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نام مرکز نشانی تلفن

کلینیک تخصیص طاها 

طب

 196خیابان - تهران پارس 
ی
ق پالک -133تقاطع خیابان -  شر

268 02177781055-6

موسسه رادیولوژی و 

 شفق
ی
سونوگراق

نبش کوچه - ایستگاه برق - خیابان مدائن - تهران نازی آباد 

2پالک - خزایع پور  02155354108

موسسه رادیولوژی و 

 دی
ی
سونوگراق

 715پالک - روبروی تاالر پارامیس - تهران خیابان ابوذر غرنی 

 -
ی
ق واحد یکم شر 02155130106

موسسه پزشیک هسته ای 

الوند

ی  ساختمان - 31پالک - خیابان الوند - تهران میدان آرژانتی 

طبقه اول- الوند 02188774683

موسسه پرتونگار بهبود

ی ی جی21انتهای - تهران میدان استاد معی  تقاطع -  متی

59پالک - نبش کوچه کشاورز رضانی- هاشیم 02166010845

مرکزپزشیک هسته ای آلفا

-باالتر از مسجد امت -کارگر شمایل- خیابان انقالب -تهران

4واحد -طبقه اول-ساختمان ناهید 02188019382

مرکز گاما اسکن آرین
-کوچه خزان -بعد از کارگر شمایل -تهران خیابان فاطیم غرنی

11پالک  02166576783

مرکز جامع تصویربرداری 

ولیعرص

، نبش بن  تهران اتوبان صدر، ابتدای خیابان قلندری جنونی

21بست یازدهم ، پالک  02122017151

مرکز تصویربرداری پزشیک 

دیجیتایل پاستورنو

ی - نبش خیابان هشتم - خیابان بخارست -تهران میدان آرژانتی 

مرکز تصویربرداری پزشیک دیجیتایل - بیمارستان پاستور نو 

پاستورنو 02188502324

مرکز تصویربرداری 

(تهران  )پایتخت  داماد - تهران  روبروی مسجد الغدیر- بلوار مت  02124845

مرکز تصویربرداری آرین 42پالک - خیابان اعتمادیان - تهران فلکه دوم صادقیه  02145861

مرکز تصویر برداری کوثر

روبروی خیابان شهید - باالتر از برج سفید- تهران پاسداران

(گلستان چهارم )-توحیدی 02122551644

مرکز تصویر برداری جام 

جم نبش کوچه نارصی– باالتر از ظفر - تهران خیابان ویل عرص  02188786323

مرکز تراکم استخوان نشاط

 غرنی . تهران میدان رسالت 
ی خ ) 49نبش خیابان .شستی

303واحد .طبقه سوم . 700پالک  . (شهید غیبی  02177809223

مرکز پیشگامان سالمت 

(س نی آنژیو جم)جم

بیمارستان  - (جم)تهران خیابان شهید مطهری خیابان فجر

ی- جم  -طبقه زیرزمی 
ی
بخش یس نی آنژیوگراق 02188838897

مرکز پزشیک هسته ای کیان

نبش -تقاطع بلوار اصیل تهرانرس و بلوار یاس-تهرانرس-تهران

4پالک -(شهید خوانساری) 45خیابان  02144507054

مرکز پزشیک هسته ای و 

تراکم استخوان پارس

ی فلکه اول و دوم - تهران خیابان خزانه بخارانی  مرکز - بی 

پزشیک هسته ای و تراکم استخوان پارس 02155358047

مرکز پزشیک هسته ای گاما 

اسکن تهران 174شماره -جنب اداره برق-خیابان بهار شمایل-تهران 02188839370

مرکز پزشیک هسته ای سارا

ازی . تهران خیابان مطهری  زای شت  ی الرستان و مت  پالک . بی 

394

02188800526-

02188806416

مرکز پزشیک هسته ای 

رسالت  میدان رسالت 
ی
ق 776پالک - تهران ضلع جنوب شر 0216613305-

مرکز پزشیک هسته ای رازی

وزی  روبروی - بعد از چهارراه کوکاکوال - تهران خیابان پت 

298ساختمان - مسجد قدس  02177980060

مرکز پزشیک هسته ای 

دکتی محمد کرییم

ساختمان بوستان پالک - نبش بوستان دهم- پاسداران-تهران

37 واحد 297 02122567671



مرکز پزشیک هسته ای 

خورشید 18پلک -کوچه کارخانه-خیابان عبداللیه-تهران اتوبان فتح 02166635997

مرکز پزشیک هسته ای پرتو

و  ،روبروی ایستگاه متی یعبی تهران،خیابان دکتی شر

قلهک،نرسیده به خیابان دولت،کوچه سجاد،پالک 

2،طبقه اول واحد 68 0216613305-06

مرکز پزشیک هسته ای 

بیمارستان پارس 67شماره - بلوار كشاورز - تهران میدان ولیعرص  06132237003

مرکز پزشیک هسته ای 

بهبد غرب

پالک -روبروی پارک شهید مدنی-بلوار مصیل-تهران شهرقدس

طبقه اول- 407 02146886043

مرکز پزشیک هسته ای 

اندیشه زرین

نبش خیابان اندیشه - خیابان اندیشه - تهران خیابان بهشبی 

یکم 02188410648

 
ی
یس نی آنژیوگراق

گروه )بیمارستان پارس

و سالمت شو (پزشیک پیرسر

-بیمارستان پارس -خیابان رستاک -تهران     بلوار کشاورز
ی
بخش یس نی آنژیوگراق 02188991512

رادیولوژی دهان، فک و 
صورت دکتی مومبی

ی- نرسيده به چهارراه عدل-تهران پونك
زا بابانی -بلوار مت 

76پالك - روبروي پارك ترافيك

02144414353-

02144449574

رادیولوژی دهان و فک و 

صورت دکتی عزیزی

ی افرسیه- تهران افرسیه ی اتوبان بسیج و - خیابان بیست متی بی 

ی اول15 - طبقه اول- 594روبروی بانک رفاه، پالک - متی

رادیولوژی تخصیص دهان و فک و صورت دکتی عزیزی 02133812840

شیک  ی درمانگاه و دندانت 

ی خیابان  شهید کالنتی

کریمخان زند

- نبش کوچه اول - ابتدای سنانی - تهران خیابان کریمخان زند 

4پالک  02188840956

شیک  ی درمانگاه و دندانت 

شهید دادمان

- خیابان ناوک - نرسیده به چهارراه جهان کودک -تهران

10پالک - نبش خیابان سپهر - خیابان دکتی شهیدی  02188657900

شیک  ی درمانگاه و دندانت 

شبانه روزی سلیم
- بلوار دستواره - بلوار ابریشم - تهران خیابان شهید رجانی

99پالک - نبش کوچه ایمانی  02155336830

درمانگاه شبانه روزی 

کریمه اهل بیت

-حد فاصل میدان پاستور و حر - تهران خیابان کارگرجنونی 

صدور معرفینامه آنالین )2964پالک -خیابان دانشگاه جنگ 

یوتران 
ی شیک و فت  ی (بجز دندانت  02164422586

یه امام  درمانگاه خت 

(ع)صادق

روبروی - بعد از پل بزرگراه نواب-خیابان هالل احمر-تهران

ابتدای کوچه -خیابان شهید قدیم-ایستگاه نی آر نی عبایس

48پالک - شهید صالیح 02155683620

یه آودیس  درمانگاه خت 

آودیسیان

ی غرنی46)تهران نارمک، خیابان شهید ثانی 
، خیابان ( متی

مرد جنونی )شهید سهیلیان  5، پالک 86، خیابان (شت  02177256457-60

درمانگاه چند تخصیص 

خدمات ژنتیک

 - 146پالک - ابتدای گاندی جنونی - میدان ونک- تهران 

1واحد - طبقه منفی یک  02188696950

درمانگاه تخصیص و شبانه 

روزی شکوفه

-شهرک ولیعرص -بلوار معلم -تهران بلوار آیت اله سعیدی 

(زاهدی)شهید رجانی -  خیابان حیدری جنونی  02166242366

درمانگاه بیمارستان ابن 

سینا تهران

نبش -ابتدای آیت هللا کاشانی -تهران فلکه دوم صادقیه 

بعد ازبیمارستان50)4خیابان اعتمادیان پالک بجز )-(متی

(روزهای تعطیل 02147900

تصویربرداری مهرنگار آزما

وزی پالک   طبقه 1164تهران میدان شهدا ابتدای خیابان پت 

همکف 02133336650



تصویربرداری دکتی عباس 

زادگان

ی تر از فلکه سوم - تهرانپارس  192)خیابان قمرصی-پایی 

3پالک -(غرنی 02177745911

تصویربرداری دکتی اطهری

تهران خیابان مطهری خیابان فجر روبروی بیمارستان جم 

35 و 32کوچه نظری پالک 

02188347477-

02188824724

تصویربرداری پزشیک نما 

طب

 پل چونی و میدان سپاه - تهران خیابان سپاه 
ی  -116پالک - بی 

2 طبقه  02177600405

تصویربرداری پارسیان 81تهران انقالب جمال زاده شمایل تقاطع نرصت پالک  02166591859

پزشیک هسته ای یاس

طبقه  - 85شماره - خیابان رئیس زاده - تهران ویال - ستارخان 

3 02166550758

پزشیک هسته ای نیکان

ی ونک و پل همت- تهران خیابان ولیعرص  جنب مجتمع - بی 

2534پالک - خورشید 02188773990

پزشیک هسته ای نیک پرتو

نرسیده به - بلوار آیت اله کاشانی - تهران فلکه دوم صادقیه 

ین  ی 19پالک - پمپ بتی

02144035973-

02144039581

پزشیک هسته ای تابان

روبروی - تقاطع خیابان ری- بزرگراه محالنی– تهران 

8پالک- کوچه مفتاح- بیمارستان بازرگانان 02133547178-9

پزشیک هسته ای ایران

یعبی - میدان قدس - تهران تجریش  - 1کوچه مهنا - ابتدای شر

طبقه همکف - 3پالک  02122730378

پزشیک هسته ای آرین 

تندرست

-چهارراه حیدرخانی - خیابان فرجام - تهران میدان رسالت 

728پالک  02177185653

پردیس نیلو نبش گیالن-خیابان فرجی یزدی-تهران پاسداران 02191008808

همای )پردیس نور سالمت

(سالمت

تقاطع خیابان -خیابان ابوریحان-تهران خیابان انقالب

28پالک -ژاندارمری 02191008808

پردیس نور 25پالک -(قره تپه ای)25خیابان -تهران سعادت آباد 02191008808

بیمارستان نیکان غرب

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

روبروی پارک جوانمردان، بیمارستان نیکان غرب 02129129

بیمارستان محب مهر

کوچه بن بست – باالتر از میدان ونک - تهران ولیعرص 

بیمارستان هاشیم نژاد 88644630

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

بیمارستان فرهیختگان 

تهران

به سمت - میدان دانشگاه-تهران انتهای بزرگراه ستاری

روبروی دانشگاه آزاد اسالیم-حصارک 02144867151

بیمارستان شهید شوریده

جنب نهاد ریاست - خیابان پاستور- تهران میدان پاستور

جمهوری 02166956767

بیمارستان سالمت فردا

 اصفهانی 
ی
ق سه رایه - خيابان ناطق نوري -تهران بزرگراه اشر

ثامن الحجج 02144605410

یه مفرح بیمارستان خت 

-میدان بهمنیار-پل بصت -اتوبان تند گویان-یاغیح  آباد-تهران

خیابان بهمنیار 02155311923

ت  بیمارستان حرصی
ی المومنی  (ع)امت 

تهران انتهاي خط نازي آباد خیابان شهيد شت  محمدي 

روبروي پارک شدار جنگل 02155346061

بیمارستان تهرانپارس نبش  فلکه سوم-تهرانپارس  02166956767

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

بیمارستان پارسا

خدمات آنالین به )نرسیده به مهدیه تهران.خیابان ولیعرص

(جز عینک سازی 02155384924

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

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



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


