
 (1401 تیر ماه )در حوزه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بهداشت حرفه ای مشخصات شرکتهای ارائه کننده خدمات 

 :                                                   شرکتهای ارائه دهنده خدمات مهندسی بهداشت حرفه ایالف : 

 تلفن تماس محل فعالیت آدرس
تاریخ پایان 

 مجوز

سطح 

 تفعالی
 ردیف نام شرکت نام مسئول فنی

حرفه ای گروه مهندسی بهداشت حرفه آزمایشگاه بهداشت —دانشگاه علوم پزشکی اصفهان –اصفهان 

 ای دانشکده بهداشت
 سارا کریمیدکتر سه 14/10/1402 37923233 کل کشور

دانشکده بهداشت  یبهداشت حرفه ا شگاهیآزما

 اصفهان یدانشگاه علوم پزشک
1 

 2 کیمیاپژوه البرز مهندس حجت اله گگونانی دو 24/12/1402 33932351 اصفهان یدانشگاه علوم پزشک 508Aهرک علمی و تحقیقاتی پالک اصفهان ش

 اصفهان یدانشگاه علوم پزشک اصفهان،خ جی شرقی،بلواردانشگاه،ساختمان پژوهشگاه دانشگاه آزاداسالمی واحدخوراسگان،طبقه یک
95024088 

09133543146 
 3 ایمن کارآفرین سپاهان مهندس محمدمهدی خالوئی دو 31/5/1401

 اصفهان یدانشگاه علوم پزشک یمی،ساختمان ش106،پالک  یدرب کوشک،کوچه فهرست رداماد،محلهیاصفهان ، خ م
32651640 

09132674011 
 4 ساز سپهر نشیب مهندس سمیه اشرفیان دو 07/04/1403

 5 اسپادانا هیتجز یمیش مهندس زهره محبیان دو 29/12/1402 33931405 اصفهان یدانشگاه علوم پزشک طبقه دوم ،یمیش 2، ساختمان شماره  یمرکز یشگاهیمع آزمامجت یقاتیو تحق یاصفهان ، شهرک علم

 6 اسپادان نیسازان صنعت آفر هیآت مهندس رضاترانه یک 29/12/1402 36519135 اصفهان یدانشگاه علوم پزشک 37،خ گل محمدی،بلوارخانه بسگتبال،کوچه شاهد،نبش کوچه صدف،پالک اصفهان 

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 474طبقه دوم  پالک  5فاز،شهرک صنعتی امیرکبیر، بلوار عطاءالملک  ،اصفهان، خ امام خمینی 
33874120 

09131042072 
 7 آروین آزماسپاهان مهندس مرضیه استادی یک 19/7/1401

مجتمع تجاری ادارای سهند  28آبان نبش کوچه 25حدفاصل پل چمران و میدان  اصفهان ، خیابان کاوه

 3واحد  6طبقه 
 یک 24/12/1402 33457939 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 جوادمحمدمهندس سید

 یشیخ ابومسعود
 8 آزمون صنعت آتیه گستران سبز

 9 آویژه ایمن عالی قاپو مهندس محمدآریامنش یک 4/8/1402 35271403 اصفهان یدانشگاه علوم پزشک طبقه دوم،ادق خیریه جامع امام ص ،روبروی مسجد رکن الملک  ،خیابان فیض  ،اصفهان 

 اصفهان یدانشگاه علوم پزشک دیام یلنگ تراش لیم یطبقه فوقان ،15 کوی، ی)کهندژ(اصفهان یا... اشرف تآی بلوار،اصفهان 
37656411 

09132092605 
 10 ایمن اندیشان سپنتا مه حیدریمهندس فاط یک 14/7/1401

 11 ایمن پایش سپاهان مهندس مینابهارلوئی یک 4/8/1402 42290288 اصفهان یدانشگاه علوم پزشک 4اصلی،پالک  102نجف آباد ،شهرک صنعتی منتظریه،ویالشهر،خیابان 

 اصفهان یدانشگاه علوم پزشک 36احد و ، 2،طبقه cبلوک  ،ساختمان ماه نوش  ،روبروی دبیرستان سادات  ،خ کاوه  ،اصفهان 
36282958 

09131020190 
 12 ایمن سنجش ایده آل مهندس پریسا ادیبی یک 19/7/1401

 13 ایمن گستر جامعه نگر مهندس مسعود کتابی یک 4/8/1402 35724880 اصفهان یدانشگاه علوم پزشک 2پالک  ،خ نهم  ،اصفهان ، شهرک صنعتی جی 

هشت بهشت غربی ،حدفاصل چهارراه گلزاروملک ،مجتمع اداری تجاری امیدهشت بهشت  اصفهان ،خ 

 طبقه دوم،واحد دو
 اصفهان یدانشگاه علوم پزشک

31315860 

09135945860 
 14 ایمن متین سبز سپاهان مهندس الهام عظیم زاده یک 4/8/1402

 اصفهان یدانشگاه علوم پزشک ا، طبقه دومنبش کوچه پرنیا، مجتمع پرنی ،خ بزرگمهر پل بزرگمهر ،  ،اصفهان 
32681678 

09122936536 
 15 پایش فرایند ایمن مهر پارسیان مهندس شهرزاد رئیسی یک 15/7/1401

تجاری -خ کاوه ، پل ابوریحان ، حدفاصل چهارراه ابوریحان و استادفالطوری ، مجتمع اداری، اصفهان 

 6پارسا  ، طبقه سوم ، واحد 
 اصفهان یزشکدانشگاه علوم پ

34527141 

9131055596 
 16 پویا سنجش جی مهندس مهشید مهاجرانی یک 4/8/1402

 

 داد با شرکتهایی که مجوز در دست بررسی دارند باید از مرکز بهداشت استان استعالم بعمل آید.قبل از عقد قرار  توجه :        



 

 

 

                                          :      داشت حرفه ایالف : شرکتهای ارائه دهنده خدمات مهندسی بهادامه لیست 

 

 تلفن تماس محل فعالیت آدرس
تاریخ پایان 

 مجوز

سطح 

 فعالیت
 ردیف نام شرکت نام مسئول فنی

 17 زیست آزمون پارس نوع دوستمهندس بهنوش  یک 4/8/1402 32212626 اصفهان یدانشگاه علوم پزشک 302واحد  ،طبقه سوم  ،ساختمان امیر ،نبش منوچهری،خ فردوسی،اصفهان 

 18 سالمت پارتاک رانیسف مهندس فائزه رشیدی پور یک 14/7/1401 37802192 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 2کنارگذر اتوبان شهید خرازی،ساختمان اداری تجاری امام رضا)ع(،طبقه اول،واحد  ،اصفهان 

 19 رهپویان ایمن طب نطنز مهندس فاطمه نوریان یک 2/10/1402 354220147 اصفهان یدانشگاه علوم پزشک مسجد امام رضا نطنز،بادرود خ پروینی ،صد متر باالتر از

 اصفهان یدانشگاه علوم پزشک 6واحد  3خ ارتش ، جنب درمانگاه رسالت،ساختمان المهدی، طبقه اصفهان ،
32120329 

09131659123 
 20 نیه کار زرآسود مهندس ناهید نیازی یک 28/1/1403

 21 رسام کارآزما ایرسا مهندس میثم مباشری یک 20/10/1402 09139710881 اصفهان یدانشگاه علوم پزشک 15،خیابان شیخ بهایی،فرعی ششم ،پالک 2نجف آباد،شهرک صنعتی نجف آباد 

،  6ه اصفهان ، کنارگذر اتوبان خرازی ، بین خ اشرفی اصفهانی و آتشگاه ، خیابان بهستان ، کوچ

 ساختمان محمد
 22 آرمان پایش آرسام رضا مومنیمهندس  یک 14/12/1402 09139722076 اصفهان یدانشگاه علوم پزشک

 اصفهان یدانشگاه علوم پزشک 482، پالک3،مجتمع تجاری عالی قاپو،طبقه  عباسیاصفهان خ چهارباغ 
09368841238 

09375087274 
 23 صنعت سپاهانارزیاب  مهندس مهسا عسگری یک 7/4/1403

 داد با شرکتهایی که مجوز در دست بررسی دارند باید از مرکز بهداشت استان استعالم بعمل آید.قبل از عقد قرار  توجه :        


