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 Healthy Line سامانه معاینات سالمت شغلی قابلیت هایگزیده ای از 

 

 سامانه عمومیمزیت های ویژگی ها و  -1

همچنین و  با سابقه و شناخته شده کاراز پزشکان متخصص طب یجمع یهم فکر بهره مندی از مشاوره و 1

 مجرب HSEو  یاکارشناسان بهداشت حرفه

 اعمالی راتییبر اساس تغ سریع مطابقت کامل با آیین نامه های ابالغی مرکز سالمت محیط و کار و بروزرسانی 2

 ، آنالیز و گزارش دهیفرایند انجام معاینات سالمت شغلی، از مرحله تشکیل پرونده تا نظردهی دیجیتال سازی 3

 در دنیا مدل ارائه نرم افزار نیمدرن تر، SaaS (Software as a Service)استفاده از مدل  4

، سامانه پرسنل سازمان، HSEبهره مندی از سیستم یکپارچه اطالعاتی با سامانه مدیریت سالمت سازمان، سامانه  5

 Healthy Lineسامانه ویزیت و سامانه انباردارویی و داروخانه 

تجمیع اطالعات پرونده های معاینات سالمت شغلی یک سازمان در طول سالیان متمادی و در مراکز طب کار  6

 کارشناسانمدیر و سازمان توسط سالمت پرسنل  تیوضع یبررسمختلف و تسهیل 

 تلفمعاینات سالمت شغلی و ارائه روند تغییرات در قسمت های مخ یهاو آسان به سوابق پرونده عیسر دسترسی 7

 شبکه زاتیو تجه محلیسخت افزارهای گرانقیمتی همچون سرور  ینگهدار، تعمیر و دیبه خر ازین حذف 8

 ITصرفه جویی قابل توجه در هزینه های استخدام نیروی اداری و نیروی متخصص  9

 یکاغذ یندهافرآی حذف نیاز به بایگانی فیزیکی اسناد کاغذی و کاهش چشم گیر مصرف کاغذی با حذف 10

 یشناخت یاصول ارگونوم تیبا رعا( User-friendlyو کاربرپسند )مدرن  طراحی 11

 اطالعات تیامن یهاپروتکل نیتربروز ( و2FAبهره مندی از سیستم احراز هویت دو مرحله ای ) 12

 از آنها شده یزیرمداوم و برنامه یریآپ گبکرمزگذاری داده ها و  13

و سازگاری با تمام سیستم عامل ها  نترنتیبا هر دستگاه متصل به ا و در هر مکان، در هر زمان یدسترس تیقابل 14

(Windows, Android, IOS, …) 

 سیستم یو بدون زمان خاموش یلحظه ا یبه روزرسان 15

 شغلیهای معاینات سالمت پرونده  لیو تکم ییاجرا و دقت سرعت شیافزای و انسان یخطابروز  سکری کاهش 16

 هوشمند به پزشک در قسمت های مختلف پرونده بر اساس داده های ثبت شدههای  دهی آالرم 17

 

 مزیت های مدیریتی برای مرکز طب کار -2

 ، نام دانشگاه تابعه و ...اطالعات تماسی، آدرس و مرکز طب کار به همراه لوگو، نام مسئول فن فیتعر 18

 با بیشترین جزئیات و شخصی سازی ممکنو  متنوع یدسترسمحدود نقش با سطوح نا فیتعر 19

 تعریف تعداد نامحدود کاربر و تخصیص نقش/های مورد نظر مدیر به هر کاربر 20
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 / بدون مهر و یا امضاء و امکان پرینت تمامی فرم ها با هر کاربر یبرابه صورت جداگانه اسکن مهر و امضاء  یبارگذار 21

 کردن موقت و یا دائم کاربر در صورت نیازامکان غیر فعال  22

اختصاص داشبورد کاری به هر یکی از کاربران مرکز طب کار متناسب با نقش وی و امکان مشاهده لیست کاری  23

 توسط کاربر بر اساس پرونده های منتظر ورود اطالعات و منتظر بازبینی

 دوره ای، انواع معاینات موردی و...( )بدواستخدام، یسالمت شغل ناتیانواع معا یتمام فیتعر 24

بسته خدمات پایه کارکنان دولت بر اساس برنامه  ثل)م سازمان ها ازیبر حسب ن یناتیمعا یها جیانواع مختلف پک فیامکان تعر 25

 ملی ایراپن، اسکرین های اختصاصی دیابت، قلب، زنان و ...(
کاربر انجام دهنده، جزئیات هر رویداد، حذف و ... به همراه  ش،یرایپرونده شامل ثبت، و یدادهایرو یتمام نظارت بر 26

 )حتی اطالعات حذف شده قابل رصد هستند.( ستمیس IPو ساعت و  خیتار

 امکان انجام وظایف مدیریتی در خارج از مرکز با استفاده از یک دستگاه متصل به اینترنت 27

 و رویدادهای مختلف در بخش ها یامکپی سامانه از استفاده 28

جهت اطالع از وضعیت تکمیل پرونده های پرسنل با ( CRMبهره مندی از سیستم ارتباط با سازمان طرف قرارداد ) 29

 افزایش سطح رضایتمندی و مشتری مداری هدف

 

 و سهولت نظردهی پزشک ، سرعتافزایش دقت -3

 (WHOبهداشت ) یو بر اساس اعالن سازمان جهان یبه صورت رنگ BMI ریتفس 30

 (AHA) کایو بر اساس انجمن قلب آمر یفشارخون به صورت رنگ ریتفس 31

 فرد یدر پرونده ها، نتایج آزمایش ها و تست های پاراکلینیک فشارخون، BMI راتییروند تغ شینما 32

 بر حسب نیاز پرونده بخش هایاز  هریک ساده و سریع کردنفعال/غیرفعال امکان طراحی معاینات و  33

به همراه ترجمه ارائه با اعالن سازمان جهانی بهداشت،  منطبق ICD-10بهره مندی از سیستم کدینگ بین المللی  34

 شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 ICD-10 ستیعالئم با انتخاب در ل ریو ثبت سا معاینات ( طبق فرم استانداردSign/Symptomانتخاب عالئم ) 35
 (ی پزشکیارتقاء کیفیت گزارشات و آنالیزدهی ها عالئم و بیماری ها با هدف)جهت یکپارچه سازی، حذف سلیقه های فردی در ثبت 

توصیه های پزشکی، شروط و دالیل رد توضیحات ثبت شده پزشک در قسمت معاینات،  سازی اتوماتیکذخیره  36

به همراه  و بازیابی هوشمند بر اساس دفعات استفاده از هر عبارت جهت استفاده در پرونده های بعدصالحیت، 

 و مدیریت عبارات ذخیره شده جستجو امکان

توصیه های پزشکی، شروط و دالیل رد صالحیت در قسمت های مختلف پرونده توسط افراد ارجاع،  پیشنهاد ثبت 37

 ی دقیق تراظهارنظر نهای با هدفذیصالح جهت بررسی پزشک مسئول ثبت نظریه 

 پزشک دییبر اساس اطالعات ثبت شده در پرونده جهت ثبت درصورت تأ یماریهوشمند ب صیتشخ 38

 قدیم / غیرشغلی و همچین جدید / به تفکیک شغلیی ثبت بیماری های تشخیص 39

 با قابلیت الگوسازی جهت ثبت سریع ارجاع و تعیین مهلت ارائه نتیجه یفرم مشاوره پزشک نتیثبت ارجاع و پر 40

 با هدف اظهارنظر نهایی دقیق ترنمایش لیست موارد غیرنرمال پرونده جهت بررسی پزشک مسئول ثبت نظریه  41

 ثبت نیاز به پیگیری پس از ثبت نظریه نهایی و ثبت علت پیگری و تعیین مهلت انجام پیگیری 42
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قرمز جهت  ضربدرو  تیک سبز یها کونیپرونده، به صورت آ از بخش هاییک بودن هر رنرمالیغ /نرمال  شینما 43

 تر و ساده تر پرونده توسط پزشک عیسر یبررس

تمام قسمت ها توسط پزشک جهت انجام موارد مورد نظر توسط کاربر مسئول آن قسمت و ثبت  یبرا ینیثبت بازب 44

 ازیمورد ن اقداماتتوسط کاربر مسئول، پس از انجام  ینیاتمام بازب

 شدن پرونده پس از ثبت نظریه نهایی و عدم امکان انجام هیچ گونه تغییر توسط کاربران الک 45
 انجام ویرایش، ابتدا می بایست نظریه نهایی حذف، و پس از انجام ادیت مورد نیاز، مجدداً نظریه نهایی ثبت گردد.()در صورت نیاز به 

 سن قانونی کارآالرم کارگر نوجوان و کارگر زیر  46

 

 و افزایش دقت و سرعت ورود اطالعات سهولت کاری نیروی اداری -4

 )جهت افزایش سرعت پذیرش و کاهش ازدحام(اکسل  لیبا فا یگروهبه صورت  ثبت مشخصات فردی شاغلین 47

 پرسنل به تفکیک مرکز / فیلد()جهت امکان دریافت گزارش های عملکردی  لدیف /مرکز  به تفکیکمحل انجام هر پرونده  نییتع 48

 یپرونده تکرارهوشمند تشکیل هشدار اعالن  49

 لیشماره پرونده پس از تشک کیاتومات اختصاص 50

 اسکن شده ریتصو لیفابارگذاری  ایو  تالیجید نیشاغل با دورب ریثبت تصوامکان  51

 )نوبت( در پرونده رشیشماره پذهمگامی با سیستم نوبت دهی مستقر در مرکز و ثبت  52

 )شامل هزینه دریافتی و ...( ثبت توضیحات مورد نیاز پرونده به همراه قابلیت گزارش دهی توضیحات  53

 پرینت فرم پذیرش شامل تمامی مشخصات پرونده، اقدامات مورد نیاز و تصویر فرد 54

 پرونده لیپس از تشکت نیاز در صور ناتیسازمان و نوع معا رش،یپذ خیمحل انجام، تار قابلیت ادیت 55

 (ی)مثال: برچسب فوربرچسب گذاری نامحدود بر روی پرونده به منظور انجام دسته بندی های مورد نیاز مرکز  56

 شیرایشاغل با امکان و یپرونده قبل از یمشخصات فرد بازیابی اتوماتیک 57

و ارائه آمار گرافیکی وضعیت یی( نها ی وارجاع ،ینیکامل، بازبناتمام، ) پرونده کی یبرا زیمتما یبا رنگ ها تیوضع 5 فیتعر 58

 پرونده های مرکز

پرونده،  تیوضع ،یکد مل ،یشماره پرونده، نام خانوادگ ،یسازمان، شماره پرسنل نامبر اساس جستجو در پرونده ها  59

 و بدون برچسب خاص برچسببا  ،یبازه زمان نات،ینوع معا ،یعنوان شغل ،یواحد کار

از بروز  یریجهت جلوگو...(  ، نتایج آزمایش ها)قد، وزن، فشارخونپارامترها  یثبت برا حداکثر و حداقلمحدوده  نییتع 60

 ی و ثبت داده های نامتعارفانسان یخطا

 (شگاهیارائه شده توسط آزما جیاکسل نتا لیفا ی)با بارگذار یها به صورت گروه شیآزما جیامکان ثبت نتا 61

 (یرومتریدستگاه اسپ یخروج لیفا ی)با بارگذار کیبه صورت اتومات یرومتریاسپ جیثبت نتاامکان  62

 جهت تسریع فرایند کاری ? + Ctrlو   Ctrl + Eو Ctrl + دکمه های میانبر کاربردی شامل  63
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 کارشناسی بهداشت حرفه ای -بردی تخصصی رقابلیت های کا -5

)شامل عنوان شغلی، و بازیابی اتوماتیک اطالعات شغلی در پرونده  سازمان به صورت مجزاهر شناسنامه مشاغل  فیتعر 64

 وظایف محوله، عوامل زیان آور، توضیحات و نظریه کارشناسی، الزامات شغلی، وسایل حفاظت فردی و ...(
ی/شرایط کیو مکان یروان ،یارگونوم ،یکیولوژیب ،ییایمیشی، کیزیف یدر دسته بند یآور شغل انیبانک جامع عوامل ز 65

 ویژه و امکان اضافه کردن موارد جدید در صورت نیاز

در زمان ثبت اطالعات و  ییجهت صرفه جو ی شغلی و استفاده از الگو در پرونده های دیگرالگو یساز رهیامکان ذخ 66

 دقت شیافزا

 آور ثبت شده در پرونده انیهر عامل ز یبرابه همراه واحد مواجهه و حد مجاز  زانیم، امکان ثبت مدت مواجهه 67

و بازیابی  یکارشناس بهداشت حرفه ا هیو نظر حاتیعبارات ثبت شده در قسمت توض سازی اتوماتیک رهیذخ 68

 و مدیریت عبارات ذخیره شده جستجو هوشمند بر اساس دفعات استفاده از هر عبارت به همراه امکان

 یاشتغال فرد به شغل فعل یتعداد سالها کیمحاسبه اتومات 69

 

 آزمایشات –بردی تخصصی رقابلیت های کا -6

 تعریف تست های آزمایشگاهی به همراه نام انگلیسی، نام فارسی، مخفف و واحد 70

 دسته بندی تست های آزمایشگاهی بر اساس کاربرد در تشخیص پزشکی و ارائه گزارش دهی براساس آن 71

همراه با توضیح بر اساس رفرنس های به صورت رنگی هر تست آزمایشگاهی  غیر نرمالبازه های نرمال / تعریف  72

 علمی معتبر

 تفسیر تست های آزمایشگاهی به تفکیک جنسیت 73

 )مثال: روتین دوره ای( فرایندثبت آزمایشات تجویزی پرونده به همراه قابلیت الگوسازی آزمایشات جهت تسریع امکان  74

 در یک پرونده نتایج آزمایشات تجویز شده آالرم عدم ثبت 75

 (یا انجام آزمایشات جدید )در صورت نیاز به تکرار آزمایشثبت نوبت های آزمایش به تعداد نامحدود در یک پرونده  76

 پرونده کیدر  یبعد ی، در صورت انجام مجدد آن در نوبت هاآزمایشگاهی تست کی جهینت رییتغ زانیم شینما 77

 بر اساس دسته بندی و نمایش تفسیر نتایج آزمایش در خالصه پروندهتوسط پزشک ثبت تفسیر نتایج آزمایشات  78

 امکان ثبت نمونه گیر، نام آزمایشگاه، تاریخ انجام و شماره پذیرش آزمایشگاه برای هر نوبت آزمایش 79

 پرینت نتایج آزمایش به صورت جداگانه 80

 

 اپتومتری –قابلیت های کاربردی تخصصی  -7

 ، دید رنگی، میدان بینایی و عمق دیدX/20و  X/10ثبت حدت بینایی دید دور و دید نزدیک با واحد  81

 در صورت نیاز NLPو  FC ،HM ،LPثبت  82

 یینایب دانیو م یرنگ دید یتست انجام شده برا نوعثبت  83

 در صورت نیاز No Depth Perceptionو  آرک هیبر حسب ثان دیثبت عمق د 84
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 Pin Holeی و ثبت استفاده از / لنز طب نکیعدم استفاده فرد از ع ایثبت استفاده  85

 یرنگ دیبودن د یعیرطبیدر صورت غ Field Test جهیثبت نت 86

 آالرم هوشمند اختالالت بینایی شامل نزدیک بینی و دوربینی 87

 

 اودیومتری –قابلیت های کاربردی تخصصی  -8

 AC>BC با شرط و 5و به صورت مضرب  120تا  10-امکان ثبت نتایج تنها در بازه  88

 و باال نییپا یمتداول و شدت اختالل در فرکانس ها ریبا انتخاب تفاس ،یومتریاود ریتفس سریعساده و ثبت  89

 مختلف یدر فرکانس ها Notchثبت  90

 ازیاز صوت در صورت ن یناش ییافت شنواثبت  91

 یو کاهش حجم کار ندیفرا عیجهت تسر یومتریتست اود نرمال جینتا یالگوساز 92

 BCو  ACو به تفکیک  در فرکانس های مختف masked NRو  masked ،NR به صورت ثبت نتایج 93

 بر اساس نتایج ثبت شده وگرامیاود کیم اتوماتیرست 94

 استفاده از سمعک به تفکیک گوشثبت  95

 فرد یدر پرونده ها یومتریاود تیوضع راتییروند تغ شینما 96

و همچنین تشخیص و  BCو  AC)کاهش شنوایی یک طرفه، گپ بیش از حد پیشنهاد هوشمند و آالرم دهی اختالالت شنوایی  97

 معایناتو موارد مرتبط در مواجهات شغلی و و ...(  Notchپیشنهاد هوشمند 

و اودیومتری  ثبت شده از فرد در سامانه اودیومتری نیبر اساس اولبه تفکیک هرگوشی  STS کیمحسابه اتومات 98

 HTو  LTو همچنین میانگین آستانه شنوایی در  OSHAقبلی بر اساس گایدالین 

 به همراه اودیوگرام و با لوگوی مرکز و مهر و امضاء اودیولوژیست اودیومتریپرینت نتایج تست  99

 

 اسپیرومتری –بردی تخصصی رقابلیت های کا -9

 التوریانجام تست با برونکود جهیو اعالن هوشمند نت راتییتغ کیو محاسبه اتومات التوریتست با برونکودنتایج ثبت  100

 فرد یدر پرونده ها یرومتریاسپ تیوضع راتییروند تغ شینما 101

و موارد  (التوریانجام تست با برونکود جهینت)بازه های غیرنرمال پارامترها و پیشنهاد هوشمند و آالرم دهی اختالالت اسپیرومتری  102

 مرتبط در مواجهات شغلی و معاینات

ثبت شده از فرد در  یرومتریاسپ نیبر اساس اول FVCو  FEV1 یپارامترها رییتغ زانیم کیمحاسبه اتومات 103

 سامانه
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 سایر قابلیت های کاربردی تخصصی -10

 ساده آن توسط پزشک شینوارقلب و نما جهینت لیفا یبارگذار 104

 ،Rateامکان ثبت تشخیص نوار قلب از لیست تشخیص های متداول و امکان ثبت اختیاری جزئیاتی مانند  105

Rhythm ،P Waves ،PR Interval ،QRS Width و ... در صورت نیاز 

و بارگذاری فایل های  اسکن یت یو س یوگرافی، رادCXR ،یمانند سونوگراف کینیاقدامات پاراکل ریسا جیثبت نتا 106

 مرتبط

 ثبت واکسیناسیون انجام شده فرد به همراه تاریخ انجام و تاریخ دوز یادآور 107

 MMPI تیتست شخص ریو تفس جیثبت نتا 108

 نتایج دو پرسشنامه خواب و تفسیر اتوماتیک بر اساس نتایج ثبت شدهثبت  109

 (Palmer Notationپالمر ) یشماره گذار ستمیسبر اساس  دهان و دندان ینیبال ناتیمعاثبت نتایج  110

 یدر قالب فرم استاندارد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک جینتا نتیو پر سیلیس نهیثبت اطالعات فرم معا 111

 امکان ثبت اطالعات فرم کار در ارتفاع و پرینت مجوز کار در ارتفاع 112

بازگشت به کار  یخوداظهارو فرم  COVID-19با احتمال ابتال به  نیبازگشت به کار شاغلفرم ثبت اطالعات  113

COVID-19 یدر قالب فرم استاندارد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک جینتا نتیو پر 

 سال آینده بر اساس برنامه ملی ایراپن 10ی در و مغز یقلب یسکته ها یخطرسنجامکان  114

ارائه شده توسط  Risk Assessmentتوسط  COVID-19امکان محسابه سن کووید و ارزیابی ریسک ابتال به  115

The Society of Occupational Medicine 
بدن، دور کمر، دور باسن، دور گردن، دور مچ، اشباع  یپارامترها مانند نبض، تنفس، دما ریسا یاریامکان ثبت اخت 116

 بدن، درصد عضله بدن، درصد آب بدن یخون، درصد چرب ژنیاکس

 تفکیک واحدهای کاری()جهت گزارش دهی به سازمان به  شاغل در پرونده یامکان ثبت واحد کار 117

 یو پزشک یخانوادگ ،یسابقه شخص یپرسشنامه خوداظهار دیجیتال شاغل درامکان ثبت اثر انگشت و امضاء  118

 یدر قسمت مشخصات فرد یپزشک تیدر صورت ثبت معاف "یپزشک ونیسیبه کم یسابقه معرف"هشدار  119

 نامه نییبند مورد نظر در آ یگذشته و جستجودر سنوات  "یپزشک تیمعاف ینامه ها نییآ"مشاهده  120

جهت پرسشنامه خوداظهاری سابقه شخصی، خانوادگی و پزشکی، عبارات ثبت شده در  سازی اتوماتیک رهیذخ 121

 از کلمات و انتخاب عبارت مورد نظر یکی یبعد با جستجو یاستفاده در پرونده ها

 یتیانواع عالئم حساس نیزا و همچن تیبانک اطالعات غذاها، داروها و مواد حساس 122

 گاریمصرف س یبرا PY کیمحسابه اتومات 123

 

 قابلیت های کاربردی عمومی -11

و قابلیت استفاده بر روی تمامی سیستم عامل ها و دستگاه هایی با اندازه صفحه نمایش  Responsiveطراحی  124

 و ...( لی، تبلت، موباPC)لپتاپ، متنوع 

 چارت سازمانی بدون محدودیت در تعداد زیرواحد هاتعریف  125
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ج آزمایش، فرم مشاوره )مثال: اسکن نتایبارگذاری فایل به تعداد نامحدود در تمامی قسمت های پرونده در صورت نیاز  126

 پزشکی، ...(
 یریگیمشخص و قابل پ خیکاربران مرکز، با زمان و تار انیثبت مکاتبات م 127

 ( برای کاربر مورد نظر جهت تسریع روند ارتباط میان کاربران مرکزNotification) ارسال اعالن 128

 یصفحه ا 5رنگ فونت و رنگ قالب فرم  نییو تع سیفونت دست نو نییامکان تع 129

 

 گزارش دهی ها -12

صفحه ای منطبق با فرم استاندارد مرکز سالمت محیط و کار در تمامی وضعیت های  5تنظیم اتوماتیک پرینت  130

 )ناتمام، کامل، نهایی و...(پرونده 

 )ناتمام، کامل، نهایی و...(تنظیم اتوماتیک خالصه پرونده در تمامی وضعیت های پرونده  131

 و مرکز( لدیمحل انجام )ف کیدلخواه، به تفک یعملکرد پرسنل مرکز طب کار در بازه زمان زانیم 132

 نواقص پرونده های شاغلین سازمان مورد نظر در بازه زمانی دلخواه 133

ی )شامل خدمات تشکیل پرونده، تست هاریز خدمات ارائه شده مرکز طب کار به سازمان مورد نظر در بازه زمانی دلخواه  134

 پاراکلینیک، آزمایش ها و ...(
 ریز خدمات ارائه شده توسط آزمایشگاه ها به مرکز طب کار جهت انجام امور مالی 135

 جهت ارائه به آزمایشگاه فرد کیشده به تفک زیتجو شاتیآزما 136

 ارجاع های خارج از مهلت به تفکیک سازمان تا تاریخ مورد نظر 137

 مهلت به تفکیک سازمان تا تاریخ مورد نظرپیگیری های خارج از  138

فایل اکسل نتایج معاینات به تفکیک سازمان منطبق بر الگوی ارائه شده توسط مرکز سالمت محیط و کار به  139

 تفکیک معاینات بدواستخدام و دوره ای

 به تفکیک سازمان 3-111فرم  140

آمارها و نمودارهای کاربردی و متنوع از وضعیت شاغلین آن گزارش دهی سازمانی در بازه زمانی دلخواه شامل  141

 سازمان در تمام قسمت های پرونده معاینات سالمت شغلی

فایل اکسل با فرمت دلخواه شامل تمامی اطالعات خام پرونده ها از مرحله تشکیل پرونده تا ثبت نظریه نهایی به  142

 تفکیک سازمان
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 Healthy Lineامنیت انتقال اطالعات به سرور سامانه 

 :تیفیسطح و ک نیدر باالتر ینترنتیارتباطات ا تیامن نیتأم( 1

 ( پروتکل امن انتقال ابرمتنHTTPS) 

 هیال تیپروتکل امن ( انتقالTLS 1.3) – "به روزترین ورژن" 

 

 Qualysمعتبر  SSLاز آزمایشگاه  +A( گرید امنیتی 2

 

 (2FA) یدو مرحله ا تیاحراز هو( سیستم پیشرفته 3
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 " دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد"تأییدیه گروه آموزشی طب کار 
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 سازمانیمشتریان 

 

 منطقه نام مرکز ردیف

 اصفهان 1مرکز پزشکیاری ایستگاه پتاوه  1

 اصفهان 3مرکز پزشکیاری ایستگاه پل کله  2

 اصفهان 4ایستگاه دهق مرکز پزشکیاری  3

 اصفهان مرکز پزشکیاری ایستگاه دوراهان 4

 اصفهان مرکز سالمت کار پلی کلینیک مرکزی توحید 5

 اصفهان مرکز سالمت کار تاسیسات انبار نفت شهید محمد منتظری اصفهان 6

 اصفهان مرکز سالمت کار خطوط لوله و مخابرات 7

 اصفهان اصفهانمرکز سالمت کار شرکت پاالیش نفت  8

 اصفهان مرکز سالمت کار شرکت پتروشیمی اصفهان 9

 اصفهان مرکز سالمت کار شرکت خطوط لوله و مخابرات منطقه اصفهان 10

 اصفهان مرکز سالمت کار شهرک شهید محمد منتظری اصفهان 11

 اصفهان مرکز سالمت کار مستقر در پلی کلینیک مرکزی 12

 اصفهان انتقال گاز کهریز سنگ 2عملیات مرکز سالمت کار منطقه  13

 اصفهان مرکز سالمت کار یزد 14

 اهواز طب صنعتی کارون 15
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 اهواز طب صنعتی مارون 16

 اهواز طب صنعتی مرکز اهواز 17

 اهواز طب صنعتی ملی حفاری 18

 اهواز مراکز عملیاتی اهواز 19

 آبادان بهمن )بوارده( 22درمانگاه  20

 آبادان بهاردرمانگاه  21

 آبادان درمانگاه قدس 22

 آبادان درمانگاه مطهری)بریم( 23

 آبادان مرکز سالمت کار ، طب صنعتی و بهداشت عمومی آبادان 24

 آبادان مرکز سالمت کار بیمارستان 25

 آبادان مرکز سالمت کار پاالیشگاه 26

 آبادان واکسیناسیون 27

 آغاجاری ngl1000درمانگاه  28

 آغاجاری ngl1001درمانگاه  29

 آغاجاری ngl1002درمانگاه  30

 آغاجاری ngl1003درمانگاه  31

 آغاجاری unit4درمانگاه  32

 آغاجاری درمانگاه بید بلند 33

 آغاجاری درمانگاه پارسی کالستر 34

 آغاجاری درمانگاه تنگ پیرزال 35

 آغاجاری درمانگاه رگ سفید 36

 آغاجاری درمانگاه کرنج 37
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 آغاجاری مرکز سالمت کار آغاجاری 38

 بوشهر مرکز بهداشت و درمان پتروشیمی پارس 39

 بوشهر مرکز بهداشت و درمان پتروشیمی نوری 40

 بوشهر pogcمرکز سالمت کار  41

 بوشهر spgcمرکز سالمت کار  42

 بوشهر مرکز سالمت کار ابن سینا 43

 بوشهر فجر جممرکز سالمت کار پاالیشگاه  44

 بوشهر مرکز سالمت کار منطقه ویژه انرژی پارس 45

 تهران ستاد بهداشت درمان صنعت نفت 46

 تهران ستاد طب صنعتی بهداشت و درمان صنعت نفت تهران 47

 تهران مرکز سالمت کار پاالیش نفت تهران 48

 تهران مرکز سالمت کار پخش ایرانشهر 49

 تهران پژوهشگاه صنعت نفتمرکز سالمت کار  50

 تهران مرکز سالمت کار تاسیسات نفتی ری 51

 تهران مرکز سالمت کار درمانگاه شبانه روزی صنعت نفت کرج 52

 تهران مرکز سالمت کار غدیر 53

 تهران مرکز سالمت کار گاز ری 54

 تهران مرکز سالمت کار مرکزی 55

 تهران مرکز سالمت کار و خانواده صنعت نفت قم 56

 خارگ مرکز پتروشیمی خارگ 57

 خارگ مرکز سالمت کار خارگ 58

 خارگ مرکز سالمت و بهداشت خارگ 59
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 شمال بهداشت و درمان شمال کشور 60

 شمال سالمت کار و خانواده گرگان 61

 شمال مرکز سالمت کار و خانواده رشت 62

 شمال مرکز سالمت کار و خانواده ساری 63

 شمال سالمت کار و خانواده محمود آبادمرکز  64

 شمال شرق بهداشت و درمان صنعت نفت زاهدان 65

 شمال شرق بهداشت و درمان صنعت نفت کرمان 66

 شمال شرق پتروشیمی بجنورد 67

 شمال شرق درمانگاه تربت حیدریه 68

 شمال شرق درمانگاه خط لوله شاهرود 69

 شمال شرق درمانگاه رضوی 70

 شمال شرق مرکز سالمت کار پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد 71

 شمال شرق مرکز سالمت کار پلی کلینیک مشهد 72

 شمالغرب مرکز بهداشتی و درمانی ارومیه 73

 شمالغرب مرکز تخصصی طب کار صنعت نفت شمالغرب کشور 74

 شمالغرب مرکز سالمت کار شرکت پاالیش نفت تبریز 75

 شمالغرب کار شرکت پتروشیمی تبریزمرکز سالمت  76

 غرب درمانگاه طب صنعتی پاالیش گاز ایالم 77

 غرب مرکز سالمت کار پاالیش نفت کرمانشاه 78

 فارس درمانگاه سروستان و سعادت آباد 79

 فارس مرکز امام علی 80

 فارس مرکز سالمت کار پاالیشگاه شیراز 81
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 فارس پارسیانمرکز سالمت کار پاالیشگاه گاز  82

 فارس مرکز سالمت کار پاالیشگاه گاز داالن 83

 فارس مرکز سالمت کار پاالیشگاه الوان 84

 فارس مرکز سالمت کار پتروشیمی شیراز 85

 فارس مرکز سالمت کار پلی کلینیک شیراز 86

 فارس مرکز سالمت کار منطقه عملیاتی ایثار 87

 فارس آغارمرکز سالمت کار منطقه عملیاتی  88

 فارس مرکز سالمت کار منطقه عملیاتی تابناک 89

 گچساران مرکز سالمت کار گچساران 90

 ماهشهر پتروشیمی رازی 91

 ماهشهر 3درمانگاه سازمان منطقه ویژه سایت  92

 ماهشهر سالمت کار بیمارستان ماهشهر 93

 ماهشهر مرکز سالمت کار پتروشیمی بندرامام)ره( 94

 مرکزی درمانگاه مرکزی خط لوله لرستان 95

 مرکزی سالمت کار پاالیشگاه امام خمینی 96

 مرکزی سالمت کار پتروشیمی اراک 97

 مسجد سلیمان مرکز سالمت کار درمانگاه نفتون 98

 هرمزگان پاالیشگاه گاز سرخون 99

 هرمزگان پاالیشگاه نفت بندرعباس 100
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 سایر مشتریان سازمانی

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بیمارستان شهید رهنمون یزد بیمارستان شهید صدوقی یزد

 شرکت نفت فالت قاره ایران شرکت آسفالت طوس

 شرکت سنگ آهن بافق
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 خصوصی مراکز تخصصی طب کار
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 کشور یا انهیرا یسازمان نظام صنف تیمجوز فعال
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 اخذ مجوز افتا ندیفرا یاجرا یگواه

 

 


