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صدور 
معر�� 
%شا#� توض حاتنامه

کب,+ خ (اشا'& پ 114__آنالین06153230410مرکز توان�خ�� 11751سناآ
ادانخوزستان ا
ادان خ ام,+
& آ
ادانخوزستان المومن.+ آ
ادان.خ?ا
ان پرو>زی.:ال719.ط�قه همکف__آنالین__مرکز توان�خ�� 12208ام,+
استان خوزستان، آ
ادان، الله__آنالین06153230487مرکز توان�خ�� 34932هالالتآ
ادانخوزستان
خ?ا
ان شه?د بهشKL - کوچه جاو>د-:ال319__آنالین__مرکز توان�خ�� F29029شاطآ
ادانخوزستان

>وترا'T مهر__آنالین__مرکز توان�خ�� 27626مهر (اندRمشک)اندPمشکخوزستان & >عKL تقاطع طالقا'& جنب 
انک ملت مرکزی (لیV?ک ف,+ خ?ا
ان [�
خ امام خمیL& رو_روی :اساژ تخت جمش?د__آنالین__مرکز توان�خ�� 10390سنااندPمشکخوزستان
وترا'T مرداداهوازخوزستان & خ?ا
ان ع�اb__آنالین__مرکز توان�خ�� 27359ف,+
اە خ فردوb پ 170 جنب مرکز خe>د ز>تون__آنالین__مرکز توان�خ�� 12125آفتاباهوازخوزستان مل,+

__آنالین33336890مرکز توان�خ�� 12126ک?انhارساهوازخوزستان
 & Ki ). رو_روی تام.+ Ki (داFشور [� استان خوزستان، اهواز، ک?انhارس، خ?ا
ان مهر [�

اجتماm.مجتمع پزشk مهر.ط�قه3 واحد3
>وترا'T نn__آنالین__مرکز توان�خ�� 17063نnاهوازخوزستان & خ?ا
ان علم الهدی جنو'q - مجتمع پزشk پردpس ف,+

__آنالین06133914022مرکز توان�خ�� 22033عv اصغر ارسطواهوازخوزستان
اهواز ک?انhارس خ?ا
ان 14 غر'q فاز Rک مجتمع پزشxان غرب ک?انhارس :ال9 6 

ط�قه همکف

اهوازخوزستان
Fشاط 

yآنالین__مرکز توان�خ�� 27176جاو>دجهر__
& اصفهان و اردیبهشت/مجتمع و} عn/ط�قه  ~لستان/خ?ا
ان اسفند/ب.+

 & دوم/جنب داروخانه �سک.+
& ز>تون و ز>�ا مجتمع ام?د پ 60__آنالین__مرکز توان�خ�� 29362بوعvاهوازخوزستان خ فاضل ب.+
Ki :ال9 6__آنالین__مرکز توان�خ�� 11793ایرانمهراهوازخوزستان اهواز - :ادادشهر 
لوار جواداالRمه خ?ا
ان 9 [�
منبع اب - ن�ش خ?ا
ان 10  اصv__آنالین__مرکز توان�خ�� 13429الزهرااهوازخوزستان
نادری خ حافظ جنو'q :ال3899__آنالین__مرکز توان�خ�� 15594آ
اناهوازخوزستان

__آنالین__مرکز توان�خ�� 30503تناسباهوازخوزستان
 kان ذان?ال. ن�ش فل�ه دان?ال. :ال9 60. ساختمان پزش
اهواز. کوی ملت. خ?ا

ارسطو. ط�قه اول
اهواز-مv راە-خ مهران-:ال9 38-رو_رو>تقاطع انوشه__آنالین__مرکز توان�خ�� 31577برنااهوازخوزستان

 اهوازخوزستان
�

__آنالین__مرکز توان�خ�� 32623زند�
 T'وترا< & Ki تقاطع اردیبهشت ساختمان درمانگران ف,+ ک?انhارس پهلوان (توح?د)[�

 
�

زند�
Ki مجتمع :ارس?ان ط�قه 2__آنالین06133920460مرکز توان�خ�� 10334راRاناهوازخوزستان ک?انhارس خ?ا
ان 3 [�
~لستان خ?ا
ان فروردین ن�ش آذر رو_روی مرکز پزشk آب و برق__آنالین__مرکز توان�خ�� 13118طاهااهوازخوزستان
سه را� 
اه,& _ مجتمع کوثر_ ط�قه 3_ واحد 10__آنالین06132277414مرکز توان�خ�� 12665سورنااهوازخوزستان
& خ 8 و فل�ه اق�ال__آنالین06134474317مرکز توان�خ�� 23620ملتاهوازخوزستان كوي ملت ب.+



__آنالین__مرکز توان�خ�� 25333خاتم االن�?ااهوازخوزستان
اهوازخ نادری  ابتدای خ خ�وی  مجتمع پزشk ساحل  ط�قه اول (لیV?ک 

>وترا'T خاتم االن�?ای (ص) & ف,+
& ز�تون وز��ا :الك 61__آنالین__مرکز توان�خ�� 28034:اسار~اداهوازخوزستان ز�تون �ارمندي خ�ا
ان �م�ل ب.+
� -بeج پزش�k اهواز-ط�قه ششم__آنالین__مرکز توان�خ�� 28979آت?هاهوازخوزستان q'ارس-ن�ش ميهن غرhك�ان
Ki :ال9 6__آنالین__مرکز توان�خ�� 33186جهانhارساهوازخوزستان ک?انhارس خ?ا
ان میهن [�
& خ?ا
ان دی و آذر :ال9 254__آنالین06133328268مرکز توان�خ�� 34298یزدا'& اهوازخوزستان اهواز - ~لستان خ?ا
ان خرداد ب.+
& آذر و دی ط�قه اول واحد شمال غر'q __آنالین06133223095مرکز توان�خ�� 34793:ارس?اناهوازخوزستان اهواز - ~لستان 
لوار فروردین ب.+
وترا'T توانااهوازخوزستان & نادري__آنالین__مرکز توان�خ�� 28043ف,+
Ki ساختمان س?مeغ ط�قه اول :ال369__آنالین06133732013مرکز توان�خ�� 36334س?مeغاهوازخوزستان اهواز  - ک?انhارس - پهلوان [�
& ز>تون و زمزم :ال9 87__آنالین06134455156مرکز توان�خ�� 37631ن?لوفر آ'q اهوازخوزستان مv راە  خ?ا
ان فردوb ب.+
& اpست�اە 6و7 :ال9 44__آنالین__مرکز توان�خ�� 25417رازی اهوازاهوازخوزستان :ادادشهر فاز2 
لوار سعادت ب.+

ی پ 152 30__آنالین__مرکز توان�خ�� 32801پ?ماناهوازخوزستان K,مسلم و 3 م & ی خ شه?د آهنگری رو_روی سنما بهمن ب.+ K,م
اRذە خ امام ابتدای کوچه حسن?ه اعظم__آنالین__مرکز توان�خ�� 14936آنزاناPذەخوزستان
& __آنالین__مرکز توان�خ�� 24504بوعv اRذەاPذەخوزستان م?دان امام عv(ع)- ن�ش آزماpش�اە دک,K آراسته- بن  ست س?م.+
اRذە خ?ا
ان شه?د قe¢شوندی مجتمع پزشxان :ارس?ان ط�قه3__آنالین__مرکز توان�خ�� 27407پ£¢شاPذەخوزستان

__آنالین__مرکز توان�خ�� 24968مهراPذەخوزستان
 -vپرفسور افض kم- مجتمع پزشRش�اە ازاد قدFرو_روی دا - q'ان حافظ جنو
خ?ا

ط�قه همکف- واحد 2

[_ندر  
لوکیها 
عد از :اساژ روز  
لوار فضل اله نوری جنب عxاb رخشانزادە__آنالین__مرکز توان�خ�� 18749
عثتبندرامامخمیL& خوزستان
� جهاد__آنالین__مرکز توان�خ�� 11381الزهرابندرماهشهرخوزستان � و منتظري ¦شت نانوا'�

&§� تقاطع خ�ا
ان [�
وز مجتمع پزشk ایران__آنالین__مرکز توان�خ�� 11322فارا'q بهبهانخوزستان خ?ا
ان پ,+

>وترا'T :ارس__آنالین__مرکز توان�خ�� 12788:ارسبهبهانخوزستان & خوزستان-بهبهان-فل�ه پرستار-ابتدای خ کرم Fسب- سمت راست- ف,+
وز کوچه ا
اذرغفاری :ال9 41__آنالین__مرکز توان�خ�� 12152مهربهبهانخوزستان بهبهان خ?ا
ان پ,+
بهبهان - خ?ا
ان کرم Fسب ط�قه همکف :ال9 5__آنالین06152819594مرکز توان�خ�� 34817آرامشبهبهانخوزستان
ی فرخرمشهرخوزستان خ.سهراب خ. نقدی پ130__آنالین__مرکز توان�خ�� 14414طه ام,+
خ?ا
ان Fشاط مجتمع پزشF kشاط ط�قه همکف__آنالین__مرکز توان�خ�� 17269شفادزفولخوزستان
دزفول - خ طالقا'& خ Fشاط مجتمع Fشاط Rک :ال9 3__آنالین09362054568مرکز توان�خ�� 38552هدادزفولخوزستان
>عKL و طالقا'& کوچه هامون__آنالین__مرکز توان�خ�� 29159مهراددزفولخوزستان �] & دزفول-خ?ا
ان افV<eش ب.+
� رازي__آنالین__مرکز توان�خ�� 11319رازی رامهرمزرامهرمزخوزستان T'وترا� & �ــها-ف,+ K,االتر از حس©ن�ه شوش
خ�ا
ان نواب صفوي-

رامهرمزخوزستان
 K,دک T'وترا< & ف,+

 & � -رو_ه روي 
انك مسكن__آنالین__مرکز توان�خ�� 12117اعظم ام.+ q'غر �
رامهرمز-خ�ا
ان طالقا'&



& رامهرمزخوزستان استان خوزستان، رامهرمز، فل�ه ادهم__آنالین06143523658مرکز توان�خ�� 23368صالح.+
چهارراە امام غر'q جنب 
انک توسعه تعاون__آنالین__مرکز توان�خ�� 15724شفاشوش,K خوزستان
� توانا__آنالین06136222000مرکز توان�خ�� 11939تواناشوش,K خوزستان T'وترا� & � -نرس�دە 
ه ف,+

Ki �] �
&Lان امام  خمي
خ�ا

رو_روی 
انک صادرات مجتمع (الن,K ط�قه همکف__آنالین__مرکز توان�خ�� 23014آت?هگتوندخوزستان
یمسجدسل�مانخوزستان خ آزادی - کوچه هالل احمر رو_روی عxاb ژ>ال__آنالین__مرکز توان�خ�� 11461نص,+
مسجدسل?مان خ?ا
ان آزادی جنب 
انک سhه__آنالین__مرکز توان�خ�� 23378سالمتمسجدسل�مانخوزستان


