
هر
ش

رم
خ

نشانینام مرکز

ان
ست

مار
بی

 ابتدای بلوار دهداریبیامرستان ولیعرص

گاه
مان

مرکز جراحی محدود در
فخرالنسا و درمانگاه 

کوثر

بلوار آیت الله خامنه ای.
 ۴۰ مرتی نبش خیابان بوستان. 

روبروی پارک

گاه
ش

مای
آز

آزمایشگاه دکرت 
مرسلی

ابتدای بلوار نقدی. 
خیابان قیرص زادگان

داروخانه امام رضا 
چهل مرتی.

 رو به روی بانک ملی

ان
یم

سل
د 

سج
م

نشانینام مرکز

ان
ست

مار
بی

منره ۲ . بیامرستان ۲۲ بهمن بیامرستان ۲۲ بهمن

گاه
ش

مای
آز

آزمایشگاه مهر

خیابان آزادی. 
سه راه پشت برج.
کوچه پزشکان. 

پالک ثبتی ۱۴۲۰۸

پی
ترا

یو
یز

ف

فیزیوتراپی ارمغان 
تندرستی

دره. اِشکفت. باالتر از 
پزشک قانونی. پالک 1

هر
ش

اه
م

نشانینام مرکز

گاه
مان

در

مرکز جراحی و
 درمانگاه شهید 

عموئی

بلوار طالقانی. بلوار کوثر.
فاز دو. جنب آتش نشانی

درمانگاه ۴۰۰واحد
 بندر امام

رسبندر. مجتمع 

مسکونی۴۰۰واحدی

 بندر امام خمینی

درمانگاه سینا
بندر ماهشهر. بندر امام 

خمینی. خیابان هفده شهریور

درمانگاه آریا
بندر ماهشهر. 

خیابان شهید باهرن

گاه
ش

مای
آز

آزمایشگاه
 دکرت پالیزیان

 خیابان منتظری

آزمایشگاه
 دکرت طهامسبی

 خیابان منتظری

آزمایشگاه پارسیان
بندر ماهشهر. 

خیابان شهید باهرن

ری
ردا

یرب
صو

ت

مرکز تصویربرداری 
امام حسن مجتبی)ع(
»صحت طب جنوب«

 خیابان رشیفی

پی
ترا

یو
یز

ف

بندر ماهشهر. خیابان منتظریفیزیوتراپی سینا

ان
اد

آب

نشانینام مرکز

ان
ست

مار
بی

شطيطبيامرستان 17 شهريور

گاه
مان

در

سیکلین.جنب اداره کاردی کلینیک 8 شهریور

گاه
ش

مای
آز

خیابان امريكبري. خیابان كاشانیآزمايشگاه دكرت مساح

خیابان امريكبري. خیابان پرویزیآزمايشگاه دكرت صحتی

آزمایشگاه
 آسیب شناسی

 دکرت حقیقت نژاد
خیابان امیری. فرعی 13

ری
ردا

یرب
صو

ت

تصوير برداری 
خیابان امريكبري. خیابان پرویزیدكرت سديدی

رادیولوژی دهان،
 فک و صورت فرهادی   

خیابان پرویزی. 
ساختامن دهکده سالمت جم. 

طبقه اول. واحد 104

مرکز پزشکی
 هسته ای طالقانی

بیامرستان آیت اله طالقانی.
 مرکز پزشکی هسته ای 

طالقانی  

پی
ترا

یو
یز

خیابان امري كبري. فرعی دهم. فيزيوتراپی شفاف
پالک22

خیابان امريكبري. خیابان کاشانی. فيزيو تراپی سينا
پالک 114

فیزیوتراپی شیاسی
خیابان امیری. خیابان پرویزی.
 تقاطع زابل.ساختامن رسوش. 

طبقه همکف

خیابان امیری. خیابان پرویزیداروخانه دکرت خلیلی

ک
ش

یم
ند

ا

نشانینام مرکز

گاه
ش

مای
آز

خیابان سینا. آزمایشگاه سینا
نبش خیابان جمهوری

پی
ترا

یو
یز

ف

فیزیوتراپی مهر 
خیابان سینا.

 جنب بانک ملت 
شعبه مرکزی

مز
هر

رام

نشانینام مرکز

پی
ترا

یو
یز

ف

فیزیوتراپی صالحین
میدان شهید ادهم. 

اول کوچه شهید درویش پور. 
پالک ۱

یه
ید

ام

نشانینام مرکز

گاه
ش

مای
آز

میدان فرمانداری.جنب آزمایشگاه سینا امیدیه
فرمانداری

پی
ترا

یو
یز

ف

شهرک مطهری. روبرویفیزیوتراپی نوین 
 پارک شهروند

تر
وش

ش

نشانینام مرکز

ری
ردا

یرب
صو

ت

مرکز تصویربرداری 
گلریزان دیمچه

خیابان طالقانی

ان
دگ

شا

نشانینام مرکز

ان
ست

مار
بی

بیامرستان 
معرفی زاده

خیابان فتح املبین.
روبروی ترمینال اهواز

گاه
ش

مای
آز

خیابان امام.آزمایشگاه مهر
ساختامن آل یاسین

داروخانه دکرت گنجی
خیابان فتح املبین. 

داروخانه بیامرستان شهید
معرفی زاده شادگان  

ول
دزف

نشانینام مرکز

گاه
ش

مای
آز

آزمایشگاه دکرت 
رشیدیان

خیابان آفرینش. تقاطع طالقانی

ری
ردا

یرب
صو

ت

مرکز پزشکی هسته ای 
تابش

بلوار داراملومنین. 
بش بلوار پیام آوران

پی
ترا

یو
یز

ف

فیزیوتراپی مهراد 
خیابان آفرینش. 
کوچه هامون. 

جنب داروخانه دکرت احسانپور

ذه
ای

نشانینام مرکز

پی
ترا

یو
یز

ف
خیابان امام. فیزیوتراپی آنزان 

کوچه حسینیه اعظم

ان
به

به

نشانینام مرکز

ان
ست

مار
بی

بیامرستان
 تامین اجتامعی

میدان تامین اجتامعی

بیامرستان 
مصطفی خمینی

میدان تامین اجتامعی

چهارراه پرستار.بیامرستان شهیدزاده
خیابان شهید زیبایی

بیامرستان 
فریده بهبهانی

خیابان فرمانداری. 
خیابان شهید عبدالهی

اه 
شگ

مای
آزمایشگاهآز

 دکرت پیمربنیا

خیابان پیروز. بین مراحل 
و بید بلند. مجتمع پزشکی 

مرکزی بهبهان

میدان بید بلندآزمایشگاه رازی

ری
ردا

یرب
صو

ت

پزشکی هسته ای 
پرتو نگار احدی

میدان پرستار. 
کوی پلیس. 

خیابان شهید ایقان.پالک ۷۰ 

سونوگرافی و 
رادیولوژی دکرت 

یوسفی

روبروی بیامرستان 

شهیدزاده

رادیولوژی دهان، 
فک و صورت

 دکرت معظم پور

خیابان عدالت. طبقه اول.

 واحد۲. سمت چپ

پی
ترا

یو
یز

ف

فیزیوتراپی آریا
خیابان پیروز. 

جنب بانک رفاه کارگران

میدان مراحل. مجتمع ایرانفیزیوتراپی فارابی



بروشــور پیــش روی شــما حــاوی نشــانی مراکــز درمانــی طــرف 
ــت.  ــت اس ــت نف ــتگی صنع ــای بازنشس ــا صندوق ه ــرارداد ب ق
ــا در مواقــع الزم  ــا ایــن هــدف طراحــی شــده اســت ت بروشــور ب
نزدیک تریــن مراکــز درمانــی طــرف قــرارداد را بــه شــما معرفــی 

کنــد.

ــته  ــه داش ــا توج ــت. ام ــگی شماس ــامتی همیش ــا س آرزوی م
اهمیــت  از  بازنشســتگی  ســن  در  به موقــع  درمــان  باشــید 
ــی  ــد راهنمای ــور می توان ــن بروش ــت. ای ــوردار اس ــیاری برخ بس
بــرای شــما در درمــان به موقــع باشــد.صندوق بازنشســتگی 
صنعــت نفــت بــا درک اهمیــت درمــان به موقــع، در تــاش 
ــد و در  ــرارداد بیفزای ــرف ق ــی ط ــز درمان ــداد مراک ــر تع ــت ب اس
ــود را  ــات خ ــۀ امکان ــی، هم ــز درمان ــداد مراک ــش تع ــار افزای کن

بــرای بــاال بــردن شــاخص های کیفــی بــه کار گیــرد.

ــان،  ــت درم ــای معاون ــت اندرکاران کوش ــتا، دس ــن راس در همی
بهداشــت و ســامت بــا همــکاری منطقــه 2 صندوق هــا بــا 
شناســایی مراکــز درمانــی و تشــخیصی موجــود در ســطح 
منطقــه، تعــداد مراکــز طــرف قــرارداد را افزایــش داده انــد. ایــن 
ــاد  ــا اعتق ــا ب ــت م ــدن اس ــل ش ــال کام ــب در ح ــت مرت فهرس
ــیم،  ــتگان باش ــما بازنشس ــراه ش ــه هم ــد همیش ــه بای ــر اینک ب
عملکــرد ایــن مراکــز را ارزیابــی مــی کنیــم، الزم بــه ذکــر اســت با 
توجــه بــه شــرایط، امــکان حــذف و اضافــه شــدن مراکــز درمانی 

وجــود دارد.

ــی را از  ــز درمان ــن آدرس مراک ــد آخری ــما می توانی  ش
ــد.  ــت کنی ــایت OIPF.ir  دریاف ــان س ــش درم بخ
ــه  ــت را همیش ــن فهرس ــتیم ای ــاش هس ــا در ت م

بــه روز نگــه داریــم.

بازنشسته ارجمند صنعت نفت

»منطقه 2«

واز
اه

نشانینام مرکز

ان
ست

مار
بی

فلکه اول کیانپارس. خیابان کوثربیامرستان مهر

کیانپارس. خیابان ۱۷ رشقی.بیامرستان آریا
روبروی مخابرات

ابتدای بلوار قدسبیامرستان آپادانا

خیابان قنواتی. بین رشیعتی و بهاربیامرستان اروند

 امانیهبیامرستان رازی

گاه
مان

در

درمانگاه شبانه 
روزی دانیال

خیابان امام رشقی. نبش حق بین. 
جنب بیامرستان آریا سابق

کلینیک مادر
بلوار پاسداران. کوی ملت. نبش 
خیابان دانیال. جنب اهواز مال. 

همکف. پالک ۴ 

کیلنیک شبانه روزی 
آب و برق

خیابان گلستان. 
خیابان فروردین. نبش آذر

کیلنیک 
شبانه روزی کمیل

زیتون کارمندی. خیابان زاویه. 
نبش خیابان کمیل

مرکز جراحی 
نور طب

کیانپارس. فلکه دوم.خیابان 
توحید غربی )پهلوان(. پالک ۱۱۰

واز
اه

نشانینام مرکز

ری
ردا

یرب
صو

ت

تصویر برداری 
کیانپارس

کیانپارس. خیابان ۱۱غربی. 
پالک۸۰

رادیولوژی 
فک و صورت پرتوسان    

زیتون کارمندی. فلکه چیتا. 
 بین حجت و فردوسی. 
ساختامن رسلک. طبقه ۴

کیانپارس. خیابان ۱۱رشقیگاما اسکن هالل

رادیولوژی
 فک و صورت

 دکرت آرمان فیض
کیانپارس. نبش خیابان ۵ غربی.

برج فاخر.طبقه۲

رادیولوژی فک و 
صورت دکرت ظاهری

کیانپارس. خیابان ۶ غربی. 
طبقه۱

خیابان ۵ رشقی. مجتمع تابانتصویربرداری تابان

مرکزپزشکی 
هسته ای

 گاما اسکن کیانپارس

کیانپارس. 
خیابان پهلوان رشقی. پالک ۲۱

تصویربرداری 
فک و صورت 

دکرت دباغی

خیابان سلامن فارسی.
 بین خیابان حافظ و فردوسی.

طبقه ۴. واحد ۴

تصویربرداری 
فک و صورت
 دکرت کاوسی

کیانپارس. خیابان 
رشقی)دانشور(. 

جنب بانک انصار. 
مجتمع ایرانیان. طبقه اول

مرکز تصویربرداری 
زیتون کارمندی. خیابان زاویهاکسین

واز
اه

نشانینام مرکز

پی
ترا

یو
یز

ف

کیانپارس. خیابان میهن رشقی. فیزیوتراپی جهانپارس
پالک ۶

فیزیوتراپی 
خوارزمی

خیابان نادری رشقی. 
نبش کوچه بهزادی. 
بعد ازچهارراه ادهم. 

جنب داروخانه گرگ زاده. 
طبقه همکف. مجتمع نگین. 

پالک ۱۲۰

فیزیوتراپی ریتم 
زیتون کارمندی. 

خیابان کمیل. بین زمزم و زمرد. 
مجتمع پزشکان سینا. طبقه۱

فیزیوتراپی تجلی
کیانپارس. نبش خیابان

 شهریور رشقی. مجتمع پزشکی 
آریان. طبقه اول. پالک ۶۲  

فیزیوتراپی منونه
شهرک آغاجاری.

خیابان ۹ نیلوفر. پالک ۷۲. 
روبروی شهرک منابع طبیعی

کیانپارس. خیابان وهابی. نبش فیزیوتراپی ریحانی
کوچه هفتم

فیزیوتراپی 
آفتاب

ملی راه. خیابان فردوسی. 
جنب مرکز خرید زیتون. 

مجتمع آفتاب

خیابان نادری. حافظ جنوبی. مرکز فیزیوتراپی آبان
پالک۳۸۹

کوی ملت. خیابان۱۷ عامری. فیزیوتراپی آهنگ
پالک۶۲

کیانپارس. خیابان آبان. فیزیوتراپی احدی
مجتمع آبان

واز
اه

نشانینام مرکز

پی
ترا

یو
یز

ف

فیزیوتراپی آرامین
باهرن. بلوار معلم، 

نبش ایثار3 . 
ساختامن پزشکان کوشان

کیانپارس۱۳ غربی. فاز۱. فیزیوتراپی آرمان
مجتمع پزشکی آرمان. طبقه ۴

زیتون کارمندی. خیابان فاضل.فیزیوتراپی بوعلی
 مجتمع امید. پالک ۷۰

زیتون کارمندی. خیابان کمیل.فیزیوتراپی پاسارگاد
 بین زیتون و زیبا. پالک۶۱

نبش فرهنگیان ۱. فیزیوتراپی تبسم
خیابان نیلوفر. پالک ۱۱۶

گلستان،.کوی سعدی.فیزیوتراپی شفیعی
 بین خیابان همدان و کاشان

فیزیوتراپی
 فاطمه الزهرا  

منبع آب. فاز۳ شهرداری. 
نبش خیابان اصلی، پالک۱۶

پاداد شهر. خیابان 11 غربی. فیزیوتراپی فاطیام
روبروی مسجد جواد االمئه

کیانپارس. خیابان ۲غربی.فیزیوتراپی مهر
 فاز۱. مجتمع پزشکی نوید

ملی راه. تقاطع انوشه )زهره(. فیزیوتراپی برنا
پالک ۳۸

کیانپارس. خیابان پهلوان رشقیفیزیوتراپی زندگی

نشانی مراکز تشخیصی 
و درمانی طرف قرارداد با 

صندوق های بازنشستگی 
صنعت نفت در منطقه 2 

واز»خوزستان«
اه

نشانینام مرکز

گاه
ش

مای
آز

آزمایشگاه اکسین 
کیانپارس. خیابان پهلوان 

رشقی)توحید(. جنب داروخانه    
ابن سینا. پالک54 

کیانپارس. نبش خیابان ۵ غربی آزمایشگاه دانش
ساختامن نور طبقه ۱ . واحد۲

کیانپارس. خیابان اسفند رشقی. آزمایشگاه پاستور
پالک ۱۹

آزمایشگاه 
زیتون کارمندی. خیابان حجتدکرت نقاش

مرکز ارزیابی
 شنوایی و تعادل 

شنیدا

کیانپارس. نبش خیابان ۵ غربی. 
ساختامن نور طبقه ۱ . واحد۲

آزمایشگاه
 دکرت کالنرت

زیتون کارمندی. خیابان کمیل.
 روبروی پارک. ساختامن پاستور

آزمایشگاه 
دکرت صدقی

زیتون کارمندی. خیابان بندر

آزمایشگاه کورش
کوی ملت. 

بیست مرتی مقیمی. 
بین خیابان ۹ و ۱۱ . پالک ۵۹

      


