
تلفنآدرسمراکز طرف قرارداد استان آذربایجان شرقیردیف
44236363-041اهر-خیابان رسالت جنب داروخانه دکتر حسن پور  کلینیک شبانه روزي حکیم ارسباران1
44230810-041اهر-خیابان رسالتداروخانه کلینیک شبانه روزي حکیم ارسباران (دکتر حسن پور)2
44236363-041اهر-خیابان رسالت جنب داروخانه دکتر حسن پور  آزمایشگاه کلینیک شبانه روزي حکیم ارسباران3
4134236006آذرشهر،خیابان امام خمینی-روبروي کوي  درمانگاه شبانه روزي شفا  4
43333787بستان آباد-میدان مولوي-جنب بانک رفاهآزمایشگاه تشخیص طبی شفا5
4137738161بناب-خیابان دانشجو-روبروي مجمع امور صنفی  درمانگاه شبانه روزي  شمس بناب  6
4137737787بناب-خیابان دانشجو-روبروي اداره اصنافداروخانه شبانه روزي دکتر دیانتی 7
4137743434بناب-خیابان دانشجو-ساختمان پزشکان شهریار آزمایشگاه  تخصصی ثمین8
4137728870بناب-خیابان امام-کوي سعدي-تقاطع خیابان طالقانی آزمایشگاه مهر بناب9

33273000-041تبریز-اول زعفرانیهبیمارستان ولیعصر (عج) تبریز(بین المللی)10
5557851تبریز-بلوار شهریاربیمارستان شهریار11
36583030-041تبریز-خیابان 7تیر-خیابان آبرسانبیمارستان شمس تبریز12
31555-041تبریز-خیابان ارتشبیمارستان بهبود13
4440081تبریز-خیابان امام خمینی-نرسیده به میدان جهاد-جنب  غلهبیمارستان شهید محالتی تبریز14
3352753تبریز-خیابان حافظبیمارستان نور نجات15
4132818191تبریز-قره آغاجبیمارستان خیریه امیر المومنین علی (ع)16
4785051تبریز-خیابان شریعتی جنوبی-نرسیده به دانشکده پرستاري  مرکز جراحی محدود حکیمان نور 17
4135532791تبریز-خیابان طالقانی-نرسیده به تقاطع هفده شهریورمرکز جراحی محدود چشم مهر 18
4133307902تبریز-خیابان ولیعصر(عج)درمانگاه شبانه روزي بوعلی 19
35416236-041تبریز- خیابان آزادي-بعد از زیر گذر طالقانی-باالتر از کلینیک فجر-نرسیده به بیمارستان ارتشداروخانه دکتر نورمحمد 20
4133301752تبریز- ولیعصر-خیابان رازي-کلینیک بوعلی داروخانه شبانه روزي دکتر رسول زاده 21
4135424060تبریز-بلوار مالصدرا-نرسیده به دانشگاه پیام نور داروخانه شبانه روزي دکتر حدادیان22
4135541872تبریز-خیابان 17شهریورجدید-پائین تراز بستنی وحید-مجتمع کسري داروخانه دکترنایبی23
6566364تبریز-خ آبرسان-نرسیده به بیمارستان شمس-ساختمان یاسآزمایشگاه تشخیص طبی پالسما24
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4135545054تبریز-17شهریورآزمایشگاه عبدي 25
33326866تبریز، سرباالیی ولیعصر، بعد از پل توانیر، ساختمان پزشکان صدر، طبقه دومآزمایشگاه پاتوبیولوژي صدر 26
4115574353تبریز-ارتش جنوبی-اول پاستور جدید-پالك59  تصویربرداري پژواك 27
4135252425تبریز، ششگالن، اول خیابان عباسی، ایستگاه میرآقا، جنب بن بست مشیري اولپلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی سبحان28
4133862098تبریز، جاده ائل گلی، فلکه خیام، خیابان شهید روحانی، روبروي بانک ملیکلینیک فیزیوتراپی و لیزرتراپی سماء29
4133285206تبریز - بلواراستاد شهریار-اول خیابان گلکار-داخل مجتمع  ورزشی توانبخشی ایثارفیزیوتراپی صدراي ایثار30
4143238288سراب- خیابان فردوسی شرقی نرسیده به مسجد زینبیه-داروخانه شبانه روزي دکتر فوالدي31
4143239385سراب-چهارراه فردوسی-جنب بانک مسکن-کوچه عالمه مرتضوي-پالك21 آزمایشگاه پاتوبیولوژي دانش 32
4142430213شبستر-خیابان امام خمینی(ره)جنب ساختمان آموزش و پرورش درمانگاه  شبانه روزي شفا شبستر  33
42421688-041شبستر-خیابان امام-روبروي آموزش و پرورشداروخانه شبانه روزي دکتر شکوهی 34
شبستر-خیابان امام خمینی(ره)-جنب قنادي شقایق-طبقه اول آزمایشگاه تشخیص طبی پاستور شبستر 35
37254555مراغه چهارراه کوره خانه به طرف میدان امام حسین (ع)بیمارستان شهید بهشتی مراغه36
37241592مراغه، خیابان معلم شمالی، جاده نوابیمارستان امیر المومنین(ع) مراغه37
4137223540مراغه خیابان قدس میدان مال رستمدرمانگاه شبانه روزي امام خمینی مراغه38
37223867مراغه خیابان قدسداروخانه رازي مراغه39
4137255774مراغه-خیابان خواجه نصیر روبروي کوچه میر حبیب آقاداروخانه شبانه روزي دکتر مصباح فر40
4137254111مراغه-خیابان خواجه نصیر جنوبی-روبروي دربند حاج میر حبیبتصویربرداري دي 41
4137256441مراغه میدان نوا جنب بیمارستان امیر المومنین ع پالك 106تصویر برداري شبانه روز ي نوا42
4137248020مراغه، خیابان خواجه نصیر، جنب داروخانه دکتر دمقانی، مجتمع پزشکی ابن سینافیزیوتراپی سینا مراغه43
4142244008مرند،خیابان امام خمینی،روبروي اداره برق  درمانگاه شبانه روزي بقیه ا...االعظم(عج)سپاه         44
4142263019مرند-خیابان امام خمینی(ره)-بلوار شهرداري-روبروي شهرداريداروخانه شبانه روزي دکتر گلی45
4142234875مرند، خیابان امام، چهارراه المهدي، کوچه بهداشت، پالك 13آزمایشگاه تشخیص طبی شفاء46
4137822988ملکان-ابتداي خیابان معلم ت سونوگرافی دکتر روحی 47
4152237342میانه-خیابان شهید میانجیدرمانگاه  فرهنگیان میانه 48
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52224448-041میانه،خیابان امام خمینی، سه راه بانک ملی،نبش کوي پزشکان،پالك 1 فرعی 625 اصلی داروخانه شبانه روزي دکتر حقیقی49
2239888میانه خیابان امام باالتر از میدان آزادي جنب داروخانه اصغر زاده روبروي باشگاه مسعود قدیمی زیر زمین ساختمان رازيآزمایشگاه دانش میانه50
4135538705تبریز-خیابان ارتشداروخانه بیمارستان بهبود51
37737787-041بناب، خیابان دانشجو، روبروي ساختمان اسعديداروخانه دکتر عبدي52
4137632525عجب شیر-فاز دوم خیابان شریعتیداروخانه شبانه روزي دکتر اشرفیان53
4137222955مراغه، خیابان شهید آیت اله مصطفی خمینی (دانشسراي سابق)بیمارستان بوعلی سینا54
4137254740مراغه، خیابان خواجه نصیر، داخل کوچه شمس آباد آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژي دانش55
4143224777سراب، خیابان قدس درمانگاه و اورژانس  شبانه روزي دکتر نظیري56
4143224777سراب، خیابان قدس داروخانه کلینیک دکتر نظیري57
4137631500عجب شیر، خیابان عصمتیه، روبروي پست بانک، نبش کوچه آتشبار، ساختمان پزشکانآزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژي آنالیز58
4137629401عجب شیر، میدان نماز، طبقه زیرزمین مسجد جامع درمانگاه  شبانه روزي قائم عجبشیر59
4142423630شبستر، خیابان امام ، روبروي مخابراتکلینیک فیزیوتراپی پردیس شبستر60
4137256661مراغه ، خیابان خواجه نصیر ، باالتر از بانک مسکن آزمایشگاه آنالیز61
4135222285میانه،خیابان شهید میانجی، جنب اداره آموزش و پرورشداروخانه شبانه روزي دکتر محرمی62
4134222829آذرشهر ، خیابان امام (ره) ، سه راهی شهید غفاريآزمایشگاه تشخیص طبی ولیعصر(عج)63
4132818191تبریز، قره آغاج داروخانه بیمارستان خیریه امیرالمومنین علی (ع)64
4137823666ملکان ، خیابان امام ، جنب بانک ملیداروخانه شبانه روزي تاجفر65


