
 1400سال :                                                 مراکز تخصصی طب کار 

 آدرس و شماره تلفن

 
 نام مرکز مسئول فنی شیفت تاریخ اعتبار

 اراک ، هیساى شْسا ، ذیاباى شْیس بْشتی ،کلیٌیک علَی

 32230360:  تلفي 

 صبح 17/6/1402
زکتر ٍحیس رضا 

هرکس ترصصی طب کار پاسار  هَهٌی

 گاز
 زکتر هرین زّقاى عصر 01/12/1404

اراک ،خ شْیس بْشتی ،رٍبرٍی بیوِ ایراى ،جٌب باًک کار آفریي 

  3813716863،ساذتواى آراز کس پستی 

 32211854:  تلفي

 زکتر هرتضی زاٍزی عصر 1/4/1405

 هرکس ترصصی طب کار پاشًس

 زکتر اًَشِ ًَراًی صبح 16/6/1401

 ، هیساى صٌایع زستی، ساذتواى 1اراک ،شْرک شْیس بْشتی، فاز 

 پلی کلیٌیک ترصصی صٌعت ًفت اراک 

 33684101:  تلفي

 زکتر هرتضی زاٍزی صبح 1/6/1402
 هرکس ترصصی طب کار 

 شرکت ًفت

 هتری سیس جوال 12اراک ،هیساى ٍلیعصر، ذیاباى اهام ذویٌی،ابتسای 

 ،8السیي اسس آبازی ، هجتوع ًگیي، ٍاحس 

 32217415:  تلفي

 صبح 9/5/1401
زکتر احساى 

 هرکس ترصصی طب کار اترس حیسربگی

 زکتر اًَشِ ًَراًی عصر 9/5/1401

 طبقِ،ریرکبیساذتواًپسشکاًامیی،جٌبرستَراًپرطالی،عتیزاًشریم،اراک

 34224364: تلفي،10 ٍاحس،4
25/9/1401 

 ٍ صبح

 عصر
 اراکطبیغسیر هرکسترصص علی فرزاىزکتر

، طبقِ سَم ، 2اراک،خ شْیس بْشتی،کَچِ شوس،ساذتواى سیٌَِّ

  32239707:تلفيE3ٍاحس 
  آریاطبطبکاریهرکسترصص زکتر سیوا هحتشن عصر 3/7/1402

اهام ذویٌی هابیي ٍلی عصر ٍ زٍاززُ  ذیاباى-    اراک

 شوارُ 6 ٍاحس 3 ساذتواى اقتصاز گستر زًا طبقِ  هتری 

 32244348:تلفي

1/6/1402 
 ٍ صبح

 عصر
  اسپازاًاطبکاریهرکسترصص زکتر بْارک بْازری

  



 

 

 :پزشکان عمومی دارای مجوز معاینات سالمت شغلی 

 تارید اعتبار هجَز هحسٍزُ هجاز فعالیت آزرس ٍ شوارُ تلفي

 ًَع فعالیت

ٍاحس  ًام ٍ ًام ذاًَازگی

 کاری
 هطب

 زلیجاى ، خ طالقاًی،کَچِ شْیس هسلن قاسوی،

 44232090:  تلفي
 زکتر سعازت جاللی *  1/11/1401 زلیجاى

 زلیجاى ، خ شْیس بْشتی شوالی ، رٍبرٍی ازارُ ثبت

 44220860:  تلفي
 زکتر بابک قاسوی *  1/10/1401 زلیجاى

هحالت،هیساى استقالل ، ساذتواى پسشکاى پارس، طبقِ 

 43231508: ، تلفي9زٍم،ٍاحس 
 زکتر هحوَز فکریاى *  1/9/1401 هحالت

هحالت،هیساى استقالل ، ساذتواى پسشکاى پارس، ٍاحس 

 43231510:،طبقِ اٍل،تلفي3
 زکتر ًازر هْسٍی *  1/11/1401 هحالت

اراک ،ابتسای شْرک فاطویِ ،رٍبرٍی زارٍ ذاًِ پَر 

 33683393:سیٌا، تلفي
 زکتر هجیس ذرهي بیس *  1/11/1401 اراک

 ٍاحس ،اراک،ذیاباى هشْس،هیساى ساعت،ساذتواى ایراى 

 32271255: یک ، تلفي
 زکتر گیتا شید االسالم *  28/8/1401 اراک

شرکتهای کبیر ریس تهران، بافت فرمهین،      )فراّاى

 (ستاره زاگرس آذرخش و زربافت فرمهین
  * 1/7/1401 فراّاى 

زکتر غالهحسیي 

 ذسابٌسُ

 (عج)کَچِ ٍلیعصر- ابتسای جازُ هرزیجراى- اراک

 34771047: تلفي 
 25/8/1401 اراک

کلیٌیک طب کار 

زکتر شازپَر 

هرکس جاهع )

 (سالهت 

زکتر تبسن هلک 

 هحوسی

 


