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نام مرکز نشانی تلفن

کیلینیک دی 1 غرنی فاز 16خیابان -اهواز کیانپارس 06133384665

کلینیک شبانه روزی 

مهرگان اهواز کیانپارس خیابان شهید وهانی تقاطع ششم غرنی 06133915188

یوترانی بیمارستان 
ی فی 

(س)فاطمه الزهرا اهواز خیابان زند زیر پل الغدیر بیمارستان فاطمه الزهرا 0613553400

دکیر حسن سایک  پالک 
ی
ی نادری و کاف 622اهواز خیابان خوانساری بی  06132229105

درمانگاه والیت ی المومنی  اهواز پردیس ، خیابان گلبهار جنب مسجد امی  06133321210

شیک  ی درمانگاه ودندانیی

صنعت آب وبرق 

خوزستان خیابان فروردین نبش خیابان آذر-گلستان-اهواز 06199925638

درمانگاه فرهنگیان 06143221181 غرنی14اهواز کیانپارس نبش خ 

درمانگاه شهید دکیر 

حکیم اهواز امانیه میدان مولوی خ مدرس 06133339752

درمانگاه شبانه روزی 

پارس ی اقبال و ی مقییم20اهواز کوی ملت کوروش خیابان شیخ نبهان بی  میر 06134483212

درمانگاه شبانه روزی  

میالد ی خیابان  غرنی14و13اهواز پادادشهر بی  06135519496

درمانگاه جهاد 

دانشگایه خوزستان خیابان حافظ جنونی–خیابان سلمان فاریس -اهواز 06132237003

درمانگاه  گروه میل 

صنعتر فوالد ایران 17 غرنی نبش خرداد پالک 5خیابان –کیانپارس -اهواز 06133384088

درمانگاه  شبانه روزی 

کمیل 57اهواز زیتون کارمندی خیابان کمیل نبش زاویه پالک  06134491304

تصویربرداری پزشیک 
ی اکسی  1اهواز زیتون کارمندی خیابان زاویه نبش خیابان فروغ پالک 06134491234

بیمارستان گلستان 

اهواز بیمارستان گلستان اهواز-کوی گلستان 06133743014

بیمارستان آموزیسی 

درمانی امام خمیتی 

اهواز اهواز خیابان آزادگان مرکز آموزیسی درمانی امام خمیتی 06132222114

آزمایشگاه کوروش ی مقییم زاده 20-کوروش -اهواز ی خیابان –میر 59 پالک11 و 9بی  06134474596

آزمایشگاه کارون

  (3شهدا) آسیه آباد 3اهواز خیابان کارون خیابان 
ی
روبه روی سونوگراف

6قائم پالک  06132244580

آزمایشگاه نوین  پالک 4اهواز کیانپارس خیابان 
ر
ف 43 شی 06133921161

آزمایشگاه نرگس  پالک 
ر
ف 18اهواز کیانپارس خیابان میهن شی 06133336681

آزمایشگاه ملل  مجتمع سینوهه طبقه اول
ر
ف اهواز کیانپارس خیابان پهلوان شی 06133369030

آزمایشگاه مطوریان
ر
ف اهواز کیانپارس فلکه سوم ابتدای اردیبهشت نبش مطهری شی 06133337541

آزمایشگاه فارانی

ی خیابان نادری و  (علم الهدی  )اهواز نادری خیابان سعدی  جنونی بی 

 مجتمع پزشیک مروارید
ی
خیابان کاف 06132921172

آزمایشگاه شفا اهواز کمپلوی جنونی خیابان بتی هاشم نبش کیان 06133797259

آزمایشگاه سینا

- مجتمع پزشیک پاداد– بعد از مسجد – اهواز  پادادشهر  بلوار  جواد هللا 

64طبقه سوم پالک  06135716541

آزمایشگاه سپید 06133916159 غرنی ساختمان سپید طبقه اول۱۲اهواز کیانپارس خیابان

آزمایشگاه دکیر 

واحدیان

ی خیابان – اهواز -خوزستان خیابان اصیل کیان آباد نبش خیابان سپید بی 

 طبقه سوم واحد 14 و 13
ر
ف 9 شی 06134435273



آزمایشگاه دکیر نقاش اهواز ، زیتون کارمندی ، خیابان حجت ، نبش زمزم 06134440274

آزمایشگاه دکیر جالیل ی مولوی و خاقانی پالک  کوچه دوم بی 
ر
ف ۵۱اهواز ابتدای نادری شی 06132218178

آزمایشگاه دکیر پنایه 

زاده اهواز سه راه باهیی سپیدار خیابان یکم 06132287267

آزمایشگاه درمانگاه 

فرهنگیان 06133914964 غرنی14اهواز کیانپارس نبش خیابان 

آزمایشگاه دانش اهواز اهواز خیابان طالقانی نبش حافظ مجتمع قائم طبقه همکف 06132233846

آزمایشگاه تشخیص 

طتی پاستور  پالک 
ر
ف 19اهواز کیانپارس خ اسفند شی 06133334433

آزمایشگاه تخصیص 

نور

ی خیابان –کیانپارس –اهواز  طبقه اول و -ساختمان فاخر– غرنی 5 و 4بی 

سوم 06133914284

آزمایشگاه پاسارگاد ی زمزم و زمرد پالک  185اهواز زیتون کارمندی خیابان حجت بی  06134425618

آزمایشگاه پارسیان ی آبان و آذر اهواز گلستان، خیابان فروردین، بی  06133210576

آزمایشگاه پاتوبیولوژی 
ر
دکیر صدف

ی فلکه چیتا و پارک نبش کوچه  اهواز زیتون کارمندی خیابان اصیل زیتون بی 

شهید بندر 06134445980

آزمایشگاه بیمارستان 

(س)فاطمه الزهرا اهواز خیابان زند زیر پل الغدیر بیمارستان فاطمه الزهرا 06135534200

آزمایشگاه بهار  پالک 
ر
ف 27اهواز کیانپارس، خیابان پهلوان شی 06133330210

آزمایشگاه آنزیم ، ساختمان مهر، طبقه اول
ر
ف اهواز کیانپارس، خیابان مهر شی 06133332170


