بسمه تعالی

استان/شهر

مرکز بهداشتی و درمانی

آدرس

تلفن

اصفهان/اصفهان

پلی کلینیک تخصصی

خیابان توحید جنوبی روبروی هتل مدرس نبش کوچه

36263130522تا 4

مرکزی توحید

بهار آزادی

مرکز درمانی شماره یک

خیابان ولیعصر جنب کتابخانه ولیعصر کوچه میالد

(ولیعصر عج)

پالک  7کدپستی 0255366705

مرکز درمانی شماره دو

شاهین شهر -فرعی  1شرقی

اصفهان/اصفهان
اصفهان/شاهین شهر

36261131273
36245140361

(شاهین شهر)
اصفهان/اصفهان
اصفهان/اصفهان

مرکز درمانی شماره سه

بزرگراه آزادگان روبروی پاالیشگاه اصفهان شهرک

(شهرک شهید منتظری)

شهید محمد منتظری کدپستی 02632

مرکز درمانی شماره چهار

میدان جمهوری اول خیابان خمینی (ره ) کوچه توحید

36266031330
36266636215

(دروازه تهران)
اصفهان/اصفهان
اصفهان/اصفهان
اصفهان/اصفهان
یزد /یزد

مرکز طب صنعتی شرکت

جاده تهران به اصفهان بلوار شرکت پاالیش نفت

36266634753

پاالیش نفت اصفهان

اصفهان -کیلومتر  5اصفهان

36266636641

مرکز طب صنعتی

بزرگراه آزادگان بلوار پتروشیمی شرکت سهامی

3626661133

پتروشیمی اصفهان

پتروشیمی اصفهان

داخلی 1533

مرکز طب صنعتی انبار

جاده تهران به اصفهان -بلوار آزادگان -نرسیده به

36261373060

پخش شهید منتظری

پاالیشگاه اصفهان انبار پخش شهرک شهید منتظری

مرکز بهداشتی و درمانی

یزد آیت ا ...کاشانی کوچه شهید معظمی

36523163033

استان یزد
مرکز انتقال نفت شماره 2

 553کیلومتری اصفهان -استان خوزستان کیلومتر 13

خوزستان /امیدیه

(امیدیه)

جاده امیدیه به اهواز دره عباس

مرکز انتقال نفت شماره 1

 523کیلومتری اصفهان -استان خوزستان شهرستان

(رامهرمز)

رامهرمز

مرکز انتقال نفت شماره 6

 443کیلومتری اصفهان -استان خوزستان کیلومتر 5

(باغملک)

شهرستان باغملک

خوزستان /ایذه

مرکز انتقال نفت شماره 4

 635کیلومتری اصفهان -استان خوزستان کیلومتر 21

خوزستان /رامهرمز
خوزستان /باغملک

33221133422
33621164332
33614112313
33615316455

جاده دهدز به ایذه
خوزستان /دهدز

مرکز انتقال نفت شماره 5

 640کیلومتری اصفهان -استان خوزستان شهر دهدز

33615316403

چهار محال

مرکز انتقال نفت شماره 3

 140کیلومتری اصفهان -استان چهارمحال بختیاری-

36266033562

وبختیاری /گندمکار
اصفهان/اصفهان

روستای گندمکار
مرکز طب صنعتی خطوط

کیلومتر  5جاده اصفهان به تهران جنب پاالیشگاه

لوله و مخابرات

اصفهان

36266633225

استان/شهر

مرکز بهداشتی و درمانی

آدرس

تلفن

اصفهان/اصفهان

مرکز طب صنعتی منطقه دو

نجف آباد -روستای کهریزسنگ -کیلومتر  10اصفهان

64341202

عملیات انتقال گاز
(کهریزسنگ)
اصفهان/شهرضا

ایستگاه انتقال گاز شهرضا

شهرضا/

64341736

کهگلویه و بویر

ایستگاه انتقال گاز پتاوه

 623کیلومتری اصفهان -استان کهگلویه و بویر احمد-

64344126

احمد/یاسوج

یک

کیلومتر  53جاده اصفهان به یاسوج

کهگلویه و بویر

ایستگاه انتقال گاز پتاوه 1

 633کیلومتری اصفهان -استان کهگلویه و بویر احمد-

احمد/یاسوج
چهار محال

64341755

کیلومتر  35جاده اصفهان به یاسوج
ایستگاه انتقال گاز دوراهان

وبختیاری/لردگان

جاده بروجن به لردگان جنب روستای دوراهان123 -

64344444

کیلومتری اصفهان

اصفهان/اصفهان

ایستگاه انتقال گاز پل کله

اصفهان/دهق

ایستگاه انتقال گاز دهق

اصفهان جاده زرین شهر به شهرکرد کیلومتر  33جنب

64344522

صنایع دفاع 03 -کیلومتری اصفهان
 63کیلومتری اصفهان -شهر دهق جاده اختصاصی

64344266

ایستگاههای گاز
اصفهان /کاشان

ایستگاه انتقال گاز کاشان

کیلومتر  15جاده کاشان اردستان

36254153647

اصفهان /نایین

ایستگاه گاز نایین

جاده جهان آباد،فوداز ،اوشن  14کیلومتری جاده فرعی

36263542632

اصفهان/اصفهان

مرکز سالمت کار شهرک

بزرگراه آزادگان -روبروی پاالیشگاه اصفهان شهرک

66031335-3

منتظری

شهید منتظری کدپستی 02632

