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(18/12/1400)تاریخ بروز رسانی: ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای 3و  2فهرست کشوری شرکت های خصوصی سطح   

 عنوان شرکت دانشگاه

نام و نام خانوادگی 

مسئول فنی )بهداشت 

 حرفه ای(

رشته و مقطع 

 تحصيلی
 شماره مجوز

تاریخ صدور/ 

 تمدید مجوز

نوع 

 شرکت

سطح 

 شرکت

تماس شماره 

 شرکت
 آدرس شرکت

آذربایجان 

 شرقی

 مهندس امین جعفری سالم صنعت تبریز
ارشد بهداشت 

 حرفه ای
 041-35514876 2 مقیم 1399/10/10 197/9/5

خیابان امام، بعد از چهارراه  -تبریز

شریعتی، جنب هتل آزادی، پاساژ 

 9 واحد – 2پالسما، طبقه 

 مهندس آرش سلحشور ایمن پایش سهند
بهداشت ارشد 

 حرفه ای
 33376696 2 مقیم 1400/10/04 5/9/147

 منطقه شهرداری روبروی -چایکنار –تبریز 

 پالک غربی واحد 6 طبقه صبا، عمارت – 1

 5154741149 کدپستی 94

آذربایجان 

 غربی

شرکت پایدار 

سنجش فارمد 

 ایرانیان

 مینا زینال زاده
ارشد بهداشت 

 خرفه ای
 09190314390 2 مقیم 1400/01/08 5/3/8147

ساختمان ارم  2ارومیه خیابان سرداران 

 طبقه سوم

 اصفهان

 سمیه اشرفیان بینش ساز سپهر
لیسانس بهداشت 

 ایحرفه
 32651640 2 مقیم 99/12/9 10211

اصفهان ، خ میرداماد،محله درب 

کوشک،کوچه فهرستی ،پالک 

 ،ساختمان شیمی106

 حجت اله گگونانی کیمیاپژوه البرز
بهداشت ارشد 

 حرفه ای
 03133932351 2 مقیم 1400/9/7 7893

اصفهان شهرک علمی و تحقیقاتی پالک 

508A 

ایمن کارآفرین 

 سپاهان
 35354146 2 مقیم 1399/12/6 10177 بهداشت حرفه ای محمدمهدی خالوئی

خیابان  -خیابان جی شرقی-اصفهان

دانشگاه آزاداسالمی  -ارغوانیه

 پژوهشکدهساختمان -خواراسگان

شیمی تجزیه 

 اسپادانا
 زهره محبیان

بهداشت ارشد

 حرفه ای
 33931405 2 مقیم 1400/8/27 7559

اصفهان ، شهرک علمی و تحقیقاتی 

مجتمع آزمایشگاهی مرکزی ، ساختمان 

 شیمی، طبقه دوم 2شماره 



(18/12/1400)تاریخ بروز رسانی: ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای 3و  2فهرست کشوری شرکت های خصوصی سطح   

 عنوان شرکت دانشگاه

نام و نام خانوادگی 

مسئول فنی )بهداشت 

 حرفه ای(

رشته و مقطع 

 تحصيلی
 شماره مجوز

تاریخ صدور/ 

 تمدید مجوز

نوع 

 شرکت

سطح 

 شرکت

تماس شماره 

 شرکت
 آدرس شرکت

 ایران 

 ایمن نگر سینا
مهندس مهرداد حلمی کهنه 

 شهری

ارشد بهداشت 

 حرفه ای
125/2917/

98ص/ -46077741 2 مقیم 98/11/16 
09198779808 

 -بلوار شهید کلهر  -شهرقدس  -تهران 

طبقه  - 74پالک  -نبش خیابان پردیس 

 4واحد  -دوم 

 مهندس احمد ذوالفقاری ایمن زیست آزما
کارشناس 

 بهداشت حرفه ای
125/1755/

1399ص/  44161004-6 2 مقیم 1399/07/06 

خیابان -فردوس غرببلوار  -تهران 

پالک -کوچه یکم غربی-ورزی شمالی

 23واحد  - 28

زیست آزمون 

 پایا
 مهندس محمد فودازی

ارشد بهداشت حر 

 فه ای
125/1136/

1399ص/  2 مقیم 1399/03/22 

88317120 -
88348750 -
88348751 - 
88480205 

خیابان منصور  -خیابان مطهری  -تهران 

 طبقه اول - 32پالک  -

محیط پاک آرمان 

 ایرانیان
 پرستو غیاثوند

کارشناس 

 ایبهداشت حرفه
125/2538/

1400ص/  - 66500358 2 مقیم 1400/08/15 
66500496 

 -خیابان شادمان -ستارخان-تهران

ط  -369شادمهر جنب بانک ملی پالک 

 4واحد  2

آزمون صنعت 

 سبز
 مهندس محمد امامی

کارشناس 

 بهداشت حرفه ای
125/3020/

1400ص/  88692207 2 مقیم 1400/09/30 

میدان کاج ، خیابان سعادت سعادت آباد ،

واحد   4پاک شرقی ، 31آباد ، خیابان 

 یک

عمران زیست 

 آزما

مهندس جمال حاجی 

 عبدالهی

کارشناس 

 ایبهداشت حرفه
125/2540/

1400ص/  44267401-3 2 مقیم 1400/08/15 
خیابان ستارخان، روبروی برق -تهران

 51کوچه فیاض، پالک آلستوم، 

 فاطمه سنجابی ایمن ساحل آسا بوشهر
کارشناس 

 بهداشت حرفه ای
 09394445796 2 مقیم 1399/2/1 1188

بوشهر،میدان معلم،خیابان 

 پرستار،مرکزرشدزیست دریایی

 تهران

مرکز پژوهش های 

صنعتی و معدنی 

 دارکوزیست

 نبی اهلل منصوری
ارشد بهداشت 

 حرفه ای
 66569512 2 مقیم 1400/06/21 160/79

مجتمع اداری  -جنب مترو نواب -تهران 

 تجاری شهاب



(18/12/1400)تاریخ بروز رسانی: ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای 3و  2فهرست کشوری شرکت های خصوصی سطح   

 عنوان شرکت دانشگاه

نام و نام خانوادگی 

مسئول فنی )بهداشت 

 حرفه ای(

رشته و مقطع 

 تحصيلی
 شماره مجوز

تاریخ صدور/ 

 تمدید مجوز

نوع 

 شرکت

سطح 

 شرکت

تماس شماره 

 شرکت
 آدرس شرکت

ایمن پردازان 

 محیط
 مهدی یوسفی افکنه

ارشد بهداشت 

 حرفه ای
 55349704 2 مقیم 1400/3/20 160/40

خ نواب، نرسیده به پل کمیل، ساختمان 

 509، پالک 5افرا، طبقه 

خراسان 

جنوبی)بيرجند

) 

شرکت ایمن 

 پویش بیرجند
 علی اکبر اربابی

کارشناس 

 بهداشت حرفه ای
99/16/860

14 
 05632231722 2 مقیم 1399/09/18

مجنمع  -بلوار صیاد شیرازی  -بیرجند

 126و125پالک -تجاری میر داماد 

خراسان 

 رضوی)مشهد(

صنعت سازان 

 بهداشت خراسان
 مهندس حسین برندی

کارشناس 

 بهداشت حرفه ای
 36098104 2 مقیم 99/2/13 99/49555

-مشهد : قاسم آباد بلوار شریعتی

 5پالک  46شریعتی 

 زابل
ایمن پویش 

 بیرجند
 علی اکبر اربابی

کارشناس 

 بهداشت حرفه ای
98/16/374

91 
 05632231722 2 مهمان 99/09/18

بلوار شهید -بیرجند-خراسان جنوبی

مجتمع تجاری  -صیاد شیرازی

 125پالک  -میرداماد

 سمنان

شرکت زیست 

سالمت آزمون 

 گرمسار

 مهندس سعید عمید
 کارشناس

 بهداشت حرفه ای
196319/14

00 
 09123772849 2 مقیم 3/12/1400

جنب  -خیابان شهید رجایی -گرمسار 

 -کوچه شهید لجرانپور-شبکه بهداشت

 226پ

 حسن عمادآبادی ایمن پیشرو سام سيرجان
کارشناس 

 بهداشت حرفه ای
10/61/2/3

8 
 034-42305183 2 مقیم 1399/2/16

اتدای -سه راه دکتر قریب-سیرجان

 7پالک -خیابان وحید

محیط سنجش  شهيد بهشتی

 ایمن
 مهندس حمزبه محمدی

ارشد بهداشت 

 حرفه ای
 40775381 2 مقیم 16/6/99 412

تهران/خیابان دماوند/بعد از ایستگاه 

 7واحد /4طبقه  1215فرودگاه/پالک 

 قم

آمایش کیفیت 

 سالمت
 رضا محسنی

کارشناس 

 ای بهداشت حرفه
 02537719900 2 مقیم 1400/7/7 و/2/3837

 6قم، میدان جهاد، بلوار رضوی، کوچه 

 طبقه فوقانی شیرینی یاسر 2پالک 

باتیس بایا 

 سالمت
 کیانا ایمانی

کارشناس 

 ایبهداشت حرفه
 08642224992 2 مهمان 1400/7/7 و/2/3835

شرقی نبش ساوه خیابان ولی عصر 

 1مجتمع کوروش واحد 18ولیعصر 



(18/12/1400)تاریخ بروز رسانی: ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای 3و  2فهرست کشوری شرکت های خصوصی سطح   

 عنوان شرکت دانشگاه

نام و نام خانوادگی 

مسئول فنی )بهداشت 

 حرفه ای(

رشته و مقطع 

 تحصيلی
 شماره مجوز

تاریخ صدور/ 

 تمدید مجوز

نوع 

 شرکت

سطح 

 شرکت

تماس شماره 

 شرکت
 آدرس شرکت

 کرج

نیک کوشان 

 صنعت البرز
 جعفر فتحی

کارشناس 

 بهداشت حرفه ای
26/301/10

 32232692 2 مقیم 1400/04/05 پ/5
کرج مصباح به سمت بلوار هفت تیر 

 4ساختمان فرهنگ طبقه دوم واحد

ایمن پزوهان 

 پارس
 امید بهرامی

کارشناس 

 بهداشت حرفه ای
26/301/20

 بلوار چمران -کرج 32256721 2 مقیم 1400/12/08 پ/8

کیمیا ایمن 

 سالمت سینا
 فاطمه نقلی

کارشناسی 

 بهداشت حرفه ای
26/301/18

 34725940 2 مقیم 1400/10/18 پ/5

-بلوار شهید بهشتی-کمالشهر-کرج

ساختمان اداری تجاری -14نبش فجر

 7واحد-4طبقه-برج سفید

 کردستان
آزمایشگاه 

 دانشکده بهداشت
 دکتر فاروق محمدیان

دکتری بهداشت 

 حرفه ای
 08733664645 2 مقیم 1401/6/16 23135/14

دانشگاه علوم -خیابان پاسداران-سنندج

دانشکده بهداشت کد -پزشکی کردستان

 6617713391پستی 

 کرمان
شرکت ایمن 

 پیشرو سام
 حسن عمادآبادی

لیسانس بهداشت 

 حرفه ای
 09133451363 2 مهمان 31/3/99 924/26/10

 ابتدای – قریب راه سه –سیرجان 

 9 پالک وحید خیابان

 گلستان
زیست پایش 

 آرکا هیرکان
 سلیمان یارعلی

کارشناسی  

 بهداشت حرفه ای
534 /27/ 

 01732327954 2 مقیم 1399/5/8 پ گ
 - 21عدالت -خیابان ولی عصر-گرگان

 16واحد- 2طبقه -مجتمع یادمان

 گناباد
سازان صنعت 

 بهداشت خراسان
 حسین برندی

کارشناس 

 بهداشت حرفه ای
 مشهد 05136619734 2 مهمان 13/3/99 49555/99

 عبدالرسول رحمانی دانشکده بهداشت الرستان

دکتری بهداشت 

حرفه ای و ایمنی 

 کار

1772/28/9

 071-52519273 2 مقیم 15/04/1399 پ/
اول میدان  کیلومتر –شهرستان اوز 

 دانشکده بهداشت -دانشگاه پیام نور

 مرکزی
باتیس بایا 

 سالمت
 کیانا ایمانی

کارشنای 

 ای بهداشت حرفه
 08642224992 2 مهمان 1400/9/28 2549

نبش ولیعصر  -خ ولیعصرشرقی-ساوه

ساختمان مهندس کورش  -18شرقی 

 3913754115کدپستی:  -واحد یک 



(18/12/1400)تاریخ بروز رسانی: ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای 3و  2فهرست کشوری شرکت های خصوصی سطح   

 عنوان شرکت دانشگاه

نام و نام خانوادگی 

مسئول فنی )بهداشت 

 حرفه ای(

رشته و مقطع 

 تحصيلی
 شماره مجوز

تاریخ صدور/ 

 تمدید مجوز

نوع 

 شرکت

سطح 

 شرکت

تماس شماره 

 شرکت
 آدرس شرکت

 نيشابور
سبزکوشان پایش 

 سیستم
 رامین انتظاری

 کارشناس

 بهداشت حرفه ای
1400/551/

11/8263 
-05142257700 2 مقیم 1400/05/30

5 

 -ساختمان ناب -54بعثت  -بلوار بعثت

 1طبقه اول واحد 

 هرمزگان

مجتمع 

آزمایشگاهی 

کیفیت آزمای 

 جنوب

 فهیمه رکنی
کارشناس 

 ایبهداشت حرفه

1400/1ص/

03/885 
 1-33352420 2 مقیم 1400/10/19

بندرعباس ، کوی آزادگان ، آزادگان 

 16،پالک 22

دانشکده بهداشت 

 بندرعباس
 دکتر مهدی بهجتی اردکانی

دکتری بهداشت 

 حرفه ای
1400/103/

256 
 بوستان دهم -بلوار جمهوری اسالمی  33336202 2 مقیم 1400/10/19

 همدان
شرکت پایش 

 بهبود اهورا
 مهندس زهرا کولیوند

 کارشناس

 ای بهداشت حرفه
16/32/199

-34383980-081 2 مقیم 1400/02/19 پ/7
3 

–جاده همدان تهران  6کیلومتر  -همدان

 کسب و فناوری خدمات مرکز ساختمان

 واحد سوم طبقه - همدان استان کار و

302 

 آبادان

آزمایشگاه 

بهداشت حرفه ای 

دانشکده بهداشت 

دانشگاه علوم 

 پزشکی آبادان

 بهزادییاسر خورشیدی 
ارشد بهداشت 

 حرفه ای
99/13/160

9 
 06153265358 3 مقیم 1402/6/16

معاونت  -جنب فرودگاه آبادان-آبادان 

-آموزشی دانشگاه علوم پزشکی آبادان 

 گروه بهداشت حرفه ای

آذربایجان 

 شرقی

آزمایشگاه 

بهداشت حرفه ای 

دانشکده بهداشت 

دانشگاه علوم 

 پزشکی تبریز

 مرادیآقای دکتر غالمرضا 
دکتری بهداشت 

 حرفه ای

د//342800

5 
 4-33357581 3 مقیم 1400/03/29

 دانشکده –دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

 بهداشت



(18/12/1400)تاریخ بروز رسانی: ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای 3و  2فهرست کشوری شرکت های خصوصی سطح   

 عنوان شرکت دانشگاه

نام و نام خانوادگی 

مسئول فنی )بهداشت 

 حرفه ای(

رشته و مقطع 

 تحصيلی
 شماره مجوز

تاریخ صدور/ 

 تمدید مجوز

نوع 

 شرکت

سطح 

 شرکت

تماس شماره 

 شرکت
 آدرس شرکت

 اصفهان

آزمایشگاه 

بهداشت حرفه ای 

دانشکده بهداشت 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

 دکترسارا کریمی
دکتری بهداشت 

 حرفه ای
 37923264 3 مقیم 1400/10/15 9276

دانشکده -خ هزارجریب -اصفهان

 بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 ایران

ایمن شاخص 

 شریف
 مهندی سجاد برزگر

ارشد بهداشت 

 حرفه ای
125/1664/

1400ص/  66085350 3 مقیم 1400/06/14 

 21تقاطع  -خیابان هاشمی  -تهران 

 -ابتدای کوچه رضایی  -متری جی 

 3طبقه  - 58پالک 

مرکز تخقیقات 

بهداشت کار 

 ایران

 علی اصغر فرشاد
دکتری بهداشت 

 حرفه ای
125/2883/

1399ص/  88607936 3 مقیم 1399/10/17 

دانشگاه  -بزرگراه شهید همت  -تهران 

مرکز تحقیقات  -علوم پزشکی ایران 

 بهداشت کار

 دکتر منصور رضازاده آذری پایا پرداز محیط
دکتری بهداشت 

 ایحرفه
125/2840/

1399ص/  5الی  66028172 3 مقیم 1399/08/01 
خیابان آزادی نرسیده به یادگار امام 

 5واحد  417پالک 

جندی شاپور 

 اهواز
 داود افشاری دانشکده بهداشت

دکتری بهداشت 

 حرفه ای
 06133738269 3 مقیم 1399/06/01 7146

پردیس دانشگاه علوم -گلستان-اهواز

دانشکده  -پزشکی جندی شاپور اهواز

 گروه بهداشت حرفه ای-بهداشت

خراسان 

رضوی)مشهد

) 

آزمایشگاه 

بهداشت حرفه ای 

دانشکده بهداشت 

 مشهد

 دکتر رمضان میرزایی
دکترای بهداشت 

 حرفه ای
- 43 3 مقیم 1399/6/29 99/298819

05138544633 

دانشکده -خیابان دانشگاه-مشهد

 بهداشت مشهد



(18/12/1400)تاریخ بروز رسانی: ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای 3و  2فهرست کشوری شرکت های خصوصی سطح   

 عنوان شرکت دانشگاه

نام و نام خانوادگی 

مسئول فنی )بهداشت 

 حرفه ای(

رشته و مقطع 

 تحصيلی
 شماره مجوز

تاریخ صدور/ 

 تمدید مجوز

نوع 

 شرکت

سطح 

 شرکت

تماس شماره 

 شرکت
 آدرس شرکت

 شهيد بهشتی

دانشکده بهداشت 

علوم پزشکی 

 شهید بهشتی

 دکتر رضوان زنده دل
دکترای سم 

 شناسی
 22432040 3 مقیم 26/6/99 416

ولنجک میدان شهید شهریاری/بلوار 

 دانشجو/دانشکده ایمنی

 فارس

مهندسی ایمن کیا 

 صنعت
 مریم خلیفه

ارشد  بهداشت 

 حرفه ای
9/607/335

 -07132307435 3 مقیم 99/10/10 پ/2
07132344577 

 216معدل غربی پالک خیابان  -شیراز

 1واحد 

آزمایشگاه 

دانشکده بهداشت 

 شیراز

 اسماعیل سلیمانی
دکترای بهداشت 

 حرفه ای
9/607/272

 07137256006 3 مقیم 99/12/11 پ/1
روبروی باشگاه  -بلوار رازی  -شیراز 

 برق

 کرج

مرکز تحقیقات 

فرآوری مواد 

 معدنی ایران

 مهتا فوالدی
ارشد بهداشت 

 حرفه ای
26/301/16

 34762273 3 مقیم 1399/05/27 پ/8

قزوین -اتوبان کرج 19کیلومتر  -کرج 

انتهای بلوار -جنب کارخانه سوپا-

 کاوش شهرک تحقیقاتی کاوش

آزمایشگاه 

بهداشت حرفه ای 

 دانشکده بهداشت 

 اصغر قهری
دکتری بهداشت 

 حرفه ای
26/301/16

 34302090 3 مقیم 1399/05/27 پ/9
گلستان -خیابان اشتراکی-باغستان-کرج

 یکم

 گناباد

آزمایشگاه گروه 

بهداشت حرفه ای 

 دانشکده بهداشت 

 دکتر علی فیروزی
دکترای بهداشت 

 حرفه ای

ص//2123

99/123ب/  
 09158620761 3 مقیم 23/10/99

شهرستان گناباد  -استان خراسان رضوی 

 دانشگاه علوم پزشکی گناباد -

 همدان

آزمایشگاه 

بهداشت حرفه ای 

 دانشکده بهداشت

 دکتر عبدالرحمن بهرامی
دکتری بهداشت 

 حرفه ای 
16/32/136

 38381645-081 3 مقیم 1399/11/26 پ/10
 روبروی–بلوار شهید فهمیده  -همدان

 بهداشت دانشکده- مردم پارک

 


