
 لیست پزشکان خانواده شهری

 نام مرکز  بلوک و مرکز اسامی پزشکان

سعید مقیمی-حسین فصیح -محمد رضا صائینی -تورج خالقی 1مرکز 1ب  1پایگاه ضمیمه  1شماره    

محمد سعید افصحی -حجت اله رحمانی -ابوالفضل عبادی-ماریا اسکندری-فرهاد آهنی 2مرکز  1ب  2شماره  پایگاه ضمیمه   

روح اله خدابنده لو -حسنیداود  2مرکز  2ب   پایگاه غیر ضمیمه   

مسعود روحانی-علی هاشمی سودمند-احمد احمدی-فریدون طاهری -سید جواد موسوی -صفر علی رحیمی 3مرکز  1ب  3شماره پایگاه ضمیمه   

معصومه نعمتی آذر -نسرین پاکدل-محمود حریری-احمد ذوالقدریها-بهمن الزمی 3مرکز  2ب   مجازی فارابی 

فرهاد سرشاری -صالح شفقیان-سعید آخوندی   4شماره پایگاه ضمیمه  

5شماره  پایگاه ضمیمه - -  

علیر ضا عطارد-فتخار احمد کهو کهرا-کاوه علیپور کنفی -محمد رضا سراج صادقی 6مرکز  1ب   1پایگاه ضمیمه شماره   6شماره    

فرید معنوی امین -معصومه زرینه-قربان آزادی-زینب خسروی -صمد شرفی -احسان نراقی 6مرکز  2ب   )مطهری(2پایگاه غیر ضمیمه  شماره   

دیمحمد رشید رشی -علیرضا پیرستانی-مصطفی محمدی کبود چشمه -مهدی دهقان-علی عبدالحسین زاده 6مرکز  3ب   -3پایگاه غیر ضمیمه  شماره 

 )شهدای گمنام(

عبود بهاریم -حمید بیات- -تاجیحمید پور  6مرکز  4ب   
(4پایگاه غیر ضمیمه  شماره  

فاطمه مقبولی اصل-مهرنوش احمدی باروق-علی فرامرزی-سعید محمدی 7مرکز  1ب  7شماره  پایگاه ضمیمه   

 پایگاه غیر ضمیمه   - -

-حبیب آقایی -فرح فیروزی-منوچهر توفیقی 8مرکز  1ب  8شماره  پایگاه ضمیمه   

جواد کریمی مقدم-ناصر الدین کریمی–فرزانه محمدیان  -مرتضی شمسی  8مرکز  2ب    پایگاه غیر ضمیمه 

مجید صادقی -فاطمه میرزایی -زینب تنها 9مرکز  1ب  1پایگاه ضمیمه شماره   9شماره    

اعظم رهاوی عز آبادی-مجید بازرگان 9مرکز  2ب  2پایگاه غیر ضمیمه  شماره   

3ضمیمه  شمارهپایگاه غیر  - -  

مازیار جلیلی آزاد -فیروزه عابدی -مریم مالبخشی  مجازی سینا - 

عین اله کرمی-فریده مهرانی -محمد رضا نقدی -اقدس جراحی علمداری-رعنا شریفی  مجازی حکیم هیدجی - 

 مجازی پونک - مسعود آقا وردی

یمحمد موالی -میرزاخانیعلی  -همایون اسکندر لو -بهرام نبئی-افشین جوادیان-داود پردیس 11مرکز  1ب  11شماره  پایگاه ضمیمه   



 

 

حسین مجتهدی -بهزاد مرادی -سیروس ملک خواه -میترا کاظمی-بهروز شیخ منزه 11مرکز  2ب   پایگاه غیر ضمیمه   

حمید رضا خسروی-شهریار رجائی -گیتا محمدی-زین العابدین  شمس آرا -شیوا شجاعی فرد 11مرکز  3ب    مجازی  

فر هود بسنده -فریده علیمحمدی -فریبا هادی-پیمان طاهر ی  قزوینی -رویا یوسفیان-عباس طاقدره 11شماره  پایگاه ضمیمه -   

عذرا پزشکی -طاهره علیمردانی -الهام نصیری -حسین اسکندری 12شماره  پایگاه ضمیمه روزبه   

زهرا غازیانی -معصومه باقری -محسن  قهرمانی - 13مرکز  1ب  13شماره  پایگاه ضمیمه   

شهربانو کنعانی-جواد خرم -محسن نموی-علی اکبر رحیمی زنجانی -محمد نوروزی مقدم  مجازی مصباح - 

عادل عباسی -عباسعلی سالمتی زاده -نادر ضرابی -ربابه صمدی-فریبا خسرو شاهی 14مرکز  1ب  14شماره  پایگاه ضمیمه   

14مرکز  2ب -  پایگاه غیر ضمیمه   

زهره وثوقی -سعید رضایی –عبدالحسین اسماعیلی    صدف - 

مریم خسروی-ناصر صابری-شراره شادیانپور—حمید ملک خواه 15مرکز  1ب   15شماره  پایگاه ضمیمه   

فرح رسولی-محمد حسن متقالجی-لیال طاهری 15مرکز  2ب   پایگاه غیر ضمیمه 

وندمریم باقری  -معصومه رباط میلی -دالرام قدکی مقدم 15مرکز  3ب   مجازی امام حسین 

16شماره  پایگاه ضمیمه - -  

  17شماره پایگاه ضمیمه - -

18شماره  پایگاه ضمیمه - -  

 پایگاه غیر ضمیمه   - -


