پزشکان عمومی طرف قرارداد
ردیف

نام

نوع تخصص

آدرس

تلفن

1

دکتر عبدالواحد طریحی

پزشک عمومی

خرمشهر-چهارراه شهید مطهری-خ نقدی-خ سهراب

53526400

2

دکتر محمدعلی ارگانی

پزشک عمومی

خرمشهر-بلوار آیت اله خامنه ای-روبروی داروخانه شبانه روزی

53505112

3

دکتر اورنگ آزادی بخش

پزشک عمومی

خرمشهر -بلوار آیت اله خامنه ای-روبروی ایستگاه اتوبوسرانی

53529266

4

دکتر شهرام مقام

پزشک عمومی

خرمشهر -چهارراه شهید مطهری

53525096

5

دکتر ابوالفضل محمودلو

پزشک عمومی

خرمشهر -چهارراه شهید مطهری-جنب ایستگاه اتوبوسرانی

53505149

6

دکتر علی کایدیان

پزشک عمومی

خرمشهر -چهارراه شهید مطهری-کوچه جنب پاساژ آینه

53528447

7

دکتر مهدی احمدزاده

پزشک عمومی

خرمشهر -چهارراه شهید مطهری-جنب ایستگاه اتوبوسرانی

53505149

8

دکتر رضا هاشمی

پزشک عمومی

خرمشهر-بلوار آیت اله خامنه ای-طبقه فوقانی داروخانه دکتر مریدی

53527779

9

دکتر صفری

پزشک عمومی

آبادان-ذوالفقاری نبش سی متری

10

دکتر طوقی

پزشک عمومی

آبادان فلکه کارون

11

دکتر بهشتی

پزشک عمومی

آبادان-جمشید آباد نرسیده به بازار

12

دکتر فاضلی

پزشک عمومی

آبادان-اروند کنار

13

دکتر حسینی نژاد

پزشک عمومی

آبادان-اروند کنار

14

دکتر ملک پور

پزشک عمومی

آبادان-خیابان یک احمد آباد-جنب داروخانه رازی

15

دکتر هژبر افکن

پزشک عمومی

آبادان-خیابان احمد آباد-روبروی بیمارستان شهید بهشتی

16

دکتر شیوا فاضلی

پزشک عمومی

آبادان-میدان طیب-داروخانه مهر

17

دکتر محمدی

پزشک عمومی

آبادان-اروندکنار منیوحی

1

دکتر احمدرضا رفعتی

کلیه و مجاری ادراری

2

علیرضا دانش بختیار

اطفال

خرمشهر -چهارراه شهید مطهری-خ امیرکبیر جنب پاساژ آینه

3

دکتر محمد ثابت قدم

اطفال

خرمشهر-بلوار آیت اله خامنه ای-طبقه فوقانی داروخانه شبانه روزی

53512048

4

دکتر عفت کاویان

داخلی

خرمشهر-بلوار آیت اله خامنه ای-روبروی بانک تجارت

53529690

5

دکتر دکتر جنابی

داخلی

خرمشهر-فلکه اله

پزشکان متخصص طرف قرارداد
خرمشهر-بلوار آیت اله خامنه ای-طبقه فوقانی داروخانه شبانه روزی

53525678

6

دکتر طوبی اکبری

قلب و عروق

خرمشهر-بلوار آیت اله خامنه ای-جنب کالنتری 11

53520346

7

دکتر مهسان موسوی

زنان و زایمان

خرمشهر-طبقه فوقانی داروخانه دکتر تندرو

53528656

9

دکتر منصور رامی

جراح عمومی

خرمشهر -چهارراه شهید مطهری-جنب ایستگاه اتوبوسرانی

10

دکتر طالحی راد

فوق تخصص ریه

11

دکتر آرین

زنان و زایمان

آبادان خیابان کاشانی

12

دکتر کسرائیان

قلب و عروق

آبادان خیابان امیری جنب آزمایشگاه مساح

13

دکتر صالحی

قلب و عروق

آبادان خیابان پرویزی داروخانه خلیلی

14

دکتر بهگام

گوش و حلق و بینی

15

دکتر محمدی

داخلی

آبادان خیابان امیری

16

دکتر بحرینی

داخلی

آبادان خیابان امیری

17

دکتر اسالمی

متخصص عفونی

18

دکتر کمالیان

ارتوپد

آبادان روبروی بیمارستان شهید بهشتی

19

دکتر مقصود زاده

ارتوپد

آبادان روبروی بیمارستان شهید بهشتی

20

آرمین خالق جو

متخصص اطفال

1

بیمارستان ولیعصر

بیمارستان

آبادان-خیابان امیری کوچه برق طبقه سوم داروخانه دکتر اعتماد

آبادان خیابان امیری فرعی  10پ 20

آبادان خیابان امیرکبیر خیابان پرویزی ساختمان دالرام

آبادان خیابان امیری خیابان پرویزی
بیمارستان های طرف قرار داد
خرمشهر-روبروی سازمان آب

53524480

داروخانه های طرف قرارداد
آدرس

تلفن

ردیف

نام

نوع تخصص

1

داروخانه دکتر مریدی

دارویی

خرمشهر-بلوار آیت اله خامنه ای-باالتر از بازار روز

2

داروخانه شبانه روزی امام رضا

دارویی

خرمشهر-بلوار آیت اله خامنه ای جنب درمانگاه امام رضا

53511044

3

داروخانه دکتر ایرانی

دارویی

خرمشهر-میدان شهید مطهری-جنب ایستگاه اتوبوسرانی

53505031

4

داروخانه دکتر رضا سیفی

دارویی

خرمشهر-بلوار آیت اله خامنه ای مجتمع پزشکی طاها

53505075

5

داروخانه دکتر خسروی

دارویی

خرمشهر-چهر راه شهید مطهری ابتدای خیابان نقدی

53524011

6

داروخانه دکتر اسحاقیان

دارویی

خرمشهر جنب بیمارستان ولیعصر

53542477

7

داروخانه دکتر ناظمی

دارویی

خرمشهر-میدان شهید مطهری-جنب ایستگاه اتوبوسرانی

53529266

8

داروخانه دکتر تندرو

دارویی

خرمشهر-بلوار آیت اله خامنه ای جنب سونوگرافی غیاثوند

53524674

9

داروخانه سالمت نو

دارویی

آبادان خیابان امیری

10

داروخانه دکتر موسوی(مادر)

دارویی

آبادان انتهای خیابان اروسیه

11

داروخانه دکتر نصیری

دارویی

آبادان-لین4فرعی

12

داروخانه بوعلی

دارویی

آبادان خیابان امیری نبش چهار راه

13

داروخانه شبانه روزی دکتر زمانی

دارویی

آبادان-شیروخورشید جنب بیمارستان بهشتی

14

داروخانه قائم

دارویی

آبادان خیابان احمدآباد بین فرعی1و2

15

داروخانه دکتر بهرامی

دارویی

آبادان جمشید آباد

16

داروخانه دکتر قناعتیان

دارویی

آبادان لین 7جنب مطب دکتر طوقی

17

داروخانه بیمارستان طالقانی

دارویی

آبادان-روبروی دانشگاه آزاد اسالمی

18

داروخانه دکتر پلنگ زا

دارویی

آبادان-ذوالفقاری

1

کلینیک شبانه روزی گلستان

دندانپزشکی

2

دکتر مهرداد خراسانی

دندانپزشکی

خرمشهر -چهارراه شهید مطهری-مجتمع پزشکی جنب کالنتری11

3

دکتر علی مقنیان حکم آباد

دندانپزشکی

خرمشهر -چهارراه شهید مطهری-مجتمع پزشکی جنب کالنتری11

4

دکتر وحیده سبزواری

دندانپزشکی

آبادان خیابان امیری خیابان کاشانی مجتمع پارسیان

5

دکتر جاللی

دندانپزشکی

آبادان خیابان امیری جنب امیرکبیر

6

دکتر انصاری

دندانپزشکی

آبادان خیابان زند مجتمع توسکا

7

دکتر عالمیان

دندانپزشکی

آبادان روبروی سونوگرافی دکتر سدیدی

8

دکتر ابدالی

دندانپزشکی

آبادان روبروی سونوگرافی دکتر سدیدی

9

دکتر شیرین علیان

53523828

دندانپزشکان طرف قرارداد

دندانپزشکی
اطفال

اهواز-گلستان-خیابان فروردین-بین آذر و دی-روبروی بانک ملی-
پالک132

33205062
09014463197

آبادان خیابان امیری روبروی داروخانه سالمت نو(فقط شیفت صبح)

10

دکتر حسین عرب خانی

دندانپزشکی

آبادان خیابان امیری جنب داروخانه مادر

11

دکتر ایرجی نریمانی

دندانپزشکی

آبادان خیابان امیری روبروی بانک تجارت
آزمایشگاه های طرف قرارداد

1

آزمایشگاه سالمت

آزمایشگاه

خرمشهر -چهارراه شهید مطهری-ابتدای خیابان نقدی

53511490

2

آزمایشگاه دکتر بوهانی

آزمایشگاه

خرمشهر-بلوار آیت اله خامنه ای روبروی داروخانه شبانه روزی

53529152

3

آزمایشگاه دکتر وثوق

آزمایشگاه

خرمشهر -خیابان چهل متری روبروی بازار روز

53521087

4

آزمایشگاه دکتر حقیقت نژاد

آزمایشگاه

آبادان-خیابان امیری

5

آزمایشگاه دکتر صحتی

آزمایشگاه

آبادان-خیابان امیری

6

آزمایشگاه دکتر مساح

آزمایشگاه

آبادان-خیابان امیری

7

آزمایشگاه سینا

آزمایشگاه

آبادان-خیابان امیری فرعی سالمت نو

8

آزمایشگاه پاستور

آزمایشگاه

آبادان خیابان احمدآباد بین فرعی9و10

ردیف

نام

نوع تخصص

مراکز فیزیوتراپی طرف قرارداد

آدرس

تلفن

1

فیزیوتراپی سالمت

فیزیوتراپی

خرمشهر-خیابان نقدی کوچه صفرزادگان

53524828

2

فیزیوتراپی شفا

فیزیوتراپی

خرمشهر-خیابان نقدی جنب مدرسه المهدی

53523074

3

فیزیوتراپی فارابی

فیزیوتراپی

خرمشهر-بلوار آیت اله خامنه ای روبروی داروخانه شبانه روزی

53505078

4

فیزیوتراپی سینا

فیزیوتراپی

آبادان-خیابان امیری

5

فیزیوتراپی شفا

فیزیوتراپی

آبادان-خیابان امیری

6

فیزیوتراپی امیرالمومنین

فیزیوتراپی

آبادان-خیابان امیری

7

فیزیوتراپی توانا

فیزیوتراپی

آبادان -لین یک بین 9و 10

1

دکتر بهنام غیاثوند

سونوگرافی

خرمشهر-جنب داروخانه دمتر تندرو

2

دکتر زاهدی

سونوگرافی

خرمشهر-میدان شهید مطهری-جنب ایستگاه اتوبوسرانی

3

مرکزMRIآبادان

ام آر آی

مراکز رادیولوژی و سونوگرافی

آبادان-خیابان طالقانی-جنب مسجد موسی بن جعفر

53525247

