
                             

 شرکت های خدماتی مبارزه با حشرات و جانوران موذی در اماکن عمومی و خانگی اسامی

 9311سال  ایابتد تهراندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  

 

مدرک  نام مسئول فنی تاریخ انقضا تاریخ صدور شماره مجوز نام شرکت ردیف

تحصیلی 

 مسئول فنی

 شهرستان

محل 

 فعالیت

شماره تلفن )با کد 

 شهرستان(

962/161 ارغوان محیط زیست 1  96/11/1921  96/11/1922  12199132196 تهران لیسانس ربابه وفایی 

8/161 کیمیا پاک کتایون 9  11/9/1928  11/9/1311  12929291192 تهران فوق لیسانس معصومه عبدی 

192/161 پاکسازان سرسبز آرامش 9  1/11/8192  1/11/3111  12196128112 تهران لیسانس سمانه شریعتی 

23/161 آوان  دهندگان پویش  3  91/6/1928  12922311819 تهران لیسانس هاوژین آمان اللهی 91/6/1311 

128/161 آال زدا مهر 2  11/1/1192  11/1/2192  12193981166 تهران لیسانس خدیجه فردی بخش 

912/161 آرمان محیط سبز پاسارگاد 6  13/8/1921  13/8/1922  12199961332 تهران لیسانس حمید رضا عیسایی 

111/161 آرش صداقت 1  19/1/8192  12191812299 تهران لیسانس بهارک خیاط زاده 19/1/1311 

98/161 تک ضرب جنوب  8  3/3/1928  12193181191 تهران لیسانس فاطمه امیریان بابکی 3/3/1311 

119/161 انصدر ایرانیپیشگامان سالمتی  2  19/1/8192  12191916392 تهران لیسانس زهرا طهماسبی 19/1/1311 

129/161 سم پاشان پاکسازان توسعه 11  9/1/1921  9/1/1922  12191399269 تهران لیسانس علیرضا معصومی 

96/2/1921 161/992 ارغوان بهزیست مهر 11  96/2/1922  12199122221 تهران لیسانس مصطفی شاهمرادی 

131/161 ارمغان بهداشت محیط 19  11/3/6192  11/3/2192  12126862932 تهران لیسانس وحید مرادی 

192/161 ایمن پردازان محیط 19  1/9/1921  1/9/1922  22392619 تهران دکتری اقدممحمد سیستانی زاده  

111/161 سالمت آینده پاک 13  19/1/8192  12199126811 تهران لیسانس سکینه کولی وند 19/1/1311 

99/161 کوشا پیشرو محیط سبز 12  3/3/1928  12193821111 تهران لیسانس سیف آبادفرشاد عصمتی  3/3/1311 

122/161 سفیر سالمت راد 16  13/1/1192  13/1/2192  12199191996 تهران لیسانس حسن اکبری 

913/161 یام یاشیل بهار 11  13/8/1921  13/8/1922  12129392119 تهران دکتری کریمیانفاتح  

993/161 کالن دشت البرز 18  9/2/1921  9/2/1922  12199131819 تهران لیسانس بهشته نادری 

 22911299 تهران لیسانس صغری حسن پور 1311/11/91 1928/11/91 161/193 بهینه سازان آتیه آزما 12



91/161 پویان پردازش محیط 91  3/3/1928  12192892138 تهران لیسانس افسانه مالیی 3/3/1311 

982/161 محیطسالمت آفرینان  91  92/11/1921  92/11/1922  12193919162 تهران لیسانس مهدی فرکامخ 

911/161 رهجویان مسیر سبز آتیه 99  18/19/1921  18/19/1922  12192691131 تهران لیسانس احسان اسدی 

99/161 اورنگ سالمت اورامان 99  3/3/1928  12192121921 تهران لیسانس مرضیه رستگار 3/3/1311 

138/161 سیستم نوین ایمن آرتین 93  2/11/1928  12191193311 تهران لیسانس پریسا روستا آزاد 2/11/1311 

136/161 زیست گستران کیمیا سالمت 92  9/11/1928  12196112811 تهران لیسانس یوسف امیری 9/11/1311 

1/161 محیط آریا پاکسازان 96  18/1/1922  12198216992 تهران لیسانس پریسا علی محمد نژاد 18/1/1311 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 مکانهای سم پاشی شده تعداد کارگران نام شرکت ردیف

خ فروردین جنوبی -باغ زنجان خیابان زنجان شمالی-ساختمانهای ریاست جمهوری)فرودگاه مهر آباد پاویون دولت 1 ارغوان محیط زیست 1

امور -حافظیه–سعد آباد  -96خ پاستور پالک -ساختمان امور زنان اللهی خشهید نجات-آشپز خانه-ساختمان کوثر

خ –مناطق محروم -کوچه جاوید-سد لتیان-حقوق بین الملل-ساختمان مرکزی پاستور باشگاه کامروا-زنان

 خورشید( 

  3 ارمغان بهداشت محیط 1

-شیرینی دلوین-کافه میدل-برگر لند-شیرینی قند عسل 9 آرمان محیط سبز پاسارگاد 9  

  9 کوشا پیشرو محیط سبز 9

  9 کیمیا پاک کتایون 3

   پویندگان شهر سالم 2

  8 تک ضرب جنوب  6

امام خمینی-بهار لو-مرکز قلب-شریعتی-روز به-بیمارستانهای فارابی 9 سم پاشان پاکسازان توسعه 1  

  1 ارغوان بهزیست مهر 8

  9 ایمن پردازان محیط 2

  11 سالمت آینده پاک 11

  1 یام یاشیل بهار 11

-شرکت گواه-شرکت درست تجارت هامون-چاپ فرارنگ-شرکت کوزو-ناوگان شرق  شرکت کاال-سازمان بنادر 9 بهینه سازان آتیه آزما 19

111انبار -شرکت زاگرس کارتن پرشین-شرکت پیله  

18و 99طعمه گذاری منطقه  11 پاکسازان سرسبز آرامش 19  

  1 سالمت آوران وطن 13

 شرکت فرودگاههای کشور 9 آال زدا مهر 12

  9 سفیر سالمت راد 16

  9 کالن دشت البرز 11

  8 *نقشینه سازان سبز 18



  8 *پویان پردازش محیط 12

  1 *سالمت آفرینان وطن 91

  1 آتیه*رهجویان مسیر سبز  91

  9 محیط پاک کیمیا 99

 شرکت فرودگاههای کشور 9 آرش صداقت 

 

 

 

 

 

 

 


