
  آذربایجانشرقی استان در دفتریاران و سردفتران کانون قرارداد طرف درمانی مراکز

 شهرستان

 

  اتـدمـخ تلفن آدرس راکز ـم

ت
ـ

ز
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 بوعلیدرمانگاه شبانه روزی  1
عصر خیابان شهریار شمالی  کوی ولی

 نبش رازی

72 90 32 33 

88 04 32 33 
 دندانپزشکیه استثناء ب کییارائه کلیه خدمات کلین

2 
پلی کلینیک تخصصی و فوق 

 تخصصی سبحان 

ششگالن اول خیابان عباسی ایستگاه 

 میرآقا جنب بن بست مشیری اول 
 ه استثناء دندانپزشکیب کییارائه کلیه خدمات کلین  35 25 24 25

 36 58 30 30 مابین چهارراه آبرسان و چهارراه عباسي تبریز بیمارستان شمس 3

بستری جهت درمان طبی و جراحی و سایر خدمات پزشکی  ارائه خدمات

 –سی تی اسکن فک و دهان و صورت  –امورآزمایشگاهی  –رادیولوژی 

 و ارائه خدمات پاراکلینیکی –سونوگرافی وآنژیوگرافی –آسیب شناسی 

4 
تخصصي و فوق  بیمارستان

 بهبود تخصصي
 جنوبي خیابان ارتش

05 87 53 35  

31555 

بستری جهت درمان طبی و جراحی و سایر خدمات پزشکی ارائه خدمات 

 –آسیب شناسی  –سی تی اسکن  –امور آزمایشگاهی  –رادیولوژی 

 سونوگرافی و دارو  و ارائه خدمات پاراکلینیکی

ت
ـ

ز
ری

ب
 

 خیابان قدس  بیمارستان امیرالمومنین 5

00 77 80 32 

91 81 81 32 

 

 –سی تی اسکن  –امورآزمایشگاهی  –رادیولوژی  –ارائه خدمات بستری 

 ام آر آی –سونوگرافی  –آسیب شناسی 

 33 35 84 26 خیابان حافظ بیمارستان نورنجات 6

 ارائه خدمات بستری جهت درمان طبی و جراحی

امور  –رادیولوژی در مورد بستری :  صرفا  سایر خدمات پزشکی 

 آزمایشگاهی و سونوگرافی و آنژیوگرافی

7 
تخصصي و فوق  بیمارستان

 شهریار تخصصي
 شهریاركوچه ناصريبلوار استاد 

96 14 58 36  

94 14 58 36 

 ارائه خدمات بستری جهت درمان طبی و جراحی 

امور  –رادیولوژی  در مورد بساااااااتری : صااااااارفا   ساااااااایر خدمات پزشاااااااکی 

در مورد  )صاارفا   سااونوگرافی و آنژیوگرافی –ساای تی اسااکن  –آزمایشااگاهی 

 بستری(



ت
ـ

ز
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 بیمارستان حکیمان نور 8
 كدهان شریعتی جنوبی نرسیده به دانشخیاب

 پرستاری
 ارائه خدمات بستری جهت درمان طبی و جراحی چشم 34 78 50 54

9 
بیمارستان و درمانگاه 

 تخصصي و فوق تخصصي 

 چشم پزشكي مهر 

طالقاني مابین مصلي و چهارراه ان خیاب

 شهریور  17
5 – 91 27 53 35  

 ( 1خدمات جراحي )ساختمان شماره 

 –خدمات پاراكلینیكي و ویزیت : درمانگاه تخصصي و فوق تخصصي چشم 

 شهریور ( 17خیابان طالقاني چهارراه  2درمانگاه اپتومتري )ساختمان شماره 

  35544657جهت تعیین وقت قبلي براي ویزیت و تعیین نمره عینك با شماره 

 تماس حاصل فرمایید. 

10 
 ولیعصر تبریز بیمارستان

 (بین المللی تبریز) 
 36 58 12 76 کمربند میانی میدان افالک نما

  سایر خدمات پزشکیو ارائه خدمات بستری جهت درمان طبی و جراحی 

 ارائه خدمات درمانگاهی و پاراکلینیکی 

 آزمایشکاه طبی پالسما 11
آبرسان نرسیده به بیمارستان  چهارراه

 شمس ساختمان یاس
 آزمایش تمام تست های خون ) بالینی و پاتولوژی ( 36 56 36 64

ز 
ری

ـب
ت

 

 آزمایشگاه دکتر عبدی 12
روی برج بشهریور رو 17خیابان 

 بایجانرآذ

55 50 54 35  

54 50 54 35 
 آزمایش تمام تست های خون ) بالینی و پاتولوژی (

 آزمایشگاه پاتوبیولوژي صدر 13
سرباالیي ولیعصر بعد از پل توانیر 

 ساختمان پزشكان صدر طبق دوم 
66 68 32 33 

 آزمایش تمام تست های خون ) بالینی و پاتولوژی (

 

 ارایه خدمات بدون دریافت فرانشیز

 داروخانه دکتر نایبی 14
روی برج بشهریور رو 17خیابان 

 امپراطور
 ارائه خدمات طبق قرارداد 35 54 18 72

 ارائه خدمات طبق قرارداد 35 42 40 60 کمربند میانی نرسیده به دانشگاه پیام نور داروخانه دکتر حدادیان 15

 ارائه خدمات طبق قرارداد  35 53 87 05 جنوبي خیابان ارتش داروخانه بیمارستان بهبود  16

17 
داروخانه بیمارستان 

 امیرالمومنین )ع(
 ارائه خدمات طبق قرارداد  32 81 81 91 خیابان قدس 

 داروخانه دکتر امیرعابدین  18
کوی ولیعصر خیابان پروین اعتصامی 

 جنب آموزشگاه گلدیس 
 ارائه خدمات طبق قرارداد  33 33 18 00



ـ
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ب
                  

 
 زاده رسول دکتر داروخانه 19

عصر خیابان شهریار شمالی  کوی ولی

 جنب كلینیك بوعلي  نبش رازی
 ائه خدمات طبق قراردادرا 33 30 17 52

 ائه خدمات طبق قراردادرا 35 41 62 36 خیابان آزادي نرسیده به بیمارستان ارتش  داروخانه دكتر نورمحمد اهري  20

  35 57 43 53 ارتش جنوبي اول پاستور جدید  واكپژمرکز تصویر برداری  21
 – سی تی اسکن –سونوگرافی –تصویر برداری شامل ام آر آیارائه خدمات 

 رادیوگرافی دهان و دندان – سنجش تراکم استخوان –ماموگرافی دیجیتال

 صدرافیزیوتراپی  22

ولیعصر فلکه رودکی بلوار ویال ساختمان 

 اوپال طبقه هشتم 

 

49 25 27 33 

50 25 27 33 
 ارائه خدمات فیزیوتراپی

 لیزرتراپی سماء فیزیوتراپی و 23
جاده ائل گلی فلکه خیام خیابان شهید 

 روحانی روبروی بانک ملی 
 و لیزرتراپی ارائه خدمات فیزیوتراپی 33 80 66 66

 کلینیک دندانپزشکی آدینه  24
 ولیعصر مابین فلکه رازی و شریعتی 

 نبش کوچه کهنموئی 
 ارائه خدمات دندانپزشکی  33 29 07 54

آذر
 

شه
رـ

 

 ارائه کلیه خدمات در سطح امکانات موجود به استثناء دندانپزشکی و دارو 34 23 60 06 خیابان امام خمینی شفادرمانگاه شبانه روزی  1

2 
آزمایشگاه تشخیص طبی 

 ولیعصر
 آزمایش تمام تست های خون ) بالینی و پاتولوژی ( 34 22 28 29 خیابان امام خمینی سه راهی شهید غفاری 

3 
داروخانه شبانه روزی دکتر 

 خانمحمدی
 ائه خدمات طبق قراردادرا 34 59 55 05 خیابان امام خمینی روبروی کلینیک شفا

اه
ــ

ر 
 

1 
كلینیك شباته روزي حكیم 

 ارسباران 
 و دارو ه استثناء دندانپزشکیب کییارائه کلیه خدمات کلین 44 23 63 63 خیابان رسالت 

2 
آزمایشگاه كلینیك شباته روزي 

 حكیم ارسباران
 آزمایش تمام تست های خون ) بالینی و پاتولوژی ( 44 23 63 63 خیابان رسالت 

ن  ائه خدمات طبق قراردادرا 44 22 20 87 خیابن شهید رجایی  داروخانه دکتر نیک آذر  3
بستا

آباد
 

 ( پاتولوژی و بالینی)  خون های تست تمام آزمایش 43 33 37 87 رفاه بانک جنب مولوی میدان  شفا طبی آزمایشگاه 1



     

ـب
ن

ـــ
ب

ا
           

 
 و دارو دندانپزشكي ارائه کلیه خدمات در سطح امکانات موجود به استثناء  37 73 81 61 دانشجو روبروی اداره اصنافخیابان  درمانگاه شبانه روزی شمس  1

2 
آزمایشگاه دکتر اشرف یگانه 

 )مهر(
 آزمایش تمام تست های خون ) بالینی و پاتولوژی ( 37 72 88 70 خیابان امام کوی سعدی

 (ژنتیكي آزمایش تمام تست های خون ) بالینی و  37 74 34 34 پزشکان ساختمان دانشجو خیابان ثمین طبی آزمایشگاه 3

4 
      وخانه شبانه روزیردا

 دکتر دیانتی 
 ائه خدمات طبق قراردادرا 37 73 77 87 خیابان دانشجو روبروی اداره اصناف

 خدمات طبق قراردادائه را  خیبان دانشجو روبروی ساختمان اسعدی داروخانه دکتر عبدی 5

س
ــ

ب
را

 آزمایشگاه پاتولوژي دانش 1 
چهارراه فردوسي جنب بانك مسكن كوچه 

 عالمه مرتضوي 
 آزمایش تمام تست های خون ) بالینی و پاتولوژی (  43 23 93 85

2 
 داروخانه شبانه روزي 

 دكتر فوالدي 
 قراردادائه خدمات طبق را  43 23 82 88 خیابان فردوسي شرقي جنب زینبیه

3 
اورژانس و درمانگاه دکتر 

 نظیری 
 و دارو دندانپزشكيارائه کلیه خدمات در سطح امکانات موجود به استثناء   43 22 47 77 خیابان قدس 

4 
داروخانه درمانگاه دکتر 

 نظیری 
 ائه خدمات طبق قراردادرا 43 22 47 77 خیابان قدس 

شبـسـتر
 

 درمانگاه شبانه روزي شفا  1
خیابان امام جنب ساختمان آموزش و 

 پرورش 
 و دارودندانپزشكي ارائه کلیه خدمات در سطح امکانات موجود به استثناء   42 43 02 13

2 
داروخانه شبانه روزي دكتر 

 شكوهي 
 ائه خدمات طبق قراردادرا 42 43 16 86 خیابان امام 

3 
آزمایشگاه تشخیص طبي 

 پاستور 
 آزمایش تمام تست های خون ) بالینی و پاتولوژی (  42 22 69 71 خیابان امام جنب قنادي شقایق 



 ارائه خدمات فیزیوتراپی 42 42 36 30 خیابان امام روبروی مخابرات  فیزیو تراپی پردیس  4

ب
عج
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1 

دکتر  شبانه روزی داروخانه 

 اشرفیان
 ارائه خدمات طبق قرارداد 37 63 25 25 فاز دوم خیابان شریعتی

 و دارودندانپزشكي ارائه کلیه خدمات در سطح امکانات موجود به استثناء   37 62 94 01 میدان نماز طبقه زیرزمین مسجد جامع  درمانگاه شبانه روزی قائم  2

3 
آزمایشگاه طبی و پاتولوژی 

 آنالیز
 تمام تست های خون ) بالینی و پاتولوژی (آزمایش   37 63 15 00 خیابان عصمتیه روبروی پست بانک 

م
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1 
شبانه روزي      داروخانه 

 دكتر مصباح فر  

خیابان خواجه نصیر داخل کوچه شمس 

 آباد 
 ارائه خدمات طبق قرارداد  37 25 47 40

 ارائه خدمات طبق قرارداد 37 22 38 67 خیابان قدس روبروي كوچه مالمحمود  داروخانه رازي  2

3 
   آزمیشگاه تشخیص طبی 

 دانش

ساختمان  خیابان خواجه نصیر شمالی

 پزشکان
 آزمایش تمام تست های خون ) بالینی و پاتولوژی ( 37 24 82 02

 آزمایشگاه آنالیز  4
خیابان خواجه نصیر باالتر از بانک 

 مسکن 
 آزمایش تمام تست های خون ) بالینی و پاتولوژی (  37 25 66 61

 مركز تصویر برداري دي  5
خیابان خواجه نصیر جنوبي روبروي 

 دربند حاج میرحبیب 
11 41 25 37  

 –رادیولوژي وعكس رنگي –برداری شامل سونوگرافیرارائه خدمات تصوی

 رادیوگرافی دهان و دندان

 مركز تصویر برداري نوا 6
 خیابان نوا جنب بیمارستان 

 امیرالمومنین )ع(
41 61 25 37 

 – سی تی اسکن –سونوگرافی –خدمات تصویر برداری شامل ام آر آی ارائه

 رادیوگرافي دیجیتال – سنجش تراکم استخوان –ماموگرافی دیجیتال

ه
غ

را
م

 

 37 24 15 92 خیابان معلم شمالي جاده نوا  بیمارستان امیرالمومنین )ع( 7

ارائه خدمات بستری جهت درمان طبی و جراحی و سایر خدمات پزشکی 

 –آسیب شناسی  –سی تی اسکن  –امور آزمایشگاهی  –رادیولوژی 

 وارائه خدمات پاراکلینیکی –سونوگرافی و آنژیوگرافی

 بیمارستان شهید بهشتي  8
چهارراه كوره خانه بطرف میدان امام 

 حسین )ع(
55 45 25 37  

ارائه خدمات بستری جهت درمان طبی و جراحی و سایر خدمات پزشکی 

 –آسیب شناسی  –سی تی اسکن  –امور آزمایشگاهی  –رادیولوژی 

 وارائه خدمات پاراکلینیکی –سونوگرافی و آنژیوگرافی

 ارائه خدمات بستری جهت درمان طبی و جراحی و سایر خدمات پزشکی  37 22 29 55 خیابان مصطفی خمینی دانشسرای سابق  بیمارستان بوعلی سینا 9

10 
 درمانگاه و داروخانه شبانه

 روزي امام خمیني )ره(
 و دارو ه استثناء دندانپزشکیب کییارائه کلیه خدمات کلین  37 22 35 40 خیابان قدس میدان مالرستم

 مركز فیزیوتراپي سینا  11
خیابان خواجه نصیر جنب داروخانه دكتر 

 دمقاني مجتمع پزشكي ابن سینا 
 ارائه خدمات فیزیوتراپی  37 24 80 20



     

مـرنـد
  شفاشکی پزآزمایشگاه  1 

باالتراز سیتی اسکن مرند خیابان امام 

 مرند کوی پایدار
 آزمایش تمام تست های خون بالینی 42 22 90 43

2 
ک شبانه روزی بقیه یکلین

 ا...االعظم)ع( 

روبروی اداره  مرند خیابان امام خمینی

 برق
 و دارو دندانپزشكي ارائه کلیه خدمات در سطح امکانات موجود به استثناء  42 24 4008

3 
دکتر  داروخانه شبانه روزی

 گلی مرند
 ارائه خدمات طبق قرارداد 42 26 30 19 یشهرداری روبرو ینیخم امام ابانیخ مرند

     

ـم
ن
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 1 

آزمایشگاه تشخیص طبی و 

 منتظمپاتولوژی دکتر 
 آزمایش تمام تست های خون ) بالینی و پاتولوژی (  37 82 50 40 بانک سپه روبرویخیابان امام 

2 
  کلینیک سونوگرافی

 دکتر روحی
 ارائه خدمات سونوگرافی 37 82 29 88 ابتدای خیابان معلم 

 ارائه خدمات طبق قرارداد  37 82 6 66 خیابان امام جنب بانک ملی   داروخانه دكتر تاجفر  3
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1 
داروخانه شبانه روزي دكتر 

 حقیقي 

خیابان امام سه راه بانك ملي نبش كوي 

 پزشكان 
 ارائه خدمات طبق قرارداد 52 22 44 48

2 
داروخانه شبانه روزي دكتر 

 محرمی

خیابان شهید میانجی جنب اداره آموزش و 

 پرورش 
 ارائه خدمات طبق قرارداد 35 22 22 85

 آزمایش تمام تست های خون ) بالینی و پاتولوژی ( 52 23 98 88 خیابان امام باالتر از میدان آزادي آزمایشگاه دانش 3

 و دارو ه استثناء دندانپزشکیب کییارائه کلیه خدمات کلین  52 23 73 42 خیابان شهید میانجي  درمانگاه فرهنگیان  4

     

     

 33313100درمان كانون استان شماره تلفن امور      


