
 نام شركت رديف
سطح 

 شركت

نام و نام خانوادگي 

 مسئول فني
 آدرس و شماره تلفن مهلت مجوز

كارشناسان 

بهداشت مورد 

 تايید

وضعیت اشتغال 

 نیروی معرفي شده

1 
ایمن پویان 

 بهداشت کار
 یک

احمد رضا مختاری 

31181212110 
1403/5/13 

، تلفن: 0211115011کد پستی:  -پنجمطبقه  –مجتمع ناهید –کوچه ناهید –میدان شریعتی –اراک 

 32208521118، فکس: 32208521118
 تمام وقت احمدرضا مختاری

 یک پاژند طب 0
شیده پاداشی 

1120238280 
1403/6/22 

اراک خ عباس اباد ) شهید بهشتی ( خ کار آفرین ساختمان کلینیک آراز طبقه سوم روبروی ساختمان 

    13فکس: داخلی  08811213تلفن  02105- 12211بیه ایران  جنب بانک کد پستی 
 پاروقت جواد بداقی 

3 
ماهین طب 

 ایمن
 یک

 فرشاد میرزایی

31133310031 
1403/2/6 

واحد  -طبقه اول -سرای سالمت کار -مجتمع قائم مقام فراهانی -دانشگاه آزاد -خیابان دانشگاه -اراک

 00223150تلفکس :  -0202111101کد پستی:   -دوم
 تمام وقت عمرانی ماهین

 

 شركت های مهمان

 نام شركت رديف
نام و نام خانوادگي 

 مسئول فني
 آدرس و شماره تلفن مهلت مجوز

نیروهای مورد 

 تايید

نیروی  وضعیت اشتغال

 معرفي شده

كارشناس 

همکار در 

حوزه 

معاونت 

بهداشتي 

 اراک

وضعیت اشتغال 

 همکاركارشناس 

1 
باتیس 

 بایاسالمت
 1401.12.29 کیانا ایمانی

کدپستی:  -ساختمان مهندس کورش واحد -12نبش ولیعصر شرقی  -خ ولیعصرشرقی-ساوه

محمد حسین  32238883118یک تلفکس:   0110513111

 اسماعیلی
 پاره وقت فاطمه عرب پاره وقت

 -ساختمان ماهان -کوچه مدائن -روبروی بیمارستان جم -خ فجر -تهران : خیابان مطهری

 38130218531فکس:  38122318012تلفن:  -واحد یک

 

بایستی متناسب با سطح آن شرکت باشد و خدمات قابل ارائه توسط سطح   شرکت هر ای، خدمات ارائه شده توسط های خصوصی بهداشت حرفه روش اجرایی دستورالعمل شرکت 8با استناد به بند . 1 قابل توجه : ت انک

. مطابق با دستورالعمل شرکت های خصوصی بهداشت حرفه ای عقد قرار داد با شرکت های سطح یک 8یک صرفاً توسط سطح یک ارائه گرددو همچنین است آنچه که توسط سطح دو قابل ارائه است نسبت به سطح سه.

منوط به هماهنگی با معاونت  0. عقد قرار داد با شرکت های سطح 3از معاونت بهداشتی است.  8غیر از این لیست منوط به اخذ مجوز شرکت سطح  8های سطح  . عقد قرار داد با شرکت0ممنوع است.  ت غیر از این لیس

در حوزه دانشگاه علوم پزشکی اراک به دلیل عدم رعایت   ایمن کیا صنعت شیرازو  ایمن شاخص شریف 0لیت شرکت سطح گیری معاونت بهداشتی است. ضمنا فعا بهداشتی قبل از ارائه خدمات و رعایت ضوابط اندازه

متقاضی دریافت شرکت خدماتی در صورتی مجاز به عقد قرار داد با کارگاه یا صنایع  ،ای روش اجرایی دستورالعمل شرکتهای خصوصی بهداشت حرفه 15. مطابق با بند 1 باشد. ضوابط اندازه گیری تا اطالع ثانوی ممنوع می

 درصد تجهیزات مورد نیاز انجام پروژه را داشته باشد. 53باشد که حداقل  خدمات می


