
                             

 شرکت های خدماتی مبارزه با حشرات و جانوران موذی در اماکن عمومی و خانگی اسامی

 7931سال  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
 

مدرک تحصیلی  نام مسئول فنی تاریخ انقضا تاریخ صدور شماره مجوز نام شرکت ردیف

 مسئول فنی

 شهرستان

 محل فعالیت

شماره تلفن )با کد 

 شهرستان(

101/160 ایمن سازان محیط ایرانیان 1  1/3/6131  01143212360 تهران فوق لیسانس داریوش ثنایی 1/3/1318 

333/160 بهینه سازان آتیه آزما 4  18/1/1316  18/1/1318 1-33411144 تهران لیسانس ربابه وفایی   

131/160 پاکسازان سرسبز آرامش 3  3/3/1311  3/1/1311  33130231 تهران لیسانس سمانه شریعتی 

160/  31 سبز پویان معین 2  44/4/3131  44/4/1131  66821410 تهران لیسانس محمد حسین تیموری 

414/160 آال زدا مهر 3  10/6/3131  01/6/1131  01142380166 تهران لیسانس خدیجه فردی بخش 

304/160 آرمان محیط سبز پاسارگاد 6  43/6/3131  43/6/1131  01143361223 تهران لیسانس حمید رضا عیسایی 

208/160 کیمیا پاک کتایون 1  4/1/3131  4/1/1131  01333140141 تهران فوق لیسانس معصومه عبدی 

113/160 پویندگان شهر سالم 8  48/3/6131  48/3/8131  0114331446 تهران لیسانس حمید غالمی 

32/160 کوشا پیشرو محیط سبز 1  6/3/6131 سیف فرشاد عصمتی  6/3/1318 

 آباد
 01142811101 تهران لیسانس

411/160 محیط پاک کیمیا 10  14/8/6131  14/8/8131  01112832613 تهران فوق لیسانس لبرز حائریا 

311/160 سم پاشان پاکسازان توسعه 11  46/6/1313  46/6/1311  01141233164 تهران لیسانس علیرضا معصومی 

/160 ارغوان بهزیست مهر 14 133  2/1/3131  2/1/1131  22311381 تهران لیسانس مهدی فرکامخ 

118/160 ارمغان بهداشت محیط 13  14/2/3131  14/2/1131  33111336 تهران لیسانس رضوان سیالنی 

321/160 آسیا مهر اهورا 12  61/11/3131  61/11/1131  88301838 تهران لیسانس روح اله خدادادی 

21/160 سالمت آینده پاک 13  4/3/6131  01144136800 تهران لیسانس سکینه کولی وند 4/3/1318 

103/160 آرش صداقت 16  30/3/1316  30/3/1318  66126268 تهران فوق لیسانس بهارک خیاط زاده 

83/160 سفیر سالمت راد 11  41/4/1313  41/4/1311  01144131446 تهران لیسانس حسن اکبری 

318/160 آرمان سالمت پاک گستر 18  11/11/1313  11/11/1311  01141111363 تهران لیسانس جاسم حسن پور 

311/160 یام یاشیل بهار 11  48/6/1313  48/6/1311  01114233113 تهران دکتری فاتح کریمیان 

133/160 ایمن پردازان محیط 40  1/3/1311  1/3/1311  33231613 تهران دکتری محمد سیستانی زاده اقدم 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


