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 الف( مرکز تخصصي طب کار
ف

ردی
 

 مسئول فني نام مرکز
مدرک تحصیلي 

 مسئول فني

 شیفت

 نمابر تلفن آدرس پستي
تاریخ اعتبار 

 مجوز

طب مرکز تخصصي  1

 آساکار 

 )کار و کارگر(

دكتر محمد مهدي 

 سهرابي

 

 متخصص طب كار

 

 

صبح و 

 عصر

-باالتر از ميدان وليعصر-خيابان وليعصر -تهران 

-روشن  كوچه نبش -ينما آفريقانرسيده به س

 02157734 1802پالك  - طبقه پنجم-ساختمان اطباء

 
 

88918664 
89776777 

4/4/1402 

 
 

مرکز تخصصي طب  2

 کار ایرانیان

دكتر محمدحسن 

 نصيري كاشاني

صبح و  متخصص طب كار

 عصر

جاده مخصوص كرج، شهرك آزادي، بلوار  4كيلومتر 

شيشه مينا، بلوار وليعصر، بلوار محمد رسول اله)ص(، 

 1، واحد 19خيابان فاطميه، كوچه چهارم، پالك 

44542604 

44543774 

09104999926 

 

44543774 
 

1/6/1402 

3 

مرکز تخصصي طب 

 کار اروند سالمت

دكتر سيد محمود 

 امامي ميبدي   

 دكتر زهرا ايماني زاده

 

 متخصص طب كار 

 عصر

 

 صبح

 -روبروي گلزار شهدا-ميدان نبي اكرم)ص( -صفادشت

 درمانگاه اروند سالمت 

 6داخلي  54758

09911430898 
65421420 

12/07/1402 

 

مرکز تخصصي طب  4

 يکار بابای

 دكترمحمد بابائي 
 

 دكتر آرش دادوند

 صبح متخصص طب كار

 عصر

خ  -خيابان اسكندري شمالي  -خ آزادي  -تهران 

 63پالك  -نرسيده به دكتر قريب -شهيد طوسي 

 7واحد 

66434947 -

66434928 66434928 

66122599 

6/3/1405 
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ف
ردی

 
 مسئول فني نام مرکز

مدرک تحصیلي 

 مسئول فني

 

 نمابر تلفن آدرس پستي
تاریخ اعتبار 

 مجوز

 تخصصيمرکز 5

 پازند طب کار

خانم دكتر معصومه 

محمودي افصح  

 )شيفت صبح(

 صبح متخصص طب كار

پاساژ  -15نبش كوچه  -بلوار تهرانسر

  501واحد  5سهند طبقه 

44575571 

09122513667 

44575571 

 
20/06/1402 

مرکز  6

تخصصي طب 

کار چشم 

 انداز

 آقاي دكتر علي عابدي

 متخصص طب كار )شيفت عصر(
خيابان محمد علي  -ميدان آزادي  عصر

نرسيده به فلكه دوم صادقيه  –جناح 

نبش كوچه عابدزاده )جنب بانک  –

 طبقه اول - 19پالك -شهر(

66065820 

66065832 

66065898  

09123302890 

44284128 

44284160 

66065898 

 5داخلي 
22/2/1402 

مرکز  7

تخصصي طب 

 کار خاتم

دكتر محمد تهراني 

 نسب
 متخصص طب كار

بلوار  –اسماعيل آباد  -نسيم شهر صبح و عصر

 -امام خميني)جنب پارك شفق(

 4و3واحدهاي  -2ط – 70پ

56784700 

56784707 

09101658166 

56784700 

 
4/04/1403 

 تخصصيمرکز 8

طب کار 

 رامین

دكتر سيامک رسولي 

 نژاد
 متخصص طب كار

ميدان آزادي،جاده مخصوص  صبح و عصر

كرج،نرسيده به شهرك اكباتان،كوي 

 4،واحد 3،پ2بيمه 

44674740 

44674760 

09903858546 

44674787 25/2/1405 

 مرکزتخصصي 9

 سماءطب

دكتر اكرم السادات 

مومن زاده دكتر ليال 

 اسماعيلي 

 متخصص طب كار

 متخصص طب كار

 

 

 صبح و

 عصر

خ مطهري،خ فجر،كوچه 

،ساختمان پزشكان 20مدائن،پ

 2ماهان،واحد

91221180890  

88492094 

88492732 

88492094 

 1داخلي 

 
15/06/1405 
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 ردیف
 مسئول فني نام مرکز

مدرک تحصیلي 

 مسئول فني

شیف 

 کاری
 نمابر تلفن آدرس پستي

تاریخ اعتبار 

 مجوز

10 
مرکز تخصصي 

 طب کار صادقیه

دكتر سعيد دارستاني 

 فراهاني

صبح و  متخصص طب كار

 عصر

 -خيابان وليعصر -ضلع شمالي مترو صادقيه

 -ساختمان آريا – 2پالك  -نبش كوچه هفتم

 5ط 

09101443656 

44955860 
44955849 

4/4/1402 

11 
مرکز تخصصي 

 برزویهطب کار 

دكتر سيدحميدرضا زين 

 الدين

صبح و  متخصص طب كار

 عصر

-بلوار اشرفي اصفهاني-فلكه دوم صادقيه

پالك  -بن بست گلها -نرسيده به مرزداران

 15واحد  -4ط  -3

44377402 
09126877314 

44377402 
44377281 

21/02/1402 

مرکز تخصصي  12

طب کار کیمیا 

 طب سپهر

 دكتر نازنين ايزدي

 )شيفت عصر(
 متخصص طب كار

 عصر

 2، ط 49سعادت آباد، سرو شرقي، پ 
22072037 

09382310364 

22072037 

22352626 

22081934 

2/12/1402 

مرکز تخصصي  13

طب کار رایان 

 سالمت
 متخصص طب كار دكتر شيوا هاتمي

صبح و 

-كوچه غزالي-جنب مترو فاطمي-وليعصر عصر

 9واحد-12پالك 

88921523 

09374775488 
 

23/2/1403 

مرکز تخصصي  14

 طب کار هوم
دكتر فرزانه سادات 

 چاوشي

 

 متخصص طب كار

 صبح
 -چهارراه يافت آباد-بزرگراه آيت اهلل سعيدي

 5طبقه  3پالك -كوچه اسالمي -بلوار معلم

 9واحد 

66609730 

09125271699 
66609730 16/05/1403 
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 ردیف
 مسئول فني نام مرکز

مدرک تحصیلي 

 مسئول فني

 شیف کاری
 نمابر تلفن آدرس پستي

تاریخ اعتبار 

 مجوز

مرکز تخصصي  15

طب کار دکتر 

 رفیعي

فرشته رفيعي دكتر

 ساماني

 

مالرد،سه را انديشه ، بلوار واليت،نبش  صبح متخصص طب كار

 2، ط7ساختمان پرشينكوچه ميخک، 

 10واحد 
 

65548049 

09030652835 

65547360 5/5/1402 

16 
مرکز تخصصي 

طب کار آرمان 

 مهام

 متخصص طب كار خانم دكتر فاطمه شيدفر

 

 -بلوار كلهر -ميدان فرمانداري -شهريار صبح

طبقه  -مجتمع اميران -كوچه پرويزي

 0فوقاني گالري مبل مهستان پالك 

 11واحد  4طبقه 

65269220 

65269343 

09100909305 

65269220 23/03/1403 

مرکز تخصصص  17

طب کار آریا 

 پژوهان غرب

 -خيابان شادمهر -خيابان ستارخان صبح و عصر متخصص طب كار دكتر مژگان كمالي فرد

ساختمان پزشكان -كوچه فرحزاد

 22واحد -5طبقه -8پالك–ستارخان 

66553143 

66501356 

09123360538 

66525755 1/12/1401 

مرکز تخصصي  18

 طب کار رسا
 متخصص طب كار دكتر فرزانه نصيري

بلوار -شهرك صدف -انديشه)فاز سه( صبح و عصر

نبش بوستان سوم شرقي)جنب -توحيد

،پالك 2ساختمان بابكان-بيمارستان نور(

 7واحد: 3،طبقه:8:

09134515391 

65557869 
65557869 24/01/1403 

مرکز تخصصي  19

طب کار لیان 

 متخصص طب كار دكتر مريم عطارد سالمت ایرانیان

بلوار -رباط كريم، شهرك صنعتي پرند صبح و عصر

پشت ساختمان  -ميدان فن اوري-صنعت

 آتش نشاني

 

 

56695762 

09381843949 
56695763 20/6/1402 
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 ردیف

 مسئول فني نام مرکز
مدرک تحصیلي 

 مسئول فني

 شیف کاری

 نمابر تلفن آدرس پستي
تاریخ اعتبار 

 مجوز

20  

 تخصصيمرکز

 طب کار 

 آبادیس طب

 متخصص طب كار دكتر حسين سعيدي

 صبح و عصر

 1،طبقه 31خيابان خوش شمالي پالك

 4واحد

66900260 

09011473414 
66561374 

26/12/1402 

مرکزتخصصي   21

طب کار ایمن  

 جویان

دكتر محمد مهدي 

 مظهري

 عصر متخصص طب كار

شهيد بهشتي جنب مترو ميرزاي خيابان 

 436پالك  -شيرازي

88710520 

09126729072 
88710520 29/12/1401 

مرکز تخصصي  22

 متخصص طب كار دكتر مرجان اميني طب کار آروان
نرسيده به مترو شادمان،تقاطع خيابان  صبح و عصر

آزادي و يادگار امام شمال، خيابان 

  4تيموري نبش كوچه آرام، طبقه 

66044809 

66044898 

09941284971 

 20/6/1402 

23 
مرکز تخصصي 

 طب کار الوند

 صبح و عصر متخصص طب كار دكتر اكبر عزيزي الوندي
بهارستان،شهر گلستان، روبروي بلوار 

اصلي گلستان، ساختمان آريانا جنب 

 7ط سوم واحد  444بانک سپه پالك

56745944 

09125290879 

56745944 

 
5/02/1406 

مرکز تخصصي  24

 طب کارپراناطب

 
 كار طب متخصص دكتر صبا ناسوتي فر

 صبح و عصر

روبروي تهران -خيابان قايم مقام فراهاني

 همكف -24كوچه ششم پالك -كلينيک

 1واحد

88889999 

09381200589 
88889999 29/12/1401 
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 ردیف
 مسئول فني نام مرکز

مدرک تحصیلي 

 مسئول فني

 شیف کاری
 نمابر تلفن آدرس پستي

تاریخ اعتبار 

 مجوز

مرکز تخصصي  25

طب کار پویه 

آتیه سالمت 

 ایرانیان

كوي نصر، خيابان شهيد عليالي،  صبح متخصص طب كار دكتر سميه باقري كالته

 ، طبقه يک77پالك

86110709 

09032001133 

88331736 7/08/1402 

مرکز تخصصي  26

 طب کار سورین
 دكتر فاطمه پاليزي

 
 متخصص طب كار

نبش كوچه -باالتر از پارك ساعي-وليعصر صبح

-ساختمان سيماي ساعي-ساعي دوم

 13واحد  4طبقه -37پالك

88794619-

88873836-

09217369206 

88873836 27/11/1403 

 تخصصي مرکز 28

 نگین کار طب

 سبز صنعت

-ستارخان ابتداي-توحيد ميدان -تهران صبح كار طب متخصص گلشن مريم دكتر

 همكف طبقه -4 پالك-كاج كوچه

44250114 

09121157675 

44229004 1/01/1402 

 تخصصي مرکز 29

 درمانگاه کار طب

 یاشا روزی شبانه

 درمانگاه رضا، امام بلوار وحيديه، شهريار، صبح كار طب متخصص توكلي شهرزاد دكتر

 ياشا روزي شبانه
65639904-7 

09123161882 

 20/7/1403 

مرکز تخصصي  30

ایمن پویش 

 البرز)آیپا(

بزرگراه ستاري جنوب، روبروي مجتمع  عصر كار طب متخصص دكتر ضرغام صادقي

كوروش، نبش خيابان پيامبر غربي، 

 3، واحد 4مجتمع مهستان، ط 

44083827 

09126819793 
44083827 15/9/1401 

31 
مرکز تخصصي 

 طب کار بزرگمهر

بسيج به طرف ميدان شهريار،ميدان  عصر كار طب متخصص دكتر عطاءاهلل مرادي

جهاد، بلوار كارگر مجتمع شهيد كايگاني 

 14واحد 3،ط54پالك

65289851-

65247854-

09192633523 

65247854 8/9/1402 

 مرکز تخصصي 32

 رهنوردان طب کار

جاده مخصوص كرج، چيتگر  14كيلومتر  صبح متخصص طب كار دكترميترا بيات ترك

،  14قدس شمالي ، انتهاي خيابان جهاد ،

 ،ط همكف2پ 

44780705 44780705 

43854355 19/03/1402 
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 متخصص طب کارد( مطب پزشکان 

 طب کارمتخصص نام پزشك 
نام کارشناس بهداشت 

 حرفه ای
 تاریخ اعتبار مجوز نمابر تلفن آدرس پستي

 مریم شفاعت دکتر

 
 مهندس خرامان غالمي

، ساختمان 51متري انقالب، پالك  45شهر قدس، خيابان 

 دكتر وارث، طبقه اول

09365012030 

46865646 
46865646 2/05/1403 

 23/07/1403  88230231 ، طبقه اول7تهران، گيشا،خيابان عليالي، پالك مهندس سيور بابائي دکتر خسرو صادق نیت

 

 

 ردیف
 مسئول فني نام مرکز

مدرک تحصیلي 

 مسئول فني

 شیف کاری
 نمابر تلفن آدرس پستي

تاریخ اعتبار 

 مجوز

 مرکز تخصصي 33

 طب کار درمانگاه

 شكوفه

شهرك وليعصر، ميدان شهيد  عصر متخصص طب كار دكتر مهدي اميري

رجايي،طبقه اول،پاساژ وحدت پالك 

 ،طبقه دوم 3

09199772383 

66246494 
66217406 9/04/1402 

 تخصصي مرکز 34

 فرید کار طب

-مرزداران از باالتر-اصفهاني اشرفي بلوار صبح كار طب متخصص زاده مرشدي دكترمريم

-17 پ-(سابق سادات)نظير بي كوچه

 401 واحد-4ط

44231021 

44231028 

09909402024 
 

44380430 

44229347 

29/12/1405 

 مرکز تخصصي 35

 طب کارآییل

 متخصص طب كار ميرزاآقايي فرزانهدكتر

 صبح و عصر

شهرقدس ، ميدان آزادي )سر قنات( ، خ 

، طبقه  10پاسداران ، ساختمان پليس +

 سوم

46864985 

09373535331 

 

46864985 20/04/1401 
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 پزشکان عمومی( مطب ه

 نام پزشك دوره دیده طب کار
نام کارشناس 

 بهداشت حرفه ای
 تاریخ اعتبار مجوز نمابر تلفن آدرس پستي

 سهیال اکبری بقالدکتر 

 
فاطمه عليئيمهندس   رباط كريم، شهرك صنعتي پرند 

09120037610 

56871267 
56871274 20/3/1402 

 ( مراکز دولتی و

 مسئول فني نام مرکز
تحصیلي  مدرک

 مسئول فني
 نمابر تلفن آدرس پستي

تاریخ اعتبار 

 مجوز

مرکز تخصصي طب 

کار مرکز خدمات 

جامع سالمت 

 شهرک آزادی

 متخصص طب كار دكتر ياسر لبافي نژاد
خ  –خ شيشه مينا  -جاده مخصوص كرج 5كيلومتر 

 مركز بهداشتي شهرك آزادي-خ نبي اكرم -وليعصر
 دولتي  44530607

خدمات جامع مرکز 

طب کار ) فاضل

 شمال غرب(

 پزشک عمومي مرجان محموديدكتر 
خيابان شهداي سازمان -خيابان حجاب -بلوار كشاورز

 روبروي سازمان آب -آب

88995073 

88996753 
 دولتي 

مرکز طب کار شبكه 

بهداشت و درمان 

 بهارستان

 پزشک عمومي محمد خضريدكتر 
مركز -فلكه دوم)سعدي( -شهر گلستان-جاده ساوه

 خدمات سالمت جامع سيدالشهدا
 دولتي  56745514

مرکز طب کار شبكه 

بهداشت و درمان 

 رباط کریم 

 
 

 پزشک عمومي دكتر رستم هسپيان
بلوار مصلي محوطه مركز بهداشتي درماني -رباط كريم

 شهيد شاطريان
 دولتي  4223363
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 مسئول فني نام مرکز
تحصیلي  مدرک

 مسئول فني
 نمابر تلفن آدرس پستي

تاریخ اعتبار 

 مجوز

مرکز طب کار شبكه 

 بهداشت و درمان

 شهرستان قدس

 پزشک عمومي حسن طالقانيدكتر

نبش خيابان  -خيابان شهيد عالمي-شهرستان قدس

مركزطب كار شهر   -پايگاه امام حسين )ع( -آزادگان

 قدس

46802001 

46889809 
 دولتي 

       

طب کار بیمارستان 

 فیروزگر

دكتر مهدي چيني 

 چيان
 دولتي 82141321 82141391 ميدان وليعصر، خيابان به آفرين، بيمارستان فيروزگر متخصص طب كار

 


