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(TUV)آلمان 

 برند ملی ثبت شده

 شماره:  .....................

 پیوست: .....................

 تاریخ:   ......................

 یعیوس طیف کالیبراسیون و ساخت زمینه پارسه در سازان بهراد بنیان دانش شرکت

 شرکت این جانب از شده ارائه محصوالت. فعالیت دارد آزمایشگاهی مختلف تجهیزات از

 مراکز و دانشگاهها خصوصی، و دولتی پیمانکاران مشاور، مهندسین از بسیاری توسط

 توسط شده ارائه خدمات. گیرد می قرار استفاده مورد نظامی و تحقیقاتی علمی، مختلف

 باشد :می زیر شرح به شرکت این

      آزمایشگاههای فنی و مهندسی تجهیزات و ساخت طراحی، .0

 آزمایشگاهی مختلف تجهیزات خرید خصوص در مشاوره .3

 دیجیتال به آنالوگ دستگاههای و تجهیزات ارتقاء .2

 خاص های پروژه نیاز مورد مختلف دستگاههای و تجهیزات ساخت و طراحی .5

 اندازی راه برای نیاز مورد های آموزش همراه به فروش از پس خدمات و گارانتی .8

 آزمایشات انجام و ها دستگاه با کار آموزش شامل کیفیت کنترل آزمایشگاه

 تجهیزات آزمایشگاهی با ارایه برگه مورد تایید اداره استاندارد کالیبراسیون کلیه .7

  های استاندارد مبنای بر نامه گواهی دریافت به مفتخریم ما

ISo 9001:2015  - مدیریت کیفیت 

ISO 14001:2015 – مدیریت محیط زیست 

OHSAS 18001:2007    -ایمنی و بهداشت پرسنل 

 نظر تحت  فروش از پس خدمات و ساخت ،مدیریت طراحی:  فعالیت محدوده با

 . آلمان(TUV) استاندارد
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 :شرکت کاری رزومه از ای گزیده

 

 

 ( 222772به شماره ثبت   )   ثبت برند ملی بهرادسازان 

 ایران ساخت تجهیزات و مواد نمایشگاه دوره 4 در بهراد شرکت تجهیزات تایید 

 )جمهوری ریاست فناوری معاونت)

 آزاد هایدانشگاه عمران گروه های آزمایشگاه تجهیزات تامین مناقصه برنده 

 جهرم نور پیام دانشگاه و آبادان کریم، کنگان،رباط

 تجهیزات تامین : 

 فارس خاک مکانیک آزمایشگاه 

 کنگان پاالیشگاه به وابسته ایران پارس پترو شرکت 

 کشور های فرودگاه تخصصی مادر شرکت 

 رضوی قدس آستان اقماری های شرکت 

 سیمان کارخانجات آزمایشگاههای تجهیزات تامین 

 آزاد های دانشگاه واحداز 27 تعداد در کیفیت کنترل های آزمایشگاه اندازی راه 

 کشور سراسر اسالمی

 و عمران سازمان تایید مورد بتن و تکنیک ژئو آزمایشگاه 58 از بیش اندازی راه 

 کشور سراسر مهندسی نظام سازمان و شهرسازی

 استاندارد اداره تایید مورد ماسه و شن معادن آزمایشگاه 87 از بیش اندازی راه 

 کشور

 استاندارد اداره تایید مورد آماده بتن کارخانه آزمایشگاه 77 از بیش اندازی راه  

 

 



 

 

 

 ساخت و طراحی تجهیزات آزمایشگاه های       

مقاومت مصالح، مکانیک خاک، ژئوتکنیک، 

 بتن، قیر وآسفالت           

 دفتر مرکزی: 

آفریقا)جردن(نبش خیابان والی نژاد بلوار  -تهران

 2واحد  3پالک -کنار برج افرا
     19036790275: همراه    130-32532882 :تلفن

  استان فارس: دفتر
ساختمان  91کوچه -ی رازیش دهیشور ابانیخ -زرایش

 واحد یکراز 

 19036790275همراه :   160-23237213 :تلفن
  

TESTING EQUIPMENT 
For The Construction Industry 

Adress:2th Unit, No 3,Valinejad St, 
Africa Blvd, Tehran, Iran. 

Mob: 0098-9127691364 

Tel: 0098-2128423558 

Behradcompany.com 

info@behradcompany.com 

          

 نامه گواهی دریافت به مفتخریم ما

 های استاندارد مبنای بر

ISO 9001:2015 

 مدیریت کیفیت

ISO 14001:2015  

 مدیریت محیط زیست

OHSAS 18001:2007    

 یمنی و بهداشت پرسنل

 استاندارد نظر تحت

(TUV)آلمان 

 برند ملی ثبت شده

 شماره:  .....................

 پیوست: .....................

 تاریخ:   ......................

 

 مراکز پژوهشی و آموزشی : تجهیزات امینت

 

 ع() حسین امام جامع دانشگاه 

 مشهد فردوسی دانشگاه دولتی  

 دامغان دولتی دانشگاه  

 اصفهان تحقیقاتی و علمی شهرک  

 کردستان دولتی دانشگاه  

 بم دولتی دانشگاه  

 ای حرفه و فنی دانشگاه  

 سمنان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دولتی دانشگاه  

 سنندج واحد اسالمی آزاد دانشگاه  

 اسالمشهر واحد اسالمی آزاد دانشگاه  

 آباد نجف واحد اسالمی آزاد دانشگاه  

 رجایی شهید دبیر تربیت دولتی دانشگاه  

 اردکان دولتی دانشگاه 

 گیالن دولتی دانشگاه 

 تهران صنعت و علم دولتی دانشگاه 

 استهبان عالی آموزش مرکز 

 اردکان ای حرفه و فنی دانشگاه 

 گناباد دانشگاه 

 بابل نوشیروانی صنعتی دانشگاه 
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 بهراد سازان به روایت تصویر
 تجهیزاتپویایی و 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 :حضور گروه مهندسی بهراد در 

 معاونت علمی ریاست جمهوری"ساخت ایران"نمایشگاه  .9

 اندر برج میالد تهر 18اسفند ماه  کیژئوتکنهماش  .2

 حضور در همایش صنفی بتن شیراز .3
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