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ک��م ه��رافکنآ
ادانخوزستان آ
ادان خ+ا
ان شه+دبهش&� مطب دک�� ه��رافکن %ال$ 110__آنالین__مطب10888دک��
آ
ادان - فل7ه سدە-
ه سمت 
ازار جمش+د آ
اد - مطب دک�� فرش+د بهش&� __آنالین__مطب11329دک�� فرش+د بهش&� آ
ادانخوزستان
اندDمشک-خ+ا
ان طالقاA@ جنب داروخانه را= زادە__آنالین__مطب15510دک�� نورالدین انوشهاند:مشکخوزستان
@ نظاR و فردوQ مجتمع ابوالفضل (ع)__آنالین__مطب14470ک��م عE زادەاهوازخوزستان TUان نادری - ب
خ+ا
زادەاهوازخوزستان @Wناه+دخ @ %ارس__آنالین__مطب18669دک�� TUمجتمع پزش] نگ - Âان پهلوان غر
ک+ان`ارس - خ+ا

اهواز-کوی انقالب-خ+ا
ان ک+ان(آ
ادde )-خ+ا
ان جالc-%ال$ 151-طbقه همکف__آنالین06133792992مطب18943دک�� فاطمه رازیاهوازخوزستان
احمدهم&� اهوازخوزستان @ نظاR وفردوQ ساختمان ابوالفضل طbقه 4__آنالین__مطب22483دک�� TUب Qان سلمان فار
اهواز خ+ا
ک+ان`ارس خ+ا
ان 12 غرÂ مجتمع سi+د__آنالین33916213مطب29485دک�� محمد فرامرزیاهوازخوزستان

@ خ+ا
ان م+الد و ات�nان jارگر جنب داروخانه خ+ام__آنالین__مطب33523غالمرضا محمدی jامروداهوازخوزستان TUان سعدی ب
rلستان خ+ا
rلستان خ فروردین رو�روی مجتمع پزش] آب و برق__آنالین__مطب33453  شهرام کرم نژاداهوازخوزستان

__آنالین__مطب16003وح+د عینک de ا:ذەخوزستان
 Eان پرفسور افضxم ساختمان پزشDاە قدzرو�روی دا}ش Âان حافظ جنو
اDذە-خ+ا

طbقه دوم
خواجه ایا:ذەخوزستان خوزستان اDذە م+دان امام عE__آنالین__مطب20660دک��
 ا:ذەخوزستان

}
استان خوزستان، اDذە، خ+ا
ان امام خمی&@ __آنالین06143633322مطب36165دک�� هادی ب+]

اDذە - خ+ا
ان امام جنب داروخانه دک�� مرداA@ __آنالین06143649013مطب36166دک�� رضا ال�ا:ذەخوزستان

اDذە خ+ا
ان امام جنب داروخانه دک�� خل+E__آنالین09376559747مطب38721مطب دک�� اصالن مهریا:ذەخوزستان
اDذە__آنالین09131093604مطب35057دک�� محمدرضا حسی&@ ا:ذەخوزستان
اDذە - چهار راە امام عE طbقه فوقاA@ داروخانه دک�� کیوان__آنالین09133010657مطب37017مطب دک�� ای�ج رش+دیا:ذەخوزستان
خ+ا
ان آDت هللا خامنه ای__آنالین__مطب11459دک�� اندDد
اغمل�خوزستان

اغمل�خوزستان �خ+ا
ان آDت هللا خامنه ای رو�ه روی درمانzاە شمارە Dک__آنالین__مطب14686دک�� بهم&


اغمل�خوزستان
ی (پزشک  Tام� Eع

(Rاە قلعه تل جنب داروخانه معتمد__آنالین__مطب27677عموzت هللا خامنه ای ا�ستDان ا
خ+ا

وز - کوچه سونوگرا�@ دک�� امی&@ __آنالین06152823585مطب14349مرت�@ دهداری ابراه+�بهبهانخوزستان Tان پ�
خ+ا

م+دان جوانمردی-مجتمع پزش] محس&@ -مطب دک�� پ+دا�ش متخصص داخE__آنالین__مطب29509دک�� 
ا
ک پ+دا�شبهبهانخوزستان
وز رو�روی انتقال خون کوچه جنب ک+لی�+ک ابن س�نا__آنالین06152826530مطب35250دک�� س+د محمد س+دیبهبهانخوزستان Tان پ�
بهبهان - خ+ا



عE  عj Eاظ�حم�د:هخوزستان حم+دDه خ+ا
ان امام خمی&@ رو�ه روی 
انک مE__آنالین__مطب11474دک��

__آنالین__مطب13143رعدمحمدرضا جناÂ خرمشهرخوزستان
چهارراە شه+د مطهری- ابتدای خ+ا
ان نقدی- جنب داروخانه دک�� خ�وی- مطب 

 Âدک�� جنا
خرمشهر- خ+ا
ان آDت هللا خامنه ای جنب 
انک صادرات مرکزی__آنالین__مطب16589عفت jاو�ان مbارکهخرمشهرخوزستان
خرمشهر - خ+ا
ان نقدی - خ+ا
ان سهراب 2 - %ال$ 129__آنالین__مطب14318عbدالواحد ط��� زادەخرمشهرخوزستان
خوزستان خرمشهر خ+ا
ان حافظ نو %ال$ 43 کد�س&� 6414715958__آنالین__مطب18695مهدی احمدزادەخرمشهرخوزستان

خرمشهرخوزستان
دک�� ک��م ابراه+م پور 

Rان__آنالین06153505266مطب35218شماxازارچه امام رضا ساختمان مرکزی پزش
خرمشهر فل7ه هللا رو�روی 

�ع&� 
قه دوم ساختمان پزشxان شیوا__آنالین__مطب29822عbاس قندرde محمرەدزفولخوزستان ت رسول ص ن�ش خ+ا
ان �� @Wان ح
خ+ا
و�خشدزفولخوزستان Tآنالین__مطب25235غالمرضا ن�__ Âان کشاورز ن�ش امام خمی&@ جنو
خ+ا

رامهرمز.خ طالقاA@ غرÂ مطب دک�� پ+اR__آنالین06143528080مطب16144دک�� شهرام پ+اR بهبهاA@ رامهرمزخوزستان
کوچه جنب داروخانه شbانه روزی-مطب دک�� خدا
خ�� __آنالین__مطب18182سع+د خدا
خ�� رامهرمزخوزستان
�� انتهای %اساژ کرمزادە__آنالین06143527720مطب18011دک�� غالمرضا ح+درنژادرامهرمزخوزستان �� @Aرامهرمز ظالقا

رامهرمز خ+ا
ان امام %اساژ آف���ش__آنالین06143526692مطب37405مطب دک�� فرامرز قالوندرامهرمزخوزستان

رامهرمزخوزستان
دک�� محمود ابراه+� 

 @Aانک صادرات مرکزی__آنالین06143535190مطب20908بهبها
جنب 
گرا�ش__آنالین__مطب12598محمد س+اeسوسنگردخوزستان �ع&� -جنب داروخانه دک�� سوسنگرد-خ ��
ضا ف+اضسوسنگردخوزستان Tان شه+د مرمزی جنب پوت+ک مزرعه__آنالین__مطب15280عل�
خ+ا

سوسنگردخوزستان
مطب دک�� ام�T عbاس 

__آنالین09121052463مطب37472مهدDان
سوسنگرد - خ+ا
ان شه+د مرمزی جنب آزما�شzاە دک�� عب+داوی ساختمان پزشxان 

س+دالشهدا طbقه دوم

شوش�� خوزستان
خواە  Tضا خ� Tدک�� عل� 

ی و ن�ش خ7غرÂ __آنالین__مطب27466شوش�� Tشوش�� کوی ن�

شوش�� خوزستان
دک�� س+دنا الدین 

چهارراە شه+د رجای-ضلع غرÂ -جنب داروخانه دک�� فدوی__آنالین__مطب30660پزش]

گتوندخوزستان
محمد  Tپزشک %ا�ش ام�

گتوند - jم��ندی جنوÂ درمانzاە شفا__آنالین09166093229مطب37115حبی̂& ن+ا
ه�nزە خ امام رضا مطب دک�� را¢@ سا=__آنالین__مطب14798دک�� را¢@ سا=هn¡زەخوزستان
شbکه بهداشت و درمان بهشت ه�nزە دک�� فر£__آنالین0613337079مطب34542دک�� فر£هn¡زەخوزستان


