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  مرکز تخصصی طب کار) الف

 مسئول فنی نام مرکز
مدرك تحصیلی 

 مسئول فنی
 نمابر تلفن آدرس پستی

تاریخ اعتبار 
 مجوز

 
مرکز تخصصی 

  آساطب کار 
  )کار و کارگر(

دکتر محمد مهدي 
 سهرابی

 

 متخصص طب کار

 

 

-باالتر از میدان ولیعصر- خیابان ولیعصر -تهران 
-روشن  کوچه نبش -ینما آفریقانرسیده به س

 1802پالك  - طبقه پنجم-ساختمان اطباء

02157734 

 
 

88918664 
89776777 

1402/4/4 
 
 

  مرکز تخصصی 
  آییلطب کار

  

  متخصص طب کار  میرزاآقایی فرزانهدکتر

، خ پاسداران ، ) سر قنات(، میدان آزادي  شهرقدس
  ، طبقه سوم 10+ساختمان پلیس 

46864985  
09373535331  

  
  
  
  

46864985  
  20/6/99  

 
مرکز تخصصی 
 طب کار ایرانیان

  

  

  

  

 

  

  

دکتر محمدحسن 
  نصیري کاشانی

  

جاده مخصوص کرج، شهرك آزادي، بلوار  4کیلومتر   متخصص طب کار
، )ص(شیشه مینا، بلوار ولیعصر، بلوار محمد رسول اله

  1، واحد 19خیابان فاطمیه، کوچه چهارم، پالك 

  

  

  

  

44542604  
44543774  

09104999926  
  
  

44543774 
 
  
  

  

12/5/1400  
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 مسئول فنی نام مرکز
مدرك تحصیلی 

 مسئول فنی
 نمابر تلفن آدرس پستی

تاریخ اعتبار 
 مجوز

مرکز تخصصی 
طب کار آسیا 
 سالمت پارس

  دکتر محسن برنجی

  )شیفت صبح(

  

  متخصص طب کار

  

-123پالك -روبروي بانک کشاورزي-جالل آل احمد
  5واحد  3ط

86112362  
86112397  

09126014211  
66594394  5/5/99  

مرکز تخصصی 
طب کار آرمان 

  مهام

خانم دکتر طناز 
  شوشتري زاده

  )شیفت صبح( 

  متخصص طب کار

  
کوچه  -بلوار کلهر -میدان فرمانداري -شهریار
طبقه فوقانی گالري مبل  -مجتمع امیران - پرویزي

  11واحد  4طبقه  0مهستان پالك 

65269220  
65269343  

09100909305  
65269220  28/12/1401  

مرکز تخصصی 
طب کار اروند 

  سالمت

دکتر سید محمود امامی 
 میبدي

  )شیفت صبح(

  

بلوار فوالدسازان -)ص(میدان نبی اکرم - صفادشت  متخصص طب کار 
  2طبقه -درمانگاه اروند سالمت-)الغدیر(

  6داخلی  54758
09911430898  65421420  

13/7/99  

  

مرکزتخصصی  
طب کار ایمن  

  جویان

محمد مهدي دکتر 
  مظهري

  متخصص طب کار

-خیابان شهید بهشتی، جنب مترو میرزاي شیرازي
  2طبقه همکف واحد -436پالك 

88710530  
09126729072  

88710530  
  

19/5/1400  

مرکز تخصصی 
ایمن پویش 

  )آیپا(البرز

  متخصص طب کار  ندا فخاردکتر 

بزرگراه ستاري جنوب، روبروي مجتمع کوروش، نبش 
  3، واحد 4پیامبر غربی، مجتمع مهستان، ط خیابان 

44083827  
09126819793  44083827  14/6/1401  
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 مسئول فنی نام مرکز
مدرك تحصیلی 

 مسئول فنی
 نمابر تلفن آدرس پستی

تاریخ اعتبار 
 مجوز

مرکز تخصصی 
 یطب کار بابای

دکترمحمد بابائی 
 زیوالئی

خ  -خیابان اسکندري شمالی  -خ آزادي  -تهران  متخصص طب کار
 63پالك  -نرسیده به دکتر قریب -شهید طوسی 

 7واحد 

66434947 -
66434928 66434928  

66122599 
8/1/1400 

مرکز تخصصی 
  بزرگمهرطب کار

  دکتر عطاءاله  مرادي

  )شیفت عصر(
شهریار بین میدان بسیج و جهاد روبروي جایگاه   متخصص طب کار

CNG  14واحد  3مجتمع شهید کایگانی طبقه  

65289851-
65247854-

09192633523  
65247854  17/6/1400 

تخصصی مرکز 
  طب کار بهپاد

خانم دکتر فرزانه 
  )شیفت صبح(نصیري

  متخصص طب کار
  3، واحد 1ط -2بلوار تهرانسر،خ قهرمانی، پالك 

44581859  
44581873  

09123846652  
44581873  6/4/1400  

طب  تخصصیمرکز
  پازند کار

خانم دکتر معصومه 
محمودي افصح  

  )شیفت صبح(

  متخصص طب کار
 5پاساژ سهند طبقه  -15نبش کوچه  -بلوار تهرانسر

   501واحد 
44575571  

09122513667  
44575571  

  
20/06/1402  

مرکز تخصصی 
  طب کار پویه

دکتر صبا ناسوتی 
  )شیفت صبح(فرد

 1ط -77پ -خیابان شهید علیائی-خیابان کوي نصر  متخصص طب کار
  86016784  86110709  1واحد 

88231736  
1/6/99  

مرکز تخصصی 
طب کار چشم 

 انداز

  
آقاي دکتر علی 

 )شیفت عصر(عابدي

 متخصص طب کار
نرسیده به  –خیابان محمد علی جناح  - میدان آزادي 

جنب بانک (نبش کوچه عابدزاده  –فلکه دوم صادقیه 
 طبقه اول -  19پالك -)شهر

66065820 

66065832 
66065898  

09123302890 

44284128  
44284160  
44284173 

66065898  
 5داخلی 

22/2/1402 
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 مسئول فنی نام مرکز
مدرك تحصیلی 

 مسئول فنی
 نمابر تلفن آدرس پستی

تاریخ اعتبار 
 مجوز

مرکز تخصصی طب 
  کار خاتم

دکتر محمد تهرانی 
 نسب

 متخصص طب کار
جنب (بلوار امام خمینی –اسماعیل آباد  -نسیم شهر

 4و3واحدهاي  -2ط – 70پ -)پارك شفق

56784700  
56784707  

09101658166  

56784700  
 

29/12/1400 

طب  تخصصیمرکز
  رامینکار 

دکتر سیامک 
به شهرك  میدان آزادي،جاده مخصوص کرج،نرسیده  متخصص طب کار  رسولی نژاد

  4،واحد 3،پ2اکباتان،کوي بیمه 

44674740  
44674760 

09903858546  
44674787  19/2/1400  

طب  مرکز تخصصی
 رهنوردان کار

 

جاده مخصوص کرج، چیتگر شمالی ،  14کیلومتر  متخصص طب کار دکترمیترا بیات ترك
 ،ط همکف2پ ،  14قدس  انتهاي خیابان جهاد ،

44780705 44780705  
43854355 11/8/1400 

طب  مرکز تخصصی
 سروش سالمتکار

  

ول آزادي،جنب مترو شادمان،اخ متخصص طب کار فاطمه عزیزي دکتر
،طبقه 1،ساختمان شادمهر،پالك )شادمان(هرشادم

  3،واحد3

66159174  
66002402  

09024976761  

66002402  
 30/5/1400  

 مرکزتخصصی
 سماءطب

  

دکتر اکرم السادات 
  مومن زاده واحدي

  متخصص طب کار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

،ساختمان 20خ مطهري،خ فجر،کوچه مدائن،پ
  2پزشکان ماهان،واحد

09122118089 
88492094  
88492732  

88492094  
  1داخلی 
  

14/12/1400  
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 مسئول فنی نام مرکز
مدرك تحصیلی 

 مسئول فنی
 نمابر تلفن آدرس پستی

تاریخ اعتبار 
 مجوز

مرکز تخصصی طب 
 کار صاحب کوثر

دکتر اشرف السادات 
  بطحائی

 )شیفت صبح(

 متخصص طب کار

  1/4/1400 44565003 47286 نبش بلوار الله-بلوار گلها - تهرانسر شرقی

مرکز تخصصی طب 
 کار صادقیه

 

دکتر سعید 
 دارستانی فراهانی

 متخصص طب کار
نبش  -خیابان ولیعصر - ضلع شمالی مترو صادقیه

 5ط  -ساختمان آریا – 2پالك  - کوچه هفتم
09101443656  

44955860 
44955849 4/4/1402 

مرکز تخصصی طب 
آزما طب رکار کا

  برزویه

دکتر سیدحمیدرضا 
  زین الدین

 متخصص طب کار

نرسیده به -اصفهانیبلوار اشرفی - فلکه دوم صادقیه
  15واحد  -4ط  -3پالك  - بن بست گلها -مرزداران

44377402  
09126877314  

44377402  
44377281  

1/4/1400  

مرکز تخصصی طب 
  کار فرید

دکترمریم مرشدي 
 زاده

 متخصص طب کار
کوچه بی -باالتر از مرزداران-بلوار اشرفی اصفهانی

 401واحد -4ط- 17پ -)سادات سابق(نظیر

44231021  
44231028  

09909402024  
 

44380430  
44229347 

29/12/1400 

مرکز تخصصی طب 
  کار،کار و سالمت

  متخصص طب کار  دکتر مریم ملک
-نبش کوچه نوبهار شرقی -بلوار تعاون-شهر زیبا
  20واحد –) ساختمان نوبهار(18پ

44163314 
44176720  
44130668 

09124897729  

44163314  

2/10/99  

مرکز تخصصی طب 
 کیمیا طب سپهر کار

  
 دکتر نازنین ایزدي

  )شیفت عصر(
  22072037  2، ط 49سعادت آباد، سرو شرقی، پ  متخصص طب کار

09382310364  

22072037  
22352626  
22081934  

14/12/1400  
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 مسئول فنی نام مرکز
مدرك تحصیلی مسئول 

 فنی
 نمابر تلفن آدرس پستی

تاریخ اعتبار 
 مجوز

مرکز تخصصی 
طب کار 
  ایساتیس

دکتر ابوالفضل 
  حکیمی رکن آبادي

بن -خیابان پیامبر مرکزي- بزرگراه ستاري شمال  متخصص طب کار
  3واحد  -2طبقه  -4پالك  -بست امامت

44963497  
09138564675   1403/4/1  

مرکز تخصصی 
طب کار رایان 

  سالمت
-12پالك -کوچه غزالی-جنب مترو فاطمی-ولیعصر  متخصص طب کار  دکتر شیوا هاتمی

  9واحد
88921523  

09374775488   
23/2/1403  

مرکز تخصصی 
طب کار دکتر 

  رفیعی

فرشته رفیعی دکتر
  سامانی

  )شیفت صبح(

، نبش کوچه میخک، بلوار والیت،مالرد،سه را اندیشه   متخصص طب کار
  10واحد  2، ط7ساختمان پرشین

  

65548049  65547367  5/5/1402  

مرکز تخصصی 
  طب کار سورین

  پالیزي دکتر فاطمه
  )شیفت صبح(

  متخصص طب کار
نبش کوچه ساعی -باالتر از پارك ساعی-ولیعصر

 4طبقه -37پالك- ساختمان سیماي ساعی-دوم
  13واحد 

88794619-
88873836-

09217369206  
88873836  26/8/1400  

  
 تخصصیمرکز

 طب کار شهریار

 متخصص طب کار  دکتر عطااله مرادي
–) آهنگران سابق( خ شریعتی- زیر گذر قائم-شهریار

شبکه –سمت چپ -بعد از نمایندگی ایران خودرو
 بهداشت قدیم

65225226 65294620 
  دولتی
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  مطب پزشکان عمومی) د

 نام پزشک دوره دیده طب کار
نام کارشناس 

 بهداشت حرفه اي
 نمابر تلفن آدرس پستی

تاریخ اعتبار 
 مجوز

 مسعود زاهدي
 154روبروي کوچه کاوش، پالك ، )آهنگران(شهریار، شریعتی  فرحناز اسدي

7 -65268256  

09122498477  
65268257 98/12/29  

  مریم حیدري  احمد صیادي
مالرد،اول بیست متري مارلیک جنب داروخانه مهرگستر 

  13پالك 
65113475  - 17/6/99 

  سهیال اکبري بقال
  

 پرندرباط کریم، شهرك صنعتی  فاطمه علیئی
09120037610 

56871267  
56871274 1400/3/19  
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  مراکز دولتی ) ه

 مسئول فنی نام مرکز
مدرك تحصیلی 

 مسئول فنی
 نمابر تلفن آدرس پستی

تاریخ اعتبار 
 مجوز

  غربطب کار مرکز 
 پزشک عمومی دکتر بهرام مفیدي

خ  –خ شیشه مینا  -جاده مخصوص کرج 5کیلومتر 
 مرکز بهداشتی شهرك آزادي-خ نبی اکرم -ولیعصر

44530607  
 دولتی

خدمات جامع مرکز 
طب کار ( فاضل

 )شمال غرب
 پزشک عمومی مرجان محموديدکتر 

خیابان شهداي سازمان - خیابان حجاب -بلوار کشاورز
 روبروي سازمان آب - آب

88995073  
88996753 

 
 دولتی

مرکز طب کار شبکه 
بهداشت و درمان 

 بهارستان

 پزشک عمومی نگین زرافشاندکتر 
-روبروي بانک سپه-بعداز شهرگلستان-جاده ساوه

 مرکز بهداشتی درمانی شهیدصبوري
56745514  

 دولتی

مرکز طب کار شبکه 
بهداشت و درمان 

  رباط کریم 
  
 

 پزشک عمومی دکتر رستم هسپیان
بلوار مصلی محوطه مرکز بهداشتی درمانی -رباط کریم

 شاطریانشهید 
 دولتی  4223363

مرکز طب کار شبکه 
 بهداشت و درمان
  شهرستان قدس

  پزشک عمومی  حسن طالقانیدکتر
نبش خیابان  -خیابان شهید عالمی-شهرستان قدس

مرکزطب کار شهر   -)ع(پایگاه امام حسین  -آزادگان
  قدس

46802001 
  دولتی   46889809

 


