
نوع خدماتنام شرکتردیف
سطح 

شرکت
نام مسئول فنی

مدرك 

تحصیلی 

مسئول فنی

نمابرشماره تلفنآدرس دقیق کامل پستی
تاریخ اعتبار 

مجوز

تاریخ صدور 

اولین مجوز

یکبهداشت حر فه ايایمن پایش پارسیان1
مهندس سیمین 

عطایی

کارشناس 

بهداشت حر 

فه اي

خیابان فتح 13- مجتمع 

 -C31  پایتخت- واحد

پالك 46

-66594393

44752301
6659439499/5/1584/11/26

دوبهداشت حرفه ايایمن زیست آزما2
مهندس احمد 

ذوالفقاري

کارشناس 

بهداشت 

حرفه اي

خیابان آیت اهللا کاشانی 

روبروي ایستگاه شاهین 

جنوبی، ساختمان بانک 

پاسارگاد، پالك 498 

طبقه 4 واحد8

441610044416106098/12/2887/10/1الی6

یکبهداشت حرفه ايایمن محیط3
مهندس احمد 

شبانی

کارشناس 

بهداشت 

حرفه اي

مدان ولیعصر( عج) - 

ابتداي بلوار کشاورز- 

پالك 50 طبقه همکف

888035008890677799/5/1280/12/24

دوبهداشت حرفه ايایمن نگر سینا4

مهندس مهرداد 

حلمی کهنه 

شهري

کارشناس 

بهداشت 

حرفه اي

شهر قدس میدان قدس 

ابتداي خیابان امامزاده 

ساختمان پارادایس واحد 

404

 -40446267

09198779808

-

-09106710599

40446259

4385967098/10/1096/10/10

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

مورخ97/10/29



5
آرمان محیط پاك 

ایرانیان
دوبهداشت حرفه اي

معصومه سادات 

چاووشی

کارشناس 

بهداشت 

حرفه اي

ستارخان- خیابان 

شادمان- شادمهر جنب 

بانک ملی پالك 369- ط 

2 واحد 4

66500358--98/5/1589/5/17

6
آزمایشگاه بهداشت 

حرفه اي تهرانسر
--بهداشت حرفه اي

کارشناس ارشد 

بهداشت 

حرفه اي

خیابان نیلوفر، خیابان 

شهید  دستغیب مرکز 

بهداشتی درمانی کریم 

تهرانسر

4452545344525453--78/10/1

7
آژند ایمن سالمت 

پارس
یکبهداشت حرفه اي

مهندس فرهاد 

تاجیک

کارشناس 

بهداشت 

حرفه اي

مالرد- صفا دشت، بلوار 

امام خمینی بعد از کوچه 

ستوده ساختمان ولیعصر 

پالك 440 طبقه اول 

652964058978403699/2/2197/2/21

8
بین المللی پایش 

فرایند آسیا
یکبهداشت حرفه اي

مهندس مسعود 

خزایی

کارشناس 

بهداشت حرفه 

اي

بزرگراه فتح( جاده قدیم 

کرج) خ فتح سیزدهم، 

پالك 42 مجتمع 

پایتخت، طبقه اول، واحد 

24A- صندوق پستی 

667941436679769799/5/1587/12/26

سهبهداشت حرفه ايپایا پرداز محیط9
دکتر منصوررضا 

زاده آذري
دکتري

خ آزادي نرسیده به 

یادگار امام، پالك 417 

واحد 5

66028172 -56602050998/2/185/12/12

یکبهداشت حرفه ايپایش صنعت آبان10
مهندس ویدا 

قاسمی

کارشناس 

بهداشت حرفه 

اي

شهرك غرب، بلوار 

فرحزادي خیابان نورالنی 

پالك 112 طبقه اول واحد 

13

880785178833076998/5/1184/1/30



یکبهداشت حرفه ايحیات سبز پویا11
مهندس مهدي 

کنگاوري

کارشناس 

بهداشت 

حرفه اي

شهر قدس- میدان 

آزادي- بلوار امام 

خمینی- کوچه شهید 

قره( کافی) 

46846311 الی 

12
4684632199/5/1287/12/26

یکبهداشت حرفه ايدیاکو پایش پارس12
مهندس مهناز 

رضائیان

کارشناس 

بهداشت 

حرفه اي

رباط کریم بلوار آزادگان 

بعد از بوستان 16 

ساختمان گلها پالك 642 

واحد 8

 -56423431

-9123041272

 9125193256

6637179598/8/2396/8/23

دوبهداشت حر فه ايزیست آزمون پایا13
مهندس محمد 

فودازي

کارشناس ارشد 

بهداشت حر فه 

اي

خیابان مطهري ، خیابان 

فجر، روبروي خیابان 

غفاري ، شماره 66 طبقه 

2

 88317120

 88348750

88348751

8831711999/5/1584/4/12

14
سالمت گران ایمن 

ساز آریا
یکبهداشت حرفه اي

مهندس عباس 

رضوانی

کارشناس  

ارشد بهداشت 

حرفه اي

تهرانسرغربی، 

بلوارشاهد، کوي شهید 

محسن ترابی، پالك 2 

واحد 4

445425764454297498/5/292/10/1

دوبهداشت حرفه ايشیوا محیط پارس15
دکتر منصور 

غیاث الدین

دکتراي محیط 

زیست

خیابان شهید بهشتی، 

خیابان سرافراز، کوچه 

12، پالك 4 واحد 2

 88547218

الی20
8873158897/12/2987/10/7

یکبهداشت حرفه ايصبا صنعت صبح16
مهندس علی 

خوش زحمت

کارشناس 

بهداشت 

حرفه اي

میدان انقالب حیابان 

جمالزاده شمالی، خیابان 

نصرت غربی کوچه 

بهشت پالك 2 واحد 15

66574366-99/7/2487/12/28



دوبهداشت حرفه ايعمران زیست آزما17
مهندس جمال 

حاجی عبدالهی

کارشناس 

بهداشت 

حرفه اي

خیابان ستارخان، 

روبروي برق آلستوم، 

کوچه فیاض، پالك 51

3-442674014420574098/4/2793/7/30

یکبهداشت حرفه ايکاویان صنعت غرب18
مهندس وحید 

ترابی

کارشناس 

بهداشت حرفه 

اي

تهرانسر بلوار اصلی بین 

خیابان 2 و 4 پالك 209 

و.احد 1

445068354456677198/6/2982/10/14

یکبهداشت حرفه ايماد ایمن طب19
مهندس محسن 

اسدیان

کارشناس 

بهداشت حرفه 

اي

یوسف آباد -خیابان 

فتحی شقاقی- بین 

بیستون و چهلستون. 

پالك 72 ساختمان صبا 

-88705518

88705519
8870552098/5/1194/5/11

20
مهندسی  پایش 

سیستم مهر
یکبهداشت حرفه اي

دکتر مجید 

علیزاده

کارشناس ارشد 

بهداشت 

حرفه اي

کارگر شمالی نبش 

خسروي پالك 89 واحد 6

88351602 الی 

3
8800439897/12/2986/7/10

21
مهندسین مشاور 

هالل سبز
یکبهداشت حرفه اي

مهندس 

محمدرضا درویش

کارشناس 

بهداشت 

حرفه اي

تهران- خیابان ولیعصر 

کوچه سوم پالك 17 طبق 

همکف

880597778871420598/1/2092/1/18

22
ایمن سنجش صنعت 

پارسیان
یکبهداشت حرفه اي

مهندس فرحناز 

اسدي

کارشناس 

بهداشت 

حرفه اي

شهریار - شهرجدید 

اندیشه - ابتداي فاز 4 

چهارراه ارغوان طبقه اول 

واحد 121

-65341092

65341093
6526825799/7/3197/7/1

23

گروه بهداشت حرفه 

اي دانشکده 

بهداشت دانشگاه 

تهران

سهبهداشت حرفه اي
دکتر فریده 

گلبابایی

دکتري 

بهداشت حرفه 

اي

تهران- دانشکده 

بهداشت دانشگاه تهران
429333336646226799/3/2494/8/18



دوبهداشت حرفه اينگین صنعت سبز24
مهندس بابک 

طبیبی

کارشناس 

بهداشت حرفه 

اي

نسیم شهر، انتهاي بلوار 

والیت، خیابان بیست 

متري، جنب خیابان 13 

آبان، پالك34، طبقه 1

44250414442290041399/08/2481/8/18

یکبهداشت حرفه ايچشم انداز کارسالم25
مهندس مجید 

تاجیک

کارشناس 

بهداشت حرفه 

اي

میدان آزادي، بزرگراه 

جناح، نرسیده به فلکه 

دوم صادقیه، کوچه 

عابدي زاده، پالك 19، 

طبقه1

 44284128

091233028090
442841601399/08/2482/4/21










