
 نشانی شهر مرکز درمانی

 بیمارستان ها

 انتهای اتوبان لشگر اهواز بیمارستان آپادانا

 شرقی17کیانپارس خ  اهواز بیمارستان آریا

 خ دکتر شریعتی خ شهید قنواتی اهواز بیمارستان اروند

 کیانپارس فلکه اول اهواز بیمارستان مهر

 چهارراه زند جنب پل کابلی الغدیر اهواز بیمارستان فاطمه الزهرا

 گلستان انتهای کوی سعدی طبقه زیرین داروخانه خیام اهواز پزشک عمومی-دکتر غالمرضا محمدی کامرود 

 رادیولوژی ،سونوگرافی وسی تی اسکن بیمارستان

 )آزمایشگاه ،درمانگاه فیزیوتراپیفاطمه الزهرا 

 چهارراه زند جنب پل کابلی الغدیر اهواز

درمانگاه بیمارستان فاطمه الزهرا )آزمایشگاه ، 

 فیزیوتراپی

 چهارراه زند جنب پل کابلی الغدیر اهواز

 کیانپارس فلکه اول اهواز بیمارستان مهررادیولوژی ،سی تی اسکن ،آزمایشگاه 

 170گلستان خیابان فروردین بین دی وبهمن پالک  اهواز درمانگاه عالج )ویزیت (

 19ملی راه خیابان مهران بین زهره وزاویه پالک  اهواز درمانگاه شبانه روزی ملی راه )ویزیت وآزمایشگاه



 زیتون کارمندی /خیابان زاویه نبش یوسفی نژاد اهواز )اکو،تست ورزش ،نوارقلب مانادرمانگاه تخصصی قلب 

درمانگاه کمیل )ویزیت ،آزمایش ،سونوگرافی 

 ،رادیولوژی و.....

 2زیتون کارمندی نبش خیابان کمیل پالک  اهواز

 نرسیده به سیتی83اصلی پالک  10پادادشهرخیابان  اهواز درمانگاه شبانه روزی امان

)ویزیت   دی درمانگاه

،فیزیوتراپی آزمایشگاه،سونوگرافی،رادیولوژی 

 ،نوارعصب وعضله ،اکو وتست ورزش

 غربی16کیانپارس خیابان  اهواز

)ویزیت ،نوارعصب وعضله  ،اکو  والیتدرمانگاه 

وتست ورزش ،رادیولوژی وسونوگرافی  

 وفیزیوتراپی،شنوایی سنچی

 پردیس خیابان گلبهار اهواز

 خیابان دکتر شریعتی نرسیده به چهارراه زند خیابان شهید هاللی اهواز درمانگاه خیریه امام سجاد)ع(

 6آسیاباد خیابان سینا نبش خیابان  اهواز درمانگاه شبانه روزی نفس

 112گلستان بلوارکارگربین خ بوستان وخ سعدی پالک  اهواز فیزیوتراپی شفیعی

 طبقه دوم170وردین بین دی وبهمن پالک گلستان خ فر اهواز فیزیوتراپی درمانگاه عالج

 گلستان کوی سعدی بین همدان وکاشان اهواز فیزیوتراپی نریمانی

 گلستان خ خرداد بین دی وآذر اهواز فیزیوتراپی یزدانی



 3شرقی مجتمع پزشکی پارسیان واحد 3کیانپارس خ اهواز فیزیوتراپی کیانپارس

 6کیانپارس خ میهن شرقی پالک  اهواز جهانپارسفیزیوتراپی 

 6غربی مجتمع پزشکی ایران پارس طبقه 15کیانپارس خیابان  اهواز فیزیوتراپی مالصدرا

 کیانپارس ،پهلوان شرقی تقاطع اردیبهشت ساختمان درمانگران اهواز فیزیوتراپی زندگی

 کیانپارس خیابان پهلوان شرقی مجتمع پزشکی سیمرغ طبقه اول اهواز فیزیوتراپی سیمرغ

 6مجتمع پزشکی میهن واحد13کیانپارس /میهن شرقی /پالک  اهواز فیزیوتراپی  کوثر

 طبقه همکف22کیانپارس /مردادشرقی پالک  اهواز فیزیوتراپی التیام

 شرقی  مجتمع پزشکی پاستور4کیانپارس خیابان  اهواز فیزیوتراپی بازتوان

 غربی فازیک مجتمع پزشکی آرمان13کیانپارس خیابان  اهواز فیزیوتراپی سپهر

 4کیانپارس خ آبان مجتمع پزشکی آبان طبقه  اهواز فیزیوتراپی احدی

 کیانپارس خیابان خیابان میهن غربی برج پزشکی اهواز پالک اهواز فیزیوتراپی آتیه

 5کیان آباد مجتمع کسری طبقه 3و2کیانپارس خیابان وهابی بین  اهواز فیزیوتراپی تبسم

 811واحد 8شرقی مجتمع پزشکی تشریفات طبقه 2کیانپارس خیابان  اهواز فیزیوتراپی تسکین

 انکیانپارس پهلوان شرقی تقاطع اردیبهشت ساختمان درمانگر اهواز فیزیوتراپی زندگی



 زیتون کارمندی خیابان زاویه بین کمیل وبندر اهواز فیزیوتراپی رستا

 61زیتون کارمندی خ کمیل بین زیتون وزیباپالک  اهواز فیزیوتراپی پاسارگاد

 87ملی راه خیابان فردوسی بین زیتون وزمزم پالک  اهواز فیزیو تراپی نیلوفرآبی

 70زیتون نبش فاضل مجتمع امید پالک  اهواز فیزیوتراپی بوعلی

 نادری خیابان کتانباف مجتمع پزشکی سینا اهواز فیزیوتراپی رازی

 926خیابان ادهم بین خیابان مهران وبلوار جمهوری پالک  اهواز فیزیوتراپی اکسیر

 خسروی مجتمع پزشکی ساحلابتدای خ نادری خ  اهواز فیزیوتراپی خاتم االنبیاء

 حافظ جنوبی مجتمع مهر اهواز فیزیوتراپی آمین

 اصلی جنب داروخانه3حصیرآبادخ  اهواز فیزیوتراپی مرداد

 6غربی ساختمان گروه یک طبقه15پادادشهرخ  اصلی جواداالئمه نبش  اهواز فیزیوتراپی سارا

 6شرقی پالک 9پادادشهر بلوار جواداالئمه خیابان  اهواز فیزیوتراپی ایرانمهر

 16پالک 10منبع آب فاز سه شهرداری نبش خیابان  اهواز فیزیوتراپی فاطمه الزهرا

 گلستان نبش خیابان آذرمقابل کلینیک آب وبرق اهواز عینک سازی اروپا نو

 گلستان خ فروردین نبش دی اهواز عینک گلستان



 باهنربلوارمعلم نبش ناصح غربی مجتمع آریا اهواز 1شعبه -عینک امیر

 3شرقی پاساژتشریفات طبقه 2کیانپارس  خیابان  اهواز 2شعبه -عینک امیر

 1طبقه 74زیتون بین فرشته وفردوس پالک  اهواز عینک سازی نگار

 سلمان فارسی نبش سعدی اهواز عینک توحید

 چمران بین خیابان دوم غربی وسوم غربیکیانپارس بلوار  اهواز عینک دیدآرا

 زیتون کارمندی خ شهید یوسفی نژادخیابان زیتون مجتمع حمید اهواز عینک چشمان نو

 روبرو مسجد جواداالئمه11و10پادادشهربین خیابان  اهواز قصر عینک

 غربی مجتمع آال6و5کیانپارس خیابان شهید چمران بین  اهواز عینک سازی دیدآفرین

 8مرکز شهرخیابان امام خمینی )ره(نبش فرعی خیابان حجت پالک  هفتگل عینک سازی دیدآفرین

 198طالقانی ابتدای خیابان حافظ جنوبی پالک  اهواز عینک سازی پارس اپتیک

 خیابان سوم شرقیکیانپارس نبش  اهواز عینک سازی نگاه

 شرقی11و10کیانپارس بین  اهواز عینک سازی آرین

 کیانپارس  خیابان یک شرقی اهواز عینک سازی مهرداد

 شرقی2و1کیانپارس بین خ  اهواز عینک دید برتر



 خ سلمان فارسی بین سعدی وکتانباف اهواز عینک سازی پگاه

 باهنر بلوار معلم روبروی مرکز خرید ایار اهواز عینک سازی باهنر

 گلستان خیابان فروردین بین پارک قوری وبیمارستان گلستان اهواز عینک سازی دیدگان

 طالقانی بین حافظ وسعدی جنب آژانس هواپیمایی طبقه دوم اهواز عینک لوکس

 دهمنادری شرقی چهارراه ا اهواز عینک سازی آفتاب

 نادری نبش خیابان خوانساری )فردوسی(مجتمع پزشکی نادری اهواز عینک سازی هوشمند

 چهارراه نادری بین سی متری وسراج روبروی انتقال خون اهواز عینک سازی روشنا

 413نادری خیابان سلمان فارسی خیابان شهید علم الهدی پالک  اهواز عینک سازی پل اپتیک

 کیانپارس بلوار چمران بین خیابان اول ودوم غربی اهواز عینک لوکس پارس

 کیانپارس نبش دوم شرقی ساختمان تشریفات طبقه دوم اهواز عینک سازی الماس

 خیابان دکتر شریعتی بین چهارراه سلمان فارسی وکافی مقابل سینما آفریقا اهواز عینک سازی چشمان

 طالقانی حد فاصل خیابان مسلم وشریعتی اهواز عینک لوکس

 2طالقانی ابتدای خیابان نبش حافظ مجتمع قائم طبقه  اهواز عینک سازی سهیل

 پردیس خیابان گلبهار اهواز آزمایشگاه والیت )درمانگاه والیت(



 170فروردین بین دی وبهمن پالک گلستان خیابان  اهواز آزمایشگاه عالج )درمانگاه عالج (

 116گلستان بلوار فروردین بین دی وآذر پالک  اهواز آزمایشگاه پاتوبیولوژی سالمت

 گلستان بلوار فروردین بین آبان وآذر اهواز آزمایشگاه  پارسیان

 --،پهلوان شرقی -کیانپارس خ توحید اهواز آزمایشگاه طبی وپاتولوژی اکسین

 شرقی9کیانپارس خ  اهواز آزمایشگاه طبی وپاتولوژی کیانپارس

 پهلوان غربی نبش خرداد جنوبی مجتمع ابوعلی سینا طبقه همکف 2کیانپارس  خیابان  اهواز آزمایشگاه دکتر نجم  الدین  ساکی

 کیانپارس فلکه سوم اول اردیبهشت اهواز آزمایشگاه دکترمطوریان

 کیانپارس خ پهلوان غربی بین خرداد ووهابی اهواز آزمایشگاه  ژنتیک وسالمت جنین نورژن

 سه راه باهنرسپیداریکم اهواز آزمایشگاه دکتر پناهی زاده

 43شرقی پالک 4کیانپارس خ  اهواز آزمایشگاه نوین

 غربی ورودی سوم6نبش خ  کیانپارس مجتمع ایران نگین اهواز آزمایشگاه ایران نگین

 غربی برج پزشکی فاخرطبقه یک5کیانپارس نبش  اهواز آزمایشگاه نور

 27کیانپارس خیابان پهلوان شرقی پالک  اهواز آزمایشگاه بهار

 اصلی زیتون بین فلکه چیتا وپارک نبش کوچه شهید بندرزیتون کارمندی خ  اهواز آزمایشگاه وپاتولوژی دکتر صدقی



 طبقه اول23کیانپارس خیابان پهلوان شرقی پالک  اهواز آزمایشگاه ملل

 طبقه اول43کیانپارس مهرشرقی مجتمع پزشکی مهرپالک  اهواز آزمایشگاه وپاتولوژی آنزیم

 3کیان آبادخیابان اروند بین خیابان اول ودوم شرقی پالک  اهواز آزمایشگاه  پیوند

 (ساختمان سپید4و13کیان آباد ،سی متری،نبش سپید شرقی بین  اهواز آزمایشگاه طبی وپاتولوژی دکترواحدیان

 پاستور زیتون کارمندی خ کمیل روبروی فلکه پارک ساختمان اهواز آزمایشگاه دکتر کالنتر

 زیتون کارمندی خ حجت نبش زمزم اهواز آزمایشگاه دکترنقاش

 2زیتون کارمندی نبش خیابان کمیل پالک  اهواز آزمایشگاه کمیل

 شرقی مجتمع پزشکان امین طبقه اول6کیانپارس خ  اهواز آزمایشگاه سپنتا

 176د پالک زیتون خیابان حجت بین زمزم وزمر اهواز آزمایشگاه پاسارگاد

 59متری مقیمی زاده پالک 20کوی ملت ،خیابان  اهواز آزمایشگاه طبی کوروش

 خیابا ن شریعتی نبش خیابان آتشی )مهران (مجتمع پزشکی سپهر اهواز آزمایشگاه وپاتولوژی سپهر

 پهلوان شرقی بین چمران واردیبهشتکیانپارس خیابان  اهواز آزمایشگاه نوبل

 خیابان نادری بین حافظ وفردوسی مجتمع پزشکی بزرگ نادری اهواز آزمایشگاه طبی وپانولوژی ایران زمین

 نادری خ خوانساری کوچه بن بست روبروی پاساژنظامی طبقه همکف اهواز آزمایشگاه  وپاتولوژی دکتر ساکی



 پادادشهرفلکه جواد االئمه ساختمان محک10انتهای خیابان  اهواز طبی وپاتولوژی پادادآزمایشگاه  

 خشایار )بنی هاشم (چهارراه کیان بین کیان وشیخ بهاء اهواز آزمایشگاه تشخیصی جواداالئمه

 خیابان خشایار بین کیان وشیخ بهاء روبروی بانک رفاه اهواز آزمایشگاه  شفا

 21کوی فاطمیه )خیابان یوسفی (بین امام ومهربند پالک  اهواز مهرآزمایشگاه تشخیص طبی وپاتولوژی  

 505کمپلو خیابان بنی هاشم بین فراهانی وهاللی پالک  اهواز آزمایشگاه بوعلی

 یچ خزامی خیابان سوم گندمکارکوت عبداله میدان امام علی )ع (پ اهواز آزمایشگاه طبی وپاتولوژی ابوریحان

مرکزسی تی اسکن وسی تی آنژیوگرافی وام آرآی 

 بیمارستان آریا

 شرقی )بیمارستان آریا (17کیانپارس  اهواز

مرکز ام آرآی وسی تی اسکن کیانپارس،سونوگرافی 

 ورادیولوژی

 غربی11کیانپارس  اهواز

تصویربرداری اکسین )سونوگرافی مرکز 

،رادیولوژی،ماموگرافی ،سنجش تراکم،سی تی اسکن 

 وام آرآی(

 زیتون کارمندی خ زاویه خ فروغ پالک اهواز

 2زیتون کارمندی نبش خیابان کمیل پالک  اهواز مرکزتصویربرداری وسونوگرافی کمیل

)ام آرآی اروندمرکز تصویربرداری بیمارستان 

 ،سونوگرافی ،رادیولوژی،سنجش تراکم(

 خیابان شریعتی خیابان قنواتی اهواز



)سونوگرافی  تابان مرکز تصویربرداری 

،رادیولوژی،ماموگرافی ،سنجش تراکم،سی تی وام 

 آرآی(

 شرقی5کیانپارس خ انتهای خ  اهواز

 کیانپارس خیابان دانشور شرقی )مهر(ساختمان ایرانیان اهواز رادیولوژی دهان ،فک وصورت دکترکاوسی

 گلستان ابتدای بوستان نبش همدان مجتمع آرتینا اهواز رادیولوژی  ،فک وصورت دکترآرمان محققی

 غربی5کیانپارس نبش خ  اهواز رادیولوژی ،فک وصورت دکترآرمان فیض

 گلستان خیابان فروردین بین دی وبهمن مجتمع پزشکی سما اهواز کلینیک دندانپزشکی ریحانه

دندانپزشکی دکتر سپیده اسدی عیدی وندی 

)متخصص درمان ریشه ،متخصص فک وصورت 

 ،متخصص اطفال ،دندانپزشکی  عمومی (

 گلستان خیابان فروردین بین دی وبهمن )درمانگاه عالج ( اهواز

 گلستان جنب بیمارستان برج پزشکان اهواز امیدیدندانپزشکی  دکتر امین اله 

 83گلستان خیابان فروردین نبش سعدی پالک  اهواز کلینیک دندانپزشکی فروردین )متخصص اطفال ،متخصص فک وصورت ولثه (

 پردیس خیابان گلبهار اهواز دندانپزشکی والیت )درمانگاه والیت(

 1طبقه 27پردیس بلوار گلدیس خیابان گلبهار پالک  اهواز دندانپزشکی تیامکلینیک 

 عامری4کورش خ  اهواز کلینیک دندانپزشکی ملت

 19ملی راه خیابان مهران بین زهره وزاویه پالک  اهواز کلینیک دندانپزشکی  ملی راه



 5شرقی مجتمع دانا طبقه 7کیانپارس نبش خ  اهواز کلینیک دندانپزشکی دانا

دندانپزشکی دکتر مولود حق نظر)دندانپزشک عمومی 

 وایمپلنت (

 شرقی ساختمان جاودانه طبقه اول9و8کیانپارس بین  اهواز

 کیان آباد5و4خیابان وهابی بین  اهواز ایمپلنت(کلینیک دندانپزشکی شاد)عمومی و

 36کوی ملت خ شیخ نبهان بین اقبال وعامری نبش مهرپالک  اهواز پزشکی یاقوتکلینیک دندان

 غربی.14و15پادادشهرخ جواداالئمه بین خ  اهواز کلینیک دندانپزشکی خانواده

 4غربی مجتمع جردن طبقه 16پادادشهربلوارجواداالئمه نبش خ  اهواز کلینیک دندانپزشکی سیب

کلینیک دندانپزشکی نوین )متخصص درمان ریشه 

 ،اطفال ،پروتز وترمیم(

 خیابان نادری غربی خیابان کتانباف شمالی مجتمع پزشکی تخصصی خلیج فارس طبقه دوم اهواز

 2زیتون کارمندی نبش خیابان کمیل پالک  اهواز کلنیک دندانپزشکی کمیل

)دندانپزشکی عمومی کلینیک دندانپزشکی  آریانا 

 ومتخصص اطفال (

 زیتون کارمندی خیابان زاویه مجتمع دیاموند طبقه دوم اهواز

 غربی16کیانپارس خیابان  اهواز کلینیک دندانپزشکی دی

 1انقالب کمپلو خیابان لشکر مجتمع الماس پالک  اهواز کلینیک دندانپزشکی سپید)عمومی وایمپلنت(

 امانیه بعداز پل تختی نرسیده به میدان دانشگاه اهواز ینیک دندانپزشکی مللکل

 خیابان زندنبش سی متری اهواز دندانپزشکی دکترسیده زهرانبوی



 8شرقی مجتمع آسمانه طبقه دوم واحد 8کیانپارس خیابان  اهواز دندانپزشکی دکتر امیر خیراله زاده

 کیانپارس پهلوان غربی بین خرداد ووهابی اهواز کلینیک دندانپزشکی مرجان

 2واحد 1غربی نبش وهابی مجتمع آریا طبقه 2کیانپارس خیابان  اهواز دندانپزشکی دکتر رضا بهمن نژاد

دندانپزشکی دکتر سمیرا شاه سیاه /متخصص درمان 

 ریشه

 ساختمان پزشکان سینوههغربی 3کیانپارس خ  اهواز

 متری اول مجتمع چهارباغ18شرقی و8کیان آباد بین خیابان  اهواز دندانپزشکی دکتر امیرسعید بالدی

 8واحد 3نادری خیابان خوانساری مجتمع میالد طبقه  اهواز دندانپزشکی دکترسارا شیرزادی

 4نادری خیابان مسلم مجتمع کسری طبقه  اهواز دندانپزشکی دکتر آنا بهوند

 6کیانپارس پهلوان شرقی مجتمع پزشکی شفا طبقه  اهواز دندانپزشکی دکتر فاطمه قنواتی

 کوی فرهنگیان یک خیابان نیلوفرجنب داروخانه اهواز دندانپزشکی فاطمه احمدی بهبهانی

 ن کارمندی خیابان حجت بین زمزم وزمرد ساختمان پارسیانزیتو اهواز دندانپزشکی بیتا گل باباپور

 مجتمع  پزشکی کاله کج1باهنر صددستگاه نبش خیابان شهروند  اهواز دندانپزشکی میترا جوهری

 خیابان سلمان فارسی بین حافظ وخوانساری مجتمع پزشکی بزرگ نادری اهواز دندانپزشکی رقیه همتی

 جاده اتوبان آیت اله بهبهانی )کوت عبداله (اول درویشیه روبروی فرهنگ سرای مهدیه اهواز دندانپزشکی مرتضی ابراهیمی  راد



 خیابان پیروزجنب بانک رفاه بهبهان فیزیوتراپی آریا

 شهیدزاده /جنب داروخانه فارابیروبروی بیمارستان  بهبهان ویزیت عمومی تخصص-درمانگاه کوثر

 روبروی بیمارستان شهیدزاده /جنب داروخانه فارابی بهبهان آزمایشگاه درمانگاه کوثر

 چهارراه بیمارستان شهیدزاده ابتدای بلوار کرم نسب بهبهان کلینیک دندانپزشکی اردیبهشت

 یده به مسجدبریخیابان امام حسین نرس بهبهان عینک تماشا

 میدان قدس )بیدبلند(خیابان پیروزروبروی امامزاده  میرعالی بهبهان عینک دکتر

 خیابان پیروزمجتمع مرکزی بهبهان آزمایشگاه پیمبرنیا

 فلکه پرستارابتدای خ شهیدگرامی روبروی بیمارستان دکترشهیدزاده بهبهان آزمایشگاه سینا

 خیابان حافظ جنوبی مجتمع دکتر افضلی ایذه فیزیوتراپی مهر

 خیابان امام علی ،کوچه حسینیه اعظم ایذه فیزیوتراپی آنزان

 غربی 1چهارراه امام علی )ع(خیابان شهید قریشوندی کوچه  ایذه آزمایشگاه دکتر کالیی

 چهارراه امام علی ایذه آزمایشگاه دکترآراسته

 خیابان شهید غدیری اصل جنب کفش ملی سوسنگرد دندانپزشک-دکتر عال جاللی 

 خیابان شهید احمد مرمزی سوسنگرد آزمایشگاه دکتر عبیداوی



 خیابان آیت ا..خامنه ای خ اصلی روبروی درمانگاه شماره یک باغملک آزمایشگاه پارسا

 خیابان امام )ره(کوچه سعدی باغملک کلینیک دندانپزشکی باران

مسجد  دندانپزشک فرنوش اکبری دزدرانی

 سلیمان

 کوچه پزشکان مجتمع ثامن طبقه دوم

مسجد  فیزیو تراپی دکتر نصیری

 سلیمان

 فلکه بانک ملی جنب کلینیک کوثر

مسجد  آزمایشگاه طبی وپاتولوژی مهر

 سلیمان

 خیابان آزادی سه راه پشت برج کوچه پزشکان

 خیابان امام خمینی پاساژطهماسبی همکف واحد رامهرمز عینک سازی لیاقت

 چهارراه طالقانی /نبش خیابان امام رامهرمز عینک سازی محمدرضا برات

 باالتر از حسینیه شوشتریهاخیابان نواب صفوی  رامهرمز فیزیوتراپی رازی

 میدان شهیدادهم اول کوچه شهید درویشپور رامهرمز فیزیوتراپی صالحین )دکتراکابر(

 میدان آزادی ابتدای خیابان شهیدمنتظری جنب لوازم الکتریکی اسکندری رامهرمز عینک سازی دیدآفرین

 خیابان طالقانی غربی مجتمع پزشکی سینا مزرامهر درمانگاه شبانه روزی دکتر ابراهیمی

 چهارراه طالقانی /خیابان نواب صفوی /کلینیک مهرگان رامهرمز آمایشگاه وپاتولوژی دکتر زارعی

 خیابان امام چهارراه طالقانی پاساژقدسی طبقه دوم رامهرمز آزمایشگاه دکتر باقر



 میدان آزادی جنب بانک صادرات مرکزی رامهرمز آزمایشگاه دکتر ابراهیمی

 


