
ارزیابی ریسک 
تعداد تعداد تذکرتعداد اخطارهاخطر ساختمان
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99/04/25 
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1****66084294خیابان حبیب الهی نبش کوچه جهانشاهی پالك 2آتش کاویان ایمن جو1

****22387532سعادت اباد پایین تر از چهارراه سرو نبش بوستان 6 پالك1 واحد8آرام ایمن صبا2

****26408871خیابان شریعتی باالتر از بلوار میرداماد بن بست یاس پالك10 طبقه اولگروه مهندسین آگرا پاد پایار3

قطع سامانه با توجه به عدم معرفی مهندس برق از تاریخ 06/04/1400***88614494ونک خیابان مال صدرا بعد از کردستان پالك 53ایمن اقلیم4

****66905591خیابان توحید بعد  از  چهار اه فرصت شیرازي کوچه شهید رضایی پالك 6ایمن حریق آذروند5

****77153018پیروزي خیابان اول نیروي هوائی نبش خیابان 1/21 ساختمان پامچال طبقه 2 واحد5ایمن دقیق هوشمند6

1****66562731میدان انقالب اول خیابان ازادي کوچه شهید جنتی پالك 24 واحد3ایمن سازان آدیش7

1****77181667نارمک میدان صدم خیابان فرجام پالك 725 ساختمان قصر سبز طبقه چهارم واحد 13ایمن صنعت آگرا8

12****77289505خیابان دماوند ایستگاه سبالن خیابان اشراقی کوچه 8 متري اول شرقی پالك 17ایمن گستر سنگسر9

****22653812خیابان ولیعصر نرسیده به پارك وي روبروي ایستگاه خبرنگاران بن بست رامین پالك 12مهندسی بهینه سازان هوشمند ساختمان بهسا10

****88933140کریم خان زند خیابان شهید عضدي ساختمان آبان پالك 1خدمات فنی پارس آژیراك خاورمیانه11

خدمات مهندسی ایمنی کارکنان سازمان آتش 12
نشانی

1****66055848خیابان آزادي نبش خیابان شادمان پالك 409

****88926400خیابان ولیعصر نرسیده به زرتشت خیابان غزایی عتیق پالك17راد پایا تدبیر13

فهرست شرکتهاي فعال تعیین صالحیت شده ارائه دهنده خدمات ایمنی و آتش نشانی 

تلفن  نشانی  نام شرکت  ف  رد

شهروندان گرامی به منظور کاهش هزینه و زمان توام با رعایت ضوابط ایمنی و آتش نشانی در ساخت اکیدا توصیه میشود به نکات مهم زیر توجه فرمائید
1- قبل از شروع هر گونه عملیات ساختمانی آخرین نقشه معماري مصوب و دستورالعمل ایمنی و آتش نشانی را از دفاتر الکترونیک دریافت نمائید

2- به منظور جلوگیري از هر گونه دوباره کاري توصیه میشود از زمان شروع عملیات ساختمانی یکی از شرکت هاي ارائه دهنده خدمات ایمنی آتش نشانی مندرج در فهرست ذیل را به عنوان مشاور در اجري دستورالعمل ایمنی سازمان آتش نشانی انتخاب نمائید
3- شرکت مشاور منتخب توسط مالک موظف است با مدنظر قرار دادن دستورالعمل ایمنی از شروع قرارداد تمامی عملیات ساختمانی از قبیل(معماري، تاسیسات ایمنی و آتش نشانی...) را تحت نظارت خود داشته و حداقل ماهیانه یکبار از پروژه بازدید و گزارش هاي مربوط را به روئیت و به صورت کتبی در دو برگه تایید مالک/ کارفرما برساند و یک نسخه از آنرا تحویل مالک نمایند.

4- پیشنهاد میگردد هرگونه طراحی نقشه هاي شامل سیستم اعالم حریق و اطفاء حریق؛ تهویه ؛کنترل دود و مقاوم سازي فلزي در برابر حریق قبل از اجرا توسط مجري به تایید سازمان آتش نشانی برسد
5- به منظور جلوگیري از تخلفات معماري که عموماً غیر قابل اصالح می باشند؛ در پایان سفت کاري و سقف ها نسبت به اخذ عدم خالف از سازمان اقدام نمایند

6- هرگونه تغییر در نقشه هاي معماري در هر مرحله ساختمانی از سازمان آتش نشانی استعالم گردد و تغییرات به تایید سازمان برسد تا در مراحل صدور گواهی ایمنی ساختمان دچار مشکل نگردید
7- تقدم و تاًخر در فهرست شرکتهی ارایه دهنده خدمات ایمنی تاثیري در کیفیت و سطح فنی آنها نداشته؛لذا مالک موظف است پس از بررسی دقیق و استعالم قیمت شرکتهی نسبت به انتخاب شرکت مورد نظر اقدام نماید.

8- تجهیزات فهرست شده در سازمان داري کیفیت هاي متفاوت می باشند و مالك سازمان در قرار دادن آنها در فهرست صرفاً بررسی اسناد استاندارد ملی یا معتبر بین المللی می باشد؛ بري اثر بخشی بیشتر و کاهش هزینه هاي نگهداري توصیه می شود تحقیقات الزم در خصوص کیفیت آنها در پروژه هاي قبلی اجراء شده معمول گردد.
9- هزینه هاي قابل پرداخت در سازمان آتش نشانی کامالً شفاف بوده و با صدور فاکتور رسمی اخذ می گردد لذا اخذ هزینه هاي اضافی از قبیل هزینه تعیین وقت بازدید؛ هزینه ارسال ایمیل توسط شرکت و نظایر آنها غیر قانونی بوده و در صورت افشاء با متخلفین برخورد قانونی صورت خواهد گرفت

10 - شرکتهی که فاقد کارتابل الکترونیکی می باشند تنها از طریق پست پیشتاز قادر به ارسال مستندات پروژه هاي خود می باشند.
11- شرکت ها موظفند کلیه قوانین و مقررات جاري کشور را جهت عقد قرارداد با پیمانکاران(اعم از دولتی و خصوصی) را رعایت نمایند. از جمله اخذ گواهی صالحیت ایمنی از کمیته ي تایید صالحیت ایمنی ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی و ...

12 - این فهرست تنها مربوط به شرکت هاي ارائه دهنده خدمات ایمنی در حوزه هاي مشخص شده در سطر نخست جدول بوده و قابل تعمیم به سایر خدمات حوزه ایمنی و آتش نشانی(نظیر خدمات شارژ خاموش کننده، عملیات اجرایی مقابله با آتش، فرآیندهاي ایمنی و HSE و دیگر موارد غیر مندرج) نمی باشد.
13 - صالحیت طراحی سیستم هاي اطفاي حریق احراز شده در این فهرست، تنها مرتبط با سیستم آبی مرسوم و متداول بوده و قابل تعمیم به سیستم هاي آبی خاص، سیستم هاي اطفاي گازي، فوم و... نمی باشد.

14- مالکین و کارفرمایان موظفند تجهیزات ایمنی و آتش نشانی مورد نیاز خود را از لیست محصوالت مورد تایید سازمان مندرج در سایت www.125.ir تهیه نمایند. الزم به ذکر است الزام مالکین و کارفرمایان به خریداري یک برند خاص از سوي شرکت هاي مجري و مشاور تخلف محسوب گردیده و در صورت مشاهده چنین مواردي مالکین می توانند مراتب را به صورت کتبی به سازمان اعالم نمایند
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****44384068شریعتی خیابان خواجه عبداهللا انصاري نبش شهید عراقی پ4 ساختمان اتوبنز واحد 8رستان صنعت تیوا14

****22875350پاسداران سروستان پنجم پالك 16ساتل صنعت پویا15

صنایع ایمنی واطفاء تهران16
خیابان هالل احمر نرسیده به میدان رازي نبش کوچه خاك نگار مقدم مجتمع نگین رازي طبقه سوم 

واحد129
66010187****21

1****66046624خیابان حبیب الهی نبش کوچه فریدون اختراعی پالك2تجارتی فنی فاتح ستیز17

****88741874خیابان سهروردي شمالی خیابان شهید قندي کوچه سوم پالك 2 واحد 7مهندسی فنون برتر فیدار تاو18

****22820373چهارراه کامرانیه  خیابان آقا جانی پالك 2کاربرد الکترونیک در صنایع19

****66010316خیابان آزادي خیابان حبیب الهی  نبش کوچه جهانشاهی پالك 2مبنا آذر سپنتا20

****22894525خیابان  شریعتی باالتر از میرداماد نبش کوچه زرین برج مینا طبقه  12 واحد 2مدامکار21

***77281972خیابان دماوند بین وحیدیه وسبالن  نبش کوچه میر حسینی ساختمان پزشکان شهریارمشاوران ایمن جو 22

****44086036خیابان آیت اهللا کاشانی خیابان شهید رضا تراکمه(بوستان سوم) نبش گلستان یکم پالك13 واحد7مهندسین خاك بتن جوش23

2****88615516مال صدرا خ شیراز شمالی کوچه دانشور شرقی پالك 26نار آب سیستم ویرا24

****88527812خیابان قصیر (بخارست) کوچه 4 پالك 27نارفوم کار25

***88824365مطهري بعد از مفتح خ مهرداد خیابان وراوینی ساختمان 38نارکوب ایران26

***44201601شهرك ژندارمري بلوارمرزداران خیابان البرز کوچه البرز 1   پالك 8نور و ندا سیستم27

****88308564قائم مقام فراهانی ساختمان114 طبقه3 واحد16تک الد28

1****77955036دماوند حدفاصل خیابان30 متري نارمک وچهارراه خاقانی پالك 511 طبقه4 واحد 48مهندسی سگال کنترل پایاب29

آشکار ساز صنعت ایمنی30
خیابان شریعتی ، باالتر از سیدخندان،روبروي پارك شریعتی،کوچه شهید سعید نورمحمدي،پالك 

23،ساختمان آشکارساز،واحد6
22884571****

1*42754شهرك غرب - خیابان حسن سیف کوچه 12 پالك 3پوشش گستر قشم31

11***66073851خیابان  آزادي خیابان شهیدان برج زیتون طبقه2 واحدb4ردان پدرام شهر32
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حذف شرکت به علت عدم پرداخت هزینه سامانه نامه شماره 21241759****88807071کریم خان خیابان عضدي جنوبی نبش کوچه هور بخت پالك 12مظفر صنعت صبا33

****44625226جنت آبادمرکزي پالك 197 مجتمع طوبی طبقه2 واحد 206مهندسین مشاور پایابنیان صنعت34

1حذف شرکت به علت عدم پرداخت هزینه سامانه نامه شماره 21241759****88205969پاسدران میدان هروي خیابان کاظم موسوي پالك63 طبقه چهارم واحد 403هوشمند سازان ورنا35

****44001299فلکه دوم صادقیه خ تقدیري جنب پاساژ افتخار پالك14تالشگران نجات و حریق بین الملل36

****44240262ستارخان روبروي کارخانه برق الستوم پالك 836 طبقه4 واحد13خدمات مهندسی ایمن آسه37

2****66004601صادقیه خیابان 20 سازمان آب کوچه کوهدشت پالك 14 طبقه سوم واحد 5آتریا ایمن کار38

2****66685812بازار مبل یافت آباد.بلوار معلم.خیابان کرمانی.نبش کوچه یدالهی پالك20 واحد12آریا اطفاء ایرانیان39

*22022296خیابان ولیعصر باالتر از اتوبان نیایش روبروي پارك ملت  برج ملت طبقه11 واحد1نوید رنگ پدرام40

1****22855818خیابان شریعتی  باالتر از سید خندان خیابان ذکائی پالك 56صبا تام صنعت41

1****66590182ستارخان نرسیده به میدان توحید  کوثر 2 پالك 1 مجتمع دلگشا طبقه6 واحد39مهندسی ایمن حریق پایدار42

****55908827شهر ري میدان غیبی نبش کوچه معطري پالك43 طبقه سومآتش پاد راگا43

*22391629خیابان قیطریه خیابان خراسانچی نبش کوچه حوزه علمیه پالك 28گیالن میکا44

1****33619473یادگار امام جنوب خیابان هاشمی نرسیده به جیحون پالك 647ایمن شهر شایان45

2****44622613کوي ارم بلوار فردوس بزرگراه شهید باکري پالك 30 ساختمان ارم طبقه 2 واحد 11سرآمدان آرمان کار و ایمنی46

*22389001سعادت آباد باالتر از میدان کاج خیابان علی اکبر (12) پ 24 طبقه سومکلینیک ساختمانی ایران47

1****44356522فلکه دوم شهران  خیابان یکم پاساژ لیدا طبقه 2 غربی واحد8ایمن کار غرب ارمغان48

2بازگشت طبق صورتجلسه شماره 113****77464230خیابان دماوند بعد از خیابان ابوریحان پالك 416ایمن سازان نویان49

****88986657بلوار کشاورز روبروي پارك الله پالك  298نیروحفاظ پاسارگاد50

22****77623092 خیابان انقالب نرسیده به پل چوبی  پالك 266 طبقه 2 واحد 5آتش نورد داتیک51
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1****88303532مفتح شمالی پایین تر از مطهري خ وراوینی نبش زیرك زاده پالك42 طبقه1 واحد4پایتخت سازه شهاب52

1****77730667فلکه سوم تهرانپارس خیابان 202 شرقی بلوار شاهد پالك280 طبقه 2 واحد8آب و آتش ایرانیان آتیه53

1****66380889بزرگراه نواب نبش خیابان دامپزشکی شرقی برج گردان طبقه سوم جنوبی واحد 306پدیده ساختمانی آذر نشان پاسارگاد54

22****44125000بلوار فردوس غرب نبش خیابان سازمان برنامه مرکزي پالك495 ساختمان الله طبقه اول واحد7طرح وتدبیر لیدوما55

****66058671خیابان رودکی خیابان امام خمینی پالك 698 طبقه 1 واحد 3باران اطفاء آتش56

1****44261377شهرك ژاندارمري خیابان ابراهیمی خیابان میثاق خیابان میثاق 2 پالك18 واحد1ایمنی آتش دافع تهران57

*88860126خیابان طالقانی بین مفتح و بهار نبش خیابان طالبیان پالك 1 طبقه2 واحد4نیاك تهویه خاورمیانه58

****49931000خیابان میرداماد،خیابان شمس تبریزي شمالی پالك 28 واحد 7ایمن گستر تهران پویا59

بارانا تجهیز هوشمند60
جنت آباد مرکزي-شانزده متري دوم جنوبی-بلوار شهید مخبري

-پالك 232-ساختمان آمود-طبقه اول-واحد 2
46019197****

حذف شرکت مطابق باصورتجلسه 133****44890492سعادت آباد بلورار دریا خیابان گلها خیابان توحید 4 پالك 78 طبقه 2ایمن شهر همراه61

22حذف به علت سه اخطاره شدن -حذف 1 اخطار و بازگشت آن بدستور آقاي قدیري****77902916میدان نبوت ضلع غربی میدان کوچه عظیمی نیا پالك44 واحد3طراحان شهر سبز62

11****77194979بزرگراه رسالت خیابان داور شمالی پالك5 طبقه4آریا امن آوران آرمان63

****66023143خیابان جیحون خیابان طوس پالك 172 طبقه 4 واحد9بیکران ایمن ایرانیان64

****77886833تهرانپارس خیابان فرجام شرقی بین خیابان باغدار نیا و گلشنی پالك 162 واحد 2هادیان حریق نافع65

2بازگشت طبق صورتجلسه شماره 113****77190239نارمک جانبازان غربی تقاطع خیابان مدنی پالك 1345 طبقه2 واحد3ایمن آدیش66

1****77866559میدان پروین بلوار پروین نبش خیابان 202 ساختمان امیران طبقه سوم پالك 3اطفاء گستر سارا67

ایمن فربد پدرام68
خیابان میرداماد خیابان مصدق جنوبی کوچه تابان شرقی

 پالك 10 ساختمان پارسا طبقه 5 واحد 17
22914838****1

****22075739سعادت آباد بلوار 24 متري (محمد علی کشاورز) پالك 32 واحد 7شفق آگرین آراد69

****44073912خیابان آیت اهللا کاشانی ابتداي خیابان پژوهنده جنوبی روبروي پارك ساحل  خیابان صفدر نظري پ 25امین سازه گستر هورسان70
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شریعتی روبروي متروي شریعتی برج مینا طبقه 9 واحد 1پیشرو صنعت چابک آویژه71
22895001

****1

خ ولیعصر باالتر از تقاطع نیایش و اسفندیار خ رحیمی پالك 54 واحد4آبتیک پوشش آریا72
22658693

*

211****44154183شهرزیبا بلوار تعاون ساختمان کوروش طبقه اول واحد 1سامان سازه هیرسا73

خیابان آزادي نبش بلوار استاد معین پالك251 طبقه سوماریکه گستر کیهان74
66027442

***

ایمن جویان حریق پایتخت75
دریان نو خیابان شهید مسعود سروش (یکم) خیابان شهید دکتر محمدعلی حبیب اهللا پالك 195 ساختمان 

66503382امین طبقه سوم واحد جنوبی
***11

مشاورآذر پاد بوم طرح76
خیابان انقالب خیابان بهار پالك37 برج بهار جنوبی 

77615842 پالك 37 طبقه دوم اداري  واحد528
****1

1****44281574ستارخان ضلع شمال غربی پل ستارخان جنب داروخانه آفاق پالك 3 طبقه 4(بین داروخانه و امالك )یکتا ابنیه پاسارگاد77

خیابان سمیه بعد از تقاطع مفتح پالك132 طبقه6 واحد63جلوه سازان اندیشه جوان78
88302290

****

خیابان گیشا خیابان 31 متري تقاطع خیابان صائمی پالك 45اطفاء همیار انرژي79
88487008

****

نازي آباد میدان بهشت کوچه کوکبی مجتمع زیتون طبقه سوم واحد9آترون صنعت پارس کیان80
55489095

1حذف شرکت طبق صورتجلسه 107****

*44600982بلوار سردار جنگل ساختمان آسمان سردار طبقه2 واحد203صنایع نانو عایق آکسون81

سعادت اباد بلوار پاکنژاد میدان بهرود بلوار شقایق خیابان قمصري کوچه الله3 پالك 23نماد ایمن ساختمان و صنعت82
22355569

****

خ ولیعصر باالتر از پارك ساعی کوچه ساعی2 پالك37 واحد 16دروازه ملل جهان83
86080106*

11****66146586بازار آهن شاد اباد بهاران 2 بلوك 17 طبقه 2 پ 224چرخش آب و آتش84

88452788خیابان مطهري بین سهرودري و شریعتی نبش خیابان وزرایی  ساختمان برگزیده پالك 32 واحد 19آفرینش ایمن سبز85
****

حذف به دستور مستقیم معاونت****26711125ابتداي پاسداران نگارستان دوم(کاشی ها) پالك4 طبقه اولآراد ساختمان آبان86

*88862700خیابان مفتح جنوبی روبروي دانشگاه خوارزمی پالك88 طبقه اول واحد13گروه صنعتی بستانچی87

*88745006خیابان بهشتی.خیابان صابونچی.کوچه مهماندوست پالك13.واحد همکفوزش تدبیر پارس88

صادقیه خیابان سازمان آب جنب شیرینی قصر نبات پالك131 واحد4آتش پاد پارس89
44200425

حذف شرکت به علت عدم پرداخت هزینه سامانه نامه شماره 21241759****
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2****66044500خیابان آزادي . خیابان حبیب الهی.کوچه حسینی پالك 3 طبقه2آراز سازه طوبی90

****22877207پاسداران -خ نگارستان 6 -پ  45 - ط 4آب و آتش نقش جهان91

22462320اقدسیه نرسیده به مینی سیتی ساختمان میالد ورودي 4 واحد 7آرشیت سازان عرش92
****

66063763خیابان استاد معین خیابان طوس بعد از 21 متري جی نرسیده به یادگار امام پالك 638 طبقه 4ایمن سازان حریق طاها93
****

66353450خیابان امام خمینی بین اسکندري و نواب بن بست رز پالك1 طبقه اولپی بنا کوشا94
*

ایمن ایستا شهر آرا95
خیابان آیت اله کاشانی روبروي شهرداري منطقه 5 
خ حسن آباد نبش ك الف ساختمان مهرگان طبقه 7

44532654****1

ایمنی آتش خاموش پارس96
سه راه تهران پارس-سه راه آزمایش-روبروي بیمارستان لواسانی-بین مجتمع صنعتی دوستان و کارخانه 

متمدي-پ8/1
77008708****

****88710809خالد اسالمبولی خ پنجم پالك23 طبقه همکفاردال97

ایمن کاران کوشک98
تهران نازي آباد کوچه انصاري میدان انصاري

 کوچه کوکبی پالك 19طبقه اول
2حذف طبق مصوبه شماره 114 کمیسیون تعیین صالحیت***55068170

****22212227قیطریه میدان چیذر اول خیابان مهدي چیذري پالك 36 طبقه همکف واحد 1صنعت ایمن حاتم99

حذف طبق صورتجلسه 102***66291702میدان ابوذر خیابان سجاد جنوبی خیابان عسگري غربی پالك97ایمن کاران  سامیارجوان میهن100

88641551میدان ونک برج نگار طبقه9 واحد11صنعتی تهویه هامون101
*

حذف شرکت به علت عدم پرداخت هزینه سامانه نامه شماره 21241759

ساتراپ آذر اطفاء102
شهرك غرب بلوار دادمان خیابان درختی خیابان سپهر گلبرگ سوم 

کوچه رضایی پالك106 واحد1
88574832****11

2****66223116یافت آباد بلوار معلم سه راه جوادزندیه پالك 106 طبقه 4 واحد 10گرمایش برودت  پارس103

****88327143میدان فردوسی خ انقالب خ موسوي پالك 46 واحد 10پیرا پاد آپادانا104

2حذف شرکت مرتبط با نامه شماره 21323598 اسپرینکلر در گچ****91305068فلکه دوم صادقیه مجتمع تجاري اداري گلدیس واحد1313آبادگستر تاسیسات ایرانیان105

****88210867یوسف اباد  خیابان 54 پالك 12 واحد 8توسعه و تجهیز ترسیم106

****26153124بلوار ارتش بعد از میدان اراج نرسیده به مسجد امام صادق(ع) پالك 13 طبقه 6 واحد 602بلندسازان افق ساالر107

2****44228051فلکه دوم صادقیه ضلع جنوب شرقی مجتمع افق طبقه 5 واحد 504فاراد صنعت چابک108
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11****88285456شهرآرا خیابان آرش مهر پالك46  واحد 4سام فیدارسورن109

*88825702 خیابان انقالب دروازه دولت .انتهاي خیابان مفتح جنوبی جنب زیرگذر ساختمان 21 طبقه اول واحد 32تهویه مکش و دهش110

حذف با توجه به واگذاري شرکت طی نامه 753836*77245305فرجام خیابان حیدر خانی خیابان ملک لو پالك122 طبقه اول واحد1نیل خاك111

11****77046682تهرانپارس خیابان فرجام خ سراج نبش کوچه عنبرستانی پالك85 واحد5 طبقه2اطفا گستر طاها112

1****22038255خیابان ولیعصر روبروي پارك ملت کوچه ارمغان غربی ساختمان شماره 64 طبقه اول واحد3تارا113

1*26350901سعادت آباد میدان کوهستان بلوار کوهستان مرکز تجاري اوپال واحد 1104آمایش لوتوس ایرانیان114

2****22957737پاسداران میدان هروي خیابان وفامنش پالك 32 مجتمع تجاري پانیز طبقه چهارم واحد 44آدیش آذر مهر115

****71192پاسداران خیابان بوستان دوم خیابان شهید عراقی بن بست ارکیده  پالك 111 طبقه 5آوند انرژي ارتباط116

117
از تاریخ 1396/11/08 نام شرکت ازآتش کاران ویژن به شرکت نوین 

حذف شرکت مرتبط با نامه شماره 20012613-نصب اسپرینکلر در گچ و طرح در جلسه تعیین صالحیت****77242861میدان رسالت خیابان هنگام باالتر از میدان الغدیر نبش خیابان 9 شرقیپالك 468 طبقه 3 واحد 5توسعه آتشکاران تغییر یافت
بازگشت شرکت بر روي سایت مرتبط با صورتجلسه 110 و نامه اتوماسیونی شماره 20664852

1
 

*26420112میرداماد وزیري پور پالك12 واحد4دانش بنیان آساك118

*73675000خیابان ولیعصر روبروي پارك ملت خیابان شهید امین کاج آبادي پالك114 طبقه همکفتوسعه تجارت هویر119

حذف طبق نامه شماره 1169184 مدرك تحصیلی جعلی و صورتجلسه 103 **88930210خیابان انقالب ابتداي خیابان استاد نجات الهی پالك 5 واحد2توسعه ساختار سداد120

*44950115لوار آیت اهللا کاشانی روبروي شهرداري منطقه 5 ساختمان نورگستر طبقه 4 واحد 31پی بنا سازان فردا121
حذف از سایت طبق نامه اتواسیونی شماره  21230590

تاریخ اعتبار گواهینامه فنی

****88848117میدان فردوس خیابان ایرانشهر جنوبی ساختمان 10 طبقه 4  واحد 11کاربرد علوم و فنون122

2****77861803تهرانپارس اتوبان باقري خیابان فرجام شرقی خیابان باغدارنیا(رشید شمالی)پالك 21 واحد 17پیشگامان ایمنی مهر پارسیان123

****44093105بلوار اشرفی اصفهانی برج نگین رضا طبقه7 واحد714صنعت محور ایمن آندیش124

****22674272قیطیریه - روبروي پارك قیطریه پالك 77 طبقه اول واحد 2 جنوبیشرکت آبان آرنا125

****44534553تهرانسر بلوار اصلی نبش کوچه 6  پالك 189 ساختمان ایرانیان طبقه 3 واحد 11نو اندیشان انرژي ایمن پارسه126
حذف طبق نامه شماره 19950751 و در نوبت تعیین صالحیت مجدد قرار گرفت 

بازگشت بر روي سایت طبق صورتجلسه 115 و درج یک اخطار
1

****88277373 بلوار مرزداران نبش خیابان اطاعتی جنوبی پالك 50 واحد 5فردید ایمن شار127
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*22870228شریعتی پایین تر از میرداماد کوچه بهشت آساپالك 5پاژند پاد128

حذف به علت عدم اخذ گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات(7/1399//14) پیرو نامه شماره 20163988*88083780شهرك غرب بلوار دادمان خیابان میالد کوچه میالد 6 پالك 11سازه هاي مقاوم ایرانیان129

*26854005نیاوران بعد از سه راه یاسر نبش کوچه معظمی پالك 329 طبقه 4 شرقی واحد 21آبنوس پوشش پارسیان130

*22376980شهرك غرب بلواردادمان برج طوبیبهسازان توسعه آرمان131

*54947کوي نصر پیروزي غربی پالك  69پادناهور132

(عدم اخذ گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات به شماره نامه 18654502)*88740445خیابان خرمشهر خیابان عشقیار کوچه یکم پالك 38 بنا سازان ساینا بتن133

****77201077میدان رسالت خیابان سلمان طرقی خیابان فرجام غربی پالك 853 واحد 8رابین صنعت راد134

***22866441شریعتی باالي سید خندان خ خواجه عبداله انصاري پ 208مبناي سازه هوشمند آریا135

****66436756خیابان جمالزاده جنوبی  خیابان کلهر نرسیده به زارع پالك 71  واحد 4ایمن اسکان صبا136

****77296609فلکه اول تهرانپارس خیابان گلبرگ بین خیابان رشید و خیابان 113 پالك 130 بلوك A  واحد 20 طبقه 4ایستا تاسیسات زاگرس137

*22072639فرحزاد یادگار امام ایثارگران شمالی ایثار یکم پالك 18 واحد 2نفت و آب پارسیان138

****88937388خیابان استاد نجات الهی جنوبی پالك 45 طبقه اولبست آالرم139

قطع سامانه با توجه به عدم معرفی مهندس معمار از تاریخ 18/01/1400)****55170702خیابان قزوین خیابان سبحانی خیابان نبش ربیعی پالك 85 مجتمع نوین طبقه 3شهاب صنعت سینا140

***88100893یوسف آباد بین خیابان 21 و خیابان19 پالك 207 واحد2مبنا مانا بناي نوین  اجرا141

مبین تک فن آوران142
خیابان شریعتی داودیه خیابان گل نبی  میدان احمدي روشن خیابان ساسانی پور نبش قندي پالك 3  طبقه 5 

واحد 9
1عدم اخذ گاهینامه فنی از مرکز تحقیقات *26406841

****22888319خیابان شریعتی ، باالتر از پل سید خندان خیابان عبداهللا کوچه ششم پالك 41 طبقه 2طرح و اجرا آراك143

ایمن ایده ي سناپاد144
جنت آباد مرکزي خیابان شهید حسین شجاعی شرقی خیابان سرتیپ دوم خلبان کویري طامه پالك 26 واحد 

جنوبی
44213337***

حذف به علت عدم اخذ گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات(7/1399//14) پیرو نامه شماره 20163988*22118391یادگار امام شمال ایثارگران شمالی ایثار یکم پالك 18 طبقه 3 واحد3آتش پاد سازه ایرانیان145

****44212524مرزداران خیابان ایثار بلوار مرزداران پالك 108 طبقه همکفشهاب ایمن پارس146
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1****66723698خیابان انقالب خیابان کندوان کوچه مهرانی پالك 8 طبقه همکفمهندسین فرتاك انرژي مهام147

*22194702پاسداران  برج سفید طبقه 5 واحد 504هواي پاك آوان ایرانیان148

****22276032میردامادروبروي مسجد الغدیر خیابان انوار (شنگرف) بن بست یکم پ 3 واحد3طرح آرا برین149

حذف به علت عدم اخذ گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات(7/1399//14) پیرو نامه شماره 20163988*22097801مرزداران بین البرز و آریافر پالك 99 طبقه دوم واحد 4تدبیر بناي آرین150

****77760979فلکه اول تهرانپارس خیابان امیري طائمه (142 غربی) پالك 182 طبقه اول واحد 1سپیدان بناي سورنا151

****66614181انتهاي یادگار امام خیابان قلیچ خانی بین خیابان کمیل و چراغی پالك 59ایمن گران حریق152

****66805469خیابان الغدیر خیابان علی اکبر جعفري میدان شادآباد پالك 175 طبقه 3پایا کوشش پارمیس153

***65822182خیابان رودکی بین خیابان کمیل و امام خمینی نبش بابازاده  پالك 2 واحد 3باتیس ایمن پارسیان154

حذف شرکت کناف مرتبط با نامه شماره 19565267(منقضی شدن محصول)*88207929خیابان نلسون ماندال کوچه قبادیان شرقی پالك 19کناف ایران155

پایا تهویه آریا156
خیابان فلسطین شمالی نرسیده به بلوار کشاورز نبش کوچه راد

 پالك 441 ساختمان عرفان طبقه 3 واحد 15
88936108*

حذف از سایت طبق نامھ اتواسیونی شماره  21230590*44016579آیت اله کاشانی روبروي بلوار اباذر ساختمان یاران واحد 504زرین پوشش ویرا157

ایمن شناس پرشیا158
شهرك غرب بلوار دریا خیابان گلها نبش کوچه توحید سوم 

پالك 16 طبقه 2 واحد 4
88081366****

صنایع پدیده ایرانیان فن159
میدان کاج سعادت آباد شمالی نبش کوچه هفتم

 مجتمع میالد کاج طبقه چهارم واحد 404
22368139*

160
تعاونی تولید رنگ

 و رزین الوان
*4812کیلومتر 21 جاده مخصوص خیابان بهار4 خیابان بهار 5 شرکت الوان

****88558005یوسف آباد خیابان 13 پالك 37 برج پرشیا طبقه 2  واحد 22گنجینه پاوان161

****44014383بلوار فردوس شرق تقاطع وفا آذر مجتمع آیریک سنتر طبقه 5 واحد 316آراد ناجیان برج پایتخت162

****22148417شهرك غرب بلوار فرحزادي بعد از بزرگراه نیایش نبش گلستان سوم مجتمع افق طبقه 7 واحد 54ساتیا ایمن کار163

ایستا صنعت آذرخش164
بزرگراه شیخ فضل اهللا نوري بلوار شهید تیموري ابتداي خیابان آزاده غربی کوچه گل سیب پالك 3 طبقه 3 

واحد 8
66022487****1

***22369188خیابان مطهري خیابان قائم مقام فراهانی 4 پالك 12 طبقه 3 واحد 11تارنماي طالیی165
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*66381440نواب پایین تر از آذربایجان ساختمان اداري شهاب 1 طبقه 3 واحد 137تجارت گستران فیدارپارسه166

*88962466خیابان فاطمی روبروي خیابان کاج پالك 118 طبقه اولارگ سازه آریامهر167
حذف طبق نامه اتوماسیونی شماره  21182606

بازگشت طبق نامه اتوماسیونی شماره 21441736
حذف طبق نامه اتوماسیونی شماره 22666627

ایمن ساز آتش نشانان تهران168
خیابان آزادي نبش خیابان جمالزاده شمالی 

ساختمان جمالزاده طبقه 2 پالك 4
66435467***

169
فنی مهندسی شبکه 

ارتباطات آداك
***75441شریعتی دو راهی قلهک کوچه مسعود خیابان مطهري پالك 21 واحد 6

*66172600سعدي شمالی نرسیده به منوچهري کوچه صفا منش پالك 13 واحد 4تجارت برق الله زار170

ماد ایمن پاسارگاد171
اشرفی اصفهانی ، بلوار مرزداران ، نرسیده به یادگار امام مجتمع نگین آسمان پالك 178 بلوك 4 طبقه 5 

واحد 20
44255312****

حذف طبق نامه اتوماسیونی شماره  21182606*77245305تهرانپارس خیابان ملک لو پالك 122 طبقه اول واحد 1آتش پاد آرا172

***44086036آیت اله کاشانی خیابان تراکمه پالك 13 واحد 7مهندسین مشاور ایمن گستر ژیوار173

آتش ستیزان  جوان174
خیابان دماوند حدفاصل 30 متري نارمک و چهارراه خاقانی روبروي ایستگاه بی آرتی ابوریحان پالك 511 

برج اداري دماوند طبقه 5 واحد53
77948058****

*22656135بزرگراه مدرس بلوار نلسون ماندال(جردن) خیابان گلخانه پالك 11/1 واحد7دقیق کنترل آرمان175

****22848778ابتداي خیابان پاسداران خیابان دشتستان سوم پالك 28 واحد 1ایمن افق پارسیان مهر176

****55926940شهر ري خیابان ورامین مجتمع الماس ري طبقه 4 واحد 185رایمند عمران آریا177

****22745542میدان تجریش خیابان فناخسرو نبش کوچه کرمانشاهی راد پالك 55 واحد 13آرکا ایتوك حریق178

آشکار کننده آتش ایرانیان179
حدفاصل چهار راه آیت و پل باقري ایستگاه اتوبوس ابوریحان نبش خیابان تیموري پالك 406  طبقه سوم 

واحد 7
77400417****

****55075307نازي آباد میدان بهمنیار پ 401 طبقه 4ایمن سازان آتشاب180

****66019216خیابان آزادي بعد از استادمعین ساختمان 555 واحد 11آذر تجهیز کاسپین181

***22916942بزرگراه مدرس شمال خیابان ظفر شرقی خیابان فرید افشار بلوار آرش به سمت مدرس پالك 34پیشگامان تحول سبز آریا182

****44228661ستارخان خسرو شمالی برج بهاران پالك 46 طبقه 13 واحد 3آذر صنعت مانلی183

حذف شرکت مطابق با نامه درخواستی به شماره اتوماسیونی 276389*66916638خیابان اسکندري شمالی باالتر خیابان آزادي نبش کوچه محمدي پالك 128صنعتی فن ایران184



ارزیابی ریسک 
تعداد تعداد تذکرتعداد اخطارهاخطر ساختمان

اخطارها
مشاوره

قبل از 
25/4/99

از تاریخ
99/04/25 

بعد از 
25/4/99

تلفن  نشانی  نام شرکت  ف  توضیحاترد
 ایمنی در 

معماري

مقاوم سازي 
سازه هاي 

فلزي در برابر 
حریق

سیستمهاي 
کشف 

و اعالم حریق

سیستم هاي 
اطفاي حریق

سیستمهاي 
تهویه 

واگزاست فن

*77331415تهرانپارس خیابان اتحاد کوچه 18 غربی پالك 33تجهیز آمیتیس دایا185

****66919074میدان توحید خیابان پرچم جنب کانون توحید پالك 66 طبقه 5 شرقیمهندسین مشاور نیک دشت186

****44203835ستارخان خیابان صحرایی میدان صحرایی مرکز خرید پارسیان طبقه اول راهروي F جنوبی پالك 21/415راه و ساختمانی بهادر گستران187

*22022209خیابان ولیعصر روبروي پارك ملت برج ملت طبقه 11 واحد 5آدیش پوشش برتر حریق188

****66832490خیابان آذربایجان بین خوش و قصرالدشت پالك 850 طبقه سوم واحد 5فنی مهندسی نصب توان آریا189

****36830856خیابان 17 شهریور باالتر از خیابان شیرازي ساختمان پارس  پالك 1114طبقه 3 واحد6ابنیه مهار آتش190

***88893656خیابان ولیعصر خیابان کریم خان خیابان استاد نجات اللهی خیابان شاداب پالك 44 واحد 5گروه نگاه بانان آتش آترون ایرانیان191

****26130164اقدسیه خیابان موحد دانش پالك 85 مجتمع تجاري اداري اقدسیه طبقه 3 واحد 39ایمن سازان نفس192

****33782317میدان امام حسین  ع خیابان اقبال  الهوري کوچه شهید پتراکو پ2 طبقه 3ایده گسترتوسعه پوشش بینا193

***88100507میدان آرژانتین خیابان بخارست کوچه نوزدهم پالك 11 طبقه 2 واحد 3آترین رادمهر194

***88516569تقاطع سهروردي شمالی و شهید قندي پالك 735 واحد 6ساختار انرژي ژرف195

*88053943شیراز جنوبی نبش کوچه 68 غربی  پالك 2 طبقه 2 واحد 2تولیدي رامان فیدار سازه196

****26700086خیابان پاسداران نگارستان هشتم بعد از میدان فرخی یزدي کشوري شرقی پالك 76 واحد 4آرشا ایمن توان197

***55489095خیابان رجایی میدان بهشت ساختمان زیتون طبقه سوم واحد 6آترون حریق کاران پایتخت198

****86043557خیابان جانبازان غربی قبل از چهارراه کرمان نبش کوچه احمدي  بن بست اول پالك 1 طبقه 4 غربیآترا صنعت آریا199

****56802104خیابان امام زاده حسن کوچه شهید صبوري مجتمع تجاري رضوان مال طبقه همکف واحد 366ایمن اطفاء پیروز200

****88752464خیابان بهشتی بعد از تقاطع سهروردي نرسیده به باس آباد پالك 199 طبقه 2 واحد 7علم و صنعت ایمنی ایرانیان201

****26145760مجیدیه شمالی میدان بهشتی خیابان ابوالحسنی جنب ایران خودرو پالك 14 ساختمان گلستان طبقه 2 واحد 4آدیش  پاد بنا202

***77938740نارمک ضلع جنوبی غربی میدان هفت  حوض کوچه جواد عظیمی نیا جنب پاساژ کیمیا پالك36 طبقه اولآتش مهار پایدار203
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****22987752پاسداران کوچه امید شرقی خیابان شهید مصطفی وفا منش پالك 10 طبقه 2 واحد 3ایمن پاد آگرین204

****46135475سردار جنگل پایین تر از نیایش بین خیابان شقایق و نسترن پالك 54 طبقه 4پیشگامان فناوري مهرآذر205

*86175043بلوار فرحزادي روبروي مجتمع تجاري میالد نور مجتمع تجاري اداري ستین طبقه 5 واحد 43آرمان ایمن پوشش206

*46144267جنت آباد مرکزي نبش کوچه عسگري ساختمان اداري اکسین طبقه 2 واحد 2رسام تجارت هواران207

***55787850شهرري میدان نماز بلوار امام حسین نرسیده به خیابان فدائیان اسالم پالك 49 طبقه پنجم واحد 1آشکار کننده آتش208

****86112312شهرآرا خیابان آرش مهر خ س ا م - مجتمع بزرگ شهر  آرا  پالك 1 واحد 7شایان نور اریکه209

***26379122نیاوران خیابان پاسداران مجتمع اداري تجاري اطلس مال طبقه هفتم (a5) واحد 709اطفاء حریق آتین210

****44074940فردوس خیابان شهید همایون وفا آذر جنوبی بن بست گل آراي سوم پالك 12آتش پاد ویرا

****88572719خیابان آزادي روبروي وزارت کار کوچه آشیان پالك 4 طبقه 5 واحد 9مهندسی ایمن صنعت هارپاك

***44221617مرزداران انتهاي آریا فر سازمان آب پالك 77 طبقه همکفهورسان ایمن بهنیا

****44311260شهران بلوار کوهسار نبش خیابان مطهري پالك 59 طبقه 3 واحد 4ایمن کاوان شهر کیاراد آفاق

****86112821گیشا نبش خیابان طهماسبی پالك 2 طبقه 3 واحد 10تدبیر مهار حریق215

****91016303میدان ولیعصر خیابان شهید سپهبد قرنی خیابان سمیه 213 دومایمنی و مهندسی حریق آذر رایکا

****88502626سهروردي شمالی هویزه غربی کوچه مرجان پالك 3 واحد 3آتش پاد هدیش

****22118042شهران شمالی باالتر از فلکه دوم نبش خیابان قشالقی پالك 12 ساختمان اسفندیار طبقه 5 واحد 17آوان شهر

*88740445خیابان خرمشهر خیابان شهید عشقیار کوچه یکم پالك 38 واحد 3آرمان جاوید ماهان

****33738120خیابان خاوران نرسیده به پمپ بنزین بین خیابان شه رستانی و بیات پالك 262 طبقه 4 واحد 14هیوا تهویه آراد

****44213279صادقیه خیابان خسرو شمالی مجتمع بهاران پالك 46 طبقه 12 واحد 7ایمن خزر سبز

****77686966خیابان سعدي شمالی خیابان مرادي نور پالك 31پیشگامان صنعت و ایمنی پرگاس
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****44030190اشرفی اصفهانی گلستان 14 برج نگین رضا طبقه اول شمالی واحد 102ایمن حریق آرکا


