
تلفنن�عکد مرجعنامشهراستان

صدور 
معر�� 
%شا#� توض حاتنامه

'اغ ف�ض -م�دان نماز -'لوار $سیج - ب�مارستان امام زمان (عج)اسالمشهر__آنالین__ب�مارستان10734امام زمان(عج) اسالمشهراسالمشهرتهران
;ع89 -خ�ا'ان 7اج-5شت س3نما ایران-ب�مارستان خانوادە__آنالین__ب�مارستان32322 خانوادە نزاجاتهرانتهران خ�ا'ان =>

__آنالین02122064890ب�مارستان37966ب�مارستان فوق تخص? عدلتهرانتهران
اتOPان NادMار امام جنب تاالر دشت بهشت خ قدوF ب�مارستان فوق تخص? 

عدل

تهرانتهران
ت رسول  RSب�مارستان ح

ت رسول اVرم(ص)__آنالین02164352515ب�مارستان39088اVرم(ص) RSش.ب�مارستان حZخ�ا'ان ستارخان.خ�ا'ان ن�ا

آنالین__ب�مارستان10225سورناتهرانتهران

این مرکز در خصوص ب�مه 
نامه درمان ت`م�_ ایثارگران 

خ امام خمیR9 خ شیخ هادی 'االتر از جاdطرف قرارداد نa 'اشد.

آنالین__ب�مارستان10237توستهرانتهران

 این مرکز در خصوص ب�مه  
 نامه درمان ت`م�_ ایثارگران

خ�ا'ان استاد مطهری- خ�ا'ان عiادی.طرف قرارداد نa 'اشد
R ،ابتدای خ�ا'ان دماوند ب�مارستان بوع___آنالین__ب�مارستان10294بوع_تهرانتهران lmتهران ،م�دان امام حس
خ ول�عS  'االتر از مlo داماد  ب�مارستان ول�عS ناجا__آنالین__ب�مارستان10811ول�عS ناجاتهرانتهران

آنالین02186711161ب�مارستان34479مرجع ایرانتهرانتهران

این مرکز برای تماd ب�مه 
 loکت ب�مه دی غ شدMان =>

فعال d 'اشد.
- rsرز;ل غرOلوار'- rsاز جنو loتهران-م�دان ونک-خ�ا'ان مالصدرا-خ�ا'ان ش

ساختمان ب�مه ایران

کت پزشw نورتهرانتهران آنالین__ب�مارستان10017=>

این مرکز تا اطالع ثانوی 
مجوز صدور معر}R نامه 

;ک را ندارد. R loار، شمارە96جهت لN(عج)، 'االتر از ظفر،ابتدای 'لوار اسفندSخ�ا'ان ول�ع
R - شمارە 43__آنالین88965175ب�مارستان10020ساسانتهرانتهران lmلوار کشاورز - 'عد از چهار راە فلسط' - Sم�دان ول�ع
استان تهران، تهران، شیخ هادی، جمهوری اسالd، رازی، Nاسمن__آنالین__ب�مارستان10021مصط�R خمیR9 تهرانتهران
خ ول�عS جنوrs - 'عداز چهارراە مختاری - اZست�اە دلiخواە -200200__آنالین__ب�مارستان�10057ارساتهرانتهران
'لوارکشاورز - خ�ا'ان حجاب - کوچه اول__آنالین__ب�مارستانN10073اس س��دتهرانتهران

آنالین__ب�مارستان10074سوم شعiان تهرانتهرانتهران
 loاین مرکز تا اطالع ثانوی غ

م�دان ق�ام - خ�ا'ان ری - خ�ا'ان شه�د رضویفعال d 'اشد.
ی-خ�ا'ان کرمان__آنالین__ب�مارستان10084مردمتهرانتهران 8oم�دان شهدا-خ�ا'ان شکوفه -م�دان 7الن



__آنالین__ب�مارستان10115فوق تخص? چشم رازیتهرانتهران
واRs ) شمارە 24- 7لی��ک  R loخ�ا'ان هفتم (�ال - rsاندی جنوM م�دان ونک- خ�ا'ان

چشم پزشw رازی

حب مهرتهرانتهران __آنالین85556105ب�مارستان10128م
تهران - خ�ا'ان ول�عS - 'االتر از م�دان ونک - کوچه خل�ل زادە - ب�مارستان 

حب مهر م
حال8s جنب �ل ری .__آنالین__ب�مارستان10130'ازرMانانتهرانتهران اتOPان شه�د م
Nاغ�� آ'اد خ�ا'ان بهمن�ار ب�مارستان مف�ح__آنالین__ب�مارستان10202مف�حتهرانتهران
زتهرانتهران roازی شمارە27__آنالین__ب�مارستان10221ال loخ وصال ش
خ�ا'ان آذرOاNجان- ن�ش خ�ا'ان 7ارون__آنالین__ب�مارستان10374شه�;ارتهرانتهران
پردZس - فاز 4 - خ�ا'ان بهشت 9__آنالین__ب�مارستان10429شفا پردZستهرانتهران

آنالین__ب�مارستان10483آ�اداناتهرانتهران

این مرکز در خصوص ب�مه 
نامه درمان ت`م�_ ایثارگران 

طرف قرارداد نa 'اشد.
تهران - م�دان فردوF - خ�ا'ان سپهiد قرRs - نرس�دە 'ه �ل ک�;م خان - ن�ش 

س�ند - ب�مارستان آ�ادانا

R __آنالین__ب�مارستان10804نورافشارتهرانتهران lmتهران : م�دان ن�اوران خ�ا'ان پور ابتهاج خ�ا'ان خداوردی کوچه شه�د صادق

آنالین__ب�مارستان10825ابن س3ناتهرانتهران

این مرکز در خصوص ب�مه 
نامه درمان ت`م�_ ایثارگران 

فل�ه دوم صادق�ه - ابتدای آNت اله 7اشاRs طرف قرارداد نa 'اشد.
;ع89 - نرس�دە 'ه سه راە طالقاRs - خ�ا'ان جواد 7ارگر__آنالین__ب�مارستان10831ایرا�شهرتهرانتهران تهران خ�ا'ان =>

آنالین88884040ب�مارستان27262خاتمتهرانتهران
این مرکز و;ژە خانوادە شهدا و 

دامادخ رش�د Nاصa ب�مارستان خاتم االن��اایثارگران معزز است loاالتر از م' Sتهران خ ول�ع
خ�ا'ان 7ارگر جنوrs -'عداز چهارراە لشکر - ب�مارستان روزOه__آنالین__ب�مارستان31646روزOهتهرانتهران
تهران خ�ا'ان 7ارگر جنوrs م�دان قزو;ن �ال� 34__آنالین__ب�مارستان31662فاراrs تهرانتهران
 خ ک�;م خان زند خ استاد نجات ال� شما� ب�مارستان Nاس__آنالین__ب�مارستانN31705استهرانتهران
بزرگراە رسالت ن�ش کرمان__آنالین__ب�مارستان14240ب3ناتهرانتهران
م�دان ونک- خ�ا'ان مالصدرا- خ�ا'ان شیخ بها�s جنوrs __آنالین02181261ب�مارستان10609'ق�ه ا...االعظم(عج)تهرانتهران
اتOPان همت- جنب ب�ج م�الد__آنالین__ب�مارستان14239م�الدتهرانتهران
بزرگراە $سج�د. سه راە هجرت - خ�ا'ان تخ89 -__آنالین__ب�مارستان28695'عثت نهاجاتهرانتهران

تهرانتهران
 �

موقوفه مرحوم فاضل عرا}8
ي) 8oخ �ارس__آنالین__ب�مارستان31226(دادگس Fم�دان فردو



__آنالین__ب�مارستان33024فره�خت�انتهرانتهران
تهران-انتهای بزرگراە شه�د ستاری شما�-م�دان دا�ش�اە-'ه سمت حصارک-

ب�مارستان فره�خت�ان
R سم�ه و طالقاRs پ 144__آنالین__ب�مارستان�10677اسارMادتهرانتهران lmع89 ب; خ =>
خ�ا'ان آذرOاNجان - چهارراە رود __آنالین__ب�مارستان13722اقiالتهرانتهران

تهرانتهران
 Rs8 بهداش89 درماsموسسه خدما

ت فاطمه RSحب ح خ�ا'ان یوسف آ'اد- خ�ا'ان 23 - خ�ا'ان شه�د فراهاRs پور__آنالین__ب�مارستان13724م
حکتهرانتهران 'لوار ار¢ش - 'لوار اوشان- 'االتر از ب�مارستان 505__آنالین__ب�مارستان13914م

آنالین__ب�مارستان27568ن�`انتهرانتهران

 این مرکز در خصوص ب�مه  
 نامه درمان ت`م�_ ایثارگران

اقدس�ه اراج ب�مارستان ن�`ان.طرف قرارداد نa 'اشد
تهران خ شه�د بهش89 م�دان تخ89 کوچه آر;ا وطR9 پ36__آنالین__ب�مارستان29451گروە پزشw مادرانتهرانتهران
طالقاRs بهار شما�__آنالین__ب�مارستان29503سجاد ناجاتهرانتهران
م امام خمیR9 - خ امام خمیR9 - نرس�دە 'ه م�دان حسن آ'اد__آنالین__ب�مارستان32173س3ناتهرانتهران
R (ع) جوادNهتهرانتهران lmالمومن loه__آنالین__ب�مارستان32217امN(ع) جواد R lmالمومن loحمدی ب�مارستان ام م loنازی آ'اد خ�ا'ان ش
'لوار کشاورز ب�مارستان امام__آنالین__ب�مارستان32344مجتمع ی امام خمیR9 (رە)تهرانتهران
تهران م�دان راە اهن خ�ا'ان بهداری__آنالین__ب�مارستان32365بهارلوتهرانتهران
حمد ق�;ب �ال�62__آنالین__ب�مارستان32567مرکز طr9 کود7انتهرانتهران تهران انتهای 'لوار کشاورز خ�ا'ان دک8o م

تهرانتهران
پژوهشکدە علوم اعصاب 

( r9عص Rsازتوا')پژوهشکدە علوم اعصاب__آنالین02166581560ب�مارستان32398 - R9انتهای 'لوار کشاورز - ب�مارستان امام خمی
خ�ا'ان 7ارگر شما�- ن�ش جالل آل احمد__آنالین__ب�مارستان13712مرکز قلب تهرانتهرانتهران

آنالین02127951327ب�مارستان29846 شه�د چمرانتهرانتهران
 loاین مرکز تا اطالع ثانوی غ

ازی شمالفعال d 'اشد. loاانتهای ص�اد ش
خ�ا'ان آزادی ـ خ�ا'ان م�منت ـ ب�مارستان آزادی__آنالین__ب�مارستان31894گروە درماRs رضا ( آزادی)تهرانتهران
خ�ا'ان طالقاRs ن�ش خ�ا'ان بهار__آنالین__ب�مارستان32431ار¢ش 502تهرانتهران

آنالین__ب�مارستان29491فوق تخص? صارمتهرانتهران

این مرکز در خصوص ب�مه 
نامه درمان ت`م�_ ایثارگران 

شهرک اiVاتان انتهای فاز سومطرف قرارداد نa 'اشد.
خ�ا'ان ک�;مخان زند - خ�ا'ان 'ه آف�;ن - شمارە 6__آنالین__ب�مارستان29366صدر ('ه آف�;ن)تهرانتهران
خ�ا'ان جمهوری تقاطع حافظ__آنالین__ب�مارستان29651نجم�هتهرانتهران
R __آنالین__ب�مارستان32354کود7ان بهراdتهرانتهران lmحس خ�ا'ان دماوند خ�ا'ان ک�ا�s خیiان انصار ال
;ه غ�اs¥ تهرانتهران loآنالین__ب�مارستان27751خ__ �sافت ا'اد خ بناN چهارراە



ق 'ه غرب نرس�دە 'ه س�دخندان ن�ش خ 14__آنالین02175309ب�مارستان34222قم�R9O هاشم (ع)تهرانتهران <= Rsبزرگراە شه�د سل�ما
تهران فاطa غرrs خ اعتمادزادە ب�مارستان امام رضا (ع) 501 آجا__آنالین02186096151ب�مارستان34888امام رضا ار¢شتهرانتهران
;ه س�دالشهداءتهرانتهران loندک ، کوچه 'ادام�� __آنالین02155801630ب�مارستان736630لی��ک  خOPلM چهارراە
;ه س�دالشهداءتهرانتهران loندک ، کوچه 'ادام�� __آنالین02155801630ب�مارستان36641خOPلM چهارراە

آنالین__ب�مارستان�27593استورنوتهرانتهران

این مرکز در خصوص ب�مه 
نامه درمان ت`م�_ ایثارگران 

عiاس ا'اد - خ 'خارست - ن�ش کوچه هشتم - ب�مارستان �استورنوطرف قرارداد نa 'اشد.
م�دان وحدت اسالd کوچه رازی ب�مارستان پوست رازی__آنالین__ب�مارستان31699پوست رازیتهرانتهران
ابتدای خ�ا'ان سعدی شما� �ال� 1__آنالین__ب�مارستان31954مجتمع ی امlo اعلمتهرانتهران

آنالین__ب�مارستان33379انصاری (گراZش عموd)تهرانتهران

این مرکز در خصوص ب�مه 
نامه درمان ت`م�_ ایثارگران 

ی غرrs طرف قرارداد نa 'اشد. 8oنارمک - چهارراە تلفنخانه - 46 م

__آنالین__ب�مارستان33542توانiخ§> رف�دەتهرانتهران
}8 کوچه نعم89 ب�مارستان  <= Rsتهرا-منطقه 1  ق�ط�;ه خ�ا'ان برادران سل�ما

توانiخ§> رف�دە

__آنالین02188710294ب�مارستان34478فوق تخص? هاجر (س)تهرانتهران
افت و  <= R lmدهم، ب�مارستان، ب R loاستان تهران، تهران، یوسف آ'اد، اسدآ'ادی، س

دوم، ب�مارستان هاجر

R تن آرش)تهرانتهران lmآنالین__ب�مارستان31946جامع 'انوان آرش(روئ__
ی 126  8oبزرگراە رسالت خ�ا'ان شه�د 'اغدارن�ا (رش�د شما�) جنب 7الن

تهرانªارس

خ�ا'ان فردوF جنوrs ادارات مرکزی 'انک م_ ایران ب�مارستان 'انک م___آنالین__ب�مارستان32281'انک م_ ایرانتهرانتهران
;ع89 تهرانتهران <= 8oع89 __آنالین__ب�مارستان32350دک; تهران-سهراە جالل آل احمد-ب�مارستان =>

تهرانتهران
شw شه�د دک8o بهرام  R �oدندان 

__آنالین02187552000ب�مارستان36781شکری
ن بزرگراە شه�د چمران جنوب خ�ا'ان مالصدرا خ�ا'ان خوارزd-جنب 

ب�مارستان 'ق�ه هللا
تهران ن�اوران خ�ا'ان جماران ب�مارستان قلب جماران__آنالین__ب�مارستان10739قلب جمارانتهرانتهران
خ�ا'ان آزادی خ�ا'ان 7ارون تقاطع طوس__آنالین__ب�مارستان30309'ا'کتهرانتهران
بزرگراە همت غرب-'عد از �ل کن__آنالین02146143300ب�مارستان36501فوق تخص? چشم آفتابتهرانتهران
ازی-ب�مارستان فوق تخص? Mلستان نداجا__آنالین02122549001ب�مارستان38005فوق تخص? Mلستانتهرانتهران loان ص�اد شOPات
خ�ا'ان ابوذر -روOروی شهرداری منطقه17__آنالین__ب�مارستان31681ض�ائ�انتهرانتهران

__آنالین__ب�مارستانM10227اندیتهرانتهران
 R 8mروی آنOابتدای خ�ا'ان خالداسالمبو� - رو - rsاندی جنوM تهران - خ�ا'ان

شiکه دو - ن�ش کوچه ترابندە - �ال� 132
خ�ا'ان ک�;مخان زند-خ�ا'ان آ'ان جنوrs -�ال� 46__آنالین__ب�مارستان10085آ'انتهرانتهران



آنالین49229505ب�مارستان34684سالمت فرداتهرانتهران

این مرکز در خصوص ب�مه 
نامه درمان ت`م�_ ایثارگران 

}R اصفهاRs -خ�ا'ان ناطق نوریطرف قرارداد نa 'اشد. بزرگراە ا=>

آنالین__ب�مارستان10283مدائنتهرانتهران

این مرکز در خصوص ب�مه 
نامه درمان ت`م�_ ایثارگران 

خ�ا'ان انقالب- خ�ا'ان صiا جنوrs طرف قرارداد نa 'اشد.

__آنالین02177884686ب�مارستان10384تهرانªارستهرانتهران
، خوشوقت، نرس�دە 'ه فل�ه سوم  rsارس غرªاستان تهران، تهران، تهران

تهرانªارس

آنالین__ب�مارستان14164ام�دتهرانتهران

این مرکز در خصوص ب�مه 
نامه درمان ت`م�_ ایثارگران 

طرف قرارداد نa 'اشد.
R شما�)کوچه بهار ب�مارستان فوق تخص?  lmی طامه (شاه loتهران خ�ا'ان کب

ام�د

آنالین__ب�مارستان29404ک�انتهرانتهران

 این مرکز در خصوص ب�مه  
 نامه درمان ت`م�_ ایثارگران

;ع89 نرس�دە 'ه دورا® قلهکطرف قرارداد نa 'اشد <=
'االی م 7اج__آنالین__ب�مارستان10305شه�د مدرستهرانتهران
̄ای ابن س3نا__آنالین__ب�مارستان14211بهمنتهرانتهران R شما�- روOروی فرهنگ lmشهرک غرب- خ�ا'ان ایران زم

آنالین__ب�مارستان10226ت�;تاتهرانتهران

این مرکز تا اطالع ثانوی برای 
ب�مه شدMان ب��اد شه�د و 
 d فعال loامور ایثارگران غ

انتهای اتOPان همت غرب - روOروی در;اچه'اشد.

اتOPان NادMار امام 'ه سمت جنوب- 'عد از �ل آزادی- اول کنار گذر NادMار امام__آنالین__ب�مارستان13331م�منتتهرانتهران

آنالین__ب�مارستان13622سجاد(شهرام)تهرانتهران

این مرکز در خصوص ب�مه 
نامه درمان ت`م�_ ایثارگران 

 غlo فعال است.
²
خ�ا'ان فاطa- م�دان دک8o فاطa - خ�ا'ان چهلستون - �ال�1موقتا



آنالین__ب�مارستان10029ب³مارستان عرفان ن�اZشتهرانتهران

این مرکز در خصوص ب�مه 
نامه درمان ت`م�_ ایثارگران 

طرف قرارداد نa 'اشد.
ی طامه - خ�ا'ان  loبزرگراە همت غرب - 'عد از �ل شه�د ستاری - 'لوار 7امران کب

بهار - شمارە 17

آنالین__ب�مارستان10270عرفانتهرانتهران

این مرکز در خصوص ب�مه 
نامه درمان ت`م�_ ایثارگران 

سعادت آ'اد- م�دان =و- =و غرrs - خ�ا'ان 'خشاZش- ن�ش 15طرف قرارداد نa 'اشد.

شw صدرتهرانتهران R �oذیر__آنالین22549750ب�مارستان10097روانªبن $ست دل - Rsوز- خ�ا'ان شه�د برادران رحما loبزرگراە صدر- م�دان پ

انتهرانتهران roآنالین02148991576ب�مارستان10355پ�ام
 loاین مرکز تا اطالع ثانوی غ

انفعال d 'اشد. roلوار ابوذر ب�مارستان پ�ام' Rsت هللا 7اشاNفل�ه دوم صادق�ه 'لوار آ
شw ن�اZشتهرانتهران R �oلستان__آنالین__ب�مارستان14003روانM م - ن�ش`N سعادت آ'اد- 'االتر از م�دان 7اج - 'اغستان
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