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**88251380گیشا نبش خیابان 38 پالك241آتش پاد بنا1
******66084294خیابان حبیب الهی نبش کوچه جهانشاهی پالك 2آتش کاویان ایمن جو2
******88366947شهرك غرب بلواردادمان روبروي پمپ بنزین نبش کوچه جهاد پالك1آرام ایمن صبا3
******26423711بلوار میرداماد خیابان رودبار غربی کوچه خسروانی پالك 2آگرا پاد پایار4
**22669489خیابان ولیعصر خیابان فرشته پالك 132ایده پوشش جوان 5
******88614494ونک خیابان مال صدرا بعد از کردستان پالك 53ایمن اقلیم6
******66907660توحید کوچه شهید حاج رضائی پالك 13ایمن حریق آذروند7
******77153018پیروزي خیابان اول نیروي هوائی نبش خیابان 1/21 ساختمان پامچالایمن دقیق هوشمند8
******66562731میدان انقالب اول خیابان ازادي کوچه شهید جنتی پالك 24ایمن سازان آدیش9
1******26317580رسالت خیابان کرمان جنوبی کوچه عقیقی  ساختمان ابن سینا پالك 61ایمن صنعت آگرا10
******77289505خیابان دماوند ایستگاه سبالن خیابان اشراقی کوچه 8 متري اول شرقی پالك ایمن گستر سنگسر11
**88740445خیابان خرمشهر خیابان عشقیار کوچه یکم پالك 38 بنا سازان ساینا بتن12
******22653812خیابان ولیعصر نرسیده به پارك وي روبروي ایستگاه خبرنگاران بن بست بهسا13
******88933140کریم خان زند خیابان شهید عضدي ساختمان آبان پالك 1پارس آژیراك14
******66055848خیابان آزادي نبش خیابان شادمان پالك 409تعاونی آتش نشانی15
******88926400خیابان ولیعصر نرسیده به زرتشت خیابان غزایی عتیق پالك17 راد پایا تدبیر 16
******66025697خیابان آزادي خیابان شهیدان خیابان نیکنامی نبش کوچه مرجان پالك 22رستان صنعت تیوا17
******22875350پاسداران سروستان پنجم پالك 16ساتل صنعت پویا18
******66010187خیابان آزادي روبروي دانشگاه شریف پالك 456صنایع ایمنی واطفاء تهران19
******66046624خیابان حبیب الهی نبش کوچه فریدون اختراعی پالك2فاتح ستیز20
******88744781خیابان سهروردي شمالی خیابان خرمشهر خیابان نوبخت کوچه یکم پالك 18فنون برتر فیدار تاو21
******22820373چهارراه کامرانیه  خیابان آقا جانی پالك 2کاربرد الکترونیک در صنایع22
******66010316خیابان آزادي خیابان حبیب الهی  نبش کوچه جهانشاهی پالك 2مبنا آذر سپنتا23
******22894525خیابان  شریعتی باالتر از میرداماد نبش کوچه زرین برج مینا طبقه 12مدامکار24
******77281972خیابان دماوند بین وحیدیه وسبالن  نبش کوچه میر حسینی ساختمان پزشکان شهریارمشاوران ایمن جو 25
******66916017آزادي روبروي وزارت کار نبش کوچه مسجد علی (ع) پالك 38مهندسین خاك بتن جوش26
******88615516مال صدرا خ شیراز شمالی کوچه دانشور شرقی پالك 26 ناراب سیستم ویرا27
******88527812خیابان قصیر (بخارست) کوچه 4 پالك 27نارفوم کار28
******88824365مطهري بعد از مفتح خ مهرداد خیابان وراوینی ساختمان 38نارکوب ایران29
******44201601شهرك ژندارمري بلوارمرزداران خیابان البرز کوچه البرز 1   پالك 8نور و ندا سیستم30
******88308564قائم مقام فراهانی ساختمان 114تک الد31
******77955036دماوند حدفاصل خیابان30 متري نارمک وچهارراه خاقانی پالك 511 برج سگال کنترل پایاب32
**88286963کوي نصر پیروزي غربی پالك  69پادناهور33
******22884571خیابان شریعتی خیابان خواجه عبدهللا انصاري پالك 172آشکار ساز صنعت ایمنی34
******22866441شریعتی باالي سید خندان خ خواجه عبداله انصاري پ 208مبناي سازه هوشمند آریا35
**42754شهرك غرب بلوار خوردین بعداز چهارراه دادامان توحید یک-پالك41پوشش گستر قشم 36
**22376980شهرك غرب بلواردادمان برج طوبی بتا37
******66073851خیابان  آزادي خیابان شهیدان برج زیتونردان پدرام شهر38
******88807071کریم خان خیابان عضدي جنوبی نبش کوچه هور بخت پالك 12مظفر صنعت صبا39
**88083780شهرك غرب بلوار دادمان خیابان میالد کوچه میالد 6 پالك 11سازه هاي مقاوم ایرانیان40
******44625226جنت آباد شمالی پالك 197 مجتمع طوبیپایا بنیان صنعت41
******88205969توانیر خیابان نظامی گنجوي کوچه پناه پالك 8هوشمند سازان ورنا42
******44001299فلکه دوم صادقیه خ تقدیري جنب پاساژ افتخار پالك14 تالشگران نجات و حریق بین الملل43
******44240262ستارخان روبروي کارخانه برق التوم پالك 836.ایمن آسه44
******66004601خیابان ازادي خیابان استاد معین تقاطع هاشمی کوچه رضائیون فدك یکم پالك 2آتریا ایمن کار 45
******66685812بازار مبل یافت آباد.بلوار معلم.خیابان کرمانی.نبش کوچه یدالهی پالك20آریا اطفاء ایرانیان46
**22024111خیابان ولیعصر باالتر از اتوبان نیایش روبروي پارك ملت  برج ملتنوید رنگ پدرام47
******22855818خیابان شریعتی  باالتر از سید خندان خیابان ذکائی پالك 56صبام تام صنعت48

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تھران ھیچگونھ مسئولیتی درقبال موارد ذکر شده ندارد و کارفرمایان راساً می بایست مطابق آئین نامھ کنترل پروژه و قرارداد ھای مصوب اقدامات الزم را صورت پذیرند.

فھرست شرکتھای فعال تعیین صالحیت شده ارائھ دھنده خدمات ایمنی و آتش نشانی 

تلفن  نشانی  نام شرکت  ردیف 
ایمنی در تاسیسات سیستم ھای اطفای حریق

الکترونیکی و مکانیکی
سیستمھای کشف و 

اعالم حریق مقاوم سازی سازه ھای  ایمنی در معماری
فلزی در برابر حریق

مالحظات :فھرست حاضر پیرو ابالغیھ آئین نامھ تعیین صالحیت شرکتھای ارائھ دھنده خدمات ایمنی و آتش نشانی شورای اسالمی شھر تھران تھیھ گردیده است کھ با توجھ بھ درخواستھای جدید واحراز شرایط الزم بصورت متناوب بروز رسانی می گردد.

تذکر: 
١- این فھرست جھت آگاھی عموم شھروندان از شرکتھای فعال در حوزه ایمنی و آتش نشانی با توجھ بھ احصاء حداقل شرایط الزم  منتشر می شود و بھ منزلھ  تایید و صحت عملکرد شرکتھا نمی باشد و عملکرد شرکتھا بصورت دوره ای ارزیابی و از نظر کیفی مورد پایش قرار خواھد گرفت 

کھ نتایج آن در فھرست نھایی بصورت مستمر درج می گردد.
٢- شھر وندان محترم می بایست با توجھ بھ عملکرد شرکتھا و بررسی رزومھ آنھا نسبت بھ انتخاب پیمانکار اقدام نمایند. 

٣- شرکتھا و مالکین (کارفرمایان) موظف بھ عقد قرارداد براساس آئین نامھ اجرایی خدمات ایمنی و آتش نشانی بوده و ھر گونھ تخلف از عقد قرار داد و آئین نامھ اجرایی برای کلیھ خدمات مشاوره ،طراحی و اجرا منجر بھ صدور اخطاریھ و حذف از فھرست حاضر خواھد شد.
۴- آئین نامھ اجرایی خدمات ایمنی و آتش نشانی باید بھ پیوست کلیھ قراردادھا درج و در دو نسخھ تھیھ و بھ امضاء کارفرما و مشاور ویا مجری برسد .

۵- در صورت مشاھده ھر گونھ تخلف بر اساس آئین نامھ اجرایی کھ در ھمین سایت قابل دسترسی می باشد،مراتب را جھت پیگیری بھ صورت کتبی بھ سازمان اعالم نمائید.

سیستمھای تھویھ 
واگزاست فن


