
 1041سال                                                  مراکز تخصصی طب کار :

 نام مرکز مسئول فنی شیفت تاریخ اعتبار آدرس و شماره تلفن

 اراک ، میدان شهدا ، خیابان شهید بهشتی ،کلینیک علوی

 23323223تلفن :  

 دکتر وحید رضا مومنی صبح 71/2/7033

 پاسار گادمرکز تخصصی طب کار 

 دکتر مریم دهقان عصر 37/73/7030

 ساختمان آراز ، ، پاسارگادروبروی بیمه ،خ شهید بهشتی ،اراک 

 23377220 : تلفن

 دکتر مرتضی داودی عصر 7/0/7032

 مرکز تخصصی طب کار پاژند

 دکتر انوشه نورانی صبح 72/2/7037

ساختمان پلی  ،میدان صنایع دستی،  7فاز  ،شهرک شهید بهشتی،اراک 

 کلینیک تخصصی صنعت نفت اراک 

 22220737 : تلفن

 دکتر مرتضی داودی صبح 7/2/7033
 مرکز تخصصی طب کار 

 شرکت نفت

متری سید جمال  73ابتدای  ،خیابان امام خمینی ،میدان ولیعصر،اراک 

 ،2واحد ، نگینمجتمع ، الدین اسد آبادی 

 23371072 تلفن:  

 بگیحیدردکتر احسان  صبح 9/2/7037

 مرکز تخصصی طب کار اترس

 دکتر انوشه نورانی عصر 9/2/7037

 پزشکان ساختمان،ییپرطال رستوران جنب ،یعتیشر دانیم ،اراک

 20330220: تلفن ،73 واحد ،0 طبقه،ریرکبیام
32/9/7037 

و  صبح

 عصر
 اراک طبغدیر  یتخصص مرکز علی فرزان دکتر

، طبقه سوم ، 3ساختمان سینوهه،شمس کوچه ،خ شهید بهشتی،اراک

   23329131تلفن: E3واحد 
 آریاطب  کار طب یتخصص مرکز دکتر سیما محتشم عصر 2/1/7033

ساختمان   امام خمینی مابین ولی عصر و دوازده متری  خیابان - اراک

 23300202 شماره تلفن: 2واحد  2اقتصاد گستر دنا طبقه 
7/2/7033 

و  صبح

 عصر
 اسپادانا  کار طب یتخصص مرکز بهادری دکتر بهارک

ساختمان -شهریور 71نبش خیابان  -خیابان امام خمینی)ره( -اراک

 23373322تلفن :  -1202پالک  -طبقه اول -شاهد
2/2/7037 

و  صبح

 عصر
 کوثر کار طب یتخصص مرکز دکتر  نوید شریفی

  



 پزشکان عمومی دارای مجوز معاینات سالمت شغلی :

 تاریخ اعتبار مجوز محدوده مجاز فعالیت شماره تلفنآدرس و 
 نوع فعالیت

 نام و نام خانوادگی
 مطب واحد کاری

 دلیجان ، خ طالقانی،کوچه شهید مسلم قاسمی،

 00323393تلفن:  
 دکتر سعادت جاللی *  7/77/7037 دلیجان

 دلیجان ، خ شهید بهشتی شمالی ، روبروی اداره ثبت

 00333223تلفن:  
 دکتر بابک قاسمی *  7/73/7037 دلیجان

محالت،میدان استقالل ، ساختمان پزشکان پارس، طبقه دوم،واحد 

 02327232 ، تلفن: 9
 دکتر محمود فکریان *  7/9/7037 محالت

،طبقه 2محالت،میدان استقالل ، ساختمان پزشکان پارس، واحد 

 02327273 اول،تلفن:
 مهدویدکتر نادر  *  7/77/7037 محالت

اراک ،ابتدای شهرک فاطمیه ،روبروی دارو خانه            پور سینا، 

 22222292تلفن:
 دکتر مجید خرمن بیز *  7/77/7037 اراک

واحد یک ،  ،اراک،خیابان مشهد،میدان ساعت،ساختمان ایران 

 23317322تلفن: 
 دکتر گیتا شیخ االسالم *  32/2/7037 اراک

تهران، بافت فرمهین،      ستاره زاگرس  )شرکتهای کبیر ریسفراهان

 آذرخش و زربافت فرمهین(
 دکتر غالمحسین خدابنده  * 7/1/7037 فراهان 

 کوچه ولیعصر)عج( -ابتدای جاده مرزیجران -اراک

 20117301تلفن : 
 32/2/7037 اراک

کلینیک طب کار 

دکتر شادپور 

طب کار )مرکز 

 معاونت بهداشتی(

 دکتر تبسم ملک محمدی

 

 توضیحات :

 .مراكز تخصصي طب كار در سطح استان)حوزه دانشگاه علوم پزشكي اراك( مجوز فعالیت دارند 

 مجوز فعالیت دارند. ،مطب هاي فعال )پزشكان عمومي( صرفا در حوزه پروانه مطب 

  فعالیت نمایند.با مجوز واحد كاري، صرفا در واحد هاي صنعتي كه براي آن مجوز دریافت كرده اند، مي توانند پزشكان 


