
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سوابق شرکت سالمت گستران الماس میهن
563708شماره ثبت:   

 با مجوز رسمی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 



  

 معرفی شرکت 

طبق گزارشات وزارت بهداشت ایران، حشرات و جانوران موذی در کشور نقش زیادی در انتقال بیماری های 

مختلف به انسان دارند، به گونه ای که هر ساله صدها هزار نفر از هموطنان بر اثر تماس با این جانوران مبتال 

علمی، دقیق و مبتنی بر علم بهداشت  این مشکل روز افزون، نیازمند اقداماتبه بیماری های جدی می شوند. 

می باشد. از همین رو در دهه های گذشته، مبارزه با حشرات و جانوران موذی همچون موش در دستور کار 

قرار گرفته است، اما متاسفانه افراد غیرمتخصص و ناآگاه با استفاده از سموم و آفت کش های غیرمجاز و 

شرات و جانوران موذی کمکی نکرده اند، بلکه در موارد زیادی باعث خطرناک نه تنها به حل ریشه ای معضل ح

 به خطر افتادن و از دست رفتن جان انسان های زیادی شده اند. 

که توسط آقایان دکتر مصطفی هادئی )مدرک دکترای بهداشت  «سالمت گستران الماس میهن»شرکت 

ور )مدرک دکترای بهداشت محیط از دانشگاه محیط از دانشگاه علوم پزشکی تهران( و دکتر محمدرضا عالیپ

علوم پزشکی شهید بهشتی( تاسیس شده است، با بهره گیری از روش های نوین و پیشرفته و نیز استفاده از 

 مبارزه و دفع حشراتآفت کش ها و سموم بی خطر و مجاز )از نظر اتحادیه اروپا و قوانین ایران( در زمینه 

رتیل، عقرب، مار، )موش،  جانوران موذی( و مورچه و...شپش، کک،  ساس، ،کنه مگس، )انواع سوسک، پشه،

و سرایت پذیری این  91-همچنین این شرکت با توجه به بحران بیماری کوویدمارمولک، و...( فعالیت می کند. 

 اماکن عمومی و خانگی به فعالیت می پردازد.  ضدعفونی و گندزدایی محیطیبیماری، در زمینه 

 

 



  

  :انواع خدمات ارائه شده توسط شرکت

 شرکت سالمت گستران الماس میهن در راستای فعالیت های خود، به ارائه خدمات زیر می پردازد: 

 ( حشرات، جوندگان و...) نوع آفات قیدق ییشناسا یاز محل برا گانیرا هیاول دیبازد 

 اختفاء و زاد و ولد آنها ینوع آفت و مکان ها یبررس  

 سم مناسب جهت مبارزه با آفت  نییتع یبرا تیحساس انجام تست 

 یکم خط و ب یهداشتبا استفاده از سموم ب یطعمه گذار و یاصول یشامل سم پاش ییایمیمبارزه ش 

 با توجه به نوع آفت  صالحیذ یسازمان ها دیباال و مورد تائ ییخطر با کارا

 قرارداد انیتا پا اتیاز صحت عمل نانیانجام شده به منظور اطم اتیعمل یابیو ارز یادوار یها دیبازد  

 یو نگهدار ترلسالم و کن طیبه مح یابیجهت کاهش معضل به منظور دست یآموزش و فرهنگ ساز 

 مطلوب  طیشرا

 الزم یدر خصوص موارد مطروحه و ارائه راهکارها یعلم قاتیانجام تحق  

 

 

 

 

 



  

 شرکت:  یایمزا

 باشد. یم یاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یمجوز رسم یشرکت دارا  

 صورت  متیو حداقل ق ریبا هدف حداکثر تاث بهداشت و سم پاشیبردن آفات توسط متخصصان  نیاز ب

 شود.  یم ستیز طیو مح اهانیبه انسان، گ یرسان بیکه مانع آس ردیگ یم

 با  تیفیبه منظور باال بردن سطح ک مجرب توسط کادر شرکتآفات با نظارت متخصصان  یسمپاش

 . ردیگ یصورت م شرفتهیپ یاستفاده از متدها

  استفاده از مواد ضدعفونی کننده و گندزدای بی خطر، بدون آسیب رسانی به سطح اجسام و بسیار

 سریع و موثر. 

  و  وزارت بهداشت یخطر طبق استانداردها یاستفاده از سموم بیکی از مهمترین اهداف شرکت

 باشد.  یم اتحادیه اروپا

 ی، روش های به طیمح ستیز یها یاز وقوع آلودگ یریشگیو پ یانسان یرویبه منظور حفاظت از ن

ت و محیط زیس بهداشت ،یمنیا نهیو ضوابط مربوطه در زم نیقوان هیبا کل کار رفته توسط شرکت

(HSE ) کامل دارد. انطباق 

 مقابله با آن ها وهیشناخت آفات و ش ی نهیارتقاء اطالعات و دانش کارکنان در زم . 

 طیبهبود شرا ط،یمح یسازپاک  یبه دست آمده با استفاده از روش ها جیاز نتا نانیکنترل جهت اطم 

  .ردیگ یصورت م سالمت گستران الماس میهناقدامات با نظارت شرکت  ریو سا

 



  

 کننده خدمات مبارزه با آفات و حشرات افتیاز مراکز و موسسات در یبرخ ستیل

 سالمت گستران الماس میهن شرکت توسط و ضدعفونی محیطی 

 نوع خدمات نام شرکت/موسسه ردیف

 عملیات کلی سمپاشی  مجموعه خوابگاه های دانشگاه ع.پ. تهران  9

 عملیات کلی سمپاشی  بیمارستان سورنا   2

)به عنوان بیمارستان شهید مدنی کرج  3

  شرکت همکار محیط آسایش(

 سوسری آمریکایی، پشه، جونده 

)به عنوان شرکت کرج  الزهرایبیمارستان  4

  همکار محیط آسایش(

 وسری آمریکایی، پشه، جونده س

)به عنوان کرج  امام حسینبیمارستان  5

 شرکت همکار محیط آسایش( 

 وسری آمریکایی، پشه، جونده س

 عملیات کلی سمپاشی و طعمه گذاری  کافه روژ )بام لند(  6

 ضدعفونی و گندزدایی  کافه کوپو )ولیعصر(  7

 عملیات کلی سمپاشی  پیتزا نایت )سعادت آباد(  8

 سمپاشی سوسک آمریکایی  بهان تجارت شرکت  1

 سمپاشی سوسک آمریکایی  شرکت تجارت هوشمند زرین نگاره  91

 عملیات کلی سمپاشی و طعمه گذاری  کلیسای شرق آشوری ایران انجمن  99



  

 سم پاشی سوسک آمریکایی، مگس، طعمه گذاری موش شرکت فروشگاه های زنجیره ای اتکا  92

 ضدعفونی و پیشگیری از کرونا  بانک صادرات ایران  93

 سم پاشی کلی  رستوران های میرزایی )کرج(  94

 سم پاشی کلی  رستوران های زنجیره ای ونهان )کرج(  95

 ی و طعمه گذار یسمپاش یکل اتیعمل شرکت چای مانی  96

 ضدعفونی کرونا و سایر ویروس ها و باکتری ها باشگاه ورزشی ماتریس 97

 ضدعفونی کلی و سم پاشی سوسک بانک قرض الحسنه مهر  98

 ی و طعمه گذار یسمپاش یکل اتیعمل  مهدارو یشرکت داروساز 91

 ی و طعمه گذار یسمپاش یکل اتیعمل  مهدارو یشرکت داروساز 21

 سوسری آمریکایی، پشه، جونده  بیمارستان تخصصی البرز کرج  29

 ی و طعمه گذار یسمپاش یکل اتیعمل شرکت سازه پویش  22

 عملیات کلی سمپاشی ضدعفونی و گندزدایی،  مدرسه هنر و رسانه  23

ها مجتمع مسکونی، تجاری و اداری صد 24

 دیگر 

 سوسری آمریکایی، سوسری آلمانی، پشه و مگس، موش  -

 ضدعفونی و گندزدایی  -

 


