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95/12/0297/12/022205فوق لیسانسمهندسی بهداشت حرفه اي نرگس سلحشورآرش صبا اخترمعاونت بهداشتی ایران 
تهران،خیابان استاد معین ،دستغیب غرب،کوچه 

زینل نژاد،کوچه اسدپور،پالك5
66428060  فعال

فعال  65954033شهریار،باغستان،نصیراباد،خیابان مدرس،پالك1394/08/301396/08/30136182 لیسانسمهندسی بهداشت محیط عاطفه میرزاخانیآسایش بخشان پاسارگادمعاونت بهداشتی ایران2

1394/06/161396/06/16905دکترا حشره شناسی پزشکیدکتر مهدي آسمارایمن بخش حیاتمعاونت بهداشتی ایران3
شهرك قدس،بلوارفرحزادي،خیابان سپهر،خیابان 

میعاد،کوچه چهارم،پالك26
88958973  فعال

1394/12/261396/12/262101لیسانسمهندسی بهداشت محیطخانم سکینه شیرخانیایمن سبز محیط پاسارگادمعاونت بهداشتی ایران4
تهران ، بزرگراه فتح،فتح 13،مجتمع پایتخت،واحد 

A20
44165700  فعال

1393/12/111395/12/112461لیسانسمهندسی بهداشت حرفه ايآقاي رحمت اله اشرفایمن پایش پارسیانمعاونت بهداشتی ایران5
تهران،میدان توحید،خ نصرت شرقی،پالك 

192،واحد18
66594393 عدم تمدید پروانه- غیرفعال

فعال  65247360 -65277088شهریار خیابان ولیعصر کوچه صداقت پیشه پالك 95/10/0697/10/06182323لیسانسمهندسی بهداشت محیطخانم مریم الهامیانپیشگامان ونوآوران شهریارمعاونت بهداشتی ایران7

1395/06/311397/06/311147لیسانسمهندسی بهداشت محیطخانم مریم السادات ادریسیسبز پوشان شهرمعاونت بهداشتی ایران8

تهران،بزرگراه آیت اله حکیم،بعد از خروجی اشرفی 

اصفهانی،خیابان باهنر(باغ فیض) انتهاي خیابان 

بهاران کوچه مریم پالك 17 طبقه چهارم

44089055

44052724

44134650

فعال

1394/06/161396/06/16904لیسانسمهندسی بهداشت محیطخانم زهره وحیدي نژادسالم ساز آریامعاونت بهداشتی ایران9
تهران، خیابان فاطمی،کوچه ششم،نبش کوچه 

خجسته،پالك27،واحد6
88996042  فعال

1394/08/301396/08/301360لیسانسمهندسی بهداشت حرفه ايخانم مهین ستایشسم افشان تهرانمعاونت بهداشتی ایران10
تهران بزرگراه فتح خیابان 13 پالك 46 مجتمع 

پایتخت بلوك Cواحد 53
9121071711  فعال

1395/02/041397/02/04153لیسانسمهندسی بهداشت محیطحسین اکبرآباديشمش کارمعاونت بهداشتی ایران11
شهریار خیابان ولیعصر خیابان طالقانی مجتمع آریا 

واحد 11
65279012  فعال

1394/08/301396/08/301359لیسانسمهندسی بهداشت محیطخانم محبوبه نوروزيسم گسترافقمعاونت بهداشتی ایران13
تهران،ضلع شمال غربی میدان فتح،جنب انبار بانک 

سامان،کوچه اتحاد
66601365-66601612  فعال

1395/04/011397/04/01537لیسانسحشره شناسی پزشکیآقاي وحید درخش احمديورسا صنعت سبزمعاونت بهداشتی ایران14
تهران،خیابان آزادي،خیابان بهبودي،کوچه 

نخست،پالك11،واحد 1-
66036378  فعال

95/09/2497/09/241748فوق لیسانسکارشناس ارشد گیاه پزشکیآقاي سید توفیق قاضینظیف پردازان سپهرمعاونت بهداشتی ایران15
تهران، سعادت آباد ،بلوارفرحزادي ،ساختمان 

صدف،پالك 166
88696433  فعال

1392/11/281394/11/28931لیسانسمهندسی بهداشت محیطخانم فرزانه چاهیپاك گستر پرمونمعاونت بهداشتی ایران16
تهران،مهرآباد جنوبی،45متري زرند،خیابان 

تختی،خیابان یادگار،پالك361،واحد1
66623498

بر اساس در خواست کتبی مسئول فنی شرکت مبنی بر 

عدم همکاري با شرکت و با توجه به نامه شماره 

95/ص/125/2338 مورخ 95/12/24 معاونت 

بهداشتی مجوز شرکت از درجه اعتبار ساقط گردید. 



فعال  22767943شهرقدس،بلوارمصلی،پالك1395/12/141397/12/14226529فوق لیسانسحشره شناسی پزشکیآقاي شهریار مومنیخدمات دفع آفات مومنیمعاونت بهداشتی ایران17

1394/9/231396/9/231512لیسانسبهداشت محیطآقاي محمدولی علیزادهآرمان ایمن پاسارگادمعاونت بهداشتی ایران18
تهران، میدان فتح،خیابان فتح سیزدهم، مجتمع 

اداري ،پایتخت ،بلوك c، واحد 33
66395299  فعال

1395/04/011397/04/01535دکتراحشره شناسی پزشکیخانم دکتر شایقیفرازبهداشت البرزمعاونت بهداشتی ایران19
تهران،خیابان کریمخان زند، نرسیده به میدان 

ولیعصر،خیابان شهیدمالئی ،پالك 7،واحد12
88807648  فعال

1395/03/251397/03/25677لیسانسبهداشت محیطخانم ناهید رضاییرستن سبز خاكمعاونت بهداشتی ایران20
خیابان ستارخان،مابین خسرو و اسدي،پاساژمرجان، 

طبقه چهارم،واحد47
9384850150  فعال

1395/01/281397/01/2895لیسانسبهداشت محیطآقاي مجتبی جمشیدي دلجوآریاسم افشان مدبرمعاونت بهداشتی ایران21
مرزداران،خیابان ایثار،خیابان بهار،کوچه 

مرضیه،پالك2، طبقه زیرهمکف
88082760  فعال

1395/06/311397/06/311146لیسانسبهداشت محیطآقاي محمد حسین حیدرهاییسالمت آفرین ایرانیانمعاونت بهداشتی ایران22
بلوار اشرفی اصفهانی،باالتر از پل اتوبان 

حکیم،مجتمع تجاري هامون ، طبقه سوم ،واحد79
44285738-44285737-44286637  فعال

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران تا خرداد ماه  1396



فعال  66654988میدان فتح،فتح سیزدهم ،مجتمع پایتخت،واحد1394/06/281396/06/28976C8لیسانسبهداشت محیطفاطمه حسینیرهپویان اقلیم سبزمعاونت بهداشتی ایران23

1393/11/291395/11/292329فوق لیسانسبهداشت محیطنعمت اله سیفشرکت تعاونی نظام سالمت کارکنان کشورمعاونت بهداشتی ایران24
تهران،خیابان،وایعصر،باالتر از فاطمی،کوچه 

مجلسی،پالك25،طبقه دوم
88945590 غیر فعال - در حال تمدید پروانه

غیر فعال - در حال تمدید پروانه 9123762142تهران،بزرگره فتح،فتح سیزدهم،بلوكC،واحد1393/12/231395/12/23260737لیسانسبهداشت محیطفاطمه موسوي قزلجهکیمیا سم مبینمعاونت بهداشتی ایران25

1393/12/061395/12/062411لیسانسبهداشت محیطالهام رزمی دونیقسم گستر زرین ایرانیانمعاونت بهداشتی ایران26
تهران،بزرگره فتح،فتح 

سیزدهم،بلوكC،واحد14
9125777513

بر اساس درخواست کتبی شرکت با شماره ثبت 

2560/125/و/95 مورخ 95/07/18 مجوز شرکت 

 باطل و شرکت غیرفعال اعالم می گردد

1395/12/141397/12/142266لیسانسبهداشت محیطغریب رضاناظري رادسامان محیط پارسمعاونت بهداشتی ایران27
تهران،جنت آباد،ایتداي الله شرقی،پالك54،طبقه 

چهارم،واحد5
44624405  فعال

1395/02/041397/02/04154لیسانسبهداشت محیطخانم الهه پوریحییشفق جویان سالمتمعاونت بهداشتی ایران28
خیابان جمالزاده،خیابان نصرت شرقی،خیابان 

ثابت،بن بست نیلوفر،پالك35،طبقه 1-
66438735  فعال

29

لیسانسبهداشت محیطصادق خزائی سلطان آباديآرمان توسعه پاك زیستمعاونت بهداشتی ایران

1394/05/131396/05/13

889

تهران خیابان قائم مقام فراهانی،

جنب بیمارستان تهران کلینیک پالك 117 واحد 1
88559744

  فعال

1394/06/281396/06/28977لیسانسبهداشت محیطراضیه شاهی پورایمن زیست حامیمعاونت بهداشتی ایران30
تهران، 65 متري فتح، فتح سیزدهم

مجتمع پایتخت،بلوك Cواحد22
66395185

بدلیل اعالم کتبی شرکت ،مبنی بر تغییر مسئول فنی ، تا 

تایید مسئول فنی جدید و طرح پرونده شرکت در کمیسیون 

آتی مجوز باطل اعالم می گردد

31
لیسانسحشره شناسی پزشکیفاطمه صباري عرفانینوآوران مهارت آفات ایرانیانمعاونت بهداشتی ایران

1394/06/071396/06/07
832

شهرقدس،خیابان قدس ،

9305035265کوچه شهید رمضانی پالك 16
  فعال

لیسانسبهداشت محیطمریم حداديجهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهرانمعاونت بهداشتی ایران32
1394/5/131396/5/13

887

تهران خیابان کریمخان زند

88510702خیابان حسینی پالك 31
  فعال

33
لیسانسبهداشت محیطهاشم پرهیزکاريپارس سالمت یکتامعاونت بهداشتی ایران

1394/05/131396/5/13
891

شهریار صباشهر 16 متري نیروي هوائی نبش کوچه 

9378009342یکم ستاري پالك 1
  فعال

لیسانسحشره شناسی پزشکیمحمدحسن امینی اسفنجانیریز فن آوران پیشرو بهداشت تهرانمعاونت بهداشتی ایران34
1394/12/261396/12/26

2107

نسیم شهر سی متري بوستان نبش بلوار کشاورز 

9149145672ساختمان صالحی طبقه سوم واحد 12
  فعال

35
لیسانسبهداشت محیط عباس خاکبازآرمان ایمن قائممعاونت بهداشتی ایران

1394/12/261396/12/26
شهریار فردوسیه خیابان انقالب پالك 271 واحد 21023

65469400

09124289028
  فعال

لیسانسبهداشت محیط فاطمه جعفرزادهصدرا کاو آریانمعاونت بهداشتی ایران36
1395/01/231397/01/23

71

شهرقدس خیابان سی متري شورا خیابان استقالل 

9124153248خیابان گلستان سعدي پالك 45
  فعال

37
لیسانسبهداشت محیط هما سادات نقوي الحسینیمهاب گستر آویژهمعاونت بهداشتی ایران

1395/01/231397/01/23
73

تهران خیابان ستارخان بین ستارخان و پل یادگار 

444225978مجتمع تجاري دریاي نور واحد 8
  فعال

لیسانسبهداشت محیط هیوا امین زادهزیست پژوهش فالت سبز معاونت بهداشتی ایران38
1395/01/231397/01/23

72

تهران انتهاي اتوبان ستاري خیابان سیمن بلیوار 

44814856کوچه ارکیده پالك 4 واحد 7
  فعال

39
لیسانسبهداشت محیط فاطمه میرزایی شایان گستر سبز آدنیسمعاونت بهداشتی ایران

1395/05/101397/05/10
774

مالرد، خیابان شهید دهقانپور،بلوار رسول اکرم 

پالك 2580 طبقه 1

56970552

09015574962
  فعال

لیسانسبهداشت محیط کریم کریم دوستراهبرد سامانه آینده رسامعاونت بهداشتی ایران40
1395/06/141397/06/14

1036

رباط کریم ،میدان امام خمینی خیابان صنعتگران 1 

(باسکول) پالك 211

56438568

09199251779
  فعال

1395/04/011397/04/01536لیسانسبهداشت محیط مجید آور زمانیسارا شایسته و شریکمعاونت بهداشتی ایران41
تهران،سعادت آباد میدان کاج ، خیابان سرو شرقی 

مجتمع پایدار پالك 74 طبقه سوم واحد 306
22376648  فعال

42

1395/10/061397/10/061822لیسانسبهداشت محیط رقیه دیوساالرآژند ایمن سالمت پارس معاونت بهداشتی ایران
شهریار صفادشت ،بلوار امام خمینی(ره) بعد از 

کوچه ستوده پالك 440 ساختمان ولیعصر واحد 2

65438609

09196396148
  فعال

43
فعال  9126351684شهریار خادم آباد خیابان ششم اصلی پالك 1395/12/021397/12/02220617لیسانسحشره شناسی پزشکیعلیرضا اسمعیل زاده شهريکرج آسامعاونت بهداشتی ایران

44

1396/03/081398/03/08322لیسانسبهداشت محیطسمیه فتاحیپاك الیزه شیمیمعاونت بهداشتی ایران
شهریار ،فاز 4 اندیشه ،خیابان توحید شمالی ،بلوار 

گلها ،مجتمع تجاري ارغوان ،طبقه دوم واحد 163
65561325  فعال

45

1395/12/241397/12/242341لیسانسبهداشت محیطسمیه فتاحیآسام سالمت بهنیامعاونت بهداشتی ایران

تهران، بزرگراه آیت اله اشرفی اصفهانی ،بعد از پل 

همت ،نبش بن بست پونک پالك 26 ،طبقه پنجم 

واحد 22

44449337  فعال

46

1395/12/241397/12/242343لیسانسبهداشت محیطپریسا قانونی نمینبهداشت محیط ناب پارسیان معاونت بهداشتی ایران

تهران،شهران ، خیابان کوهسار ،شهرك الهیه 

،خیابان نسترن ، خیابان شهید امینی فرد، مجتمع 

تجاري بهاران طبقه دوم پالك 37

44321524  فعال

47

1395/12/241397/12/242342لیسانسبهداشت محیطمنصور زعفرانی پیرایه سالمت آرکا معاونت بهداشتی ایران

تهران ، مهرآباد جنوبی،خیابان 20 متري 

شمشیري،کوچه شهید طاهري یزدي،بن بست 

یکم،پالك 4 طبقه سوم

66661031  فعال




