
Column1 Column2 Column3

نام مرکز نشانی تلفن

کلینیک سالمت 

ی آزادی نگی 

 - چهاراره اسکندری - تهران خیابان آزادی 
ی
ق  149پالک - ضلع شمال شر

ی آزادی- برج نگی  02166122529

کلینیک رادیوترانی 

انکولوژی امید 36تهران بزرگراه چمران جنوب نرسیده به باقرخان نبش کاج  02166563216

کلینیک تخصیص 

چشم نورگلها

ی سه راه پل سیمان و -خیابان فدائیان اسالم جنوب-تهران شهر ری  بی 

425بلوار شهید کرییم پالک  02182400

نیکان

 بهمن، ۲۲تهران، اقدسیه، ابتدای بلوار ارتش، ورودی اراج، خیابان 

۶شماره  02122980082

مرکز قلب نبش جالل آل احمد– تهران خیابان کارگر شمایل  02188029610

مرکز فوق تخصیص 

چشم پزشیک بصی 

- نبش کوچه شیبانی - خیابان جمالزاده شمایل - تهران بلوار کشاورز 

359شماره  02166565757

مرکز رادیوترانی 

و  کت پارسا پیشر شر

درمان

 - 17پالک - کوچه رستاک- خیابان عبداله زاده -تهران بلوار کشاورز 

طبقه منفی سه 02188985887

مرکز جرایح 

سالمت غرب

 - (4بیمه )خیابان شهید فلسفی – قبل از اکباتان – تهران میدان آزادی 

127شماره  02144630264

مرکز جرایح حکیم 02166203720 97پالک -شهرک ویل عرص خیابان شهید بهرایم -تهران 

ات  ی کت تجهی  شر

پزشیک آرمان طب 

سبحان

ازی- تهران بلوار کشاورز طبقه  –  19پالک – کوچه نایبی - خ وصال شی 

ات ستون فقرات) 9واحد  – 4 ی (رصفا تجهی  02166969359

داروخانه هالل 

احمر شهرری

ضلع جنوب حرم - خ شهید فدانی -میدان هادی سایع - تهران شهرری

ت عبدالعظیم حرصی 02155912913

داروخانه دکیی 

رسول نظری فرد 4تهران میدان فردویس خیابان انقالب خیابان نجات الیه پالک  02128880795

 29داروخانه 

فروردین تهران خیابان کارگر جنونی نبش خیابان جنگ 02166401016

بیمارستان یاس 

سپید کوچه سوم- خیابان عبداله زاده - تهران بلوار کشاورز  02188995767

بیمارستان یاس

- انتهای خیابان استاد نجات اللیه شمایل - خیابان کریمخان زند - تهران 

ی شهری باالتر از سازمان زمی  02142046

بیمارستان کیان

یعبی  روبروی بیمارستان - نرسیده به دو رایه قلهک - تهران خیابان شر

ایرانمهر 02122903370

بیمارستان کودکان 

تهران ی چهارراه ولیعرص و کالج– تهران خیابان طالقانی  بی  02166464669

بیمارستان کشی 

تهران ی  بیمارستان کشی-خیابان الوند- تهران میدان آرژانتی  02182111000

بیمارستان نیکان 

غرب

تهران اتوبان همت به سمت غرب، نرسیده به میدان المپیک، روبروی 

پارک جوانمردان، بیمارستان نیکان غرب 02129129

بیمارستان نور افشار

، خيابان شهید پورابتهاج، خيابان (نیاوران)تهران، ميدان شهيد باهیی 

ی  ي17)شهيد خداوردي، انتهای خيابان شهيد صادقی  ، بيمارستان ( غرنی

نورافشار 02122824069

بیمارستان نجمیه تقاطع خیابان جمهوری و خیابان حافظ 02166707071

بیمارستان میمنت خیابان میمنت- بعد از تقاطع آزادی - تهران انتهای اتوبان یادگار امام 

021663326501
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بیمارستان میالد

 - 4ورودی )بیمارستان میالد -تهران تقاطع بزرگراه شهید همت و چمران

(واحد مراجعات بیمه تکمییل- طبقه همکف  02182039

بیمارستان مهر ي- تهران خيابان وليعرص  خيابان زرتشت غرنی 02166956767

بیمارستان مردم ی - میدان شکوفه - تهران خیابان شهداء  خیابان کرمان- میدان کالنیی 02133795823

بیمارستان مدائن (خیابان برادران ظفر)خیابان صبای جنونی - تهران خیابان انقالب  02166405705

بیمارستان محک

بلوار شهید - سه راه ازگل - ابتدای بزرگراه ارتش - تهران میدان اقدسیه 

بلوار محک- خیابان پروفسور پروانه وثوق - مژدی  02123501000

بیمارستان محب 

کوثر

- خیابان بیست و سوم - تهران خیابان سیدجمال الدین اسدابادی 

خیابان فراهانی پور 02188386128

بیمارستان محب 

مهر

کوچه بن بست بیمارستان – باالتر از میدان ونک - تهران ولیعرص 

هاشیم نژاد 88644630

بیمارستان مادران (جنوب میدان تخبی)کوی آریا وطبی- تهران خیابان شهید بهشبی  02188751477

بیمارستان الله ي5تهران شهرك غرب فاز  02188369862 خيابان سيماي ايران نبش فالمك جنونی

بیمارستان گاندی 130شماره - نبش کوچه ترابنده - تهران خیابان گاندی جنونی  02142603000

بیمارستان فوق 

تخصیص قلب 

جماران

کوچه شهید - خیابان جماران  - (نیاوران)تهران خیابان شهید باهیی 

حسبی کیا 02122290204

بیمارستان فوق 

تخصیص چشم 

پزشیک نور

بجز جرایح )ابتدای خیابان اسفندیاری- باالتر از ظفر– تهران ویل عرص 

(های عیوب انکساری  021824000

بیمارستان فوق 

تخصیص چشم 

آفتاب بعد از پل کن.تهران بزرگراه همت غرب  02146143300

بیمارستان 

فرهیختگان تهران

روبروی -به سمت حصارک- میدان دانشگاه-تهران انتهای بزرگراه ستاری

دانشگاه آزاد اسالیم 02144867151

بیمارستان فرمانیه 20پالک - ابتدای خیابان فرمانیه - تهران چهارراه فرمانیه  02128152000

بیمارستان فجر

وزی  بیمارستان - جنب مخابرات - سه راه سلیمانیه - تهران خیابان پی 

فجر 02138241

بیمارستان عرفان 

نیایش

 ، ی ی طامه، خیابان امام حسی  ق، بعد از بلوار کبی  تهران بزرگراه نیایش شر

(بجز خدمات درمان طبی )۱۷تقاطع بهار، شماره  02144610850

بیمارستان عرفان 

تهران بیمارستان عرفان-خیابان بخشایش - میدان شو - تهران سعادت آباد  02122356948

بیمارستان صدر به 

آفرین 8 تهران ـ ميدان وليعرص، خيابان كريمخان زند، خيابان به آفرين، شماره  02188943202

بیمارستان صارم 02144670888 شهرک اکباتان3فاز -تهران

بیمارستان شهید 
مصطفی خمیبی ازي تهران، خیابان ایتالیا، نرسیده به خیابان وصال شی  02188966131

بیمارستان شهید 

شوریده جنب نهاد ریاست جمهوری- خیابان پاستور- تهران میدان پاستور 02166956767

بیمارستان شهید 

دکیی چمران خیابان شهید فخری زاده-خیابان لنگری -تهران نوبنیاد  02127951327

بیمارستان شهریار نبش خیابان کارون- تهران خیابان آذربایجان  02166875361

بیمارستان شهرام 

(سجاد)

-نبش خیابان چهلستون - میدان دکیی فاطیم– تهران خیابان دکیی فاطیم 

1 پالک  02188957391



بیمارستان سوم 

شعبان نرسیده به میدان قیام کوچه رضوی- تهران شهرری  02133129111

بیمارستان سورنا خیابان شیخ هادی- باالتر از چهارراه جایم - امام خمیبی   خیابان- تهران  02166702121

بیمارستان سالمت 

فردا  اصفهانی 
ی
ق سه رایه ثامن الحجج- خيابان ناطق نوري -تهران بزرگراه اشر 02144605410

بیمارستان ساسان 59شماره - تهران بلوار کشاورز  02188965170

بیمارستان 

شیک دل آرام ی روانیی

- جنب پمپ گاز  - (بعد ازپل بعثت )تهران خیابان فدائیان اسالم جنوب 

کوچه زنبق انتهای کوچه- خیاابان حیدری - خیابان زنگنه  02155180890

بیمارستان 

شیک ایرانیان ی روانیی

-بلوار صدرا - میدان المپیک - خرویحی دهکده - انتهای همت غرب-تهران
ی
ق 02144708590 ابتدای بلوار چشمه شر

بیمارستان رسالت

ی سیدخندان 45تهران ابتدای  ضلع )نبش خیابان ابوذر غفاری-  میی

 پل سیدخندان
ی
ق (شمال شر 02122869648

بیمارستان دی نبش خیابان شهید عباسپور- تهران خیابان ولیعرص  02188797111

یه  بیمارستان خی 

مفرح

خیابان -میدان بهمنیار-پل بصی -اتوبان تند گویان-یاغچی آباد-تهران

بهمنیار 02155311923

یه  بیمارستان خی 
غیانی شهرک ولیعرص خیابان بنانی خیابان رجانی- تهران یافت آباد  02166242710

یه  بیمارستان خی 

(ع)سیدالشهدا بیمارستان سیدالشهدا- چهار راه گلوبندک - تهران  02155801630

یه  بیمارستان خی 

ت صدیقه  حرصی

(س )الزهرا  1پالک - خيابان درمانگاه- بلوار قدس - شهرک دولت آباد- شهرري-تهران 02133754825

یه  بیمارستان خی 

الغدیر میدان الغدیر- بلوار هنگام - تهران میدان رسالت  02177808880

بیمارستان خاتم 

االنبیاء تهران

 ، داماد، خيابان رشيد ياسیمي تهران خيابان وليعرص، باالتر از بلوار می 

ی و پت اسکن)(ص)بيمارستان خاتم االنبياء (رصفا بسیی 02188884040

ت  بیمارستان حرصی
ی المومنی  (ع)امی 

تهران انتهاي خط نازي آباد خیابان شهيد شی  محمدي روبروي پارک 

شدار جنگل 02155346061

بیمارستان چشم 

پزشیک نگاه

یعبی  - نرسیده به میدان کتانی - ابتدای اتوبان همت - تهران خیابان شر

3پالک  02123555

بیمارستان جم تهران .بیمارستان جم-(جم)خیابان فجر-تهران خیابان شهید مطهری  02188820091

بیمارستان توس خیابان عبادی- تهران ابتدای مطهری  02188715875

بیمارستان تهرانپارس نبش  فلکه سوم-تهرانپارس  02166956767

بیمارستان تهران 

کلینیک ي 
198پالك - تهران خیابان قائم مقام فراهانی 02188712931

بیمارستان تهران خیابان مدیری- تهران خیابان کریمخان زند  02188821021

بیمارستان تندیس ، باالتر از اسفندیار، ابتدای خیابان تندیس(جردن)بلوار آفریقا -تهران 02175254206

بیمارستان تریتا بعد از تقاطع آزادگان- تهران بزرگراه همت  02147241000

ان بیمارستان پیامیی بلوار اباذر– بلوار آیت اله کاشانی – تهران فلکه دوم صادقیه  02144079131

بیمارستان پاستورنو ي 
نبش خیابان هشتم-(بخارست)خیابان قصی - تهران خیابان شهيد بهشبی 02188734551



بیمارستان پاسارگاد یعبی  نرسیده به سه راه طالقانی– تهران شر 02177503600

بیمارستان پارسا

خدمات آنالین به جز عینک )نرسیده به مهدیه تهران.خیابان ولیعرص

(سازی 02155384924

بیمارستان پارس 67شماره - بلوار كشاورز - تهران میدان ولیعرص  02188960051

بیمارستان بوعیل ی  ابتدای خیابان دماوند- تهران میدان امام حسی  02133348036

بیمارستان بهمن ی شمایل- تهران شهرک غرب  خیابان ایران زمی  02188575901

بیمارستان بهارلو خیابان بهداری-تهران میدان راه آهن  02155658500

بیمارستان بقیه هللا 

االعظم تهران چهار راه شیخ بهانی- خیابان مالصدرا-تهران میدان ونک 02181261

بیمارستان بازرگانان (آهنگ)جنب اتوبان شهید محالنی - تهران خیابان ری  02133552001

بیمارستان بابک چهارراه طوس- تهران خیابان کارون  02166014802

بیمارستان ایرانشهر (مزین الدوله)شهید جواد کارگر - خیابان بهار - تهران خیابان طالقانی  02177608061

بیمارستان انصاری 1پالک -چهارراه تلفنخانه -نارمک -تهران  02173012000

بیمارستان امید

ی طامه  ی )تهران ، همت غرب ، بعدازستاری شمال ، خیابان کبی  شاهی 

 ، پالک  (شمایل 
ی
ق 15، خیابان بهار شر 02144480185

ز بیمارستان الیی ازی پالک - تهران خیابان انقالب  27وصال شی  02166469073

بیمارستان اقبال نبش رودكي- تهران خیابان آذربايجان  02166839402

بیمارستان ابن سینا ابتدای خیابان آیت هللا کاشانی- تهران فلکه دوم صادقیه  02147900

بیمارستان آسیا (بخارست)خیابان شهید احمد قصی  - تهران خیابان شهید بهشبی  02188733571

بیمارستان آزادی نرسیده به میدان آزادی- خیابان میمنت –تهران آزادی  02166001126

بیمارستان آریا ازی- تهران بلوار کشاورز  تقاطع وصال شی  02188967181

بیمارستان 

 بخش )آراد
ً
رصفا

(داخیل قلب یعبی-تهران خیابان سمیه ی خیابان بهار و شر مابی  02177601001

بیمارستان آتیه ي-بلوار فرحزادي -شهرک غرب-تهران تقاطع فرحزادي و پونك باخیی 02188086081

بیمارستان آپادانا نبش خیابان نوشهر- تهران خیابان سپهبد قرنی  02188827045

بیمارستان آبان آبان جنونی– تهران خیابان کریمخان  02188902785


