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مرکز تصویربرداری 
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رادیولوژی، 
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ماهشهر. خیابان 
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آزمایشگاه دکرت 

پالیزیان
0612321061آزمايشگاه

ماهشهر.خیابان 
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مای

نشانیشماره تماسخدماتنام مرکزآز

آزمایشگاه 

رشیدیان
06142251464آزمایشگاه

خیابان آفرینش.

 تقاطع طالقانی
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ف
فیزیوتراپی

 مهراد

فیزیوتراپی و 

لیزر
06142237012

خیابان آفرینش. کوچه 

هامون. جنب داروخانه 

دکرت احسانپور
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یز
نشانیشماره تماسخدماتنام مرکزف

فیزیوتراپی

 صالحین

فیزیوتراپی و 

لیزر
06143523658

میدان شهید ادهم.  

اول کوچه درویش پور.  
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واحدی بندر امام

خدمات بسرتی 

و رسپایی
06152228813

رسبندر. مجتمع 

مسکونی400واحدی

 بندر امام خمینی
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دگ
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ان

ست
مار

نشانیشماره تماسخدماتنام مرکزبی
بيامرستان

 معرفی زاده

خدمات بسرتی 

و رسپایی
06323224007

خیابان فتح املبني. رو 

به روی ترمينال اهواز

گاه
ش
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آزمايشگاه

 مهر
06153727655آزمايشگاه

خيابان امام.

 ساختامن آل ياسني

انه
وخ

داروخانهدار

 دکرت گنجی
06323224007داروخانه

شادگان. خیابان 

فتح املبین. 

داروخانه بیامرستان 

شهید معرفی زاده
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بيامرستان

 وليعرص

خدمات بسرتی 

و رسپایی
06153229299

ابتدای

 بلوار دهداری

گاه
ش

مای
آز

آزمايشگاه

 دكرت مرسلی
06153321517آزمايشگاه

ابتدای بلوار نقدی. 

خیابان قيرصزادگان

انه
وخ

داروخانه دار

امام رضا)ع(
06153220410داروخانه

چهل مرتی.

 رو به روی بانک ملی
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ید
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ش

مای
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نشانیشماره تماسخدماتنام مرکز

آزمایشگاه

 سینا امیدیه
06133912368آزمایشگاه

 میدان فرمانداری.

 جنب فرمانداری
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ترا

یو
یز

ف

فیزیوتراپی

 نوین امیدیه

فیزیوتراپی و 

لیزر
06152630626

امیدیه. شهرک 

مطهری. روبروی پارک 

شهروند
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ش
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ند

ا
گاه

ش
مای

آز

نشانیشماره تماسخدماتنام مرکز

آزمایشگاه

 سینا
خیابان سینا06142623841آزمایشگاه

پی
ترا

یو
یز

ف

فیزیوتراپی

 مهر

فیزیوتراپی و 

لیزر
06142629100

خیابان سینا. جنب 

بانک ملت شعبه 

مرکزی

ذه
ای

پی
ترا

یو
یز

ف

نشانیشماره تماسخدماتنام مرکز

فیزیوتراپی

 مهر

فیزیوتراپی و 

لیزر
06143635544

ایذه. خیابان حافظ 

جنوبی. مجتمع پزشکی 

پرفسور افضلی. طبقه 

همکف
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به
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ان

ست
مار

نشانیشماره تماسخدماتنام مرکزبی
بیامرستان 

تامین اجتامعی

خدمات بسرتی 

و رسپایی
بهبهان06152839514

گاه
ش

مای
آز

آزمایشگاه روزی 

طلب 
06152816711آزمايشگاه

میدان مراحل. 

مجتمع پارسیان. 

جنب بیمه مرکزی

آزمایشگاه 

رازی
06152819009آزمایشگاه

میدان بید بلند.

آزمایشگاه دکرت 

طاهری

آزمایشگاه

 دکرت پیمربنیا
06152819974آزمایشگاه

خیابان پیروز. 

بین مراحل و بید 

بلند. ساختامن

 پزشکی مرکزی
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ت

گاما اسکن 

پرتونگار

پزشکی

 هسته ای
06152833582

فلکه بیامرستان 

)پرستار(خیابان 

کرم نسب. کوچه 

شهیدایقان. پالک70
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ف

فیزیوتراپی

 فارابی

فیزیوتراپی و 

لیزر
06152823710

میدان مراحل. 

 مجتمع ایران.  

آقای نظریان و رنجرب

فیزیوتراپی

 آریا

فیزیوتراپی و 

لیزر
06152822155

خیابان پیروز. کوچه 

جنب بانک رفاه 

کارگران
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نشانیشماره تماسخدماتنام مرکز

بیامرستان

 22 بهمن

خدمات بسرتی 

و رسپایی
06143234971

مسجد سلیامن. 

منره 2. بیامرستان

 22 بهمن
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ش
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آزمایشگاه

 مهر
06143223752آزمایشگاه

خیابان آزادی.

 سه هامفران.

 کوچه پزشکان
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ت
تصویر برداری نور 

مسجد سلیامن

رادیولوژی و 

سونوگرافی
06143222167

خیابان آزادی. 

کوچه پزشکان. جنب 

داروخانه دکرت امیری
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نشانیشماره تماسخدماتنام مرکزبی

بيامرستان

 17 شهريور

خدمات بسرتی 

و رسپایی
شطيط06324221517

گاه
مان

در

دی کلینیک

 8 شهریور

خدمات بسرتی 

و رسپایی
06113223039

سیکلین.

جنب اداره کار

کلینیک 

چشم پزشکی 

دکرت گواهی

خدمات چشم 

پزشکی
06153220550

خیابان امیری. خیابان 

پرویزی. دهکده 

سالمت جم. طبقه 

پنجم
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ش

مای
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آزمايشگاه

 دكرت مساح
06153223596آزمايشگاه

خیابان امريكبري.

 خیابان كاشانی

آزمايشگاه 

دكرت صحتی
06153329173آزمايشگاه

خیابان امريكبري.

 خیابان پرویزی

آزمایشگاه 

پاتوبیولوژی

 دکرت حقیقت نژاد

06153229499آزمايشگاه
خیابان امیری.
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دكرت سديدی 

)آبادان(-آوای 

تندرستی

سی تی اسکن، 

رادیولوژی، 

سونوگرافی، 

 MRI

06142629100
خیابان امريكبري.

 خیابان پرویزی

رادیولوژی دهان 

فک و صورت  

فرهادی   

تصویربرداری 

دهان و فک و 

صورت

06153231677

خیابان پرویزی. 

ساختامن دهکده 

سالمت جم. پالک 

104. طبقه اول. واحد 

104

مرکز پزشکی

 هسته ای 

طالقانی

پزشکی

 هسته ای
06153364361

بیامرستان آیت اله 

طالقانی. مرکز پزشکی 

هسته ای طالقانی  
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ف
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 شفا

فيزيوتراپی و 

لیزر
06153227027

خیابان امري كبري.

 فرعی دهم. پالک22

فيزيو تراپی

 سينا

فيزيوتراپی و 

لیزر
خیابان امريكبري.خیابان 06153229214

کاشانی. پالک 114

فیزیوتراپی 

شیاسی

فيزيوتراپی و 

لیزر
09166314937

خیابان زابل. تقاطع 

پرویزی. ساختامن 

رسوش. طبقه همکف



نشانی مراکز تشخیصی 
و درمانی طرف قرارداد با 

صندوق های بازنشستگی 
صنعت نفت در منطقه 2 

»خوزستان«

بروشــور پیــش روی شــما حــاوی نشــانی مراکز درمانــی طرف قــرارداد 
بــا صندوق هــای بازنشســتگی صنعــت نفــت اســت. بروشــور بــا ایــن 
ــز  ــن مراک ــع الزم نزدیک تری ــا در مواق ــت ت ــده اس ــی ش ــدف طراح ه

درمانــی طــرف قــرارداد را بــه شــما معرفــی کنــد.

آرزوی مــا ســامتی همیشــگی شماســت. امــا توجــه داشــته باشــید 
درمــان به موقــع در ســن بازنشســتگی از اهمیــت بســیاری برخــوردار 
اســت. ایــن بروشــور می توانــد راهنمایــی بــرای شــما در درمــان 

درک  بــا  نفــت  صنعــت  بازنشســتگی  باشــد.صندوق  به موقــع 
ــز  ــداد مراک ــر تع ــت ب ــاش اس ــع، در ت ــان به موق ــت درم اهمی

درمانــی طــرف قــرارداد بیفزایــد و در کنــار افزایــش تعــداد 
مراکــز درمانــی، همــۀ امکانــات خــود را بــرای بــاال 

ــرد. ــه کار گی ــی ب ــاخص های کیف ــردن ش ب

ــای  ــت اندرکاران کوش ــتا، دس ــن راس در همی
معاونــت درمــان، بهداشــت و ســامت 

ــه 2 صندوق هــا بــا  ــکاری منطق بــا هم
شناســایی مراکــز درمانــی و تشــخیصی 

موجــود در ســطح منطقــه، تعــداد مراکــز طرف 
قــرارداد را افزایــش داده انــد. ایــن فهرســت مرتــب 

ــه  ــر اینک ــاد ب ــا اعتق ــا ب ــت م ــدن اس ــل ش ــال کام در ح
بایــد همیشــه همــراه شــما بازنشســتگان باشــیم، عملکــرد 

ــا  ــت ب ــر اس ــه ذک ــم، الزم ب ــی کنی ــی م ــز را ارزیاب ــن مراک ای
ــز  ــدن مراک ــه ش ــذف و اضاف ــکان ح ــرایط، ام ــه ش ــه ب توج

ــود دارد. ــی وج درمان

ــی را از  ــز درمان ــن آدرس مراک ــد آخری ــما می توانی  ش
بخــش درمــان ســایت OIPF.ir  دریافــت کنیــد. مــا در 
تــاش هســتیم ایــن فهرســت را همیشــه بــه روز نگــه 

داریــم.
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06133378317 خدمات بسرتیبیامرستان آریا 

کیانپارس. خیابان17 

رشقی. روبروی 

مخابرات

06133339473 خدمات بسرتیبیامرستان مهر
فلکه اول کیانپارس.

خیابان کوثر

06132933348 خدمات بسرتیبیامرستان اروند
خیابان قنواتی. بین 

رشیعتی و بهار

ابتدای بلوار قدس06133770094خدمات بسرتیبیامرستان آپادانا

گاه
مان

در

درمانگاه مادر
خدمات رسپایی و

اورژانس
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بلوار پاسداران. کوی 

ملت. نبش خیابان 

دانیال. روبروی 

شهرداری منطقه2. 

جنب اهواز مال. 

همکف. پالک4

درمانگاه 

شبانه روزی 

دانیال

خدمات رسپایی و

اورژانس
06132926461

خیابان امام رشقی. 

نبش حق بین. جنب 

بیامرستان آریا سابق

درمانگاه شبانه 

روزی کمیل

خدمات رسپایی و

اورژانس
06134493113

زیتون کارمندی. 

خیابان زاویه.

 نبش خیابان کمیل

درمانگاه شبانه 

روزی آب و برق 

خوزستان

خدمات رسپایی و

اورژانس
06133325638

خیابان گلستان.

 خیابان فروردین.

 نبش آذر

مرکز جراحی 

محدود نور طب 

خوزستان

خدمات بسرتی و 

رسپایی
06133336707

کیانپارس. 

خیابان پهلوان غربی
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ش
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آزمایشگاه

 پاستور
06133334433آزمایشگاه

کیانپارس. خیابان اسفند 

رشقی. پالک 19

آزمایشگاه

 نرگس
06133337172آزمایشگاه

کیانپارس. خیابان میهن 

رشقی. پالک 18
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نشانیشماره تماسخدماتنام مرکز

آزمایشگاه 

دکرت کالنرت
0613443391 آزمایشگاه

زیتون کارمندی. خیابان 

کمیل. روبروی پارک. 

ساختامن پاستور

آزمایشگاه

 اکسین
06133366011آزمایشگاه

کیانپارس. ابتدای خیابان 

توحیدرشقی)پهلوان(.

پالک 54. همکف. جنب 

داروخانه ابن سینا

آزمایشگاه

 دانش
06132233846آزمایشگاه

خیابان  طالقانی. 

نبش خیابان حافظ.

مجتمع قائم

آزمایشگاه دکرت 

هابیلی
06134474596آزمایشگاه

کوی ملت. بیست مرتی 

مقیمی. بین خیابان 9 و 

11. پالک 59
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تصویر برداری 

کیانپارس

سی تی اسکن، 

MRI
06133915096

کیانپارس. 

خیابان11غربی. پالک80

تصویربرداری 

تابان

سی تی اسکن، 

رادیولوژی، 

 MRI ،سونوگرافی

0613202
خیابان 5 رشقی. 

مجتمع تابان

گاما

 اسکن هالل
06133924511پزشکی هسته ای

کیانپارس.

خیابان 11رشقی

رادیولوژی

 فک و صورت

 دکرت آرمان فیض

مرکز تصویر 

برداری  فک و 

صورت

06133394590

کیانپارس. 

نبش خیابان5 غربی.

 برج فاخر.طبقه2

رادیولوژی فک 

و صورت دکرت 

ظاهری

تصویر برداری 

دهان و فک و 

صورت

06133912368
کیانپارس.

خیابان6غربی. طبقه1

رادیولوژی فک و 

صورت پرتوسان

تصویر برداری 

دهان و فک و 

صورت

06134447557

زیتون کارمندی. فلکه 

چیتا. بین حجت و 

فردوسی. ساختامن 

رسلک. طبقه 4
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نشانیشماره تماسخدماتنام مرکز

فیزیوتراپی

 آهنگ

مرکز فیزیوتراپی 

و لیزر
06134466062

کوی ملت. خیابان17 

عامری. پالک62

فیزیوتراپی

 مهر

مرکز فیزیوتراپی 

و لیزر
06133380570

کیانپارس.  

خیابان2غربی.فاز1.

مجتمع پزشکی نوید

فیزیوتراپی

 ریتم

مرکز فیزیوتراپی 

و لیزر
061334494051

زیتون کارمندی.

خیابان کمیل. بین زمزم 

و زمرد. مجتمع پزشکان 

سینا. طبقه1

فیزیوتراپی 

بوعلی

مرکز فیزیوتراپی 

و لیزر
06134439718

زیتون کارمندی.

خیابان فاضل. 

مجتمع امید. پالک70

فیزیوتراپی 

زندگی

مرکز فیزیوتراپی 

و لیزر
061333366164

کیانپارس. خیابان 

پهلوان رشقی. تقاطع 

اردیبهشت.مجتمع 

درمانگران

فیزیوتراپی 

آفتاب

مرکز فیزیوتراپی 

و لیزر
06134490917

ملی راه.خیابان 

فردوسی.جنب مرکز 

خرید زیتون.مجتمع 

آفتاب

فیزیوتراپی

 فاطیام

مرکز فیزیوتراپی 

و لیزر
06135536020

پاداد شهر.

 بلوار جواداالمئه. 

روبروی مسجد. ابتدای 

خیابان 11غربی

فیزیوتراپی

 تجلی

مرکز فیزیوتراپی 

و لیزر
06133362790

کیانپارس. نبش خیابان 

شهریور رشقی.پالک62.

مجتمع پزشکی آریان.

طبقه اول

فیزیوتراپی

 شفیعی

مرکز فیزیوتراپی 

و لیزر
06133212084

گلستان.کوی سعدی 

بین خیابان همدان و 

کاشان

فیزیوتراپی 

خوارزمی

مرکز فیزیوتراپی 

و لیزر
061332232145

خیابان نادری رشقی.

نبش کوچه بهزادی. بعد 

از چهار راه ادهم. جنب 

داروخانه گرگ زاده.

طبقه همکف. مجتمع 

نگین. پالک120

» منبع: منطقه 2 «» منبع: منطقه 2 «» منبع: منطقه 2 «

»منطقه 2«

» دانلــود نســخه الکرتونیکــی ایــن بروشــور رصفــاً از روی ســایت OIPF.ir مــورد تاییــد 
معاونــت درمــان صنــدوق  هــا اســت، چــون ممکــن اســت نشــانی هــا تغییــر کنــد. «


