
 

 رزومه

 شاخه زیتون لیانبازرسی فنی و مجتمع آزمایشگاهی  دانش بنیانشرکت 
 

 مسعود محبوبیمدیرعامل:  -1

 EDMONTONکارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک و دکتری افتخاری از دانشگاه تحصیالت مدیرعامل:  -2

 بوشهر، بلوار دهقان، روبروی درب خروج گمرک، انتهای کوچه رستوران میالد، ساختمان افق نشانی شرکت: -3

 مشاوره المللی کاال، مجتمع آزمایشگاهی، آموزش وبین فنیبازرسی  حوزه فعالیت: -4

 بازرسی: -1-4

از  17020گواهینامه ایزو و اخذ المللی )سورویانس( از سازمان ملی استاندارد ایران ملی و بینبازرسی دارای پروانه 

 :هایمرکز ملی تأیید صالحیت ایران در زمنیه

 ، مواد معدنیپتروشیمی و نفتی مواد نفت، ،گیاهی های روغن و کشاورزی محصوالت غذایی، مواد *

 و آرایشی محصوالت پلیمری، و شیمیایی مواد برقی، خانگی لوازم خودرو، قطعات و خودرو :مصرفی کاالهای *

 مجموعه و رایانه چرم، و نساجی سلولزی، الکترونیکی، و الکتریکی لوازم مکانیکی، لوازم بازی، اسباب بهداشتی،

 موتورسیکلت  تلفن،

 مکانیکی تجهیزات ،(برقی هایآسانسور) باالبرها کشاورزی، آالت ماشین صنعتی، آالت ماشین :صنعتی کاالهای *

  پزشکی تجهیزات فلزی، صنایع و

 و کنندگان صادر کنندگان، وارد اختیار در تواندمی را مقصد و مبدأ در بازرسی خدمات کلیه بخش این همچنین* 

 صدور و بازرسی حمل، از پیش بازرسی ظاهری، هایبازرسی شامل که دهد قرار دنیا سراسر در کنندگان تولید

 بازرسی های گواهینامه صدور و تولیدی های واحد از بازرسی گمرکات، و بانک به ارائه جهت بازرسی نامهگواهی

COI شودمی پروفرما قیمت تأیید گواهی و مقصد و مبدأ در. 

 خودرو، تولید تطابق و نوع تأئید زمینه در 17020 ایزو استاندارد و صالحیت تأیید گواهینامه با اخذهمچنین * 

 در ذیل خدمات ارائه توانایی ایران صالحیت تأیید ملی مرکز از موتورسیکلت و تراکتور و کشاورزی آالت ماشین

داخل،  تولید خودروهای تولید و تطابق نوع تأیید وارداتی، خودروهای نوع تأیید :را دارد المللیبین و ملی گستره

 کشاورزی آالت ماشین نوع تأیید خودرو، استانداردهای تدوین خودروها، فیزیکی بازرسی خودروها، کاربری بازرسی

 .موتورسیکلت نوع تأیید تراکتور و و

برداری از کاالهای وارداتی و های نفتی، بازرسی و نمونههای وارداتی و صادراتی نفت و فرآورده* بازرسی از کشتی

 …ای پتروشیمی منطقه عسلویه و خارگ وهصادراتی و تولید داخل، اخذ قرارداد بازرسی با شرکت

های آلمان، کانادا، ارمنستان و ترکیه و شعب و نمایندگیحوزه جغرافیایی کشورهای مالزی، فعالیت بازرسی در  *

 داخلی بوشهر، تهران، عسلویه، بندر گناوه، بندرعباس، بندر لنگه، بندر امام خمینی، شیراز، تبریز، یزد و اصفهان

 

 



 

 

 مجتمع آزمایشگاهی: -2-4

متر مربع  4000آزمایشگاهی بالغ بر دارای فضای از مرکز ملی تأیید صالحیت ایران و  17025گواهینامه ایزو اخذ 

متالوژی، میکروبیولوژی، بیولوژی مولکولی )تراریختگی(، ژنتیک، آنالیز دستگاهی، اسباب ذایی، مواد غهای در حوزه

 هایی همچونگیری از دستگاهبا بهرهو نفتی  هایفرآوده و بازی، برق و مکانیک، لوازم خانگی و انفورماتیک، نفت

ICP-MS, LC-MS/MS, HPLC, GC, ATOMIC  GC-MS, TOTAL SULFUR ANALYZE  میزان و

 .میلیارد ریال 800گذاری بالغ بر سرمایه

 

 آموزش و مشاوره: -3-4

صنایع شیمیایی و پلیمر، تدوین استاندارد، های استاندارد ایران در زمینهاز سازمان ملی آموزش با اخذ پروانه 

های نفتی، خودرو و نیرو محرکه های چوبی، سلولزی، نفت و فرآوردهکیفیت، چوب و فرآوردههای مدیریت سیستم

 سازیپیاده جهت ممیزی و مشاوره خدمات ارائه تواناییهای آموزشی فعال است و و برگزاری دوره و مکانیک

 سیستم ممیزی و مشاوره: هایدر زمینه المللیبین و ملی هایگواهی صدور تا کیفیت مدیریت سیستم استانداردهای

  محیط بهداشت و ایمنی مدیریت سیستم ممیزی و مشاوره ،ISO9001:2015 کیفیت مدیریت

ISO45001:2018، زیست محیط مدیریت سیستم ممیزی و مشاوره ISO14001:2015، مدیریت سیستم 

 مرتبط را دارا آموزشی های کارگاه برگزاری و ISO/IEC17025:2017 کالیبراسیون و آزمایشگاهی نهادهای

 .باشدمی

 نیروهای فعال: -5

 باشد.نیروی انسانی با تحصیالت کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در شرکت مشغول به کار می 70بالغ بر 

 همکار و معتمد: -6

و  این شرکت همکار سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان دامپزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان غذا

 و به عنوان وزارت نفت در اداره نظارت بر صادرات و مبادالت نفتی شرکت ملی نفت ایرانبنیاد ملی نخبگان، ، دارو

 باشد.آزمایشگاه معتمد کارگروه ستاد مبارزه با قاچاق سوخت کشور می

 دانش بنیان: -7

به عنوان شرکت دانش  ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته خدمات تخصصی، در زمینه1397از سال این شرکت 

 بنیان شناخته شده است.

 رتبه شرکت در زمینه بازرسی: -8

های بازرسی کل کشور با گرید یک این شرکت رتبه هفتم را در بین شرکت 1397طبق ارزیابی بعمل آمده در سال 

 بدست آورد.

 افتخارات: -9

 نمونه استانی به عنوان آزمایشگاه برتر و 1398پنج دوره تجلیل از جمله سال  -1-9

 جهت طراحی کوپن فناوری از شرکت تجلیل بنیاد ملی نخبگان  -2-9

 جهت طراحی کوپن فناوری از شرکت تجلیل معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور  -3-9

 

 



 

 

 ها:نامهتفاهم -10

 تفاهم نامه همکاری علمی و پژوهشی با دانشگاه خلیج فارس -1-10

 علمی و پژوهشی با دانشگاه پیام نورتفاهم نامه همکاری  -2-10

 تفاهم نامه همکاری علمی و پژوهشی با دانشگاه جامع علمی کاربردی -3-10

 ایتفاهم نامه همکاری علمی و پژوهشی با دانشگاه فنی و حرفه -4-10

 بنیاد ملی نخبگانبا و آموزشی تفاهم نامه همکاری علمی و پژوهشی  -5-10

 با اریکن کالج مالزیآموزشی تفاهم نامه  -6-10

 :عضویت -11

 بازرسی و ممیزین کشورعضو جامعه  -11-1

 های خصوصی عضو کانون شرکت -11-2

 ، صنایع، معادن و کشاورزی کشورعضو اتاق بازرگانی -11-3

 شعب داخلی: -12

  خمینی امام بندر عسلویه، تبریز، اصفهان، یزد، لنگه، بندر بندرعباس، شیراز، تهران، گناوه، بوشهر،

 :خارجیشعب  -13
 (ونکوور) کانادا(، کواالالمپور) مالزی(، استانبول) ترکیه(، ایروان) ارمنستان(، آشافنبورگ) آلمان

 

 

 افق ساختمان میالد، رستوران کوچه انتهای، گمرک خروج درب روبروی دهقان، بلوار بوشهر، :مرکزی دفتر نشانی

  7513885655: کدپستی

  077 ـ 33342001: تلفن

 077 ـ 33333088: فکس

 

 4 واحد ،30 پالک ،8 کوچه جنوبی، غفاری ابوذر خیابان، انصاری عبداله خواجه خیابان شریعتی، خیابان :تهران دفتر نشانی

 1661637395: کدپستی

 021 ـ 22869568: تلفن

 021 ـ 89780156: فکس 
 

 

E-mail: info@szlco.com 
Web: www.szlco.ir 

 

 


