لیست مراکز درمانی تحت قرارداد با کانون سردفتران و دفتریاران استان آ.غ
ردیف

شهرستان

نام مرکز درمانی

ادرس وتلفن

1

ارومیه

بیمارستان آذربایجان

ارومیه خیابان شهید بهشتی تلفن  33463302:و 33463301

2

ارومیه

بیمارستان شفا

ارومیه خیابان امام روبروی آموزش وپرورش تلفن  32225588 :و 32224666

3

ارومیه

بیمارستان دکترصولتی

ارومیه خیابان امام روبروی آموزش وپرورش 32222525

4

ارومیه

داروخانه شبانه روزی
امیرالمونین

ارومیه خیابان امام – سرداران تلفن32224880 :

5

ارومیه

داروخانه دکترخالدی زاده

ارومیه خیام شمالی تقاطع شمالی ومدنی دو تلفن 32221257 :

6

ارومیه

درمانگاه شبانه روزی فارابی

ارومیه خیابان برق تلفن 33442679 :

7

ارومیه

رادیولوژی بیمارستان شمس

ارومیه خیابان شهید بهشتی تلفن  33434494 :و 33434493

8

ارومیه

رادیولوژی قاطع

ارومیه خیابان حسنی روبروی فروشگاه رفاه تلفن 33461200 :

9

ارومیه

فیزیوتراپی دکتراحمدزاده

ارومیه خیابان مدنی دو تقاطع خیام شمالی ساختمان پزشکان جم تلفن 32240666 :

10

ارومیه

آزمایشگاه آریان

ارومیه خیابان کاشانی روبروی دانش جنب بیمه ایران تلفن 33447375 :

11

ارومیه

12

ارومیه

مرکزجراحی محدود میالد
نور
مرکز جراحی چشم (آفتاب)

ارومیه مولوی دو باالترازتقاطع فردوسی کوی شهید رخشا تلفن 31010
ارومیه خیابان ورزش روبروی استخر  7تیر

13

ارومیه

درمانگاه آفتاب

ارومیه خیابان ورزش روبروی استخر  7تیر

14

ارومیه

بیمارستان خیریه امید

ارومیه شهرک فرهنگیان جنب خیابان امید تلفن 04431881

15

ارومیه

اروخانه دکترآذرمنش

ارومیه خیابان شهید بهشتی نبش کوی  49تلفن 04433465964

16

ارومیه

داروخانه دکتر امینی فر

ارومیه خیابان برق نرسیده به چهارراه عمار باالترازدرمانگاه فارابی04433467631

17

ارومیه

18

ارومیه

مرکز تصویربرداری بوعلی
سینا ارومیه (سیتو
آنژیوگرافی)
مرکز رادیولوژی فک ودهان
وصورت حکیم

ارومیه بلوار 17شهریور بیمارستان سیدالشهداء کوی  16متری تلفن32388101:

19

ارومیه

20

ارومیه

مرکزتصویربرداری
دکترجلیلی ارومیه
درمانگاه شبانه روزی
مهرگان

21

بوکان

داروخانه شبانه روزی دکترنوره

بوکان خیابان انقالب چهارراه شهرداری تلفن04446223564 :

22

بوکان

درمانگاه شبانه روزی
ذکریای رازی

بوکان چهارراه شهرداری طبقه اول پاساز عباسی جنب داروخانه شبانه روزی
دکترنوره تلفن04446245555 :

ارومیه خیابان سرداران کوی خانباباخان ساختمان پزشکان رویان 101تلفن
32248095:
ارومیه خیابان خیام شمالی پالک  13تلفن 32234561 :
ارومیه خیابان حسنی نبش تقاطع شورا ساختمان اورشاد تلفن 33472630:
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23

بوکان

آزمایشگاه دکترامینی

بوکان بلوارکردستان روبروی شبانه روزی قدیم ساختمان بهارطبقه همکف تلفن:
46242955

24

بوکان

فیزیوتراپی سینا

بوکان بلوار کردستان خیابان حیدری جنب داروخانه دکتر حسین زاده

25

نقده

آزمایشگاه دکترغالمی

نقده خیابان امام جنب بیمارستان شیشه ای تلفن 04435626224 :

26

نقده

تصویربرداری دکتر حسن
زاده

نقده خیابان امام کوی فاطمی تلفن 04435625222 :

27

نقده

داروخانه شبانه روزی
دکترحسن زاده

نقده خیابان دانشگاه روبروی بیمارستان امام تلفن 04435663777 :

28

نقده

درمانگاه شبانه روزی سلدوز

نقده خیابان دانشگاه روبروی بیمارستان امام تلفن04435663777:

29

نقده

فیزیوتراپی میالن

نقده کوی صادقی روبروی پارکینگ پاساز بنائی تلفن04435626089:

30

سلماس

آزمایشگاه دکتر حسن زاده

سلماس خیابان امام

31

سلماس

رادیولوژی بژواک

سلماس خیابان امام تقاطع قرنی ساختمان پزشکی تلفن35233385:

32

سلماس

فیزیوتراپی صدرا

سلماس :خیابان چمران تقاطع قرنی مجتمع خاتم تلفن4435252001 :

33

سلماس

داروخانه شبانه روزی دکتر
عظیم زاده

سلماس خیابان امام میدان توحید تلفن 4435239165:

34

سلماس

داروخانه شبانه روزی دکتر
مسلم زاده

سلماس خیابان قره نی تقاطع مصطفی خمینی ساختمان پزشکان افرا
تلفن4435253309:

35

ماکو

آزمایشگاه دکترقهرمانزاده

ماکو خیابان امام پایین ترازشهرداری طبقه فوقانی بانک مسکن تلفن 4434227226:

36

ماکو

آزمایشگاه دکتر کیا

قره ضیاء الدین میدان انقالب تلفن 4436727361 :

37

ماکو

داروخانه شبانه روزی
دکترجباری

ماکو میدان مرکزی تلفن04434226666 :

38

ماکو

فیزیوتراپی بوعلی

ماکو خیابان امام نرسیده به چهارراه مرکزی 3222437

39

چالدران

شبکه بهداشت ودرمان

چالدران خیابان امام

40

اشنویه

آزمایشگاه فجربالین

اشنویه خیابان سربازان گمنام تلفن  44631145 :و 44631146

41

اشنویه

فیزیوتراپی شفا

اشنویه شهرک فرهنگیان جنب پارک تلفن4444621716 :

42

پیرانشهر

آزمایشگاه دانش

پیرانشهرخیابان دانش روبروی بیمارستان امام تلفن 04444222602 :

43

پیرانشهر

فیزیوتراپی نیکان

پیرانشهرخیابان آزادی شرقی روبروی مدرسه  17شهریور تلفن04444223373 :

44

پیرانشهر

داروخانه دکترحاجیلو

پیرانشهرخیابان پزشک جنب بیمارستان تلفن444234525:

45

سردشت

آزمایشگاه دکتر فیضی

سردشت خیابان شهید کاظمی تلفن 4444335103 :
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46

سردشت

داروخانه دکتررحمت موالئ

سردشت خیابان شهید صالحی تلفن4444322610 :

47

سردشت

رادیولوژی دکترفرخی زاده

سردشت خیابان سیدقطب کوچه سیدقطب کوی مسجد جامع تلفن 04444336700 :

48

سردشت

فیزیوتراپی کیمیا

سردشت خیابان سیدقطب تلفن09143425411 :

49

سردشت

درمانگاه شبانه روزی زکریا

سردشت خیابان شهید کاظمی تلفن 44335105:

50

خوی

داروخانه شبانه روزی دکتر
حسین زاده

خوی خیابان امام09141637882 :

51

خوی

52

خوی

داروخانه شبانه روزی
مرغوبی
فیزیوتراپی دکترایروانی

خوی خیابان طالقانی روبروی مقبره

53

خوی

درمانگاه شبانه روزی موسی
بن جعفر

خوی بلوارچمران کوی شهید رحیملو تلفن 0443645780 :

54

خوی

آزمایشگاه دانش

خوی خیابان امام تلفن 32228881 :

55

خوی

سونوگرافی دکترفرقانی

خوی خیابان امام ساختمان پزشکان بوعلی

56

مهاباد

آزمایشگاه تشخیص طبی مهر

مهاباد42220430 :

57

مهاباد

داروخانه دکتر موسی زاده

مهاباد خیابان صالح الدین ایوبی غربی تلفن42228669:

58

مهاباد

فیزیوتراپی کیمیا

مهاباد خیابان صالح الدین ایوبی غربی ساختمان داودی طبقه زیرزمین تلفن4224262:

59

میاندوآب

فیزیوتراپی بهبود

میاندوآب:خیابان امام روبروی آزمایشگاه سایه روشن تلفن 45241348:

60

میاندوآب

آزمایشگاه دانش

میاندوآب  :خیابان شهداء ساختمان ابریشم تلفن45265252 :

61

میاندوآب

داروخانه دکتر احمدی

میاندوآب  :خیابان پاسداران مجتمع هالل احمر تلفن 45268991:

خوی خیابان امام ابتدای کوی نورهللا خان تلفن 04436221492
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