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دولتی
/خصوصی
خصوصی

نام شرکت
مرکز تخصصی طب کار
پایوران راه سالمت

خصوصی

مرکز تخصصی طب کار صنعت
پیروزی

خصوصی

مرکز تخصصی طب کار

نوع مجوز

طب کار

طب کار

دولتی

فنی

مسئول فنی

دکتر حمیدرضا
صابری
دکتر فرشید
امیری

متخصص طب کار

متخصص طب کار

طب کار

پارسیان
مرکز تخصصی طب

نام مسئول

مدرك تحصیلی

کاربیمارستان مسیح دانشوری

خیابان افسریه -خیابان ( 46شهید رحیمی)-بین

33807890

33823254

 15متری اول افسریه و اتوبان بسیج -پالك 218

09121480527

خیابان پیروزی -نبش خیابان اول نیروی هوائی-
پالك 4

09901903424

حاجی بابا –خیابان نصیری پالك  136طبقه دوم

36120875

سلطانی

واحد 10

36122464

دکتر سید

خیابان شهید باهنر (نیاوران)-دارآباد-بیمارستان

27122241

دکتر مسیح دانشوری

27122019

محمد سید

متخصص طب کار

مهدی
خصوصی

مرکز تخصصی طب کار پور

طب کار

سینا

دکتر سوسن
صالح پور

متخصص طب کار

77439458

1403/7/10

09123347331

قرچک ورامین -خیابان اصلی روبروی بستنی
متخصص طب کار

1403/9/16

77471061

36122464

دکتر حمیده
طب کار

آدرس

شماره تلفن

نمابر

تاریخ اعتبار مجوز

تهران  ،خیابان شریعتی ،بین میرداماد و شهید

26423117

دستگردی ،بن بست دفتری شرقی ،پالك ،8

26423418

36120875

26105190
تلفکس

22903658

1403/10/23

1403/9/16

1404/3/31

طبقه  ،2واحد 4
خصوصی

مرکز تخصصی طب کار آیین

طب کار

سالمت
خصوصی
خصوصی

دکتر مجتبی
جاللی

مرکز تخصصی طب کار

طب کار

دکتر پگاه

ستایش کار

( شیفت عصر )

علیرضایی

مرکز تخصصی طب کار

طب کار

دکتر منصوره
مشکی

مالصدرا

متخصص طب کار
متخصص طب کار

تهران-خیابان دماوند-پائین تر از سه راه

77168113

تهرانپارس-چهارراه خاقانی-پالك  244واحد 2

09129302410

تهران –خیابان شریعتی-سید خندان – خیابان

22860777

1404/12/29

ارسباران –خیابان عطار-پالك 67
تهران –خیابان مالصدرا-بین خیابان شیراز و

متخصص طب کار

76703846

شیخ بهائی –جنب بستنی منصور-پالك – 127

88215504
09102792838

1404/3/30

88619682

1400/11/23

طبقه سوم –واحد 15
خصوصی

خصوصی

مرکز تخصصی طب کار

طب کار

دکتر افشین

پردیس

( شیفت عصر)

بلوری

مرکز تخصصی طب کار

طب کار

دکتر شراره

بهمنیار
خصوصی

مرکز تخصصی طب کار فضل
علی زاده

بذرافشان
طب کار

دکتر مریم
فضل علی زاده

متخصص طب کار

متخصص طب کار

پردیس-فاز -4بلوار سفیر امید.نبش بلوار

76292607
09121095986

پاکدشت-بلوار آموزش و پرورش-جنب سازمان

36049305

بصیرت.ساختمان ارشا.طبقه همکف

تامین اجتماعی-پالك -9طبقه سوم –واحد 10
تهران-خیابان سهروردی شمالی-خ هویزه

متخصص طب کار

شرقی-ساختمان هویزه-پالك -43طبقه اول –
واحد3

09125665058
88509289
09193617842

76292607

36049305

88756823

1401/1/19

1403/5/7

1403/5/19

خصوصی

مرکز تخصصی طب کار
میرداماد

خصوصی

خصوصی

طب کار

دکتر رویا
امیدی

مرکز تخصص بیمارستان

طب کار

دکتر مهدی

چمران

(شیفت صبح)

احدی

مرکز تخصص بیمارستان

طب کار

دکتر عباسعلی

چمران

(شیفت عصر)

صانعیان

بلوار میرداماد ،تقاطع شریعتی ،جنب داروخانه

متخصص طب کار
متخصص طب کار

متخصص طب کار

22228177

میرداماد ،پالك  ، 2طبقه اول ،واحد 7

09120150920

میدان نوبنیاد ،خیابان شهید لنگری ،خیابان

09122058442

صنایع،

27952000

میدان نوبنیاد ،خیابان شهید لنگری ،خیابان

09127137255

صنایع

27952000

22223920

1403/12/29

27951677

1403/3/30

27951677

1400/12/29

پرسنل مرکز تخصصی طب کار آیین سالمت)
پرسنل بینائی

کارشناس بهداشت حرفه

سنجی

ای

پرسنل ادیومتری

پرسنل اسپیرومتری

سمانه ترامشلو

ناهید سیفی راد

محمد حاج علی افضلی

زهرا قربانی

زهرا قربانی
زهرا صفری

فاطمه قاسمی

راحله فخر آور

فاطمه قاسمی

فاطمه صراف ها

مریم مراد نژاد
زهره لطفی

محمد جواد نام آور

فاطمه کوچکی

سمیه حمزه پور

زهرا فراهانی

هانیه احمدی

مژده خداپرست

مریم عباسی

مهشید محب آل عبا

زهره حاجی پور

شاهین علی زاده

حسن باقری مفرد

زینب غین علی

محمد مهدی مرادی

سارا حمیدی
درسا لیلی زاده

متخصص طب

پزشک

کار

عمومی

مجتبی جاللی

پزشک همکار

مسئول تفسیر
اسپیرومتری

صدیقه منصوری
جمشید عزیزی
عباس پوالد زاده

مجتبی جاللی

پرسنل مرکز تخصصی طب کار بهمنیار
پرسنل بینائی

کارشناس بهداشت

پرسنل ادیومتری

پرسنل اسپیرومتری

سنجی

حرفه ای

متخصص طب کار

هانیه توکلی

نرگس نورمحمدی

فرشاد فتوحی

نرگس نورمحمدی

دکتر بذرافشان

میترا صالحانی

مرضیه پازوکی

شیرین روحانی راد

مرضیه پازوکی

مرتضی تکریمی خواه فومنی

ابوالفضل لعل

فاطمه آقائی

نیلوفر رشیدی

فاطمه آقائی

محسن نوائی لواسانی

پزشک همکار

پزشک
عمومی

مسئول تفسیر
اسپیرومتری

ساناز عبدل زاده

شراره بذرافشان

صادقی
راحله صومی

داود یوسفی

فاطمه کوچی

راحله صومی

محمد نورآبادی

میثم حامی

امیررضا شمشیرگران

الهام مالمیر

سمیرا باباخانی

سحر باقری

مائده رنجبر

زهره سرداری

نازلی جلیلی مرندی

الوان اسماعیلی

نرگس نورمحمدی

پروانه داناجو

ندا نجفی

مرصاد زارع

منیره سادات مهاجر

الهه قربان نژاد

زهرا نظیری

علی اکبر فتوکیان

نیلوفر جلیلوند

مریم حسنی

پرسنل مرکز تخصصی طب کار پایوران راه سالمت
پرسنل بینائی
پرسنل ادیومتری

پرسنل اسپیرومتری

سنجی

زهرا صالحی

عظیم کرمی

جواد صابری

کارشناس بهداشت حرفه ای
متخصص طب کار

پزشک عمومی

پزشک همکار

مسئول تفسیر
اسپیرومتری

حمیرا ایمانی

دکتر حمیدرضا

سعید مرادی

صابری
عاطفه ربیعی

زینب مرادی

مرتضی تکریمی
خواه

دالرام علوی

فرشته زارع امامی
مریم گلشن

حمیدرضا صابری

پرسنل مرکز تخصصی طب کار (شرکت پردیس سالمت )
پرسنل بینائی

کارشناس بهداشت

پرسنل ادیومتری

پرسنل اسپیرومتری

سنجی

حرفه ای

معین حسن پور

محمد رستم زاد

پریسا کرمی

پوریا صدیق

زهرا کردستانی

متخصص طب

پزشک همکار

پزشک عمومی

کار

مسئول تفسیر
اسپیرومتری

آقای دکتر

آقای دکترمحمدمهدی

آقای دکتر افشین

افشین بلوری

فره وش

بلوری

آقای دکتر عباس فرقدان

زهرا کردستانی

حمیدی
ابوبکر قادری

دکتر فرزانه عرب عامری

فهیمه بهمنی

پرسنل مرکز تخصصی طب کار پورسینا
پرسنل بینائی

کارشناس بهداشت حرفه ای

پرسنل ادیومتری

پرسنل اسپیرومتری

سنجی

پویا صدیق حمیدی

سمیه حمزه پور

سمیه رسولی

رسول پناهی

فاطمه صرافها

فاطمه صرافها

حمیده طاعتی

حمیده طاعتی

متخصص طب کار

پزشک عمومی

پزشک همکار

مسئول تفسیر
اسپیرومتری

سمیه حمزه پور

دکتر سوسن

دکتر نازلی جلیلی

صالحپور

دکتر سوسن
صالحپور

دکتر شیوا عالی
خانی

پرسنل مرکز تخصصی طب کار پیروزی
پرسنل بینائی سنجی
پرسنل ادیومتری

پرسنل اسپیرومتری

کارشناس بهداشت حرفه ای

ناصر حمیدی

سمیه غفاری

مهدی پوردیبا

سمیه غفاری

نرگس کیانی

مهدی خزایی

محمد سعید حسین زاده

مهدی خزایی

معصومه زمانی دوآبی

ناهیده اداك

متخصص طب

پزشک

کار

عمومی

فرشید امیری

پزشک همکار

مسئول تفسیر
اسپیرومتری

منصور عشایری

فرشید امیری

محمد علی پناهی

فیروز آبادی
افسانه حسینخواه کالره

حسن اختیاری

علیرضا محمد پور

سعید اسماعیلی

شهزاد اجاقی

نسرین صالح آبادی

مهیار تابش نیا

سبا رضایی

افسانه حسینخواه کالره

اعظم فراهانی

امیرحسین

نسرین صالح آبادی

ناهیده اداك

نعیمه نادری

اعظم فراهانی

مینا زائری

سمیه شالچی

مینا زائری

زهرا دهاقین

عسگری

محمد مهدی فره

مهرداد ابراهیم پور

وش
فرزانه مرادی پری

پرسنل مرکز تخصصی طب کار ستایش کار
پرسنل بینائی
پرسنل ادیومتری

پرسنل اسپیرومتری

سنجی

نوشین زرزا

طاهره مجیدی

احمد علیرضائی

کارشناس بهداشت حرفه ای
متخصص طب کار

پزشک عمومی

پزشک همکار

مسئول تفسیر
اسپیرومتری

ابوالفضل لعل

خانم مینا صادقی نژاد
امید درویشی

صادقی

پگاه علیرضائی

عذرا ابراهیمی
محمدرضا زرین
هنر

صبا رضائی

فریده حاجی زاده

فاطمه بیهقی

راضیه نظری

پگاه علیرضائی

پرسنل مرکز تخصصی طب کار پارسیان
پرسنل بینائی
پرسنل ادیومتری

پرسنل اسپیرومتری

سنجی

منصور شولی سید

ناهیده اداك

پزشک همکار

سعید تزئین

اعظم فاضلی

کارشناس بهداشت حرفه ای
متخصص طب کار

پزشک

پزشک همکار

عمومی

مسئول تفسیر
اسپیرومتری

ناهیده اداك

سعید سلیمانی

اعظم فاضلی

محسن نوایی لواسانی

فاطمه دستجانی

ناهید سیفی راد

مجتبی آریا دوست

مریم جاللی

شهربانو اسدی

فریبا راستگو

فهیمه زارع

فرزانه صیاد زاده

بتول اقیانوسی

سمیرا ایرانی

حمیده طلعتی

محمد معرف زاده

عطیه کشاورز

پریسا پورخسروی

پروانه خزایی

زهرا سلطانی

فاطمه روان نخجوانی

جالل کوچمشکی

نعیمه سادات حسینی

احمد نظری

حمیده سلطانی

پرسنل مرکز تخصصی طب کار فضل علی زاده
پرسنل بینائی

کارشناس بهداشت

پرسنل ادیومتری

پرسنل اسپیرومتری

سنجی

حرفه ای

متخصص طب کار

پزشک عمومی

پزشک همکار

حمید اقبالی

ناهیده اداك

ناهیده اداك

ناهیده اداك

مریم فضل علی زاده

-

فاطمه سادات صاحبی

مسئول تفسیر
اسپیرومتری

آرتا اسدیخانم

آقای سعید تزئین

اعظم سیدی

فاطمه قاسمی

فرانک حجازی زاده

هانیه احمدی

حدیثه اویسی

مریم مهر عایان

فاطمه صرافها

فرشاد فتوحی

پریسا شیری

محمد معرف زاده

میالد مرادی

محدثه وصال
سمیه باقری

مریم فضل علی زاده
ناهید سیفی راد

پرسنل مرکز تخصصی طب کار مالصدرا
پرسنل بینائی
پرسنل ادیومتری

پرسنل اسپیرومتری

سنجی

ابوالفضل لعل

الناز صیاد

الناز صیاد

کارشناس بهداشت حرفه ای
متخصص طب کار

پزشک عمومی

پزشک همکار

مسئول تفسیر
اسپیرومتری

الناز صیاد

صادقی
ملیحه رضائی

مطهره قزل باش

مطهره قزل باش

مطهره قزل باش

فاطمه نظری

صبا خلیلی

صبا خلیلی

صبا خلیلی

حدیثه اویسی

حدیثه اویسی

حدیثه اویسی

فاطمه صرافها

فاطمه صرافها

فاطمه صرافها

مریم مراد نژاد

مریم مراد نژاد

مریم مراد نژاد

نازنین غالمیان

نازنین غالمیان

نازنین غالمیان

دکتر منصوره
مشکی

دکتر لیال شاه

دکتر منصوره

میرانی

مشکی

دکتر جالل
کوچمشکی

پرسنل مرکز تخصصی طب کار بیمارستان مسیح دانشوری
پرسنل بینائی سنجی
پرسنل ادیومتری

پرسنل اسپیرومتری

پوریا صدیق حمیدی

محمد کاظم پور

کارشناس
بهداشت حرفه ای

متخصص طب کار

مریم رفعتیان

سید محمد سید مهدی

پزشک عمومی

پزشک همکار

مسئول تفسیر
اسپیرومتری

حسام الدین باقر افشار

ابوالفضل لعل صادقی

مهسا گودرزی

شقایق قاسمی

الهه محبی پور

الهام فرید
زهرا تاجیک
باغخواص

بهاره زمانی
معصومه ذاکری
نگین طالیی

سید محمد سید مهدی

پرسنل مرکز تخصصی طب کار میرداماد
پرسنل بینائی
پرسنل ادیومتری

پرسنل اسپیرومتری

کارشناس بهداشت حرفه ای

سنجی

متخصص طب کار

زهرا صابری

مطهره قزلباش

حمزه پور

زهره پارسا نیا

فاطمه آزادی

سیده بتول موسوی

پریا یارعلی

هالله حسن زاده

فاطمه سیفی

نسیمه سادات موسوی

پزشک عمومی

دکتر رویا امیدی

پزشک همکار

مسئول تفسیر اسپیرومتری

دکتر نادر رادمهر

دکتر رویا امیدی

سیده خمسه فیروزکوهی
سیده فاطمه فالحی ماسوله
مهتاب جامه بزرگی
امیر توکلیان
فاطمه زرین پور

پرسنل مرکز تخصصی بیمارستان چمران
آزمایشات پارا کلینیکی

پرسنل بینائی

پرسنل ادیومتری

پرسنل اسپیرومتری

سنجی

فاطمه بیهقی

ارسالن سرمیلی

خسرو روزبه

کارشناس بهداشت حرفه ای
متخصص طب کار
فرید غفاری

پزشک عمومی

پزشک همکار

مسئول تفسیر اسپیرومتری

دکتر مهدی احدی
دکتر عباسعلی

دکتر عباسعلی صانعیان

صانعیان
دکتر مهدی احدی

دکتر مهدی احدی

