
 داروی مخدر 89  دیه انبار داروئي جهت دريافت سهميتاريخ مراجعه به 

 

 10/01/0931 هتاریخ مراجع

 62183983190 دكتر عكاشه اميركبير 1

 62180863136 دكتر حسن كرباسي دكتر كرباسي 9

 62188011931 دكتر منوچهر سليميان   سروش  8

 62189301139 دكتر مجتبي خاكسار  حامي 1

 62188086289 دكتر صالحي شفا 1

 62188081106 دكتر فرهاد اميد 0

 62188083618 دكتر معصومه حاصلي آرمان 3

 62188089139 دكتر صفري  دكتر صفري 3

 62183983190 دكتر خورشيدي سپند 2

 62188010180 دكتر نسيم قدک كار رهایي  16

 62188081311 دكتر حمصي فراز 11

 62188081311 دواتگراندكتر حسين  بازگشت 19

 62188016683 دكتر آبيار سينا 18

 62188013836 دكتر حالجي فردوس 11

 62183189366 خانم نجيب  Iسلطان امير احمد  11

 62183189366 خانم نجيب  IIسلطان امير احمد  10

 

 

 

 

 



 

   10/01/0931تاریخ مراجعه  

 62181088938 دكتر تقي زاده حيات 1

 62189061623 سكوت دكتر طلوع 9

 62188012319 دكتر رجائي  آتيه  8

 62181090813 دكتر ميثم ارباب ميالد 1

 62181010903 دكترریاحي بهبود 1

 62188092038 دكتر عالميان رها  0

 62183233321 دكتر صالحي معراج 3

 62189011333 دكتر زمزم پرواز  3

 62188081683 دكتر پهلواني عروج 2

 62189063316 دكتر توفيقي آفتاب 16

 62181083919 دكتر هلي سپهران 11

 62189061139 دكتر عظيم پور  نجات  19

 62189093818 دكتر طاهائي  نوین 18

 62189016333 دكتر یزدان جعفري  دكتر جعفري 11

 62188011290 دكتر ملك زاده بهاران 11

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   19/01/0931تاریخ مراجعه 

 62188088620 دكتر تحقيقي   نشاط 1

 62189013101 دكتر رضا آقا ظهيري مركزي 9

 62181089136 دكتر خندان آپادانا 8

 62181080319 صحتمژگان دكتر  نيكان 1

 6218108031 دكتر محمود صحت آسمان 1

 62188083118 دكتر یزداني  تندیس شفا 0

 62191910139 دكتر رجایي  فدک 3

 62181111020 دكتر حكيمي  حكيميدكتر  3

 62189068111 دكتربندشاهي زندگي 2

 62813308119 دكتر كشميري دكتر كشميري 16

 62189061002 دكتر محمد قاسم اف تدبير 11

 62189091366 دكتر حسيني باران 19

 62188098891 دكترمكي ارمغان سبز 18

 62181081383 دكتر صفاكيش ناجي 11

 62918312311 دكتر جعفري آریا 11

 

 

 

 

 

  

 

 



 

   01/0931./4تاریخ مراجعه  

 62181081306 دكتر ابوالحسني سپيد 9

 62190616326 دكتر مهرآبادي كيميا 8

 62188012311 دكترحسن زاده زندگي نو 1

 62189333131 دكتر فنایي علي اصغر 1

 62181018010 دكتر اعظمي رازي 0

 62181018010 دكتر اعظمي زكریا 3

 62189018111 دكتر شفيعيان سامان 3

 62189018111 دكتر شفيعيان پيمان 2

 62189013161 دكتر مسچيان ابن سينا 16

 62189301933 دكتر قرني طلوعي دیگر 11

 62188013116 دكتر انصاري  شبكه بهداشت آران و بيدگل  19

 62188013116 دكترانصاري نویدسالمت 18

 62188092608 دكتر آیتي نوید 11

 62188088288 دكتر ناظمي اراده پویا 11

 62189011863 دكتر كریمي فجر 10

 

 

 

 

 

 

 



 

   10/01/0931تاریخ مراجعه 

 62188013222 دكتر فيروزي زاده هدف 1

 62193910812 دكتر مروجي توان 9

 62833960330 دكتر نيازي اكسير 8

 62189089111 دكتر ایوبي بهار 1

 62189061698 دكتر اميني مهر مهر آفرین 1

 62188083861 دكتر نوري مهر 0

 62188083861 دكتر نوري راه نو 3

 62189339280 دكتر چنيني آسمان آبي 3

 62189011310 دكترهدایتي اشتياق 2

 62189010219 دكتر فرشته خياط كاشاني ماهان 16

  62188083013 دكترخياط كاشاني سپيدان 11

 

 


