
 

لیست دانشگاه علوم پزشکی استان  9/2/1928مورخ  72620/012و  6/8/1928مورخ  40726/012به استناد نامه های شماره 

 :استان اردبیلطب کار در مجوز دارای پزشکان

 هرستان اردبیل: ش -1

  22169564686   و شــماره تمـاس  0دکـتر غفـور پـور زارع: متخصــص طـب کـار بـه آدرس اردبیـل،میــدان یحیـوی ،ساختمـان پاســتور-

  ظهرزفعالیت صرفًا در شیفت بعدا

ف درمانگاه سینا، شماره دکتر وحیـد اسـالم مـدد:پزشک عمومی مجوز دار در قالب مطب به آدرس اردبیل،شـهرك سـینا،خ الغدیر طبقه همک -

 22169517641تماس 

دکـتر اکـبر ولی پور:پزشـک عمومی مجوز دار در قـالب مطب به آدرس اردبیـل کارشـناسان، میـدان فرهنـگ، طبقه اول درمانگاه لقمان ،  -- 

   22161511126شماره تماس 

اردبیـل کارشـناسان،میـدان فرهنـگ، طبقه اول درمانگاه لقمان، شماره  دکتر ناصـر مسـتعد: پزشـک عمـومی مجوز دار در قـالب مطـب به آدرس -

  22161522126تماس 

سینا، شماره تماس  دکتر فرنوش اقبالی: پزشـک عمومی مجوز دار در قالب مطب به آدرس اردبیل،شـهرك سینا،خ الغدیر، زیرزمین درمانگاه -

99812545  

،جنب داروخانه  14دکتر کمـال افتخار اردبیلی: پزشک عمومی مجوز دار در قالب مطب به آدرس اردبیل، میـدان وحدت، خیابان طیار، نبش کوچه  -

  22162510946دکتر سلیمی، شماره تماس 

خیابان خیرین، طبقه دوم درمانگاه دکتر مهـدی اعتباری : پزشک عمومی مجوز دار در قالب مطب به آدرس اردبیل، میدان شهید باکری، اول  -

 22166565222آرتاشفا بخش، 

 شهرستان مشکین شهر: -2 

 22169500967کوچه برق -آقای دکتر احمد ذوالفقاری: خ امام -

 90502575کوچه برق -آقای دکتر ابراهیم ترابی خیاوی: خ امام  -

 90500072درمانگاه رازی -آقای دکتر هوشنگ جانشین: خ امام خمینی )ره(  -

 90569414 -آقای دکتر صادق اسفرم: میدان امام خمینی )ره( -

 90500407 –ساختمان شمس -کوچه برق-آقای دکتر ابوالفضل پورحسن : خ امام  -

  :شهرستان پارس آباد -3

 90702779آقای دکتر علی کامران قاسمزاده: فلکه آزادی)میدان اجیرلو( - 

 90788444-ساختمان پزشکان-پزشکان آقای دکتر بهزاد حق شناس :خ  -

 90799250متری  95نبش خیابان -هکتاری 95آقای دکتر عمران قاهری:محله - 

 

  



 : شهرستان بیله سوار -4

بـا تـوجه بـه عـدم وجـود پزشـک متقاضــی در ایـن شهرســتان، تـا زمـان حضـور یـک نفر پزشـک مجـوزدار در شهرســتان مذکور، پزشکان  

 .مجوز شهرستان پارس آباد مجاز به انجام معاینات خواهند بود دارای

 :  هرستان اصالندوزش-5

  22169507224-آقای دکتر علی حمادی : خ امام خمینی )ره( - 

  شهرستان گرمی -6 

  90400587-جنب داروخانه نیکزاد -آقای دکتر امیرحمید ایران: خ امام خمینی)ره( -

 : شهرستان کوثر و خلخال -7 

 2 90605889-خانم دکتر لیال همت زاده: خ شهید مظفرعزیزی -

  90696422-جنب آزمایشگاه نیک-آقای دکتر سعید عزیزی: خ شهید مظفرعزیزی   -

 :شهرستان نمین -8

  90908027تلفن  14پالك  9آقای دکتر محمد علی زارع زیرك : خیابان معلم،کوچه عقاب -

 90909927-روبروی شهرداری -خمینی )ره(  آقای دکتر جمشید بدرزاده: خ امام -

 :شهرستان نیر و سرعین و کل شهرستانهاي استان -9

، طبق دسـتورالعمل این فرد مجوز فعالیت و انجام معاینات در کلیه شهرسـتانهای استان در نفر متخصـص طب کار در استان یک وجود به بـا توجه 

 د.باش مرکزتخصصی طب کار را دارا می

  22169564686شـیفت بعـدازظهر-0تخصصــی طـب کــار دکـتر پـورزارع واقـع در اردبیــل میــدان یحیـوی ساختمــان پاســتور مرکز  

     

 

 


