
 1398سال :                                                 مراکز تخصصی طب کار 

 آدرس و شماره تلفن

 
 نام مرکز مسئول فنی شیفت تاریخ اعتبار

 اراک ، هیساى ضْسا ، ذیاتاى ضْیس تْطتی ،کلیٌیک علَی

 32230360:  تلفي 

 عصر 27/5/99
زکتر ٍحیس رضا 

هرکس ترصصی طة کار پاسار  هَهٌی

 گاز
 زکتر هرین زّقاى صثح 27/5/99

اراک ،خ ضْیس تْطتی ،رٍترٍی تیوِ ایراى ،جٌة تاًک کار آفریي 

  3813716863،ساذتواى آراز کس پستی 

 32211854:  تلفي

 زکتر هرتضی زاٍزی عصر 22/2/1400

 هرکس ترصصی طة کار پاشًس

 زکتر اًَضِ ًَراًی صثح 21/2/1401

 ، هیساى صٌایع زستی، ساذتواى 1اراک ،ضْرک ضْیس تْطتی، فاز 

 پلی کلیٌیک ترصصی صٌعت ًفت اراک 

 33684101:  تلفي

 زکتر هرتضی زاٍزی صثح 29/1/99
 هرکس ترصصی طة کار 

 ضرکت ًفت

اراک ،هیساى ٍلیعصر، ذیاتاى اهام ذویٌی، جٌة زارٍ ذاًِ زکتر ًَر 

 ،202ترص ، هجتوع زهرز ، طثقِ اٍل ، ٍاحس 

 32212367:   تلفي

 صثح 9/5/1401
زکتر احساى 

 هرکس ترصصی طة کار اترس حیسرتگی

 زکتر اًَضِ ًَراًی عصر 12/4/1400

 طثقِ،ریرکةیساذتواًپسضکاًامیی،جٌثرستَراًپرطالی،عتیزاًطریم،اراک

 34224364: تلفي،10 ٍاحس،4
24/4/1401 

 ٍ صثح

 عصر
 اراکطةیغسیر هرکسترصص علی فرزاىزکتر

 5اراک،خ ضْیس تْطتی، خ عضس،هجتوع کیاًوْر، طثقِ زٍم،  ٍاحس

  32235348:،تلفي
  آریاطةطثکاریهرکسترصص زکتر سیوا هحتطن عصر 18/7/1400

اراک،خ اهام ذویٌی، ساذتواى زًا، طثقِ سَم،  ٍاحسسَم 

  32244348:،تلفي
30/4/1401 

 ٍ صثح

 عصر
  اسپازاًاطثکاریهرکسترصص زکتر تْارک تْازری

 

 



 

 :پزشکان عمومی دارای مجوز معاینات سالمت شغلی 

 تارید اعتثار هجَز هحسٍزُ هجاز فعالیت آزرس ٍ ضوارُ تلفي

 ًَع فعالیت

ٍاحس  ًام ٍ ًام ذاًَازگی

 کاری
 هطة

 زلیجاى ،خ طالقاًی،کَچِ ضْیس هسلن قاسوی،

 44232090: تلفي
 زکتر سعازت جاللی *  4/5/99 زلیجاى

 زلیجاى ، خ ضْیس تْطتی ضوالی ، رٍترٍی ازارُ ثثت

 44220860:  تلفي
 زکتر تاتک قاسوی *  5/11/99 زلیجاى

 زلیجاى ، خ ضْیس تْطتی ضوالی ، رٍترٍی ازارُ ثثت

  44231916:  تلفي
*   16/4/1400 زلیجاى  زکتر زّرا فیفایی

هحالت،هیساى استقالل ، ساذتواى پسضکاى پارس ،ٍاحس 

 43231508: ،طثقِ زٍم،تلفي9
 زکتر هحوَز فکریاى *  1/7/99 هحالت

 غفاری، کَچِ کاٍُ... ذٌساب،تلَار ایت ا

 35622211: تلفي
 زکتر حسي هٌصَری *  16/4/1400 ذٌساب

اراک ،اتتسای ضْرک فاطویِ ،رٍترٍی زارٍ ذاًِ پَر 

 33683393:سیٌا، تلفي
 زکتر هجیس ذرهي تیس *  6/7/99 اراک

 ٍاحس ،اراک،ذیاتاى هطْس،هیساى ساعت،ساذتواى ایراى 

 32271255: یک ، تلفي
 زکتر گیتا ضید االسالم *  19/4/99 اراک

  * 1/8/99 اراک اراک ، گرٍُ صٌعتی لجَر
زکتر پرٍاًِ سازات 

 هْاجراًی

شرکتهای کبیر ریس تهران،بافت فرمهین،ستاره )فراّاى

 (زاگرس آذرخش و زربافت فرمهین
  * 1/7/99 فراّاى 

زکتر غالهحسیي 

 ذساتٌسُ



 زکتر رحواى اتراّیوی  * 29/12/98 زلیجاى  ضرکت سیواى زلیجاى–زلیجاى 

 زکتر عثاس یَسفی  * 21/8/98 اراک (گرزٍ)تیوارستاى تأهیي اجتواعی اراک

 زکتر ًثی تاتایی   1/12/98 کویجاى هرکس تْساضت کویجاى

 زکتر قْاری   1/12/98 تفرش تفرشهرکستْساضت
 

 

 


