
کالنشهر اهـواز  1389
آمارنامه

بهداشـت و درمــان

فصل پانزدهم
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تعاریف و مفاهیم

پزشک: به کسی اطالق می شود که تحصیالت پزشکی را در یکی از دانشگاه های داخل، یا خارج کشور به پایان 
رسانیده و به اخذ پایان نامه نایل آمده اند و مدارك آنان نیز مورد تأیید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 

می باشد. 

تخصص و فوق تخصص داخلی: داخلی، آنکولوژی، خون، روماتولوژی، ریه، غدد و گوارش.

تخصص و فوق  تخصص اطفال: ارتوپدی اطفال، اعصاب اطفال، آلرژی اطفال، جراحی اطفال، خون اطفال، عفونی 
اطفال، غدد اطفال، قلب اطفال، کلیه اطفال، گوارش اطفال و بیماری های نوزادان. 

تخصص اعصاب و روان: اعصاب و روان پزشکی.
تخصص ارولوژی: ارولوژی، کلیه، جراحی کلیه و مجرای ادراری.

تخصص ارتوپدی: ارتوپدی و جراحی استخوان و مفاصل.
تخصص پرتو نگاری: رادیولوژی و سونوگرافی.

و دهان و  بیماری های فک  و دندان،  اندودنتیکس، آسیب شناسی دهان  ارتودنسی،  تخصص دندانپزشکی: 
دندان، پاتولوژی فک و صورت، پروتز دندانی، پریودنتولوژی، جراحی دهان و فک و صورت، دندان پزشکی 

ترمیمی، دندان پزشکی اطفال. 

تخصص داروسازی: داروسازی، دارو سازی صنعتی، فارماکولوژی، فارماسوتیکس، فارماکوگنوزی.

پیراپزشک: به غیرپزشکانی که در زمینه بهداشت  و  درمان  فعالیت داشته باشند اطالق می شود.

بهورز)بهداشت یار(: به افرادی اطالق می شود که بومی و مقیم روستا هستند و با حداقل سواد دوره ابتدایی، 
دوره دو ساله آموزش عملی و نظری ذیربط را گذرانده اند. 

مؤسسات درمانی: به کلیه مراکز درمانی اعم از بیمارستان، زایشگاه و آسایشگاه که مجهز به تخت درمانی 
باشند مؤسسه درمانی اطالق می شود. 

فصل پانزدهـم
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زایشگاه: واحدی است که حداقل دارای 15 تخت، پزشک متخصص در امر زنان و زایمان و یک اتاق عمل باشد.

بیمارستان: واحدی است که حداقل دارای 15تخت با تجهیزات، تسهیالت و خدمات عمومی پزشکی الزم 
بوده، نیزحداقل دارای دو بخش داخلی و جراحی،  همراه با گروه پزشکان متخصص باشد.

آسایشگاه: واحدی است که حداقل دارای 15 تخت و تسهیالت و خدمات عمومی الزم بوده، نیز حداقل دارای 
یک بخش اختصاصی همراه با گروه پزشکان متخصص در رشته های مربوط باشد. مانند آسایشگاه های روانی، 

مجذومین، مسلولین، معتادان و غیره.

مراکز بهداشتی و درمانی: شامل درمانگاه، کلینیک، پلی کلینیک و مرکز بهداشت می باشد. فعالیت مرکز 
بهداشت عموماً انجام واکسیناسیون و در مواردی توأم با خدمات درمانی است.

آزمایشگاه تشخیص طبی: آزمایشگاه تشخیص طبی به طور اعم عبارت است از آزمایشگاه میکرب شناسی و 
انگل شناسی، سرم شناسی و شیمی بیولوژیک. 

توانبخشی: به کلیه واحدهای درمانی اطالق می گردد که صرفاً کار درمان فیزیکی بدن را انجام می دهند. این 
مؤسسات شامل فیزیوتراپی، کار درمانی، گفتار درمانی، شنوایی سنجی، بینایی سنجی و ارتوپدی فنی می باشد. 

پرتونگاری: تشخیص و درمان بیماری ها با استفاده از انرژی به صورت اشعه است که توسط پزشکان  متخصص 
پرتونگاری، تکنسین های پرتونگاری و کارمندان تجربی واجد شرایط خاص و دارای کارت اجازه کار از وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام می شود. 

رشد طبیعی جمعیت Natural Growth Rate( NGR(: عبارت از این است که هرسال به ازای هر هزار 
نفر جمعیت چند نفر به جمعیت اضافه خواهد شد.

 میزان خام موالید Crude Birth Rate( CBR(: تعداد کودکان زنده به دنیا آمده به ازای هر هزار نفر 
جمعیت برآورد شده در وسط سال، دریک سال معین.

 میزان باروری عمومی General Fertility Rate( GFR(: تعداد موالید زنده به ازای هر هزار زن گروه سنی 
10 تا 49 ساله )در سنین باروری( دریک سال معین. 

میزان خام مرگ و میر Crude Death Rate( CDR(: تعداد مرگهای ناشی از کلیه علل در هزار نفر 
جمعیت در وسط هرسال ودریک منطقه معین.

میزان مرگ و میر نوزادان: تعداد نوزادانی که تا 28 روزگی به ازای هر هزار نفر موالید زنده فوت کرده اند.
میزان مرگ و میر اطفال زیر یک سال: تعداد کودکانی که تا یکسالگی به ازای هر هزار نفر موالید زنده فوت 

کرده اند.
میزان مرگ و میر کودکان زیر 5 سال: تعداد کودکانی که تا 5 سالگی به ازای هر هزار نفر موالید زنده فوت 

کرده اند.
نسبت نوزادان با وزن کمتر از 2500 گرم در هنگام تولد: تعداد نوزادان متولد شده دارای وزن کمتر از 2500 

گرم )در هنگام تولد( نسبت به کل نوزادان متولد شده در یک سال معین.
بهداشت و درمان
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15 - 1 - تعداد مؤسسات درمانی فعال و تخت های موجود درآنها برحسب وضعیت حقوقی در سال 1389

شرح
وابسته به دانشگاه های جمع

سایرخصوصیعلوم پزشکی استان

تختمؤسسهتختمؤسسهتختمؤسسهتختمؤسسه

203.86982.240449481.135شهر اهواز

547.715315.0205599182.096استان خوزستان
مأخذ: سالنامه استانداري سال 1389

15 - 2 - سرانه ی تخت موجود در بیمارستان ها طی سه سال اخیر

شرح
138913881387

استان 
استان شهر اهوازخوزستان

استان شهر اهوازخوزستان
شهر اهوازخوزستان

برآورد 
1.140.792 4.389.450 1.163.608 4.447.829 1.186.880 4.506.985 جمعیت

تعداد تخت 
7.7153.8697.7873.9337.4953.637موجود

سرانه ی 
584307571296586314تخت

مأخذ: سالنامه استانداري سال 1389

توضیح: منظور از سرانه ی تخت تعداد افراد موجود به ازای یک تخت در بیمارستان ها می باشد که حاصل 
تقسیم جمعیت بر تخت می باشد. قابل ذکر است که در محاسبه ی این شاخص در شهر اهواز از جمعیت 

خدمات شهری استفاده شده است.
  

فصل پانزدهـم
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15 - 1 - سرانه ی تخت موجود در بیمارستان ها طی سه سال اخیر

                   مبنا: جدول 15 - 2

15 - 3 - تعداد مراکز بهداشتی درمانی برحسب وضعیت جغرافیایی در سال 1389
شهری -  روستاییروستاییشهریجمعشرح

124101149شهر اهواز

49129811974استان خوزستان
مأخذ: سالنامه استانداري سال 1389

15 - 2 - مراکز بهداشتی درمانی برحسب وضعیت جغرافیایی در سال 1389

                 مبنا: جدول 15 - 3

بهداشت و درمان
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15 - 4 - تعداد مراکز بهداشتی درمانی برحسب وضعیت حقوقی در سال 1389

وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی و جمعشرح
سایر*خصوصیخدمات بهداشتی و درمانی

124871819شهر اهواز

4913994250استان خوزستان
مأخذ: سالنامه استانداري سال 1389

*شامل موسسات درمانی وابسته به سایر سازمانها و ارگانها از قبیل سازمان تأمین اجتماعی، شرکت نفت، 
ارتش، سپاه و غیره می باشد.

15 - 3 -  مراکز بهداشتی درمانی برحسب وضعیت حقوقی در سال 1389

              مبنا: جدول 15 - 4

15 - 5 - تعداد مراکز بهداشتی درمانی برحسب نحوه اداره و زمان کار در سال 1389

شرح
زمان کارنحوه اداره

شبانه روزیروزانهغیرمستقلمستقلجمع

1241810610222شهر اهواز

4917142039596استان خوزستان
  مأخذ: سالنامه استانداري سال 1389  

فصل پانزدهـم
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15 - 6 - خانه های بهداشت فعال روستاها و جمعیت زیر پوشش آنها در سال 1389

تعداد خانه های شرح
بهداشت فعال

روستاهای تحت پوششکارکنان ) بهورز(

جمعیتتعدادزنمردجمع

9220412183452159.854شهر اهواز

8921.8081.0028064.6641.198.934استان خوزستان
مأخذ: سالنامه استانداري سال 1389  

15 - 7 - واکسیناسیون انجام شده در مراکز وابسته به دانشگاه علوم پزشکي در سال 1389

فلج اطفال شرح
ب.ث.ژ MMR)پولیو(

)سل(

دیفتري،  کزاز 
سیاه سرفه 

)ثالث(

دیفتري و 
 کزاز )توأم 
بزرگساالن(

هپاتیتمننژیت

97.959 17.460 18.225 149.544 36.817 89.978 187.747 شهر اهواز

استان 
259.413 53.407 101.963 427.452 88.314 246.975 520.031 خوزستان

  مأخذ: سالنامه استانداري سال 1389

15 - 8 - تعداد آزمایشگاه، داروخانه، مراکز پرتونگاری و مراکز توانبخشی 
مرکز اورژانسمرکز توانبخشیمرکز پرتونگاریداروخانهآزمایشگاهشرح

732156011729شهر اهواز

211446137236116استان خوزستان
مأخذ: سالنامه استانداري سال 1389

15 - 9 -  موارد مراجعه به کلینیکهای بهداشت و تنظیم خانواده

تعداد مراکزشرح
موارد مراجعه

سایر مواردآی.یو.دیکاندومقرصجمع

170459.524354.07079.6122.32523.517شهر اهواز

استان 
1.2561.998.1541.442.189306.19111.196238.578خوزستان

مأخذ: سالنامه استانداري سال 1389

بهداشت و درمان
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15 - 10 -  فهرست بیمارستانهاي شهر اهواز در سال 1389
رشته فعالیتآدرسوابستگيتخت ثابتبیمارستانردیف

فوق تخصصیکوي گلستاندانشگاه550گلستان 1

فوق تخصصیخیابان ازادگاندانشگاه590امام خمیني 2

فوق تخصصیامانیه – خ فلسطیندانشگاه238رازي3

اطفالزیتون کارمندي – خ توحیددانشگاه165ابوذر 4

کوي گلستان –جنب دانشگاه130شفا 5
خون و سرطانبیمارستان گلستان

عمومیکوت عبداهللدانشگاه217سینا 6

سوانح و سوختگیامانیه – خ مستعاندانشگاه140آیت ا…طالقاني 7

اتوبان اهواز اندیمشک - دانشگاه210سالمت 8
روانپزشکیکیلومتر8 

عمومیکوي سپیدارتامین اجتماعي204امیرالمومنین9

عمومیکمپلو – خ امیر کبیر شماليتامین اجتماعيفعال  تعطیلامیرکبیر10

عمومیخ بهار چهارراه شریعتيخصوصي100اروند11

عمومیخ امام نبش خ فرهنگخصوصي200آریا13

عمومیلشکر – بلوار قدسخصوصي98آپادانا14

کیان پارس - فلکه اول بعد خصوصي200مهر15
عمومیاز سازمان آب

عمومیشهرك نفتشرکت نفت350نفت16

عمومیجنب لشکر 92ارتش578100 ارتش17

عمومیجاده گلستان جنب کارخانه نوردسپاه پاسداران120شهید بقایي18

روانپزشکیکوي گلستانبنیادجانبازان85بوستان19

بلوار ساحلي – روبروي نیروي انتظامي96فاطمه زهراء20
عمومیفروشگاه رفاه - خ اباذر

خ انقالب - خ سروش کمیته امداد 180آیت اهلل کرمي 21
عمومیشمالی - خ بهاران

مأخذ: معاونت درمان  دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي درماني  جندي شاپوراهواز

فصل پانزدهـم
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15 - 11 - فهرست آزمایشگاههاي شهر اهواز در سال 1389

نام موسس و نام آزمایشگاهردیف
یا موسسین

نام مسئول فني
)یا مسئولین 

فني(
موقعیتشماره تلفنتاریخ تاسیس

دکتر امامي1
دکتررحیم 

امامي 
لنگرودي

دکتررحیم 
خ شریعتي -  قبل 50/3/122225357امامي لنگرودي

از چهارراه زند

دکترعماد 2
مستوفي

دکترنپتون 
عمادمستوفي

دکترنپتون 
79/4/272210475عمادمستوفي

سلمان فارسي 
- بین آزادگان 
ونظامي - پالك 

7983

دکتر مالئکه3
دکتر 

سیدابوالحسن 
مالئکه

دکتر 
سیدابوالحسن 

مالئکه
75/2/202217199

نادري -  خ 
فردوسي ساختمان 

پزشکي مهرگان

دکترداریوش دکترتوحیدي4
توحیدي

دکتر حسن 
ح طالقاني بین 75/3/22230358هابیلی

مسلم و شریعتي

دکتر سینا5
مهنازپهلواني

دکترمهناز
-81/2/28پهلواني جوني

بلوار امام خمیني 
بین خیابان دوم 

وسوم

دکترنسترن ارسطو6
رنجبري

دکترنسترن 
خ بني هاشم بین 77/5/133770705رنجبري

غزنوي و کیان

دکترطاهره دانش7
رجبي

دکترطاهره 
اهواز - خ طالقاني 13782216803رجبي

نبش حافظ 

دکتر دکترصدقي8
فریبا صدقي

دکتر 
79/9/194445980فریبا صدقي

زیتون کارمندي 
- خ شهید بندر 

پالك 81

دکتردکترپناهي9
فرزان پناهي

دکتر
کوي شهید رجایي 13832280992فرزان پناهي

سه راه باهنر

دکتراحمد دکترفرخ نیا10
علي فرخ نیا

دکتراحمد علي 
82/11/115526872فرخ نیا

زیتون کارگري- 
خ عالمه- 

جنب تاکسي 
سرویس همسفر

 
     

بهداشت و درمان
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15 - 11 - فهرست آزمایشگاههاي شهر اهواز در سال 1389)ادامه(

نام ردیف
آزمایشگاه

نام موسس و یا 
موسسین

نام مسئول فني 
)یا مسئولین فني(

تاریخ
موقعیتشماره تلفن تاسیس

رازي11
محمدجوادکجباف - 
پادماگارچیت نیس 
علي خدادادي - 
محمد علي غفاري

محمدجوادکجباف 
- پادماگارچیت 

نیس 
علي خدادادي - 
محمد علي غفاري

13702219518
خ ادهم بین 

سلمان فارسي 
و کافي

دکترماریا کالنتر دکترکالنتر12
هرمزي

دکترماریا کالنتر 
هرمزي

80/12/182258716
حصیرآباد

خ 9 شهرداري
پالك 20

پارس13

دکتر سید نعمت 
اله جزایري

دکتر پیام فتحي 
زاده

دکتر سید نعمت 
3 - 87/7/282921382اله جزایري

خ مسلم جنوبي  
مجتمع پزشکي 
کسري جنب 

کلیسا طبقه دوم

دکتر سید علی شفا14 
الهادی مروج

دکتر سید علی 
کوي انقالب 13883783730الهادی مروج

خ بني هاشم

بزرگ 15
کیانپارس بین 13883388218دکتر علی شفیعی دکتر علی شفیعی کیانپارس

خ 7 و 8 غربی

دکتر حسن دکتر حسن ساکی دکتر ساکی 16
13882229105ساکی 

خ نادری  
خوانساری  جنوبی 
کوچه بن بست 

پالك 622

خ سعدي سه راه 61/1/212224016دکترمهدي مفاخردکترمهدي مفاخردکترمفاخر17
جعفري

دکتر صغري دکترحسنوند18
حسنوند

دکتر صغري 
81/2/283797766حسنوند

خ خشایار -  بین 
زینب وسروش 

پالك 654

دکترسارا دکترسارا اسماعیليدرمان19
خیابان اصلي 13813327301اسماعیلي

فرهنگ شهر

دکترایران دکترایران رشیديدکتررشیدي20
69/8/32221025رشیدي

نبش خیابان 
طالقاني مقابل 
بازار مرکزي 

ساختمان ایران 
کلینیک طبقه 4

فصل پانزدهـم
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15 - 11 - فهرست آزمایشگاههاي شهر اهواز در سال 1389)ادامه(

نام موسس و یا نام آزمایشگاهردیف
موسسین

نام مسئول فني  
موقعیتشماره تلفنتاریخ تاسیس)یا مسئولین فني(

ایران زمین21
دکترطاهره فاضلي - 
دکترشریف مراغي - 
دکترعبداله رفیعي  

دکترطاهره فاضلي  
-  دکتر شریف 
مراغي  -  دکتر 

عبداله رفیعي

81/9/132230540
خ کتانباف بین 
نادري و کافي 

پالك 76

دکترمحمد 22
پور

دکتر محبوب 
محمدپور

دکتر محبوب 
خ نادري فرعي 13802212870محمدپور

حافظ

خ نادري -  13795553386دکترمریم طارميدکترمریم طارميدکترطارمي23
مجتمع آرین

دکتر محمد طه دکتر جاللي24
جاللي

دکتر محمد طه 
13722218178جاللي

ابتدای نادری 
شرقی - کوچه 
دوم -  خیابان 
بهزادی -  بین 
مولوی و خاقانی

فارابي25
دکتر فرج زاده 

دکترامام
دکترکدخدایي

دکتر فرج زاده 
 دکترامام 

دکترکدخدایي
13772243366

خ سلمان 
فارسي -  خ 
علم الهدي – 
مجتمع مروارید

درمانگاه 26
دکتر پروین  - ولیعصر

خ ادهم -  نبش 78/8/225512188خردمند
مهران

27
درمانگاه 

شبانه روزی 
دی اهواز

خ 16 غربی 13763384662دکترحسن ساکی - 
کیانپارس

درمانگاه جهاد 28
دکتر مسعود  - دانشگاهی

78/3/122220064یزدي زاده
خ نادری خ 
حافظ نبش 

سلمان فارسی

درمانگاه 29
دکتر صغری  - شهید حکیم

77/3/23339752حسنوند
میدان مولوی 
– خ مدرس 

پالك29

30
درمانگاه 

شرکت پزشکی 
صنعت آب و 
برق خوزستان

دکتر فریبا   - 
78/2/143335638صدقی

گلستان نرسیده 
به بیمارستان 

گلستان

بهداشت و درمان
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15 - 11 - فهرست آزمایشگاههاي شهر اهواز در سال 1389)ادامه(

نام موسس و نام آزمایشگاهردیف
یا موسسین

نام مسئول فني 
)یا مسئولین 

فني(
موقعیتشماره تلفنتاریخ تاسیس

درمانگاه فوالد 31
دکتر پیام -خانواده

کیانپارس خ پنجم 82/7/263389652فتحی زاده
غربی پالك 17

درمانگاه 32
دکتر سارا -دارالشفاء

کمپلو 81/12/243771176اسماعیلی
ناصر خسرو شمالی

دکتر میترا دکتر غالمی33
غالمی

دکتر میترا 
خ سی متری کوچه 13842259804غالمی

مهزیار پ 82

مرکز شهری 34
آسیاباد خ 8 جنب 2246274---شماره 2

مسجد شهداء

مرکز شهری 35
خ شهید گندمی 6 – 2215633---شماره1

پشت مصلی

دکتر محبوب -ب ( آریا36
خ امام چهارراه آبادان13482227253محمدپور

دکتر پیام -ب( آپادانا37
لشکر -   بعداز 5 -13533770093فتحي زاده

تاالر آفتاب

ب ( فاطمه 38
دکتر مسعود -زهرا

5 -13815534200یزدي زاده

چهار راه زند خ 
اباذر روبروي پاسگاه 
شماره 1 راهنمائي 

و رانندگي

دکتر حمید -ب ( اروند39
خ شریعتي 6-13722217712مرادزادگان

خ شهید قنواتي

-ب ( مهر40
دکتر 

عبدالحمید 
نقاش

کیانپارس13783339475-7

ب ( شهید 41
دکتر محمد -بقایي

جاده گلستان روبروي 52-13623343944تائید
کارخانه نورد

پلی کلینیک 42
دکتر مریم -شهید رجایی

خ 24 متري خ 4–13502227191طارمي
کیکاووس

پلی کلینیک  43
دکتر الهام -امیرکبیر

کمپلو خ امیر کبیر3-13723774021مطوریان

ب( امیر 44
دکتر ماریا -المومنین

سپیدار11-13792271905کالنتر هرمزي

فصل پانزدهـم
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15 - 11 - فهرست آزمایشگاههاي شهر اهواز در سال 1389)ادامه(

نام موسس نام آزمایشگاهردیف
و یا موسسین

نام مسئول فني 
)یا مسئولین فني(

تاریخ 
موقعیتشماره تلفنتاسیس

شهرك نفت3 - 13794436601دکتر حسن هابیلي - ب( بزرگ نفت45

کوي گلستان پارك 3344440 -  -  - ب ( بوستان46
قوري

دکتر سید علي  - ب( سینا47
کوت عبداهلل2 - 13495550591الهادي مروج

3330927  1345 -  - ب( طالقاني48
امانیه خیابان مستعان3330887

جاده اندیمشک بعد 13764437707 -  - ب( سالمت49
از پلیس راه

دکتر نپتون عماد  - ب ( امام خمیني50
22221141   1380مستوفي

2227534
خ آزادگان 
)24 متري(

13473340076دکتر میترا غالمی - ب ( گلستان51
کوي گلستان7 - 3341042

دکترسید علي الهادي  - ب ( رازي52
7 – 13243335935مروج

3333050  - 1
خ فلسطین جنب 

انتقال خون

 - ب ( شفا53
دکتر ایران رشیدی 

- دکتر گله داری   -  
دکتر رضا جوهری

کوي گلستان جنب 1 - 13683340420
بیمارستان گلستان

میدان شهید بندر 5  -  13604443051 -  - ب ( ابوذر54
اول زیتون

دکتر حمید پاستور55
مرادزادگان

دکتر حمید 
خ طالقاني روبروي 13842227890مرادزادگان

داروخانه هنرمند

دکتر راضیه مهر56
کوي فاطمیه 13785538902دکتر راضیه مدیحيمدیحي

)یوسفي( پ 21

پل لشکر8 – 3330056 -  -  - ب 578 ارتش57

آزمایشگاه دکتر 58
مطوریان

دکتر الهام 
کیانپارس نبش خ 13853337541دکتر الهام مطوریانمطوریان

میهن شرقي

بیمارستان عالمه 59
دکتر سید ابوالحسن  - کرمي

اتوبان انقالب96 -  13853779994مالئکه

دکتر نقاش60
دکتر 

عبدالحمید 
نقاش

دکتر عبدالحمید 
13864440274نقاش

زیتون کارمندي  
فلکه چیتا  

خ حجت- نبش زمزم

بهداشت و درمان



254

15 - 11 - فهرست آزمایشگاههاي شهر اهواز در سال 1389)ادامه(

نام موسس و نام آزمایشگاهردیف
یا موسسین

نام مسئول فني 
)یا مسئولین فني(

تاریخ 
موقعیتشماره تلفنتاسیس

مرکز تحقیقات 61
دکتر سید علی  - آزمایشگاه رفرانس

امانیه – نبش 13833331215الهادی مروج
خیابان مستعان

شرکت  نور اهواز62
تعاونی

دکتر راضیه مدیحی 
کیانپارس – نبش 13893385578دکتر محمدی اصل

خیابان 5 غربی

سالمت63
دکتر رضا 

جوهری اسم 
علی

 - 13890612دکتر علی شیرین
3275561

شیبان – خیابان 
شهید شمشیری

دکتر رضا جوهری  - درمانگاه مهرگان64
13893386380اسم علی

کیانپارس - خیابان 
6 غربی -  تقاطع 

شهید وهابی

مرکز شهری 65
3341021 -  -  - شماره 4

کوی سعدی 
-  خیابان شهید 

صالحی

کیان آباد -  3780434 -  -  - مرکز کیان آباد66
خیابان 14

درمانگاه شماره 4 67
کوت عبداله5564819 -  -  - تامین اجتماعی

درمانگاه شماره 5 68
کوی سلطان منش2255966 -  -  - تأمین اجتماعی

درمانگاه شماره 6 69
کوی علوی3780426 -  -  - تأمین اجتماعی

درمانگاه شماره 7 70
کوی ملت4470721 -  -  - تأمین اجتماعی

شرکت امام رضا)ع(71
کوت عبداله – 13895558360دکتر علی شیرینتعاونی

درویشیه

72
ژنتیک پزشکی و 
تشخیص پیش از 

تولد نرگس

دکتر غالمرضا 
شریعتی

دکتر غالمرضا 
 - 1389شریعتی

کیانپارس -  
خیابان میهن شرقی 

-  پالك 18

یاوران جندی 73
شاپور

شرکت 
تعاونی

دکتر محمد جواد 
کجباف دکتر منیژه 
کدخدایی الیادرانی 

دکتر یادماگار 
چیت نیس

1389 - 
کوی شریعتی 2 
-  خیابان 14 
-  پالك 33

فصل پانزدهـم
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15 - 12 - فهرست آزمایشگاه های پاتولوژی اهوازدر سال 1389
موقعیتمسئول فنیشهرستاننام آزمایشگاهردیف

خیابان بنی هاشمدکتر نسترن رنجبریاهوازارسطو1

خیابان طالقانیدکترطاهره رجبیاهوازدانش2

زیتون کارمندیدکترفریبا صدقیاهوازدکتر صدقی3

خیابان نادریدکترمحبوب محمد پوراهوازدکتر محمد پور4

خیابان نادریدکترسید ابوالحسن مالئکهاهوازدکتر مالئکه5

خیابان نادریدکترنپتون عماد مستوفیاهوازدکتر مستوفی6

دکترسید نعمت اله اهوازپارس7
جزایری

خیابان مسلم جنوبي -  مجتمع 
پزشکي کسري - جنب کلیسا 

-  طبقه دوم

کوی فاطمیه )یوسفی(دکترراضیه مدیحیاهوازمهر8

درمانگاه جهاد 9
خیابان نادریدکترمسعود یزدی زادهاهوازدانشگاهی

اهوازبیمارستان بزرگ نفت10
دکتر سید نعمت اله 

جزایری -  دکتر طاهره 
فاضلی

شهرك نفت

لشکردکترپیام فتحی زادهاهوازبیمارستان آپادانا11

بیمارستان امام 12
خیابان آزادگاندکترنپتون عماد مستوفیاهوازخمینی)ره(

خیابان امام – چهار راه آباداندکترمحبوب محمدپوراهوازبیمارستان آریا13

14
درمانگاه شرکت 

پزشکي صنعت آب 
و برق

گلستان -  نبش خیابان فروردیندکترفریبا صدقياهواز

دکتر سید علی الهادی اهوازشفا15
مروج

کوي انقالب – خیابان بني هاشم  
پالك118

دکترسید علي الهادي اهوازبیمارستان رازي16
خیابان فلسطین –جنب انتقال خونمروج

دکترسید علي الهادي اهوازبیمارستان سینا17
کوت عبداالهمروج

خیابان نادری -  خوانساری جنوبی دکتر حسن ساکیاهوازدکتر ساکی18
کوچه بن بست

بهداشت و درمان
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15 - 12 - فهرست آزمایشگاه های پاتولوژی اهوازدر سال 1389 )ادامه(
موقعیتمسئول فنیشهرستاننام آزمایشگاهردیف

کوی گلستان دکتر ایران رشیدیاهوازبیمارستان شفا19
جنب بیمارستان گلستان

دکتر راضیه مدیحیاهوازنور اهواز20
کیانپارس – نبش خیابان 5 غربیدکتر محمدی اصل

خیابان کتانباف دکتر طاهره فاضلیاهوازایران زمین21
بین نادری و کافی – پالك 76

نبش خ طالقانی -  مقابل بازار دکتر ایران رشیدیاهوازدکتر رشیدی22
مرکزی -  ساختمان ایران کلینیک

کیانپارس -  بین خیابان 7و8 غربیدکتر علی شفیعیاهوازبزرگ کیانپارس23
مأخذ: معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

15 - 13 - فهرست بیمارستان های ترك اعتیاد در شهر اهواز در سال 1389

سال مالکیتنام مرکزردیف
سهمیه روانشناسموسستاسیس

آدرسمتادون

بیمارستان 1
معاونت 1384دولتیامام خمیني

درمان
زینب 
24 متري بیمارستان 500.000همدانی

امام خمیني

بیمارستان 2
معاونت 1386دولتیطالقاني

امانیه  خیابان مستعان – 125.000امل نواصریدرمان
بیمارستان طالقاني

بیمارستان 3
معاونت 1386دولتیسینا

درمان
الهه فارسی 

کوت عبداهلل بیمارستان 90.000راد
سینا

دکترعلیرضا 1381خصوصیآزادگان4
سپیانی

مریم 
فراهانی - 
کمال باوی

انتهای شیخ بهایی جنوبی  400.000
- بعد از راه بند کیان

الدن 1382خصوصیسینا5
احترامیان

یونس 
225.000احمدی

خیابان نادري غربي – 
نبش خ نظامي – مجتمع 

عتابي پور

1384خصوصیبوعلي6
خ 

دکترفروغ 
ریاحي

فرزادالهیاری - 
330.000فاطمه فداکار

خیابان نادري غربي – 
بین حافظ و فردوسي – 

مجتمع بزرگ نادري

دکترمنصور 1384خصوصیبهاران7
مصباح

حجت اهلل 
75.000ادیب فر

خیابان نادري غربي  
نبش خ نظري پور  

مجتمع بهاران

فصل پانزدهـم
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15 - 13 - فهرست بیمارستان های ترك اعتیاد در شهر اهواز در سال 1389 )ادامه(

سال مالکیتنام مرکزردیف
سهمیه روانشناسموسستاسیس

آدرسمتادون

عباس لیلي 1384خصوصیروناك8
زاده

آلیس عادل
چهار راه نادري مجتمع 350.000فاطمه افضلی

آرین – طبقه چهارم

دکترعزت 1384خصوصیپارسیان9
120.000 - اله  قاسمي

خیابان نادري غربي  
خیابان شهید سراج  
طبقه فوقاني داروخانه 

دکتر طاهري

1383خصوصیمهراد10
دکترسید 

علی 
سجادي

مراد روشن 
بین - 
ساسان 

باوی

خیابان نادري غربي خ 350.000
سعدي مجتمع صدف

1386خصوصیکادوس11
دکتر 

مرتضی 
وجداني

فاطمه 
سادات 

اشرف زاده
180.000

خیابان نادري غربي – 
نبش خیابان خوانساري 
– ساختمان امیرالمومنین

دکترمحسن 1385خصوصیداریوش12
قاسم نژاد

فاطمه 
450.000ریاحی

سه راه باهنر - خ یک 
سپیدار - پشت تاکسی 

سرویس آرش

1386خصوصیتولد نو13
دکتر

عبدالعلی  
صوفیوند

فریبا 
260.000جلیلیان

خیابان خشایار – بین 
هاللي و فراهاني – پالك 

520

خ مریم سما 1386خصوصیایران14
لپور

نوراله 
350.000شیرمردی

کیان آباد نبش خیابان 8 
شرقی طبقه دوم مجتمع 

ساختمانی

دکتر مهدي 1386خصوصیبردیا15
سیاح برگرد

سحر اله 
280.000مرادی

کیانپارس خیابان میهن  
شرقي – ساختمان پزشکي 

میهن طبقه اول واحد 2

دکترناهید 1386خصوصیدي16
خضرزاده

حسنعلی 
180.000کمیلی

خیابان نادري شرقي بین 
ادهم و گندمي جنب 

داروخانه دکتر گرگزاده

دکتر محمد 1386خصوصیآزادي17
علي سخاجو

محمود 
200.000عباداتی

خیابان نادری شرقی 
خیابان مولوی مجتمع 

تخصصی وفوق تخصصی 
جواد طبقه 3

بهداشت و درمان
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15 - 13 - فهرست بیمارستان های ترك اعتیاد در شهر اهواز در سال 1389 )ادامه(

سال مالکیتنام مرکزردیف
سهمیه روانشناسموسستاسیس

آدرسمتادون

دکتر آیت 1386خصوصیرها18
اله گودرزي

سیما 
35.000عسکری

خیابان طالقاني – بین 
مسلم وشریعتي  – جنب 

پاساژ صفاء

1385خصوصیآریا19
دکتر 

عبدالکریم 
نجفي

پونه 
350.000آزادمنش

کوروش - خ اقبال قبل 
ازفلکه اول - مجتمع 

مهدی طبقه دوم

دکتر 1386خصوصیمبین20
مسعود باوی

محمد 
مهردادنری 

میسا
کیان نبش خیابان طلوع 300.000

پالك 183

دکتر علي 1386خصوصیپارسه21
داوودي

الدن 
430.000هاشمی

میدان فرهنگ شهر 
جنب مسجدزین 

العابدین

دکترسید 1386خصوصیدکترعلوی22
رضا علوی

فاطمه سیاه 
350.000نوریان

خیابان سی متری - نبش 
اهوازیان روبروی گاراژ 

بختیاریها

دکترمهرداد  1387خصوصیرازی23
375.000آزیتا آذرنیانورزاده

زیتون کارگری خیابان 
عالمه طبقه فوقانی 
داروخانه دکترجمالی

دکتر1387خصوصیامین24
شهرك دانشگاه خیابان 280.000حیدرچلداویمحمداگنه

اصلی نبش 14

دکترسارا 1387خصوصیبرنا25
سیدمرتضایی

عبدالکریم 
200.000حمیدی

اهواز - فلکه ساعت - 
امانیه - خیابان منصفی 
شرقی ساختمان شمس

دکترفالح 1388خصوصیصدرا26
امیری

سید محمود 
20.000حسینی

شیبان - خیابان 
سوم - پالك9 - جنب 
داروخانه دکترصادقی

1388خصوصیدرمانگران27
خ 

دکترعارفه 
مبشر

معصومه 
70.000سلطانی

کیانپارس - خیابان 
توحید شرقی - مجتمع 
درمانگران طبقه پنجم

دکتر1388خصوصیاهورا28
فرشیدرضایی

زهره 
200.000محمدی

خیابان طالقانی - بین 
نظامی و فردوسی - 

پاساژبوعلی طبقه چهارم 
واحد5

فصل پانزدهـم



259

15 - 13 - فهرست بیمارستان های ترك اعتیاد در شهر اهواز در سال 1389 )ادامه(

سال مالکیتنام مرکزردیف
سهمیه روانشناسموسستاسیس

آدرسمتادون

1388خصوصیخانه سبز29
دکترعیسی 

عرب 
سلمانی

آخراسفالت کوی ابوذر - 190.000-
نبش خیابان ششم

دکترتورج 1388خصوصیمتین30
شکرلو

طاهره 
کوی رمضان - فاز2 - 160.000مجیدی

خیابان11 - پالك 6

دکترعزیز 1389خصوصیپاداد31
120.000کمال باویممتاز

پادادشهر - انتهای خیابان 
جواداالئمه میدان جواداالئمه 
ساختمان هادی سازه طبقه 2

دکترآریان 1389خصوصیراه زندگی32
دلپسند

مرضیه 
آسیه آباد -  خیابان 7 - 20.000امیری

بین کارون ومیاحی

1389خصوصیبهراد33
دکتر

محمدحسن 
خضریان

60.000امل حمید
گلستان خیابان فروردین 
بین بیمارستان گلستان 

وپارك قوری

دکترشهرام 1389خصوصیبهمن34
ترحمی

زهره 
30.000محمدی

خیابان طالقانی جنب 
حسینیه ثاراله ساختمان 

ایران کلینیک

1389خصوصیسبحان35
دکتر 

عبدالرحیم 
حمیدی

عبدالکریم 
20.000حمیدی

کوی انقالب - خیابان شیخ 
بها جنوبی - بین سام و رامین 

روبرو شهرداری سابق

دکتر حاتم 1390خصوصیراه سالمت36
20.000شهروییبوستاني

خیابان نادری -  خیابان 
فردوسی - مجتمع پزشکی 

میالد - طبقه 1

دکترعلیرضا 1390خصوصیآرامش37
سپیانی

فاطمه 
کمپلو - بین طوس ودژبان 30.000فداکار

ساختمان ستاره

38 DICدر MMT
معاونت 1389دولتیشماره یک

150.000-بهداشتي
حصیرآباد -  خیابان 

4اصلی چهارراه اول - 
پالك 368

39
 MMT
DICدر

پاسارگاد
دکتربابک 1388خصوصی

هاشمی
الدن 
190.000هاشمی

چهارراه آبادان -  خیابان 
مهربند بین کمپانی وبلوار 

ایت اله بهبهانی
مأخذ: معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

بهداشت و درمان
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15 - 14 - فهرست درمانگاههای عمومی شهر اهواز در سال 1389

ف
سال مالکیتنام درمانگاهردی

بخشهای پزشکیوابستگیتاسیس
بخشهای 

پاراکلینیک 
)مسئول فنی(

موقعیت

آموزش 1378دولتیفرهنگیان1
وپرورش

داخلی- جراحی-پوست-
ندارددندانپزشکی

پادادشهر- 
خیابان 14 
روبری خانه 

معلم

شهرداری1377دولتیشهرداری2

اطفال- چشم-گوش حلق 
بینی- ارتوپدی-داخلی 
جراحی- زنان مامایی 
دندانپزشکی-پوست

ندارد

خیابان 
سلمان 

فارسی نبش 
ازادگان

داخلی-  جراحی- زنان- بسیج1379دولتیایثارگران32
پوست-  دندانپزشکی

آزمایشگاه
)راضیه مدیحی(

فیزیوتراپی
)فرزام فروغی(

کوت 
عبداله-  

پیچ خزامی 
جنب سپاه

بسیج1379دولتیایثارگران43

داخلی- جراحی- 
زنان- اطفال- پوست- 

ارتوپدی-  چشم پزشکی- 
دندانپزشکی

آزمایشگاه
)پیام فتحی زاده(

منبع آب- 
ایستگاه 

اول جنب 
دبیرستان 
حالج پور

سپاه1379دولتیشهیدبقایی5

داخلی-جراحی-
اطفال- زنان- پوست- 

روانپزشکی- ارتوپدی-چشم 
پزشکی- قلب-نوروسرجری- 
نورولوژی- گوش حلق بینی- 

ارولوژی- دندانپزشکی

رادیولوژی
)یاورشاه ولی( 

ازمایشگاه
)محمدتایید(
فیزیوتراپی

)ساراصفری 
محمدرضا 
سقالرزاده(

خیابان 
شریعتی 

جنب سینما 
فلسطین

جهاد6
جهاد 1378دولتیدانشگاهی

دانشگاهی

داخلی- جراحی- 
ارولوژی- زنان 

ومامایی- گوش حلق 
بینی-  ارتوپدی- پوست- 

روانپزشکی- دندانپزشکی- 
قلب وعروق

رادیولوژی
)پیمان نصیری(

آزمایشگاه
)مسعودیزدی زاده(
تغذیه ورژیم درمانی

خیابان 
سلمان 
فارسی 
خیابان 
حافظ 
جنوبی

- - صنایع فوالد1379دولتیفوالد71
کیلومتر 
10 جاده 
ماهشهر

فصل پانزدهـم
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15 - 14 - فهرست درمانگاههای عمومی شهر اهواز در سال 1389 )ادامه(

ف
سال مالکیتنام درمانگاهردی

بخشهای پزشکیوابستگیتاسیس
بخشهای 

پاراکلینیک 
)مسئول فنی(

موقعیت

1379دولتیفوالد82
شرکت 
فوالد 

خوزستان

داخلی - جراحی - 
روانپزشکی - قلب وعروق 

- ارولوژی - ارتوپدی - اطفال 
- چشم پزشکی - نورولوژی - 

دندانپزشکی

آزمایشگاه
)طاهره رجبی(
رادیولوژی)....(

کیانپارس- 
خیابان 
5غربی

1379دولتیفوالد93
شرکت 
فوالد 

خوزستان

جراحی- اطفال- زنان 
ومامایی- پوست- گوش 
حلق بینی- دندانپزشکی- 
ارتوپدی- چشم پزشکی 

ندارد

کیلومتر10 
جاده 

خرمشهر 
شهرك بیت 

المقدس

1337خیریهولی عصر10
انجمن 
خیریه 
ولیعصر

پزشک عمومی- داخلی- 
اطفال - چشم پزشکی

رادیولوژی
)خلیل خشتی(

آزمایشگاه
)پروین خردمند(

خیابان 
شهید ادهم 

چهارراه 
مهران

جهاد1382دولتیشهیدحکیم11

داخلی- جراحی- زنان- 
اطفال- پوست- ارتوپدی-  

چشم پزشکی- گوش 
حلق بینی- قلب عروق- 

دندانپزشکی

رادیولوژی
)ابوالقاسم انبیایی(

فیزیوتراپی
)مسعودناصری(

آزمایشگاه
)صغری حسنوند(

امانیه-  
میدان 
مولوی 
خیابان 
مدرس

1387خصوصیدی12

شرکت 
خدماتی 
بهداشتی 

دی

پزشکی عمومی- داخلی- 
جراحی - اطفال- 

دندانپزشکی- زنان- چشم 
پزشکی- گوش حلق بینی- 

پوست- روانپزشکی- 
ارولوژی- قلب عروق

فیزیوتراپی
)محمدنصرآبادی(

کیانپارس- 
خیابان16 

غربی

1386خصوصیآب وبرق13

شرکت 
صنعت 

پزشکی آب 
وبرق

پزشک عمومی- داخلی- جراحی- 
روانپزشکی- اطفال- زنان 

ومامایی- گوش حلق بینی- 
ارولوژی-  ارتوپدی- پوست- 

چشم- 
قلب وعروق- نورولوژی- عفونی- 

غدد- دندانپزشکی

رادیولوژی
)میناسیدنظری(

آزمایشگاه 
)فریباصدقی(
فیزیوتراپی

)مارال عبدالهی(

گلستان- 
خیابان 

فروردین 
نبش اذر

 

بهداشت و درمان
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15 - 14 - فهرست درمانگاههای عمومی شهر اهواز در سال 1389 )ادامه(

ف
سال مالکیتنام درمانگاهردی

بخشهای پزشکیوابستگیتاسیس
بخشهای 

پار اکلینیک 
)مسئول فنی(

موقعیت

بسیج1377دولتیدارالشفاء14

پزشک عمومی- داخلی- 
جراحی- زنان- اطفال- 

ارتوپدی- گوش حلق بینی- 
روانپزشکی - پوست - چشم 

- دندانپزشکی

رادیولوژی
)زهرابری(
آزمایشگاه

)سارا اسماعیلی(

کمپلو -  
خیابان ناصر 
خسرو شمالی 

نبش نامی

حقیقی1385خصوصیشفابخش15
پزشک عمومی - داخلی - 
جراحی - زنان - مامایی 

- دندانپزشکی

آزمایشگاه
)مهدی مفاخر(

مالشیه- 
خیابان 
چهارم 
- مقابل 
بهزیستی

نیروی 16
نیروی 1385دولتیانتظامی

انتظامی

جراحی- دندانپزشکی- 
ارتوپدی- روانپزشکی- 

چشم
-

کیان آباد- 
خیابان 
23غربی

--حقیقی1384خصوصیتپش17
کیانپارس- 

خیابان 
میهن شرقی

1386خصوصیکیان مهر18

غالمرضا 
محمدی 
کامرود- 

الهام بهزادی 
فرد- عظیمه 

آزمند

پزشک عمومی- داخلی- 
جراحی- اطفال- گوش 

حلق بینی- زنان ومامایی- 

فیزیوتراپی
)فردوس احدی(

کیان آباد- 
خیابان 
19غربی

1387خصوصیمهرگان19
شرکت 
مهرگان 

اتیه

پزشک عمومی- داخلی- 
جراحی- اطفال- زنان 
ومامایی- گوش حلق 

بینی-  ارتوپدی- چشم 
پزشکی- قلب وعروق)تست 
ورزش- اکوکاردیوگرافی(- 

اورولوژی- عفونی - 
دندانپزشکی

آزمایشگاه
)رضا جوهری 

اسم علی(
فیزیوتراپی

)الهام قیصری(

کیان 
پارس- 
خیابان 

شهید وهابی 
نبش 6غربی

1388خصوصیشمس20

شهین 
شمس الدین
بیژن برازنده

غالمرضاپیربابا
داریوش گالب لی 

داوودگالب لی

پزشک عمومی- عفونی- 
داخلی-  دندانپزشکی- 

کودکان- زنان

فیزیوتراپی
)علی عبادی(

کوی 
فرهنگیان 
جنب پمپ 

بنزین 
خیابان 
نیلوفر

فصل پانزدهـم
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15 - 14 - فهرست درمانگاههای عمومی شهر اهواز در سال 1389 )ادامه(

ف
سال مالکیتنام درمانگاهردی

بخشهای پزشکیوابستگیتاسیس
بخشهای 

پار اکلینیک 
)مسئول 

فنی(
موقعیت

1389خصوصیپارس21

پدرام صادقی- 
رابین موسایی - 
یونس رستمی - 
مهدی سقاپور - 
هادی شناسایی

پزشک عمومی- 
- داخلی- جراحی

کورش  نبش 
خ 14 اقبال
پالك 53

1389خصوصیکسری22

سیاوش کریمی - 
عبدالحمیدعنصری 
- مهوش کریمی - 
میترا صلح جو - 

مهدی زارعی

پزشکی عمومی- 
داخلی-  اطفال- 
دندانپزشکی- 
زنان- پوست- 
روانپزشکی- 

ارتوپدی

-
زیتون کارمندی-  

خ زمرد نبش 
فاضل پالك103

1389خصوصیآریا23

علی سرمست - 
محمدصادق علمداری 

- شاهرخ مهریار 
- علیرضاعبایی 

حسنی - فریدعباسی 
دزفولی

--

چهارراه 
آبادان - خ 

امام خمینی- خ 
فرهنگ- نبش 

خ مجاهدین

دکتر24
1389خصوصیمحمدزاده

علی محمدزاده- 
مهنازامینی- 

مریم چاوش زاده-  
شاهین محمدزاده- 
محمد امین پورنبی

--

خ دکترعلی 
شریعتی 
جنوبی- 

بین شهید 
ابراهیمی 

وپشمی پور 
پالك152

مأخذ: دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني جندي شاپور اهواز

بهداشت و درمان
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15 - 15 - فهرست درمانگاههای دندانپزشکی شهر اهواز در سال 1389
تلفننشانیموسسنام درمانگاهردیف

خیابان شریعتی-مهیار کاوشبهبود گستر1
221 -  2224268بین جهانیان وعظیم

کیانپارس-نبش خیابان7  عبداله سالمیکیانپارس2
3385959غربی-پالك268

زیتون کارمندی-احمد سپیدنامهزیتون3
نبش خیابان شهید بندر

 4443033
4439895

خیابان شریعتی- نبش کافی- امیر هوشنگ دقایقیاکسین4
2221833جنب پارکینگ سینما آفریقا

مرتضی ابراهیمی راد-آریان5
قدم خیر هاشم زاده

خیابان سلمان فارسی- بین 
خیابان ادهم و فرهنگ-کوچه 

بهزادی
2235236

منصور جعفرزادهنوین6
خیابان  شریعتي- نبش خیابان  

طالقاني- روبروي حسینیه 
ثارا...- پاساژ خالقي-طبقه دوم

 2228509
09163150013

احمدیتبسم7
خیابان سلمان فارسی- 

خیابان  حافظ- بین خیابان
 امام و سلمان فارسی

2220554

خشایار- بین خیابان  شیخ بها فریده آذرکیشقمر بنی هاشم8
3774043و کیان- جنب موبایل ویسی

سامان دیده بان- گلستان9
غالمحسن برفر

گلستان-خیابان فروردین- 
بین دی و آذر-روبروی بانک 

ملی- پالك 132
3355141

علی منجم زاده-پاستور10
3920781کیانپارس- خیابان4 شرقیشاهرخ رئیسیان

مأخذ: دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني جندي شاپور اهواز

فصل پانزدهـم
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15 - 16 - فعالیت های خون گیری سازمان انتقال خون به تفکیک ماه در شهر اهواز در سال 1389
تعداد خون دهندگان تعداد مردودین تعداد داوطلبین ماه ردیف

41.337 20.588 61.925 جمع  - 

3.775 1.937 5.712 فروردین 1

3.712 2.030 5.742 اردیبهشت 2

3.340 1.697 5.037 خرداد 3

3.059 1.457 4.516 تیر 4

3.297 1.465 4.762 مرداد 5

3.219 1.557 4.776 شهریور 6

4.062 1.749 5.811 مهر 7

3.900 1.610 5.510 آبان 8

3.773 1.816 5.589 آذر 9

3.264 1.963 5.227 دی 10

2.890 1.672 4.562 بهمن 11

3.046 1.635 4.681 اسفند 12
مأخذ: سازمان انتقال خون ایران 

بهداشت و درمان
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15 - 4 - مقایسه تعداد داوطلبین و مردودینخون گیری سازمان انتقال خون به تفکیک ماه در شهر اهواز
 

              مبنا: جدول 15 - 16

15 - 17 - فعالیت های خون گیری سازمان انتقال خون به تفکیک سال در شهر اهواز
تعداد خون دهندگان تعداد مردودین تعداد داوطلبین سال

43.535 25.107 69.642 1385

24.308 18.443 62.752 1386

44.983 15.628 60.611 1387

45.561 18.101 63.662 1388

41.337 20.588 61.925 1389

199.724 97.867 318.592 جمع
مأخذ: سازمان انتقال خون ایران 

فصل پانزدهـم
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15 - 18 - آمار تولیدات فرآورده های خونی در شهر اهواز در سال 1389
واشد سلپالکتccpکرایوپالسمای تازهگلبول قرمزخون کاملماهردیف

1.51038.82537.76667567527.2501.089جمع

2.55473 -  - 1163.5373.515فروردین1

2.138115 -  - 1413.4483.408اردیبهشت2

1683.0833.033111.970133خرداد3

2.106105 -  - 902.8912.861تیر4

813.0492.8911301302.22861مرداد5

2.50374 -  - 483.1063.229شهریور6

2.21593 -  - 1903.7774.082مهر7

2313.5893.3061441442.24185آبان8

1173.5783.3321231232.54981آذر9

1503.0472.91119192.465128دی10

892.7392.58135351.97358بهمن11

892.9042.6172232232.30883اسفند12
مأخذ: سازمان انتقال خون ایران 

15 - 19 - فعالیت خون گیری سازمان انتقال خون به تفکیک پایگاه در شهر اهواز در سال 1389
خون دهندگان مردودین  تعداد

داوطلبین پایگاه ردیف
درصد تعداد درصد تعداد

72 21.859 28 8.572 30.431 اهواز 1

62 11.108 38 6.874 17.982 امانیه 2

62 8.370 38 5.142 13.512 کانتینر 3

67 41.337 33 20.588 61.925 جمع
مأخذ: سازمان انتقال خون ایران 

بهداشت و درمان


