
نام و نام خانوادگی ردیف
شماره نظام 

پزشکی
آدرس نوع استخدام تخصص 

خ کاووسی  ساختمان نورآزادپزشک عمومی17572محمد مهدی عبدالهی1

ابتدای حافظ جنوبی–خ مسجد جامع آزادپزشک عمومی24164محمد رحیم صادقی2

خ میرزا خانی درمانگاه امام علیآزادپزشک عمومی25816امراله شهبازی3

 بهمن22خ  انقالب  بعد از خ  بازنشسته سپاهپزشک عمومی46562علی محمد احدی4

 بهمن بین چهارراه دوم و سوم22خ آزادپزشک عمومی43063یحیی قیصری5

خ انقالب کوچه شهید کشاورزآزادپزشک عمومی27635مریم قانعیان6

کوچه سوپر گوشت درمانگاه حافظآزادپزشک عمومی35260احسان اله زارعی7

خ کاووسی چهارراه اول سمت راستآزادپزشک عمومی31263ژاله نیکبخت8

خ انقالب نبش خ کاووسیآزادپزشک عمومی9162محمد باقر میردامادی9

خ انقالب کوچه شهید کشاورزاستخدام سپاهپزشک عمومی50480لیال فالحی10

خ میرزا خانی درمانگاه امام علیآزادپزشک عمومی47225برهان کاظمی11

 بهمن22خ انقالب بعد از خ استخدام سپاهپزشک عمومی60888بهنام آزادی12

منطقه کامفیروز روستای بکیانآزادپزشک عمومی41573علی صالحی13

 بهمن بین چهارراه اول و دوم22خ آزادپزشک عمومی84692محمد حسین عباسپور14

خ کاووسی چهارراه اول سمت راستآزادپزشک عمومی65347غالمرضا زارعی نژاد15

 بهمن مرکز خلیج فارس22خ استخدام دانشگاهپزشک عمومی61436علی زارعی16

(کوشکک)شهر رامجرد استخدام دانشگاهپزشک عمومی55155علیرضا عامری17

روستای فاروق جنب داروخانه دکتر علیزادهآزادپزشک عمومی67477امیر حسین غفاریان18

(کوشکک)شهر رامجرد آزادپزشک عمومی55154فریبا صالحی19

روستای کناره  خ اصلیآزادپزشک عمومی64936رضا خواجه یوسفی20

خ کاووسی چهارراه اول سمت چپآزادپزشک عمومی80237غالم اسدی21

(کوشکک)شهر رامجرد آزادپزشک عمومی75411مرتضی گلریزی22
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 تیر  ابتدای خ نامجو ساختمان پرشیا7خ آزادپزشک عمومی113016کورش همایون23

-روستای زنگی ابادآزادپزشک عمومی41320علی غفاریان24

(کوشکک)شهر رامجرد آزادپزشک عمومی110080سیامک کریمی25

روستای کناره  خ اصلیاستخدام دانشگاهپزشک عمومی96394فیروز ه مقیم نوبندگانی26

(خ اصلی درودزن)بخش درودزن آزادپزشک عمومی117251سلمان کشتکار27

11روبروی کالنتری   –درمانگاه تخت جمشید آزادپزشک عمومی56723مهراب صابری28

11روبروی کالنتری  –در مانگاه تخت جمشید آزادپزشک عمومی56777حسین حاصلی29

مرکز ترک اعتیاد نشاط و درمانگاه حافظآزادپزشک عمومی71276اسکندر زارع30

خ انقالب کوچه شهید میرزا خانیآزادپزشک عمومی90399پروانه برا تی31

درمانگاه تخت جمشیدآزادپزشک عمومی69076مهرداد زاهدی32

 تیر جنب داروخانه دکتر کریمی7خ استخدام سپاهپزشک عمومی78295شهرام رنجبر33

خ انقالب کوچه شهید میرزا خانیآزادپزشک عمومی90398سید عباس موسوی34

خ میرزاخانی- (ع)درمانگاه امام علی آزادپزشک عمومی18195محمود برخوردار35

(ره)خ امام خمینی –درمانگاه سینا آموزش و پرورشپزشک عمومی89891علی جاوید36

پزشک عمومی104331حمیده بابایی37
استخدام تأمین 

اجتماعی
درمانگاه تامین اجتماعی

 درمانگاه تخت جمشیدآزادپزشک عمومی41891رضا باقرلو38

پزشک عمومی85118لیال امیدی39
استخدام شرکت 

نفت
خ بسیج درمانگاه شرکت نفت

خ انقالب  ابتدای خ شهید صدوقیآموزش و پرورشپزشک عمومی76481قاسم آرین مهر40

خ انقالب  روبروی شبکه بهداشتآزادپزشک عمومی78639مجید محبتی41

خ انقالب  درمانگاه امام علیآزادپزشک عمومی151955مسعود توسلیان42

خ انقالب  درمانگاه سیناآزادپزشک عمومی143238داریوش قربانی43

کوچه سوپرگوشت درمانگاه حافظآزادپزشک عمومی138566یحیی صادقی مزیدی44
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خ انقالب درمانگاه سیناآزادپزشک عمومی98266محمد قهرمانی45

خ مسجد جامع سمت چپآزادپزشک عمومی70078بهادر غندی46

خ انقالب درمانگاه سیناآزادپزشک عمومی146001سارا رستمی47

خ سعدی درمانگاه تأمین اجتماعی تأمین اجتماعیپزشک عمومی91363محمد هادیانفرد48

 تیر درمانگاه فرهنگیان7خ آزادپزشک عمومی94358علی رضا کوثری49

خ انقالب درمانگاه امام علی آزادپزشک عمومی120485علی نظرآقایی50

خ انقالب درمانگاه سیناآزادپزشک عمومی159000مهشید برومند پور51

خ کاووسی  ساختمان  بو علیآزادپزشک عمومی152006محمدصادق زارع52

خ انقالب درمانگاه حافظآزادپزشک عمومی131918امیرمسعود فرهمند53

 درمانگاه تأمین اجتماعیآزادپزشک عمومی142895زهرا منوچهری54

درمانگاه حافظازادپزشک عمومی151009مریم ازادگان55

خ انقالب درمانگاه سیناآزادپزشک عمومی142365یاسمن فخری نیا56

خ بسیج درمانگاه صنعت نفتآزادپزشک عمومی86739ایمان احمدنژاد57

خ انقالب کوچه  سوپر گوشتآزادپزشک عمومی44851پیمان یحیی نژاد58

خ بسیج درمانگاه صنعت نفتآزادپزشک عمومی72245محمد گلچیان59

خ کاووسی نبش چهار راه  اولآزادپزشک عمومی158372عباس نظریت60
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 تیر درمانگاه فرهنگیان7خ آزادپزشک عمومی48881مسعود رحیمی61

خ انقالب درمانگاه حافظآزادپزشک عمومی151161محمدحسین زارعی62

درمانگاه امام خمینیآزادپزشک عمومی148508محد جواد مطهری63

درمانگاه امام خمینیآزادپزشک عمومی154881راضیه محمدی64

خ انقالب درمانگاه امام علی آزادپزشک عمومی151369عبدالکریم جعفری 65

خ مسجد جامعازادپزشک عمومی160957اتوسا مرادی66

خ کاووسیازادپزشک عمومی164549ارمان قربانی67

خ انقالب درمانگاه سیناازادپزشک عمومی147686زهرا ارجمند68

خ انقالب درمانگاه امام علی ازادپزشک عمومی160901سیده سارا جعفری69

خ انقالب درمانگاه حافظازادپزشک عمومی155403مریم کیکاووسی70

خ انقالب درمانگاه حافظازادپزشک عمومی147824زهرا حیدری71

(ره)خ امام خمینی –درمانگاه سینا ازادپزشک عمومی168673سمیه بختیاری72

خ انقالب درمانگاه حافظازادپزشک عمومی161915نیلوفر حدادی73

 تیر درمانگاه فرهنگیان7خ ازادپزشک عمومی169775دانیال قاسمی74

 تیر درمانگاه فرهنگیان7خ ازادپزشک عمومی53080مهین حیدری75

خ حافظ جنوبی –درمانگاه سینا ازادپزشک عمومی119081فهیمه خیاط76

درمانگاه تامین اجتماعیازادپزشک عمومی166826میالد قصری فرد77

درمانگاه تامین اجتماعیازادپزشک عمومی91363محمد هادیانفرد78

کامفیروز جنوبی  خرم مکانازادپزشک عمومی157964بهاره شیبانیان79

خ میرزاخانی- (ع)درمانگاه امام علی ازادپزشک عمومی150857مریم همایون80

درمانگاه امام خمینیازادپزشک عمومی156527سید کوروش میر دامادی81

درمانگاه تامین اجتماعی ازادپزشک عمومی149957عبداهلل مروجی82


