در جدول زیر ،مراکز زنان و زایمان طرف قرارداد در استان خوزستان  ،مشخص شده اند .تخفیف های واقعی در مراکز طرف قرارداد ارائه می شود .هر مرکز ،دارای تخفیف و خددما
مجزا می باشد .با کلیک روی نام مرکز ،می توانید اطالعا آن مرکز را مشاهده کنید .شماره پشتیبانی آتیده سدازان در سداعا اداری 86031601 ،داخلدی  105اسد ..در سداعا
غیراداری ،پشتیبانی به صور تلگرامی و صرفا از طریق ارسال پیام به شماره  09038201519انجام می شود .لطفا قبل از مراجعه به مراکز ،وق .بگیرید.
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خوزستان مطب مامایی سرکار خانم راکی پور

کلینیک تخصصی زنان و زایمان
بیمارستان تخصصی آپادانا
مطب مامایی سرکار خانم فریده
آزادی
مطب مامایی دکتر پروانه البندی
سوادجانی
مطب تخصصی زنان ،زایمان و
نازایی دکتر سمیه فرهادی بابادی
مرکز مامایی دکتر زهره اصفهانیان
مطب مامایی دکتر سیمین عباس
نژاد
مطب مامایی سرکار خانم سکینه
قیاسوند
درمانگاه دی اهواز
مطب مامایی سرکار خانم فاطمه
خاجهی

آدرس :تهران ،خیابان مطهری ،نبش خیابان میرعماد ،پالک 2
تلفن 86031601 :داخلی 105

نام مدیریت

آدرس

تلفن

دکتر مهناز مالچی

اهواز ،اتوبان قدس ،بیمارستان تخصصی آپادانا

06133770093

فریده آزادی
دکتر پروانه البندی
سوادجانی
دکتر سمیه فرهادی
بابادی
دکتر زهره اصفهانیان

بندر امام خمینی ،خیابان جهاد ،جنب داروخانه شبانه روزی 06152238494
مسجد سلیمان ،خیابان آزادی ،جنب عکاسی ژیال
مسجد سلیمان ،خ  17شهریور ،جنب داروخانه دکتر
طاهری
شوشتر ،خیابان طالقانی

06143229772
06143231408
06136210776

دکتر سیمین عباس نژاد

رامهرمز 4 ،راه طالقانی غربی ،جنب داروخانه دکتر
بهوندی

09030962033

خانم سکینه قیاسوند

شوش ،خیابان شهید دانش ،نبش بازارچه حافظ

06142821875

حسین رشادتیان
سرکار خانم فاطمه
خاجهی

اهواز ،کیانپارس ،خیابان  16غربی ،فاز 1

06133384662

بندر امام خمینی ،بلوکیها ،بلوار نواب

09338324771

اهواز ،خیابان خشایار ،بین کیان و شیخ بها ،روبروی بانک
مسکن

09379774432

سرکار خانم راکی پور

Website: www.ascard24.com
Email: info@ascard24.com

09038201519

