
 از معاونت خدمات سالمت شغلی  مجوز ارائه دارایلیست اسامی پزشکان عمومی 

 آذربایجان غربی دانشگاه علوم پزشکی  بهداشت

 شماره مجوز نام ونام خانوادگی یفرد
پایان 

 اعتبارمجوز
 آدرس مطب /واحدکاری کد ملی

1 
 9811181173 42/11/1931 4421 دکتر ایرج محبی

مرکز تخصصی طب کار  شماره تماس  6خیابان کاشانی جنب مرکز بهداشتی درمانی شماره  –ارومیه 

99666633 

4 
 4872347877 41/3/1933 2488/9/7 رخشانخواه دکتر مهدی صبح

تلفن   خیابان صمدزاده فلکه سنگی نبش خیابان موسوی طبقه فوقانی ارزانسرای ارومیه  –ارومیه 

3466664416 0 

 03466440141تلفن     -سه راهی شاهین دژ جنب داروخانه کریمی وند   –میاندواب  4331491717 47/3/1931 1174/9/7 صالحی  دکتر مظفر  9

   03469663963تلفن  پشت تره بار روبروی تاالر پذیرایی پیمان  –مهاباد  2411331198 4/1/1933 9127/9/7 دکتر مسعود کاظمی فر 2

   03464646434میدان امام حسین )ع( ساختمان شهر آرا تلفن  –ارومیه  4871112891  42/3/1933 9373/9/7 دکتر قادر مختاری 7

 03469694696خیابان امام روبروی پاساژ ولی عصر تلفن     –سلماس  4171441223 44/3/1931 1121/9/7 دکتر سیروس شاهپوری 3

  03466661496خیابان خیام کوچه خانباباخان طبقه فوقانی داروخانه دکتر صدقیانی تلفن  –ارومیه  4871311214 1/1/1931 1243/9/7 دکتر سعید ستارزاده  8

 03466441464-66161669پایین تر از بیمارستان قدیم تلفن -بلوار کردستان –کان بو 4343381222 18/8/1931 1941/9/7 دکتر جالل ضیایی  1

 03464649464تلفن  جنب بیمه آسیا مدنی دو تقاطع خیام شمالی و  –ارومیه  4821133711 11/3/1931 1711/9/7 دکتر ناصر رعناقد   3

 03469409466خیابان طالقانی ساختمان پزشکان حکیم تلفن  –میاندواب  4381811121 43/1/1933 4391/9/7 دکترمحمد تقی کبیری 11

 03466646909تلفن      9روبروی بیمارستان فجر ساختمان رازی طبقه  –ماکو  4313173119 41/3/1933 9321/9/7 دکتر حیدر تقی پور  11

 03466649444تلفن   69خیابان باکری پالک  –نقده  4313412121 18/4/1931 712/9/7 دکتر محمد عبدلی آخته خانه 14

 03466699041تلفن  خیابان امام -سلماس  4171129871 49/9/1931 331/9/7 دکتر معصومه راستی  19

 03469693499خیابان امام روبروی بیمارستان فاطمه زهرا کوچه افتخاری تلفن  –نقده  4313172141 91/9/1931 887/9/7 دکتر افسانه اله کرمی  12

 03469319499خیابان انقالب طبقه فوقانی داروخانه دکتر پاپر  تلفن    –بوکان  1431127171 44/3/1931 1128/9/7 دکتر ناهید سرحدی  17

 03466669646تلفن      41نبش کوچه  –ارومیه خیابان عطایی  4831123191 9/11/1931 1331/9/7 دکتر کریم فرخی زاده  13

  03469606196تلفن  41نبش کوچه –ارومیه خیابان منتظری  4872783827 7/3/1933 9333/9/7 دکتر محمد رضا بهنام قراجلر 18

 03464449664چهارراه ولی عصر جنب زیرگذر طبقه فوقانی داروخانه دکتر ارومچی  تلفن   –ارومیه  4831114433 41/3/1933 2483/9/7 دکتر قادر حسن نژاد 11

 ) واحد کاری (   03469694903بیمارستان طالقانی تلفن   -ارومیه 4341193819 14/1/1933 9132/9/7 دکتر اسعد عثمانی  13

 ) واحد کاری (   03466696603بیمارستان شهید مطهری  تلفن  –ارومیه  4871114191 11/11/1933 2273/9/7 دکتر خدیجه علیان کشتیبان  41


