
 

  21/01/1000ليست مراکز تخصصی دارای مجوز خدمات طب کار تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكی تهران   

 آدرس تلفن شيفت نام مسئولين فنی نام مرکز تخصصی رديف

 تهران. ميدان راه آهن. بيمارستان بهارلو. 33135155 صبح خانم دکتر مريم سرايی مرکز طب کار بهارلو 1

 33233222 صبح خانم دکتر شيما خزايی پول پايامرکز طب کار  2
اسالمشهر. چهاردانگه. ابتدای شهرک صنعتی قدس. مجتمع کاوه. طبقه سوم. 

 23واحد

 خانم دکتر سارا عقدايی مرکز طب کار البرز 5
صبح و 

 عصر
 151شهر ری. حسن آباد فشافويه. بلوار امام خمينی. خيابان شهيد قمی. پالک  31221121

 طب کار دانيالمرکز  4
آقای دکتر امير حسين 

 عسگری
 12واحد  3طبقه  552نازی آباد خيابان شهيد رجايی پالک  33533311 صبح

1 
مرکز تخصصی طب کار دکتر 

 جهانی
 12اسالمشهر خيابان آيت ا.. کاشانی خيابان ابوذر پالک  31115253 صبح خانم دکتر ليال جهانی

3 
مرکز تخصصی طب کار بيمارستان 

 امام خمينی ) ره (
 انتهای بلوار کشاورز ، مجتمع بيمارستانی امام خمينی ،کلينيک فوق تخصصی يلدا    11122225 صبح خانم دکتر نازنين ايزدی

 1واحد  1طبقه  1سه راه آذری خيابان قدرت پاکی نبش کوچه حمام پالک 13155135 صبح خانم دکتر مرجان امينی آزما سالمت آذر 1

 11451135 صبح آقای دکتر علی عابدی نزاجاابهاد  2
خيابان امام خمينی بين ميدان حر و چهارراه کمالی ، مرکز پايش سالمت ابهاد 

 1نزاجا پالک

 مرکز تخصصی طب کار آرمين 15
آقای دکتر حبيب ا... 

 مسعودی
 ساختمان طال –روبروی بانک تجارت  -ميدان نماز -اسالمشهر 31123312-5 صبح

  
 
 

 



    21/01/1000ليست پزشكان دارای مجوز  فعاليت طب کار در مطب تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكی تهران 

 آدرس شماره تلفن مطب شماره همراه نام و نام خانوادگی پزشک رديف

 . طبقه اول323تهران. خيابان رودکی. نبش خمسه. پالک  11132112 21214141315 دکتر آزيتا دادگر 1

 طبقه همكف 122خيابان کارگر جنوبی ، خيابان سينا ، خيابان رسول قديمی پالک  33455455 2125254555 شعبانی دکتر رضا 2

 13 پالک–تهران. ابتدای خيابان مرتضوی، نرسيده به پل نواب  11511113 2125113525 دکتر سيد رضا معتمدی 5

 21شهر ری. ولی آباد بهشتی. کوچه شهيد پوزش. پالک  33251132 21214131125 دکتر نجف بخشوده 4

  1154خيابان امام خمينی بين کارون و جيحون پالک  11531142 52121225115 غديانی قراقانی دکتر عليرضا 3

 --- کلينيک ابوريحان 1
11133131 

11454131 
 5پالک -خيابان شهيد وحيد نظری-خيابان فلسطين جنوبی -خيابان  انقالب

 


