ليست مراکز تخصصی دارای مجوز خدمات طب کار تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكی تهران 1398/4/31
رديف

نام مرکز تخصصی

نام مسئولين فنی

شيفت

آدرس

تلفن

1

مرکز طب کار بهارلو

خانم دکتر مريم سرايی

صبح

55673130

تهران .ميدان راه آهن .بيمارستان بهارلو.

2

مرکز طب کار پايا

خانم دکتر شيما خزايی پول

صبح

55277922

اسالمشهر .چهاردانگه .ابتدای شهرک صنعتی قدس .مجتمع کاوه .طبقه سوم .واحد27

3

مرکز طب کار البرز

خانم دکتر سارا عقدايی

صبح و عصر

56226191

شهر ری .حسن آباد فشافويه .بلوار امام خمينی .خيابان شهيد قمی .پالک 108

4

مرکز طب کار دانيال

آقای دکتر امير حسين عسگری

صبح

55055586

نازی آباد خيابان شهيد رجايی پالک  309طبقه  7واحد 19

5

مرکز تخصصی سينای ری

دکتر آرش دادوند

صبح و عصر

55912117

شهر ری خيابان  35متری امام حسين پالک  142/2طبقه  2واحد 5

خانم دکتر ليال جهانی

صبح

56110207

اسالمشهر خيابان آيت ا ..کاشانی خيابان ابوذر پالک 12

خانم دکتر نازنين ايزدی

صبح

61192990

انتهای بلوار کشاورز  ،مجتمع بيمارستانی امام خمينی ،کلينيک فوق تخصصی يلدا

8

آزما سالمت آذر

خانم دکتر مرجان امينی

صبح

65830870

سه راه آذری خيابان قدرت پاکی نبش کوچه حمام پالک 1طبقه  1واحد 1

9

ابهاد نزاجا

آقای دکتر علی عابدی

صبح

66401170

خيابان امام خمينی بين ميدان حر و چهارراه کمالی  ،مرکز پايش سالمت ابهاد نزاجا پالک1

6
7

مرکز تخصصی طب کار دکتر
جهانی
مرکز تخصصی طب کار بيمارستان
امام خمينی ( ره )

ليست شرکتهای دارای مجوز خدمات طب کار تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكی تهران
رديف

نام شرکت

نام مسئولين فنی

تلفن

آدرس

1

بهينه سازان آتيه آزما

دکتر محمد تقی آرامون

55277922

تهران .بزرگراه آيت اله سعيدی .ابتدای شهرک صنعتی قدس .مجتمع کاوه .طبقه سوم .واحد27

2

طب گستران صنعت

دکتر رضا روحانی

88007546

خيابان جی  ،نرسيده به هاشمی نبش کوچه عليزاده پالک 10

3

طب صنعت پارس ری

دکتر عليرضا متولی ابيازی

55216016

باقر شهر .بلوار غدير خيابان شهيد پوردارانی پالک  505طبقه روی تجاری اول

ليست پزشكان دارای مجوز فعاليت طب کار در مطب تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكی تهران
رديف

نام و نام خانوادگی پزشک

شماره همراه

شماره تلفن مطب

1

دکتر بهزاد عالقی

9121546148

55086600

2

دکتر رضا شعبانی

9123934033

55400433

3

دکتر آزيتا دادگر

9121464678

66872862

4

دکتر علی محمد شيرمحمدی

9126039808

56120915

5

دکتر محمد معروفی

9121503563

55773049

6

دکتر آرمان مدرس

9125026725

55545833

7

دکتر نجف بخشوده

9121485169

55231179

8

دکتر سيد رضا معتمدی

9123115093

66368865

9

دکتر عبدالصمد مدرسی

09128223622

55825074

10

دکتر عليرضا غديانی قراقانی

09126993160

66376642

11

خانم دکتر زهره سعيدی

09104942871

56230800

آدرس
تهران .بلوار دستواره .خيابان  24متری باستان پور .پالک 35

خيابان کارگر جنوبی  ،خيابان سينا  ،خيابان رسول قديمی پالک  129طبقه همكف
تهران .خيابان رودکی .نبش خمسه .پالک  .525طبقه اول
اسالمشهر .شهرک شيرودی .کوچه  .29پالک 5
تهران .بزرگراه نواب .چهارراه ساالر .خ شهيد صفدری .جنب مسجد  14معصوم .پالک 165
تهران .بلوار دستواره .خيابان  24متری باستان پور .درمانگاه شهدای علی آباد
شهر ری .ولی آباد بهشتی .کوچه شهيد پوزش .پالک 28
تهران .ابتدای خيابان مرتضوی ،نرسيده به پل نواب –پالک 17
تهران ،اتوبان شهيد کاظمی ،شهرک شكوفه ،خيابان رحمان ،پالک 241
خيابان امام خمينی بين کارون و جيحون پالک 1104
شهرک صنعتی شمس آباد  ،بلوار بهارستان  ،بعد از دشتستان  ،جنب ساختمان شماره  2آتش نشانی

