
 ردیف نام بازرس منطقه بازرسی نام مرکز آدرس شماره تماس

37603106 

 ،میدان خرداد 15 بلوار جهاد فلکه

 میدان) علی سید شاهزاده

 سید شاه امامزاده ،جنب(صادقی

 علی

موعود)پایگاه  مهدی

 خوراکیان(

 

خدمات جامع سالمت جغرافیایی مراکز محدوده 

 موعوددل آذر،شهدا،زارعی،مسجد جامع،مهدی 

 1 فاطمه دردمند

33663211-

35223455 

 مراکز خدمات جامع سالمت 

 سلفچگاندستجرد و 
 سلفچگاندستجرد و 

شهرک صنعتی سلفچگان ، منطقه ویژه اقتصادی 

دستجرد و  کز امحدوده جغرافیایی مر ،سلفچگان

 سلفچگان

 2 علی حسنوندیان

37722544 
 یاسر، عمار متری 55 بلوار ابتدای

 قم جامع مسجد جنب ،15 کوچه
 3 رسول ملکی فرد جاده کوه سفید مسجد جامع

 بقیه ا.. 6 ،ک17ک کبیری، شهید بلوار 37225100
محدوده ،کوچه های فرد بلوار خلیج فارس

 بقیه ا.. جغرافیایی مرکز 
 4 محمد عنایتی

36652210 

 کوچه روبروی حسن، امام شهرک

 امام مسجد ،جنب 4 شماره

 (ع) حسین

 امام حسن
، جاده قدیم تهران ، شهرک صنعتی شکوهیه

 امام حسن محدوده جغرافیایی مرکز 
 5 حسن کاظمی

38601120 
 بعثت خیابان فاطمیه، شهرک

 29کوچه
 امام حسین

امام حسین،حضرت کز امحدوده جغرافیایی مر

 ابوالفضل،شهید فهمیده،الزهرا
 6 مجید ابراهیمی

38906160 
 جواداالئمه، توحید، خیابان

 5 کوچه نبش غربی، پاسداران
 شاهد

محدوده جغرافیایی   بلوارامام رضا،جاده اراک ،

 شاهد و جواداالئمهکز امر
 7 محمد عزتی

 8 ابراهیم رحماندوست شهرک صنعتی شکوهیه چمران 11 کوچه نبش  خیام، متری16 36600313

 9 حسین سورانی شهرک صنعتی شکوهیه چمران 11 کوچه نبش  خیام، متری16 36600313

38842002 

 خیابان ابراهیم، امامزاده خیابان

 ،جنب26کوچه مطهری، متری20

 اعالیی مدرسه

 امام صادق
 

 امام صادق و حافظکز امحدوده جغرافیایی مر
 10 محدثه حاجی علی گل

38824635-

38822260 

 میدان به نرسیده نیروگاه، ابتدای

 مسجد ،جنب توحید
 عبدالهی

عبدالهی و مطهری و کز اجغرافیایی مرمحدوده 

 فروردین12
 11 لیال عطایی منش

32702340 

 بلوار صدوق، متری 45 انتهای

 خیابان روبروی کریمی، شهید

 لقمان

 12 علیرضا شیرازی )بعد از پل جمکران( جاده کاشان امام خمینی

37722544 
 یاسر، عمار متری 55 بلوار ابتدای

 قم جامع مسجد جنب ،15 کوچه
 مسجد جامع

 ،صنعتی محمودآبادشهرک 

 پیمانکاران،بیمارستانها
 13 سعید صالحی مطلق

36222530-

36333400-

33323211 

 مراکز خدمات جامع سالمت 

 جعفریه و قمرود و پاچیان
 جعفریه و قمرود و پاچیان

محدوده  شهرک صنعتی طغرود،شهرک دامشهر

 جعفریه و قمرود و پاچیان کز اجغرافیایی مر
 14 اسماعیل فرخی

38618240 

 میدان از بعد توحید، خیابان

 سید امامزاده روی روبه نبوت،

 ع معصوم

 الزهرا
امام کز امحدوده جغرافیایی مر،جاده قدیم تهران

 حسن و الزهرا
 15 شهاب فراهانی

 چمران 11 کوچه نبش خیام، متری16 36600313
 ،شهرک صنعتی شکوهیهجایگاههای سوخت، 

 چمران و شهید فهمیدهکز اجغرافیایی مرمحدوده 
 16 سکینه عبدی زرین

 لیست بازرسان بهداشت  حرفه ای آدرس محل کار و شماره تماس



 

37223900 
 نبش زاویه، خیابان آذر، خیابان

 زاویه فلکه
 جندقیان

محدوده ،  کوچه های زوج بلوار خلیج فارس

 جندقیان جغرافیایی مرکز 
 17 علی پوالب

36635222
-

36706243
-

36600500 

 کوچه صدر، موسی امام خیابان

 21 شماره
 فروردین 12

کز امحدوده جغرافیایی مر

 تیر،کیوانفر،رضوی،کوثر7
 18 افسانه مرادی نسب

 ایثار 23 کامکار،ک قلعه 38612843
ایثار،خازنی کز امحدوده جغرافیایی مر

 ،فرقانی،علی النقی
 19 داود محمود آبادی

34223230-

33224600 

 مراکز خدمات جامع سالمت 

 قنوات و کهک
 قنوات و کهک

، محدوده صنعتی خورآباد و سیروناحیه 

 جغرافیایی مراکز قنوات و کهک و لنگرود
 20 شهین محمودیان

38810150 
 نبش ابراهیم امامزاده خیابان

 29 کوچه
 21 معصومه حسین زاده امام رضا)ع(شاه ابراهیم محدوده جغرافیایی مرکز امام رضا)ع(شاه ابراهیم

38810150 
 نبش ابراهیم امامزاده خیابان

 29 کوچه
 22 ابولفضل هادی مشاغل سخت و زیان آور امام رضا)ع(شاه ابراهیم


