
تلفنن�عکد مرجعنامشهراستان

صدور 
معر�� 
%شا#� توض حاتنامه

10066امام خمی�� (رە)اسالمشهرتهران

درمان�اە 
تک 

�� تر از قاسم ا-اد رو,روی ث)ت احوال__آنالین__تخص جادە ساوە 3ای12

10738چهاردانگهاسالمشهرتهران

درمان�اە 
تک 

�<= 3ال>19__آنالین__تخص چهاردانگه خGا-ان شهGد هGدخ Dلستان سوم @?

اسالمشهرتهران
درمان�اە تخص� چشم 

30728نور,خش

درمان�اە 
تک 

�__آنالین__تخص
-عدازجادە ساوە--عدازخ نواب-جنب داروخانه شMانه روزی امام خمی�� -

3ال>877

Tه امام رضا (ع)اسالمشهرتهران 1U22391خ

درمان�اە 
تک 

�__آنالین__تخص
 - Vد فضGا-ان کوچه شهGانتهای خ  �Zا-ان ا[ت اله ]اشاGاسالمشهر - خ

Tه امام رضا (ع) 1Uدرمان�اە خ

23376حکGم فاراẐ اسالمشهرتهران

درمان�اە 
تک 

�آنالین__تخص

 این مرکز در خصوص بGمه نامه  
 درمان تeمVG ایثارگران دارای بGمه

� اجتماf و بGمه های  گر 3ا[ه (تام12
استان تهران شهرستان اسالمشهر رو,روی شهرک سالور.مسلح )طرف قرارداد نg -اشد

اسالمشهرتهران
درمان�اە شMانه روزی امGد 

31864نeGان

درمان�اە 
تک 

�مGدان نماز -لوار الغدیر تعاون [eم__آنالین__تخص

Tه مسجد جامع فاطمGهتهرانتهران 1U10072خ

درمان�اە 
تک 

�ی، پ34__آنالین__تخص 1Uد[ه، خ رجب نصGتهران، تهران نو، خ وح

10231طب الحسنتهرانتهران

درمان�اە 
تک 

�ستان-جنب مسجد امام حسن-3الك 8__آنالین__تخص �Uا-ان هuه-شهرك والفجر-خwxاف

10238افالطونتهرانتهران

درمان�اە 
تک 

�استان تهران، تهران، شارق، دماوند، شعMا�Z __آنالین77541319تخص



27248درمان�اە شMانه روزی سلGمتهرانتهران

درمان�اە 
تک 

�آنالین__تخص

در این مرکز تا اطالع ثانوی خدمت 
"وT{Tت" برای بGمه شدDان ب}Gاد 

شهGد و امور ایثارگران غ1U فعال ~ 
� ا[ما�Z و -ایندرTان-اشد. استان تهران، تهران، عV آ-اد، دستوارە، ب12

10071شMانه روزی طب الرضا (ع)تهرانتهران

درمان�اە 
تک 

�آنالین__تخص

در این مرکز تا اطالع ثانوی 
"خدمت وT}Tت" برای بGمه شدDان 

 1Uد و امور ایثارگران غGاد شهG{ب
وزی. -لوار ابوذر. 3ل دوم . خGا-ان ائمه اطهار. ن)ش خGا-ان -اقری .فعال ~ -اشد. 1Uپ

تهرانتهران
ت قاسم بن  Tه ح�� 1Uخ

10081الحسن

درمان�اە 
تک 

�__آنالین__تخص
<= مGدان خGا-ان عMدالمحمدی 3ال>  ?xضلع شمال =Zد محالGات�,ان شه

ت قاسم 3 جنب مسجد ح��

10820فرهنگGان  زT}ب -ختGاریتهرانتهران

درمان�اە 
تک 

�ی اول خGا-ان شهGد عنا�ستا�Z 3ال> 239__آنالین__تخص =Uه 15 مTxاف

21928نارمکتهرانتهران

درمان�اە 
تک 

�آنالین__تخص

این مرکز تا اطالع ثانوی غ1U فعال 
~ -اشد.                                      
                                                   
                                                   

                 خدمت 
Tو � 1Uرداری،آزما�ش،ف,�Tت،تص�T}Tو

،]لونوسکو�Z و  �Zآندوسکو، �Zترا
اقدامات مجاز @�ا�Z در این مرکز 

ی غرẐ انجام ~ شود =Uا-ان 46مGنارمک خ

تهرانتهران
وTژە دا�شج�Tان دا�ش�اە 

32527تهران

درمان�اە 
تک 

�مGدان انقالب خGا-ان 16 اذر مرکز بهداشت و درمان دا�ش�اە تهران__آنالین__تخص

14012شکوفهتهرانتهران

درمان�اە 
تک 

�__آنالین__تخص
چهار راە [افت آ-اد- شهرک و� ع�- خGا-ان حGدری جنوẐ - خGا-ان 

( �Zرجا )دان زاهدیGوحدت- م

Tه امام رضا(ع)تهرانتهران 1U14217خ

درمان�اە 
تک 

�__آنالین__تخص
ابتدای جادە قد[م ک�ج-�شت ]ارخانه ش1U 3استورTزە-خGا-ان 17شه�Tور-

ت ابوالفضل(ع) ی دوم وسوم-جنب مسحد ح�� =U15م � ب12



17514طوẐ تهرانتهران

درمان�اە 
تک 

�__آنالین__تخص
وزی-خGا-ان نÛد شما� - خGا-ان داود آ-ادی غرẐ - ن)ش  1Uا-ان پGخ

کوچه ]ما� - 3ال>22

19057ایران�ارستهرانتهران

درمان�اە 
تک 

�آنالین__تخص

در این مرکز تا اطالع ثانوی 
"خدمت وT}Tت" برای بGمه شدDان 

 1Uد و امور ایثارگران غGاد شهG{ب
فعال ~ -اشد.

<= - ن)ش ب�ست  بزرگراە ایران�ارس - جنت آ-اد شما� - انتهای Dلزار @?
ی فردو� =Uم

320050انزدە شعMانتهرانتهران

درمان�اە 
تک 

�آنالین__تخص

در این مرکز تا اطالع ثانوی خدمت 
"وT{Tت" برای بGمه شدDان ب}Gاد 

شهGد و امور ایثارگران غ1U فعال ~ 
-اشد.

خGا-ان 17 شه�Tور جنوẐ _ 3ای�نU= از ت1U دوقلو _ ن)ش ن�= تاجGک _ 
3ال> 1

20819دکU= عV هاشم نژادتهرانتهران

درمان�اە 
تک 

�ی شکوفه -رو,روی 3ارک بهار -3ال>86__آنالین55828545تخص =Uدل ا-اد- 35مMع

29409نداتهرانتهران

درمان�اە 
تک 

�چGذر مGدان ندا -لوار عسگری 3ال> 3__آنالین__تخص

14219درمان�اە فرهنگGان مرکزیتهرانتهران

درمان�اە 
تک 

�مGدان امام خمی�� - چهارراە � ت1U - جنب 3ا[انه فGاض -خش__آنالین__تخص

تهرانتهران
درمان�اە فرهنگGان منطقه 

1830328

درمان�اە 
تک 

�__آنالین__تخص
چهارراە [افت ا-اد -لوار معلم مGدان معلم خGا-ان تخ�= 3ال> 20 

درمان�اە فرهنگGان منطقه 18

Tه انصارتهرانتهران 1U13644خ

درمان�اە 
تک 

�آنالین__تخص

خدمات وT}Tت، 
Tوترا�Z و  � 1Uرداری،ف,�Tآزما�ش،تص�
اقدامات مجاز @�ا�Z در این مرکز 

ارائه ~ گردد.
، رو,روی بGمارستان -ازرDانان ،  =Zد محالGا[ان ری، ابتدای ات�,ان شهGخ

درمان�اە انصار

316840ارتGانتهرانتهران

درمان�اە 
تک 

�__آنالین__تخص
بزرگراە رسالت - خGا-ان شهGد هما�Z - 3ال> 287- درمان�اە شMانه روزی 

3ارتGان

19219تخص� شهدای عV آ-ادتهرانتهران

درمان�اە 
تک 

�استان تهران، تهران، عV آ-اد، دستوارە، -استا�Z پور__آنالین02155086600تخص



29709درمان�اە شهGد ص}یع خا�Z تهرانتهران

درمان�اە 
تک 

�تهران-تهرا�x-شهرک استقالل-خ دکU= عبGدی__آنالین__تخص

تهرانتهران
درمان�اە شMانه روزی 

ت ولGع� (عج) 29770ح��

درمان�اە 
تک 

�__آنالین__تخص
کGلومU= 9 ات�,ان تهران ک�ج چیتگر شهرک راە آهن ابتدای خGا-ان شهGد 

بGگد� جنب شهرک [اس

29785درمان�اە فاطمه زهرا -کوثر2تهرانتهران

درمان�اە 
تک 

�آنالین__تخص

این مرکز  فا -ه خانوادە معزز 
ایثارگران و ب}Gاد شهGد خدمت ارائه 
 �ZوتراT � 1Uت، فT}Tدهد . خدمت و ~
و اقدامات مجاز @�ا�Z در این مرکز 

می�� سی�= شهرک شهGد محالZ= -لوار فتح درمان�اە کوثرانجام ~ شود.

تهرانتهران
درمان�اە شMانه روزی 

29430سعادت آ-اد

درمان�اە 
تک 

�<= خ مجد پ8__آنالین__تخص سعادت ا-اد م ]اج خ @و @?

تهرانتهران
درمان�اە تخص� قلب و 

10832عروق

درمان�اە 
تک 

�خ ولGع� رو,روی درب اصV 3ارک ملت ک شناساپ9__آنالین__تخص

تهرانتهران
درمان�اە شMانه روزی 

32895آزادDان

درمان�اە 
تک 

�خGا-ان خاوران -  خGا-ان سادات -  3ال> 95__آنالین02133002057تخص

تهرانتهران
درمان�اە ب}Gاد بGمارTــهای 

33473نادر

درمان�اە 
تک 

�__آنالین__تخص
خGا-ان جمالزادە شما�--عد از تقاطع ن�ت- کوچه شهGد مهاجری 

خامنه-3ال> 14-طMقه اول

� تهرانتهران 34711اصحاب الحس12

درمان�اە 
تک 

�� وحدت اسال~ و و� ع�-خGا-ان شهGد ¢شکری__آنالین55362256تخص خGا-ان مولوی-ب12

34730ذهن برتر ایرانGانتهرانتهران

درمان�اە 
تک 

�__آنالین02144221177تخص
� @ س�Û شما� و الÛز 3ال> 67 ط  شهرک زاندارمری -لوار مرزداران ب12

2و3

35012شهر سالم منطقه 3تهرانتهران

درمان�اە 
تک 

�ا-خانه__آنالین02196025309تخص Tع�= -3ای�نU= از حس�نGه ارشاد-نرسGدە -ه سه راە  � خGا-ان @?



35278شهر سالم منطقه 8تهرانتهران

درمان�اە 
تک 

�نارمک دردشت نرسGدە -ه حا̂¤ صاد<= پ218__آنالین02177955665تخص

35555شهر سالم منطقه 4تهرانتهران

درمان�اە 
تک 

�<= کوچه ب�� هاشم جنب ناحGه 6__آنالین02177794040تخص <= انتهای 196 @? تهران�ارس @?

35721شهر سالم منطقه 6تهرانتهران

درمان�اە 
تک 

�__آنالین02196082566تخص
� چهار راە طالقا�Z ومGدان ولGع� کوچه فرهنگ حسی��  خ ولGع� ب12

پ

24060مرکزی آهنگتهرانتهران

درمان�اە 
تک 

�خ آهنگ -لوار دە ح�= نرسGدە -ه دا�ش�اە تهران جنوب پ 352__آنالین__تخص

34330درمان�اە دکU= اطمینانتهرانتهران

درمان�اە 
تک 

�__آنالین55060854تخص
 نازی ا-اد -االتر از خGا-ان 3ارس درمان�اە شMانه روزی دکU= اطمینان 

3ال> 448

34698درمان�اە گ�شاتهرانتهران

درمان�اە 
تک 

�__آنالین02188253553تخص
ی سابق)  =Uتهران ات�,ان چمران (خ 3ارک وی کوی ن� (رو ب روی � م

3ال> 1128)

35249شهر سالم منطقه 10تهرانتهران

درمان�اە 
تک 

�� خ سMحا�Z و سه راە آذری پ1345__آنالین02166607988تخص خ قزوTن ب12

35321شهر سالم منطقه 13تهرانتهران

درمان�اە 
تک 

�� ا�ست�اە 3ل و آ[ت خ شهGد حاتg__آنالین02177439933تخص خ دماوند ب12

35331شهر سالم منطقه 17تهرانتهران

درمان�اە 
تک 

�__آنالین02155718889تخص
وزی-درمان�اە شهرداری  1Uا-ان فGدان ابوذر-رو,روی مسجد ابوذر-خGم

منطقه 17

35375شهر سالم منطقه نهتهرانتهران

درمان�اە 
تک 

�� ن)ش خ دستغGب پ 4__آنالین96025380تخص خ آزادی - خ استادمع12

35456شهر سالم منطقه دوازدەتهرانتهران

درمان�اە 
تک 

�__آنالین02177524857تخص
� - 3ال>  خGا-ان مجاهدین اسالم- -عداز چهارراە آب @دار- کوچه سGم12

7



35457شهر سالم منطقه 14تهرانتهران

درمان�اە 
تک 

�ات�,ان محالZ= غرب نرسGدە -ه 17 شه�Tور ن)ش گGل¨ شما�__آنالین02133006961تخص

35720شهر سالم منطقه 19تهرانتهران

درمان�اە 
تک 

�خا�Z آ-ادنو خ لط��G خ میثاق شما� ن)ش ک 16__آنالین02155022400تخص

Tه علوی زنجا�Z هاتهرانتهران 1U36232خ

درمان�اە 
تک 

�__آنالین02162985000تخص
Tه ، خGا-ان ابوسعGد ، ن)ش بن �ست دوم ، 3ال>   1Uدان منGتهران ، م

Tه علوی زنجانیها 1U47 ، خ

تهرانتهران
مرکز ارتقا سالمت و طب 

ی شفامهر صدرا 1U31883پ�شگ

درمان�اە 
تک 

�تقاطع فتª شقا<= و یوسف آ-اد ]لی}Gک شفامهرصدرا__آنالین__تخص

34983شهر سالم منطقه 5تهرانتهران

درمان�اە 
تک 

�<� اصفها�Z __آنالین02148088000تخص -االتر از فل»ه دوم صادقGه-ا@?

35172شهر سالم منطقه 20تهرانتهران

درمان�اە 
تک 

�� __آنالین02155970305تخص شهرری مGدان معلم ابتدای جادە ورام12

تهرانتهران
شهر سالم  منطقه ب�ست و 

35296دو

درمان�اە 
تک 

�شهرک @و آزاد شمال خ گودرزی ابتدای -لوار گGاە شنا�__آنالین02144184741تخص

35341شهر سالم منطقه 21تهرانتهران

درمان�اە 
تک 

�__آنالین02144183426تخص
کGلومU= 14 جادە مخصوص ک�ج -عدار ایران خودرو الین کندرو خ 49 

پ 31

تهرانتهران
شهر سالم شهدای 

35701شهرداری منطقه 19

درمان�اە 
تک 

�و نعمت آ-اد خ سهGل شما� مGدان مهرورز خ مهرآور2__آنالین02155827180تخص =Uر جنب مTخالز

33923درمان�اە شMانه روزی [استهرانتهران

درمان�اە 
تک 

�__آنالین__تخص
خGا-ان شهGدرجا�Z - مGدان بهشت- -لوار اب�¬شم-ن)ش قهرودی- 3ال> 

265

35430شهGد دادمانتهرانتهران

درمان�اە 
تک 

�__آنالین02188657901تخص
-لوار آف�Tقا-نرسGدە -ه چهار راە جهان کودک-خGا-ان شهGدی-کوچه 

س�ه-3ال> 10



� (مدینو)تهرانتهران 1U36848کوثر مش

درمان�اە 
تک 

�خGا-ان جمالزادە شما�-خGا-ان طو�__آنالین02166941530تخص

37348صفائGانتهرانتهران

درمان�اە 
تک 

�خGا-ان سهرە وردی شما�-خGا-ان خرمشهر-3ال> 18__آنالین02188502912تخص

تهرانتهران
ت  درمان�اە ح��

30279ولGع�(عج) س�اە

درمان�اە 
تک 

�تهران مGدان حر خ ]ما� خ ]اشان رو,روی -اش�اە فرهنگGان__آنالین__تخص

35330[استهرانتهران

درمان�اە 
تک 

�خGا-ان قِام مقام فراها�Z -مGدان شعاع-3ال> 31__آنالین02188847189تخص

35651ک�Tمه اهل ب�تتهرانتهران

درمان�اە 
تک 

�خGا-ان ]ارگر جنوẐ -نرسGدە -ه مGدان حر-خGا-ان دا�ش�اە جنگ__آنالین02164424186تخص

تهرانتهران
درمان�اە شMانه روزی مGالد 

336902ارسا

درمان�اە 
تک 

�Tع�= کوچه مGالن دوم__آنالین02166293001تخص شهرک ولGع� خ بهرا~ خ @?

38058شMانه روزی مرکزی شهرانتهرانتهران

درمان�اە 
تک 

�شهران- رو,روی فرهنگ @ای معرفت__آنالین02144307007تخص

36472نارونتهرانتهران

درمان�اە 
تک 

�__آنالین02133080604تخص
دە آ-ان انتهای خGا-ان  � 1Uدان سGا-ان پرستار مGوزی خ 1Uا-ان پGتهران خ

افراسGاẐ طMقه -االی حس�نGه سGدالشهدا درمان�اە نارون

38618همای رحمتتهرانتهران

درمان�اە 
تک 

�از مGدان مهران__آنالین02181954206تخص =U3ای�ن_V-دخندان_خ ]اGس

37383 رومات�سم ایرانتهرانتهران

درمان�اە 
تک 

�__آنالین02188004135تخص
Tن - خGا-ان شهGد ابوالفضل  � �Uاالتر از 3مپ بMا-ان ]ارگر شمالیGخ

خxوی 3ال> 70

35125بهرادتهرانتهران

درمان�اە 
تک 

�<� اصفها�Z -3ای�نU= از مرزداران-جنب Dلستان پهاردهم-3ال> 60__آنالین02144059760تخص ا@?



30124درمان�اە [ادDارتهرانتهران

درمان�اە 
تک 

�  خGا-ان ازادی خGا-ان شهGدان ن)ش درود[ان درمان�اە [ادDار ال> 10__آنالین__تخص

26004درمان�اە شاهدتهرانتهران

درمان�اە 
تک 

�آنالین__تخص

خدمت 
Tو � 1Uرداری،آزما�ش،ف,�Tت،تص�T}Tو

ترا�Z و اقدامات مجاز @�ا�Z در این 
تهران�ارس-خGا-ان جشنوارە-رو,ه روی مسجد سGدالشهدامرکز انجام ~ شود.

10070خاتمدماوندتهران

درمان�اە 
تک 

�آنالین__تخص

خدمت 
Tو � 1Uرداری،آزما�ش،ف,�Tت،تص�T}Tو

ترا�Z و اقدامات مجاز @�ا�Z در این 
-لوار امام خمی�� - رو,روی مخابرات - کوچه شهGد رجا�Z مرکز انجام ~ شود.

10116نکودماوندتهران

درمان�اە 
تک 

�__آنالین__تخص
Tن جد[د مرکز جرا¤  � �Uا-ان امام خمی�� رو,روی 3مپ بGرودهن خ

محدود نکو

10051مرکزی ر,اط ک�Tمر,اطک�wمتهران

درمان�اە 
تک 

�آنالین__تخص
 �Z3ذیرش در این مرجع درما 

°
موقتا

انجام نg شود.
تهران ر,اط ک�Tم -لوار امام خمی�� رو,ه روی خGا-ان ابرسا�Z درمان�اە 

مرکزی ر,اط ک�Tم

30791مه��رندر,اطک�wمتهران

درمان�اە 
تک 

�__آنالین02156727042تخص
شه��رند-مGدان امام خمی�� --ابتدای خGا-ان آسمان--درمان�اە شMانه 

روزی مه��رند

10210شMانه روزی آذر,ا[جانر,اطک�wمتهران

درمان�اە 
تک 

�استان تهران، �سGم شهر، چمران، بهش�= شما�__آنالین__تخص

ت عV اصغر(ع)شهر ريتهران 27497ح��

درمان�اە 
تک 

�__آنالین38476تخص
شهرری شهرک دولت ا-اد فل»ه دوم دولت ا-اد انتهای خGا-ان برادران 

 �ZاMا-ان طGا-ان پورزادە ن)ش خGبهش�= خ

شهر ريتهران
Tه شMانه روزی  1Uدرمان�اە خ

31898و� ع�(عج)شهرری

درمان�اە 
تک 

�__آنالین__تخص
استان تهران- شهرستان ری-کوی ارشاد- کوچه شهGد شعMان رستg فر- 

خGا-ان ]مGل 3ال> 151



17326شهدای شهرریشهر ريتهران

درمان�اە 
تک 

�شهرری - صفائGه - خ ابن -اب�Tه- ا�ست�اە درمان�اە پ 150__آنالین__تخص

36550تخص� چشم نور Dلهاشهر ريتهران

درمان�اە 
تک 

�__آنالین02136807810تخص
� سه راە 3ل سGمان و -لوار شهGد ک�gT 3ال>  فدایGان اسالم جنوب-ب12

425

شهر قدستهران
درمان�اە شMانه روزی 

35929صداقت

درمان�اە 
تک 

�__آنالین02146852040تخص
 Vا-ان مصGان ن)ش خDی انقالب رو,ه روی 3ارک آزاد =Uشهر قدس 45 م

fاجتما � جنب تام12

29300درمان�اە شMانه روزی جنتشه�wارتهران

درمان�اە 
تک 

�شاهدشهر--لوارشهدا-ن)ش خGا-ان عدالت-3ال>167__آنالین__تخص

34483درمان�اە [اشاشه�wارتهران

درمان�اە 
تک 

�__آنالین65639904تخص
وحGد[ه -لوار امام خمی�� (رە) کوچه بهارستان 6 ساختمان رازی پ 16 

ط1 واحد1

36835شMانه روزی شاهد(اند�شه)شه�wارتهران

درمان�اە 
تک 

�__آنالین__تخص
فاز [ک-ابتدای شاهد غرẐ -جنب 3اساژرضا-انتهای بن �ست آ²اە-3ال> 

5

36379ام1U ارشGاصالحGهتهران

درمان�اە 
تک 

�ی ولGع� کوچه 3امچال 1 3ال> 28 30__آنالین02156630024تخص =Uم

14707ام1U مالردتهران

درمان�اە 
تک 

�مارلGک- خGا-ان دکU= حساẐ - خGا-ان �3اە- درمان�اە شMانه روزی  ام1U __آنالین__تخص

24972مالصدرامالردتهران

درمان�اە 
تک 

�تهران- مالرد- -لوار رسول اµرم- جنب -انک صادرات- 3ال> 2252__آنالین__تخص

30271درمان�اە گوهر سالمتمالردتهران

درمان�اە 
تک 

�مالرد خ مطهری غرẐ درمان�اە گوهر سالمت__آنالین65143811تخص



� تهران � ورام12 Tه و� ع�(عج)ورام12 1U14207خ

درمان�اە 
تک 

�آنالین__تخص

خدمت 
Tو � 1Uرداری،آزما�ش،ف,�Tت،تص�T}Tو

ترا�Z و اقدامات مجاز @�ا�Z در این 
� خGا-ان مسجد جامع جنب مصV صاحب الزمان(عج)مرکز انجام ~ شود. ورام12

� تهران ورام12
ت  Tه داراشفا ح�� 1Uخ

13590مهدی(عج) قرچک

درمان�اە 
تک 

�__آنالین__تخص
Tه دارالشفاء  1Uجنب ادارە مخابرات- درمان�اە خ - Vقرچک--لوار اص

ت مهدی(عج) قرچک ح��


