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اهیرحسیي  11 آزادی 1
 رضَاًی

 66861615 تْراى، خیاتاى آزادی، هقاتل سازهاى تاهیي اجتواػی

 66562479 819تْراى، خیاتاى آررتایجاى، تیي خَش ٍ رٍدکی، پالک  جَکارفرزاًِ  11 دکترجَکار 2

سیذ هحوذحسي  11 دکتر سادات اخَی 3
 سادات اخَی

 66876133 تْراى، خیاتاى خَش جٌَتی، تؼذ از داهپسضکی رٍترٍ تیوارستاى لَال گر

 11 دکتر کَضا 4
 دکتر سؼیذ کَضا

آررتایجاى ٍ جیحَى، کَچِ ضْیذ تْراى، خیاتاى آزادی، تیي خیاتاى 
6زهاًی، پالک   

66165122 

ًَضیي  11 دکتر هحوذحسیٌی 5
 هحوذحسیٌی

، 35تْراى، خیاتاى اًقالب، خیاتاى اتَریحاى، خیاتاى ضْیذ ًظری پالک 
 طثقِ اٍل

66467745 

 66976125 ضَریذُتْراى ، هیذاى پاستَر ، خیاتاى پاستَر، هرکس پسضکی ضْیذ  سیذ حویذ خَئی 11 دکتر خَئی 6

، فرػی از 6الی 1تْراى، خیاتاى ٍلیؼصر، چْارراُ هختاری، پالک ثثتی  هحوذ هٌصَری 11 رفاُ 7
 اصلی 3311ٍ  3319

55363157 

ًسترى چوٌی  11 جاهی 8
 کلطتری

 66413189 تْراى، چْارراُ ضیخ ّادی،  ًثص جاهی

آّي، خیاتاى کارگر جٌَتی، خیاتاى تْذاری، خیاتاى تْراى، هیذاى راُ  حثیة خاکسار 11 دکتر حثیة خاکسار 9
 5خطیة، پالک 

55668211 

 55394575 624پالک-تْراى، خیاتاى ٍحذت اسالهی، جٌة خیاتاى اراهٌِ ًسترى ًیک تیي 11 اػتثار 11

هیرحسیي قاضی  16 دکتر قاضی ضیراز 11
 ضیراز

 55112631 42آتاد، خیاتاى گَدرزی ، کَچِ اهیری ، پالک تْراى، ًازی

 55347147 اصلی 4731فرػی از  2119پالک   -آتاد، خیاتاى سرسثس تْراى، ًازی گاللِ ضیخی 16 دکتر ضیخی 12

هحوذرضا  16 گٌجیٌِ 13
سلیواًی ٍ 

هیرّاضن ّاضوی 
 دٍلت آتادی

فرػی از  1623تْراى، خساًِ تخارایی، تیي فلکِ اٍل ٍدٍم پالک 
 6اصلی، تخص 4731

55161486 

سیذػلی  16 هاّاى 14
 سیذاحوذی ًژاد

ضلغ ضوال غرتی -فلکِ دٍم-تْراى، خیاتاى ضْیذ تخارایی)خساًِ تخارایی(
 28پالک -هیذاى

55161682 

هحوذرضا ًجاری  17 هرکسی اتَرر 15
 هقذم

 531قذین )  515هتری اتَرر، هقاتل تاک هلی، پالک  21تْراى، خیاتاى 
 جذیذ(

55712974 

دکتر زّرُ  19 دکتر زّرُ حقیقی 16
 حقیقی

 درهاًگاُ 2 آٍر هْر خیاتاى رٍز هْر هیذاى سْیل خیاتاى اتاد ًؼوت
 19 هٌطقِ ضْذائ

55867319 

داخلی درهاًگاُ خیریِ  17

آستاى هقذس حضرت 

 ػثذالؼظین)ع(

 آستاى ػثذالؼظین 21
، دارٍخاًِ داخلی 684تْراى، ضْرری، صحي تاؽ طَطی، پالک ثثتی

 )ع(درهاًگاُ حضرت ػثذالؼظین 
55911116 

دکتر ًفیسِ  21 دکتر ًفیسِ صادقی 18
 صادقی

تْراى، ضْر ری، هیذاى ّادی ساػی، کَچِ تاًک رفاُ )جٌة فرٍضگاُ 
 1رفاُ( ، ًثص هرکس جراحی هحذٍد حضرت فاطوِ زّرا، پالک 

55959914 

 خیریِ درهاًگاُ 19
  کْریسک

حَهِ ضْر 
 ری

 ػسکریاى اتراّین
 دهاًٍذی

 هؼلَلیي ٍ سالوٌذاى آسایطگاُ زّرا تْطت از تؼذ قن قذین جادُ تْراى
  کْریسک

56525815 

دکتر فریثا  اسالهطْر دکترقسٍیٌی 21
 قسٍیٌی

 56127997  31 پالک -34 ضایاى کَچِ- کاضاًی اهلل آیت خیاتاى اًتْای

، رٍترٍی 25، قطؼِ 1تؼاٍىاسالهطْر، هیذاى ًواز، خیاتاى تؼاٍى، کَچِ  تْرام کردٍسی اسالهطْر دکتر کردٍسی 21
 تیوارستاى اهام زهاى )ػج(

56351185 

اسالهطْر، تلَار ترًذسیفی، رٍترٍی تیوارستاى اهام رضا)ع(، خیاتاى اهام جؼفر  آًاّیتا فرخٌذُ فال اسالهطْر تسرگ اسالهطْر 22
 صادق)ع(، ًثص کَچِ ادیة ًْن

56139216 


