
داخليآصهايشگاُ داخليپضشک کشيک /اٍسطاًغداخليخذهات پشتيثاًي-ػتاد
300آلاي اػذياى 250خاًن شاّملي -هؼٍَل اٍسطاًغ 229-223(سييغ تْذاشت ٍ دسهاى)آلاي دکتش  صالحي 

301آلاي دکتش سٍح شاد251هعشاجي ًؼة،اصدکي,سضَياى صادُ ، ًؼشيي کشيوي آلاياى لوشي ,ًذايي ,  ػشپشػتاسي ،خاًوْا،هحوذي229-223(سييغ خذهات پشتيثاًي)آلاي هٌْذع  اهذادي فش 
302پزيشؽ ،آلاي تشدتاسي ٍ آلاي شاُ عْواػثي252اتاق پضشک کشيک شة  227آلاي دکتش   هٌثتي

303آلاي عؼگشي ،خاًوْا،عاللثٌذ،رتيحي253اتاق پضشک سٍصکاس 210آلاي دکتش پيشٍ ًزيشي
304آلاي عؼگشي ،خاًوْا،عاللثٌذ،رتيحي254کشيک شة پشػتاساى 229-223اعتضادي/ آلاياى صثاغياى 

255تشياط224خاًن حواهي
256پزيشؽ ًَتت کاس ٍ اتام تعغيل 225 خاًن ّا  اعلوي، دسٍيشياى

360-308آلاي ًاصشي 259 319182259اٍسطاًغ خظ هؼتمين 
308 (آلاي ًَرسي)دتيشخاًِ 

307-306آلاياى جذي ،شثاى ، افخوي، ًيؼتاًي،عثذاللْي)دسب ٍسٍدي 260آلاي حويذ صثاغياى 
261خاًن سشيذ228خاًن سحيوياى

310خاًن دکتش ساػتيي ، خاًن عشفاًي 263-262دسٍدي/هَػَي/کشيوي/ فخاسي/فشخٌذُ /آلاياى  هذيش داخلي ٍ کليٌيک عوَهي
داخليتيوِ گشي311(آلاي کيَهشث)هٌشي 256پزيشؽ ًَتت کاس ٍ ايام تعغيل 200(هذيش داخلي) آلاي هعيٌي 

360آلاي اتشاّين ًاصشي312(خاًن شوغ آتادي )هٌشي  37242163پزيشؽ خظ هؼتمين  201(آلاي تاٍفا)هٌشي 
361خاًن شْال کشيوي 313اعصاب ٍ سٍاى,هتخصص حلك ٍ گَؽ 202خاًن دکتش عثادي ٍ پضشک کشيک عصش 

362آلاي   اتشيشوي 314جشاح عوَهي 265آلاي خَؽ ًيت 203خاًن دکتش لغفي پضشک عوَهي صثح
363آلاياى جليلي315هتخصص چشن 266خاًن  کياًي204آلاي دکتش ساػخي 

364آلاي پاسػا316(خاًن دکتشهحوذياى)هتخصص داخلي 205آلاي دکتش فشصادهْش 
365خاًن تمي پَس317هتخصص هغض ٍ اعصاب 270(سييغ اهَس هالي)خاًن کتاتذاس 206آلاي دکتش غفاسياى 

366خاًن ًذاف ،آلاي لغفي318هتخصص استَپذي ، سٍاًپضشک271آلاي اختشي 207خاًن گلشيض 
367آلاي غفشاًي319هتخصص للة  ٍ عشٍق272آلاي ًَرسي209تلِ هذيؼيي

368خاًن ّا ًيؼتاًي، تيوَس صادُ اهَس حمَلي ٍ پيواًْا273آلاي صادلاى 
320خاًن ظشيف 274آلاي ايضد پٌاُ 210(سييغ پلي کليٌيک)آلاي دکتش پيشٍ ًزيشي 

321خاًن عشفاًي275آلاي خَسياًياى211خاًن الفي )هٌشي کليٌيک عوَهي 
369صادُ... خاًن عثذا322آلاي اهيٌي 276آلاي ًظام 212آلاي دکتش خاهِ چياى

359آلاي هحوذياى فيضيَتشاپي277خاًن سجثي213آلاي دکتش کشهاًي 
تذاسکات ٍ کاال 325آلاياى الؼتي  خاًوْا هحوذي،ًَسي ،278آلاي صفاسي

370آلاي سادپَس326پزيشؽ فيضيَتشاپي خاًن هاّي 279خاًن فضايلي216خاًن ًاّيذ ّاشوي 
371آلاي داًشوٌذتاػيؼات ٍ تجْيضات پضشكي 268خاًن صثاغياى 218-217خاًن هشداًي 

372آلاي الثالي 330آلاي هٌْذع شْذادي 
373آلاي صثحي331 آلاي هَدي اهَساداسي ٍ تايگاًي

374 آلاي  هَلَي 332آلاي هالكي ًيا230آلاي کاظوياى 
375 آلاياى عثذل آتادي،فتح اللْيخذهات عوَهي ٍ ًمليِ 280خاًن حؼيي صادُ 232خاًن خاًيكي

229-223آلاي هحوذ صثاغياى 281خاًن ٍفايي233تايگاًي 
ساديَلَطي ٍ ػًََگشافي 341-340ًمليِ آلاياى ،صوذي ،کشيوي ،صاسع  ،سشيذ،هَػَي ،ثاتتي،لْاس282خاًن کياًي پَس234خاًن کشين پَس

380خاًن هذاح344آلاي حؼي ًظاد/آتذاسخاًِ 
381ششيفي ٍ خاًن احوذي-آلاياى اهاًتي346خذهات عوَهي آلاي اهيٌي 238(هؼٍَل کليٌيک هشاٍسُ)آلاي ٍحذتي 

382ػًََگشافي-آلاي دکتش ششکت  347کشٍجي/حليوي/همذم/ػلواًي/ّاشوي/کاسکٌاى خذهات آلاياى افؼشي290خاًن دکتش ّاشوي 239 319182239هٌشي عصش تلفي شْشي  
HSEػالهت کاس ٍ 291 خاًن اکشم ّاشوي 4کاتيي 
پايگاُ تؼيج 350آلاي دکتش  حؼي صادُ 292 خاًن دکتش حافظ10کاتيي 

309حاج آلاي هعشاجي351آلاي هٌْذع ًشيثي293جشاحي-2اتاق شواسُ 240آلاي جَاد حؼي صادُ 
352کوؼيَى پضشكي /خاًن دادسع294 هعالجِ سيشِ 1اتاق 242آلاي  ػلواى صادُ

اًفَسهاتيک 353آلاي حؼيي هَػَي295 9کاتيي 243ػالي کٌفشاًغ 
390آلاي هٌْذع ّذايتي 354آلاي عليخاًي 296پزيشؽ دًذاًپضشكي

392-391خاًن عوشاًي /آلاي هٌْذع ػلغاًي 355آلاي هيشصايي6297کاتيي 248خاًن  شوغ آجماى
356پضشک عة صٌعتي 298  خاًن دکتش ػعيذي 8کاتيي 

0کاسهٌذ هخاتشات 357خاًن اخاللي 299 5کاتيي 244آلاياى دکتش  ، ػَّاًي ،هحثَب
425ًواصخا358ًِشٌَايي ػٌجي/خاًن  داسٍ تشد286  7کاتيي 245آلاياى آسهاى،غالهي،عاتذصادُ

448-420ػالي ٍسصؽ11287کاتيي 

 31918259 ٍ 31918251اٍسطاًغ  

ساٌّواي خغَط شْشي1399شواسُ ّاي داخلي  ٍ شْشي  تْذاشت ٍدسهاى هشْذ  هْش هاُ 

31918ػش شواسُ 
31918000 تلفي گَيا  ٍ اپشاتَس  37266040-46 

پشػتاس خاًَادُ ٍ  کاسشٌاع تغزيِ 

  37242163پزيشؽ 
31918306 و 37242162حشاػت دسب ٍسٍدي  پزيشؽ 

سٍاتظ عوَهي
37266037فكغ دتيشخاًِ   کليٌيک تخصصي

ػشپشػتاسي/ًظاست تش دسهاى 

اهَسهالي

 کليٌيک تخصصي  اعفال

صذٍس دفتشچِ

حشاػت 

ػايش هَاسد 

ٍاکؼيٌاػيَى ٍتْذاشت خاًَادُ 

هشاٍسُ ٍ هذد کاسي اجتواعي
دًذاًپضشكي

آهَصؽ 

آهاس

داسٍخاًِ


