
تلفنآدرس اعتبار پروانهاعتبارقراردادنوع تخصصنام پزشكرديف

33329492ساختمان سپهر-كوچه غدير-سعدي وسط-زنجان95/1/195/1/1چشمدكترآرمان فكري1

3933336445پ - ساختمان پزشکان - نرسيده به اميركبير-خ استانداري-زنجان95/4/195/4/1چشمدكترمحمدرضا باقرزاده2

433558998زنجان بعد از انتقال خون كوچه شادمان ساختمان سعدي واحد 95/4/195/4/1روانپزشکمحمد حسین قاسمی3

Eدكترسیدمحمود ناصري4 NT95/4/195/4/133335986جنب كتابخانه سهروردي- روبروي مخابرات -سعدي وسط-زنجان

Eدكترسعید طاليی5 NT95/8/195/8/133331931ساختمان سينا-سعدي وسط-زنجان

Eدكترناصر حكمی6 NT95/1/195/1/13933336947پ - نرسيده به اميركبير -خ استانداري-زنجان

233333046چهار راه سعدي ک قلعه ساختمان  پزشکان آفتاب ط بقه - زنجان95/01/195/01/1مغزواعصابدكترمهران يوسفی7

33321347ساختمان سينا- روبروي كتابخانه سهروردي- سعدي وسط-زنجان95/4/195/4/1مغزواعصابدكترمحمدرضا مرتضايی8

10133327464واحد - ساختمان سهند -سعدي وسط-زنجان95/4/195/4/1مغزواعصابدكترفرهاد گلی پور9

33444424س مهر-ابتداي سعدي شمالی-زنجان98/7/198/7/1مغزواعصابدكتربابک خادم رهگشاي10

233360121واحد  - 2طبقه - ساختمان پاستور -سعدي وسط 95/4/195/4/1جراح مغزواعصابدكتربهروز محمدي11

33324580ساحتمان پزشکان- كوچه  جنب بانك سينا -چهارراه سعدي-زنجان95/4/195/4/1جراح مغزواعصابدكتراحمد ايروانی12

9833334272پ - كوچه قلعه -چهارراه سعدي-زنجان95/4/195/4/1اورولوژيدكترناصر مرادي13

1333325082 واحد 4چهارراه سعدي جنب بانك سينا كوچه قلعه س آفتاب ط95/4/195/4/1اورولوژيدكتر محمدرضا رحمانی14

33335666ساختمان سينا-سعدي وسط-زنجان95/4/195/4/1زنان وزايماندكترپروين تدين15

33339097طبقه همکف- ساختمان پزشکان فارابی -سعدي وسط-زنجان95/4/195/4/1زنان وزايماندكتركبري شاكري16

33332402روبروي انتقال خون- زنجان 95/4/195/4/1زنان وزايماندكترشیوا فكري17

451469846733325657كد پستی -ساختمان  دكتر جودي -چهارراه سعدي-زنجان95/4/195/4/1زنان وزايماندكترگیسو عباسی قهرمانلو18

33363183چهار راه سعدي جنب كفش چرم غزال زنانه ک شهيد مصطفی انصاري س آرا95/1/195/1/1زنان وزايماندكتررعنا عباس نژاد19

33335566                                      24 تير س صدف طبقه دوم واحد 7جنب خ - سعدي وسط-زنجان95/4/195/4/1زنان وزايماندكترمهناز جمال شريف20

10533361976واحد - ساختمان زرتشت -باالتر از چهارراه انقالب-زنجان98/7/198/7/1زنان وزايماندكتراكرم نجمی21

33441289ساختمان پزشکان مهر- با التر از چهارراه سعدي- زنجان95/4/195/4/1ارتوپديدكترمهران ستاره22

933332285 واحد129ساختمان - روبروي ساختمان صدف -سعدي وسط-زنجان95/4/195/4/1جراح عمومیدكترخلیل بزازيان23

33334897ساختمان صدف-سعدي وسط-زنجان95/4/195/4/1جراح عمومیدكترمحمد كشاورز24

933329393اول خ شهداء پ - چهارراه اميركبير -زنجان950401950401جراح عمومیدكترامیرمقتدا منصوري25

20633329494س هشت بهشت  طبقه دوم پ-سعدي وسط خ زينبيه-زنجان95/4/195/4/1جراح عمومیدكترمحمدحسین مقیمی26

33335150ساختمان  پزشکان پاستور - باالتر از چهار راه انقالب - زنجان95/4/195/4/1جراح عمومیدكترعلی محمدي27

33325742سعدي وسط ساختمان زرتشت- زنجان95/4/195/4/1داخلیدكترعلیرضا خادم المله28

333335669 واحد1چهار راه سعدي كوچه قلعه س پزشکان آفتاب ط 95/4/195/4/1داخلیدكترسیدعلی جاودان مواليی29

233557615ط-س شهريار-روبروي سوسن عليمراديان -سعدي شمالی-زنجان97/11/2997/11/29داخلیدكتر بابک رضايی30

33542928روبروي بانك ملت-شهريور17ابتداي-ميدان ارک-زنجان98/7/498/7/4داخلیدكتر حمیدرضا سخايی31

33332402روبروي انتقال خون-چهارراه سعدي-زنجان95/4/195/4/1قلب وعروقدكتررضا حسن زاده ماكوئی32

451469498333329142كد پستی - ساختمان فارابی -سعدي وسط-زنجان95/4/195/4/1اطفالدكترابوالحسن انصاري33

3933321227نرسيده به  چهار راه اميركبير ساختمان پزشکان پ -خ شهداء-زنجان95/4/195/4/1اطفالدكترسیدعلی نقی كاظمی34

20133334211 واحد 2طبقه -ساختمان پاستور-با التر از چهارراه انقالب-زنجان95/1/195/1/1اطفالدكترفرزانه معزي35

33541290جنب داروخانه رازي- طبقه دوم -ساختمان محسن -دروازه ارک-زنجان95/4/195/4/1اطفالدكترسیدرضا هاشمی فشاركی36

33441617ساختمان پزشکان مهر-باالتر از چهارراه سعدي- زنجان95/4/195/4/1اطفالدكترحسین بابايی37

9833325666پ -ساختمان آفتاب -كوپه قلعه-چهارراه سعدي-زنجان95/1/195/1/1اطفالدكتر منصور صادق زاده38

33326564ساختمان امير كبير- نرسيده به اميركبير-خ استانداري-زنجان95/1/195/1/1اطفالدكترپرويز نوروزي39

پزشکان متخصص طرف قرارداد شهرستان زنجان



33333777ساختمان صدف-سعدي وسط-زنجان95/4/195/4/1اطفالدكترزهره ترابی40

33322487ساختمان فردوس-ابتداي خ زينبيه - سعدي وسط-زنجان9504/19504/1اطفالدكتربهرام اجلی41

33362343ساختمان پزشکان سهند-سعدي وسط-زنجان95/4/195/4/1اطفالسیدعباس مرتضوي42

633334914 واحد 12چهار راه امير كبير جنب داروخانه دكتر رفعتی پ 95/4/195/4/1عفونیدكترالهام صدر43

33338956ساختمان صدف-سعدي وسط-زنجان95/1/195/1/1پوست و مودكترافشار رمضانپور44

833328580 واحد 2خ شهدا چهار راه اميركبير س صدر جنب داروخانه رفعتی ط 95/1/195/1/1بیهوشیدكترصفرحیدري45

33361069ساختمان هشت بهشت طبقه دوم-سعدي وسط-زنجان95/1/195/1/1بیهوشیدكتر علی اصغر بیگی46

33335279طبقه دوم- س پاستور -ميدان انقالب-زنجان95/4/195/4/1زنان وزايماندكترمینا هنربخش47

33324390دروازه ارک روبروي بيمرستان بهشتی س ارک-زنجان95/4/195/4/1زنان وزايماندكترفاطمه مردي48

4333337414روبروي مخابرات ساختمان پزشکان -باالتر از چهارراه انقالب-زنجان95/1/195/1/1زنان وزايماندكتر مژگان دهقانی نیكی49

451361338733556432كدپستی  - 4ط-س شهريار-سعدي شمالی-زنجان97/7/197/7/1 جراح مغزو اعصابدكتر بابک محبوبی50

33332334س پاستور-باالتر از چهارراه انقالب-زنجان95/4/195/4/1ارولوژيدكتر علیرضا كمالی51

33326637سعدي وسط ساختمان پزشکان سينا-زنجان96/6/196/6/1كودكاندكتر خديجه ابراهیم خانی52

تلفنآدرس اعتبار پروانهاعتبارقراردادنوع تخصصنام پزشكرديف

Eدكتر ناتاشا بزرگ زاده53 NT97/7/197/7/133453414سعدي شمالی س پزشکان مهر

40533323065سعدي وسط س زرتشت واحد 95/4/195/4/1مغزو اعصابدكتر مهدي مقبولی54

1633332187 واحد 4چهارراه سعدي كوچه قلعه س پزشکان آفتاب ط 97/6/3097/6/31قلبدكتر رويا سلیمی55

33456636زنجان ابتداي  سعدي شمالی س پزشکان مهر طبقه دوم95/4/195/4/1داخلیدكتر محمد حسن رستمخانی56

50333333154واحد - ساختمان  پاستور - چهار  راه انقالب 98/6/3198/6/31طب فیزيک و توانبخشیدكتر مهسا رادمنش57

533364052سعدي وسط روربروي بانك تجارت ک شهيد داودي پ 98/8/3098/8/30اطفالدكتر حسن بختیاري58

33328255سعدي وسط روبروي بانك پاسارگاد ک باقري س سپهر طبقه همکف94/6/3194/6/31طب فیزيكیدكتر بهزاد خیاط آذري59

33324165روبروي بيمارستان بهشتی كوچه انصاري س الماس طبقه اول94/6/3194/6/31زنان وزايماندكتر رقیه اسكندري60

33333154باالتر از چهار راه انقالب ساختمان پاستور97/6/1497/6/14اعصاب و رواندكتر حسن فالح پور61

30333320175 واحد 3باالتر از چهار راه انقالب س زرتشت طبقه 97/7/197/7/1پوست و مومنصور مرادلو62

33322100سعدي وسط ساختمان سهند طبقه زيرزمين95/6/3195/6/31چشمعباس افكاري63

4333329882روبروي مخابرات ساختمان پزشکان -باالتر از چهارراه انقالب-زنجان95/6/3095/6/31پوست دكتر مريم امینیان64

33320125سعدي وسط جنب كتابخانه سهروردي طبقه اول94/7/2294/7/22پوستدكتر فرحناز زينعلی65

Eدكتر آذين طبري66 NT96/6/3096/6/30 50333363862باالتر از ميدان انقالب س زرتشت واحد

20333320788خ زينبيه روبري ساختمان هشت بهشت س الماس واحد 94/6/3094/6/31ارولوژيدكتر رقیه همدانی67

30633332867با التر از چهار راه انقالب ساختمان  پاستور واحد 96/7/1496/7/14قلبدكتر ناصر كرداري68

33362020سعدي وسط نرسيده به چهار راه سعدي روبروي آزمايشگاه رازي95/1/195/1/1داخلیدكترنسرين نفیلو69

33329331خ طالقانی ساختمان پزشکان- سبزه ميدان 1398/4/11398/4/1چشمدكترفرامرز نظري70

33361531خ طالقانی ساختمان پزشکان- سبزه ميدان 1398/4/11398/4/1زنان و زايماندكترمحترم حسینی71

633331122چهار راه سعدي كوچه انصاري پ 97/5/3197/5/31پرتودرمانیدكتر مقتدا شعوري72

33564721 باالتر از چهارراه انقالب ساختمان پاستور97/6/3197/6/31ارتوپديدكتر ابوالفضل نوري73

                                                                        پزشکان متخصص طرف قرارداد شهرستان زنجان



33360726چهارراه سعدي كوچه قلعه س پزشکان آفتاب95/4/195/4/1روانپزشکدكتر ابوالفضل قريشی74

33336668چهارراه انقالب ساختمان زرتشت 94/7/2094/7/20چشمدكتر كیانوش كیانی75

33332704 2سعدي وسط ساختمان حکيم طبقه 97/5/2597/5/25اورولوژيدكترسیدفرشید اسماعیلی76

1233366130واحد  - 3طبقه - ساختمان آفتاب - خ قلعه - چهار راه سعدي98/5/3198/5/31جراحی عمومیدكتر علی قطفان77

33366194 3طبقه - ساختمان ارک - روبروي بيمارستان بهشتی - چهار راه سعدي97/5/3197/5/31پوست و مودكتر كمال عزت شوكتی78

451861475333334736ک پ  - ساختمان حکيم - سعدي وسط 98/7/198/7/1جراح عمومیدكتر محمدرضا بسیمی79

133365716طبقه - ساختمان آفتاب - خ قلعه - چهار راه سعدي97/6/3197/6/31زنان و زايماندكتر راحله آقائی سلطانی80

33329513ساختمان صدف - سعدي وسط-زنجان 94/6/3194/6/31جراحی استخوان و مفاصلدكتر محمدرضا حسنی81

33362628طبقه دوم- ساختمان زرتشت -  سعدي وسط-زنجان 95/4/195/4/1جراح  عمومیدكتر پريسا بهمنی82

33366060كوچه شهيد زنجانی ساختمان خاتم االنبياء -  سعدي وسط-زنجان 96/6/3196/6/31زنان و زايماندكتر بهارک كرمانشاهی83

تلفنآدرس اعتبار پروانهاعتبارقراردادنوع تخصصنام پزشكرديف

35216862جنب بانك سپه-روبروي آموزش وپرورش -بلوارطالقانی-ابهر95/4/0195/4/01زنان وزايماندكترمینو احدي1

35272664ساختمان پزشکان قائم-روبروي بيمارستان امدادي-جاده ترانزيت-ابهر98/7/198/7/1زنان وزايماندكتر شادي خلخالی راد2

35274211روبروي دادگستري-ابهر95/8/995/8/9داخلیدكترسیدابراهیم مرتضوي3

35224820جنب بانك مسکن-خ طالقانی-ابهر95/4/195/4/1داخلیدكترعباس اديب4

35224373 2ابهر بلوار معلم س پزشکان معلم طبقه 95/4/195/4/1داخلیدكترمسعود هاشم زاده5

35240557ساختمان درمانگاه سينا طبقه دوم-بلوار طالقانی جنوبی-ابهر95/7/395/7/3داخلیدكتر فريده خلیقی سیكارودي6

935278483 واحد 4چهار راه معلم جنب بانك ملت س حکيم ط- ابهر95/8/2295/8/22اطفالدكترسیده پروين فتحی7

Eدكترعلیرضا عالیان8 NT95/4/195/4/16035277271روبروي  درب قديم بيمارستان امدادي  پ -ابهر

35279655ابتداي بلوار معلم- ابهر95/9/695/9/6مغزواعصابدكتررامین امامی9

35226673روبروي داروخانه مركزي-خ شهيد بهشتی- چهارراه معلم- ابهر99/7/199/7/1روانپزشکدكترمهدي رفیعی10

235232233پ-خ طهماسبی-بلوار طالقانی-ابهر97/4/197/4/1طب فیزيكیدكتر افشین فاطمی ابهري11

35222803س  پزشکان قائم-روبروي بيمارستان امدادي-جاده ترانزيت-ابهر95/6/3195/6/31عفونیدكترمنصور علیمردانی12

1835274362جنب داروخانه مركزي پ -چهارراه معلم-ابهر97/7/197/7/1عروق.قلب ودكتر لیال داودي13

35230864جنب درب وروردي بيمارستان امدادي-ابهر95/6/3096/6/30ارتوپديدكتر غالمرضا مريدي14

35243031 طبقه8ابهر چهار راه معلم پشت بانك ملت ط همکف ساختمان 98/4/198/4/1چشمدكتر افسانه ابراهیمی15

235244013 طبقه طبقه اول واحد7ابهر چهار راه معلم جنب بانك ملت س 98/6/3198/6/31پوست ومودكتر بنفشه هاشمی16

2035244496ابهر روبروي بيمارستان امدادي جنب داروخانه  قزوينی ک شهيد جماعت پ 97/8/2697/8/26اطفالدكتر منوچهر تقی لو17

352475857ابهر جنب سازمان آب جنب درب اصلی بيمارستان امدادي94/6/3094/6/31زنان وزايماندكتر سارا میرزاجانی18

35278257ابهر بلوار بهشتی روبروي آزمايشگاه شفا95/7/195/7/1اورولوژيدكتر شهرام رفیعیان19

535274465ابهر خ طالقانی جنوبی خ طهماسبی پ 95/6/3095/6/31داخلیدكتر احمد يوسفی20

35246098ابهر ميدان امام س پزشکان كيوان94/6/3194/6/31اطفالدكتر علی عسگري21

35222472ابهر چهارراه معلم ابتداي خيابان بهشتی طبقه فوقانی داروخانه مركزي1396/6/31396/6/3مغزواعصابدكتر هیوا امجدي22

235227175 شرقی ط 2 متري معلم س پزشکان پاستور واحد30ابهر 97/6/3097/6/31جراح مغز و اعصابدكتر عبدالقیوم بفكین23

Eدكتر سيد حسام الدين علوي 24 NT97/6/3197/6/31 2035227300ابهر روبروي بيمارستان امدادي جنب داروخانه  قزوينی ک شهيد جماعت پ

35277197ابهر چهار راه امام حسين باالي  داروخانه دكتر معينی96/7/3096/7/30اطفالدكتر سید محمود شكريان25

پزشكان متخصص طرف قرارداد شهرستان ابهر



35226438ابهر  سی متري معلم ساختمان پزشکان پاستور97/6/197/6/1عروق.قلب ودكتر احمد رضا رسولی26

35522674 ابهر خ بهشتی  جنب داروخانه دكتر شاهانی95/6/3095/6/30ارتوپديدكترمجید حیدري27

تلفنآدرس اعتبار پروانهاعتبارقراردادنوع تخصصنام پزشكرديف

9-235525007درمانگاه شبانه روزي مهر طبقه - كوچه سپاه -خ امام خمينی-خرمدره95/4/195/4/1اطفالدكترهايده هاديلو1

35531227جنب داروخانه كالنتري-خ جمال الدين-خرمدره99/7/599/7/5زنان وزايماندكترسارا كالنتري2

35532558طبقه فوقانی داروخانه دكتر محبی-خ بهشتی-خرمدره95/06/3095/06/30روانپزشکدكتر پريدخت عطايی3

35537225 طبقه دوم4خرمدره خ سيد جمال الدين نبش بن بست 98/8/798/8/7اطفالدكتر حسین محمودي4

435532555 پ 4خرمدره خ شهيد بهشتی كوچه 99/6/1299/6/12داخلیدكتر سعید فرهادي5

35531114خرمدره خ بهشتی كوچه چهارم1395/7/11395/7/8قلبدكترافسون انصاري6

35536622خرمدره خ بهشتی كوچه دهم ساختمان  پزشکان 96/12/2996/12/29زنان وزايماندكتر فرهانه امینی7

تلفنآدرس اعتبار پروانهاعتبارقراردادنوع تخصصنام پزشكرديف

34226066 4581718899كد پستی - روبروي مخابرات-خ امام-خدابنده95/4/195/4/1اطفالدكترعلی سادات شبیري1

34221701(درب پشتی)جنب داروخانه دكتر محرمی-ميدان شهدا-خدابنده97/6/3097/7/1روانپزشکدكتر سیدرضا حسینی2

97/6/3197/6/31زنان و زايماندكتر فاطمه خان محمدي3
جنب داروخانه دكتر محرمی -ميدان شهدا - خدابنده

طبقه دوم- روبروي ساختمان سينا (درب پشتی)
34221915

34229773طبقه اول-خدابنده خ امام جنب داروخانه دكتر محرمی 99/6/3099/6/30اطفالدكتر فراز سلیمانی4

34221353خدابنده ميدان شهدا جنب داروخانه دكتر محرمی 95/6/3195/6/31داخلیدكتر حسین عمارلو5

34230205خدابنده ميدان شهدا ک شهيد كرمی جنب داروخانه پاستور95/6/3195/6/31چشمدكتر حسن خلیلی6

34229477خدابنده خ امام  جنب داروخانه دكتر برجسته باف كوچه علمدار يك95/4/195/4/1عفونیدكتر سعید شیخی7

80034223099خ امام كوچه علمدار يك ساختمان پزشکان پالک 96/6/3096/6/30قلب دكترپرستووثوقی8

34227032خ امام جنب بانك ملی بن بست علمدار ساختمان پزشکان طبقه دوم97/5/3097/5/30زنان و زايماندكتر ندا ساالريه9

34212470خدابنده خ امام بعدازبانك ملی مركزي نبش خيابان97/5/3197/5/31ارتوپديدكترسیداحمد مرتضوي10

34226195خدابنده خ امام  كوچه علمدار ساختمان پزشکان خلجی  طبقه سوم97/6/3197/6/31اطفالدكتر شروين مومنی11

تلفنآدرس اعتبار پروانهاعتبارقراردادنوع تخصصنام پزشكرديف

تلفنآدرس اعتبار پروانهاعتبارقراردادنوع تخصصنام پزشكرديف

33325278سعدي وسط روبروي كوچه شهيد داودي جنب داروخانه دكتر حريري96/6/3196/6/31چشمدكتر محمد فاتحی1

10533322955سعدي وسط س پزشکان سهند ط اول واحد 95/01/1595/01/15قلبسپیده سخنور2

33459125طبقه اول- زنجان سعدي شمالی ساختمان  پزشکان مهر 95/1/195/1/1زنانفرناز محمديان3

1033362565زنجان خ زينبيه  كوچه عطائی پالک 1396/6/3096/6/30زنانآتوسا دبیري اسكويی4

33329839 طبقه اول41زنجان خ شهدا  پ 95/4/195/4/1چشمجمشید وفا5

تلفنآدرس اعتبار پروانهاعتبارقراردادنوع تخصصنام پزشكرديف

پزشكان متخصص طرف قرارداد شهرستان طارم

پزشكان متخصص طرف قرارداد شهرستان خرمدره

پزشكان دارای مدرک فلوشیپ طرف قرارداد شهرستان زنجان

پزشكان فوق تخصص طرف قرارداد شهرستان زنجان

پزشكان متخصص طرف قرارداد شهرستان خدابنده



21233453412واحد -ابتداي سعدي شمالی س مهر-زنجان95/4/195/4/1داخلی گوارشدكترمرتضی نظريان1

5133323637پ -ساختمان سهيل-ابتداي خ زينبيه-زنجان95/1/195/1/1آسم و ايمونولوژيدكترعاكفه احمدي افشار2

233321252روبروي بيمارستان بهشتی ساختمان ارک طبقه 96/4/196/4/1روماتولوژيدكتر علیرضا صادقی3

33339428(باالي بانك كشاورزي )سعدي وسط س كيميا 97/7/197/7/1نوزاداندكتر اصغر مرزبان4

40533329885 واحد 4سعدي وسط س پاستور ط 95/6/3195/6/31غددو متابولیسمدكتر حسین چیتی5

20533332445سعدي وسط س زرتشت ط دوم واحد 98/7/198/7/1ريهدكتر سعید اقا حسن كاشانی6

33333345زنجان سعدي وسط خ زينبيه س هشت بهشت94/6/3194/6/31نفرولوژيايوب پزشكی7

433474150كوچه مشکی چهار راه سوم كلينيك فارابی طبقه 95/4/195/4/1(توراكس)جراحی عمومیكريم  سعادتی8

33332583 4سعدي وسط س پاستور ط 95/6/3195/6/31گوارشستار جعفري9

33323467طبقه اول - ساختمان صدف  - خ سعدي وسط 95/6/3095/6/31روماتولوژيآرش اصلیان10

33361150زنجان بلوار آزادي كلينيك  هالل احمر94/6/3094/6/30قلب اطفالپاشا مساعد11

33365169زنجان خيابان زينبيه جنب داروخانه قانون97/6/3097/6/30گوارشحسن نیشابوري12


