
 باسمه تعالی  

تبریز  یناییغربالگری ب ثابتلیست پایگاههای   
 

 نام پایگاه نام مسول پایگاه  آدرس تلفن موبایل 

09149163979 34761088 
خیابان شریعتی جنوبی ،خیابان پاستور 

 قدیم روبروی کانون ناشنوایان 
احمد ظهیر نیا دکتر نتیک ژبنیاد خیریه  

 سالمت نسل فردا

چهارراه ابوریحان ،آخر سعدی بزرگ  34792797 09148772127

کاردانش مرکز طب    

 فروغ زندگی  فاطمه خانی

ه  قچهاراه عباسی روبروی مخابرات طب  09355529545

 اول آنا فیلم 
 صدرا  خانم واالیی  

09902701600 

خیابان منظریه خیابان سلیمان خاطر  

روبروی آتش نشانی داخل محوطه 

6و 5بهزیستی بلوک   

احمد ظهیر نیا دکتر  مثبت زندگی بنیاد  

خیابان امام میدان شهید بهشتی   09144060150

5)منصور( برج ابریشم طبق لول واحد   

پور  فریبا قاسم ویان سعادتجمهر   

یابان قره باغیخیکه دکان  32670707 09395102233  فرهنگسرای الغدیر   

 



 

 تبریز   پایگاه غربالگری شنوایی تشخیصی

 

 

 

 

 

 

 آدرس تلفن موبایل
نام مسول  

 پایگاه
 نام پایگاه 

09144223957 

09149163979 

34797188 -

47982623  

خیابان شریعتی جنوبی ،خیابان  

پاستور قدیم روبروی کانون 

 ناشنوایان 

احمد  دکتر

 ظهیر نیا 

نتیک ژبنیاد خیریه 

 سالمت نسل فردا 



 ن ستانهای استاشهر شنوایی  لیست پایگاههای غربالگری

 
 ردی 

 شماره نشانی مرکز غربالگری نام غربالگر نام شهرستان

 091450110921 آ رشهر   امام م تم  اسکان  کلینیک ش ا زهرامحمدی آ رشهر 1

 09144047598 اسکو   امام بیمارستان امام خمینی حکیمه قرشی اسکو 2

 09142495967 اهر سه راهی مشکی  شهر بیمارستان باقرالعلوم خانم اعلم الهدی اهر 3

 09149310021 ورودی شهر بیمارستان استاد شهریار ص وره لشکری بستان آباد 4

 09390534101 خیابان چمران بیمارستان شهدای بنا  آیدا ابراهیم خلیل فام بنا  5

 09388523518 22  پاستور قدیم کاشی  بنیادژنتیک سالمت نسل فردا س اده حق زاد تبریز 6

 09338215699  بهم 29بلوار  بهم 29بیمارستان  نارمال سعیدی تبریز 7

 09338215699 خیابان حاف  بیمارستان نورن ات نارمال سعیدی تبریز 8

 09144065301 خیابان ارتش جنوبی بیمارستان الزهرا المیراامیری تبریز 9

 09144117076 خیابان آزادی بیمارستان ارتش لیال دیزجی تبریز 10

 09144117076 خیابان چایکنار بیمارستان شهریار لیال دیزجی تبریز 11

 09148366158 خیابان بهادری بیمارستان  کریا مهیاغ اری تبریز 13

 09148366158 میدان قونقا بیمارستان ش ا مهیاغ اری تبریز 14

 09147755621 سرچشمه بیمارستان محالتی میناجهان بینی تبریز 15

 09141045918 راه آه  بیمارستان طالقانی افسانه میری زاده تبریز 16

 09362893706 خیابان امام خمینی بیمارستان امام خمینی درنامکاری سرا  17

 09141700315 جاده شبستر به تسوج بیمارستان فاطمیه ام البنی  صاد  پور شبستر 18

 09145272751 خیابان امام خمینی بیمارستان امام خمینی سمیه گلی ع ب شیر 19

 09148491858  کلیبر روبروی فرمانداری بیمارستان امام خمینی زهرانورانی کلیبر 20

 09141770981 محله دروازه بیمارستان شهید بهشتی الهه امیرزاده مراغه 21

 09144802413 روبروی دانشگاه پیام نور بیمارستان آیت ا  کوه کمری رقیه جع ری مرند 22

 09142347972 شهرک ولیعصر بیمارستان فارابی لیال  هنی ملکان 23

 04152225284 جاده ترانزیت بیمارستان خاتم االنبیا س یده زراعتی میانه 24

 09383848043 جنب فرمانداری بیمارستان امام حسی  فاطمه اکبرزاده هشترود 25

 

 


