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تعاریف و مفاهیم 

مؤسسه درمانی:  مشتمل بر بیمارستان،  زایشگاه،  بیمارستان- زایشگاه، آسایشگاه می باشد.

بیمارستان: مكاني است كه با اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با استفاده از امكانات تشخیصي، 
درماني، بهداشتي، آموزشي و پژوهشي به منظور درمان و بهبودي بیماران سرپایي و بستري به صورت شبانه روزي تأسیس 

مي گردد و به بیمارستان عمومي و تك تخصصي تقسیم مي شود.

زایشگاه: به محلي گفته مي شود كه تحت نظر پزشك متخصص زنان و زایمان، فقط به امر زایمان مي پردازد.

تخت مصوب )ثابت(:  به تختي در بیمارستان گفته مي شود كه هنگام تصویب طرح ساخت بیمارستان و یا تصویب طرح 
توسعه آن توسط وزارت بهداشت،  درمان و آموزش پزشكي براي بیمارستان در نظر گرفته شده باشد.

زمان )شیفت( كار: در تعیین شیفت كاری، ارائه سرویس در حداكثر 8 ساعت كاری را یك شیفت روزانه، حداكثر16 
ساعت كاری را دو شیفت روزانه و بیش از 16 ساعت، شبانه روزی محاسبه می نمایند. 

واحد مستقل: به واحدی گفته مي شود كه داراي تشكیالت و محل فعالیت مستقل باشد.

واحد غیرمستقل : به واحدی گفته مي شود كه در داخل واحد دیگری قرار داشته و یا از امكانات اداري،  مالي و پرسنلي واحد 
مذكور استفاده نماید.

آزمایشگاه:  واحدي است كه برطبق مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تأسیس شده و در آن آزمایش هاي 
بیولوژیك، میكروبیولوژي، سرولوژي، بیوشیمیایي، ایمنوهماتولوژي، خون شناسي، بیوفیزیكي، سلول شناسي، بافت شناسي، 
ژنتیك سلولي و ملكولي و سایر آزمایش ها برروي مواد و نمونه هاي حاصل از بدن انسان با هدف به دست آمدن اطالعات 
جهت تشخیص، پیشگیري یا پیگیري درمان و یا ارزیابي و سنجش سالمت انجام مي شود و شامل انواع بالیني)تشخیص طبی(، 

تشریحي)پاتولوژی یا پاتوبیولوژی( و تك رشته ای است.

داروخانه: مؤسسه اي است پزشكي كه با اخذ پروانه مخصوص از كمیسیون قانوني ماده20 تأسیس شده و با داشتن مسئول 
فني واجد شرایط، به ارایه خدمات دارویي و عرضه دارو, شیر خشك , مكمل غذایي رژیمي, غذاهاي كمكي شیرخواران, 
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لوازم مصرفي پزشكي و فرآورده هاي آرایشي و بهداشتي مجاز مبادرت مي نماید.

پرتونگاری: به محـلي گفته مي شود كه طبق مجـوز وزارت بهداشت و درمـان و آمـوزش پزشكي تأسیس شـده و در آن 
آزمایش هاي پرتوشناسي انجام مي گیرد و یا با استفاده از انرژي به صورت اشعه، بیماري ها تشخیص داده مي شود. مراكز 

پرتونگاری مشتمل بر رادیولوژی، سونوگرافی، M.R.I، سی تی اسكن، پزشكی هسته ای، رادیوتراپی و . . . می باشند.

توانبخشی: به محلي گفته مي شود كه طبق مجوز وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي تأسیس شده و در آن با استفاده 
از عوامل فیزیكي از قبیل گرما، سرما، آب، نور، امواج مافوق صوت، الكترومانیتیك، حركت درماني و غیره به درمان بیماران 
مي پردازند. مراكز توانبخشی مشتمل برفیزیوتراپی، كار درمانی، گفتار درمانی، بینایی سنجی، شنوایی سنجی، ارتوپدی فنی 

و . . . می باشد. 

واحدهای بهداشتي درماني: در حوزه بهداشت مشتمل بر مركز بهداشتي- درماني شهري، مركز بهداشتي- درماني روستایي، 
مركز بهداشتی-درمانی شهري-روستایی، پایگاه بهداشتی، مركز تسهیالت زایمانی می باشد. واحدهای درمانی در حوزه 

درمان مشتمل بر درمانگاه، كلینیك، پلی كلینیك، مركز جراحی محدود و  سرپایی می باشد.  

مركز بهداشتي- درماني شهري:  واحدي مستقر در مناطق شهري است كه پایگاه هاي بهداشت را در پوشش خود دارد. 
جمعیت تحت پوشش آن در مناطق شهري كه بخش خصوصي فعال دارد حدود 50 تا 60 هزار نفر است و وظیفه عمده آن 
پشتیباني و نظارت بر پایگاه هاي بهداشت تحت پوشش و قبول ارجاعات است. چنانچه منطقه شهري فاقد بخش خصوصي 
فعال باشد این مركز جمعیت كمتري )12500 نفر( را در پوشش خود مي گیرد و تمامي فعالیت هاي آزمایشگاه، رادیولوژي 

و دارویي را نیز خود انجام مي دهد. رئیس این مركز پزشك است.

مركز بهداشتي- درماني روستایي: واحدی مستقر در روستاست كه خانه بهداشت آن روستا و غالبا  چند خانه بهداشت 
از روستاهاي همجوار را در پوشش خود دارد. جمعیت تحت پوشش این مركز حدود 9000 نفر است و در آن پزشك 
عمومي, كاردان یا كارشناس بهداشتي و در صورت فعال نبودن بخش خصوصي, تكنسین آزمایشگاه و دارویي,  بهیار با كمك 
كادر اداري و با رعایت پزشك فعالیت مي كنند. وظیفه اصلي این مركز, پشتیباني از خانه هاي بهداشت, نظارت بركار آنها و 

قبول ارجاعات و برقراري ارتباط مناسب با سطوح باالتر است.

مركز بهداشتي- درماني شهری- روستایي: واحدی است كه دارای جمعیت شهری بوده ولی نقاط روستایی نیز دارد و غالبا   
چند خانه بهداشت و یا پایگاه بهداشت شهری را تحت پوشش خود قرار می دهد.

درمانگاه: مكاني است كه با اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به صورت شبانه روزي بیماران سرپایي 
را براي درمان مي پذیرد و برحسب نوع فعالیت به درمانگاه عمومي و تخصصي تقسیم مي شود.

كلینیك: درمانگاهي است كه در یك نوع تخصص به درمان سرپایي بیماري ها اقدام مي كند.

پلي كلینیك: درمانگاهي است كه در چند نوع تخصص براي درمان سرپایي بیماري ها اقدام مي كند.

پایگاه بهداشت: واحدي مستقر در مناطق روستایي با بیش از 6000 نفر جمعیت و كلیه مناطق شهري است و جمعیتي 
حدود 12500 نفر را پوشش مي دهد. پرسنل آن شامل ماما، كاردان بهداشتي زن، كاردان بهداشتي مرد و خدمتگزار است.

مركز تسهیالت زایمانی: واحدي مستقر در مناطق روستائی كه ارائه خدمات مراقبتی در دوران باداری، انجام زایمان ایمن و 
بهداشتی، ارائه خدمات تنظیم خانواده و مشاوره را بعهده دارد.

مركز جراحي محدود و  سرپایي: به مكاني اطالق مي شود كه در آن بیمار پس از انجام جراحي نیازي به بستري شدن نداشته 
باشد و حداكثر ظرف چند ساعت قادر به ترك مركز شود.



210

خانه بهداشت: واحدي مستقر در روستاست كه غالباً چند روستاي دیگر )روستاهاي قمر( را نیز پوشش مي دهد. جمعیت 
تحت پوشش هر خانه بهداشت با 2 بهورز )زن و مرد( حدود 2000 نفر است. بهورزان زن و مرد, كاركنان خانه بهداشت 

هستند كه بومي بودن آنها )اسكان در روستاي اصلي یا روستاهاي قمر( از شرایط ضروري است.

مراكز فوریت های پزشكی: شامل مركز اورژانس، پایگاه ثابت شهری، پایگاه ثابت بین راهی)جاده ای( و پایگاه هوایی می 
باشند.

مركز اورژانس: مركزی است كه فقط جوابگوی تلفن 115 در كلیه شهرستانها می باشد.

پایگاه ثابت شهری: پایگاهی است كه ساختمان آن در شهر قرار گرفته و با یك آمبوالنس یا بیشتر در تمام طول سال در 
اختیار اورژانس بوده و ارائه خدمت می نماید.

پایگاه ثابت بین راهی )جاده ای(: پایگاهی است كه ساختمان آن در جاده و مسیرهای بین شهری قرار گرفته و با یك 
آمبوالنس یا بیشتر در تمام طول سال در اختیار اورژانس بوده و ارائه خدمت می نماید.

پایگاه هوایی: پایگاهی است با یك بالگرد كه كلیه امكانات آمبوالنس را در اختیار دارد. 

پزشك: به كسی اطالق می شود كه تحصیالت پزشكی را در یكی از دانشگاه های داخل، یا خارج كشور به پایان رسانیده و 
به اخذ پایان نامه نایل آمده اند و مدارك آنان نیز مورد تأیید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی می باشد. 

پزشك متخصص و فوق تخصص داخلی: شامل تخصص های داخلی، آنكولوژی، خون، روماتولوژی، ریه، غدد و گوارش می باشد.

پزشك متخصص و فوق تخصص اطفال: شامل تخصص های ارتوپدی اطفال، اعصاب اطفال، آلرژی اطفال، جراحی اطفال، 
خون اطفال، عفونی اطفال،  غدد اطفال، قلب اطفال، كلیه اطفال، گوارش اطفال و بیماریهای نوزادان می باشد. 

پزشك متخصص و فوق تخصص اعصاب و روان: شامل تخصص های اعصاب و روانپزشكی می باشد.

پزشك متخصص و فوق تخصص ارولوژی: شامل تخصص های ارولوژی،  كلیه، جراحی كلیه و مجاری ادراری می باشد.

پزشك متخصص و فوق تخصص ارتوپدی: شامل تخصص های ارتوپدی و جراحی استخوان و مفاصل می باشد.

پزشك متخصص و فوق تخصص پرتونگاری: شامل تخصص های رادیولوژی و سونوگرافی می باشد.

پیراپزشك: به كلیه افرادی كه در امر ارائه خدمات بهداشتی- درمانی و تشخیص بیماریها با پزشك همكاری می كنند اطالق 
می شود. پیراپزشكان در رسته بهداشتی- درمانی فعالیت می نمایند.      

 
تخصص دندانپزشكی: ارتودنسی، اندودنتیكس، آسیب شناسی دهان و دندان، بیماری های فك و دهان و دندان، پاتولوژی 

فك و صورت، پروتز دندانی، پریودنتولوژی، جراحی دهان و فك و صورت، دندان پزشكی ترمیمی، دندان پزشكی اطفال. 

تخصص داروسازی: داروسازی، دارو سازی صنعتی، فارماكولوژی، فارماسوتیكس، فارماكوگنوزی.

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

آسایشگاه: واحدی است كه حداقل دارای 15 تخت و تسهیالت و خدمات عمومی الزم بوده، نیز حداقل دارای یك بخش اختصاصی 
همراه با گروه پزشكان متخصص در رشته های مربوط باشد. مانند آسایشگاه های روانی، مجذومین، مسلولین، معتادان و غیره.

فصل پانزدهم
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     tural Growth Rate(NGR( :رشد طبیعی جمعیت
عبارت از این است كه هرسال به ازای هر هزار نفر جمعیت چند نفر به جمعیت اضافه خواهد شد.

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

 
General Fertility Rate(GFR ( :میزان باروری عمومی

تعداد موالید زنده به ازای هر هزار زن گروه سنی 10 تا ۴9 ساله )در سنین باروری( دریك سال معین. 

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

میزان مرگ و میر نوزادان: تعداد نوزادانی كه تا 28 روزگی به ازای هر هزار نفر موالید زنده فوت كرده اند.
میزان مرگ و میر اطفال زیر یك سال: تعداد كودكانی كه تا یكسالگی به ازای هر هزار نفر موالید زنده فوت كرده اند.
میزان مرگ و میر كودكان زیر 5 سال: تعداد كودكانی كه تا 5 سالگی به ازای هر هزار نفر موالید زنده فوت كرده اند.

نسبت نوزادان با وزن كمتر از 2500 گرم در هنگام تولد: تعداد نوزادان متولد شده دارای وزن كمتر از 2500 گرم
 )در هنگام تولد( نسبت به كل نوزادان متولد شده در یك سال معین. 

زیج حیاتی: زیج حیاتی یكی از ابزارهای ساده و كارآمد نظام اطالعات مراقبتهای اولیه بهداشتی بوده كه در سطح خانه های 
بهداشت و مراكز بهداشتی درمانی مورد استفاده قرار می گیرد. این فرم از ابتدا تا پایان سال باید به دیوارخانه بهداشت یا 
پایگاه های بهداشت روستایی در روستا و پایگاه های بهداشت غیر ضمیمه شهری و مراكز بهداشت درمانی شهری در شهرها 

نصب و فرم سال بعد بر روی آن قرار می گیرد.

بهداشت و درمان
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15-1 تعداد مراكز بهداشتی درمانی بر حسب وضعیت جغرافیایی) فقط شامل مركز بهداشت (  در شهر اهواز در سال 1393

روستایيشهريجمعسـال

139331256
 مأخذ: معاونت بهداشت و مركز بهداشت استان خوزستان

15 - 2 - تعداد مراكز بهداشتي درماني بر حسب وضعیت حقوقي ) فقط شامل مركز بهداشت ( در سال 1393

وابسته به دانشگاه علوم پزشكي جمعسـال
سایرخصـوصيخدمات بهداشتی و درمانی

13933131--
مأخذ: معاونت بهداشت و مركز بهداشت استان خوزستان

15 - 3 - تعداد مراكز بهداشتي درماني شهرستان اهواز بر حسب نحوه اداره و زمان كار) فقط شامل مركز بهداشت( در سال 1393

سـال
زمـان كارنحـوه ادارهمركز بهداشتی درمانی

شبانه روزیروزانهغیـر مستقلمستقلروستاییشهری

1393256313131-
مأخذ: معاونت بهداشت و مركز بهداشت استان خوزستان

15 - ۴ - واكسیناسیون هاي انجام شده درمراكز بهداشتي درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهرستان اهواز در سال 1393

فلج اطفال شــرح
)پولیو(

MMR ب.ث.ژ
)سل(

دیفتري،  كزاز 
سیاه سرفه 

)ثالث(
دیفتري و  كزاز 

  )توأم بزرگساالن(
مننژیت
)تعداد(

هپاتیت 
)ب(

شهرستان 
اهـواز

شرق
8816827314201186791736097948645065 اهـواز

غرب
98007298581994767004456501830057000 اهـواز

مأخذ: معاونت بهداشت و مركز بهداشت استان خوزستان
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15 - 5 - شاخص های بهداشتی جمعیتی  دانشگاه علوم پزشكی اهواز به درصد در سال 1393

مقـدار شاخصواحـد شاخصشـرح شاخص

209. 0نفر در هزاررشد طبیعی جمعیت

24.63نفر در هزارمیزان خام موالید)در هزار(

90.66نفر در هزارمیزان باروری عمومی)در هزار(

2.72نفر در هزارمیزان باروری کلی

3.71نفر در هزارمیزان خام مرگ و میر

11.11نفر در هزارمیزان مرگ و میر نوزادان

15.51نفر در هزارمرگ و میر اطفال زیر یکسال

18.97نفر در هزارمرگ و میر کودکان زیر5 سال)نسبت به موالید(

0.54درصدنسبت زایمان توسط افراد دوره ندیده

59.02درصدنسبت استفاده از روشهای مدرن پیشگیری از بارداری

4.14درصدنسبت نوزادان با وزن کمتر2500 گرم در هنگام تولد
مأخذ: معاونت بهداشت و مركز بهداشت استان خوزستان

توضیح: تمام شاخص های بهداشتی جمعیتی بر اساس زیج حیاتی روستایی خانه های بهداشت می باشد.

15 - 6 - درصد پوشش تنظیم خانواده در شهرستان اهواز در سال 1393

در بخش خصوصیدر بخش دولتیجمعشــرح

شهرستان اهـواز
-66.7366.73شرق اهـواز

-52.0552.05غرب اهـواز

-59.0259.02دانشگاه علوم پزشکی اهواز
مأخذ: معاونت بهداشت و مركز بهداشت استان خوزستان

توضیح: درصد تنظیم خانواده در شهرستان اهواز و استان بر اساس زیج حیاتی روستایی خانه های بهداشت می باشد.

15 - 7 - نوزادان نمونه گیري شده در طرح هیپوتیروئیدی نوزادان در شهرستان اهواز در سال 1393

درصد نوزادان بیمارتعداد نوزادان بیمارتعداد نوزادان نمونه گیری شده در طرحشــرح

شهرستان اهواز
21872170.07شرق اهـواز

13873180.12غرب اهـواز
مأخذ: معاونت بهداشت و مركز بهداشت استان خوزستان
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15 - 8 - موارد تشخیص بیماریهاي واگیر در معاینات بالیني در شهرستان اهواز در سال1393 

انواع اسهالشــرح
حیوان سیاه زخمسل ریويسالك خوني

گزیدگي
هپاتیت هاي 

ویرال
سرخك 
)مظنون(

شهرستان 
اهواز

146145870612618شرق اهـواز
1713113001004148غرب اهـواز

317176217016162026جمع
مأخذ: معاونت بهداشت و مركز بهداشت استان خوزستان

15 - 9 - موارد تشخیص بیماریهاي واگیر در آزمایشگاه در شهرستان اهواز در سال1393 

حصبه و شبه جذامتب مالتشـرح
منژنیتسفلیسحصبه

شهرستان اهواز
2040128شرق اهـواز
0000100غرب اهـواز

مأخذ: معاونت بهداشت و مركز بهداشت استان خوزستان

15 - 10 - آمار  واحد بهداشت محیط مركز بهداشت در شهرستان اهواز در سال 1393)مراكز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایي(

شــرح
تعداد موارد بازدید از 
مراكز تهیه و توزیع 
و فروش مواد غذایي 

شهري و روستایي

تعداد كارت 
معاینه بهداشتي 

صادر شده
معرفي متخلفان به 

مراجع قضایي
تعداد مراكز تهیه و 
توزیع و فروش مواد 
غذایي تعطیل شده

شهرستان اهواز
398519121900344شرق اهـواز
395136125317187غرب اهـواز

مأخذ: معاونت بهداشت و مركز بهداشت استان خوزستان

15 - 11 - آمار  واحد بهداشت محیط مركز بهداشت  در شهرستان اهواز در سال 1393)اماكن عمومی(

تعداد موارد بازدید از اماكن شــرح
عمومي شهري و روستایي

معرفي متخلفان به 
مراجع قضایي

تعداد اماكن عمومي تعطیل 
شده شهري و روستایي

شهرستان اهواز
694714723شرق اهـواز
77233918غرب اهـواز

مأخذ: معاونت بهداشت و مركز بهداشت استان خوزستان

15-12 - خانه هاي بهداشت فعال و جمعیت كاركنان در شهرستان اهواز در سال 1393

تعداد خانه هاي 
فعال

روستاهای زیرپوششكاركنـان

جمعیت )خانه ها(تعدادجمـعزنمـرد

3628396716958858
مأخذ: معاونت بهداشت و مركز بهداشت استان خوزستان

توضیح: كاركنان خانه های بهداشت, بهورزان می باشد. لذا اطالعات اعالم شده در جدول فوق فقط تعداد بهورزان می باشند.
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15 - 13 - آمار و درصد پوشش كارگاه ها و كارگران شهرستان اهواز در سال1393

شــرح
خانگی

غیـر خانگی

20-۴9 نفر1-19 نفر

شاغالنكارگاهشاغالنكارگاهشاغالنكارگاه

شهرستان اهـواز

شرق 
اهـواز

144433508317491533موجود

144429507421491533تحت پوشش

10010088.34درصد تحت پوشش

غرب 
اهـواز

0023523087401160موجود

0019402603361080تحت پوشش

82.81--درصد تحت پوشش
مأخذ: معاونت بهداشت و مركز بهداشت استان خوزستان

15 - 1۴ - آمار و درصد پوشش كارگاه ها و كارگران شهرستان اهواز در سال 1393)ادامه(

شـــرح
غیـر خانگی

جمع)خانگی و غیر خانگی(
500 نفر به باال50-۴99 نفر

شاغالنكارگاهشاغالنكارگاهشاغالنكارگاه

شهرستان 
اهـواز

شرق 
اهـواز

283862412122344525878موجود

283862412122304524982تحت پوشش

96.5488.3996.54درصد تحت پوشش

غرب 
اهـواز

28531367894242617454موجود

27524067894200916817تحت پوشش

96.3582.8196.35درصد تحت پوشش
مأخذ: معاونت بهداشت و مركز بهداشت استان خوزستان

15-15 - وضعیت بهداشتي آب آشامیدني شهرستان اهواز در سال 1393

درصد مطلوبیتتعداد نمونهشهريشــرح

شهرستان اهواز

شرق اهواز
2027398.92کلرسنجی

196199.80نمونه برداری میکروبی

غرب اهواز
78. 2058895کلرسنجی

133397.97نمونه برداری میکروبی

مأخذ: معاونت بهداشت و مركز بهداشت استان خوزستان
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15 - 16 - برنامه رابطین سالمت در شهرستان اهواز در سال 1393

شــرح
تعداد 
رابطین 

سالمت)نفر(

تعداد مراكز و 
پایگاههای مجری 

برنامه رابطین 
سالمت)واحد(

تعداد خانوار 
تحت پوشش 
رابط سالمت

درصد خانوار 
تحت پوشش 
رابط سالمت

تعداد 
جمعیت تحت 
پوشش رابط 
سالمت)نفر(

درصد جمعیت 
تحت پوشش 
رابط سالمت

شهرستان 
اهواز

شرق 
20727131089.53585839.92اهواز

غرب 
162381500014/306000011/52اهواز

مأخذ: معاونت بهداشت و مركز بهداشت استان خوزستان

15 - 17 - آمار اماكن بهسازی شده بهداشتي در شهرستان اهواز در سال 1393

سال93شــرحشـاخص

درصد اماکن عمومی داراي معیار بهداشتي وبهسازی
96.16شرق اهـواز

99.85غرب اهـواز

درصد مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد خوراکي و بهداشتي 
داراي معیار بهداشتي و بهسازی

95.17شرق اهـواز

99.59غرب اهـواز

درصد کارکنان مراکز و اماکن که داراي کارت معاینه پزشکي معتبر هستند
85.29شرق اهـواز

90.59غرب اهـواز
مأخذ: معاونت بهداشت و مركز بهداشت استان خوزستان

 15-18تعداد آزمایشگاه ، داروخانه ، مراكز پرتونگاری، و مراكز توانبخشی، شهرستان اهواز در سال 1393

مركز توانبخشیمركز پرتونگاریداروخانهآزمایشگاهسـال

1393710--
 مأخذ: معاونت بهداشت و مركز بهداشت استان خوزستان

 15-19كاركنان شاغل در دانشگاه علوم  پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی شهرستان اهواز بر حسب گروه شغلی در سال 1393 

سایر كاركنانماماپیراپزشكانپزشكانجمعسـال
1393483269-214-

 مأخذ: معاونت بهداشت و مركز بهداشت استان خوزستان
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15 - 20 - فهرست بیمارستان هاي شهر اهواز در سال 1392

تخت بیمارستانردیف
ثابت

تخت 
رشته فعالیتآدرسوابستگيفعال

فوق تخصصیکوي گلستاندانشگاه550512گلستان1
فوق تخصصیخیابان ازادگاندانشگاه590591امام خمیني2
فوق تخصصیامانیه -خ فلسطیندانشگاه238219رازي3
اطفالزیتون کارمندي - خ توحیددانشگاه165137ابوذر4
خون و سرطانکوي گلستان -جنب بیمارستان گلستاندانشگاه130143شفا5
سوانح و سوختگیامانیه - خ مستعاندانشگاه14096آیت الطالقاني6
روانپزشکیاتوبان اهواز اندیمشك-کیلومتر8دانشگاه210195سالمت7

تأمین 204214امیرالمومنین8
عمومیکوي سپیداراجتماعي

تأمین 00امیرکبیر9
عمومیکمپلو - خ امیر کبیر شمالياجتماعي

عمومیخ بهار چهارراه شریعتيخصوصي10095اروند10
عمومیخ امام نبش خ فرهنگخصوصي96211آریا11
عمومیلشکر- بلوار قدسخصوصي98102آپادانا12

کیان پارس-فلکه اول بعد ازخصوصي200201مهر13
عمومی سازمان آب

عمومیشهرك نفتشرکت نفت350276نفت14
عمومیجنب لشکر 92ارتش57810040 ارتش15
عمومیجاده گلستان جنب کارخانه نوردسپاه پاسداران120100شهید بقایي16
روانپزشکیکوي گلستانبنیادجانبازان8590بوستان17

نیروي 9693فاطمه زهرا18
انتظامي

بلوار ساحلي-روبروي فروشگاه رفاه
عمومیخ اباذر

آیت اهلل 19
عمومیخ انقالب-خ سروش شمالی-خ بهارانکمیته امداد180185کرمي

مأخذ: معاونت درمان  دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني  جندي شاپوراهواز
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15 - 21 - فهرست آزمایشگاه هاي شهر اهواز در سال 1392

غیـردانشگاهينشاني كامل پستيشماره تلفننام آزمایشگاهردیف
دانشگاهي

× سلمان فارسي-بین آزادگان ونظامي-پالك 322104757983دکترعماد مستوفي1

× نادري- خ فردوسي ساختمان پزشکي مهرگان32217199دکتر مالئکه2

× آسیه آباد-بین کارون و حریری32244580کارون 3

خیابان نادری شرقی-خیابان مولوی-مجتمع -سینا4
× پزشکی مولوی

× خ بني هاشم بین غزنوي و کیان33770705ارسطو5

× اهواز-خ طالقاني نبش حافظ 32216803دانش6

× زیتون کارمندي- خ شهید بندر پالك 3444598081دکترصدقي7

× کوي شهید رجایي سه راه باهنر32280992دکترپناهي8

× زیتون کارگري خ عالمه-جنب تاکسي سرویس همسفر35526872دکترفرخ نیا9

× خ ادهم بین سلمان فارسي و کافي32219518 رازي 10

× زیتون کارمندی-ضلع شرقی پارك-پالك34436795139دکترکالنتر11

خ مسلم جنوبي- مجتمع پزشکي کسري جنب 3 - 32921382پارس12
× کلیسا طبقه دوم

× کوي انقالب- خ بني هاشم33783730شفا13

× کیانپارس بین خ 7 و 8 غربی33388218بزرگ کیانپارس14

× خ نادری - خوانساری  جنوبی کوچه بن بست پالك 32229105622دکتر ساکی 15

× خ سعدي سه راه جعفري32224016دکترمفاخر16

× خ خشایار- بین زینب وسروش پالك 33797766654دکترحسنوند17

18
تخصصی ایمو 
نولوژی دکتر 

شهرویی
×خ نادری- خ کتانباف جنوبی -مجتمع پزشکی سینا32237511

نبش خیابان طالقاني مقابل بازار مرکزي 32221025دکتر رشیدی 19
×ساختمان ایران کلینیك طبقه 4 

خ سلمان فارسی- بین فردوسی و حافظ  32230540ایران زمین20
×مجتمع پزشکی بزرگ نادری

× خ نادري فرعي حافظ32212870دکترمحمد پور21

× خ نادري- مجتمع آرین35553386دکترطارمي22

ابتدای نادری شرقی-کوچه دوم- خیابان بهزادی- 32218178دکتر جاللي23
× بین مولوی و خاقانی



219 بهداشت و درمان

15 - 21 - فهرست آزمایشگاه هاي شهر اهواز در سال 1392)ادامه(

غیـردانشگاهينشاني كامل پستيشماره تلفننام آزمایشگاهردیف
دانشگاهي

× خ سلمان فارسي-خ علم الهدي - مجتمع مروارید32243366فارابي24

× خ ادهم- نبش مهران 35512188درمانگاه ولیعصر25

درمانگاه شبانه 26
× خ 16 غربی کیانپارس 33384662روزی دی اهواز 

درمانگاه جهاد 27
× خ نادری خ حافظ نبش سلمان فارسی32220064دانشگاهی

× میدان مولوی -خ مدرس پالك3333975229درمانگاه شهید حکیم 28

29
درمانگاه شرکت 

پزشکی صنعت آب 
و برق خوزستان  

× گلستان نرسیده به بیمارستان گلستان 33335638

درمانگاه فوالد 30
× کیانپارس خ پنجم غربی پالك 3338965217خانواده 

× کمپلو ناصر خسرو شمالی 33771176درمانگاه دارالشفاء 31

× گلستان- خیابان اسفند32259804دکتر غالمی 32

 ×حصیرآباد- خیابان اول 32246274مرکز شهری شماره 332

 ×خ شهید گندمی پشت مصلی 6 - 32215633مرکز شهری شماره341

 ×کوی علوی اتوبان 68 متری33392293مرکز شهری شماره 353

ابتدای خیابان انقالب-باالی داروخانه شبانه 33784999مرکز شهری شماره 368
 ×روزی امام صادق)ع(

مرکز بهداشتی 37
 ×تصفیه شکر34403957درمانی تصفیه شکر

مرکز بهداشتی 38
روستای الهایی 35 کیلومتری جاده اهواز 34263655درمانی الهایی

 ×اندیمشك

39
مرکز بهداشت 
درمان  فوالد 

خوزستان
کیلومتر 10جاده اهواز بندر امام خمینی-مجتمع 32278916

× منازل سازمانی200دستگاه صنایع فوالد

درمانگاه ایثارگران 40
× منبع آب جنب دبستان شهید حالج پور32240190بسیج شماره 3 

× خ شریعتي  پشت سینما فلسطین32222580درمانگاه شهید بقائي41

× خ شریعتي  پشت سینما فلسطین32222580درمانگاه شهید بقائي41

× کیانپارس-خیابان 17 شرقی32227253ب ( آریا 42

× لشکربعداز تاالر آفتاب 5 33770093ب( آپادانا 43
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15 - 21 - فهرست آزمایشگاه هاي شهر اهواز در سال 1392)ادامه(

غیـردانشگاهينشاني كامل پستيشماره تلفننام آزمایشگاهردیف
دانشگاهي

چهار راه زند خ اباذر روبروي پاسگاه شماره 1 5 - 35534200ب ( فاطمه زهرا 44
× راهنمائي و رانندگي 

× خ شریعتي خ شهید قنواتي 6 - 32217712ب ( اروند 45

× کیانپارس7 - 33339475ب ( مهر 46

× جاده گلستان روبروي کارخانه نورد 52  33343944ب ( شهید بقایي 47

پلی کلینیك شهید 48
× خ 24 متري خ کیکاووس4 - 32227191رجایی

پلی کلینیك  49
× کمپلو خ امیرکبیر 3 - 33774021امیرکبیر

× سپیـدار 11  32271905ب( امیر المومنین 50

× شهرك نفت 3 - 34436601ب( بزرگ نفت 51

× کوي گلستان پارك قوري 33344440ب ( بوستان 52

33330927  ب( طالقاني 53
 ×امانیه خیابان مستعان 33330887

 ×جاده اندیمشك بعد از پلیس راه 34437707ب( سالمت 54

22221141 ب ( امام خمیني 55
 ×خ آزادگان ) 24 متري (32227534

7 - 33341042ب ( گلستان 56
 ×کـوي گلستـان  33340076

7 - 33335935  ب ( رازي 57
 ×خ فلسطین جنب انتقال خون 33333050-1

 ×کوي گلستان جنب بیمارستان گلستان1 - 33340420ب ( شفا 58

 ×میدان شهید بندر اول زیتون 5 - 34443051ب ( ابوذر59

× خ طالقاني روبروي داروخانه هنرمند 32227890پاستور 60

× کوي فاطمیه ) یوسفي ( پ 21 35538902مهر 61

× پل لشکر 8 - 33330056ب 578 ارتش62

آزمایشگاه دکتر 63
× کیانپارس نبش خ میهن شرقي 33337541مطوریان 

بیمارستان خیریه 64
عالمه کرمي 

 - 96
× اتوبان انقالب 33779994

» زیتون کارمندي- فلکه چیتا - خ حجت  - نبش زمزم 34440274دکتر نقاش65
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15 - 21 - فهرست آزمایشگاه هاي شهر اهواز در سال 1392)ادامه(

غیـردانشگاهينشاني كامل پستيشماره تلفننام آزمایشگاهردیف
دانشگاهي

مرکز تحقیقات 66
 ×امانیه ، نبش خیابان مستعان33331215آزمایشگاه رفرانس

تشخیص طبي و 67
پاتولوژي نور اهواز

 33385578
33385833 

کیانپارس، خیابان شهید چمران،  نبش خیابان 
 ×5 غربی، برج فاخر

× کیانپارس، خیابان 6 غربی، تقاطع شهید وهابی33386380درمانگاه مهرگان68

 ×کوی سعدی، خیابان شهید صالحی33341021مرکز شهری شماره 694

 ×کیان آباد، خیابان 3336483414مرکز شهري شماره 705

درمانگاه شماره 5 71
× کـوی سلطان منش32255966تأمین اجتماعی 

درمانگاه شماره 6 72
× کـوی علـوی33780426تأمین اجتماعی 

درمانگاه شماره 7 73
× کـوی ملـت34470721تأمین اجتماعی

74
ژنتیك پزشکی و 
تشخیص پیش از 

تولد نرگس
× کیانپارس،خیابان میهن شرقی، پالك 3333668218

× خ کتانباف، بین نادری وکافی32238653ابن سینا75

خیابان شریعتی، بین چهارراه زند و فلکه پل پنجم 35514919سپهر76
× نبش خیابان آتشی

× خ نادری، خ مولوی، مجتمع پزشکی جواد رویان77

× کوی ملت، خ اقبال، نبش خ 448321214درمانگاه پارس78

× پادادشهر، جنب مسجدجواداالئمه 35526395جواداالئمه 79

درمانگاه عمومی شبانه 80
× بلـوار پردیس33720153روزی جهاد دانشگاهی

× کـوی ملت،20متـری مقیمی34474596دکتر هابیلی81

درمانگاه عمومی 82
× کیان آباد، نبش خیابان3337493024نیروی انتظامی 

کیانپارس، خیابان شهید چمران، نبش خ 5 غربي 33915518ژنتیك نور83
  بـرج فاخـر

مأخذ: معاونت درمان  دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني  جندي شاپوراهواز
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تلفن ثابتآدرسشیفتنوع مركزنوع مجـوزنام مركزردیف

معاونت ارم1
چهار راه نادری، خ جعفری، نبش منوچهری عصرخصوصیدرمان

32239570-061مجتمع پاسارگاد

شهرك دانشگاه، خ اصلی، نبش خ 14 عصرخصوصیبهزیستیامیـن2
33340584-061دانشجو، پالك 34

معاونت اهـورا3
طالقانی، بین خ نظامی و فردوسی، پاساژ برق، عصرخصوصیدرمان

32213999-061طبقه 4، واحد 15

کیان آباد، نبش خ 8شرقی، مجتمع عصرخصوصیبهزیستیایـران4
33371731-061ساختمانی، طبقه 2

خصوصیبهزیستیآرامـش5
صبح
 و 
عصر

کمپلو، فلکه15خرداد، بین طوس و دژبان 
33795014-061ساختمان ستاره

33339510-061امانیه، خیابان بوعلی، ساختمان سیمرغ، طبقه اولعصرخصوصیبهزیستیآرمـان6

خصوصیبهزیستیآریـا7
صبح
 و 
عصر

کوی ملت، خ 8 اقبال، قبل از فلکه اول، جنب 
34480029-061شیرینی کندو، مجتمع مهدی، پالك 63، طبقه 2

4811 063 0938  انتهای شیخ بهاء جنوبی، بعد از راه بند کیانصبحدولتیبهزیستیآزادگان8

نادری شرقی،خ شهید قنادان زاده)مولوی(، مجتمع عصرخصوصیبهزیستیآزادی9
32923494-061تخصصی و فوق تخصصی جواد،طبقه3

معاونت آینـه10
خصوصیدرمان

صبح
 و 
عصر

بنی هاشم، بین خ شیخ بهاء جنوبی وکیان

35549956-061آخر آسفالت، خ دست بریش، پالك 29عصرخصوصیبهزیستیآینـده11

کیانپارس، خ میهن شرقی، ساختمان پزشکی عصرخصوصیبهزیستیبردیـا12
33331342-061میهن، طبقه اول، واحـد2

خصوصیبهزیستیبرنـا13
صبح
 و 
عصر

فلکه ساعت، امانیه، خ منصفی شرقی، مجتمع 
33335665-061شمس، واحـد 1

نادری غربی، بین حافظ و فردوسی، مجتمع بزرگ عصرخصوصیبهزیستیبوعـلی14
32231310-061نادری، طبقه 4

32232374-061نادری غربی، نبش خ نظری پور، مجتمع بهاران،طبقه 2عصرخصوصیبهزیستیبهـاران15

گلستان، خ فروردین، بین بیمارستان گلستان و پارك عصرخصوصیبهزیستیبهـراد16
33743819-061قوری، بین اقبال و نصر، پالك 475

بیمارستان 17
امـام

معاونت 
صبحدولتیدرمان

32222114-24061متری، خ آزادگانو عصر

بیمارستان 18
سینـا

معاونت 
کوت عبداله، اتوبان آیت اله بهبهانی، میدان امام صبحدولتیدرمان

35550591-061علی، خ شاهد

بیمارستان 19
طالقـانی

معاونت 
33339995-061امانیه، خ مستعانصبحدولتیدرمان
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تلفن ثابتآدرسشیفتنوع مركزنوع مجـوزنام مركزردیف

معاونت پـاداد20
پاداد شهر، خ جواداالئمه، نبش 18 غربی، باالی عصرخصوصیدرمان

35546445-061داروخانه دکتر مرتضوی، پالك 168، طبقه2

معاونت پـارس21
نادری، خیابان خوانساری،کیلنیك میالد،    عصرخصوصیدرمان

32231489-061طبقه اول، واحـد 1

فرهنگ شهر، میدان کارگر، جنب مسجد عصرخصوصیبهزیستیپارسـه22
33721721-061زین العابدین،پالك9

نادری غربی، خ شهیدسراج ،خ پشت کلیسا طبقه عصرخصوصیبهزیستیپارسیـان23
32215263-061فوقانی داروخانه دکتر طاهری

خ سلطانی، نبش خ امام،جنب شیرینی ناب، صبحخصوصیبهزیستیپاسـارگاد24
35527624-061پالك14

معاونت پیـروز25
زیتون کارمندی، خ حجت، روبروی بانك عصرخصوصیدرمان

34451410-061سپه، پالك 135، طبقه2

معاونت تکامـل26
آسیاآباد،خ 8 اصلی،بهداشت صبحدولتیبهداشت

قدیم)واکسیناسیون(
33786248-061خشایار،بین خ هاللی و فراهانی،پالك 520صبحخصوصیبهزیستیتولد نو27

صبحخصوصیبهزیستیخانه سبز28
 و عصر

شریعتی، نرسیده به چهار راه زند،نبش خ شهید 
32920943-061مسجدی زاده، طبقه 3، پالك 945

معاونت حیات نو29
کیانپارس،بین خ3 و 4 شرقی،مجتمع امین عصرخصوصیدرمان

33920874-061طبقه 5، واحد30

30
چشمه 
خورشید 
نور بخش

معاونت 
صبحخصوصیدرمان

32247500-061کارون، خ اصلی، نبش خ 7 آسیاباد،پالك 2/2 و عصر

سه راه باهنر، خ یك سپیدار، پشت تاکسی عصرخصوصیبهزیستیداریـوش31
32270419-061سرویس آرش، پالك58

معاونت درمانگران32
کیانپارس، خ پهلوان )توحید(شرقی، نبش عصرخصوصیدرمان

33331497-061اردیبهشت، مجتمع درمانگران پارس، طبقه 5

نادری شرقی، بین خ ادهم وگندمی، جنب عصرخصوصیبهزیستیدی33
32229491-061داروخانه دکترگرگزاده

معاونت رازی34
صبحخصوصیدرمان

 و عصر
زیتون کارگری، خ عالمه، طبقه فوقانی دارو 

32251423-061خانه دکتر جمالی، واحد 3

معاونت رهـایی35
کیانپارس، فلکه دوم، خ پهلوان شرقی ساختمان عصرخصوصیدرمان

33336936-061بالش آبادی، طبقه سوم پ12

صبح خصوصیبهزیستیرونـاك36
و عصر

چهار راه نادری، بین خ جعفری و سیروس، نبش 
32234390-061منوچهری، مجتمع آرین، طبقه 4، واحد17

کمپلو، خ شیخ بهاء جنوبی، روبروی مرکز عصرخصوصیبهزیستیسبحـان37
بهداشت شماره 1، بین سام و رامین

061-
33798208

معاونت سپیـد38
سه راه باهنر، بلوار فنی حرفه ای، مجتمع کوثر، عصرخصوصیدرمان

طبقه 5
061-

32298945
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تلفن ثابتآدرسشیفتنوع مركزنوع مجوزنام مركزردیف

سفیر 39
کوی انقالب، میدان 15 خرداد، طبقه فوقانی عصرخصوصیبهزیستیسالمت

بانك آینده
061-

33796562

نادری غربی، خ سلمان فارسی، نبش خ عصرخصوصیبهزیستیسینـا40
نظامی، ساختمان عتابی پور، طبقه 2

0611-
2221056

سی متری، بین خ اهوازیان و دکتر علوی عصرخصوصیبهزیستیعلـوی41
نبش کوچه دکتر علوی

061-
32921082

نادری غربی، نبش خ خوانساری، مجتمع عصرخصوصیبهزیستیکادوس42
امیرالمومنین،طبقه ا، واحد 3

061-
32234080

سی متری، بین خ امام و طالقانی، خ غفاریعصرخصوصیبهزیستیکسـری43

-061کیان،نبش خیابان موافق،پالك 234عصرخصوصیبهزیستیکیـان44
33789001

معاونت کیمیـا45
انتهای خ شریعتی)آخر آسفالت(،بعد از فلکه پل عصرخصوصیدرمان

پنجم، خ حیدری نژاد، روبروی بانك رفاه
061-

35523474

-061بلوار پاسداران، نبش خ زرگان، جنب بانك تجارتصبحخصوصیبهزیستیکوهسـار46
34461994

معاونت ماهـان47
-061فلکه دانشگاه چمران، ابتدای اتوبان گلستانعصرخصوصیدرمان

33366475

صبحخصوصیبهزیستیمبیـن48
 و عصر

سی متری جنوبی، بین نادری و کافی مجتمع 
06132239119خرمی ، طبقه 5 ، واحد9

صد دستگاه باهنر، بلوار معلم، روبروی عصرخصوصیبهزیستیمتیـن49
06132274967آموزشگاه حرفه و فن،پالك 23

چهار راه نادری، خ سلمان فارسی، خ علم عصرخصوصیبهزیستیمهـراد50
06132230683الهدی)سعدی جنوبی(، مجتمع صدف، طبقه 4

معاونت مهـرگان51
06133378788کیانپارس، خ 8شرقی، مجتمع آسمانه، طبقه 1، واحد8عصرخصوصیدرمان

معاونت نشـاط52
خیابان انقالب، امیرکبیرشمالی، نبش خ نامی، عصرخصوصیدرمان

06133798256ساختمان پزشکان امیرکبیر،طبقه 4

معاونت وارستـگان53
کیانپارس، نبش خ 17 غربی،مجتمع دانش عصرخصوصیدرمان

06133914178طبقه 3، واحد 1

مأخذ: معاونت درمان  دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني  جندي شاپوراهواز
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15 - 23 - فهرست درمانگاه های عمومی شهر اهواز در سال 1392

نوع نام مؤسسهردیف
مؤسسه

نوع مالكیت 
مؤسسه

نام سازمان، شركت 
بخش های مؤسسهیا مؤسسه ی خیریه

خیریه 1
ولیعصر

درمان گاه 
انجمن خیریه ولیعصر خیریهعمومی

اهـواز
داخلي، اطفال، چشم پزشکي،آزمایشگاه 

رادیدلوژي و سونوگرافي

درمان گاه آب و برق2
عمومی

حقوقی 
خصوصی یا 

تعاونی

شرکت پزشکي 
صنعت آب و برق 

خوزستان

داخلي،پزشکي عمومي ،جراحي،اعصاب و روان چشم 
،اطفال، اورولوژي،گوش و حلق و بیني ارتوپدي،پوست ، 

زنان و مامائي، قلب و عروق دندانپزشکي ،مغز و اعصاب، 
عفوني ، غدد رادیولوژي، آزمایشگاه ، فیزیوتراپي

درمان گاه شهید حکیم3
سازمان جهاد خیـریهعمومی

سازندگي اهواز
داخلي،زنان و مامائي،جراحي، چشم ،دندانپزشکي،گوش و 

حلق و بیني ،پوست ،ارتوپدي، اطفال ، قلب و عروق،عمومي 
،فیزیوتراپي ،رادیولوژي ،آزمایشگاه

درمان گاه ملی راه4
حقیـقیعمومی

عمومی, داخلی, زنان و زایمان,گوش وحلق و بینی, اطفال, 
ارتوپدی, دندانپزشکی, عفونی , مغز و اعصاب, قلب و 
عروق, تغذیه,مامایی, بینایی سنجی, روان شناس بالینی

فوالد شماره 5
3

درمان گاه 
شرکت فوالد دولتيعمومی

خوزستان

فوالد شماره 6
2

درمان گاه 
شرکت فوالد دولتيعمومی

خوزستان
داخلي ،جراحي،اعصاب و روان،قلب و 

عروق،اورولوژي،ارتوپدي،اطفال،چشم پزشکي،روان
پزشکي،دندانپزشکي،رادیولوژي،آزمایشگاه

نیـروي 7
انتظامي

درمان گاه 
جراحي، دندانپزشکي، ارتوپدي ،روانپزشکي، نیروي انتظاميدولتيعمومی

چشم, آزمایشگاه

فرهنگیان 8
اهـواز

درمان گاه 
داخلي،جراحي،دندانپزشکي،پوستآموزش و پرورشدولتيعمومی

درمانگاه 9
مهرگان

درمان گاه 
عمومی

حقوقی 
خصوصی
 یا تعاونی

شرکت سهامی 
مهرگاه آتیه 

خوزستان

پزشکي عمومی داخلی,گوش و حلق بینی,چشم 
پزشکی, عفونی, دندانپزشکی, جراحی عمومی, 

اورولوژی,اورتوپدی, قلب و عروق
زنان, اطفال,فیزیوتراپي، مشاوره تغذیه و رژیم درماني، 

اکوکاردیوگرافي و تست ورزش، آزمایشگاه

درمان گاه شهرداري10
اطفال،چشم ، گوش و حلق و بیني ، ارتوپدي، داخلي جراحي شهرداري اهوازدولتيعمومی

، زنان و مامائي ، دندانپزشکي ، پوست

درمان گاه دي11
عمومی

حقوقی 
خصوصی
 یا تعاونی

شرکت تعاوني خدمات 
درماني دي اهواز

عمومي،داخلي،جراحي عمومي،اطفال،دندانپزشکي،زنان ، 
چشم پزشکي، گوش و حلق و بیني، پوست ، روانپزشکي، 

اورولوژي ، قلب و عروق ، فیزیوتراپي ، آزمایشگاه

درمان گاه پارس12
داخلی , عمومی , جراحی عمومی , آزمایشگاهحقیقیعمومی

درمان گاه شمس13
عمومی , عفونی , داخلی , دندانپزشکی , کدکان , زنانحقیقیعمومی

جهـاد 14
دانشگاهی 2

درمان گاه 
جهاد دانشگاهی واحد دولتيعمومی

داخلی, زنان و زایمان, اورولوژی, عمومیخوزستان

درمان گاه کسـری15
عمومی, داخلی, زنان و زایمان, روانپزشکی حقیقیعمومی

دندانپزشکی, پوست و مو, اطفال, ارتوپدی
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نوع نام مؤسسهردیف
مؤسسه

نوع مالكیت 
مؤسسه

نام سازمان، شركت 
بخش های مؤسسهیا مؤسسه ی خیریه

دکتـر 16
محمدزاده

درمان گاه 
داخلی, عمومی , دندانپزشکی , زنانحقیقیعمومی

درمان گاه زکـریا17
عمومی، اطفال، مامایی، داخلی، زنان و زایمان حقیقیعمومی

اورولوژی، جراح، دندانپزشکي

درمان گاه ایثارگـران 182
داخلی، جراحی، زنان، پوست، دندانپزشکیبسیجعمومی

درمان گاه ایثارگـران 193
منبع آب، ایستگاه اول جنب دبیرستان حالج پوربسیجعمومی

درمان گاه فـوالد 201
شرکت فوالد دولتيعمومی

خوزستان

درمان گاه دارالشـفا21
پزشك عمومی،داخلی،جراحی،زنان،اطفال،ارتوپدی،بسیجعمومی

گوش حلق بینی،روانپزشکی،پوست،چشم دندانپزشکی

درمان گاه شفابخش22
پزشك عمومی،داخلی،جراحی،زنان،اطفال،ارتوپدی،حقیقیعمومی

گوش حلق بینی،روانپزشکی،پوست،چشم دندانپزشکی

درمان گاه کیـان مهر23
عمومی

پزشك عمومی،داخلی،جراحی،اطفال،گوش حلق 
بینی،زنان ومامایی

درمان گاه آریـا24
عمومی

درمان گاه تپـش25
حقیقیعمومی

درمانگاه 26
سپاهدولتیعمـومی

داخلی،جراحی،اطفال،زنان،پوست،روانپزشکی 
ارتوپدی،چشم پزشکی،قلب،نوروسرجری،نورولوژی

گوش حلق بینی،ارولوژی،دندانپزشکی
مأخذ: دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز 

15-2۴ - موسسات فیزیوتراپي وابسته به مراكز درماني  شهر اهواز سال 1392

موسس نوع مؤسسهنام موسسهردیف
نوع مالكیت آدرسموسسین

مؤسسه
دولتي خیابان زند بلوار ساحلي ناجا فیزیوتراپيبیمارستان فاطمه الزهرا ) ناجا ( 1
دولتي ابتداي شهرك نفت شرکت نفت فیزیوتراپيبیمارستان بزرگ نفت 2
دولتي کوي گلستان منطقه بقایيسپاه پاسداران فیزیوتراپيبیمارستان شهیدبقائي 3
دولتي خ 24 متري ) آزادگان (دانشگاه فیزیوتراپيبیمارستان امام خمیني )ره (4
دولتيخ فلسطین دانشگاه فیزیوتراپيبیمارستان رازي 5
دولتي کوي گلستان انتهاي خ فروردین دانشگاه فیزیوتراپيبیمارستان گلستان 6
دولتي کوي گلستان انتهاي خ فروردین دانشگاه فیزیوتراپيبیمارستان شفا 7
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15-2۴ - موسسات فیزیوتراپي وابسته به مراكز درماني  شهر اهواز سال 1392)ادامه(

موسس نوع مؤسسهنام موسسهردیف
نوع مالكیت آدرسموسسین

مؤسسه
دولتي امانیه خیابان مستعان دانشگاه فیزیوتراپيبیمارستان  طالقاني 8
دولتي سپیدارتامین اجتماعي فیزیوتراپيبیمارستان    امیرالمومنین 9
دولتي خ شهید چمران جنب پل لشکر هالل احمرفیزیوتراپيدرمانگاه هالل احمر10
دولتي کیانپارس خ اسفند بهزیستي استان فیزیوتراپيبهزیستي اهـواز 11
دولتي امانیه میدان مولوي خ سقراطجهاد سازندگي فیزیوتراپيدرمانگاه شهید حکیم 12
دولتي گلستان جنب بیمارستان گلستان دانشگاه فیزیوتراپيدانشکده توانبخشي 13
دولتي خ سي متري ) خ شریعتي ( سیاه پاسدارانفیزیوتراپيدرمانگاه شهید بقایي 14
دولتیکوت عبداهللسپاه پاسدارانفیزیوتراپیبسیجیان15
خصوصيخ دکتر شریعتي ) سي متري ( اروندفیزیوتراپيبیمارستان اروند 16
خصوصي اتوبان لشکر ، جاده کمربندي آپادانافیزیوتراپيبیمارستان آپادانا17
خصوصي کیانپارس مهر فیزیوتراپيبیمارستان مهر 18
دولتي کیانپارس خ 16 غربي بنیاد جانبازانفیزیوتراپيدرمانگاه دي 19
خصوصیکیان آبادخصوصیفیزیوتراپيدرمانگاه مهرگان20
حقیقيخشایار خ بني هاشم چهار راه زینب پالك 604حقیقيفیزیوتراپيآزادگان 21

خ دکتر شریعتي ) سي متري ( حقیقيفیزیوتراپيارسـطو 22
حقیقيخ شهید کیوان 

خ طالقاني نبش حافظ جنوبي مجتمع حقیقيفیزیوتراپيامام رضا )ع(23
حقیقيپزشکي بوعلي سینا

خ نادري سلمان فارسي خ حافظ جنوبي حقیقيفیزیوتراپيآبان 24
حقیقيروبروي پارکینیگ کارون 

حقیقيخ آهنگری ، بین خاقانی و دکتر شریعتیحقیقيفیزیوتراپيپیمـان25
حقیقيزیتون کارمندی خ فاطمی بین زاهد و مناطقحقیقيفیزیوتراپيتوان افزا26

خ سلمان فارسي بین فردوسي و حافظ حقیقيفیزیوتراپيآریـن 27
حقیقيمجتمع پزشکي نادري 

خ بني هاشم، بین کیانحقیقيفیزیوتراپيسیـنوهه28
حقیقي و شیخ بها جنوبي 

حقیقيخ طالقاني جنب داروخانه دکتر هنرمند حقیقيفیزیوتراپيبرزویه حکیم 29
حقیقيمرکز آب و برقحقیقيفیزیوتراپيمرکز پزشکی آب و برق30
 خ سلمان فارسي خ شهید قنادان حقیقيفیزیوتراپيبزرگمهر 31
حقیقيسلمان فارسي، نادري، خ سعدي جنوبي  حقیقيفیزیوتراپيتوانخواهان جنوب 32

چهارراه نادري خ شهید محمدیان حقیقيفیزیوتراپيتوانـا33
حقیقيمجتمع پزشکي اهواز کلینیك 

حقیقيخ سلمان فارسي  خ شهید قنادان زاده حقیقيفیزیوتراپيتوان بخـش 34
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15-2۴ - موسسات فیزیوتراپي وابسته به مراكز درماني  شهر اهواز سال 1392)ادامه(

نوع نام موسسهردیف
مؤسسه

موسس 
نوع مالكیت آدرسموسسین

مؤسسه

حقیقيسلمان فارسي نبش خ خسروي حقیقيفیزیوتراپيخاتم االنبیاء 35
حقیقيسلمان فارسي کوچه بهزادي پالك 12 حقیقيفیزیوتراپيخـوارزمي 36

فاز 2 پاداد شهر ، خ سعادت ایستگاه 7، جنب تاکسي سرویس حقیقيفیزیوتراپيرازي 37
حقیقيطلوع محراب پالك 64

حقیقيزیتون کارمندي فلکه چیتا نبش خ حجت حقیقيفیزیوتراپيزیتـون38
حقیقيگلستان، خ فروردین، بین دی و بهمن، پ 330حقیقيفیزیوتراپيپارسیـان39
حقیقيفرهنگ شهر، بلوار فرهنگ شهر،نبش کشاورز حقیقيفیزیوتراپيشفـا 40
حقیقيگلستان خ اصلي فروردین نبش خ آذرحقیقيفیزیوتراپيطاها 41
حقیقيشهرك دانشگاه  حقیقيفیزیوتراپيقائـم 42
حقیقيخ سلمان فارسي ابتداي خ حافظ جنوبي پالك 357حقیقيفیزیوتراپيکوثـر 43
حقیقيخ سلمان فارسي خ مسلم حقیقيفیزیوتراپيکیمیـا 44
حقیقيخ نادري شرقي خ مولوي  نبش کوچه بهزادي پالك 241حقیقيفیزیوتراپيمالصـدرا 45
حقیقيکوي ملت خ شهید عادل فاتحي بین خ 6 و 8حقیقيفیزیوتراپيملت 46
حقیقيکوي ملت - انتهاي خ اقبال - ابتداي فاز سوم پالك 7  حقیقيفیزیوتراپيمهـر 47
حقیقيخ دکتر شریعتي سي متري شمالي ساختمان عصاره حقیقيفیزیوتراپينمونه 48
حقیقيخ سلمان فارسي خ سعدي مجتمع پزشکي پروینحقیقيفیزیوتراپينصـر49
حقیقيامانیه - خ سقراط غربي - بین پودات وسپاهحقیقيفیزیوتراپينوتوان50
حقیقيخ سلمان فارسي نادري کوچه کسري جنب کفش بالحقیقيفیزیوتراپينویـن 51
حقیقيکوي ابوذر منبع آب خ فرعي پالك 9 حقیقيفیزیوتراپيفاطمه الزهرا  52
حقیقيکیانپارس نبش خ 6 غربي مجتمع آال طبقه اول حقیقيفیزیوتراپيهارموني  53
حقیقيپاداد شهر- فلکه جواداالئمه جنب بانك صادرات حقیقيفیزیوتراپيفاطیـما54
حقیقيسلمان فارسي جنب داروخانه دکتر طاهريحقیقيفیزیوتراپيپارس  55
حقیقيکانپارس خ پنجمحقیقيفیزیوتراپيولي عصر 56
حقیقيخ سلمان فارسي نادري جنب انتقال خون واحد 11 حقیقيفیزیوتراپيفارابي57
حقیقيآخر آسفالت -خ شهید ادهم-تقاطع ادهم و یارعلی پ 63 حقیقيفیزیوتراپيعالمـه 58
حقیقيجنب مکان سابق بیمارستان آریا حقیقيفیزیوتراپيآریا 59
حقیقيباهنـر، صد دستگاهحقیقيفیزیوتراپيآرامیـن60
حقیقي ابتـداي خ فاطمي حقیقيفیزیوتراپيکیـا61
حقیقيکیانپارس،خ سوم شرقیحقیقيفیزیوتراپيکیانپـارس62
حقیقيکیانپارس درمانگاه فوالد، خ 11 غربیحقیقيفیزیوتراپينسیـم63
حقیقيزیتون کارگری انتهای خ عالمه بعد از پاركحقیقيفیزیوتراپياکسیـن64
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15-2۴ - موسسات فیزیوتراپي وابسته به مراكز درماني  شهر اهواز سال 1392)ادامه(

موسس نوع مؤسسهنام موسسهردیف
نوع مالكیت آدرسموسسین

مؤسسه
حقیقيسه راهی باهنر، جنب مطب دکتر رحمانیحقیقيفیزیوتراپيسـورنا65
حقیقيخشایار- بین کیان و غزنوی،پ 288حقیقيفیزیوتراپيپاسارگاد نوین66
حقیقيپاداد شهر، خ 14 درمانگاه فرهنگیان روبروی تاالر معلمحقیقيفیزیوتراپيدی67
حقیقيکیانپارس فلکه دوم پهلوان شرقیحقیقيفیزیوتراپيزندگی68
حقیقيکیانپارس خ 4 شرقی پ42 مجتمع پاستور طبقه 3حقیقيفیزیوتراپيابوریـحان69
حقیقيآسیاباد خ شهدا روبروی سونوگرافی قائمحقیقيفیزیوتراپيمرکـزی70
حقیقيصد دستگاه باهنر بلوار معلم مجتمع نصر طبقه 1،  واحد1حقیقيفیزیوتراپيناریـن71
حقیقيزیتون کارمندی خ اصلی نبش خ فاضل پ203حقیقيفیزیوتراپيبوعـلی72
حقیقيزیتون کارمندی خ حجت نبش زمزمحقیقيفیزیوتراپيآفتـاب73
حقیقيکوی ملت، خ اقبال، نبش خ 8، مجتمع مهدي حقیقيفیزیوتراپيایرانیـان74
حقیقيخ ناصر خسرو شمالی بین خ نامی و چاوشیحقیقيفیزیوتراپينـور75
حقیقيکوی پردیس،24 متري،گلدسته 11، پ 13حقیقيفیزیوتراپيدانیـال76
حقیقيزیتون کارمندی خ کمیل روبروی پارك زیتونحقیقيفیزیوتراپيپاسـارگاد77
حقیقيخ بنی هاشم بین فراهانی و زینب پ 555حقیقيفیزیوتراپيآراد78
حقیقيخ شهید ادهم، بین رازي و مهران پ 884 حقیقيفیزیوتراپيسالمـت 79

کوي سپیدار، بلوار اصلي، نبش بلوار ایمان حقیقيفیزیوتراپيارکیـد 80
حقیقيساختمان پزشکان احسان، طبقه سوم

حقیقيگلستان، خ فروردین بعد از شیریني فروشي بابا علي پ 47حقیقيفیزیوتراپيشفیعي81
حقیقيکوي ملت، خ دانیال، پ 60حقیقيفیزیوتراپياردیبهشت82
حقیقيسي متري، بین رودکیو دهبان، پالك 1035حقیقيفیزیوتراپيبـاران83
حقیقيزیتون کارمندي، خ حجت، بین زمزم و زمردحقیقيفیزیوتراپيطلـوع84
حقیقيکوي فرهنگیان 1، خ نیلوفر، پ 11حقیقيفیزیوتراپيتبسـم85
حقیقيامانیه ، خ سقراط غربي،  بین پودات و سپاهحقیقيفیزیوتراپينوروزي86

چهارراه زند-پایین تر از خیابان شریعتي جنوبي حقیقيناهید پیرایهپارسـه 87
حقیقيروبروي بازارچه رازي

حقیقيپادادشهر - نبش خ هفتم فرعي -پالك 2حقیقيفیزیوتراپيآریاگان88
مأخذ: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جندي شاپور اهواز
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15 - 25 - موسسات ارتوپدی فنی وابسته به مراكز درماني  شهر اهواز سال 1392

موسس نوع مؤسسهنام موسسه ردیف
نوع مالكیت آدرس موسسین

مؤسسه

حقیقيخ نادري شرقي، بین بهزادي وگندميحقیقیارتوپد فنيحرکت سازان1

خ نادري شرقي، خ بهزادي، بین ادهم و گندمي مجتمع حقیقیارتوپد فنيسینـا2
حقیقيپزشکي نگین، طبقه دوم 

نادري،خ علم الهدي، مجتمع پزشکي صدف حقیقیارتوپد فنيتوان طب                        3
حقیقيطبقه اول

کیانپارس، خیابان وهابي،بین پهلوان و اسفند حقیقیارتوپد فنيبرتـر4
حقیقيمجتمع میالد، واحد 1

اختالالت 5
جسمي حرکتي

مرکز جامع 
توانبخشي

دانشکده 
عموميمیدان دانشگاه، دانشکده توانبخشيتوانبخشي

خیابان سلمان فارسي،جنب پل ساختمان پزشکان حقیقیارتوپد فنیتوان افـزا6
حقیقیبهار، طبقه دوم، واحد 2

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

15 - 26 - آمار مراكز رادیولوژی در شهر اهواز در سال 1392

نوع نوع مؤسسهنام مؤسسهردیف
مالكیت

نوبت 
كاری 
مؤسسه

نشانی و تلفن تماس

1
 موسسه رادیولوژی 

و سونوگرافی 
خوزستان

رادیولوژی 
خ سلمان فارسی ) نادری (، مجتمع پزشکی عصرحقیقیو سونوگرافی

اهواز32225040 - 061

2
موسسه رادیولوژی 
و سونوگرافی دکتر 

شاهزاده
رادیولوژی 
عصرحقیقیو سونوگرافی

خ سلمان فارسی ) نادری (، خ خسروی، کوچه 
شهید غریب، پالك 5   

061- 32226546

3
موسسه رادیولوژی 
و سونوگرافی دکتر 

اردشیرزاده
رادیولوژی 
صبح حقیقیو سونوگرافی

و عصر
خ سلمان فارسی ) نادری ( شرقی، کوچه بهزادی 

پالك 5 32216159 - 061

4
موسسه رادیولوژی 
و سونوگرافی دکتر 

یزدانی
رادیولوژی 
عصرحقیقیو سونوگرافی

خ سلمان فارسی )نادری (، بین حافظ و کتانباف  
مجتمع پزشکی خوزستان
061 - 32219135 

5
موسسه رادیولوژی 
و سونوگرافی دکتر 

سلطانی

رادیولوژی 
خ سلمان فارسی ) نادری (، بین مسلم و سعدی عصرحقیقیو سونوگرافی

061 - 32218383
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15 - 26 - آمار مراكز رادیولوژی در شهر اهواز در سال 1392)ادامه(

نوع نوع مؤسسهنام مؤسسهردیف
مالكیت

نوبت 
كاری 
مؤسسه

نشانی و تلفن تماس

6
موسسه رادیولوژی 
و سونوگرافی دکتر 

دهدشتی
رادیولوژی

عصرحقیقی و سونوگرافی
خ فردوسی، بین سلمان فارسی

 ) نادری ( و کافی، کوچه بن بست، پالك 620   
061 - 32226040

7
موسسه رادیولوژی 
و سونوگرافی دکتر 

فخری زاده
رادیولوژي

خ سعدی، بین سلمان فارسیعصرحقیقی و سونوگرافي
 ) نادری ( و کافی 32218876 - 061

8
موسسه رادیولوژی 
و سونوگرافی دکتر 

طهماسبی
رادیولوژی

عصرحقیقی و سونوگرافی
خ شریعتی ) سی متری (، نبش طالقانی ساختمان 

ایران کلینیك، طبقه اول
061 - 32218282

9
 موسسه رادیولوژی 

و سونوگرافی 
پاسارگاد

رادیولوژی
صبح حقیقی و سونوگرافی

و عصر
خ سلمان فارسی ) نادری (، خ منوچهری نبش خ 
جعفری، مجتمع آرین، طبقه دوم  -32239566

061 - 32239567

10
 موسسه رادیولوژی و 

سونوگرافی
 دکتر قنواتی

رادیولوژی
صبححقیقی و سونوگرافی

خ طالقانی، نیش نظامی 32202702 - 061 و عصر

موسسه رادیولوژی 11
و سونوگرافی قائم

رادیولوژی
زیتون کارگری،آسیه آباد، لینعصرحقیقی و سونوگرافی

061 - 32243894 -3 

12
موسسه رادیولوژی 

و سونوگرافی
 دکتر تمدن

صبح حقیقیرادیولوژی 
و عصر

کیانپارس،نبش خ 16غربی
061 - 33336418  

13
موسسه رادیولوژی 

و سونوگرافی
 دکتر انبیائی

رادیولوژی
عصرحقیقی و سونوگرافی

خ سلمان فارسی ) نادری (بین حافظ و فردوسی 
مجتمع پزشکی امام رضا ) ع (

061 - 32212172 

14
موسسه رادیولوژی 
و سونوگرافی دکتر 

امیر پیر نیا
رادیولوژی

صبححقیقی و سونوگرافی
 و عصر

خ سلمان فارسي ، نبش نظامي ،جتمع بزرگ 
نادري ، طبقه اول ، پالك 
061 - 32228299  102

15
موسسه رادیولوژی 

و سونوگرافی
 دکتر دیده بان

رادیولوژي
صبح حقیقی و سونوگرافي

و عصر
خ مسلم، بین سلمان فارسي ) نادري ( و کافیمجتمع 

پزشکی جندی شاپور، طبقه اول 
061 - 32234003 - 32921316 

16
موسسه رادیولوژی 

و سونوگرافی
 دکتر نجفی

رادیولوژی
صبححقیقی و سونوگرافی

 و عصر
خ سلمان فارس ) نادری ( شرقی، خ مولوی 

) شهید قنادان زاده (، پالك 274    
061 - 32231564-32231565  

17
موسسه رادیولوژی 

و سونوگرافی
 دکتر جاویدان

رادیولوژی 
خ سلمان فارسی ) نادری (، خ شهید کرمی عصرحقیقیو سونوگرافی

خراط، پالك 16، 32218475 - 061

18
موسسه رادیولوژی 
و سونوگرافی دکتر 

منوچهری زاده

رادیولوژی 
عصرحقیقیو سونوگرافی

خ کتانباف جنوبی - نبش سلمان فارسی
 ) نادری ( - مجتمع پزشکی سینا - طبقه اول 
  32237526 - 32237525  -32237524
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19
 موسسه رادیولوژی 

و سونوگرافی
 دکتر شمال زاده

رادیولوژی
صبح حقیقی و سونوگرافی

و عصر
خ بنی هاشم - بین کیان و شیخ بهاء  

پالك 199   33776176 - 061

20
موسسه 

رادیولوژی فك 
دهان و صورت 

دکتر دباغی

رادیولوژی فك 
خ سلمان فارسي ، نبش نظامي ،جتمع بزرگ عصرحقیقیدهان و صورت

نادري ، طبقه سوم،  32221771 - 061

21
موسسه 

تصویربرداری 
کیانپارس

موسسه 
صبح حقوقیتصویربرداری

و عصر
کیانپارس - خ یازده غربی - پالك 80    

061 - 33332845

22
موسسه رادیولوژی 

و سونوگرافی
 دکتر حنفی

رادیولوژی 
عصرحقیقیو سونوگرافی

خ سلمان فارسی ) نادری ( - خ فردوسی 
جنوبی - مجتمع پزشکی مهرگان - نیم طبقه 

اول    32210215 - 061

23
موسسه رادیولوژی 

و سونوگرافی
 دکتر تجویدی

رادیولوژی 
صبححقیقیو سونوگرافی

 و عصر
زیتون کارمندی - فلکه چیتا - خ ظهرابی - 

پالك 66 - جنب قنادی عسل 
061 - 34434808  

24
موسسه رادیولوژی و 

سونوگرافی
 دکتر بری

رادیولوژی
صبح حقیقی و سونوگرافی

و عصر
خ طالقانی - خ فردوسی - ساختمان مروارید - طبقه 

دوم  32230379 - 061

25
موسسه رادیولوژی 
و سونوگرافی دکتر 

زارع شریفی
رادیولوژی 
خ حافظ - بین سلمان فارسی ) نادری ( و عصرحقیقیو سونوگرافی

سیروس - پالك 260  

گاما اسکن 26
کیانپارس - خ پهلوان شرقی - پالك 21  عصرحقیقیپزشکی هسته ایکیانپارس

061 - 33337464

کیانپارس - خ میهن شرقی عصرحقیقیپزشکی هسته ایگاما اسکن اهواز27
061 - 33360300  

28
موسسه 

رادیولوژی فك 
دهان و صورت 
دکتر گودرزی

رادیولوژی فك 
کیانپارس - نبش خ 6 غربی - مجتمع ایران عصرحقیقیدهان و صورت

نگین - طبقه اول     33912346 - 061

29
موسسه 
سونوگرافی

 دکتر رضازاده
رادیولوژی

عصرحقیقی و سونوگرافی
کیانپارس - خ پهلوان غربی -بین چمران 
و خرداد - پالك 106  -3336635- 

 3336636

30
موسسه رادیولوژی 

و سونوگرافی
 دکتر پورترکان

رادیولوژی و 
صبححقیقیسونوگرافی

 و عصر

زیتون کارمندی - خ بندر - بین زیتون زیبا 
و زیبا - ساختمان الماس جنوب - طبقه دوم 
واحدهای 1 و 3444238-2 3444239 - 

061
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مطب سونوگرافی31
سونوگرافی دکتر 
یاور شاه ولی کوه 

شوری
سپیدار، سه راه باهنر، ساختمان پزشکان احسان عصرحقیقی

طبقه هم کف

سونوگرافی دکتر مطب سونوگرافی32
کیانپارس، خ 6 غربی، مجتمع ایران نگین ورودی عصرحقیقیمسعود سینا

2، طبقه سوم 

سونوگرافی دکتر مطب سونوگرافی33
صبح حقیقیشمال شهیتاوی 

خ بنی هاشم،  بین هاللی و غزنوی، پالك 425و عصر

سونوگرافی دکتر مطب سونوگرافی34
کیانپارس،  خ دانشور شرقی، ساختمان  پزشکی عصرحقیقیمحمد مومن

ایرانیان، طبقه سوم 

مطب سونوگرافی35
سونوگرافی دکتر 

محمد رضا 
حمیدانی 

صبححقیقی
کیانپارس، خ میهن شرقی، پالك 2 و عصر

مرکز آموزشی  گلستان36
شبانه حقوقیدرمانی

اهـواز، اتوبان گلستان روزی

مرکز آموزشی امام خمینی ) ره (37
شبانه حقوقیدرمانی

اهواز، خ آزادگان ) 24 متری (روزی

شبانه حقوقیبیمارستانطالقانی38
اهـواز، امانیه، مستعانروزی

مرکز آموزشی رازی39
شبانه حقوقیدرمانی

اهـواز، امانیه روبه روی فرمانداریروزی

شبانه حقوقیبیمارستانسینا40
روزی

اهـواز، ج کوت عبد اله -35550591
35517011-35517012  35550592

مرکز آموزشی ابوذر41
شبانه حقوقیدرمانی

روزی

اهواز، بلوار پاسداران بعد از فلکه شهید بندر 
) چهار شیر ( -34443051-34443052

34443053-34443054

مرکز آموزشی شفا42
شبانه حقوقیدرمانی

اهـواز، اتوبان گلستان روزی

شبانه حقوقیبیمارستانسالمت43
کیلومتر 15 جاده اهواز اندیمشكروزی

شبانه حقوقیبیمارستانبقایی44
اهـواز - کوی شهید بقائیروزی

شبانه حقوقیبیمارستانفاطمه الزهرا45
اهـواز - خ اباذر نرسیده به چهار راه زندروزی
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شبانه حقوقیبیمارستان46578
اهـواز، کوی لشکرروزی

شبانه حقوقیبیمارستانعالمه کرمی47
روزی

اهواز ، خ انقالب ، خ سروش شمالی ، خ بهاران ، 
پالك 145 3 9-37777689 ، -6 3777994

شبانه حقوقیبیمارستاننفت48
اهـواز کوی نفتروزی

شبانه حقوقیبیمارستانامیرالمومنین49
اهـواز، کوی سپیدارروزی

شبانه خصوصیبیمارستانآپادانا50
اهـواز، بلوار قدس، خ سروشروزی

شبانه خصوصیبیمارستانآریا51
اهواز، کیانپارس، خ 18 شرقیروزی

شبانه خصوصیبیمارستاناروند52
 روزی

شبانه خصوصیبیمارستانمهر53
کیانپارس،  خمهـر روزی

شبانه عمومیدرمانگاهشهید رجائی54
اهواز، خ آزادگان ) 24 متری (روزی

شبانه عمومیدرمانگاهامیرکبیر55
اهواز ، خ انقالب، خ امیرکبیر شمالیروزی

دارالشفا فاطمه 56
اهواز، خ انقالب، خ ناصرخسرو شمالی عمومیدرمانگاهالزهرا

اهواز، خ شریعتی ) سی متری (  عمومیدرمانگاهشهید بقایی57

حضرت ولیعصر 58
اهواز، خ ادهم ، نبش مهران خیریهدرمانگاه) عج (

شبانه حقوقیدرمانگاهآب و برق59
اهواز، اتوبان گلستان ،  نبش بوستانروزی

اهواز، خ سلمان فارسی، خ حافظ جنوبی عمومیدرمانگاهجهاد دانشگاهی60

شبانه عمومیدرمانگاهشهید حکیم61
روزی

امانیه ،میدان مولوی، خ مدرس
33335410 - 33339752 

شبانه حقوقیبیمارستاندکتر شهید زاده62
 روزی

شبانه حقوقیبیمارستانفریده بهبهانی63
 روزی
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شبانه عمومیبیمارستانمصطفی خمینی64
 روزی

65
موسسه رادیولوژی 
و سونوگرافی دکتر 

امینی
موسسه رادیولوژی 

خ پیروز،کوچه روانشادی،پالك 50، عصرحقیقیو سونوگرافی
06712218282 - 06712229933

66
موسسه رادیولوژی 
و سونوگرافی دکتر 

مهدی ملکی
موسسه رادیولوژی 

خ عدالت، پاساژ عدالت06713316926عصرحقیقیو سونوگرافی

67
موسسه رادیولوژی 
و سونوگرافی دکتر 

عرب زاده
موسسه رادیولوژی 

عصرحقیقیو سونوگرافی
خ عدالت، فلکه جوانمردی، کوچه شکیب 
مجتمع پزشکی محسنی، طبقه زیر زمین 

06712230754

68
مرکز 

تصویربرداری 
ارجان طب

مرکز 
تصویربرداری 

شرکت 
تعاونی

شبانه 
خ پیروز، میدان پرستار06713336333روزی

69
مرکز 

تصویربرداری 
پارسیان تصویر

مرکز 
شبانه حقوقیتصویربرداری 

روزی
میدان مراحل، کوچه جنب بیمه ایران، مجتمع 

پزشکی پارسیان 067133326551-3

شهید اشرفی 70
شبانه دانشگاهیبیمارستاناصفهانی 

 روزی

شبانه دانشگاهیبیمارستانشهید چمران71
خ امام خمینی 061324222148روزی

دکتر محمدرضا 72
بهبد

موسسه رادیولوژی 
خ شهید مرمزی، مجتمع پزشکی عصرحقیقیو سونوگرافی

سیدالشهدا061324230740

شبانه دانشگاهیبیمارستانآیت اله طالقانی73
جاده خرمشهر، فلکه طالقانیروزی

شبانه دانشگاهیبیمارستانشهید بهشتی74
احمد آباد ، خ هالل احمرروزی

شبانه عمومیبیمارستانامام خمینی 75
خ شهید منتظریروزی

شبانه عمومیبیمارستانهفده شهریور76
 روزی

موسسه رادیولوژی دکتر سدیدی77
خ امیری، خ پرویزی 06312223596 عصرحقیقیو سونوگرافی

صبححقوقیمرکز MRI مرکز MRI آبادان78
خ طالقانی، جنب مسجد بهبهانی ها و عصر
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مرکز دکتر سدیدی79
شبانه حقوفیتصویربرداری 

خ امیـری ،خ پرویزیروزی

شبانه دانشگاهیبیمارستانشهدا80
 روزی

موسسه رادیولوژی پارس81
خ امام، کوچه بهمن، 06925233535عصرحقیقیو سونوگرافی

موسسه رادیولوژی قائم82
صبح حقوقیو سونوگرافی

و عصر
خ آیت اله طالقانی، پالك 227 

06925223451

شبانه دانشگاهیبیمارستانالهادی83
خ رجائیروزی

شبانه دانشگاهیبیمارستانخاتم االنبیاء84
 کیلومتر15دزفول، جاده شمس آبادروزی

موسسه رادیولوژی گلریزان دیمچه85
خ طالقانی، خ مسجد جامع،  جنب صندوق قرض صبح حقوقیو سونوگرافی

الحسنه ، 06312220843 

ابتدای خ صاحب الزمان، جنب آموزش و پرورش عمومیدرمانگاهشهید ضرغامپور86

شبانه دانشگاهیبیمارستاننظام مافی87
کیلومتر 2 جاده شوش اهوازروزی

موسسه رادیولوژی مرکزی88
صبح حقیقیو سونوگرافی

و عصر
خ شهید رجائی، مجاور دعبل خزائی، جنب 

آزمایشگاه دکتر شوشی زاده ، 06425227647

شبانه عمومیبیمارستانشهید ایرانپور89
 روزی

شبانه دانشگاهیبیمارستانامام رضا ) ع (90
 روزی

شبانه دانشگاهیبیمارستان22بهمن91
کلگـه روزی

شبانه عمومیبیمارستانامام خمینی ) ره (92
کلگه، چهارراه بهداریروزی

شبانه  درمانگاه مریم93
پنج بنـگلهروزی

موسسه رادیولوژی دکتر وزیری94
خ آزادی، ساختمان هالل احمر روبه روی بانك عصرحقیقیو سونوگرافی

0681 4442409

حضرت ولیعصر 95
شبانه دانشگاهیبیمارستان) عج (

بلـوار جانبـازروزی
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موسسه رادیولوژی دکتر زاهدی96
میدان شهید مطهری، خ امام رضا ) ع (، روبه عصرحقیقیو سونوگرافی

روی ایستگاه اتوبوسرانی -064228523

حاجیه نرگس 97
شبانه دانشگاهیبیمارستانمعرفی

 روزی

شبانه عمومیبیمارستانبعثت98
ناحیه صنعتیروزی

شبانه حقیقیدرمانگاهشفا99
خ طالقانی، خ فرهنگروزی

شبانه خصوصیدرمانگاهآریا100
میدان امام خمینی ) ره (، ابتدای خ شهید منتظریروزی

رادیولوژیمرکزی 101
انتهای خ منتظری، 06522321200 خصوصی و سونوگرافی

شبانه عمومیدرمانگاه400واحد102
بندر امام خمینی ) ره (، منازل چهارصد دستگاهروزی

شبانه دانشگاهیبیمارستانراه زینب )س (103
 روزی

شبانه دانشگاهیبیمارستانشهدا104
 روزی

امام خمینی105
شبانه دانشگاهیبیمارستان ) ره (

خ ولیعصر ) عج (، 06922222156روزی

رادیولوژی دکتر خرم106
خ امـام خمینی ) ره ( خصوصیو سونوگرافی

رسول اکرم107
شبانه دانشگاهیبیمارستان ) ص (

 روزی

شبانه دانشگاهیبیمارستانشهید طباطبائی108
 روزی

شبانه دانشگاهیبیمارستانامام علی ) ع (109
 روزی

رادیولوژیمرکزی110
خ امام خمینی ) ره (، 06424240060 خصوصی و سونوگرافی

رادیولوژیدکتر قاسمی111
خ امام خمینی ) ره (، ساختمان پزشکان بهمن  عصرخصوصی و سونوگرافی

طبقه هم کف - 06424227136

شهید معرفی 112
شبانه دانشگاهیبیمارستانزاده 

 روزی
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رادیولوژی ابن سینا113
عباس آباد ، روبه روی مسجد امام حسن ) ع(  عصرحقیقیو سونوگرافی

06323221872

   بیمارستانشهدا114

   بیمارستانشفا115

کیلومتر 10 جاده اهواز ماهشهر عمومیدرمانگاهدرمانگاه خانواده116

کوروش، خ اقبال، نبش خ 14 ، پالك 53 خصوصیدرمانگاهپارس117
مأخذ: دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز 

15 - 27 - فعالیت های خون گیری سازمان انتقال خون به تفكیك ماه در شهر اهواز در سال 1393

تعداد خون دهندگان تعداد مردودین تعداد داوطلبین مـاه ردیف

4096 1585 5681 فروردین 1

4143 1805 5948 اردیبهشت 2

3351 1610 4961 خرداد 3

3836 1921 5757 تیر 4

3507 1454 4961 مرداد 5

3237 1293 4530 شهریور 6

3296 1349 4645 مهر 7

4465 1934 6399 آبان 8

3350 1424 4774 آذر 9

3368 1288 4656 دی 10

3279 1339 4618 بهمن 11

3924 1440 5364 اسفند 12

43852 18442 62294 جمع
مأخذ: سازمان انتقال خون ایران



239 بهداشت و درمان

 15 - 1 - مقایسه تعداد خون دهندگان و مردودین خون گیری سازمان انتقال خون به تفكیك ماه در شهر اهواز در سال 1393

                                    مبنا: جدول: 15 - 27

15 - 28 - فعالیت های خون گیری سازمان انتقال خون در شهر اهواز طی سال های  93 - 1389

سالتعداد داوطلبینتعداد مردودینتعداد خون دهندگان

4133720588619251389

4372629168728441390

4450430602751061391

4240423657660611392

4385218442622941393
مأخذ: سازمان انتقال خون ایران

 15 - 2 - مقایسه تعداد داوطلبین خون گیری سازمان انتقال خون طی سالهای93 - 1389 در شهر اهواز
 

                                       مبنا جدول: 15 - 28



2۴0

15 - 29 - آمار تولیدات فرآورده های خونی در شهر اهواز در سال1393

خون مـاهردیف
كامل

گلبول 
قرمـز

پالسمای 
واشد سلپالكتccpكرایـوتـازه

361811493--16434187841878جمع

3065107--12639663966فروردین1

3236117--13939853985اردیبهشت2

2956124--15131643164خرداد3

2937145--13136583658تیر4

2909137--13933533353مرداد5

3008103--13530763076شهریور6

2973130--11431553155مهر7

3264109--16242864286آبان8

2987129--13131963196آذر9

3008121--15631993199دی.10

2715119---13430953095بهمن11

3123152--12537453745اسفند12
مأخذ: سازمان انتقال خون ایران

15 - 30 - فعالیت خون گیری سازمان انتقال خون به تفكیك پایگاه در شهر اهواز در سال 1393

جمع تعداد خون دهندگان تعداد مردودین تعداد داوطلبین پایگاه ردیف

44996 16016 6482 22498 ساختمان شماره 1 1

45138 15492 7077 22569 ساختمان شماره2 - امانیه 2

20688 8016 2328 10344 پایگاه ایثار 3

13766 4328 2555 6883 تیم سیار خون گیری 4

124588 43852 18442 62294 جمع
مأخذ: سازمان انتقال خون ایران  

فصل پانزدهم


