
نام مسئول فنیسطح شرکتنوع خدماتنام شرکتردیف

مدرك 

تحصیلی 

مسئول فنی

تاریخ اعتبار مجوزنمابرشماره تلفنآدرس دقیق کامل پستی

یکبهداشت حر فه ايایمن پایش پارسیان1
مهندس سیمین 

عطایی

کارشناس 

بهداشت حر 

فه اي

خیابان فتح 13- مجتمع 

C31  پایتخت- واحد
665943936659439497/3/22

یکبهداشت حرفه ايایمن زیست آزما2
مهندس محمد مهدي 

میر صالحیان

کارشناس 

بهداشت 

حرفه اي

خیابان آیت اهللا کاشانی 

روبروي ایستگاه شاهین 

جنوبی، ساختمان بانک 

پاسارگاد، پالك 498 طبقه 

4 واحد8

441610044416106096/7/29الی6

مهندس سجاد برزگردوبهداشت حرفه ايایمن شاخص شریف3

کارشناس 

بهداشت 

حرفه اي

صادقیه شمالی خ سازمان 

آب کوچه اندیشه پالك 9 

طبقه 1

-44235292

44081437
8978373496/8/25

مهندس احمد شبانییکبهداشت حرفه ايایمن محیط4

کارشناس 

بهداشت 

حرفه اي

مدان ولیعصر(عج)- ابتداي 

بلوار کشاورز- پالك 50 

طبقه همکف

888035008890677796/7/12

5
آزمایشگاه بهداشت 

حرفه اي تهرانسر
مهندس هما خیري--بهداشت حرفه اي

کارشناس 

ارشد بهداشت 

حرفه اي

خیابان نیلوفر، خیابان شهید 

 دستغیب مرکز بهداشتی 

درمانی کریم تهرانسر

4452545344525453--

                     اسامی موسسات و شرکتهاي سطح بندي شده  ارایه دهنده خدمات مهندسی بهداشت حرفه اي در محدوده دانشگاه علوم پزشکی ایران مورخ96/5/10



مهندس محمد امامیدوبهداشت حرفه ايآزمون صنعت سبز6

کارشناس 

بهداشت حرفه 

اي

سعادت آباد ، میدان کاج ، 

خیابان سعادت آباد ، 

خیابان 31 شرقی ، پاك 4  

واحد یک

886922078869220797/8/25

7
بین المللی پایش فرایند 

آسیا
مهندس مسعود خزایییکبهداشت حرفه اي

کارشناس 

بهداشت حرفه 

اي

بزرگراه فتح(جاده قدیم 

کرج)خ فتح سیزدهم، پالك 

42 مجتمع پایتخت، طبقه 

اول، واحد 24A- صندوق 

پستی 13865-143

667941436679769797/3/22

مهندس  کیکاوس ارزهدوبهداشت حرفه ايپایا پرداز محیط8
کارشناس 

ارشد

خ آزادي نرسیده به یادگار 

امام، پالك 417 واحد 5
5-660281726602050997/5/12

مهندس ایرج دستوریکبهداشت حرفه ايتعاونی بهبود فرایند طاها9

کارشناس 

بهداشت 

حرفه اي

تهران، خیابان  آیت 

ا...کاشانی، نرسیده به 

میدان نور ساختمان نور 

طبقه 4 واحد 26

 -44017390

 -44017388

44003224

4400322597/8/25

مهندس مجید تاجیکیکبهداشت حرفه ايچشم انداز کار سالم10

کارشناس 

بهداشت 

حرفه اي

میدان آزادي- خیابان جناح 

– نرسیده  به  فلکه صادقیه 

نبش کوي عابدي زاده پالك 

19 طبقه 1

44284128

091233028904428416097/8/25

یکبهداشت حرفه ايحیات سبز پویا11
مهندس مهدي 

کنگاوري

کارشناس 

بهداشت 

حرفه اي

شهر قدس- میدان آزادي- 

بلوار امام خمینی- کوچه 

شهید قره(کافی)

468463114684632197/5/12 الی 12



دوبهداشت حر فه ايزیست آزمون پایا12
مهندس محمد 

فودازي

کارشناس 

ارشد بهداشت 

حر فه اي

خیابان مطهري ، خیابان 

فجر، روبروي خیابان غفاري 

، شماره 66 طبقه 2

 88317120

 88348750

88348751

8831711997/4/14

مهندس فرحناز اسديیکبهداشت حرفه ايسالمت آفرینان صنعت13

کارشناس 

بهداشت 

حرفه اي

سهر جدید اندیشه ابتداي 

فاز 4، چهاراه ارغوان مجتمع 

ارغوان طبقه اول واحد 122

97/5/12-65341092الی 93

دوبهداشت حرفه ايشیوا محیط پارس14
دکتر منصور 

غیاث الدین

دکتراي محیط 

زیست

خیابان شهید بهشتی، 

خیابان سرافراز، کوچه 12، 

پالك 4 واحد 2

885472188873158897/8/25 الی20

15

گروه بهداشت حرفه اي 

دانشکده بهداشت 

دانشگاه  تهران

دکتر فریده گلباباییسهبهداشت حرفه اي

دکتراي 

بهداشت 

حرفه اي

429333336646226797/3/24حیابان انقالب خیابان قدس

16

گروه بهداشت حرفه اي 

دانشکده پزشکی 

دانشگاه تربیت مدرس

سهبهداشت حرفه اي
دکتر حسن اصیلیان 

مهابادي

دکتراي 

بهداشت 

حرفه اي

تقاطع جالل آل احمد و 

اتوبان شهید چمران
880130308288455597/3/24

17

مرکز تحقیقات بهداشت 

کار دانشکده بهداشت 

دانشگاه علوم پزرشکی 

ایران

--بهداشت حرفه اي
دکتر علی اصغر 

فرشاد

دکتراي 

بهداشت 

حرفه اي

اتوبان همت نرسیده به 

بزرگراه چمران دانشگاه 

علوم پزشکی ایران- 

دانشکده بهداشت

8670462088607936--

18
مهندسی  پایش سیستم 

مهر
دکتر مجید علیزادهیکبهداشت حرفه اي

کارشناس 

ارشد بهداشت 

حرفه اي

کارگر شمالی نبش خسروي 

پالك 89 واحد 6
883516028800439897/5/12 الی 3



مهندس بابک طبیبیدوبهداشت حرفه اينگین صنعت سبز19

کارشناس 

بهداشت 

حرفه اي

نسیم شهر انتهاي بلوار 

والیت سمت راست، خیابان 

بیست متري، جنب خیابان 

13 آبان پالك 34- طبقه 

442504144422900497/8/25

20
مهندسین مشاور هالل 

سبز
یکبهداشت حرفه اي

مهندس محمدرضا 

درویش

کارشناس 

بهداشت 

حرفه اي

تهران- خیابان ولیعصر 

کوچه سوم پالك 17 طبق 

همکف

880597778871420598/1/20

دوبهداشت حرفه ايآرمان محیط پاك ایرانیان21
معصومه سادات 

چاووشی

کارشناس 

بهداشت 

حرفه اي

ستارخان- خیابان شادمان-

 شادمهر جنب بانک ملی 

پالك 369- ط 2 واحد 4

66500358--96/10/29

22

دوبهداشت حرفه ايعمران زیست آزما

مهندس جمال حاجی 

عبدالهی

کارشناس 

بهداشت 

حرفه اي

خیابان ستارخان، روبروي 

برق آلستوم، کوچه فیاض، 

4426740144205740-3پالك 51

98/4/27

سالمت گران ایمن ساز 23

یکبهداشت حرفه ايآریا

مهندس عباس 

رضوانی

کارشناس  

ارشد بهداشت 

حرفه اي

تهرانسرغربی، بلوارشاهد، 

کوي شهید محسن ترابی، 

4454257644542974پالك 2 واحد 4

98/5/2


