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یکبهداشت حرفه ايایمن پایش پارسیان1
مهندس رحمت اهللا 

اشرف

کارشناس بهداشت 

حرفه اي

خیابان فتح 13- مجتمع 

 -C31  پایتخت- واحد

پالك 46

-66594393

-44752301

-09126014211

09122908313

665943941401/03/251399/03/27

دوبهداشت حرفه ايایمن زیست آزما2
مهندس احمد 

ذوالفقاري

کارشناس بهداشت 

حرفه اي

بلوار فردوس غرب، 

خیابان ورزي شمالی، 

کوچه یکم غربی، پالك 

28، ساختمان البرز، 

واحد 23

44161004441610601400/12/281399/06/30الی6

دوبهداشت حرفه ايایمن نگر سینا3
مهندس مهرداد 

حلمی کهنه شهري

کارشناس بهداشت 

حرفه اي

شهر قدس، میدان قدس، 

ابتداي خیابان امامزاده، 

ساختمان پارادایس، 

پالك568، واحد، 304

 -40446267

09198779808
438596701400/10/101398/10/10

یکبهداشت حرفه ايآراد ایمن سالمت4
مهندس مسعود 

نجاتی

کارشناس بهداشت 

حرفه اي

بهارستان، بخش 

گلستان، خیابان 

24متري، کاملیاي غربی، 

نبش نسترن10،پالك74

 -56380244

09128437994
563802441400/04/031398/04/04

5
آرمان محیط پاك 

ایرانیان
پرستو غیاثونددوبهداشت حرفه اي

کارشناس بهداشت 

حرفه اي

ستارخان، خیابان 

شادمان، شادمهر جنب 

بانک ملی پالك 369، ط 

2 واحد 4

66500358__1400/05/151398/05/15

                     اسامی موسسات و شرکتهاي ارائه دهنده خدمات مهندسی بهداشت حرفه اي در محدوده دانشگاه علوم پزشکی ایران مورخ 1399/08/30



6
آزمایشگاه بهداشت 

حرفه اي تهرانسر
مهندس هما خیري__بهداشت حرفه اي

کارشناس ارشد 

بهداشت حرفه اي

تهرانسر، بلوار 

نیلوفر، خیابان دستغیب، 

مرکز جامع سالمت 

تهرانسر

4452535244525352__1378/10/1

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 

واحد 2

-65296405

-65428609

-09059572174

09100711966

897840361401/02/211399/05/08

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 

22A، صندوق پستی 

143-13865

-66794143

09122336361
667976971401/03/221399/04/29

یکبهداشت حرفه ايپایا فرآیند سیستم9
مهندس معصومه 

سادات چاووشی

کارشناس ارشد 

بهداشت حرفه اي

خیابان مطهري، خیابان 

کوه نور، کوچه ششم، 

پالك3، واحد13

-86031518

09125973099
860315081401/04/171399/04/29

مهندس ویدا قاسمییکبهداشت حرفه ايپایش صنعت آبان10
کارشناس بهداشت 

حرفه اي

شهرك غرب، بلوار 

فرحزادي، خیابان نورانی، 

پالك112، طبقه 

اول،واحد13

88078517883307691400/05/111398/10/22

یکبهداشت حرفه ايچشم انداز کارسالم11
مهندس مجید 

تاجیک

کارشناس بهداشت 

حرفه اي

میدان آزادي، بزرگراه 

جناح، نرسیده به فلکه 

دوم صادقیه، کوچه 

عابدي زاده، پالك 19، 

طبقه1

 44284128

091233028090
442841601401/08/251399/08/25

یکبهداشت حرفه ايحیات سبز پویا12
مهندس مهدي 

کنگاوري

کارشناس بهداشت 

حرفه اي

شهر قدس، میدان 

آزادي، بلوار امام خمینی، 

کوچه شهید قره( کافی) 

46846311 الی 

12
468463211401/05/151399/07/29



مهندس علی قباخلویکبهداشت حرفه ايدیاکو پایش پارس13
کارشناس بهداشت 

حرفه اي

رباط کریم، بلوار 

آزادگان، بعد از بوستان 

16، ساختمان گلها، پالك 

642، واحد 8

 -56423431

-9123041272

9125193256

663717951400/08/231398/09/30

دوبهداشت حر فه ايزیست آزمون پایا14
مهندس محمد 

فودازي

کارشناس ارشد 

بهداشت حر فه اي

ابتداي خیابان مطهري، 

خیابان منصور، پالك32، 

طبقه1

-88480206-7

88709145
884802051401/03/221399/03/22

15
ستاره سالمت ایمنی 

و محیط زیست
یکبهداشت حرفه اي

مهندس فرهاد 

عسگري

کارشناس بهداشت 

حرفه اي

ستارخان، بعد از چهار 

راه خسرو، پالك914، 

واحد7

-44206821

44207321
55688608-91400/12/121398/12/14

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__1401/07/241399/08/25

دوبهداشت حرفه ايشیوا محیط پارس17
مهندس محمد 

ظهرابی

کارشناس بهداشت 

حرفه اي

خیابان شهید بهشتی، 

خیابان سرافراز، 

کوچه12، پالك4،واحد2

88547218-20887315881400/04/021398/04/02

دوبهداشت حرفه ايعمران زیست آزما18
مهندس جمال 

حاجی عبدالهی

کارشناس بهداشت 

حرفه اي

ستارخان، روبروي برق 

آلستوم، خیابان فیاض، 

پالك 51

44267401-3442057401400/04/271398/06/11

مهندس وحید ترابییکبهداشت حرفه ايکاویان صنعت غرب19
کارشناس بهداشت 

حرفه اي

تهرانسر بلوار اصلی بین 

خیابان 2 و 4 پالك 209 

و.احد 1

44506835445667711400/06/291382/10/14

20

گروه بهداشت حرفه 

اي دانشکده 

بهداشت دانشگاه 

تهران

دکتر فریده گلباباییسهبهداشت حرفه اي
دکتري بهداشت 

حرفه اي

تهران، دانشکده 

بهداشت دانشگاه تهران
42933333664622671399/03/241397/03/24

21

گروه بهداشت حرفه 

اي دانشکده پزشکی 

دانشگاه تربیت 

مدرس

سهبهداشت حرفه اي
دکتر حسن 

اصیلیان مهابادي

دکتري بهداشت 

حرفه اي

تهران، تقاطع اتوبان 

چمران و بزرگراه جالل 

آل احمد، دانشگاه تربیت 

مدرس

88013030828845551400/10/141398/10/14



22
مهندسی  پایش 

سیستم مهر
دکتر مجید علیزادهیکبهداشت حرفه اي

کارشناس ارشد 

بهداشت حرفه اي

کارگر شمالی، نبش 

خسروي، پالك 89، واحد 

6

88351602880043981401/03/041399/06/26 الی 3

23
مهندسین مشاور 

هالل سبز
یکبهداشت حرفه اي

مهندس محمدرضا 

درویش

کارشناس بهداشت 

حرفه اي

خیابان ولیعصر، کوچه 

سوم، پالك 17
88059777887142051400/01/201398/01/20








