
 

 از خدمات سالمت شغلی  مجوز ارائه دارایلیست اسامی پزشکان عمومی 

 آذربایجان غربی دانشگاه علوم پزشکی  بهداشتمعاونت 

 شماره مجوز نام ونام خانوادگی یفرد
پایان 

 اعتبارمجوز
 آدرس مطب /واحدکاری کد ملی

 3781878856 04/10/1402 3-176141 محبی ایرج دکتر 1
 تماس شماره  کار طب تخصصی مرکز 6 شماره درمانی بهداشتی مرکز جنب کاشانی خیابان – ارومیه

 ( رانندگان و مرکز)  33466699

2 
 2754625755 21/9/1399 4277/3/5 رخشانخواه صبح مهدی دکتر

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

9144468154 0 

 2960230515 17/3/1400 6114/3/5 صالحی   مظفر دکتر 3
 و مطب)  09144810215   تلفن  -  وند کریمی داروخانه جنب دژ شاهین راهی سه – میاندواب

 ( رانندگان

 ( رانندگان و مطب)  09143449349 تلفن  پیمان پذیرایی تاالر روبروی بار تره پشت – مهاباد 4218968837 30/7/1401 7587/3/5 فر کاظمی مسعود دکتر 4

 09141416191 تلفن آرا شهر ساختمان( ع) حسین امام میدان – ارومیه 2751804731 24/6/1399 3659/3/5 مختاری قادر دکتر 5

6 
 ( رانندگان و مطب) 09143431636    تلفن عصر ولی پاساژ روبروی امام خیابان – سلماس 2851220446 19/3/1400 6158/3/5 شاهپوری سیروس دکتر

7 
 2929670444 29/1/1400 6156/3/5 ضیایی جالل دکتر

 09144815841 -46242647 تلفن  اول طبقه حمدیا ساختمان 4 آریا کوچه-کردستان بلوار – بوکان

 ( ورانندگان مطب)

 ( ورانندگان مطب)  09143803846 تلفن حکیم پزشکان ساختمان طالقانی خیابان – میاندواب 2971710041 23/2/1401 6988/3/5 کبیری تقی دکترمحمد 8

9 
 ( ورانندگان مطب)  09144614303     تلفن 3 طبقه رازی ساختمان فجر بیمارستان روبروی – ماکو 2919159003 15/7/1401 7568/3/5 پور تقی حیدر دکتر

10 
 09144437012 تلفن امام خیابان - سلماس 2850143758 6/5/1400 5882/3/5 راستی معصومه دکتر

11 
 09147923877   تلفن  پاپژ دکتر وخانهدار فوقانی طبقه انقالب خیابان – بوکان 1291145151 31/4/1400 6177/3/5 سرحدی ناهید دکتر

12 
 09143431735     تلفن  شفا داروخانه جنب توحید میدان – سلماس 2850098396 28/5/1401 7424/3/5 زاده هاشم دکترمهدی

 09141887461  تلفن  ارومچی دکتر داروخانه فوقانی طبقه زیرگذر جنب عصر ولی چهارراه – ارومیه 2790882266 2/10/1401 7723/3/5 نژاد حسن قادر دکتر 13

 09144428473 تلفن  زاده حسین محمد فروشگاه جنب حافظ خیابان  - مهاباد 2871840016 24/9/1400 6587/3/5 زاده حسین سلیمان دکتر 14

15 
 ( کاری واحد)    09144474609 تلفن  مطهری شهید بیمارستان – ارومیه 2751112031 18/10/1399 4459/3/5 کشتیبان علیان خدیجه دکتر

16 
 ( کاری واحد)   09141499133  تلفن  خمینی امام بیمارستان ارشاد خیابان – ارومیه 2909230252 21/1/1400 5102/3/5 جباری مهدی دکتر

17 
 09143443141 تلفن  سهند پزشکان  ساختمان مهر آزمایشگاه کوچه بهشتی شهید خیابان – پیرانشهر 2753606285 19/2/1400 6113/3/5 عباسی حاجی علیرضا دکتر

18 
 ( واحدکاری)  09144815165  تلفن میاندواب قند کارخانه – میاندواب 2971722899 19/3/1400 6403/3/5 کبیری رحمان دکتر

 09143436139 تلفن  7 الکپ محمدی حسن شهید کوچه اول امام خیابان – نقده 2909325903 7/6/1400 6492/3/5 بارانی جعفری مصطفی دکتر 19


