمیایی)



 سهامی خاص( ) پادمیرا پایش پژوهشرکت  

 آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست                                    

 ( آموزش و  زیست،  محیط بهداشت حرفه ای و محیط ،  آب و خاک و هوا ،)                             
  

 مهندسی( پادمیرا )در حوزه فنی پژوه   پایش شرکت های اجراییپروژه  فهرستی از

 نوع پروژه  کارفرما  ردیف 

 شهید محالتی شهرک  بیست طبقه مسكونی  های برج اجرای اسالمی  شورای  مجلس 1

 داخلی  دکوراسیون  و  عملیات احداث محوطه سازی، فضای سبز اجرای سران اجالس  سالن 2

  6000به مساحت  سازی محوطه  و  الكتریكی مكانیكی، تاسیسات اجرای ری  شهر شهروند  فروشگاه 3

 متر محوطه سازی، پارکینگ و معابر  10000متر زیربنا و 

  شرق حكیمه  شهروند  فروشگاه 4

 تهران

  6000 مساحت  به سازی محوطه  و  الكتریكی مكانیكی، تاسیسات اجرای

 معابر  و  پارکینگ  سازی،  محوطه متر  10000 و  زیربنا متر

  2000کالس، فروشگاه، کتابخانه به همراه   12ساختمان احداث کامل  مدرسه راهنمای کاشانی پور  5

 متر محوطه سازی 

  2000 همراه به کتابخانه فروشگاه، کالس،  12 ساختمان کامل احداث پور  کاشانی دبیرستان مدرسه 6

 سازی  محوطه  متر

 اندیشه واحدی مجتمع تعاونی مسكن، فاز دو شهرک   16احداث پروژه   بیمارستان مصطفی خمینی تهران 7

شهر جدید  دو   فاز مسكن،  تعاونی مجتمع  واحدی  48  پروژه احداث تهران خمینی  مصطفی بیمارستان 8

 هشتگرد

 واحدی مسكن جوانان شهرک ناز  168احداث پروژه   عمران آبادی مسكن ایران  9

 احداث پاساژ تجاری ولیعصر شهریار  جناب آقای خان بیگی  10

 واحدی، خیابان ملک   10مجتمع مسكونی  احداث  جناب آقای فخار  11



 سهامی خاص( ) پادمیرا پایش پژوهشرکت  

 آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست                                    

 ( آموزش و  زیست،  محیط بهداشت حرفه ای و محیط ،  آب و خاک و هوا ،)                             
  

 مهناز  خیابان یكم  واحدی،  10  مسكونی  مجتمع احداث جناب آقای رضوی  12

 دهم مهناز  خیابان واحدی،  20  مسكونی  مجتمع احداث رضوی  آقای جناب 13

 آپادانا  خیابان واحدی،  20  مسكونی  مجتمع احداث رضوی  آقای جناب 14

 خیابان دیباجی جنوبی واحدی،  10  مسكونی  مجتمع احداث جناب آقای صافی  15

 واحدی، جنب بیمارستان ساسان  20 مسكونی مجتمع اداری  احداث جناب اقای منصوری  16

 انقالب  خیابان واحدی،  5 مسكونی اداری  مجتمع احداث جناب آقای نیكنام  17

 طراحی و اجرای ساختمان و ابنیه تصفیه خانه  نوردیسک پارس و نو 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سهامی خاص( ) پادمیرا پایش پژوهشرکت  

 آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست                                    

 ( آموزش و  زیست،  محیط بهداشت حرفه ای و محیط ،  آب و خاک و هوا ،)                             
  

 (تصفیه خانه)در حوزه  پادمیرا پژوه  پایش شرکت کارفرمایان از فهرستی

 پکیج تصفیه خانه و اجرا ساخت  ، طراحی 

 کارفرما  ردیف  کارفرما  ردیف 

 شرکت استیل آذین  2 شرکت کنسرو سازی یاران  1

 شرکت تكنو دنا فرم  4 شرکت سپید گچ ساوه  3

 آرتین شرکت شیر آالت  6 شرکت عالی نسب  5

 کارخانه یراق آالت کاسبان  8 شرکت شیرآالت ایرانیان گستر 7

 آبكاری سیمین 10 شرکت پاک کوشش کار 9

 لوازم کادوئی لبخند  12 مجتمع آبكاری زنبق  11

 شرکت مواد نسوز ایران  14 شرکت نیكل تكنیک  13

 شرکت پاک دارو  16 شرکت پاکرخ  15

 شرکت داکتیل  18 شرکت پرشیا جام 17

 شرکت پوشش نجم  20 درخشان ساز شرکت  19

 شرکت ابنیه پایدار سبز  22 درخشان شرکت شیرآالت 21

 شرکت مپنا توگا  24 شرکت آویشه البرز  23

 )پساب شیمیایی( نوردیسک شرکت نوو  26 شرکت هاگسان 25

 )پساب بیولوژیک(  نوردیسک شرکت نوو  28 شرکت توتیا 27

 شرکت جوجه کشی سهند  30 شرکت تک گلگون  29

 شرکت پارس نیكان صنعت  32 ( ROفرودگاه سمنان )آب شیرین کن  31

 مرغ کردان )طراحی و مشاوره ساخت چربی گیر(  34 آبكاری فرزانه  33

 کرومی لواسانی آبكاری  36 شرکت تابش تابلو  35

 آبكاری کادمیوم هاشمی 38 آبكاری سیمین 37



 سهامی خاص( ) پادمیرا پایش پژوهشرکت  

 آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست                                    

 ( آموزش و  زیست،  محیط بهداشت حرفه ای و محیط ،  آب و خاک و هوا ،)                             
  

 شرکت گل ایران  40 پوشان  لز آبكاری ف 39

 شرکت ژن ایران  42 دامداری مقصودی  41

 شرکت یاس شیمی  44 شرکت برودت گستر  43

 شرکت جوجه کشی درخشانیه  46 شرکت کشت چین  45

 سهند شرکت جوجه کشی  48 شرکت شهد مهران آویشه  47

 شرکت سه نان  50 شرکت تابش تابلو  49

 تصفیه خانه  طرح و توسعهمهندسی معکوس و  ، اصالح 

 کارفرما  ردیف  کارفرما  ردیف 

 شرکت پرچین 2 شرکت میناتور  1

 شرکت لواشک گلین  4 شهر  شرکت غذایی مهر 3

 شیمی ساختمان  6 شرکت رنگین فلز  5

 شرکت زرین پران البرز  8 شهرک بهارستان 7

 شرکت نقش مهر  10 مگابایتی کهنوج  50نیروگاه  9

 مه شرکت پارس ال 12 شرکت مون روژین  11

 مشاوره و راهبری تصفیه خانه

 کارفرما  ردیف  کارفرما  ردیف 

 شرکت مپنا بویلر  2 شرکت ماژین صنعت  1

 کشتارگاه مرغ سیمرغ  4 میناتور شرکت  3

 مرغ کردان  6 تصفیه خانه مرکزی شهرک صنعتی پایتخت  5

 شرکت گل ایران  8 دامداری مقصودی  7

 شرکت یارا پویش  10 نوردیسک  شرکت نوو  9

 شیمی ساختمان  12 شرکت هزاره سوم  11
 شرکت بهینه وزین مهگل 14 یخمک( بهاران شرکت همنوش ) 13

 پران البرز کشتارگاه زرین  16 داکتیل  15



 سهامی خاص( ) پادمیرا پایش پژوهشرکت  

 آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست                                    

 ( آموزش و  زیست،  محیط بهداشت حرفه ای و محیط ،  آب و خاک و هوا ،)                             
  

 )در حوزه سم پاشی(  پادمیرا پژوه   پایش شرکت فهرست کارفرمایان

 سم پاشی، طعمه گذاری و مبارزه با حشرات موذی 

 کارفرما  ردیف  کارفرما  ردیف 

 شرکت ساخت ژنراتور مپنا پارس  2 رستوران عمویی  1

 بیمارستان امام حسین تهران  4 کارخانه سیلو  3

 بیمارستان ولیعصر نیرو انتظامی  6 زرماکارون شرکت  5

 شرکت دارویی آتی فارمد  8 شرکت آرد زر  7

 کارخانه پالستیک سازی  10 شرکت نوشین ساز  9

 شرکت دارویی رها فارمر  12 شرکت ماژین صنعت  11

 رستوران اطمینان بخش  14 شرکت پرسو الكترونیک رادمهر 13

 شهرک هلكوپتر سازی  16 مجموعه  سازمانی زیرفرمانداری هشتگرد و منازل   15

 شرکت هستی نور  18 بیش از صدها منزل مسكونی و واحد تجاری و اداری  17

 الكترونیک پارسیان 20 های پردیس بنیاد تعامل ناجاشرکت گروه هتل 19

 شكوه الكتریک  22 بیمارستان مصطفی خمینی  21

 نوین دانش آینده شرکت  24 شرکت ندای سالمت فرسا البرز 23

 شرکت آرد ستاره کردان  26 بیمارستان امام حسین کرج  25

 شرکت پخش سایه ثمن  28 شرکت چیكو تک  27

 بیمارستان میالد  30 خودرو های صنعتی ایرانقالب 29

 بیمارستان پارسیان  32 بیمارستان کودکان تهران  31

 بیمارستان طالقانی 34 شرکت رایان رشد افزا 33

 بیمارستان نیكان 36 مطبخ شب نشینان البرز  35

 بیمارستان باهنر کرج  38 رستوران البرز  37

 ا توگاپنم 40 درمانگاه کیمیاگر  39



 سهامی خاص( ) پادمیرا پایش پژوهشرکت  

 آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست                                    

 ( آموزش و  زیست،  محیط بهداشت حرفه ای و محیط ،  آب و خاک و هوا ،)                             
  

 ( اندازه گیری آالینده های زیست محیطیپادمیرا )در حوزه  پژوه   پایش شرکت فهرست کارفرمایان

 صوت(  -هوا  -خاک -پایش و اندازه گیری آالینده های محیط زیست)آب

 کارفرما  ردیف  کارفرما  ردیف 

 آران  کیمیا 2 1شهرداری تهران منطقه  1

 داکتیل  4 2شهرداری تهران منطقه  3

 اشتاد 6 4شهرداری تهران منطقه  5

 سیمرغ 8 5شهرداری تهران منطقه  7

 شیمیایی طالقان  10 13شهرداری تهران منطقه  9

 بهاران یخمک  12 18شهرداری تهران منطقه  11

 دامداری مقصودی  14 19شهرداری تهران منطقه  13

 شكالت فرمند  16 20شهرداری تهران منطقه  15

 شهرک صنعتی کوثر  18 هزاره سوم وطن  17

 شهرک صنعتی نظرآباد  20 بهنود ژن  19

 پارس افق هشتگرد  22 کوب تهران  گندم 21

 نساجی اکباتان 24 کوب بلغور  گندم 23

 معدن سنگ الشه غرب هیو  26 ستارهجذب  25

 ستاره روشنایی پارس  28 ماژین صنعت 27

 پلی رزین  30 هاگسان 29

 تژین 32 موکت پارس  31

 مجتمع فوالد کیمیا  34 زر ماکارون  33

 آتی فارمد  36 پرسیس ژن  35

 اوژن  38 مبل آبنوس  37

 آسفالت کردان  40 آسفالت جهاد نصر  39

   آذرنگ فوالد  41



 سهامی خاص( ) پادمیرا پایش پژوهشرکت  

 آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست                                    

 ( آموزش و  زیست،  محیط بهداشت حرفه ای و محیط ،  آب و خاک و هوا ،)                             
  

 

 

 هلدینگ پایش پژوه پادمیرا شعار

 پیش به سوی دنیایی بهتر 

 با حفظ محیط زیست 

 

 

 

 

  



 سهامی خاص( ) پادمیرا پایش پژوهشرکت  

 آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست                                    

 ( آموزش و  زیست،  محیط بهداشت حرفه ای و محیط ،  آب و خاک و هوا ،)                             
  

 مجوز های اخذ شده: 



 سهامی خاص( ) پادمیرا پایش پژوهشرکت  

 آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست                                    

 ( آموزش و  زیست،  محیط بهداشت حرفه ای و محیط ،  آب و خاک و هوا ،)                             
  

 

 



 سهامی خاص( ) پادمیرا پایش پژوهشرکت  

 آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست                                    

 ( آموزش و  زیست،  محیط بهداشت حرفه ای و محیط ،  آب و خاک و هوا ،)                             
  

 



 سهامی خاص( ) پادمیرا پایش پژوهشرکت  

 آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست                                    

 ( آموزش و  زیست،  محیط بهداشت حرفه ای و محیط ،  آب و خاک و هوا ،)                             
  

 


