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 بیمارستان

 و

 مرکس جراحی محذود

 342-00852731 ريبريی فرماوذاری –خیابان ػطائی   -خیابان بسیج   –اردبیل  بیوارستاى قائن )عج( 1

 342-00502544 خیابان سی متری –اردبیل  بیوارستاى آرتا 5

 342-00523203 خیابان سی متری ورسیذٌ بٍ مسجذ مال مًمه –اردبیل  هرکس جراحی هحذٍد چشن ًَر اردبیل 0

 342-00524223 جىب سرپرستی شرکت بیمٍ ایران - خیابان ساحلی –اردبیل  هرکس جراحی هحذٍد ٍ سرپائی آراد 4

 درماوگاه شباوه روزی

 342-00500235 ريبريی بیمارستان ػلًی –میذان يرزش  –اردبیل  درهاًگاُ شباًِ رٍزی اهام رضا )ع( 2

6 

درهاًگاُ 

شباًِ رٍزی 

 لقواى

 ٍیسیت پسشک 

  پاًسواى ٍ ...، تسریقات 

 ُدکتر ٍّاب زادُ - آزهایشگا 

 دکتر ًَتاراج - سًََگرافی 

 342-00856333 میذان فرَىگ –شُرک کارشىاسان  –اردبیل 

 342-00213577 ورسیذٌ بٍ میذان جاوبازان –خیابان داوشگاٌ )يالی(  –اردبیل  درهاًگاُ شباًِ رٍزی ٍلیعصر 8

 342-00005212 بطرف چُارراٌ حسیىیٍ –میذان مبارزان  –اردبیل  درهاًگاُ شَک 7

 آزمایشگاه

 342-00548572 کًچٍ شمس –میذان سرچشمٍ  –اردبیل  آزهایشگاُ فارابی 13

 342-00563603 کًچٍ شمس –میذان سرچشمٍ  –اردبیل  دکتر دیذُ ٍر پاتَبیَلَشیآزهایشگاُ  11

 342-00524042 ايل خیابان پاسذاران –میذان يرزش  –اردبیل  آزهایشگاُ پالسوا 15

 342-00563041 کًچٍ شمس  –میذان سرچشمٍ  –اردبیل  آزهایشگاُ داًش ًَیي 10

 داروخاوه

 342-00520655 خیابان شیخ صفی –اردبیل  )دکترپیرهَرى( دارٍخاًِ احساى 14

 342-00548482 ايل کًچٍ طًی –میذان سرچشمٍ -اردبیل دارٍخاًِ دکتر بیگ زادُ 12

 342-00505303 کًچٍ شمس –میذان سرچشمٍ  –اردبیل  )دکترسکاکی(دارٍخاًِ شیخ صفی 16

 342-00501340 ورسیذٌ بٍ بیمارستان فاطمی -کًچٍ َالل احمر –میذان شریؼتی  –اردبیل  دارٍخاًِ شباًِ رٍزی دکتر خالَزادُ 18
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 ادامه داروخاوه

 342-00524424 جىب بیمارستان امام خمیىی )رٌ( –خیابان شُیذ جذی  -اردبیل دارٍخاًِ شباًِ رٍزی دکتر ًصیرپَر 17

 342-00801020 جىب درماوگاٌ شباوٍ ريزی رضًان –خیابان حافظ  –اردبیل  کچِ چیدارٍخاًِ شباًِ رٍزی دکتر  12

 342-00856330 جىب درماوگاٌ لقمان -میذان فرَىگ –شُرک کارشىاسان -اردبیل دارٍخاًِ شباًِ رٍزی دکتر سیف برقی 53

 342-00067620 جىب درماوگاٌ شًک –میذان مبارزان  –اردبیل  دارٍخاًِ دکتر ًَرافکي 51

 342-00213762 درماوگاٌ يلیؼصرجىب  –داوشگاٌ خیابان  –اردبیل  دکتر قاسوی راددارٍخاًِ  55

 فیسیوتراپی
 342-00547356 جىب باوک مسکه –خیابان سی متری  –اردبیل  فیسیَتراپی دکتر افضلی فرد 50

 342-00544224 طبقٍ چُارم  –ساختمان پسشکان پاستًر  –میذان یحیًی -اردبیل دکتر ًخستیي رٍحی –فیسیَتراپی شفا  54

 342-00524331 جىب بیمارستان امام خمیىی )رٌ( –اردبیل  هرکس پسشکی ّستِ ای هرکسی اردبیل 52 ای پسشکی هسته

 مراکس تصویربرداری

 342-00504222 ساختمان پسشکان ابه سیىا –کًی طًی  –سرچشمٍ ن میذا  –اردبیل  رادیَلَشی ٍ سًََگرافی سیٌا 56

 342-00565373 ايل خیابان پاسذاران –میذان يرزش  –اردبیل  ...( ، MRI ،سی تی اسکن )تصَیربرداری پرتَ 58

 342-00526763 50پالک  –ساختمان محبًبی  –کًچٍ مؼصًمیه –اردبیل  رادیَلَشی ٍ سًََگرافی دکتر اًاری 57

 342-00526763 50پالک  –ساختمان محبًبی  –کًچٍ مؼصًمیه –اردبیل  دکتر سیویي هٌشاریسًََگرافی  52

 342-00528827 ريبريی مسجذ سرچشمٍ  –میذان سرچشمٍ  –اردبیل  ک ٍ صَرت دکتر باصرفرادیَلَشی دّاى ، 03

 342-00527821 ريبريی آزمایشگاٌ فارابی  –کًی شمس  –میذان سرچشمٍ  -اردبیل فک ٍ صَرت دکترهَهٌیرادیَلَشی دّاى، 01

 شهرستان پارس آباد

 342-05821261 ساختمان مؼراج –خیابان پسشکان  –پارس آباد  ایواًیتصَیربرداری دکتر  05

 342-05821818 1خیابان طبیب  –خیابان پسشکان  –پارس آباد  آزهایشگاُ شفاء 00

 342-05855072 میذان امام حسیه )ع(  –پارس آباد  دارٍخاًِ شباًِ رٍزی دکتر احوذی 04
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 شهرستان مشگیه شهر

 342-05240088 ساختمان پسشکان پاستًر –خیابان خیام  –مشگیه شُر  رادیَلَشی ٍ سًََگرافی پرًیا 04

 342-05256830 ريبريی باوک رفاٌ کارگران –خمیىی )رٌ (  خیابان امام -مشگیه شُر آزهایشگاُ رازی 02

 342-05246138 جىب شُرداری –خیابان امام  –مشگیه شُر  دارٍخاًِ شباًِ رٍزی دکتر هَالئی 06

 342-05458568 خیابان شُیذ مظفر ػسیسی –خلخال  دارٍخاًِ شباًِ رٍزی دکتر هلجائی 08 شهرستان خلخال

 342-05654700 جىب ساختمان پسشکان –پائیه تر از مسجذ جامغ  –خیابان امام  –گرمی  ٍثَقیدارٍخاًِ دکتر  07 شهرستان گرمی

 


