
   نام
   مركز درمان 

   شهر استان مركز درمان 
 تلفن نشان 

  درمانگاه فرهنگيان-کوي سعدي دزفول خوزستان داروخانه داروخانه دکتر صيدگر)دزفول(

  -دزفول دزفول خوزستان داروخانه داروخانه داروخانه دکتر سلمان پور)دزفول(
 42245100 درمانگاه امام خمين 

 6142324001 دزفول ،جاده ساحل   دزفول خوزستان بيمارستان بيمارستان آيت اله نبوي )دزفول(

يوتران   آفرينش)دزفول(
يوتران    فت  

  پالک  دزفول خوزستان فت  
يعنر   و شر

  91خيابان آفرينش بي   طالقان 

امت  ماندگار)متخصص داخل ()دزفول(
   دزفول خوزستان مطب مطب دکتر

 42248133 کوچه آزادي-خيابان طالقان 

 دزفول خوزستان آزمايشگاه آزمايشگاه دکتر رشيديان)دزفول(
  
مجتمع -تقاطع خيابان آفرينش-خيابان طالقان 

 6142251466 پزشکان

پروين اعتصام  نيا)متخصص زنان و  مطب دکتر
   دزفول خوزستان مطب زایمان()دزفول(

  -خيابان طالقان 
  کوچه دياننر

)ع(   -خيابان روستا دزفول خوزستان درمانگاه درمانگاه امام عل 
ت رسول و شهيد بهشنر  42270624 بي   حض 

   دزفول خوزستان آزمايشگاه آزمايشگاه دکتر مجدي نسب)دزفول(
 42272600 مجتمع پزشک  نشاط-خيابان نشاط-خيابان طالقان 

ي-ميدان بهاران دزفول خوزستان درمانگاه درمانگاه ميالد)دزفول(  6142545550 جنب کالنتر

  خيابان انقالب مقابل آموزش پرورش دزفول خوزستان درمانگاه درمانگاه امام خمین  

ت قائم)دزفول(    دزفول خوزستان داروخانه داروخانه داروخانه شبانه روزي حض 
 42228064 جنب عکاس  صبا-خيابان طالقان 

  دکتر 
 
مركز تصوير برداري مرکز راديولوژي و سونوگراف

)دزفول(  
 بوستان 

مركز تصوير 
   دزفول خوزستان برداري

 6142220260 روبروي بانک رفاه کارگران-خيابان طالقان 

  مقابل عدل-خيابان آفرينش دزفول خوزستان آزمايشگاه آزمايشگاه منصور هدايتيان)دزفول(
 422442186 طالقان 

نو)متخصص جرایح کلیه و مجاری  عادل تت  
مطب دکتر

   دزفول خوزستان مطب ادراری()دزفول(
  سابقکوچه شهرب-خيابان طالقان 

 42252842 ان 

   دزفول خوزستان آزمايشگاه آزمايشگاه آزمايشگاه دکتر عصاريان)دزفول(
 42225328 جنب داروخانه نجات-خيابان طالقان 

پانته آ مرادي نژاد)دزفول( شک  دکتر شک   دندانت      دزفول خوزستان دندانت  
 42260502 طبقه اول-مجتمع برج-تقاطع خيابان طالقان 

   دزفول خوزستان آزمايشگاه آزمايشگاه شفا)دزفول(
 بي   آفرينش و هجرت-خيابان طالقان 

42272558-
42272559 

يست()دزفول( )اپتومتر ا حالیح    دزفول خوزستان مطب مطب ميتر
  
طبقه -مجتمع نشاط-خيابان نشاط-خيابان طالقان 

 42230297 اول

)متخصص قلب و عروق()دزفول( ت رسول دزفول خوزستان مطب مطب عباس قندریح     -خيابان حض 
يعنر   نبش شر

 دزفول خوزستان داروخانه داروخانه دکتر امامداد)دزفول(
روبروي مجتمع -جنب بانک آينده-خيابان آفرينش

 42223543 نيکان

 مراکز درمانی طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه سینا



ائي    احمد شر  42626456 فلکه امام انديمشک خوزستان مطب )انديمشک((پزشک عموم )مطب دکتر

)انديمشک(    انديمشک خوزستان آزمايشگاه آزمايشگاه آزمايشگاه ايران امي  
 42627373 بلوار طالقان 

)انديمشک(   -انقالب-انديمشک انديمشک خوزستان بيمارستان بيمارستان امام عل 
   روبروي استاديوم ورزسر

 6142633000 جنب مدرسه معلم-خيابان باهت  -رهنگيانکوي ف انديمشک خوزستان درمانگاه درمانگاه درمانگاه فرهنگيان)انديمشک(

 42623841 25پالک -نبش جمهوري -خيابان سينا  انديمشک خوزستان آزمايشگاه آزمايشگاه آزمايشگاه سينا)انديمشک(

يوتران   مهر)انديمشک(
يوتران   فت  

يوتران    فت  
   انديمشک خوزستان فت  

يعنر   -خيابان شر
 42629100 جنب بانک ملت-تقاطع طالقان 

 42642513 ميدان معلم-خيابان سينا انديمشک خوزستان درمانگاه درمانگاه درمانگاه معلم)انديمشک(

مجدي نسب)انديمشک(  42272601 روبروي بانک مل  مرکزي-خيابان امام انديمشک خوزستان آزمايشگاه آزمايشگاه آزمايشگاه دکتر

متخصص زنان و ) مطب زهرا ضامن
 27407 خيابان امام انديمشک خوزستان مطب (اندیمشک()زایمان

   انديمشک خوزستان آزمايشگاه سالمت)انديمشک(آزمايشگاه 
 42628402 ساختمان پزشکان مهر-خيابان طالقان 

   انديمشک خوزستان داروخانه دکتر تاکائيدي)انديمشک(داروخانه 
  -ميدان امام خمين 

 42640588 نبش طالقان 

 42652292 خيابان پرتو-کوي شهدا انديمشک خوزستان داروخانه دکتر مهرپيما)انديمشک(داروخانه 

 عال  پناه)
 4224401-0642 انديمشک ميدان مرکزي شهر انديمشک خوزستان داروخانه (اندیمشکداروخانه دکتر

 مركز جرایح  محدود مرکز جراح محدود مهر)دزفول(
مركز جرایح  

  -دزفول دزفول خوزستان محدود
 42270642 طبقه سوم-رمانگاه اما عل  د-آيت اله قاض 

)متخصص جرایح  مغز و   
مطب فرشيد بيانر
 دزفول خوزستان مطب اعصاب()دزفول(

ساختمان -خيابان سيد محمود-خيابان آفرينش
 42271104 2نشاط

 مركز تصوير برداري روناش)دزفول(
مركز تصوير 

   دزفول خوزستان برداري
 42260400 نبش هجرت-خيابان طالقان 

وبخش)پزشک عموم()دزفول( غالمرضا نت 
  -خيابان کشاورز دزفول خوزستان مطب مطب دکتر

 42246458 نبش امام خمين 

شک  دندانمهر)دزفول( شک  کلينيک دندانت   شک   دندانت    42221001 بي   خيابان توحيد و نبوت-خيابان آفرينش دزفول خوزستان دندانت  

  دکتر نيک 
 
مركز تصوير برداري راديولوژي و سونوگراف

 پور)دزفول(
مركز تصوير 

 دزفول خوزستان برداري
ساختمان -نبش توحيد-خيابان آفرينش-دزفول
 42252805 مرکزي

 42271072 طبقه اول-مجتمع آرام-دزفول دزفول خوزستان مطب مطب دکتر صمدي)دزفول(

   دزفول خوزستان داروخانه داروخانه دکتر نبوي)سينا()دزفول(
يعنر  42545551 جنب درمانگاه ميالد -ميدان کتاب  -خيابان شر

 دزفول خوزستان عينک سازي عينک سازي گنجينه عينک)دزفول(

  1شعبه 
يعنر روبروي بانک مسکن -: خيابان دکتر شر

  2شعبه
-بي   آفرينش و نشاط-: خيابان طالقان 
 روبروي بانک انصار

42261668-
42235606 

 دزفول خوزستان درمانگاه درمانگاه درمانگاه فرهنگيان)دزفول(
بي   فردوس  و ثامن -بلوار عالمه طباطبان   -دزفول
 42222977 االئمه

وزاد)متخصص کودکان و   فريدون نت 
مطب مطب دکتر
 42243187 ساختمان پزشکان ايرانيان-خيابان آفرينش دزفول خوزستان مطب نوزادان()دزفول(

مطب دکتر سهيال رشيدي مهر )متخصص گوش و حلق 
  نبش آفرينش مجتمع برج طبقه دوم دزفول خوزستان مطب و بین  ()دزفول(

  خيابان طالقان 



  مرکزي 
 
مركز تصوير برداري راديولوژي و سونوگراف

 انديمشک
مركز تصوير 

 42640136 146پالک-جنب هتل رستم-خيابان امام انديمشک خوزستان برداري

 42642414 جنب درمانگاه معلم-ميدان معلم انديمشک خوزستان داروخانه داروخانه داروخانه دکتر دهنادي)انديمشک(

سيما جمشيدي سگوند  پزشک ) مطب دکتر
 426553346 نبش بازگت  -خيابان پرتو انديمشک خوزستان مطب )انديمشک((عموم

 مطب (اندیمشک)(پزشک عموم)دکتر نورالدين انوشه
 

   انديمشک خوزستان
  انديمشک خ طالقان 

اسداله نامداري  انديمشک خوزستان مطب )انديمشک((پزشک عموم)مطب دکتر
  داروخانه داروخانه -ميدادن امام

طبقه فوقان 
 42641014 شبانه روزي

 


