
 

 

 سمه تعالیب

 سیناطرف قرارداد با بیمه  درمانیمراکسنحوه مشاهده 

 .السم تزای ایي هٌظَر را تیاى هی وٌذهزاخؼِ ًوایذ. راٌّوای سیز گام ّای عیٌا تِ پَرتال تیوِ  هزاوش طزف لزاردادگاّی اس آهی تَاًٌذ تزای ّز وذام اس تیوِ ؽذگاى هحتزم 

  ؽَیذ. عیٌا ٍارد پَرتال تیوِ    http://www.sinainsurance.com  تا آدرط  -1

 را اًتخاب وٌیذ. درهاًی طزف لزارداد هزوش          ارائِ خذهات هزوش  اس لغوت تاال فیلذ         -2

 ؽَد.تا اًتخاب اعتاى ٍ ؽْز هَرد ًظز هزاوش طزف لزارداد هزتَط تِ آى ؽْز ًوایؼ دادُ هی  -3

 تا اًتخاب ًَع هزوش هی تَاًیذ هزوش هذ ًظز خَد را خغتدَ وٌیذ. -4

 در فیلذ آًالیي تا اًتخاب گشیٌِ تلِ هی تَاًیذ هزاوش طزف لزارداد آًالیي تا تیوِ عیٌا را هؾاّذُ ًواییذ. -5

 ّوزاُ داؽتي اصل ٍ وپی وارت هلی ٌّگام هزاخؼِ تِ هزوش طزف لزارداد الشاهی هی تاؽذ. -6
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 بیمارستان

 اخذ هؼزفی ًاهِ اس عزپزعتی 17733455381 زوش آهَسؽی درهاًی ؽْذای خلیح فارطه-خیاتاى طالماًی تیوارعتاى تیوارعتاى ؽْذای خلیح فارط تَؽْز بوشهر

 اخذ هؼزفی ًاهِ اس عزپزعتی 17733328815 تیوارعتاى ته تخصصی للة تَؽْز -ى عیزافخیاتا تیوارعتاى للة تخصصی تیوارعتاى تَؽْز بوشهر

 اخذ هؼزفی ًاهِ اس عزپزعتی 17734261111 ؽْیذ صادق گٌدی تزاسخاى -هیذاى اهام رضا تیوارعتاى تیوارعتاى ؽْیذ گٌدی تَؽْز بوشهر

 تیوارعتاى تیوارعتاى اهیز الوَهٌیي گٌاٍُ بوشهر
تیوارعتاى حضزت -تؼذ اس پلیظ راُ -ؽْزعتاى گٌاٍُ

 اهیزالوَهٌیي )ع(
 اخذ هؼزفی ًاهِ اس عزپزعتی 17733134616

 تیوارعتاى تیوارعتاى عَاًح ٍ عَختگی گٌاٍُ بوشهر
تیوارعتاى  -ویلَهتزی پلیظ راُ 5 -تزاسخاى -خادُ گٌاٍُ

 عَاًح ٍ عَختگی
 اخذ هؼزفی ًاهِ اس عزپزعتی 17733124611

 اخذ هؼزفی ًاهِ اس عزپزعتی 17737224792 تیوارعتاى اهام خویٌی )رُ( وٌگاى -خیاتاى راسی تیوارعتاى وارعتاى اهام خویٌی)رُ( وٌگاىتی وٌگاى بوشهر

 اخذ هؼزفی ًاهِ اس عزپزعتی 33333741-177 اتتذای خیاتاى تیغین –هیذاى اهام  تیوارعتاى تیوارعتاى لائن تَؽْز تَؽْز بوشهر

 اخذ هؼزفی ًاهِ اس عزپزعتی 17735326932 سیٌثیِ خَرهَج تختخَاتی 96تیوارعتاى -اًتْای تلَار تغیح تیوارعتاى رعتاى سیٌثیِ خَرهَجتیوا خَرهَج بوشهر

 زعتیاخذ هؼزفی ًاهِ اس عزپ 17735222251 تیوارعتاى اهام حغیي)ع( اّزم -خیاتاى آتگزم -اّزم تیوارعتاى تیوارعتاى اهام حغیي)ع( اّزم تٌگغتاى بوشهر



 

 

 هزاخؼِ هغتمین تِ هزوش درهاًی 17712531265 -ید یخزاح هیٌیول -یٌیخو اهام خیاتاى تیوارعتاى ید تَؽْز بوشهر

 یعزپزعت اس ًاهِ یهؼزف اخذ 17734259171 وارعتاىیت ذاىیه – تزاسخاى تیوارعتاى ذیًَ یخزاح هزوش تزاسخاى بوشهر

 

 آسهایؾگاُ هْز سهایؾگاُآ تَؽْز بوشهر
 خٌة هزوشی تغیح رٍتزٍی( عٌگی)خویٌی اهام خ تَؽْز

 آٌّگی دوتز دارٍخاًِ
 درهاًی هزوش تِ هغتمین هزاخؼِ 773531383

 درهاًی هزوش تِ هغتمین هزاخؼِ 7733551191 طَط پشؽىاى عاختواى( عٌگی)خویٌی اهام خ تَؽْز آسهایؾگاُ راسی آسهایؾگاُ تَؽْز بوشهر

 درهاًی هزوش تِ هغتمین هزاخؼِ 7733121771 ؽفا ولیٌیه اهام خیاتاى گٌاٍُ آسهایؾگاُ ثثات دوتز آسهایؾگاُ تٌذرگٌاٍُ ربوشه

 درهاًی هزوش تِ هغتمین هزاخؼ1ِ 7733135827 هؼزفت دارٍخاًِ پؾت اهام خیاتاى گٌاٍُ آسهایؾگاُ اتَریحاى آسهایؾگاُ تٌذرگٌاٍُ بوشهر

 درهاًی هزوش تِ هغتمین هزاخؼِ 33535428 اعتاًذاری رٍتزٍی-اهام هیذاى-تَؽْز آسهایؾگاُ عیٌا اُآسهایؾگ تَؽْز بوشهر

 درهاًی هزوش تِ هغتمین هزاخؼِ 34258946-177 طالماًی خیاتاى -تزاسخاى آسهایؾگاُ پاعتَر آسهایؾگاُ تزاسخاى بوشهر

 درهاًی هزوش تِ هغتمین هزاخؼِ 33425965-177 وَثز پشؽىی هدتوغ-یخویٌ اهام تلَار-چغادن آسهایؾگاُ ؽفا آسهایؾگاُ تَؽْز بوشهر

 درهاًی هزوش تِ هغتمین هزاخؼِ 37221434-177 وَثز ولیٌیه خٌة-آسادی خیاتاى-وٌگاى تٌذر آسهایؾگاُ پاعتَر آسهایؾگاُ آسهایؾگاُ تٌذروٌگاى بوشهر

 درهاًی هزوش تِ هغتمین هزاخؼِ 32444935-177 387 پالن-هاّیٌی ؽْیذ تاىخیا-تَؽْز آسهایؾگاُ حىین پاتَتیَلَصی آسهایؾگاُ تَؽْز بوشهر

 درهاًی هزوش تِ هغتمین هزاخؼِ 35321722-177 هخاتزات خٌة-هطْزی خیاتاى-خَرهَج آسهایؾگاُ اتَطالة دوتز آسهایؾگاُ آسهایؾگاُ خَرهَج بوشهر

 درهاًی هزوش تِ هغتمین هزاخؼِ 33563177-177 هزوشی تدارت تاًه وَچِ-عٌگی ىخیاتا-تَؽْز آسهایؾگاُ دًا آسهایؾگاُ آسهایؾگاُ تَؽْز بوشهر

 درهاًی هزوش تِ هغتمین هزاخؼِ  خویٌی اهام خیاتاى-وٌگاى تٌذر آسهایؾگاُ وٌگاى وزهی دوتز آسهایؾگاُ تٌذروٌگاى بوشهر

 آسهایؾگاُ دّماًی دوتز آسهایؾگاُ تَؽْز بوشهر
 سهیي رٍی رٍتِ-اهام یادگار خیاتاى-ػاؽَری خیاتاى

 ٍرسؽی
 درهاًی هزوش تِ هغتمین هزاخؼِ 7791121219

 آسهایؾگاُ ًیىٌام دوتز پاتَتیَلَصی آسهایؾگاُ تَؽْز بوشهر
 درهاًگاُ-فاطویِ خیاتاى رٍتزٍی-عٌگی خیاتاى-تَؽْز

 اهلل رعَل هحوذ
 درهاًی هزوش تِ هغتمین هزاخؼِ 177-91121721-2



 

 

 درهاًی هزوش تِ هغتمین هزاخؼِ 37632567-177 پشؽىاى عاختواى-راسی خیاتاى-خن-تَؽْز هایؾگاُآس راسی آسهایؾگاُ خن بوشهر

 درهاًی هزوش تِ هغتمین هزاخؼِ 34259188 ًَیذ درهاًگاُ آسهایؾگاُ-چوزاى خیاتاى-تزاسخاى آسهایؾگاُ ًَیذ درهاًگاُ آسهایؾگاُ تزاسخاى بوشهر

 درهاًی هزوش تِ هغتمین هزاخؼِ 34232661-177 دی پشؽىاى عاختواى-تزق وَی-چوزاى خیاتاى-تزاسخاى آسهایؾگاُ دی آسهایؾگاُ تزاسخاى بوشهر

 درهاًی هزوش تِ هغتمین هزاخؼِ 33544239 پارط پشؽىاى عاختواى-اهام خیاتاى آسهایؾگاُ اتَریحاى آسهایؾگاُ تَؽْز بوشهر

 ُآسهایؾگا سًذیِ دوتز پاتَتیَلَصی آسهایؾگاُ ػغلَیِ بوشهر
 تیوارعتاى اٍرصاًظ درب خویٌی،رٍتزٍی اهام ػغلَیِ،تلَار

 سًذیِ دوتز پاتَتیَلَصی ،آسهایؾگاُ(ؿ)اوزم ًثی
 درهاًی هزوش تِ هغتمین هزاخؼِ 7737265958

 

 دًذاًپشؽىی حاخة)تَؽْز( دوتز دًذاًپشؽىی تَؽْز بوشهر
 دارٍخاًِ فَلاًی طثمِ-رفاُ فزٍؽگاُ رٍتزٍی-تْوٌی-تَؽْز

 لؼلی
 هزاخؼِ هغتمین تِ هزوش درهاًی 1771-4547771

 درهاًی هزوش تِ هغتمین هزاخؼِ 7733453432 6 تْوي وَچِ پغت چْارراُ تِ ًزعیذُ-تْوٌی هیذاى-تَؽْز دًذاًپشؽىی پٌاٌّذُ دوتز دًذاًپشؽىی تَؽْز بوشهر

 عزپزعتی اس ًاهِ هؼزفی اخذ 7715556258 ؽفا پشؽىاى عاختواى یحتغ رٍتزٍی اهام خ تَؽْز دًذاًپشؽىی رضایی دوتز دًذاًپشؽىی تَؽْز بوشهر

 درهاًی هزوش تِ هغتمین هزاخؼِ 7715552424 لذین ٍیضُ یگاى رٍتزٍی اهام خ تَؽْز دًذاًپشؽىی ّاؽوی دوتز دًذاًپشؽىی تَؽْز بوشهر

 درهاًی هزوش تِ هغتمین هزاخؼِ 33541282 1 فارط خلیح عاختواى-لائن درهاًگاُ رٍتزٍی دًذاًپشؽىی لاعوی ارعالى دوتز دًذاًپشؽىی تَؽْز بوشهر

 دًذاًپشؽىی دٍالح دوتزاهیز دًذاًپشؽىی تٌذروٌگاى بوشهر
 دارٍخاًِ خٌة-اوثزی دوتز وَچِ-خویٌی اهام تلَار-وٌگاى

 اوثزی
 درهاًی هزوش تِ هغتمین هزاخؼِ 377-37227555

 درهاًی هزوش تِ هغتمین هزاخؼِ 7733682194 پارن رٍتزٍی ،1فاس-ػالیؾْز ًذاًپشؽىید عَعٌی پَیاى دوتز دًذاًپشؽىی ػالیؾْز بوشهر

 درهاًی هزوش تِ هغتمین هزاخؼِ 33533981 رفاُ تاًه خٌة-چوزاى خیاتاى-تزاسخاى دًذاًپشؽىی صفزپَر دوتز دًذاًپشؽىی تزاسخاى بوشهر

 عزپزعتی اس ًاهِ هؼزفی اخذ 7713541381 چْارم طثمِ پارعیاى تاًه عاختواى اهام یاتاىخ تَؽْز دًذاًپشؽىی لائذ فاطوِ دوتز دًذاًپشؽىی تَؽْز بوشهر

 درهاًی هزوش تِ هغتمین هزاخؼِ 7737262889 اهام یادگار خیاتاى رٍتزٍی-خویٌی اهام خیاتاى -تَؽْز دًذاًپشؽىی هْدَر دوتزهزین پشؽىی دًذاى تَؽْز بوشهر

 درهاًی هزوش تِ هغتمین هزاخؼِ 7737226129 گلْا رعتَراى خٌة اعىلِ رٍتزٍی عاحلی خ ػغلَیِ دًذاًپشؽىی همذم اهیزی دوتزهیثن دًذاًپشؽىی ػغلَیِ بوشهر

 عزپزعتی اس ًاهِ هؼزفی اخذ 34232819-177 عاختواى اٍراًَط –تلَار ؽْیذ هطْزی  -تَؽْز دًذاًپشؽىی حویذی دوتزاهیزخغزٍ دًذاًپشؽىی تَؽْز بوشهر

 پاعاص ًاهذاری دًذاًپشؽىی دّماى خَاد دوتز دًذاًپشؽىی اىتٌذروٌگ بوشهر
33555775-

33548681 
 درهاًی هزوش تِ هغتمین هزاخؼِ



 

 

 درهاًی هزوش تِ هغتمین هزاخؼِ 33333741 خٌة ؽیزیٌی فزٍؽی دلفیي -هیذاى اهام -تَؽْز دًذاًپشؽىی لیاى دًذاًپشؽىی درهاًگاُ تَؽْز بوشهر

 تَؽْز بوشهر
 پشؽىی ػلَم اًؾگاُد دًذاًپشؽىی

 تَؽْز
 درهاًی هزوش تِ هغتمین هزاخؼِ 33533643 رٍتِ رٍی اًتمال خَى –خیاتاى عٌگی  -تَؽْز دًذاًپشؽىی

 تَؽْز بوشهر
)ع( صادق اهام درهاًگاُ دًذاًپشؽىی

 تَؽْز
 دًذاًپشؽىی

دًذاًپشؽىی  –اتتذای خیاتاى عاهاى  –اًتْای  خیاتاى تاٌّز 
 اهام صادق)ع(

 عزپزعتی اس ًاهِ هؼزفی خذا 33326911

 عزپزعتی اس ًاهِ هؼزفی اخذ 333331149 ًثؼ پل پَر درٍیؼ –خیاتاى ػاؽَری  -تَؽْز دًذاًپشؽىی فزٌّگیاى درهاًگاُ دًذاًپشؽىی تَؽْز بوشهر

 تَؽْز بوشهر
 درهاًگاُ دًذاًپشؽىی دًذاًپشؽىی

 هزّن
 عزپزعتی اس ًاهِ هؼزفی اخذ 33335947-177 هزّن گاُدرهاً  دًذاًپشؽىی -یدادگغتز راُ چْار-تَؽْز دًذاًپشؽىی

  7733342442 هتز هاًذُ تِ هیذاى لذط 51 -خیاتاى عٌگی -تَؽْز دًذاًپشؽىی دًا دًذاًپشؽىی ولیٌیه تَؽْز بوشهر

 درهاًی وشهز تِ هغتمین هزاخؼِ 7733532489 -چْا راُ ٍلیؼصز -تَؽْز دًذاًپشؽىی عیٌا دًذاًپشؽىی دًذاًپشؽىی تَؽْز بوشهر

 عزپزعتی اس ًاهِ هؼزفی اخذ 33351182-177 ػاؽَری راُ عِ ًثؼ-دلَاری ػلی رئیظ خیاتاى-تَؽْز دًذاًپشؽىی ایثار دًذاًپشؽىی ولیٌیه دًذاًپشؽىی تَؽْز بوشهر

 درهاًی هزوش تِ هغتمین هزاخؼِ 35423952-177 لیه تاًه رٍتزٍی-تْؾتی ؽْیذ تلَار-دیز تٌذر-تَؽْز دًذاًپشؽىی سادُ هٌصَری دوتزّاخز دًذاًپشؽىی تَؽْز بوشهر

 دًذاًپشؽىی پارعی ًاسًیي دوتز دًذاًپشؽىی خن بوشهر
 داهپشؽىی،عاختواى تْذاؽت،وَچِ خن،خیاتاى ؽْزعتاى

 7 دٍم،ٍاحذ عپْز،طثمِ
 درهاًی هزوش تِ هغتمین هزاخؼِ _______

 درهاًی هزوش تِ هغتمین هزاخؼِ 77991111134 - وغزا عاختواى- فزٍدگاُ خیاتاى اتتذای- ماها هیذاى- تَؽْز دًذاًپشؽىی هذرى دًذاًپشؽىی تَؽْز بوشهر

 تزاسخاى بوشهر
دًذاًپشؽىی درهاًگاُ فزٌّگیاى 
 تزاسخاى

 درهاًی هزوش تِ هغتمین هزاخؼِ   ًثؼ خیاتاى هاحَسی -اتتذای خیاتاى تیوارعتاى -تزاسخاى دًذاًپشؽىی

 درهاًی هزوش تِ هغتمین هزاخؼِ 7439-555-1931 آهَس داًؼ خیاتاى رٍی رٍتِ -هؼلن خیاتاى -وٌگاى دًذاًپشؽىی هحوذ ػثاعی دوتز دًذاًپشؽىی وٌگاى بوشهر

 درهاًی هزوش تِ هغتمین هزاخؼِ  پاییي تز اس هیذاى رفاُ -تْوٌی دًذاًپشؽىی ولیٌیه لثخٌذ تَؽْز بوشهر

 درهاًی هزوش تِ هغتمین هزاخؼِ 33447871-177 رفاُ هیذاى اس تز پاییي -تْوٌی دًذاًپشؽىی ػثاعی هحوذ دوتز دًذاًپشؽىی تَؽْز بوشهر



 

 

 برداری یرمرکس تصو

 تَؽْز بوشهر
 ٍ دّاى،فه دیدیتال هزوش

 آریا ًزگظ دوتز صَرت
 7733564827 فارط خلیح عاختواى-تیغین خیاتاى-تَؽْز تزداری تصَیز هزوش

 هزوش تِ هغتمین هزاخؼِ
 درهاًی

 تزاسخاى شهربو
 درهاًگاُ تصَیزتزداری هزوش

 ًَیذ
 درهاًی هزوش تِ هغتمین هزاخؼِ 34259188 درهاًگاُ تصَیزتزداری هزوش-چوزاى خیاتاى-تزاسخاى تزداری تصَیز هزوش

 تَؽْز بوشهر
 هزوش تزداری تصَیز هزوش

 دوتزوَثزی عًََگزافی
 هزاخؼِ هغتمین تِ هزوش درهاًی  ػغل ؽیزیي ٍؽگاُفز خٌة-تؼثت خیاتاى-عٌگی خیاتاى-تَؽْز تزداری تصَیز هزوش

 تَؽْز بوشهر
 هزوش تزداری تصَیز هزوش

 تَؽْز فزٌّگیاى درهاًگاُ
 عزپزعتی اس ًاهِ هؼزفی اخذ 33341158 پَردرٍیؼ پل ًثؼ-ػاؽَری خیاتاى-تَؽْز تزداری تصَیز هزوش

 تَؽْز بوشهر
 تزداری تصَیز هزوش
 لاعوی دوتزهحوذ رادیَلَصی

 اخذ هؼزفی ًاهِ اس عزپزعتی 33562299-177 511 ٍاحذ-5 طثمِ-هْزگاى عاختواى-خویٌی اهام هیذاى-تَؽْز تزداری تصَیز هزوش

 سنجی بینایی و سازی عینک مراکس

 عاسی ػیٌه 2اهیز عاسی ػیٌه ػغلَیِ بوشهر
 رٍسی،خٌة ؽثاًِ ی دارٍخاًِ تِ خاهغ،ًزعیذُ هغدذ خیاتاى ػغلَیِ

 صادرات تاًه
 درهاًی هزوش تِ هغتمین هزاخؼِ 7737263213

 تَؽْز بوشهر
 عاسی ػیٌه عاسی ػیٌه

 دیذگاى
 درهاًی هزوش تِ هغتمین هزاخؼِ 33553779 دیذگاى عاسی ػیٌه-تاسرگاًی راُ عِ-هطْزی ؽْیذ خیاتاى-تَؽْز عاسی ػیٌه

 درهاًی هزوش تِ هغتمین هزاخؼِ 7733551966 ىتؼاٍ ٍ تَعؼِ تاًه خٌة-خویٌی اهام هیذاى عاسی ػیٌه عیٌَِّ عاسی ػیٌه تَؽْز بوشهر

 درهاًی هزوش تِ هغتمین هزاخؼِ  عیٌا تاًه خٌة-عٌگی خیاتاى اتتذای خویٌی اهام هیذاى-تَؽْز عاسی ػیٌه سایظ عاسی ػیٌه تَؽْز بوشهر

 درهاًی هزوش تِ هغتمین هزاخؼِ 7733562663 ّوىف طثمِ-ًَر پشؽىاى عاختواى-اهام یادگار خیاتاى عاسی ػیٌه اپتیه ته عاسی ػیٌه تَؽْز بوشهر

 درهاًی هزوش تِ هغتمین هزاخؼِ 33533125-177 وغزی هدتوغ-فزٍدگاُ خیاتاى اتتذای -تَؽْز عاسی ػیٌه تَؽْز ًگاُ عاسی ػیٌه تَؽْز بوشهر

 عاسی ػیٌه  اًذاس چؾن عاسی ػیٌه تَؽْز بوشهر
 313پالن  13ٍ 11ػزفاى  وَچِ تیي-ّاللی راُ عِ-سّزا تاؽ خیاتاى

  
7733533283 

 درهاًی هزوش تِ هغتمین هزاخؼِ

 
 



 

 

 فیسیوتراپی

 تَؽْز بوشهر
 ولیٌیه فیشیَتزاپی
 داًؾگز فیشیَتزاپی

 34258874 چوزاى خیاتاى-تزاسخاى فیشیَتزاپی
هزاخؼِ هغتمین تِ هزوش 

 درهاًی

 33342181-177 دارٍخاًِ ٍ خَى اًتمال تیي-عٌگی تاىخیا-تَؽْز فیشیَتزاپی پارعا فیشیَتزاپی فیشیَتزاپی تَؽْز بوشهر
 هزوش تِ هغتمین هزاخؼِ

 درهاًی

 درمانگاه

 تَؽْز بوشهر
 اهلل هحوذرعَل درهاًگاُ

 تَؽْز
 عزپزعتی اس ًاهِ هؼزفی اخذ 33558181-177 هغىي تاًه عزپزعتی خٌة-عٌگی خیاتاى-تَؽْز درهاًگاُ

 عزپزعتی اس ًاهِ هؼزفی اخذ 34231161 ؽْیذچوزاى خیاتاى-تزاسخاى درهاًگاُ ىدؽتغتا فزٌّگیاى درهاًگاُ تزاسخاى بوشهر

 عزپزعتی اس ًاهِ هؼزفی اخذ 33533643-33533661 عاهاى خیاتاى اتتذای-تاٌّز خیاتاى-تَؽْز درهاًگاُ ع () صادق اهام درهاًگاُ تَؽْز بوشهر

 پَردرٍیؼ پل ًثؼ-َریػاؽ خیاتاى درهاًگاُ فزٌّگیاى ؽْذای درهاًگاُ تَؽْز بوشهر
33341158-

333226911 
 عزپزعتی اس ًاهِ هؼزفی اخذ

 عزپزعتی اس ًاهِ هؼزفی اخذ 34221758 ًثَت درهاًگاُ-چوزاى خیاتاى-تزاسخاى درهاًگاُ ًثَت درهاًگاُ تزاسخاى بوشهر

 تٌذرگٌاٍُ بوشهر
 رٍسی ؽثاًِ درهاًگاُ

 اتَریحاى
 درهاًگاُ

 رٍتزٍی-رٍسی ِؽثاً دارٍخاًِ پؾت-گٌاٍُ تٌذر
 ؽفا عاختواى

177-33135827 
 عزپزعتی اس ًاهِ هؼزفی اخذ

 تَؽْز بوشهر

 فَق ٍ تخصصی ولیٌیه
 ػلَم داًؾگاُ تخصصی

 تَؽْز پشؽىی

 عزپزعتی اس ًاهِ هؼزفی اخذ 33333822 خَى اًتمال رٍتزٍی-عٌگی خیاتاى-تَؽْز درهاًگاُ

 عزپزعتی اس ًاهِ هؼزفی اخذ 33132715-177 تٌشیي پوپ اس تؼذ-پیزٍسی یاتاىخ-گٌاٍُ درهاًگاُ درهاًگاُ راسی تٌذرگٌاٍُ بوشهر

 مرکس چشم پسشکی

 عزپزعتی اس ًاهِ هؼزفی اخذ 35427832-177 گالیلِ عاسی ػیٌه خٌة-اوثزی دوتز وَچِ-وٌگاى تٌذر پشؽىی چؾن هزوش ؽْاهت ادریؼ تٌذروٌگاى بوشهر

 پشؽىی چؾن هزوش یَعفی رضا اپتَهتزیغت تٌذرگٌاٍُ بوشهر
 رٍتزٍی- رٍسی ؽثاًِ دارٍخاًِ خٌة -اهام خیاتاى گٌاٍُ، تٌذر

 ؽفا ولیٌیه
 عزپزعتی اس ًاهِ هؼزفی اخذ 177-33122851



 

 

 خن بوشهر
 تیٌایی پشؽىی چؾن هزوش

 عتَدُ دوتز عٌدی
 عزپزعتی اس ًاهِ هؼزفی اخذ 37636156-177 ّوىف طثمِ-ًَر هیالد هدتوغ-عاحلی خیاتاى-خن پشؽىی چؾن هزوش

 تَؽْز بوشهر
 هَعغِ پشؽىی چؾن هزوش

 تصیز تیٌایی
 هزاخؼِ هغتمین تِ هزوش درهاًی 33555686 11 ػزفاى ًثؼ-هطْزی خیاتاى-تَؽْز پشؽىی چؾن هزوش

 تَؽْز بوشهر
 اپتَهتزی پشؽىی چؾن هزوش

 ًضاد صالحی یاعز
 درهاًی هزوش تِ هغتمین هزاخؼِ 33562663 ًَر پشؽىاى عاختواى-اهام یادگار خیاتاى پشؽىی چؾن هزوش

 مطب

 عزپزعتی اس ًاهِ هؼزفی اخذ 34258924 1ًَیذ عاختواى خٌة-ؽْیذچوزاى خیاتاى-تزاسخاى هطة همصَدی ػثاط دوتز هطة تزاسخاى  بوشهر 

 عزپزعتی اس ًاهِ هؼزفی اخذ 7735324635 هطؼزی ؽْیذ خیاتاى-خَرهَج هطة اهیٌی اوثز ػلی دوتز هطة خَرهَج  بوشهر 

 عزپزعتی اس ًاهِ هؼزفی اخذ 33443376-177 هلت تاًه خٌة-تْوٌی-تَؽْز هطة هؼیٌی حغي عیذ دوتز هطة تَؽْز  بوشهر 

 تٌذردیز  بوشهر 
 تحزاًی ػثذالخالك دوتز هطة

 فزد
 عزپزعتی اس ًاهِ هؼزفی اخذ 35425134-177 هغىي تاًه رٍتزٍی -تْؾتی ؽْیذ خیاتاى-دیز تٌذر هطة

 عزپزعتی اس ًاهِ هؼزفی اخذ 33445918-177 گوزن هٌاسل رٍتزٍی-تْوٌی-تَؽْز هطة ًٍذ سیٌی فزیذ دوتز هطة تَؽْز  بوشهر 

 عزپزعتی اس ًاهِ هؼزفی اخذ 33443971-177 13 تْوي خیاتاى-تْوٌی-تَؽْز هطة هحوذی ػلی هدیذ دوتز هطة تَؽْز  بوشهر 

 هطة اهیذٍار هحغي دوتز هطة تَؽْز  بوشهر 
-پارط پشؽىاى عاختواى-عٌگی خیاتاى-تَؽْز

 1 ٍاحذ ّوىف طثمِ
 درهاًی هزوش تِ هغتمین هزاخؼِ 

 عزپزعتی اس ًاهِ هؼزفی اخذ 33422972-177 31 وَچِ-اهام خیاتاى-گٌاٍُ هطة پَرداٍد هحوذ دوتز هطة تٌذرگٌاٍُ  بوشهر 

 درهاًی هزوش تِ هغتمین هزاخؼِ 37223141-177 َّایی پل خٌة-اهام تلَار-وٌگاى هطة ًیا هحثَب دوتزهحوذ هطة تٌذروٌگاى  بوشهر 

 تَؽْز  بوشهر 
 رضائی الِ ًؼوت دوتز هطة

 هطلك
 هطة

-تَػلی پشؽىی واالی رٍتزٍی -عٌگی-تَؽْز
 طَط عاختواى

 عزپزعتی اس ًاهِ هؼزفی اخذ 177-33536141

 عزپزعتی اس ًاهِ هؼزفی اخذ 33351723-177 عَم طثمِ-احغاى عاختواى-اهام یادگار خیاتاى ةهط ؽیزواًی افؾیي دوتز هطة تَؽْز  بوشهر 

 عزپزعتی اس ًاهِ هؼزفی اخذ  4 طثمِ-طَط پشؽىی هدتوغ-عٌگی خیاتاى هطة  وؾاٍرسی ایزج دوتز هطة تَؽْز  بوشهر 

 عزپزعتی اس ًاهِ هؼزفی اخذ 7733682717 غیحت خیاتاى-یه فاس-ػالیؾْز هطة ٍویلی تاته دوتز هطة تَؽْز  بوشهر 



 

 

 عزپزعتی اس ًاهِ هؼزفی اخذ 33334481 خزخاًی عاختواى-عٌگی خیاتاى-تَؽْز هطة رتیؼیاى پزیا دوتز هطة تَؽْز  بوشهر 

 هطة ػزب دوتزخَاد هطة تٌذروٌگاى  بوشهر 
 دوتز عًََگزافی رٍتزٍی -اهام تلَار-وٌگاى

 ؽْزیاری
 عزپزعتی اس ًاهِ هؼزفی اخذ 37225714

 عزپزعتی اس ًاهِ هؼزفی اخذ 7734259157 1 ًَیذ عاختواى-چوزاى خیاتاى هطة تحزاًی رضا حویذ دوتز هطة تزاسخاى  بوشهر 

 درهاًی هزوش تِ هغتمین هزاخؼِ 33333741-177 11ٍاحذ-پارط عاختواى-(عٌگی)اهام خیاتاى-تَؽْز هطة ًؼوتی رضا دوتز هطة تَؽْز  بوشهر 

 هطة پَرهال صیال دوتز هطة تزاسخاى  شهربو 
 تخصصی پشؽىی هزوش-تیوارعتاى خیاتاى-تزاسخاى

 ًَیذ
 عزپزعتی اس ًاهِ هؼزفی اخذ 34259161

 عزپزعتی اس ًاهِ هؼزفی اخذ 33447998 ایشدپٌاُ دارٍخاًِ وٌار-تْوٌی هیذاى-تَؽْز هطة اوثزی عؼیذ دوتز هطة تَؽْز  بوشهر 

 تَؽْز  بوشهر 
 ؽْاب عیذ ذاًپشؽىیدً هطة

 احوذی الذیي
 هطة

- تیوارعتاى رٍتزٍی-عین تی خیاتاى-تَؽْز
 3 طثمِ-فارط خلیح عاختواى

 عزپزعتی اس ًاهِ هؼزفی اخذ 177-33543146

 عزپزعتی اس ًاهِ هؼزفی اخذ 33241851-177 تیز ّفت هیذاى-دیلن تٌذر هطة فزٍساى ؽْزام دوتز هطة دیلن تٌذر  بوشهر 

 ْزتَؽ  بوشهر 
 اعفٌذی دوتزؽٌْذ هطة

 عزافزاس
 عزپزعتی اس ًاهِ هؼزفی اخذ  لیاى فزٍؽی العتیه خٌة-آتاد صلح-تَؽْز هطة

 عزپزعتی اس ًاهِ هؼزفی اخذ 7733558181 اهلل رعَل هحوذ درهاًگاُ-تَؽْز هطة ًیاسی دوتزفاطوِ هطة تَؽْز  بوشهر 

 هطة تشرگی دُ فزیذ دوتز هطة تَؽْز بوشهر
 دارٍخاًِ خٌة- وَثز پشؽىی هدتوغ-ندچغا

 اتَریحاى
 عزپزعتی اس ًاهِ هؼزفی اخذ 

 عزپزعتی اس ًاهِ هؼزفی اخذ 35425134-177 راسی خیاتاى-خن هطة واهزاى دوتزواهثیش هطة خن بوشهر

 تزاسخاى بوشهر
 ٍ عٌدی تیٌایی هَعغِ هطة

 سهزد ػیٌه
 درهاًی هزوش تِ هغتمین هزاخؼِ 4222642-1773 رفاُ تاًه خٌة-چوزاى ؽْیذ خیاتاى-تزاسخاى هطة

 تَؽْز بوشهر
 خاى ًغزیي دوتز هطة

 احوذی
 عزپزعتی اس ًاهِ هؼزفی اخذ 34222115 پارط پشؽىاى عاختواى-اهام خیاتاى-تَؽْز هطة

 عزپزعتی اس ًاهِ هؼزفی اخذ 34823844-177 اًمالب تلَار-پخؼ آب-دؽتغتاى هطة ػثذاللْی حغیي دوتز هطة تَؽْز بوشهر

 هطة فزد ظزیف دوتزاتزاّین هطة خَرهَج شهربو
-رفاُ تاًه پؾت-هظْزی ؽْیذ خیاتاى-خَرهَج

 الشهاى صاحة درهاًی هدتوغ
 درهاًی هزوش تِ هغتمین هزاخؼِ 7735329393



 

 

 

 

 

 

 مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه

 

 هطة تالزی دوتزفزاهزس هطة تَؽْز بوشهر
-پارط پشؽىاى عاختواى-عٌگی خیاتاى-تَؽْز

 16ٍاحذ-2طثمِ
 عزپزعتی اس ًاهِ هؼزفی اخذ 33551617

 خَرهَج بوشهر
 حغیٌی دوتزعیذرضا هطة

 هضدّی خَرهَج
 عزپزعتی اس ًاهِ هؼزفی اخذ  درهاًگاُ ؽثاًِ رٍسی -خَرهَج هطة

 عزپزعتی اس ًاهِ هؼزفی اخذ 773342599 وَثز پشؽىی هدتوغ-چغادن-تَؽْز هطة دّذار فزؽاد دوتز هطة تَؽْز بوشهر

 عزپزعتی اس ًاهِ هؼزفی اخذ  وَرػ فزٍؽگاُ خٌة -اًمالب اتاىخی هطة لاعوی حغیي هطة تَؽْز بوشهر

 تَؽْز بوشهر
 عاداتی عیذهحوَد هطة

 عیذهحلِ
 عزپزعتی اس ًاهِ هؼزفی اخذ 33535896 پارعیاى تاًه رٍی تِ رٍ-عٌگی خیاتاى هطة

 مرکس شنوایی سنجی

 تَؽْز بوشهر
 عوؼه ٍ عٌدی ؽٌَایی هزوش

 فزد هحوذی تتَل
 عزپزعتی اس ًاهِ هؼزفی اخذ ___________ پارط پشؽىاى عاختواى-عٌگی خیاتاى عوؼه ٍ دیعٌ ؽٌَایی هزوش

  دندانپسشک معتمد

 اخذ هؼزفی ًاهِ اس عزپزعتی  33542916-177 عاختواى خلیح فارط– 7وَچِ اللِ  -خیاتاى تیغین دًذاًپشؽىی هؼتوذ دًذاًپشؽىی فاطوِ لاضی سادُ تَؽْز  بوشهر


