
 استان زنجانتحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی  MMTاطالعات واحدهاي 

 

 آدرس                                                    فاكس –تلفن  مسئول فني شیفت واحد    -نام مركز   شهر رديف

 دانشگاه علوم پزشکی MMTمركز زنجان 1

 2شماره  

 صبح

 

 0222244 دكترمهدي صادقی مقدم

0202220 

 زنجان كمر بندي جنوبی خیابان خیام جنب ساختمان آموزش و پرورش سابق

 علوم پزشکی    MMT, DIC زنجان  2

 شماره یک

 4201-4281640 دكتر میثاقی صبح

44128012102 

44122014441 

زنجان خ  خیام ) بابائیان( جنب ساختمان سابق اداره آموزش و پرورش ناحیه یک پائین تر از 

 فلسطین میدان

 44120016402 دكتر رضا نصیري  صبح بهارنوین زنجان  4

 

 طبقه اول 142ابتداي خ زینبیه ساختمان هشت بهشت واحد  –زنجان 

 اردوگاه حرفه آموزي MMTمركز زنجان 0

 وكاردرمانی زنجان 

 صبح

 

 ولیعصر)عج( طبقه دومزنجان خیابان خرمشهرجنب پمپ بنزین حضرت  226648-2228644 دكترمحمدرضا حمزه پور

 228زنجان خ شیخ فضل اله نوري چهارراه بیسیم ) ترانس ( پ  44122044414 دكتر مجتبی افشارچی   صبح خانه امید زنجان  2

 

 خ شیخ فضل اله نوری چهارراه بی سیم جنب داروخانه دكتر دهنایی –زنجان  0280644 شهرزاد تهرانی  صبح )صبح( یاشار زنجان  8

 4280448 دكتر گیتا فاطمی ابهري عصر نوید پویان زنجان 2

44122016041 

 اول خیابان فردوسی جنب امور مشتركین –زنجان زنجان خ امام سبزه میدان 

  

 0284220 دكترمحمدرضا حمزه پور عصر اطهر زنجان 6

 

طبقاه اول  16خ جاوید تقاطع خواجه نصیرطوسی جنب مسجد غریبیه باال سااختمان شابنم   

 0210884886كدپستی  22پ  2واحد 

 4121428004 دكتراسداله گنج خانلو صبح نشاط خرمدره  4

6-2222442 

 خ امام نبش كوچه سپاه طبقه فوقانی ساختمان مهر-خرمدره

 -2241222 دكترحمید عزیزي عصر مهرورزان زنجان 14

44122020246 

 زنجان اسالم آبادخیابان بیست متري روبروي بانک صادرات

 22شهید دوستی پالك اول خ 

 0204222 دكتر  آیدین مرادي عصر–صبح  رها  زنجان 11

44100422122 

 زنجان بیسیم خیابان شیخ فضل اله نوري روبروي بانک قوامین

 



 4282268 دكترعبداالمیرعالی عصر دكترعالی زنجان 12

44122011811 

زنجان بین چهارراه سعدي و دروازه ارك ، روبروي بانک سپه كوچاه شاادمان سااختمان    

  4نامور ، طبقه چهارم واحد 

 خ سعدي وسط اول خ زینبیه ساختمان فردوس طبقه دوم–زنجان  44121011242 دكتر سعید ممتازي عصر فردوس )نیمه فعال( زنجان 14

 

 0204422-4 دكتر احمدرضا عرفانی  عصر فراز زنجان 10

44122024462 

خ جمهوري اسالمی روبروي بانک سپه كوچه شاهید مناوچهر ساعیدي میادان      –زنجان 

 0و4محمدیه )سه راه بی سیم سابق( ساختمان سینا طبقه اول واحد 

 2282861 دكتر مهرداد دستواره عصر مهر زنجان 12

441210126622 

 12پالک خ فرودگاه روبروي قنادي نانک نبش خیابان انقالب  –زنجان 

 2224800 دكتر بهمن دانشور عصر–صبح  ناجی زنجان 18

44120002414 

طبقاه فوقاانی    –چهارراه جاده هماایون ضالع جناوبی چهااراره      –اسالم آباد  –زنجان 

 داروخانه دكتر حقیقت 

 زنجان ابتداي خ شهدا ساختمان امیركبیرطبقه زیرزمین واحد   44124012444 دكتر مجید داودي عصر میالد زنجان  12

 

دكترمحمدداودسااااروش  عصر مهرگان زنجان  16

 مهر

 114روبروي داروخانه دكتر خاتمی پ متري آیت ا.. مدنی  24زنجان اسالم آباد خ  44122014426

بهمن جنب بانک  22شهریور نرسیده به سه راه امجدیه روبروي بازارچه  12خیابان زنجان  44122042622 دكتر صادقی مقدم   عصر سامان  زنجان  14

 014ملی پ 

 متري ولیعصرساختمان سینا طبقه فوقانی داروخانه دكتر داودي   24زنجان خ انصاریه خ  44122012644 دكتر حمید آقایی عصر سینا  زنجان  24

زنجان خ شیخ فضل اله نوري باالتر از داروخانه دكتر دهناایی جناب فروشاگاه ارزان پ     44121012424 دكتر حمید بیات عصر نجات زنجان 21

220 

 44124226408 دكتر لیال خواصی   عصر صهبا  زنجان  22

2286248 

 0218224116سعدي وسط اول خ زینبیه ساختمان الماس طبقه دوم كد پستی  –زنجان 

 

 44142002626 دكتر سید علی موسوي   عصر آتیه  زنجان 24

2282444 

 شهریورروبروي بانک تجارت جنب بیمه خدمات كشاورزي   12سه راه امجدیه ابتداي خ 

 4246466 دكتر محمدرضا اسکندري عصر مهر زنجان زنجان 20

44121014124 

44124012280 

 روبروی بانک پاسارگاددوم سعدي وسط ساختمان دكتر جودي طبقه  –زنجان 

 



 44122020442 دكتر پیمان طاهري عصر طلوع سبز زنجان 22

4224422 

 زنجان : سبزه میدان كوچه جنب بانک ملی شعبه مركزي

 44122012206 دكتر سعید قلی زاده   عصر اعتماد زنجان  28

4244414 

زنجان :خ امام پایین تر از چهارراه امیركبیر نبش كوچه رشتچی ) نساجی مازندران پالك 

1/1 

 سعدي وسط نرسیده به پاساژزنجان جنب ازمایشگاه میالد –زنجان  4244442 دكتر ناصر صابري عصر بزرگ مهر  زنجان  22

  44100204822 دكتر علی اسماعیلی عصر دكتر علی اسماعیلی  زنجان 26

0280644 

 چهارراه بی سیم جنب داروخانه دكتر دهنایی جنب آزمایشگاه میالد –زنجان 

سیدرضااا موسااوي دكتاار  عصر رجاء زنجان  24

 زاده

 روبروی بانک مسکن داخل کوچهزنجان خیابان جمهوري اسالمی  0282864

 44122012422 دكتر علیرضا فریدي عصر دكتر فریدي  زنجان  44

0221622 

 16خ صفا روبروي كلینیک دندانپزشکی ساختمان صفا طبقه زیرزمین پالك –زنجان 

 282متري شهید مدنی جنب چهارراه جاده همایون  24زنجان اسالم آباد خ  2208424 دكتر منصور محمدي   عصر پرتو زنجان  41

 4244444 دكتر میثاقی عصر توحید   زنجان 42

44124016602 

  داخل کوچه شهید حیدری 1/8زنجان چهار راه صدر جهان اول خ توحید پ 

 44122812412 دكترمهدي رفیعی عصر–صبح  آرین ابهر 44

42022202414 

 خیابان دكتر بهشتی جنب داروخانه دكتر شاهانی -ابهر

 44124024448 دكتر محمدرضا نظریان عصر–صبح  راه نو ابهر  40

 

 2خ جاده ترانزیت ابتدا بلوار شهید بهشتی جنب داروخانه مركز پالك  -ابهر

 خ شااهید بهشااتی جنااب داروخانااه دكتاار شاااهانی     –چهااارراه معلاام   -ابهاار 44122012214 دكتر علیرضا امامی  عصر–صبح  تالش ابهر 42

 

 

 میدان معلم ساختمان پزشکان معلم طبقه سوم   -ابهر 44128264811 دكتر یوسف مرسلی عصر دكتر مرسلی ابهر 48

 

 شهرستان ابهر اداره امور زندانهاي ابهر اااا         دكترمحمدرضا حمزه پور صبح مركز متادون زندان ابهر  ابهر 42

 



 44122024062 دكتر جلیل كریمخانی صبح اعالیی ابهر  46

 

 خ ولیعصر میدان ورزش درمانگاه اعالیی -ابهر

 44121022222 دكتر علیرضا مقیمی  عصر ایران ابهر  44

42022224241 

 1خ ولیعصر)عج( كوچه دبیرستان ایران بن بست اول پالك  –ابهر 

 44121022444 كریم حبیبیدكتر سید  عصر–صبح  امید راه سبز ابهر  04

42022222222 

 8جاده ترانزیت ابتداء شهید بهشتی طبقه فوقانی داروخانه مركزي پالك –ابهر 

 41خرمدره خ سیدجمال الدین اسدابادي كوچه چهارم پ  44122026282 دكترحمیداحمدخانی عصر عرفان  خرمدره 01

 خرمدره میدان آزادي اول خ شریعتی جنب خ شهید عباسی 42022224642 دكتر جلیل كریمخانی عصر امید خرمدره  02

 0واحد  4خرمدره میدان قائم مجتمع پزشکی بهاران طبقه  42022224642 دكتر آرش كالنتري عصر باران خرمدره  04

 شبانه روزي دكترمحبیخیابان شهیدبهشتی طبقه فوقانی داروخانه  -خرمدره 44122024442 دكترپریدخت عطائی عصر دكترعطایی خرمدره  00

 

 44122020881 دكتر ایرج علی بگلو عصر–صبح  رهایش خدابنده 02

 

 14بلوار امام خمینی كوچه شهید كرمی زرندي پ  –خدابنده 

 44128441288 دكتر سیدرضا حسینی عصر دكتر حسینی خدابنده 08

 

میدان شهداء جنب داروخانه دكتر محرمی درب پشتی ساختمان سهند طبقه  –خدابنده 

 اول 

دكتااار محماااد قاسااام  عصر حانه روشن خدابنده  02

 روشنفکر

44422446464 

02224424 

 خدابنده خیابان امام روبروي داروخانه دكتر محرمی كوچه شهید كریمی جنب پلیس 

 44121010624 اكبريدكتر وحید  عصر–صبح  دكتر اكبري ایجرود 06

 

 ایجرود زرین آباد خ جمهوري باالتر از كمیته امداد زیر زمین بنگاه كریمی

 اسالم پائین تر از بانک صادرات جنب موتورسازي كریمی  -ماهنشان خ 42024222140 دكتر محرمعلی نوري   عصر دكتر نوري ماهنشان 04

 0شهر آب بر خیابان امام خیابان توحید پالك  4412200142 طارم طلوع عصر دكتر مرتضی محمدي طارم 24

   دكتر رضا مهدوي عصر  دكتر رضا مهدوي ابري طارم  21

 44122012884 دكتر غالمرضا بیگدلو  صبح  ساحل   ابهر  22

2228608 

 بلوارمعلم ساختمان پزشکان معلم -ابهر

 خیابان طالقانی جنوبی اول اكبراباد مطب دكتر مهرنسب -ابهر 44122024444 دكتر محمد مهرنسب عصر  دكتر مهر نسب  ابهر  24



 22متري شهید مدنی خیابان شهیدحسین محمدي پ  24اسالم اباد  44124021241 دكتر معصومه زرینه  عصر  حکیم   زنجان  20

 اسالم آباد خیابان شهید مدنی طبقه فوقانی داروخانه خاتمی  44122242441 دكتر فروزش   عصر  پویا  زنجان  22

 44111011141 دكتر صفر حیدري عصر  آریا  زنجان  28

4226264 

  11واحد  4زنجان خیابان شهدا چهارراه امیركبیر ساختمان صدر طبقه 

 


