
 97در سال قم  خدمات بهداشت حرفه ای دارای مجوز در سطح استان مهندسی  لیست شرکت های 

 تاریخ اعتبار سطح نام شرکت ردیف

نام مسئول فنی 

خدمات بهداشت 

 حرفه ای

 آدرس و تلفن

 22/7/97 یک آرمان رسا گستر آپادانا 1
مهندس منصوره شاهین 

 مهر

مطهری، قم، بلوارشهید کیوانفر، خیابان شهید 

 3105مجتمع تجاری تندیس، طبقه اول،واحد 

همراه  366606775فاکس  36709008تلفن 

 مهندس فخارنیا 09122510216

 مهندس رضا محسنی 15/12/97 یک آمایش کیفیت سالمت 2

متری شهید بهشتی، مجتمع دلتا، 20قم، خیابان 

 -36702673، تلفکس: 40طبقه اول، پالک 

 09126529658همراه: 

 15/12/97 یک ایمن پژوهش گستران 3
ابوالفضل مهندس 

 صرمی

قم، میدان سعیدی، خیابان فرهنگ، کوچه شهید 

 36706562، تلفن:95زرین اقبال، پالک 

 09190487281همراه:  -36628591تلفکس: 

 22/7/97 یک پویندگان حافظ سالمت 4
مهندس مهدی مهدوی 

 متین

جنب قم، میدان سعیدی، بلوار نیروی هوایی، 

، 1، واحد14بانک ملت، شماره 

همراه: -36627361فکس: 36648574تلفن:

 09127536719مهندس کمالی: 

5 
نوین پایش صنعت نیک 

 مهر
 مهندس مجید غیبی 21/9/98 یک

قم، بلوار پیامبر اعظم )ص(، ساختمان عمرانیه 

09127575816 

 

 

 

 

 

 



 مراکز تخصصی طب کار غیردولتی -الف

 نام مرکز
 مسئول فنی

 مرکز

نوبت 

 کاری

تاریخ 

اعتبار 

 مجوز

محدوده 

مجاز 

 فعالیت

 آدرس و تلفن

 سپهر

دکتر علیرضا 

 بهمن آبادی
 صبح

12/2/1401 
حوزه پروانه 

 مطب

قم، میدان سعیدی، خیابان فرهنگ، کوچه شهید زرین 

-36628591تلفن: -95اقبال، پالک

 09190487281همراه: 36706562تلفکس:
دکتر محمد 

 برهانی
 عصر

 دکتر بهاء الدینی

دکتر لیال 

سادات بهاء 

 الدینی

 1/12/1397 صبح
حوزه پروانه 

 مطب

قم، خیابان جمهوری، نبش بلوار شهیدان محمودنژاد، 

-32894263، تلفن:8، ساختمان الهیه، واحد50کوچه

 مهندس زینب بیگدلو -32895210فکس:

 پارسیان
دکتر بنفشه 

 زربافی

صبح و 

 عصر
20/3/1401 

پروانه حوزه 

 مطب

میدان امام، بلوار شهید بهشتی، ابتدای بلوار مطهری جنوبی، 

 -09191980190، همراه:22روبروی مسجد امام حسین، پالک 

 36625288فاکس 36630407خانم کریمی 

 مرکز تخصصی طب کار دولتی -ب

 نام مرکز
مسئول فنی 

 مرکز

نوبت 

 کاری

تاریخ اعتبار 

 مجوز

محدوده 

مجاز 

 فعالیت

 تلفن آدرس و

مرکز خدمات 

 سالمت مسجدجامع
 استان 28/12/1400 صبح دکتر برهانی

متری عماریاسر، 55مسجد جامع، واقع در قم، خیابان مرکز

 37722511-37715747تلفن: -15کوی شماره 

 متخصص طب کار در قالب مطب -ج

 نام مرکز
مسئول فنی 

 مرکز

نوبت 

 کاری

تاریخ 

اعتبار 

 مجوز

محدوده 

مجاز 

 فعالیت

 آدرس و تلفن

مطب متخصص طب 

 کار

سمیرا جوراب 

 باف مطلق
 استان 28/2/98 عصر

قم، شهرک صنعتی شکوهیه، میدان مخابرات، 

 323344470تلفن:

 پزشکان عمومی دارای مجوز معاینات سالمت شغلی -د

 نوع فعالیت و نام خانوادگینام 
نوبت 

 کاری

تاریخ 

اعتبار 

 مجوز

محدوده 

مجاز 

 فعالیت

 تلفنآدرس و 

 در قالب مطب دکتر علیرضا مینویی
صبح و 

 عصر
22/7/1397 

حوزه پروانه 

 مطب

قم، شهرک صنعتی شکوهیه، میدان مخابرات، 

 مهندس طباطبایی 09192528317همراه: -33342414تلفن:

دکتر محمدرضا 

 پورمحمد مرادی
 در قالب مطب

صبح و 

 عصر
2/9/1398 

حوزه پروانه 

 مطب

خیابان فرهنگستان نبش قم، خیابان باجک، 

 37500571، شماره تلفن:6نیلوفرپالک 

 09104662988همراه:

 


