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 (1401خرداد )اصفهان  یدر حوزه دانشگاه علوم پزشک یسالمت شغل ناتیطب کار و پزشکان مجاز به ارائه خدمات معا یمشخصات مراکز تخصص

 (1401 خرداد ) کز تخصصی طب کارا(مر 1- الف

 نام مسئول فنی نام مرکز ردیف
سقف مجاز معاینات 

 ساالنه
 آدرس مرکز تلفن محدوده فعالیت شیفت فعالیت مرکز تاریخ پایان مجوز

 عصر –صبح  در دست بررسی 17000 دکتر مریم اصالنی بیمارستان خانواده 1
محدوده دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان
36240417 -  

36259197 
 کلینیک تخصصی خانواده -بلوار صفه -اصفهان

 عصر 24/5/1404 17000 دکتر سیامک پورعبدیان دکترپورعبدیان 2
محدوده دانشگاه علوم 

 اصفهانپزشکی 
 مانیرانندگان پ یجنب کانون صنف -خ بابا گلی -امام خمینی یابانخ –اصفهان  33860144

 سالمت گستر دانیال 3
 دکتر مرجان غروی نیستانی

 
 صبح .عصر 11/10/1401 17000

محدوده دانشگاه علوم 
 پزشکی اصفهان

 زشکی نیستانسلختمان پ –روبروی گزسکه  –امام خمینی  یابانخ –اصفهان  11-31325410

 عصر 15/7/1402 17000 دکتر سعید تیموری نقش جهان 4
محدوده دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان
 ساختمان پزشکی باهنر –جنب مسجد امام سجاد  –باهنر  یابانخ –اصفهان  33392256

 صبح 28/6/1403 17000 دکتر مهدی حبیب الهی دکتر حبیب الهی 5
محدوده دانشگاه علوم 

 انپزشکی اصفه
6-33875372 

طبقه فوقانی ساختمان  –جنب بانک صادرات -خ امیرکبیر –امام خمینی  یابانخ–اصفهان 
 پارس کامیون

 عصر –صبح  در دست بررسی 17000 دکتر امیرحسین ناصری سپاهان 6
محدوده دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

37391402 
37385246 

 دانی، نبش م ی، سه راه رهنان ، خ مطهر یاصفهان یا... اشرف تیآ دیشه خیابان اصفهان ، 
 نیامام حس

 عصر -صبح  28/11/1403 17000 دکتر حمید بهرامی کوثر 7
محدوده دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان
 امام خمینی ، خ باباگلی ، جنب کارواش بزرگ یاباناصفهان ، خ 4-33880553

 صبح 8/3/1405 17000 دکترمجید گل آبادی سینا 8
نشگاه علوم محدوده دا

 اصفهان یپزشک
 داروخانه دکتر آردانه ی، طبقه فوقان سونی، چهارراه ار یج یاباناصفهان ، خ 1-35254670

   یاحسان ناظمدکتر  سالمت خوبان 9
 

17000 
 عصر -صبح  22/3/1401

محدوده دانشگاه علوم 
 اصفهان یپزشک

 19، واحد 4ه شیخ صدوق شمالی، کوچه تاتار، طبق یابانخ ،اصفهان  36644133

 عصر -صبح  29/7/1401 17000 دکترعلیرضا مرتضوی آرادطب 10
محدوده دانشگاه علوم 

 36200091 اصفهان یپزشک
، 65حدفاصل پل هوایی حسین آباد تا میدان ارتش، جنب کوچه ارتش،  ابانیاصفهان، خ

   ساختمان مریم، طبقه دوم 

 صبح و عصر  17/10/1401 17000 اصفهانیدکتر متین نصر نصر دکتر 11
محدوده دانشگاه علوم 

 اصفهان یپزشک
 میدان قدس، جنب بانک سپه، طبقه زیرین دندانپزشکی غدیر ،شهر  ینیخم 33580429

 صبح  12/6/1403 17000 دکترمهرداد مستغاثی مسیحا 12
محدوده دانشگاه علوم 

 اصفهان یپزشک
36248917 

،پالک 14عتی،بعدازبانک پارسیان،کوچه شماره خیابان توحید،نرسیده به چهرراه شری،اصفهان 
131 

 صبح 7/8/1403 17000 دکترامیررضا تنهائی آرنا 13
محدوده دانشگاه علوم 

 اصفهان یپزشک
 ساختمان طب کارآرنا،محوطه متل،جنب بیمارستان مطهری،فوالدشهر 52653222

 صبح 20/8/1402 17000 قهرمانی  دکترراحیل ویهان 14
علوم محدوده دانشگاه 

 اصفهان یپزشک
32298913 

 ماهان دندانپزشکی ساختمان ،بعدازپمپ بنزین  ،جی خ ابتدای ،احمدآباد میدان ،اصفهان
 3  طبقه،

15 
پردیس تندرستی 

 سپاهان
 صبح 07/02/1402 17000 دکتراکبرستوده منش

محدوده دانشگاه علوم 
 اصفهان یپزشک

 35ر اسرافیلیان، بعد از خیابان معرفت ،تقاطع خ دانش ،پالک انتهای خیابان دانش ،بلوار پروفسو 03142629284

 دیاز مرکز بهداشت استان استعالم بعمل آ دیدارند با یکه مجوز در دست بررس افرادیقبل از عقد قرارداد با  جه :تو
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 (1401 خرداد )مراکز تخصصی طب کار  ( 1- الف  ادامه جدول

ف
ردی

 

 آدرس تلفن مرکز محدوده فعالیت شیفت فعالیت مرکز تاریخ پایان مجوز معاینات ساالنه سقف مجاز نام مسئول فنی نام مرکز

 صبح 14/7/1404 17000 دکترمهنوش رئیس زاده رایان طب 16
محدوده دانشگاه علوم 

 اصفهان یپزشک
 46،پالک 13شهرضا،میدان مفتح،بلوارشهیدقانع،ابتدای کوچه  53548760

 صبح و عصر در دست بررسی 17000 الهام ناظمدکتر پایش سالمت اسپادانا 17
محدوده دانشگاه علوم 

 اصفهان یپزشک
 اصفهان ، اتوبان شهید آقابابایی ، خیابان سپهر ، شهرک سالمت  35548162-63

 صبح 18/3/1404 17000 دکتر علی باقرزاده  سالمت آتیه 18
محدوده دانشگاه علوم 

 اصفهان یپزشک
 زرین شهر،بلوارباهنر،خیابان شهید بهشتی ،نبش کوچه شهید براتی 52239550

 عصر  25/8/1401 17000 دکتر علیرضاصفائیان دکتر علیرضاصفائیان 19
محدوده دانشگاه علوم 

 اصفهان یپزشک
 10واحد-ساختمان امیر-بن بست دادستان-چهارباغ باال-میدان آزادی 36643530

 صبح 28/11/1404 17000 امام رضا) ع( ،خیدولت آباد برخوار، بلوارطالقان 45826001 اصفهان یمحدوده دانشگاه علوم پزشک صبح 29/12/1399 17000  دکتر همایون صادقیان (امام رضا) ع ،خیدولت آباد برخوار، بلوارطالقان 45826001 اصفهان یمحدوده دانشگاه علوم پزشک صبح 29/12/1399 17000 بیاد سایدکترپر امام رضا مارستانیب امام رضا) ع( ،خیدولت آباد برخوار، بلوارطالقان 45826001 اصفهان یمحدوده دانشگاه علوم پزشک صبح 29/12/1399 17000 بیاد سایدکترپر امام رضا مارستانیب 20
محدوده دانشگاه علوم 

 اصفهان یپزشک
 دولت آباد برخوار، بلوارطالقانی،خ امام رضا) ع( 45826001

 

 خصصی طب کار دولتی رکز تم(2-الف 
 

 نواب جامع سالمتمرکز خدمات  -ابتدای خیابان بزرگمهر -بادآدمفلکه اح –اصفهان  32275215 مرکز تخصصی طب کار نواب 1
 

 (1401 خرداد )مطب  در( پزشکان عمومی دارای مجوز معاینات سالمت شغلی  ب 

 نام و نام خانوادگی
نوع 

 مجوز

سقف مجاز 

 معاینات
 بار مجوزتاریخ اعت

محدوده فعالیت 

 مجاز
 آدرس و تلفن تلفن

 2واحد  -طبقه همکف -مجتمع سروش -نبش خ هشت بهشت غربی -خ بزرگمهر -اصفهان 03112647797 اصفهانشهر 29/12/1401 5000 مطب دکترمنوچهر جناب پور

 طبقه دوم -پاساژ ابن سینا -خ سعادت آباد -میدان آزادی -اصفهان 36611334 اصفهانشهر 29/12/1401 5000 مطب دکتر مسیح میرلوحی

 خ صغیر جنب داروخانه دکتر عندلیب-خ ولیعصر-میدان احمد آباد –اصفهان  32504468-9 اصفهانشهر 29/12/1401 5000 مطب دکتر شهرام جهانگیری

 اردستانشهر 31/06/1401 5000 مطب دکتر مهدی خزعلی
03154244244 
03154249055 

 مطب دکتر مهدی خزعلی -جنب بانک قوامین– خ امام –اردستان 

 5واحد  -طبقه اول  - درمانگاه پارس  – یشرق کی یفرع -یخ فردوس -شهر  نیشاه 45278525 شاهین شهرشهر  29/12/1401 5000 مطب دکتر مرجان ظاهرنیا

 ساختمان اداری ترمینال کامیونداران شهرضا –ری بلوار آیت اله غفا -شهرضا --- شهر شهرضا 29/12/1401 5000 مطب دکتر شهاب الدین مرتضوی
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 (1401 خرداد) در مطب یسالمت شغل ناتیمجوز معا یدارا یب  ( پزشکان عموم

 

 نام و نام خانوادگی
نوع 

 مجوز

سقف مجاز 

 معاینات
 تاریخ اعتبار مجوز

محدوده فعالیت 

 مجاز
 آدرس و تلفن تلفن

 ییطباطبا دیشه ابانیمقابل خ - یبهشت دیشه ابانخی –شهرضا  53224736 شهرشهرضا 29/12/1401 5000 مطب دکترمصطفی تقدیسی

 یب کفش ملجن – ینیامام خم ابانیخ  -گانیگلپا 57422278 شهر گلپایگان 29/12/1401 5000 مطب دکتر سهیال رستمی

 ساختمان پزشکان کوثر یط دوم داروخانه دکترمحمد  ینیامام خم انابیگوگدخ گانیگلپا 57332532 شهر گلپایگان 29/12/1401 5000 مطب دکترعلیرضا سلطانی

 آزادگان پزشکی مجتمع – شفا خ –مبارکه  0315233161 شهرمبارکه 29/12/1401 5000 مطب دکتر فرامرز صادقی

 نبش خیابان والیت –رفاه  بانک روبروی – کبختنیشهید  بلوار – مبارکه 03152423700 شهرمبارکه 29/12/1401 5000 مطب یدکترعبداله خرم

 جنب بیمه آسیا –خ امام  –نائین  03146252656 شهرنائین 31/06/1401 5000 مطب کتر رامین نویدید

 خور و بیابانک، خ امامزاده سید داود، مجتمع پزشکی مالصدرا 03244224660 شهر خور 29/12/1401 5000 مطب دکتر محمدرضا سلمان

 جنب داروخانه بوعلی -خ مطهری شمالی –نجف آباد  03312430207 شهر نجف آباد 29/12/1401 5000 مطب دکتر علی ایوبی

 بانک ملت روبروی – ینیخ امام خم -خوانسار 57772636 شهر خوانسار در دست بررسی 5000 مطب دکترغالمرضا جهانگیر

 

 .دیاز مرکز بهداشت استان استعالم بعمل آ دیدارند با یکه مجوز در دست بررس افرادیتوجه :قبل از عقد قرار داد با              


