
 

 

 تلفن نشانی
استان 

 فعالیت
 نام شرکت تاریخ صدور پایان اعتبار نوع گواهینامه

شماره 

 گواهینامه
 دیفر

 آموزشی

 -وری فارس اپارک علم و فن -شهرک آرین  -یرازش

 4102واحد  -ساختمان پرسپولیس 
 IR.TA.101 1 اسپاد سپهر پارسه 26/07/1400 25/07/1401 آموزشی فارس 071 - 36242150

انتهای  -کوهستانی اهلل بلوار آیت -بهشهر شهرستان

 درب اول - کوچه شهید پژولیده -خیابان مهدیه 
 01/09/1400 30/08/1401 آموزشی مازندران 011 - 34544432

 کارا آمایش 

 نارین کاسپین
IR.TA.102 2 

 -نبش خیابان تختی  -میدان ولیعصر  -شیراز 

 موسسه ایرسا -مجموعه فرهنگی و آموزشی شهر نقش 
 16/09/1400 15/09/1401 آموزشی فارس 071 - 32241299

 موسسه فناوری 

 خوشه طالیی ایرسا
IR.TA.103 3 

نبش کوچه  –بلوار امام زاده حسن  –شهرستان فسا 

 طبقه اول –خدمات کشاورزی دانش پژوه  – 22
 02/11/1400 01/11/1401 آموزشی فارس   071 - 53310681

 یار کشاورز

 رباتیک شریف
IR.TA.104 4 

 –پارک علم و فناوری  –شهرستان گچساران 

 ساختمان مرکز رشد
31335110 - 074 

و کهگیلویه 

 بویراحمد
 02/11/1400 01/11/1401 آموزشی

 پیشرو صنعت 

 آوران رایان
IR.TA.105 5 

 02/11/1400 01/11/1401 آموزشی هرمزگان 09912971049 8نبش کوچه اخالص  –نایبند شمالی –بندر عباس 
 نوبند سبز 

 خلیج فارس
IR.TA.106 6 

 –نبش جاده تلو  –اتوبان شهید بابائی  -تهران

 مجموعه هوافضای سپهر
 IR.TA.107 7 دیده پایش سپهر 06/01/1401 05/01/1402 آموزشی تهران 021 - 77028021

  –خیابان شهدا  -میدان شهرداری  -گرگان 

 مجتمع هامین - 14و  12الله  بین
 IR.TA.108 8 هوشمند هامین 11/03/1401 10/03/1402 آموزشی گلستان 017 - 32234640

دفتر شرکت گردشگران  – فرودگاه اراک –اراک 

 هوا فضای پرواز
 17/03/1401 16/03/1402 آموزشی مرکزی 086 – 36868000

 گردشگران 

 هوا فضای پرواز
IR.TA.109 9 

 سازمان هواپیمایی کشوری

 لیست شرکت های مجاز پهپادی



نرسیده به  -خیابان خرمشهر -سهروردی شمالی

 4پالک  -کوچه وهابی برزی  -قنبرزاده 
 04/04/1401 03/04/1402 آموزشی تهران 021 - 88738501 – 3

 تحقیق و توسعه 

 میعاد اندیشه ساز
IR.TA.110 10 

پائین تر از فلکه  –خیابان آزادی  –رجائی شهر –کرج

 6واحد  – طبقه اول –پاساژ پیروز –اول
 12/04/1401 11/04/1402 آموزشی البرز 026 - 34407005

 آینده سازان 

 البرزند آسمان بل
IR.TA.111 11 

مجتمع پارک علم و  –خیابان جمهوری  –ساری 

 209واحد  –طبقه دوم  –فناوری 
 10/05/1401 09/05/1402 آموزشی مازندران 011 - 33355331

 ایمن پرواز 

 آسمان کاسپین
IR.TA.112 12 

دفتر  – 61و  59وری حدفاصل جمه –بلوار جمهوری 

 ) پارس آیرو ( شرکت هوا فضا پارس کرمانمرکزی 
 IR.TA.113 13 هوا فضا پارس کرمان 10/05/1401 09/05/1402 آموزشی کرمان 034 - 32613273

 تصویربرداری( –نقشه برداری  – کشاورزی)  عملیاتی

  – 55کوچه  -خیابان رباط اول  -اصفهان 

 بن بست ستایش -کوچه ستایش 
 اصفهان 031 - 34338104

 نقشه برداری

 تصویربرداری 
 IR.OA.102 1 گرادید قرن پارسیان 01/09/1400 30/08/1401

مجتمع بین  –محله لب آب  –بخش مرکزی  –شیراز 

 35واحد  –طبقه اول اداری  -  Aبلوک  –الحرمین 
 IR.OA.103 2 ماهان نقشه 24/11/1400 23/11/1401 نقشه برداری فارس 09176032784

 -نبش جاده تلو  -اتوبان شهید بابایی  -تهران 

 شرکت دیده پایش سپهر -مجموعه هوافضای سپهر 
 تهران 021 - 77028021

 برداری نقشه  

 تصویربرداری 
 IR.OA.104 3 دیده پایش سپهر 01/09/1400 30/08/1401

 –نبش کوچه امین  –خیابان خیام شمالی  –تهران 

 42واحد  –طبقه دوم  –مجتمع ایساتیس 
 تهران 09120254909

 کشاورزی

 تصویربرداری
 IR.OA.105 4 ستاره پنهان پارس 12/04/1401 11/04/1402

روبروی  -خیابان طالقانی شرقی  -گنبد  شهرستان

 33واحد  -ساختمان سیدی  -بیمه ایران 
 28/09/1400 27/09/1401 کشاورزی    گلستان 017 - 33234788

 نو اندیشان 

 آروند قابوس
IR.OA.106 5 

  –خیابان شهدا  -میدان شهرداری  -گرگان 

 مجتمع هامین - 14و  12الله  بین
 IR.OA.107 6 هوشمند هامین 28/09/1400 27/09/1401 تصویربرداری گلستان 017 - 32234640

 - 47پالک  -خیابان بیستون  -یوسف آباد  -تهران 

 16واحد 
88557010 - 021  04/10/1400 03/10/1401 نقشه برداری   تهران 

 مهندسین 

 مشاور سیروان
IR.OA.108 7 

 -خیابان خرمشهر  -سهروردی شمالی  -تهران 

 4پالک  -کوچه وهابی برزی  -قنبرزاده  نرسیده به
 04/10/1400 03/10/1401 نقشه برداری  تهران 021 - 88738501 – 3

 تحقیق و توسعه 

 میعاد اندیشه ساز
IR.OA.109 8 



 55و  53 یابان هایمابین خ –بلوار وکیل آباد  –مشهد 

 4واحد  – 1127پالک  –
38336312 - 051  

خراسان 

 رضوی
 18/10/1400 17/10/1401 نقشه برداری  

 اکتشافات 

 معدنی اپکس
IR.OA.110 9 

تقاطع  – 25وکیل آباد  –بلوار وکیل آباد  –مشهد 

 4واحد  – 376پالک  -(  24فرهنگ ) نبش فرهنگ 
36015531 – 051  

خراسان 

 رضوی

 نقشه برداری 

 تصویربرداری
09/05/1402 10/05/1401 

 نوین نقش 

 پاژ مطلق
IR.OA.111 10 

شهرک صنعتی  –آمل به محمودآباد  7کیلومتر

مرکز ترویج و توسعه فناوری نظام  –محمودآباد 

 شرکت سیرنگ –شالیزاری دکتر امیری الریجانی 

 IR.OA.112 11 پرواز یاران سیرنگ 24/11/1400 23/11/1401 کشاورزی   مازندران    011 - 44275411

  –بلوار آیت اهلل ابوترابی  -قزوین 

 پل شرکت نفت بعد از
 قزوین 028 - 32846914

 کشاورزی

 نقشه برداری

 تصویربرداری

09/05/1402 10/05/1401 
 فرابرد فرانمای

 بلند آسمان 
IR.OA.113 12 

 -وری فارس اپارک علم و فن -شهرک آرین  -یرازش

 4102واحد  -ساختمان پرسپولیس 
 فارس 071 - 36242150

 کشاورزی

 نقشه برداری

 تصویربرداری

 IR.OA.114 13 اسپاد سپهر پارسه 11/03/1401 10/03/1402

مجتمع تجاری هزار و  -شهر صنعتی البرز   –قزوین 

 3واحد  –طبقه اول  – Bبلوک  –یک شب 
 قزوین 028 - 32229392

 کشاورزی

 تصویربرداری
05/01/1402 06/01/1401 

 سپهر پرواز 

 دشت قزوین
IR.OA.115 14 

روبروی جورقان  –جاده تهران  5کیلومتر  –همدان 

 مرکز رشد –مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی  –
 همدان 081 - 34372730

 نقشه برداری

 تصویربرداری
 IR.OA.116 15 امتداد رایانه بوعلی 04/02/1401 03/02/1402

بعد از دانشگاه صنعتی  –خیابان آزادی  –تهران 

 طبقه همکف –503پالک  –شریف 
 04/04/1401 03/04/1402 نقشه برداری تهران 021 - 66057816

 طراحی پیشرفته 

 آوا شریف
IR.OA.117 16 

ساختمان فنی و حرفه ای شماره  –بلوار کاوه  –مشهد 

 102واحد  –ساختمان تیراژه  -یک  
35425335 - 051 

خراسان 

 رضوی
 04/04/1401 03/04/1402 نقشه برداری

سنجش از دور دید 

 پارس اطلسبرتر 
IR.OA.118 17 

خیابان اردیبهشت  –خیابان شیخ بهائی  –اصفهان 

 طبقه دوم – 146پالک  –بن بست پارس  –جنوبی 
 10/05/1401 09/05/1402 نقشه برداری اصفهان 031 - 32357773

  مهندسین مشاور نقشه 

 نگار نقشهبرداری 
IR.OA.119 18 

دانشگاه آزاد اسالمی  –جاده دریا  7کیلومتر  –ساری 

 مرکز رشد واحدهای فناور  –واحد ساری 
 مازندران 09113552646

 کشاورزی

 تصویربرداری
09/05/1402 10/05/1401 

 فناور صنعت 

 سورنا کاسپین
IR.OA.120 19 



 –جنب دانشگاه روزبهان  –بلوار فرح آباد  –ساری 

 طبقه اول –ساختمان مادر 
 10/05/1401 09/05/1402 کشاورزی مازندران 011 - 33214522

 فناوران آسمان 

 دایا کاسپین
IR.OA.121 20 

 غیرعملیاتی

  –بلوار آیت اهلل ابوترابی  -قزوین 

 بعد از پل شرکت نفت
 قزوین 028 - 32846914

 ساخت،  طراحی

 مونتاژ ، تولید

 تعمیراتو 

25/07/1401 26/07/1400 
 فرابرد فرانمای        

 بلند آسمان 
IR.NOA.101 1 

 


