
 از معاونت  و واحد کاری سالمت شغلی در قالب مطبمعاینات  خدمات  مجوز ارائه دارایلیست اسامی پزشکان 

 1401سال  آذربایجان غربی امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 

 نوع مجوز شماره مجوز نام ونام خانوادگی ردیف
پایان 

 اعتبارمجوز
 آدرس مطب /واحدکاری

1 
 04/10/1402 مطب 3-176141 دکتر ایرج محبی

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

 33466699تماس 

 دکتر مهدی صبح 2

 رخشانخواه
 05/04/1403 مطب ب/188034/05/1401

، شماره تماس: 11واحد  5، ساختمان آیجان، طبقه خیابان حسنی، جنب بانک سپه -ارومیه

04433440408 

 04445353623، شماره تماس:، نبش میدان استاد شهریارسه راهی شاهین دژ  –میاندواب  03/03/1402 مطب ب/39303/05/1401 دکتر مظفر   صالحی 3

4 
 07/09/1402 مطب ب/133182/05/1401 دکتر مسعود کاظمی فر

شماره    ،خیابان امام، پشت تره بار، روبروی تاالر پذیرایی پیمان  –مهاباد 

 09143449349تماس:

 09143431636، شماره تماس:، جنب داروخانه رازی طبقه باالخیابان امام  –سلماس  09/08/1402 مطب ب/51669/05/1401 دکتر سیروس شاهپوری 5

 09143803846شماره تماس:  ،ساختمان پزشکان حکیم جنوبی،  خیابان طالقانی –میاندواب  24/05/1402 مطب ب/29753/05/1401 دکترمحمد تقی کبیری 6

7 
 24/07/1402 مطب ب/122594/05/1401 دکتر حیدر تقی پور

خیابان امام، روبروی بیمارستان فجر، ساختمان پزشکان رازی، طبقه سوم، شماره  –ماکو 

 04434250975تماس:

 04435232996،  شماره تماس:خیابان امام، روبروی بانک رفاه -سلماس 03/10/1403 مطب ب/200241/05/1401 راستیدکتر معصومه   8

 09147923877، شماره تماس:خیابان انقالب، طبقه دوم، داروخانه پاپژ -بوکان 03/10/1403 مطب ب/206378/05/1401 دکتر ناهید سرحدی  9



 

 مطب ب/186372/05/1401 دکتر قادر حسن نژاد 10
03/10/1403 

چهار راه ولی عصر، جنب زیر گذر، اول خیابان ولی عصر، طبقه فوقانی داروخانه دکتر  -ارومیه

 04432788428، شماره تماس:عباسی

دکتر خدیجه علی یان  11

 کشتیبان

 ب/164097/05/1401
 09144474609شماره تماس:خیابان کاشانی، بیمارستان مطهری،  -ارومیه 05/04/1403 واحد کاری

دکتر علیرضا حاجی  12

 عباسی

 مطب ب/51665/05/1401
09/08/1402 

خیابان شهید بهشتی، روبروی بانک انصار، ساختمان پزشکان سهند، شماره  -پیرانشهر

 09143443141تماس:

دکتر مصطفی جعفری  13

 بارانی

 مطب ب/147017/05/1401
24/07/1402 

، شماره 7اول کوچه شهید حسن محمدی، پالک  خیابان امام )ره(، -نقده

 09143436139تماس:

 مطب ب/135958/05/1401 دکتر قادر مختاری 14
22/1/1397 

شماره   ،، روبروی مسجد مهدی القدم، باالی بانک سپه2خیابان سرداران –ارومیه 

  09141416191تماس:


