
 از معاونت خدمات سالمت شغلی  مجوز ارائه دارایلیست اسامی پسشکان عمومی 

 آذربایجان غربی علوم پسشکی دانشگاه  بهداشت

 شماره مجوز نام ونام خانوادگی یفرد
پایان 

 اعتبارمجوز
 آدرس مطب /واحدکاری کد ملی

1 
 9811181173 42/11/1931 4421 دکتر ایرج هحبی

هزکش تخصصی طة کار  شوارُ تواس  6خیاتاى کاشاًی جٌة هزکش تْذاشتی درهاًی شوارُ  –ارٍهیِ 

99666633 

4 
 4872347877 41/3/1933 2488/9/7 رخشاًخَاُ دکتر هْذی صبح

تلفي   خیاتاى صوذسادُ فلکِ سٌگی ًثش خیاتاى هَسَی طثقِ فَقاًی ارساًسزای ارٍهیِ  –ارٍهیِ 

3466664416 0 

 03466440141تلفي     -سِ راّی شاّیي دص جٌة دارٍخاًِ کزیوی ًٍذ   –هیاًذٍاب  4331491717 47/3/1931 1174/9/7 صالحی  دکتر هظفر  9

   03469663963تلفي  پشت تزُ تار رٍتزٍی تاالر پذیزایی پیواى  –هْاتاد  2411331198 4/1/1933 9127/9/7 دکتر هسعَد کاظوی فر 2

   03464646434هیذاى اهام حسیي )ع( ساختواى شْز آرا تلفي  –ارٍهیِ  4871112891  42/3/1933 9373/9/7 دکتر قادر هختاری 7

 03469694696خیاتاى اهام رٍتزٍی پاساص ٍلی ػصز تلفي     –سلواس  4171441223 44/3/1931 1121/9/7 دکتر سیرٍس شاّپَری 3

  03466661496خیاتاى خیام کَچِ خاًثاتاخاى طثقِ فَقاًی دارٍخاًِ دکتز صذقیاًی تلفي  –ارٍهیِ  4871311214 1/1/1931 1243/9/7 دکتر سعیذ ستارزادُ  8

 03466441464-66161669پاییي تز اس تیوارستاى قذین تلفي -تلَار کزدستاى –کاى تَ 4343381222 18/8/1931 1941/9/7 دکتر جالل ضیایی  1

 03464649464تلفي  جٌة تیوِ آسیا هذًی دٍ تقاطغ خیام شوالی ٍ  –ارٍهیِ  4821133711 11/11/1933 2231/9/7 دکتر ًاصر رعٌاقذ   3

 03469409466خیاتاى طالقاًی ساختواى پششکاى حکین تلفي  –هیاًذٍاب  4381811121 43/1/1933 4391/9/7 دکترهحوذ تقی کبیری 11

 03466646909تلفي      9رٍتزٍی تیوارستاى فجز ساختواى راسی طثقِ  –هاکَ  4313173119 41/3/1933 9321/9/7 دکتر حیذر تقی پَر  11

 03466699041خیاتاى اهام تلفي  -سلواس  4171129871 3/7/1211 7114/9/7 دکتر هعصَهِ راستی  14

 03469319499خیاتاى اًقالب طثقِ فَقاًی دارٍخاًِ دکتز پاپز  تلفي    –تَکاى  1431127171 44/3/1931 1128/9/7 دکتر ًاّیذ سرحذی  19

 03466669646تلفي      41ًثش کَچِ  –ارٍهیِ خیاتاى ػطایی  4831123191 9/11/1931 1331/9/7 دکتر کرین فرخی زادُ  12

  03469606196تلفي  41ًثش کَچِ –ارٍهیِ خیاتاى هٌتظزی  4872783827 7/3/1933 9333/9/7 دکتر هحوذ رضا بٌْام قراجلر 17

 03464449664چْارراُ ٍلی ػصز جٌة سیزگذر طثقِ فَقاًی دارٍخاًِ دکتز ارٍهچی  تلفي   –ارٍهیِ  4831114433 41/3/1933 2483/9/7 دکتر قادر حسي ًژاد 13

 ) ٍاحذ کاری (   03469694903تیوارستاى طالقاًی تلفي   -ارٍهیِ 4341193819 14/1/1933 9132/9/7 دکتر اسعذ عثواًی  18

 ) ٍاحذ کاری (   03466696603تیوارستاى شْیذ هطْزی  تلفي  –ارٍهیِ  4871114191 11/11/1933 2273/9/7 دکتر خذیجِ علیاى کشتیباى  11

 ) ٍاحذ کاری (  03464633499خیاتاى ارشاد تیوارستاى اهام خویٌی  تلفي   –ارٍهیِ  4313491474 41/1/1211 7114/9/7 دکتر هْذی جباری  13


