
 
 oh.muq.ac.ir :آدرس سايت 36639008تلفن رسيدگي به شكايت

 

 1396 سال -پزشکی قم مراکز و پزشکان مجاز به انجام معاینات سالمت شغلی در منطقه تحت پوشش معاونت بهداشتی دانشگاه علوم 

 

 غیر دولتی تخصصی طب کارمراکز  -الف

 

 نام مركز
مسئول فني 

 مركز
 نوبت كار

تاريخ اعتبار 

 مجوز

محدوده مجاز 

 فعاليت
 آدرس و تلفن

 سپهر
دكتر عليرضا 

 باديبهمن آ
 در حال تمدید صبح و عصر

حوزه پروانه 

 مطب

تلفن:  -95قم، ميدان سعيدي، خيابان فرهنگ، كوچه شهيد زرین اقبال، پالك 

  09190487281همراه:  -36706562تلفکس:  -36628591

 )مهندس ابوالفضل صرمی(

 دكتر بهاءالدینی
دكتر ليال 

 بهاءالدینی
 1/12/1397 صبح

حوزه پروانه 

 مطب

، ساختمان الهيه، 50بان جمهوري، نبش بلوار شهيدان محمودنژاد، كوچه قم، خيا

 (زینب بيگدلو)مهندس  -32895210فکس:  -32894263تلفن:  -8واحد 

 پارسيان
دكتر بنفشه 

 زربافی

عصر روزهاي  

 زوج
30/11/1400 

حوزه پروانه 

 مطب

سجد امام ابتداي بلوار مطهري جنوبی روبروي م -ميدان امام بلوار شهيد بهشتی 

 )خانم كریمی( 09191980190همراه 36625288تلفن  22حسين)ع( پالك 

 

 

 دولتیتخصصی طب کار مرکز  -ج

 

 نام مركز
مسئول فني 

 مركز
 نوبت كار

تاريخ اعتبار 

 مجوز

محدوده مجاز 

 فعاليت
 آدرس و تلفن

خدمات جامع مركز 

 سالمت مسجد جامع
 37715747 -37722511تلفن:   -15كوچه متري عماریاسر،  55 قم، خيابان قم 28/12/1400 صبح  دكتر برهانی

 

 مرکز تخصصی طب کار دولتی -ج

 نام مركز
مسئول فني 

 مركز
 نوبت كار

تاريخ اعتبار 

 مجوز

محدوده مجاز 

 فعاليت
 آدرس و تلفن

 مطب متخصص طب كار
سميرا جوراب 

 باف مطلق
 قم 28/2/98 صبح و عصر

 36627361 :فکس -1، واحد 14قم، بلوار نيروي هوایی، جنب بانک ملت، پالك 

 آقاي مهندس كمالی 36648574تلفن: 

 پزشکان عمومی داراي مجوز معاینات سالمت شغلی )مطب/واحد کاري( -د

 نام و نام خانوادگي

 نوع فعاليت

 نوبت كار
تاريخ اعتبار 

 مجوز

محدوده مجاز 

 فعاليت
 آدرس و تلفن

 مطب
واحد 

 كاری

دكتر سيدمحمدرضا 

 پورمحمدمرادي
 30/6/96 عصر -- *

حوزه پروانه 

 مطب

 -37500571تلفن:  -، خيابان فرهنگستان، ابتداي خيابان نيلوفر3قم، باجک 

 مهندس مدینه بابایی

 30/6/96 صبح و عصر -- * دكتر وحيد كلهري
حوزه پروانه 

 مطب

 :فکس -1، واحد 14، پالك قم، بلوار نيروي هوایی، جنب بانک ملت

 09191969962همراه:  36648574تلفن:  36627361

 

 22/7/97 صبح و عصر -- * دكتر عليرضا مينوئی
حوزه پروانه 

 مطب

همراه:  -33342414تلفن:  -قم، شهرك صنعتی شکوهيه، ميدان مخابرات

 )مهندس طباطبائی( 09192528317

دكتر نفيسه 

 معصومی خواه
 30/6/96 صبح و عصر -- *

حوزه پروانه 

 مطب

بلوار جمهوري، بلوار محمودنژاد نبش خيابان شهيد عراقی مجتمع شهر پزشکان 

  09109700097-09123513672و شماره همراه  D9واحد 

 37831558فاكس

 


