
تلفنن�عکد مرجعنامشهراستان

صدور 
معر�� 
%شا#� توض حاتنامه

10407شخ�صاسالمشهرتهران
مرکز 

تهران -اسالمشهر -خ�ا*ان (اشا&% -کوچه نهم - ال� 27__آنالین__توان�خ�� 

22528 استوراسالمشهرتهران
مرکز 

اسالمشهر-خ زرافشان- ک3-- ال�29-همکف__آنالین__توان�خ�� 

33194ایراناسالمشهرتهران
مرکز 

=وس>% (19)  ال� 58__آنالین__توان�خ��  اسالمشهر *اغ ف�ض کوچه م?<

اسالمشهرتهران
هالل احمر 

37636اسالمشهر
مرکز 

__آنالین02156353600توان�خ�� 
جادە ساوە-نرس�دە *ه اNستLاە نوری-روKه وی م�دان ترە *ار-کوچه الله- ال� 

954

زاح�دریاسالمشهرتهران 24228مج�د م?<
مرکز 

اسالمشهر *اغ ف�ض کوچه 9  ال� 49__آنالین__توان�خ�� 

29229مرکزی بومهنبومهنتهران
مرکز 

__آنالین76234857توان�خ�� 
- S&زا پردNس- بومهن-خ�ا*ان امام خمیW% -جنب مسجد صاحب الزمان-کوچه م?<

 ال� 89

ە انار[ کردیپ\شواتهران 23118من?<
مرکز 

پ\شوا_خ�ا*ان امام_جنب *انک صادرات_ط�قه اول داروخانه دک̂? جن�دی__آنالین__توان�خ�� 

10416افc=هتهرانتهران
مرکز 

م̂?ی افc=ه ،15 م̂?ی دوم ، خ�ا*ان 30 ،  ال� 148 ، ط�قه همکف 20__آنالین33801755توان�خ�� 

19153مرزدارانتهرانتهران
مرکز 

*لوار مرزداران نgش اطاعŴ  ال� 50 واحد 7__آنالین__توان�خ�� 

10868ایرانمهرتهرانتهران
مرکز 

__آنالین02144304928توان�خ�� 
شهران *االتر از م�دان دوم *عد از مسجد امام عj ساختمî% داروخانه ش�انه 

روزی  ط�قه 4 واحد 15

11681دک̂? شادانفرتهرانتهران
مرکز 

 اسداران م�دان هروی mلزار 13  ال� 10__آنالین__توان�خ�� 

12305مرکزی المپ�کتهرانتهران
مرکز 

تهران - م�دان المپ�ک - جنت امال� حسیW% - خ�ا*ان چهلم -  ال� 17__آنالین__توان�خ�� 

13081اعجازتهرانتهران
مرکز 

استان تهران، تهران، ا�pاتان، صارq، نرس�دە *ه ا�pاتان__آنالین__توان�خ�� 

15409ک�انتهرانتهران
مرکز 

س�م̂?ی نارمک (دک̂? اtت) تقاطع فرجام ساختمان ک�ان پ939__آنالین__توان�خ�� 

16093ترنمتهرانتهران
مرکز 

نازی آ*اد.خ�ا*ان بهمن�ار.فاز1ب�مارستان مفwح.ط�قه اول.واحد8__آنالین__توان�خ�� 



20726حاxتهرانتهران
مرکز 

__آنالین__توان�خ�� 
تهران|ارس-م�دان شهرک ام�د-*لوار مطهری-نgش کوچه 11مرکزی(غفاری 

ی) ال� 184 ط 3 % نط?%

29358ک�ا&% تهرانتهران
مرکز 

�% اصفها&% *عد از مرزداران ک ولدخا&% ساختمان مهتاب ط�قه 5__آنالین02144212642توان�خ��  ا��

30051مرو=ان پورتهرانتهران
مرکز 

% ب�دهندی و اول�ا&S __آنالین__توان�خ��  >iوزی، ب استان تهران، تهران، چهارصد دستLاە، پ?<

30848آtدینتهرانتهران
مرکز 

م اقدس�ه روKروی مسجد جامع پ26ط2__آنالین__توان�خ�� 

12635شفا*خشتهرانتهران
مرکز 

تهران خ�ا*ان شه�د نامجو(گرmان) اNستLاە مسجد پ666__آنالین__توان�خ�� 

18556رموکتهرانتهران
مرکز 

س�الن شماx- خ�ا*ان محسن آزادی-  ال� 79- ساختمان پزش�ان 98- واحد 4__آنالین__توان�خ�� 

19549ابوذرتهرانتهران
مرکز 

خ�ا*ان قزو=ن- انتهای قلعه مر�% - ابتدای ابوذر-  ال� 8__آنالین__توان�خ�� 

29677آرزوتهرانتهران
مرکز 

% حات� و ح��__آنالین02188478823توان�خ��  >iشه، مطهری، بNاستان تهران، تهران، ع�اس آ*اد - اند

تهرانتهران
 ) Ŵع= مرکزی ��

29678خندان )
مرکز 

__آنالین__توان�خ�� 
=وترا&� مرکزی  % =عŴ ضلع شمالغرب س�دخندان ساختمان 1006 ف?< خ�ا*ان ��

=عŴ ( خندان ) ��

30553(لی��ک  ک�امهرتهرانتهران
مرکز 

__آنالین__توان�خ�� 
=عŴ *االتر از tخچال نرس�ذە *ه م̂?و قلهک جنب خانه درسا ساختمان  ��

% قلهک پزش�ان س?�

30827ش�خهاتهرانتهران
مرکز 

آنالین__توان�خ�� 
این مرکز تا اطالع ثانوی برای (ل�ه 

ب�مه شدmان خدمت ارائه ن� دهد.
- �̂ تهران|ارس-فل�ه دوم-خ جشنوارە-خ مهران سجدە ای جنو&� -خ 170 ��

شه�د طاهw=ان-پ60

31537مهرانتهرانتهران
مرکز 

فل�ه دوم صادق�ه خ ول�ع�  ال� 35 واحد12__آنالین__توان�خ�� 

31888آtداتهرانتهران
مرکز 

__آنالین__توان�خ�� 
فل�ه 2 صادق�ه-نgش خ آtت ال... (اشا&% -خ سازمان برنامه شماx-مجتمع 

پزش� ام?< 

21815درمان و دردتهرانتهران
مرکز 

__آنالین02166538603توان�خ�� 
ستارخان خ�ا*ان بهبودی نgش *قال *ا�� ساختمان پزش�ان پردNس ط�قه اول 

واحد اول

22818صادق�هتهرانتهران
مرکز 

__آنالین02144241944توان�خ�� 
% ط�قه 4  فل�ه اول صادق�ه نرس�دە *ه چهارراە خcو ساختمان پزش�ان س?�

واحد 18

29225موسسه مادرتهرانتهران
مرکز 

وزی جنب *لوار ابوذر  ال� ب\ست و چهار ط�قه دوم__آنالین__توان�خ��  تهران خ�ا*ان پ?<



33003محبتهرانتهران
مرکز 

ق جنب *انک تجارت ساختمان دک̂? زار�__آنالین__توان�خ��  *لوار فردوس ��

�10203شاطتهرانتهران
مرکز 

__آنالین__توان�خ�� 
نارمک-خ�ا*ان شه�دثا&% غر&� (46م̂?ی غر&� )-روKروی ب�مارستان انصاری-

 ال�384

29697شفاتهرانتهران
مرکز 

__آنالین02188904466توان�خ�� 
تهران،*االتر از م�دان ول�ع� نرس�دە *ه س�نما افw=قا  ال� 1802 ساختمان 

اط�ا ط�قه دوم

تهرانتهران
توان�خ�� جمع�ت 

32230هالل احمر
مرکز 

__آنالین__توان�خ�� 
خ�ا*ان ول�ع�- *االتر از م�دان ونک-خ�ا*ان رش�د tاس�-جنب ب�مارستان 

خاتم االن��ا-معاونت بهداشت درمان و توان�خ�� هالل احمر

34251ثمKwخشتهرانتهران
مرکز 

خ�ا*ان شه�د رجا&S اNستLاە ورزشLاە کوچه طاهری   ال�40  ط�قه اول__آنالین02155300045توان�خ�� 

12162موسسه  سنا&S تهرانتهران
مرکز 

نازی آ*اد خ�ا*ان مدائن  اساژ یوسف ط�قه سوم واحد38__آنالین__توان�خ�� 

23313آهنگ سالمŴ تهرانتهران
مرکز 

% ع�ادی و �اج ساختمان ارام  ال� 398 ط�قه 2 واحد 8__آنالین__توان�خ��  >iا*ان فرجام ب�خ

23590فاط�ماتهرانتهران
مرکز 

وزی  ال� 846__آنالین__توان�خ��  خ�ا*ان پ?<

24774رساورزشتهرانتهران
مرکز 

تهران *لوار کشاورز روKروی ب�مارستان  ساسان  ال� 94  ط�قع ششم شماx__آنالین__توان�خ�� 

29111آرمان بهبود ایران�انتهرانتهران
مرکز 

م�دان ونک-خ mاندی جنو&� -کوچه ب\ستم- ال� 10__آنالین__توان�خ�� 

29918مرادی فرتهرانتهران
مرکز 

__آنالین__توان�خ�� 
% *لوار ا*اذر وخ�ا*ان مهران پ71 ساختمان پزش�ان  >iت اله (اشا&% بtا*ان آ�خ

 ارسا ط�قه اول واحد 2

�30557س�م سالمتتهرانتهران
مرکز 

__آنالین02144758595توان�خ�� 
کب?< )  شهرک mلستان( راە آهن) ابتدای خ�ا*ان امب?< کب?< ( تقاطع آزادmان و ام?<

 ال� 6 ط�قه همکف

35630راستگوتهرانتهران
مرکز 

ق�طw=ه-خ�ا*ان برادران سل�ما&% غر&� -کوچه مرادی- ال� 3__آنالین02122398250توان�خ�� 

قتهرانتهران 31869مرکزی ��
مرکز 

__آنالین__توان�خ�� 
% فل�ه دوم و سوم 190 غر&� (عل�دوسŴ )  ال� 1 واحد 7  >iتهران|ارس ب

ساختمان رادین

32190موسسه  حا¡� *اقرتهرانتهران
مرکز 

__آنالین02133093123توان�خ�� 
د چهاراە ن�W اpرم کوچه شه�د فتح اله خزا&S  ال� tک  وزی خ�ا*ان ن?� خ�ا*ان پ?<

ساختمان پزش�ان رازی ط�قه چهارم

33655 ارسهتهرانتهران
مرکز 

__آنالین__توان�خ�� 
 اسداران . خ�ا*ان شه�د جعفری(بوستان نهم ).  ال� 133 . سختمان پزش�ان 

مهر . ط�قه 5. واحد 18



34411موسسه  بهرامتهرانتهران
مرکز 

̂� پ 390 ط همکف__آنالین02155144921توان�خ��  خ قزو=ن خ قلعه مر�% خ ابوذر ��

34413افق روشنتهرانتهران
مرکز 

̂�  ال�2 ط اول__آنالین02188686800توان�خ��  % تر از  ل ن�اNش نgش کوچه 33 �� >iا*ان سعادت آ*اد  ای�خ

34528موسسه  tادمانتهرانتهران
مرکز 

شهرک غرب *لوار فرحزادی *االتر از *لوار دادمان ک.چه ناخدا محتاج  ال� 1__آنالین02188088541توان�خ�� 

تهرانتهران
کت دک̂? (امران  ��

34530شادانفر
مرکز 

__آنالین02122970973توان�خ�� 
% تر از  ل روq روKروی اNستLاە سه�ل  ال� 1754  >iای  Ŵع= اله�ه خ�ا*ان ��

واحد 13

35380واثقتهرانتهران
مرکز 

ی خ شیخ بها&S پ 51 ط�قه همکف__آنالین02155360954توان�خ��  خ ول�ع�  ل ام?< بهادر خ ¦ش?<

36192رادtارتهرانتهران
مرکز 

% ج�حون و tادmار-نgش کوچه نظری- ال�1__آنالین02166371959توان�خ��  >iخ.مال¨ اش̂? -ب

36517توان آفw=نتهرانتهران
مرکز 

__آنالین02177417958توان�خ�� 
=ن مقدادا- ال� 168-ط�قه  % و هوا&S -جنب  مپ ب?% وزی-رو *ه روی چهارم ن?< پ?<

3

مند آ̂& سازتهرانتهران 33073ه?%
مرکز 

__آنالین22345984توان�خ�� 
اتKªان چمران جنوب خرو¡� شهرک  آ̂& ساز خ�ا*ان سوری کوچه دوم  ال� 

دوم مجتمع نور واحد 005

36926 ا�تهرانتهران
مرکز 

ی درمانLاە  ا�__آنالین02144487389توان�خ��  جنت آ*اد مرکزی-خ�ا*ان مخ?�

% تهرانتهران >i33145 ارم
مرکز 

__آنالین88553547توان�خ�� 

% نادر  >iب- Ŵع�،*االتر از بهش�ا*ان ول�سا�، خ - % >iاستان تهران، تهران، آرژانت
و دل افروز-ساختمان پزش�ان تخص» ک�م�ا- ال� 2119-ط�قه چهارم-

روKروی اNستLاە  له اول tا شه�د بهشŴ اتKªوس های تندرو

35816ار=که پرسپول\ستهرانتهران
مرکز 

خ�ا*ان اندرزگو-کوچه خل�j- ال� 195__آنالین02122291122توان�خ�� 

32421توان tارتهرانتهران
مرکز 

__آنالین__توان�خ�� 
=عŴ خ�ا*ان مهران کوچه صمدزادە  ال� 134 ساختمان  خا&% آ*اد نو شهرک ��

آراز  واحد10

36020صاد̂� تهرانتهران
مرکز 

__آنالین02144723851توان�خ�� 
 همت غرب - جنب ب�مارستان تw=تا - مجتمع پزش�ان تw=تا - ط�قه ششم - واحد 

A

% تهرانتهران >i33808راه
مرکز 

=عŴ *االتر از حس�ن�ه ارشاد خ ق�ا  ال� 6 واحد__آنالین__توان�خ��  تهران خ ��

36453اقامت دهکدە �شاطتهرانتهران
مرکز 

__آنالین02126853812توان�خ�� 
̂� -انتهای  وزکوە �� تهران-خ�ا*ان ول�ع�-زعفران�ه-خ�ا*ان فال¡-خ�ا*ان ف?<

روشن اول-ساختمان دهکدە �شاط



11411رKاط کw=مرKاطکwمتهران
مرکز 

__آنالین__توان�خ�� 
=وترا&� رKاط  % رKاط کw=م خ�ا*ان شه�د مل°  اساژ زرافشان ط�قه اول واحد ۵۴ ف?<

کw=م

رKاطکwمتهران
وح�د صاد̂� 

 % >i16871هشج
مرکز 

__آنالین02156767060توان�خ�� 
شهرستان بهارستان - �س²م شهر - 12 م̂?ي سوم - كوچه 10 م̂?ي ام²د -  الك 

15

اناتتهران گشم?< m33347ل?�
مرکز 

فل�ه اول تهران|ارس-*ه سمت اتKªان *اقری پ 78ی__آنالین__توان�خ�� 

% شهر ريتهران >i15359آرم
مرکز 

__آنالین__توان�خ�� 
شهرری-خ�ا*ان شه�دغیوری(جادە سوم سابق)-نgش کوچه تاج�ک- ال�40-

واحد1

32670(لی��ک  عیو¶% شهر ريتهران
مرکز 

شهرری خ�ا*ان 24 م̂?ی رازی خ�ا*ان پ�لغوش  ال�4__آنالین__توان�خ�� 

32843مهررا·اشهر ريتهران
مرکز 

شهرری خ�ا*ان پ�لغوش  ال�20 ط4__آنالین02155927607توان�خ�� 

16462طاهاشهwارتهران
مرکز 

__آنالین__توان�خ�� 
استان تهران، شهw=ار،  خ�ا*ان ول�ع� (عج) - روKروی ب�مارستان -  اساژ حافظ 

- ط�قه دوم -واحد 7

34892صحتشهwارتهران
مرکز 

__آنالین02165242025توان�خ�� 
استان تهران-شهw=ار-*لوار رسول اpرم غر&� -نرس�دە *ه م�دان ¦سیج- ال�384-

واحد2

11605ام�دmلستانتهران
مرکز 

=وترا&� ام�د__آنالین__توان�خ��  % بهارستان شهرmلستان ساختمان س�ناط�قه ی همکف واحد 2ف?<

% تهران >i16941نرگس پور=افرورام
مرکز 

% .قرچک.*اقرا*اد.جام|اس.روKروی کتا*خانه والtت. ال�510.ط�قه همکف__آنالین__توان�خ��  >iورام

% تهران >i30150تک محمدیورام
مرکز 

، دک̂? موسوی__آنالین__توان�خ��  ، طالقا&% % >iاستان تهران، ورام

% تهران >i35660شه وقارورام
مرکز 

قرچک-*اقر آ*اد-خ�ا*ان اصj-کوچه شه�د جماx  ال� 36__آنالین02136133541توان�خ�� 

% تهران >iورام
ت فاطمه زهرا  ح�%

35646(س)
مرکز 

__آنالین02136263537توان�خ�� 
*لوار رسالت خ�ا*ان زوارە نgش کوچه مدیر مرکز جرا¡ محدود آر=اطب ط�قه 

من>% 2


