
 89سال  استان لرستان – ) طب کار(ده خدمات سالمت کارواحد های دارای مجوز ارائه دهن

 تلفه  دقیق آدرس وبم پسشک مسئًل فىی وًع مجًز وبم مرکس/شرکت/پسشک شُرستبن

 يلیپًری علیرضب دکتر کلیىیک طت کبر  يلیپًری تخصصی طت کبر دکتر مرکس ثريجرد

 

 29266606090 مالیر ترمیىبل از ثبالتر -شُرداری شُرک -ثريجرد

30626326 

تخصصی طت کبر افالک دکتر  مرکس خرم آثبد

 یبراحمذی

 دکتر علی اکجر یبراحمذی کبر طت کلیىیک

 

کًچٍ -ثیه جالل آل احمذ ي وبصر خسري  -خ اوقالة -خرم آثبد 

 شُیذ ثبقری 

66026202 

29222306233 

کبرپًیبن دکتر  طت تخصصی مرکس آثبد خرم

 وذری

کًچٍ قذس -ريثريی ثیمبرستبن عشبیر  -خ اوقالة  -خرم آثبد   دکتر محمذ رضب وذری کبر طت کلیىیک

 سبختمبن فبراثی  -

66066920 

29662920662 

 رحمبن ثبقری پًرفالح کبر طت شرکت شرکت طت کبر ایمه زیست خرم آثبد خرم

 

 -کًچٍ شعبع -چُبراٌ فرَىگ  ثٍ سمت میذان تختی -خرم آثبد

 سبختمبن پسشکبن وگیهجىت 

66623266 

29262396662 

 طجبطجبئی احمذی مسعًد دکتر شرکت طت کبر صىبیع گستر سالمت کبر طت شرکت ثريجرد

 

  30629222 آزادی داريخبوٍ  جىت کًچٍ -تختی خیبثبن -ثريجرد

29266626620 

 دکتر عجذالٍ ياحذی کبر طت شرکت شرکت طت کبر آریب ایمه کبر ازوب ازوب

 

 خبکسبر سبختمبن سلیمبوی تبالر از ثبالتر آَه راٌ میذان – ازوب

 ديم طجقٍ

29266632620 

36369026 

 66032392 سبختمبن درمبوگبٌ خیریٍ حبج صذیق  -خ مطُری  -خرم آثبد  دکتر مرتضی مًسًی مرکس طت کبر  صذیق  مرکس طت کبر خرم آثبد

 29266660666 ثُشتی شُیذ مرکس  -(رٌ)خمیىی امبم خیبثبن -پلذختر دکتر وبصر ثبثبیی طت کبر مرکس ثُشتی شُیذمرکس طت کبر  پلذختر

 29660929222 سًم پردیس – کىذيان خیبثبن – ديريد سلیمبوی اکجر علی دکتر مطت طت کبر مطت دکتر علی اکجر سلیمبوی ديريد

 29222666222 ايل پردیس – کىذيان خیبثبن – ديريد قىجرزادٌ  يلی دکتر کبر طت مطت مطت دکتر يلی  قجر زادٌ ديريد

و شاغلین فعال درمشاغل حساس از نظر ، سیلیس ، آزبست  تراتوژن ،تعیین تناسب شغلی و نظریه نهایی برای شاغلین با مواجهات خطرناک غیرقابل تحمل از قبیل مواد سرطانزا  -   توضیحات:

 .متخصص طب کار صورت گیرد توسط صرفأ میبایست د نایمنی که مسئولیت جان افراد را برعهده دار

 مطب های طب کار مجاز به انجام خدمات در محل کارگاهها نمی باشند.ل مطب امکان پذیر است و محقالب مطب صرفأ دردر معاینات سالمت شغلی انجام  -

 


