
 نوع مرجع نام مرجع

تاريخ 
شروع 
 تلفن منطقه استان قرارداد

بخش 
 آدرس پذيرش

 -آزمايشگاه  آبان 
 1390-11-
    -3268865-0262  شھریار  تھران  09

 -چھارراه مخابرات -خیابان ولیعصر -شھريار 
ساختمان  -انتھاي كوچه -كوي رودكي

 - طبقه اول - فروزان

 -آزمايشگاه  )پاتوبیولوژي(آرام 
 1385-08-
 - سرپایی  -22070871-22073888  2  تھران  01

 -كوچه شبنم - میدان سرو -سعادت آباد 
 - ١٩شماره

 -آزمايشگاه  )تشخیص پزشكي(آرامش 
 1389-08-
 - سرپایی  -22139016  2  تھران  01

 - خیابان نھم -میدان كاج -سعادت آباد 
 - ساختمان نیايش

 -آزمايشگاه  آرتین 
 1391-11-
 - سرپایی  -22206566  1  تھران  01

خیابان حكمت  -میدان اندرزگو -قیطريه  
 - ١پالك  -نبش كوچه خسروي  - غربي 
 -٤طبقه 

 -آزمايشگاه  آروين 
 1389-04-
 5  تھران  01

 44631336-44631335-44668396-
 - سرپایی  -44668485

 -باالترازمخابرات -بلواراصلي شھرك اكباتان 
ساختمان  -خانينبش كوچه حسین 

 - جديد ١٦پالك  -پزشكان صبا

 -آزمايشگاه  )تشخیص طبي(آريا 
 1387-08-
 - سرپایی  -3555770-0262-3565770-0262  شھریار  تھران  01

مجتمع  -خیابان آزادي -٣فاز - شھرانديشه 
 -جنب درمانگاه مركزي -پزشكان آپادانا

 -آزمايشگاه  آرياشھر 
 1392-03-
 - سرپایی  -44261618  5  تھران  01

 -جنب اشرفي اصفھاني -فلكه دوم صادقیه 
 -خیابان ھالل -پشت ترمینال میني بوس
 -٢درمانگاه فرھنگیان منطقه 

 -آزمايشگاه  آرين 
 1389-08-
 - سرپایی  -54-88549750  6  تھران  01

كوي  -تقاطع ولیعصر -خیابان شھیدبھشتي 
 - ٨پالك -نبش كوي شجاعي -شھیدعبادي

 -آزمايشگاه  )پاتوبیولوژي(آزادي  
 1385-07-
 - سرپایی  -66927009-66927008-66927010  11  تھران  01

مقابل  -نبش خیابان رودكي -خیابان آزادي 
 -سازمان حج وزيارت

 -آزمايشگاه  آزمايشگاه ايران زمین 
 1390-11-
 - سرپایی  -56384850  اسالمشھر  تھران  09

شرقي ساختمان  گلستان ابتداي ارغوان 
 -سھیل

 -آزمايشگاه  آزمايشگاه ايران پژوه 
 1390-11-
 - سرپایی  -56384850  اسالمشھر  تھران  09

گلستان ابتداي ارغوان شرقي ساختمان  
 -سھیل طبقه اول

          ورامین  تھران     -آزمايشگاه  آزمايشگاه ايرانیھا 

          ورامین  تھران     -آزمايشگاه  آزمايشگاه ايزد 

آزمايشگاه تشخیص طبي  
 -آزمايشگاه  انديشه

 1391-09-
 -انديشه     -65530941  شھراندیشه  تھران  01

آزمايشگاه تشخیص طبي  
 -شھريار        شھریار  تھران     -آزمايشگاه  موالنا

آزمايشگاه تشخیص پزشكي  
 -آزمايشگاه  مركزي شھريار

 1391-12-
    -65229986  شھریار  تھران  21

شھريار اول بلوار آزادگان جنب پاساژگیوي  
 -طبقه اول ودوم

آزمايشگاه تشخیص پزشكي  
 -آزمايشگاه  وحیديه

 1390-09-
 - ٦٤٥شھريار وحیديه خ امام خمیني پالك      -65632122  شھریار  تھران  21

آزمايشگاه تشخیص پزشكي  
 -آزمايشگاه  پارس

 1390-04-
    -65229230  شھریار  تھران  28

شھريارخ ولیعصركوچه مفتح ساختمان زرين  
 -طبقه اول

 -آزمايشگاه  آزمايشگاه دكتر فروھر 
 1390-06-
    -65227316  شھریار  تھران  01

شھريارخ ولیعصر جنب پارك كودك طبقه  
 - فوقاني پاساژدرخشان



 -آزمايشگاه  آزمايشگاه رباط كريم 
 1390-08-
 - رباط كريم جنب كوچه بانك كشاورزي  - سرپایی  -56425507  رباطکریم  تھران  11

 -روبروي كالنتري-بلوار امام-رودھن     -76503181  دماوندفیروزکوه  تھران     -آزمايشگاه  آزمايشگاه رودھن 

 -آزمايشگاه  آزمايشگاه زرافشان 
 1392-09-
    - سرپایی     اسالمشھر  تھران  13

          ورامین  تھران     -آزمايشگاه  آزمايشگاه مھر 

          ورامین  تھران     -آزمايشگاه  آزمايشگاه پويا 

 -آزمايشگاه  آفتاب 
 1390-10-
 - سرپایی  -44692010-44691200  5  تھران  15

ابتداي -سه راه مخابرات-شھرك اكباتان 
 -١پالك -كوچه اول-خیابان فیات

 -آزمايشگاه  )پاتوبیولوژي(آلبرت 
 1392-03-
 - سرپایی  -33252423  13  تھران  01

جنب پمپ  - خیابان پیروزي -میدان شھدا  
 -طبقه فوقاني بانك تجارت  -بنزين سلیمانیه

 -٦١١پالك 

 -آزمايشگاه  آنالیز 
 1390-07-
 - سرپایی  -44492907  5  تھران  25

متري  ٣٥-ستاريبزرگراه - بزرگراه نیايش 
 -١٥٣پالك -)مخبري(گلستان 

 -آزمايشگاه  ابوذر 
 1391-10-
 - سرپایی  -33198731  14  تھران  01

 -پل اول  -بلوار ابوذر  - خیابان پیروزي -تھران  
 - ٨٦١پالك  -نبش يكم شرقي 

 -آزمايشگاه  ارسطو 
 1392-04-
    -33007572  14  تھران  01

خیابان آيت اله سعیدي  - شھريور  ١٧خیابان  
زشكان  ساختمان  -میدان آيت اله سعیدي  -

 - طبقه دوم -كیمیا

 -آزمايشگاه  )تشخیص طبي(ارم 
 1387-07-
 - سرپایی  -9-44763118  22  تھران  01

 -خیابان زيبادشت باال - دھكده المپیك 
جنب  -طبقه پايین -مركزجراحي محدودارم

 -شھروند

          ورامین  تھران     -آزمايشگاه  زادهازمايشگاه عبدالرحیم  

          ورامین  تھران     -آزمايشگاه  ازمايشگاه نا مجو 

 -آزمايشگاه  اعتمادمقدم 
 1382-03-
 - سرپایی  -20-88344919  6  تھران  01

پايین تر از  -خیابان قائم مقام فراھاني 
 -  ١٠٧پالك  -نبش كوچه الوند -مطھري

 -آزمايشگاه  افق 
 1385-07-
 - سرپایی  -77185920-77193956  4  تھران  01

جنب  -بین چھارراه خاوروولیعصر -فرجام 
 -٥٠٧پالك -پیتزاكاكتوس

 -آزمايشگاه  )تشخیص طبي(اقدسیه  
 1384-10-
 - سرپایی  -22800082-22802072  1  تھران  01

پشت مسجدامام  -خیابان اقدسیه 
 -)ع(جعفرصادق 

    -4356363-0229-4350999-0229  رباطکریم  تھران     -آزمايشگاه  اكبرآباد 
خیابان امام  -نسیم شھر - رباط كريم 

 - ٧٩٧پالك -متري چمران ١٤باالتراز -خمیني

    -0221 -5238182  دماوندفیروزکوه  تھران     -آزمايشگاه  البرز 

جنب ايستگاه مخابرات  -گیالوند -دماوند 
ساختمان  - وايستگاه میني بوس راني

 -٣طبقه -پزشكان البرز

 -آزمايشگاه  امیركبیر 
 1390-08-
 - سرپایی  -66611846  18  تھران  01

اول -چھارراخ يافت آباد-جاده ساوه 
 -٣پالك -بلوارمعلم

 -آزمايشگاه  انديشه 
 1388-01-
 - سرپایی     شھریار  تھران  01

 - غربي ٥و ٤خیابان بین  -١فاز - شھرانديشه 
 -طبقه اول -٥٧٤پالك

 -آزمايشگاه  انستیتو پاستور ايران 
 1392-02-
 -٦٩خیابان پاستور پالك  - میدان پاستور   - سرپایی  -66402770  10  تھران  01

 -آزمايشگاه  ايران نوين 
 1383-05-
 - سرپایی  -66942983-66944554  6  تھران  01

بعدازتقاطع  -خیابان دكترفاطمي غربي 
پالك  -روبروي اداره مھندسي ارتش -كارگر



 -جديد ١٩٤

 -آزمايشگاه  )تشخیص پزشكي(ايرانا 
 1386-11-
 - سرپایی  -9-44463548  5  تھران  01

بلوارعدل  -بلوارمیرزابابايي -میدان پونك 
 - ساختمان پزشكان فتح -  ٦٥پالك  -جنوبي

 -طبقه اول

 -آزمايشگاه  بابك 
 1389-02-
 - سرپایی  -33676670-33677895  14  تھران  01

نرسیده به  -خیابان شكوفه -خیابان پیروزي 
 - نبش كوچه گیويان -میدان شكوفه

پالك  -طبقه سوم -ساختمان پزشكان ھما
٧٤- 

 -آزمايشگاه  باقرشھر 
 1385-07-
 - سرپایی  -55213020-55203020  20  تھران  01

بلوارامام  -)جاده قديم قم(باقرشھر -شھرري 
 -٧جنب ابوذر -خمیني

 -آزمايشگاه  برھان 
 1391-02-
 - سرپایی  -66572317  10  تھران  01

پالك  -بین رودكي ونواب  -خیابان آذربايجان  
٦١٩ - 

 -آزمايشگاه  )تشخیص پزشكي(بھار 
 1385-05-
 - سرپایی  -88961748-88965818-88969545  6  تھران  01

 -بعدازچھارراه فاطمي -خیابان كارگرشمالي 
 - ١٦٢٧پالك -نرسیده به پمپ بنزين امیرآباد

 -آزمايشگاه  بھاردانش 
 1391-11-
 - سرپایی  -56753087  اسالمشھر  تھران  01

باالتر از  -خیابان امام خمیني  -نسیم شھر  
 -٧٩٧پالك  -متري چمران  ١٤

 -آزمايشگاه  )تشخیص طبي(بھبود 
 1389-11-
 -بلوارامام خمیني -شھرقدس  - سرپایی  -46825310  شھرقدس  تھران  01

 -آزمايشگاه  بھداد 
 1391-12-
 - سرپایی  -5-88547942  6  تھران  01

 - كوچه ششم  -خیابان قائم مقام فراھاني  
 - ١واحد  - ٢٧پالك 

 -آزمايشگاه  بھمن 
 1393-06-
 - سرپایی  -55708246  17  تھران  25

روبروي بوستان  -ابوذر غربي  -میدان فالح  
 -٨٠١شماره  - شقايق 

 -آزمايشگاه  بیمارستان جم 
 1393-04-
 - سرپایی  -5-88302224  15  تھران  20

بیمارستان  - خیابان فجر  -خیابان مطھري  
 -آزمايشگاه -جم

 -آزمايشگاه  بیمارستان دي 
 1384-02-
 - سرپایی  -88494602-88494601-88787666  6  تھران  01

نبش  -خیابان ولیعصر - میدان ونك 
 - آزمايشگاه بیمارستان دي - )توانیر(عباسپور

 -آزمايشگاه  بیمارستان رسالت 
 1391-02-
 - سرپایی  -22869647-52  4  تھران  01

اول چھل وپنج متري  - خیابان رسالت  
 - نبش خیابان ابوذرغفاري -سیدخندان 

 -آزمايشگاه  بیمارستان شھريار 
 1388-10-
 -نبش كارون -خیابان آذربايجان   - سرپایی  -4-66875361  10  تھران  01

 -آزمايشگاه  بیمارستان چشم پزشكي نور 
 1390-05-
 - سرپایی  -82401823-26  3  تھران  01

ابتداي خیابان -باالترازظفر- خیابان ولیعصر 
 -٩٦پالك- اسفندياري

 -آزمايشگاه  )پاتوبیولوژي(طاووستخت  
 1385-05-
 - سرپایی  -88846812-88305543  7  تھران  01

پالك  -بین مفتح وامیراتابك -خیابان مطھري 
١٧٦ - 

 -آزمايشگاه  تشخیص طبي اسالمشھر 
 1392-08-
 - سرپایی  -56127151  اسالمشھر  تھران  05

اسالمشھر ـربروي شھرك مھديه اول خ  
باغ نرده آزمايشگاه تشخیص ايرانشھر ـ 

 -طبي اسالمشھر

 -آزمايشگاه  تشخیصي پزشكي نور 
 1390-11-
 - سرپایی  -2350292  اسالمشھر  تھران  17

متري امام خمیني ٢٠اسالمشھر خیابان  
 -٧پالك  ٥كوچه 

تعاوني آزمايشگاه پزشكي  
 -آزمايشگاه  ري نوين

 1385-08-
 - سرپایی  -55909322  20  تھران  01

راه ورامین جنب اداره پست  ٣شھر ري  
 - روبروي امامزاده عبداهللا



 -آزمايشگاه  )ماري كوري(تھران مدالب 
 1383-02-
 - سرپایی  -1-22229780-81-22229779  3  تھران  01

نبش شمس  -روبروي پمپ بنزين -میرداماد 
 - طبقه دوم -٢٢٠پالك  - تبريزي جنوبي

    -0291_2266752  ورامین  تھران     -آزمايشگاه  )پاتوبیولوژي(جرجاني  
ورامین خیابان شھدا روبروي بانك كشاورزي  
- 

 -آزمايشگاه  )پزشكي(جردن  
 1387-05-
 - سرپایی  -88798979-88887821  6  تھران  01

 -نرسیده به تقاطع میرداماد - خیابان آفريقا 
 -٩شماره  -خیابان برادران عمدي

 -آزمايشگاه  )پاتوبیولوژي(جشنواره  
 1389-01-
 - سرپایی  -77879253-77880505  4  تھران  01

پل  - خیابان جشنواره -فلكه دوم تھرانپارس 
 -١٤٥پالك -چھارراه كادوس -ھوايي

 -آزمايشگاه  )پاتوبیولوژي(حاذق 
 1387-09-
 - سرپایی  -88441205  8  تھران  01

نبش كوچه  -تقاطع سبالن وشھیدمدني 
 -٤پالك -سنجري

 -آزمايشگاه  حافظ 
 1389-01-
 -زيرپل ھالل احمر -انتھاي بزرگراه نواب  - سرپایی  -55666692-55650961  17  تھران  01

 -آزمايشگاه  )تشخیص طبي(خاني آباد 
 1383-11-
 - سرپایی  -55006070-55007799  19  تھران  01

كوي  -متري میعاد ٢٠خیابان  - خاني آبادنو 
 -١٤پالك  -  ٣٩خاكپور شھید 

 -آزمايشگاه  خزانه 
 1383-04-
 - سرپایی  -55052716  16  تھران  22

طبقه  -نبش فلكه چھارم -خزانه بخارايي 
 - ٧٥پالك  -فوقاني فروشگاه ھديه

 -آزمايشگاه  داورپناه 
 1385-07-
 - سرپایی  -88895483-88809820-88809155  6  تھران  01

خیابان حافظ  -چھارراه كالج -خیابان انقالب 
 -مقابل ضلع شرقي دبیرستان البرز -شمالي

 -٣پالك -بن بست حیان

تشخیص (درمانگاه علوي  
 -آزمايشگاه  )طبي عمومي

 1387-09-
 - سرپایی  -55644490-55683679  11  تھران  01

نبش  - خیابان رباط كريم - میدان گمرك 
 - درمانگاه علوي -چھارراه انبارنفت

 -آزمايشگاه  )پاتوبیولوژي( دروس 
 1383-04-
 - سرپایی  -22557667-22541878  3  تھران  01

بعدازچھارراه  -خیابان دولت -خیابان شريعتي 
 -٢٤١پالك -باالي بانك صادرات - قنات

 -آزمايشگاه  دكتر شاھنگیان 
 1392-11-
 - سرپایی  -77409020  13  تھران  01

روبروي  - خاقاني بعد از پل  -خیابان دماوند  
 -٨آموزش و پرورش منطقه 

 -آزمايشگاه  دكتر صداقت 
 1382-08-
 - سرپایی  -46822474  شھرقدس  تھران  15

خیابن شھید  -میدان قنات  -شھر قدس  
 - ٣٥پالك  -جريته 

تشخیص (دكتر قلي زاده  
    -0291_2250711_2250463  ورامین  تھران     -آزمايشگاه  )طبي 

خرداد پشت اداره  ١٥خیابان ورامین  
كوي  ١١١بازرگاني سابق ساختمان پزشكان 

 -آزمايشگاه 

 -آزمايشگاه  دكتر مھدياني 
 1391-07-
 - سرپایی  -76318486  دماوندفیروزکوه  تھران  12

پائین تر از  - روبروي مسجد الرضا  -گیالوند  
 - خیابان سپاه

          ورامین  تھران     -آزمايشگاه  دكتر نژاده 

 -آزمايشگاه  دكتراطھري 
 1392-11-
 - سرپایی  -88102955  6  تھران  01

 - ٤٣پالك  -فتحي شقاقي  -يوسف آباد  
 -١واحد 

 -آزمايشگاه  دكترتقوي 
 1391-02-
 - سرپایی  -77875999-77702854  4  تھران  01

 -نرسیده به فلكه سوم  - تھرانپارس  
 -٣٤١ساختمان 

تخصصي (دكترجعفري  
 -آزمايشگاه  )پاتوبیولوژي

 1389-09-
 - سرپایی  -66249606  18  تھران  01

میدان  -يافت آبادغربي -جاده ساوه ٢كیلومتر 
خیابان حیدري  - شھرك ولیعصر - معلم

 - ٢٢٠پالك -شمالي



 -آزمايشگاه  دكترجلوه 
 1389-06-
 - سرپایی  -77204707-77804181  8  تھران  01

مابین چھارراه  -بزرگراه رسالت 
 -بعدازخیابان مدائن -سرسبزودردشت

 -روبروي داروخانه شبانه روزي سرسبز
 -٥٢٦پالك

 -آزمايشگاه  دكترحبیبي 
 1385-07-
 - سرپایی  -3-66700171  12  تھران  01

 -خیابان نوفل لوشاتو -خیابان فردوسي 
 -جديد ٢٠پالك

 -آزمايشگاه  دكترحیدريان 
 1390-05-
 - سرپایی  -55971711  شھرری  تھران  20

روبروي مركزمخابرات  –خیابان قم  -شھرري 
 -٢٤٤پالك  –شھیدمنتظري 

 -آزمايشگاه  دكترخسرواحمدي كاشاني 
 1390-04-
 -جاده ساوه ٢٠اسالم شھركیلومتر     -56355477  اسالمشھر  تھران  28

 -آزمايشگاه  )پاتوبیولوژي(دكترطاھري 
 1389-07-
 - سرپایی  -36025125  ورامین  تھران  01

روبروي  -خیابان خاوران - پاكدشت 
 -بعد از سه راھي پاكدشت -جھادسازندگي

 -آزمايشگاه  دكترفالح 
 1385-08-
 - سرپایی  -33827562-33824366  14  تھران  01

نبش چھارراه  -بلوارابوذر -خیابان پیروزي 
 -ساختمان پزشكان زمزم - زمزم

 -آزمايشگاه  دكترمحرابیان 
 1390-06-
 - سرپایی  -77050944-77371624  4  تھران  15

 - وفادارشرقي  -فلكه چھارم تھران پارس 
 -٨٧٤پالك  -نرسیده به سه راه استخر

 -٢و١واحد

 -آزمايشگاه  )تشخیص طبي(دكترمنشدي  
 1384-10-
 - سرپایی  -88191091-4  3  تھران  01

خیابان  باالترازمیردامادنبش -بلوارآفريقا 
زشكان  ساختمان  - ١٨٢شماره  -آناھیتا
 -آناھیتا

 -آزمايشگاه  )پاتوبیولوژي(دكترمھپور 
 1392-03-
 - سرپایی  -33348743-33343549-33789118  14  تھران  01

 -ايستگاه چھارصددستگاه -خیابان پیروزي 
 -٨٤٠پالك 

 -آزمايشگاه  دكترھمايون 
 1389-06-
 - سرپایی  -33121752  12  تھران  01

باالترازچھارراه  - خیابان مجاھدين اسالم 
پالك  - روبروي ساختمانھاي بھنام -آبسردار

١٩٨ - 

 -آزمايشگاه  دكتروزيرپناه 
 1390-09-
 -نبش كوچه سوم -باغ فیض -اسالمشھر  - سرپایی  -2345951-2364858-0228  اسالمشھر  تھران  08

 -آزمايشگاه  دماوند 
 1388-10-
 - سرپایی  -0221 -5221400  دماوندفیروزکوه  تھران  01

 -شھريور ١٧میدان  -دماوند 
 -طبقه اول -پاساژاسماعیلي

 -آزمايشگاه  دولت 
 1392-05-
 - سرپایی  -22558333-22584327-22558333  3  تھران  01

 -روبروي گلستان ھشتم  -خیابان پاسداران  
 -٣٩٤پالك  -جنب پمپ بنزين 

 -آزمايشگاه  )پاتوبیولوژي(دي 
 1392-03-
 - سرپایی  -55081000-55081495-55081482  16  تھران  01

 -اول مدائن -میدان بازاردوم -نازي آباد 
 -جديد ٣٤٤پالك

 -آزمايشگاه  رازي 
 1388-10-
 - سرپایی  -0221 -5235313  دماوندفیروزکوه  تھران  01

نبش دماوند گیالوند بلوار شھیدبھشتي  
 - ٤زنبق 

    -0229_4228130_4221369  رباطکریم  تھران     -آزمايشگاه  )تشخیص طبي (رازي  
رباط كريم ابتداي بلوار آزادگان كوچه شھید  

 -٩٧عالي مھر پالك 

 -آزمايشگاه  راستگو 
 1393-07-
 - اسالمشھر خیابان زرافشان  - سرپایی  -56375941  اسالمشھر  تھران  12

 -آزمايشگاه  رايت 
 1391-06-
 - سرپایی  -55382555  11  تھران  12

 -بین فرھنگ ومیدان منیريه  - خیابان ولیعصر 
 -٧٧٧پالك 

 -آزمايشگاه  )تشخیص طبي(رسالت 
 1383-04-
 - سرپایی  -22520031-22519696-22508555  8  تھران  01

مابین  -ضلع جنوبي بزرگراه -بزرگراه رسالت 
 -٨٨٠پالك -مجديه وكرمان



دكتررشیدي (رشد 
 -آزمايشگاه  )پاتوبیولوژي)(سابق

 1385-05-
 - سرپایی  -77912180-77914663  8  تھران  01

پايین ترازچھارراه  - خیابان دردشت -نارمك 
 -٣٧٠پالك -باالي بانك تجارت -گلبرگ

 -آزمايشگاه  رھا 
 1392-11-
 - سرپایی  -77874967  4  تھران  01

بین  -بین فلكه دوم و سوم  - تھرانپارس  
 - ٢٩٩پالك  -شرقي  ١٨٨و  ١٨٦خیابان 

 -٥واحد 

 -آزمايشگاه  رودھن 
 1388-10-
 -رودھن بلوار امام خمیني روبروي كالنتري   - سرپایی  -0221 -5723181  رودھنبومھنوجاجرود  تھران  01

 -آزمايشگاه  )پاتوبیولوژي(زعفرانیه  
 1385-07-
 - سرپایی  -22706324-22734270  1  تھران  01

 - نبش دوراھي زعفرانیه - خیابان ولیعصر 
 -١٥٩٠پالك  -ساختمان پزشكان زعفرانیه

 -طبقه اول

 -آزمايشگاه  )پاتولوژي(زكريا 
 1393-03-
 - سرپایی  -44114994  5  تھران  01

ابتدايي ستاري  -خیابان آيت اله كاشاني 
 -٥٨جنب گل فروشي مینیاتور پ  -جنوبي

 -آزمايشگاه  زكرياي رازي 
 1383-08-
 - سرپایی  -55913874  20  تھران  01

روبروي  -خیابان فدائیان اسالم -شھرري 
ابتداي كوچه  -پمپ بنزين حسین آباد

 -٨پالك - شھیدرياضت كش

 -آزمايشگاه  زند 
 1385-09-
 - سرپایی  -88913671-88908188  6  تھران  01

استادنجات نبش  - خیابان كريمخان زند 
 -٢١٤پالك - روبروي كلیسا -الھي

    -55264663  اسالمشھر  تھران     -آزمايشگاه  سارينا 
چھاردانگه شھرك گلشھر خیابان شھید  

 -بھشتي مجتمع پزشكي ولیعصر

 -آزمايشگاه  ساعي 
 1392-11-
 - سرپایی  -77883414  4  تھران  01

نرسیده به فلكه  -خیابان فرجام  - تھرانپارس  
 - lGجنب فروشگاه  - بین عادل و زرين  -دوم 
 - ٨٤پالك 

 -آزمايشگاه  سبزپوشان 
 1383-03-
 - سرپایی  -44098081-44073268  5  تھران  01

روبروي  - ابتداي كاشاني -فلكه دوم صادقیه 
 -جنب بیمارستان ابن سینا -پارك استقالل

 - ٣٨پالك 

 -آزمايشگاه  ستارخان 
 1383-02-
 - سرپایی  -66506658-66515468  2  تھران  01

بین سه راه تھران  -خیابان ستارخان 
 - ٤١٢پالك -حبیب الھي -ويالودريانو

 -آزمايشگاه  )پاتوبیولوژي(سروش 
 1391-03-
 - سرپایی  -33344746  14  تھران  01

باالي  -روبروي كارخانه فیلكو -خیابان پیروزي 
 -٣٩٣پالك -بانك قوامین

 -آزمايشگاه  )پاتوبیولوژي(سنايي 
 1385-07-
 - سرپایی  -88313543 -88301503  6  تھران  01

جنب بانك  -١٣نبش كوي  -خیابان سنايي 
 -١٠٤پالك -٣طبقه -رفاه

 -آزمايشگاه  سوده 
 1391-09-
 - سرپایی  -56173356  اسالمشھر  تھران  01

شھید منتظري خیابان  شھرك واوان بلوار 
 -نرگس

 -آزمايشگاه  سینا 
 1385-07-
 - سرپایی  -66002661  10  تھران  01

نبش  -ابتداي خیابان آزادي - میدان آزادي 
طبقه  -١٠ساختمان شماره  -كوي نوربخش

 -ھمكف

 -آزمايشگاه  سپند 
 1392-09-
 - سرپایی  -22802020  1  تھران  01

 -چھار راه آجودانیه بعد از  -خیابان اقدسیه  
 -ساختمان پزشكان  -نبش نیلوفر 
 -طبقه ھمكف -صاحبقرانیه 

 -آزمايشگاه  سپھر 
 1383-04-
 - ٢٩٢پالك  -خیابان طیب  -میدان خراسان   - سرپایی  -33703033  14  تھران  01

 -آزمايشگاه  )تشخیص طبي(سپھر 
 1389-07-
 - چھارراه نخل - خیرآباد - ورامین  - سرپایی  -36233109  ورامین  تھران  01



 -آزمايشگاه  شفا 
 1385-07-
 - سرپایی  -22714526  1  تھران  01

نرسیده به میدان  -اول خیابان ولیعصر 
 -جنب بانك ملت -تجريش

          ورامین  تھران     -آزمايشگاه  شفا قرچك 

          ورامین  تھران     -آزمايشگاه  شفا ورامین 

 -آزمايشگاه  )پاتوبیولوژي (شفق  
 1383-02-
 - سرپایی  -88454025  7  تھران  01

 - سھروردي شمالي -خیابان مطھري 
 -روبروي بانك صادرات -باالترازمطھري

 -طبقه اول -٢٩٧پالك

 -آزمايشگاه  )پاتولوژي(شفق طب آزما 
 0000-00-
 - سرپایی  -55065174-55067175  16  تھران  00

 -ايسگاه برق  -خیابان مداين  -نازي آباد 
 -نبش خیابان خزاعي پور، جنب قنادي شفق

 -آزمايشگاه  )تخصصي (شھرآرا 
 1386-07-
 - سرپایی  -88263746_88263812  2  تھران  01

 -ضلع جنوبي پارك -خیابان شھید آرش مھر 
 -مجتمع پزشكان شھر آرا

 -آزمايشگاه  )تشخیص طبي(شھريار 
 1382-08-
 - سرپایی  -3223130-0262  شھریار  تھران  01

 -ابتداي بلوارآزادگان -میدان قائم -شھريار 
 -مركزتجاري شھريار

 -آزمايشگاه  شوكت 
 1392-10-
 - سرپایی  -77187670  4  تھران  01

میدان الغدير  -خیابان ھنگام  -میدان رسالت  
 -١٥٤پالك  -كوچه چھارم غربي  -

 -آزمايشگاه  صاحبقرانیه 
 1385-05-
 - سرپایی  -26122008-22802019  1  تھران  01

ساختمان  - اول لواساني -انتھاي پاسداران 
 -٢طبقه  - ٢٢٢پزشكان 

 -آزمايشگاه  صادقیه 
 1383-05-
 - سرپایی  -44241055-44208450  2  تھران  01

جنب بانك  - ضلع جنوبي -فلكه اول صادقیه 
 - طبقه اول - ٤پالك  -سپه

 -آزمايشگاه  )پاتوبیولوژي(صفا 
 1383-07-
 - سرپایی  -77501857  13  تھران  01

 -خیابان ھفده شھريور -میدان امام حسین 
 -١٧٨٦پالك  -بعدازچھارراه صفا

تشخیص طبي (صوفیا 
 -آزمايشگاه  )وتخصصي

 1388-06-
 - ٥٢پالك -خیابان سايه - خیابان جردن  - سرپایی  -21942194-22039800  3  تھران  01

 -آزمايشگاه  طبي صفائیه 
 1388-03-
 - سرپایی  -33754898  شھرری  تھران  01

 -چھارراه خط آھن -میدان صفائیه -شھرري 
 -خیابان سرگردمحمدي

 -آزمايشگاه  طبیب 
 1390-08-
 - سرپایی  -33136454  12  تھران  01

-پايین ترازمیدان شھدا-شھريور ١٧خیابان  
 -روبروي اداره پست

    -36039818  ورامین  تھران     -آزمايشگاه  طه 
خیابان مطھري جنب چاپ ھديه  -پاكدشت  
 --ساختمان پزشكي مرجان  -

 -آزمايشگاه  غرب 
 1385-07-
 - سرپایی  -66874508 -9  10  تھران  01

بین پمپ بنزين  -خیابان آذربايجان 
 -٩٦٠پالك  -وقصرالدشت

 -آزمايشگاه  فارابي 
 1385-07-
 - سرپایی  -22719776-22712163  1  تھران  01

جنب پاركینگ  -میدان قدس -تجريش 
 -٩٩پالك -كوي سعادت - شھرداري

 -آزمايشگاه  فجر 
 1390-04-
 - سرپایی  -33798061  13  تھران  01

خیابان شھیدمرتجايي  –میدان امام حسین  
 -٢٧٣پالك  –

 -آزمايشگاه  فردا 
 1392-07-
 - سرپایی  -26122613  1  تھران  01

 - ٢٤١شماره  -ابتداي فرمانیه -پاسداران  
 -جنب باشگاه فرمانیه

 -آزمايشگاه  فردوس 
 1386-04-
 - سرپایی  -44127384 -44173582  5  تھران  01

بین ورزي  -بلوارفردوس غربي -آرياشھر 
 -٤٥٠پالك  -وپروانه

 -آزمايشگاه  فرھنگ 
 1387-08-
 - سرپایی  -3525123-0262  شھریار  تھران  01

 - میدان امام خمیني -١فاز - شھرانديشه 
 - درمانگاه فرھنگ - خیابان ھفتم غربي



 -آزمايشگاه  )پاتوبیولوژي(فروردين 
 1392-03-
 - سرپایی  -66837167-66367914  10  تھران  01

 -تقاطع خیابان كارون -خیابان امام خمیني 
 - طبقه ھمكف -١٠٢٦ساختمان

    -22600413  3  تھران     -آزمايشگاه  )تشخیص طبي(قلھك  
جنب  -باالترازخیابان يخچال -خیابان شريعتي 

 - ١پالك  -كوچه كدويي -ايستگاه متروقلھك

 -آزمايشگاه  )تشخیص پزشكي(كاج 
 1390-01-
 - سرپایی  -22377935-22084835  2  تھران  15

خیابان نبش  - باالترازمیدان كاج -سعادت آباد 
 - طبقه دوم -ساختمان پارسیان -پنجم

 -آزمايشگاه  كاخ 
 1385-07-
 - سرپایی  -88904003 -88901169  6  تھران  01

 -نرسیده به بلواركشاورز - خیابان فلسطین 
روبروي پزشكي ھسته اي  -جديد ٣٧٨پالك

 -مرجان

 -آزمايشگاه  )پاتوبیولوژي(كاوش 
 1386-02-
 - سرپایی  -44301231  5  تھران  01

خیابان شھیدعلي  -فلكه اول شھران 
 -طبقه فوقاني درمانگاه صدر -عسگري

 - ٢پالك

 -آزمايشگاه  كاوشگر تیسفون 
 1392-04-
 - سرپایی  -33317122  14  تھران  01

درمانگاه  - چھارصد دستگاه -پیروزي  
جنب آموزش و پرورش منطقه  -فرھنگیان 

١٤- 

 -آزمايشگاه  كوثر 
 1390-10-
 - ٣٩اسالمشھر زرافشان كوچه نعمتي پالك   - سرپایی  -56369600  اسالمشھر  تھران  14

 -آزمايشگاه  كیمیا 
 1387-01-
 - سرپایی  -3670913-0262  شھریار  تھران  01

روبروي داروخانه  -بلواررسول اكرم - مالرد 
 - شبانه روزي

 -آزمايشگاه  كیوان 
 1389-08-
 - سرپایی  -88712835-88706556  6  تھران  01

بین میرزاي شیرازي  -خیابان شھیدبھشتي 
 -١طبقه -٤٩٨پالك -وولیعصر

 -آزمايشگاه  المارك 
 1385-07-
 - سرپایی  -88711817-88718524  6  تھران  01

نبش  -خیابان سیدجمال الدين اسدآبادي 
 -٩پالك  -١٨خیابان 

 -آزمايشگاه  الوازيه 
 1391-12-
 8  تھران  19

 77899106-77801879-77891717-
 - سرپایی  -77891869

شماره  -ضلع جنوب شرقي  -میدان رسالت  
٧٧٦ - 

 -آزمايشگاه  لشگرك 
 1390-07-
 - سرپایی  -22458883  1  تھران  01

بین میني سیتي وسه -شمال بزركراه ارتش 
 - بعدازپل عابرپیاده-راه ازگل

 -آزمايشگاه  ماد 
 1383-05-
 - سرپایی  -22595085-22542276  3  تھران  01

چھارراه  -خیابان دولت -خیابان پاسداران 
 -روبروي پشت بانك رستم آباد -دلبخواه

 -طبقه ھمكف -٦٤پالك

 -آزمايشگاه  مادر 
 1392-11-
 - سرپایی  -88240588  2  تھران  15

 ط -٢٥٠پالك  - ٢٩نبش خیابان  -كوي نصر  
 -بقه دوم

 مرجعنوع  نام مرجع
نوع 

 تخصص

تاريخ 
شروع 
 قرارداد

تاريخ پايان 
 تلفن منطقه شھر استان قرارداد

بخش 
 آدرس پذيرش

مجوز صدور 
معرفي نامه 
الكترونیكي 



 درمان

 ندارد           7  تھران  تھران           بیمارستان  ارتش٥٠٢ 

 -جنرال  بیمارستان  آبان 
 1393-
06-01 

 1394-06-
 6  تھران  تھران  01

 88902785-
9_83838- 

- سرپایی 
 -بستری

آبان  - خیابان كريمخان 
 دارد  -جنوبي

 -جنرال  بیمارستان  آتیه 
 1393-
05-01 

 1394-05-
 -بستری  -9-88086081  2  تھران  تھران  01

میدان  -شھرك قدس 
 -بلوار فرحزادي -صنعت

 ندارد  -تقاطع دادمان 

 -عمومي  درمانگاه  آذربايجان 
 1390-
 - سرپایی  -56756774  اسالمشھر  تھران  تھران     04-28

نسیم شھر خیابان  
متري چمران نبش ١٤

 ندارد  - كوچه ابن سینا

    درمانگاه  آراز 
 1392-
 - سرپایی  -60-77191557  8  تھران  تھران     11-15

 - گلبرگ شرقي  - نارمك  
 -خیابان مدائن شمالي 

جنب مسجد  -  ٣٢٥پالك 
 ندارد  - ولي عصر

 -جنرال  بیمارستان  آريا 
 1392-
07-01 

 1393-06-
 -بستری  -5-88967181  6  تھران  تھران  01

نبش  -بلوار كشاورز 
 دارد  - خیابان وصال شیرازي

 آرياطب 
مركزجراحي  

    محدود
 1389-
06-01 

 1390-06-
 -3-36278900  ورامین  تھران  تھران  01

- سرپایی 
 -بستری

 -بلواررسالت - ورامین 
خیابان 

اسفندآباد (شھیدزواره
نبش خیابان  -)شمالي

 ندارد  -مدير

 -جنرال  بیمارستان  آزادي 
 1393-
04-01 

 1393-04-
 -بستری  -9-66001126  10  تھران  تھران  01

خیابان  -خیابان آزادي 
 ندارد  -میمنت 

 ندارد           ورامین  تھران  تھران           درمانگاه  آستانه 

 -جنرال  بیمارستان  آسیا 
 1392-
07-01 

 1393-07-
 -بستری  -88733571  6  تھران  تھران  01

خیابان -خیابان بھشتي 
روبروي  - احمد قصیر

دانشگاه عالمه 
 دارد  -طباطبايي

 آلفا 
مركزجراحي  

 -جنرال  محدود
 1392-
02-01 

 1393-02-
 -بستری  -3-88209101  3  تھران  تھران  01

تقاطع پل  - خیابان آفريقا 
ضلع جنوب  - میرداماد
 ندارد  -٢٧٢پالك  -شرقي

    بیمارستان  آيت اله طالقاني 
 1389-
 -بستری  -22432561 -6  3  تھران  تھران     10-01

 - انتھاي اتوبان چمران 
 -نرسیده به پارك وي 

جنب  -خیابان يمن 
 ندارد  -دانشگاه شھیدبھشتي

 -جنرال  بیمارستان  آپادانا 
 1392-
09-01 

 1393-08-
 -بستری  -9-88827045  6  تھران  تھران  01

 -سپھبد قرني شمالي 
 دارد  -خیابان سپند 

 -جنرال  بیمارستان  ابن سینا 
 1393-
05-01 

 1394-05-
 -11-44001900  5  تھران  تھران  01

- سرپایی 
 -بستری

 -فلكه دوم صادقیه 
ابتداي بلوار آيت اله 

 دارد  -كاشاني

 -عمومي  درمانگاه  )شبانه روزي(ابن سینا 
 1389-
 - سرپایی  -13-44071212  5  تھران  تھران     03-01

اول  -فلكه دوم صادقیه 
 - بلوارآيت اهللا كاشاني
 ندارد  -روبروي پارك استقالل



 -درمانگاه  درمانگاه  ابوفاضل 
 1390-
 15  تھران  تھران     02-15

 33012744-
33436323-
 - سرپایی  -33012744

خیابان  -میدان خراسان  
خیابان  -خاوران 

تقاطع  -شھیدانورزاده 
 -میدان خراسان -منصور

انتھاي  -خیابان خاوران 
 -خیابان انورزاده 

ش نب -بعدازتقاطع منصور
 ندارد  -كوچه ساعدي

 -عمومي  درمانگاه  )شبانه روزي(استقالل 
 1390-
 - سرپایی  -772409067  4  تھران  تھران     10-01

انتھاي -میدان رسالت 
-خیابان ھنگام
جنب -بلواراستقالل

پالك  - مسجدجواداالئمه
 ندارد  - ٢٦٦

 -تخصصي  درمانگاه  اعصاب سھروردي 
 1389-
 7  تھران  تھران     03-01

 88756322-
88756325-
 - سرپایی  -88743510-15

خیابان سھروردي  
بین  -شمالي

ابتداي  - آپاداناوپالیزي
 ندارد  -١/٢پالك  -كنگاور

 اعصاب و روان آسايش 
مركزجراحي  

    محدود
 1393-
03-01 

 1393-06-
 -بستری  -33791171  14  تھران  تھران  01

بین  -خیابان پیروزي  
 -شكوفه و امام علي 
 ندارد  -نبش كوچه رستمي

 افرا 
مركزجراحي  

 3  تھران  تھران        -جنرال  محدود

 22574297-
22556303-
22550992-
22769072-    

خیابان -خیابان پاسداران 
-تقاطع اختیاريه-دولت
 ندارد  - ٨١پالك 

 افق 
مركزجراحي  

 -عمومي  محدود
 1390-
 -6-88887045  6  تھران  تھران     02-01

بستری و  
 -سرپایی

نرسیده  - خیابان ولیعصر 
جنب  - به خیابان توانیر
مركزبھداشت 

كوي علي  -صداوسیما
 ندارد  - ٤پالك  -نعمتي 

 -عمومي  درمانگاه  )شبانه روزي(افالطون 
 1388-
 13  تھران  تھران     03-01

 77541319-
77581913-
 - سرپایی  -77585882

ايستگاه  -خیابان دماوند 
باالي بانك  - فرودگاه

 ندارد  -ملت

 بیمارستان  اقبال 
زنان  

 -وزايمان
 1393-
07-01 

 1394-07-
 -بستری  -6-66832765  10  تھران  تھران  01

نبش  -خیابان آذربايجان 
 دارد  - رودكي 

 -جنرال  بیمارستان  البرز 
 1393-
06-01 

 1394-06-
 -بستری  -4-66467563  6  تھران  تھران  01

خیابان وصال  - انقالب 
 دارد  - ٣٨پالك  -شیرازي

 -جنرال  بیمارستان  الغدير 
 1393-
03-01 

 1394-03-
 -بستری  -12-77898010  4  تھران  تھران  01

خیابان  -میدان رسالت 
 دارد  -میدان الغدير -ھنگام

 ندارد           2  تھران  تھران           مركز گاما  ام ارآي دكتراطھري 

 -جنرال  بیمارستان  امام حسین 
 1383-
 -بستری  -77558081  7  تھران  تھران     12-01

 -میدان امام حسین 
ابتداي خیابان 

 ندارد  - شھیدمدني

شبانه (امام خمیني 
 -جنرال  درمانگاه  )روزي

 1390-
 اسالمشھر  تھران  تھران     09-02

 0228-2223020-
 - سرپایی  -2223012

سرحاج  -اسالمشھر 
بین قاسم  -محمود

جنب  -آبادومطھري
داروخانه شبانه روزي   ندارد 



 -امام خمیني

 -جنرال  بیمارستان  )آجا ٥٠١)(ع(امام رضا 
 1392-
07-01 

 1393-07-
 -بستری  -85956  6  تھران  تھران  01

 -خیابان فاطمي غربي 
 ندارد  - خیابان شھیداعتمادزاده

 -عمومي  بیمارستان  )عج (امام زمان  
 1392-
03-25 

 1393-03-
 -2369282-0228  اسالمشھر  تھران  تھران  25

- سرپایی 
 -بستری

میدان  -اسالمشھر 
 ندارد  -پشت پمپ بنزين -نماز

 -عمومي  درمانگاه  امام سجاد 
 1390-
 - سرپایی  -56172454  اسالمشھر  تھران  تھران     11-19

بلوار -واوان-اسالمشھر 
-خ رجايي-منتظري 

 ندارد  -درمانگاه امام سجاد

شبانه (امام سجاد 
 -عمومي  درمانگاه  )استخر)(روزي

 1389-
 11  تھران  تھران     03-01

 55640480-
55641281-
55641282-
 - سرپایی  -55653032

خیابان  -میدان رازي 
چھارراه  - ھالل احمر

 ندارد  -استخر

 -جنرال  بیمارستان  امام سجادناجا 
 1391-
05-01 

 1392-05-
 -71945418  7  تھران  تھران  01

- سرپایی 
 -بستری

خیابان  -خیابان انقالب 
جنب بانك  -بھارشمالي

 ندارد  -ملي

 -جنرال  بیمارستان  امیرالمومنین 
 1392-
07-01 

 1393-07-
 16  تھران  تھران  01

 55346161-
 -بستری  -55346061

انتھاي -میدان بھمن 
خیابان -نازي آباد

-شھیدشیرمحمدي
روبروي پارك 
 ندارد  -سردارجنگل

مجتمع ( انستیتوكانسر 
ولیعصر بیمارستان امام 

    بیمارستان  )خمیني
 1389-
 -61190  6  تھران  تھران     01-01

- سرپایی 
 ندارد  -انتھاي بلوار كشاورز  -بستری

    -3227665-0262  شھریار  تھران  تھران        -عمومي  درمانگاه  ايران 

بلواررسول  -شھريار 
 -كوي آھنگران -اكرم

 ندارد  -باالي داروخانه فدك

شبانه (ايران زمین 
 -عمومي  درمانگاه  )روزي

 1389-
 11  تھران  تھران     07-01

 66591065-
 - سرپایی  -66937293

 -میدان انقالب 
اول  - كارگرشمالي

 ندارد  -٢٥پالك - نصرت

 -عمومي  درمانگاه  )شبانه روزي(ايران 
 1390-
 - سرپایی  -77057445  4  تھران  تھران     08-01

 -فلكه چھارم تھرانپارس 
خیابان  - خیابان زين الدين

 ندارد  -١١٤٤پالك -وفادارغربي

    درمانگاه  )شبانه روزي(ايران 
 1382-
 - سرپایی  -3227665-0262  شھریار  تھران  تھران     08-01

بلواررسول  -شھريار 
كوچه  - )ص(اكرم

 ندارد  -)آھنگران(دكترشريعتي

 -جنرال  بیمارستان  ايرانشھر 
 1393-
04-01 

 1393-07-
 -بستری  -9-77608061  7  تھران  تھران  01

 -خیابان دكترشريعتي 
 - خیابان بھارشمالي

 -خیابان شھیدجوادكارگر
 ندارد  - ٣٧پالك 

 -جنرال  بیمارستان  ايرانمھر 
 1392-
03-01 

 1393-03-
 -بستری  -5-22009071  3  تھران  تھران  01

 -خیابان دكترشريعتي 
 ندارد  -دوراھي قلھك

 ندارد           ورامین  تھران  تھران           درمانگاه  ايرانمھر 

 بیمارستان  ايرانیان 
اعصاب و  

 -روان
 1393-
08-01 

 1394-08-
 -بستری  -3-44708590  22  تھران  تھران  01

پشت  -میدان المپیك 
 ندارد  -بازارروز

زنان   بیمارستان  بابك   1392-  1393-05- چھارراه  -خیابان كارون  -بستری  -2-66014800  10  تھران  تھران   دارد 



 -طوس  01 01-05 -وزايمان

 -جنرال  بیمارستان  بازرگانان 
 1393-
04-01 

 1394-04-
 -بستری  -3-33552001  20  تھران  تھران  01

جنب اتوبان  -خیابان ري 
پالك  - شھید محالتي

 دارد  - ٣٧٢

 -جنرال  بیمارستان  )فرھنگیان(باھنر 
 1392-
06-01 

 1393-06-
 -4-22831840  1  تھران  تھران  01

- سرپایی 
 -بستری

 - خیابان شھیدباھنر 
خیابان منظريه -نیاوران 

 دارد  -يك

 برزويه 
مركزجراحي  

 -جنرال  محدود
 1391-
09-01 

 1392-09-
 -بستری  -5-88797802  3  تھران  تھران  01

 - خیابان ولیعصر 
نرسیده به  - باالترازونك

انتھاي خیابان  - میرداماد
 ندارد  -٤٩پالك -لیدا

 -عمومي  درمانگاه  )شبانه روزي(برزويه 
 1391-
09-01 

 1392-09-
 شھرقدس  تھران  تھران  01

 46820020-
46878280- 

- سرپایی 
 -بستری

خیابان امام  -شھرقدس 
جنب بانك  -خمیني

 ندارد  -ملي

 بزرگمھر 
مركزجراحي  

 -جنرال  محدود
 1389-
10-01 

 1390-10-
 -بستری  -8-66967758  10  تھران  تھران  01

خیابان  -خیابان انقالب 
خیابان  -وصال شیرازي

 - بزرگمھر شرقي
 ندارد  -٥٥پالك

 -عمومي  درمانگاه  )شبانه روزي(بزرگمھر 
 1385-
 - سرپایی  -8-36250016  ورامین  تھران  تھران     05-01

میدان امام  - ورامین 
خیابان ابتداي  -خمیني

 ندارد  - خرداد ١٥

 بصیر 
مركزجراحي  

 - چشم  محدود
 1392-
07-01 

 1393-07-
 -8-66435946  6  تھران  تھران  01

- سرپایی 
 -بستری

خیابان جمالزاده  
نرسیده به  -شمالي

شماره - دكترفاطمي
 ندارد  - ٢٥٥

 بصیرطب شھريار 
مركزجراحي  

 -جنرال  محدود
 1388-
07-01 

 1389-07-
 شھریار  تھران  تھران  01

 0262-3226040-
 -بستری  -3228912

متري  ٢٠-كھنز-شھريار 
 ندارد  - ٤گلستان - بسیج

 بیمارستان  جماران.. بقیه ا 
قلب و  

 -عروق
 1393-
07-01 

 1394-07-
 -8-22290204   1  تھران  تھران  01

- سرپایی 
 -بستری

خیابان  -میدان قدس 
میدان  -شھیدباھنر

 دارد  - جماران

 -جنرال  بیمارستان  اعظم..بقیه ا 
 1393-
04-01 

 1394-04-
 -81261  3  تھران  تھران  01

- سرپایی 
 -بستری

خیابان  - میدان ونك 
چھارراه شیخ  - مالصدرا

 ندارد  -بھايي

بنیاد رفاه و تعاون امام  
    درمانگاه  )ع(صادق 

 1391-
 - سرپایی  -55683620-24  11  تھران  تھران     07-01

 -خیابان ھالل احمر  
 -خیابان شھید قدمي 
 -كوچه شھید صالحي 

 ندارد  - ٤٨پالك 

 -عمومي  درمانگاه  بھار انديشه 
 1391-
 - سرپایی  -65565000  شھراندیشه  تھران  تھران     07-01

 - شھر جديد انديشه  
خیابان فردوسي  - ٣فاز 

چھارراه ساسان  - غربي 
 -خیابان مطھري  -

 ندارد  -درمانگاه بھار انديشه

 -عمومي  درمانگاه  )شبانه روزي(بھاران 
 1388-
 - سرپایی  -55775533  17  تھران  تھران     03-01

خیابان  -خیابان ابوذر 
میدان  -سجادجنوبي

 ندارد  -١٧پالك - بھاران

-1391  -جنرال  بیمارستان  بھارلو   1392-07- - سرپایی  -11-55658500  11  تھران  تھران  خیابان  -میدان راه آھن   ندارد 



 -بھداري -بستری 01 07-01

 -عمومي  درمانگاه  بھراد 
 1388-
 5  تھران  تھران     03-01

 44059760-1-
 - سرپایی  -44056667

 - اشرفي اصفھاني 
 -پايین ترازبلوارمرزداران

 ندارد  -جنب نمايندگي ھیوندا

 -جنرال  بیمارستان  بھمن 
 1392-
06-04 

 1393-05-
 -بستری  -10-88575901  2  تھران  تھران  01

خیابان  -شھرك قدس 
 -ايران زمین شمالي

روبروي فرھنگسراي 
 دارد  -سینا

 -عمومي  درمانگاه  )شبانه روزي(بھپويان 
 1388-
 18  تھران  تھران     03-01

 66237057-
 - سرپایی  -66290471

خیابان  -شھرك ولیعصر 
ابتداي خیابان  -بھرامي

 ندارد  -٢٠پالك -مسلمي

 -عمومي  درمانگاه  )شبانه روزي(بھگر 
 1388-
 2  تھران  تھران     03-01

 66030440-
 - سرپایی  -66051605

خیابان  -خیابان آزادي 
كوچه  -بھبودي

 ندارد  -جديد ٢پالك -اردوخاني

 بھگرتوان 
مركزجراحي  

 -جنرال  محدود
 1392-
09-01 

 1393-09-
 -66010188  10  رانتھ  تھران  01

- سرپایی 
 -بستری

بین  -خیابان آزادي 
 -شادمھرويادگارامام

 -روبروي شركت زمزم
 - خیابان شھیدباغبان

 ندارد  - ٣پالك  -كوچه سوم

 -جنرال  بیمارستان  بوعلي 
 1393-
07-01 

 1394-07-
 -بستری  -9-33348035  13  تھران  تھران  01

 -میدان امام حسین 
 ندارد  -خیابان تھران نو

    -09123488166  ورامین  تھران  تھران           درمانگاه  )شبانه روزي(بوعلي  

 ١٥خیابان  -ورامین  
 -میدان چوبري  -خرداد

 ندارد  -روبروي كتابخانه ولیعصر

بیمارستان امام  
       دماوندفیروزکوه  تھران  تھران        -جنرال  بیمارستان  خمیني

روبروي اداره - فیروزكوه 
 ندارد  -منابع طبیعي

    بیمارستان  بینا 
 1392-
07-01 

 1393-07-
 -5-26300163  4  تھران  تھران  01

- سرپایی 
 -بستری

قبل  -بزرگراه رسالت 
مقابل  - ازخیابان كرمان

 دارد  -مجتمع تجاري دنیاي نور

 -تخصصي  درمانگاه  تخصصي ايرانپارس 
 1393-
 5  تھران  تھران     01-27

 44825000-
44825500-
 - سرپایی  -44802020

بین شاھین شمالي  
 -وجنت آبادشمالي

بیست  -گلزاربلوارشرقي
 ندارد  -متري فردوس

 -ريه  درمانگاه  تخصصي ريه پارس 
 1391-
08-01 

 1392-08-
 -9-88960051  6  تھران  تھران  01

- سرپایی 
 -بستری

-  ٨٣پالك  -بلوار كشاورز 
 ندارد  -بیمارستان پارس

تخصصي سالمت و  
 -عمومي  درمانگاه  ديابت تابان

 1388-
 2  تھران  تھران     05-01

 22377250-
22377258-
22375182-
22375183-
 - سرپایی  -22372321

خیابان -شھرك غرب 
انتھاي -شھید دادمان

- بلوار درختي شمالي
 ندارد  -١٠٠پالك 

تخصصي شھداي  
 -تخصصي  درمانگاه  )شبانه روزي(علي آباد

 1389-
 16  تھران  تھران     09-01

 55086600-
 - سرپایی  -55086688

خیابان  -علي آباد 
 -شھیدرجايي

 ٢٤ -بلوارشھیددستواره
 ندارد  - متري باستاني پور

    -47241000  22  تھران  تھران        -جنرال  بیمارستان  تريتا 
بعد از  - بزرگراه ھمت 

 ندارد  -تقاطع بزرگراه آزادگان



 بیمارستان  تك تخصصي صارم 
زنان  

 -وزايمان
 1393-
06-01 

 1394-06-
 -44670888  21  تھران  تھران  01

- سرپایی 
 ندارد  -٣فاز  -شھرك اكباتان  -بستری

 -جنرال  بیمارستان  تھران 
 1393-
04-01 

 1394-04-
 -بستری  -88821021_5  6  تھران  تھران  01

 -خیابان كريم خان زند 
نرسیده  - خیابان مديري

 ندارد  -به میدان سنايي

 -جنرال  بیمارستان  تھران كلینیك 
 1393-
03-01 

 1394-03-
 -بستری  -41-88712931  6  تھران  تھران  01

خیابان  -خیابان مطھري 
 -قائم مقام فراھاني

 دارد  -باالترازمطھري

 -جنرال  بیمارستان  تھران پارس 
 1392-
08-01 

 1393-08-
 ندارد  -فلكه سوم تھرانپارس  -بستری  -94-77884684  4  تھران  تھران  01

 -عمومي  درمانگاه  جواداالئمه 
 1388-
 - سرپایی  -33152233  15  تھران  تھران     03-01

متري  ١٥بین -افسريه 
 ١٠خیابان -اول و دوم

 ندارد  -)شھید زالي(

 جواداالئمه 
مركزجراحي  

 -جنرال  محدود
 1392-
10-01 

 1393-10-
 15  تھران  تھران  01

 33152233-
33142266- 

- سرپایی 
 -بستری

متري  ١٥بین  -افسريه  
 ١٠خیابان  -اول ودوم

 ندارد  -١٦٢پالك -)شھیدزالي(

 -جنرال  بیمارستان  جواھري 
 1392-
07-01 

 1393-07-
 1  تھران  تھران  01

 22600002-
 -بستری  -22009981

باالتر از -خیابان شريعتي 
 ندارد  -كوچه خاقاني-دولت

 ندارد           ورامین  تھران  تھران           درمانگاه  حضرت ابراھیم 

    بیمارستان  حضرت رسول 
 1392-
09-01 

 1393-09-
 -9-66515001  2  تھران  تھران  01

- سرپایی 
 -بستری

 -خیابان ستارخان 
خیابان  -خیابان شھرآرا

 ندارد  -نیايش

 -عمومي  درمانگاه  )ع(حضرت علي  
 1392-
 15  تھران  تھران     04-01

 33702878-
 - سرپایی  -33705543

خاوران  -میدان خراسان  
ايستگاه امیر  -

خیابان  - سلیماني 
 ندارد  -شھید انورزاده

 ندارد  -خ پروين اعتصامي     -2466116  1  تھران  تھران           بیمارستان  حضرت فاطمه 

حضرت فاطمه  
نیروي ) (س(الزھرا

    درمانگاه  )پاه زمیني س
 1393-
 - سرپایی  -33466000  15  تھران  تھران     02-01

بلوار  -خیابان پیروزي  
 ندارد  - نبش پل ششم - ابوذر 

حضرت فاطمه  
وابسته به )(س(الزھرا

 -عمومي  درمانگاه  )جھاددانشگاھي
 1389-
 12  تھران  تھران     05-01

 33123264-
33523060-
33523050-
 - سرپایی  -33562316

خیابان  -میدان شھداء 
خیابان  -شھريور ١٧

 - شھیدفیاض بخش
 -نرسیده به خیابان ايران

 ندارد  -١٠٨پالك 

 ندارد           ورامین  تھران  تھران           درمانگاه  حضرت قائم 

) عج(حضرت ولي عصر  
 -تخصصي  درمانگاه  )سپاه(

 1389-
 - سرپایی  -32-66953429  11  تھران  تھران     03-01

خیابان  - میدان حر 
 -خیابان كاشان - كمالي

روبروي باشگاه 
 ندارد  -فرھنگیان

 -عمومي  درمانگاه  )شبانه روزي(حكیمان 
 1390-
 - سرپایی  -22981180-3  4  تھران  تھران     07-01

اول -میدان ھروي 
اول مكران -وفامنش
 ندارد  -شمالي

 ندارد           ورامین  تھران  تھران           درمانگاه  حیدريھا 



 -جنرال  بیمارستان  خاتم االنبیا 
 1392-
07-01 

 1393-06-
 -88884040  3  تھران  تھران  01

- سرپایی 
 -بستری

 - خیابان ولیعصر 
خیابان -باالترازمیدان ونك 

 دارد  -شھیدرشیدياسمي

 -عمومي  درمانگاه  )شبانه روزي(خاتم 
 1387-
 رودھنبومھنوجاجرود  تھران  تھران     02-01

 0221-5720116-
 - سرپایی  -18

خیابان امام  -رودھن 
روبروي  -خمیني
 ندارد  - مخابرات

 -جنرال  بیمارستان  خانواده ارتش 
 1392-
03-01 

 1393-03-
 -بستری  -8-77603076  7  تھران  تھران  01

تقاطع  -خیابان شريعتي 
 ندارد  -خیابان كاج -بھارشیراز

خیريه آستان امام زاده  
شبانه ) (ع(حسن 
 -عمومي  درمانگاه  )روزي 

 1390-
 - سرپایی  -55738884-5  17  تھران  تھران     11-01

خیابان -خیابان قزوين  
روبروي  - امین الملك 

آستانه امامزاده حسن 
 ندارد  - )ع(

خیريه آوديس  
 -عمومي  درمانگاه  )شبانه روزي(آوديسیان

 1388-
 - سرپایی  -60-77256457  8  تھران  تھران     03-01

خیابان  -نارمك 
خیابان  - شھیدثاني

( شھیدسھیلیان
خیابان  -)شیرمردجنوبي

 ندارد  -٥پالك -٨٦

خیريه امام حسن  
 -ميعمو  درمانگاه  )ع(مجتبي

 1388-
 8  تھران  تھران     03-01

 77565858-
77571818-
77571873-
 - سرپایی  -77581030

بین  -چھارراه نظام آباد 
 ندارد  - حسیني وكھن

 -درمانگاه  درمانگاه  )ع(خیريه امام رضا 
 1390-
 ندارد  -اسالمشھر  - سرپایی  -56124791-3  اسالمشھر  تھران  تھران     08-23

خیريه حضرت علي  
 -عمومي  درمانگاه  )ع(اصغر

 1390-
 - سرپایی  -33390111  شھرری  تھران  تھران     02-01

دوم  فلكه -شھرري  
انتھاي خیابان  -دولت آباد

انتھاي  -برادران بھشتي 
نبش  -خیابان پورزاھد

 ندارد  -- خیابان شھیدطبايي 

 -عمومي  درمانگاه  خیريه دارالتوحید 
 1389-
 - سرپایی  -33754825  20  تھران  تھران     03-01

شھرك دولت  -شھرري 
 -خیابان قدس -آباد

روبروي  -خیابان درمانگاه
 ندارد  -حسینیه امیرالمومنین 

صرفا (خیريه دارالتوحید 
    درمانگاه  )پذيرش بنیاد شھید

 1390-
 - سرپایی  -7-33754825  20  تھران  تھران     04-01

 - بلوار قدس  - دولت اباد  
 ندارد  -خیابان درمانگاه

 -عمومي  درمانگاه  )زينبیه(خیريه شقايق 
 1389-
 8  تھران  تھران     03-01

 77958899-
 - سرپایی  -77958880-4

 -میدان شقايق -نارمك 
 - دردشت ابتداي خیابان

نبش كوچه 
 ندارد  -٢٦پالك  -شھیدكیاني

خیريه شھداي  
    درمانگاه  مسجدجامع غديرخم

 1383-
 - سرپایی  -22842000  4  تھران  تھران     05-01

 -خیابان پاسداران  
 -نگارستان ھشتم 

میدان  -)شھید كشوري(
 ندارد  -فرخي يزدي

خیريه صاحب كوثر  
 -عمومي  درمانگاه  )بانه روزيش(

 1392-
 - سرپایی  -47286  21  تھران  تھران     04-01

بلوار -بلوار گلھا-تھرانسر 
 ندارد  -٢پالك -الله

 -عمومي  درمانگاه  خیريه صالح 
 1389-
03-01 

 1390-03-
 11  تھران  تھران  01

 55811121-
55803121-
 - سرپایی  -55805121

 -ضلع جنوبي پارك شھر 
كوچه  -خیابان بھشت

 ندارد  - ١٤پالك -معراج



شبانه (خیريه علوي 
 -عمومي  درمانگاه  )روزي

 1389-
 - سرپایی  -3244210-0262  شھریار  تھران  تھران     07-01

 -خیابان ولیعصر -شھريار 
نبش  - روبروي شھرداري

 -كوچه شھیدفرھمند
طبقه فوقاني فروشگاه 

 ندارد  -بنیس

 -جنرال  بیمارستان  خیريه غیاثي 
 1392-
10-01 

 1393-09-
 -بستری  -16-66242710  18  تھران  تھران  01

شھرك  -اوهجاده س 
سپیده  -ولیعصر

 ندارد  -شمالي

 -جنرال  بیمارستان  خیريه فاطمه الزھرا 
 1386-
 ندارد     -بستری     دماوندفیروزکوه  تھران  تھران     11-01

خیريه قاسم ابن  
 -عمومي  درمانگاه  الحسن

 1390-
 - سرپایی  -10-33067600  14  تھران  تھران     02-01

 -بزرگراه شھیدمحالتي  
ضلع شمالي میدان 

 ندارد  -شھیدمحالتي

خیريه كوثرريحانه  
 -عمومي  درمانگاه  گستر

 1392-
 6  تھران  تھران     03-01

 66927920-
66592587-
 - سرپایی  -66941530

 -انتھاي بلواركشاورز 
خیابان  -خیابان دكترقريب

نرسیده به  - طوسي
 ندارد  -جمالزاده شمالي

خیريه مسجد الرسول  
    درمانگاه  )ص(

 1391-
 - سرپایی  -4-22139003  2  تھران  تھران     02-01

میدان  - سعادت آباد  
حسن تھراني ( -كاج 

 ندارد  -١٢پالك  -) مقدم

 -جنرال  بیمارستان  خیريه ولیعصر 
 1392-
03-01 

 1393-03-
 16  تھران  تھران  01

 55301303-
 -بستری  -55300774

میدان  -خیابان شوش 
ابتداي  - شھید ھرندي

 ندارد  -خیابان خزانه بخارايي

    درمانگاه  خیريه چمران 
 1392-
 12  تھران  تھران     12-15

 77622811-12-
 - سرپایی  -77683015-16

 -میدان امام حسین 
پالك  -خیابان مازندران 

 ندارد  -٧٣

 -جنرال  بیمارستان  دادگستري 
 1392-
05-01 

 1393-05-
 -4-66701153  12  تھران  تھران  01

- سرپایی 
 ندارد  -میدان فردوسي  -بستری

 ندارد           ورامین  تھران  تھران           درمانگاه  دارالشفا حضرت مھدي 

    درمانگاه  دارالشفاء فرھنگیان 
 1392-
 10  تھران  تھران     03-01

 66021334-
 - سرپایی  -66013805

ابتداي  -خیابان آزادي 
خیابان  -خیابان جیحون

 -كوچه مشعوف - بھنود
 ندارد  - ٢پالك

دارالشفاء  
 -عمومي  درمانگاه  )شبانه روزي(مخلص

 1389-
03-01 

 1390-03-
 5  تھران  تھران  01

 44812152-
44804450-
 - سرپایی  -44804350

انتھاي  -پونك 
خیابان  -سردارجنگل

 -غربي ٤نبش -نشاط
 ندارد  -٢٤پالك

 -عمومي  درمانگاه  دارالشفاءكوثر 
 1389-
03-01 

 1390-03-
 - سرپایی  -4-55910021  شھرری  تھران  تھران  01

ضلع شرقي  -شھرري 
آستان حرم مقدس 

 ندارد  - )ع(حضرت عبدالعظیم

 ندارد           ورامین  تھران  تھران        -داروخانه  بیمارستان  داروخانه دكتر آخرتي 

 ندارد           ورامین  تھران  تھران           درمانگاه  درمانگاه امیر المومنین 

درمانگاه شبانه روزي  
    -65152555  شھریار  تھران  تھران           درمانگاه  امیر

خیابان  -مارلیك- مالرد  
 ندارد  -دكتر حسابي



درمانگاه شبانه روزي  
    -02636456945  شھریار  تھران  تھران        -درمانگاه  درمانگاه  حسام

خ امام سرآسیاب مالرد  
خمیني پاساژمھرپالك 

 ندارد  -طبقه اول ٨٢

درمانگاه شبانه روزي  
    درمانگاه  شاھد

 1390-
    -65516281  شھراندیشه  تھران  تھران     02-02

فازيك انديشه خ  
شاھدغربي كوچه بن 

 ندارد  -٥بست آگاه پالك 

درمانگاه شبانه روزي  
    درمانگاه  مالصدرا

 1391-
    -9-65998800  شھریار  تھران  تھران     10-24

شھريار مالرد بلوار  
 ندارد  -٢٢٥٢رسول اكرم پالك 

 -درمانگاه  درمانگاه  درمانگاه صدرا 
 1390-
 - سرپایی  -56356472  اسالمشھر  تھران  تھران     06-14

اسالمشھر خیابان امام  
محمد باقر كوچه شھید 

 ندارد  - مھدي ابراھیم زاده

 -عمومي  درمانگاه  دريا 
 1392-
 - سرپایی  -56493009  اسالمشھر  تھران  تھران     07-01

شھرك -اسالمشھر  
قايمیه كوچه حلي پور پ 

 ندارد  - ١٨٨

شبانه (دكتر اطمینان  
 -عمومي  درمانگاه  )روزي

 1388-
 16  تھران  تھران     03-01

 55060854-
 - سرپایی  -55066489

 -خیابان شھید رجايي 
 ندارد  -ايستگاه بانك

دكتررحمت اله  
 -عمومي  درمانگاه  )شبانه روزي(صفائیان

 1389-
 - سرپایی  -14-88502912  7  تھران  تھران     11-01

خیابان سھروردي  
خیابان  -شمالي

 ندارد  -١٨پالك -خرمشھر

 -جنرال  بیمارستان  دكترسپیر 
 1392-
08-01 

 1393-08-
 -بستری  -1-33555000  12  تھران  تھران  01

خیابان شھید مصطفي  
سیروس سابق  -خمیني

-نرسیده به مولوي-
 ندارد  - ٤٣١پالك

شبانه (دكترصفدريان 
 -عمومي  درمانگاه  )روزي

 1389-
 8  تھران  تھران     03-01

 77820999- 
 - سرپایی  -77256860

خیابان شھیدآيت اله  
پايین ترازتقاطع  -مدني

روبروي بانك  -گلبرگ 
 ندارد  - ١٣٢٠پالك - ملي ايران

 - جنرال-ريه  بیمارستان  دكترمسیح دانشوري 
 1392-
06-01 

 1393-06-
 -27122000  1  تھران  تھران  01

- سرپایی 
 -بستری

خیابان شھید  
 دارد  - دارآباد - )نیاوران(باھنر

 -جنرال  بیمارستان  دي 
 1393-
04-01 

 1394-04-
 -بستری  -20-88785811  6  تھران  تھران  01

پائین  -خیابان ولي عصر 
نبش خیابان  - ترازونك

 دارد  -شھیدعباسپور

    درمانگاه  رئوف 
 1385-
 - سرپایی  -31-22006729  3  تھران  تھران     11-01

مقابل  -خیابان شريعتي 
جنوب پارك  -خیابان دولت

سه راه حسن  - زرگنده
 ندارد  -آباد

 درمانگاه  رازي 
آزمايشگاه 
    -56421369  رباطکریم  تھران  تھران        -

رباط كريم ابتداي بلوار  
 ندارد  -امام خمیني

 رازي 
مركزجراحي  

    محدود
 1392-
07-01 

 1393-07-
 6  تھران  تھران  01

 66436340-
66939630- 

- سرپایی 
 -بستری

خیابان جمالزاده  
نرسیده به  -شمالي

كوچه  - بلواركشاورز
 -انتھاي كوچه -نیلوفر
 ندارد  -٣١پالك

 -عمومي  درمانگاه  )شبانه روزي(رازي 
 1389-
 شھریار  تھران  تھران     07-01

 0262-3223425-
3228587-
 - سرپایی  -3228587

 -خیابان ولیعصر -شھريار 
 - كوچه صداقت پیشه

 ندارد  -جنب مخابرات



 -جنرال  بیمارستان  رامتین 
 1393-
03-01 

 1394-03-
 -بستری  -9-22420136  1  تھران  تھران  01

 - چھارراه پارك وي 
نبش  -خیابان ولنجك

 ندارد  - خیابان شھیدعباسپور

راه وترابري  
    درمانگاه  )شھیدكالنتري (

 1390-
 - سرپایی  -88839121  6  تھران  تھران     04-01

 -خیابان كريم خان زند 
 -اول خیابان سنايي 

 ندارد  -٤شماره 

شبانه (رباط كريم 
 -عمومي  درمانگاه  )روزي

 1387-
 رباطکریم  تھران  تھران     03-01

 0229-4233812-
4224360-
 - سرپایی  -4236730

بلوارامام  - رباط كريم 
روبروي خیابان  -خمیني

جنب بانك  -سانيآبر
ملت وصندوق بسیجیان 

 ندارد  - مھر

 -جنرال  بیمارستان  رسالت 
 1393-
08-01 

 1394-07-
 -بستری  -52-22869648  7  تھران  تھران  01

 - خیابان دكتر شريعتي 
 - متري رسالت ٤٥اول 

 دارد  -نبش ابوذر غفاري

 بیمارستان  روانپزشكي آزادي 
اعصاب و  

 -روان
 1393-
02-01 

 1394-02-
 2  انتھر  تھران  01

 88092875-
 -بستری  -88076427

میدان  -شھرك غرب  
خیابان ايران  - صنعت 
مركز خريد  -زمین 

 ندارد  - گلستان

 بیمارستان  روانپزشكي صدر 
اعصاب و  

 -روان
 1393-
04-01 

 1394-04-
 1  تھران  تھران  01

 22542399-
 -بستری  -22780020-24

بزرگراه  -بزرگراه مدرس 
-میدان پیروز  -صدر

 - خیابان شھید رحماني
 ندارد  -بن بست دلپذير

روانپزشكي  
 بیمارستان  میالدشھريار

اعصاب و  
 -روان

 1393-
05-01 

 1394-05-
 شھریار  تھران  تھران  01

 0262-3271660-
 -بستری  -3271662-4

 -میدان بسیج -شھريار 
 ندارد  -خیابان شھیدبابابزرگي

روانپزشكي  
سعادت (نیايش

 بیمارستان  )آبادسابق
اعصاب و  

 -روان
 1393-
04-01 

 1394-04-
 -بستری  -22090124  2  تھران  تھران  01

 -انتھاي سعادت آباد 
گلستان  -بطرف اوين

 ندارد  - ١پالك  -يكم

 -عمومي  درمانگاه  ريحان 
 1389-
03-01 

 1390-03-
 8  تھران  تھران  01

 77808888-
77805152-
77495923-
 - سرپایی  -77271101

بین  -اتوبان رسالت 
چھارراه 

 -سرسبزودردشت
روبروي داروخانه شبانه 

 ندارد  -روزي سرسبز

 -عمومي  درمانگاه  )شبانه روزي(ساج 
 1389-
 2  تھران  تھران     08-01

 22117325-
22112300-
22115990-
 - سرپایی  -22118475

 -سعادت آباد 
 - باالترازمیدان سرو

 ندارد  -بعدازتقاطع يادگارامام

 -جنرال  بیمارستان  ساسان 
 1393-
05-01 

 1394-05-
 -88965171  6  تھران  تھران  01

- سرپایی 
 -بستری

شماره -بلوار كشاورز 
 دارد  -٥٩

 -جنرال  بیمارستان  سجاد 
 1393-
06-01 

 1394-06-
 -88957391  6  تھران  تھران  01

- سرپایی 
 -بستری

میدان  -دكتر فاطمي 
 دارد  -جھاد

 سعادت آباد 
مركزجراحي  

 -جنرال  محدود
 1393-
05-01 

 1394-05-
 -10-22371401  2  تھران  تھران  01

- سرپایی 
 -بستری

میدان  -سعادت آباد 
كوچه  - سروشرقي - كاج

 ندارد  -مجد

 -عمومي  درمانگاه  سالمت غرب 
 1390-
    -44630270  5  تھران  تھران     06-01

 –خیابان اصلي اكباتان  
 –خیابان شھیدفلسفي 

 ندارد  -٧٥شماره  – ٤بیمه 



 سالمت غرب 
مركزجراحي  

 -جنرال  محدود
 1392-
07-01 

 1393-07-
 -77-44630264  5  تھران  تھران  01

- سرپایی 
 -بستری

نرسیده  -جاده مخصوص 
كوچه  - به شھرك اكباتان

بیمه ( - شھیدفلسفي
 ندارد  -٧٥ پالك-)٤

 -عمومي  درمانگاه  )شبانه روزي(سلیم 
 1389-
 - سرپایی  -9-55336830  16  تھران  تھران     09-01

 -خیابان شھیدرجايي 
 - میدان بھشت

نرسیده به  -بلوارابريشم
 ندارد  - متري ٢٤

 نوع مرجع نام مرجع
نوع 

 تخصص

تاريخ 
شروع 
 قرارداد

تاريخ 
پايان 
 تلفن منطقه استان قرارداد

بخش 
 آدرس پذيرش

مجوز 
صدور 

معرفي 
نامه 

الكترونیكي 
 درمان

 (MRI)بیمارستان مھر 

راديولوژي  
وسونوگرافي 
    -وتصويربرداري

 1389-
    -88719858  6  تھران     01-01

نبش  -خیابان زرتشت غربي 
 ندارد  -خیابان پنجم

    - فیزيوتراپي  110 
 1385-
 - سرپایی  -3-88745142  6  تھران     07-01

خیابان  - سھروردي شمالي 
 -)پالیزي غربي(شھیدقندي

 ندارد  -٢واحد -٢پالك-سومكوچه 

    - فیزيوتراپي  121 
 1385-
 - سرپایی  -66901870-66435044  2  تھران     07-01

خیابان  -میدان توحید 
 - نرسیده به باقرخان - ستارخان

جنب  -روبروي كوثرسوم
نبش  - راديولوژي ستارخان
 -٧٧پالك - كوچه مھران افرند

 ندارد  - ١طبقه

 ندارد           7  تھران           -داروخانه  آبان ١٣ 

    -داروخانه  آئین 
 1383-
 - سرپایی  -77448245  4  تھران     03-01

 - خیابان ھنگام -میدان رسالت 
كوچه  - باالترازمیدان الغدير

 -يعقوب علي پورياچھارم غربي
 -جنب درمانگاه شمیران نو

 ندارد  -١٣٣پالك 

    -آزمايشگاه  آبان 
 1390-
    -3268865-0262  شھریار  تھران     11-09

 -خیابان ولیعصر -شھريار 
 -كوي رودكي - چھارراه مخابرات

ساختمان  - انتھاي كوچه
 ندارد  - طبقه اول - فروزان

    -داروخانه  آبشناسان 
 1388-
 - سرپایی  -44837991-44837974  5  تھران     03-01

 -جنت آبادشمالي 
بعدازدرمانگاه  - گلزارشرقي

 ندارد  -٢٥پالك  -ايرانپارس

    -داروخانه  آدونیس 
 1385-
 - سرپایی  -5-88286664  2  تھران     11-01

خیابان  -خیابان ستارخان 
نبش خیابان  -پاتريس لومومبا

 ندارد  -)جديد ١٨٢(١٥٦پالك -١٩

    -آزمايشگاه  )پاتوبیولوژي(آرام 
 1385-
 - سرپایی  -22070871-22073888  2  تھران     08-01

 - میدان سرو -سعادت آباد 
 ندارد  -١٩شماره -كوچه شبنم

    -آزمايشگاه  )تشخیص پزشكي(آرامش 
 1389-
 - سرپایی  -22139016  2  تھران     08-01

 -میدان كاج -سعادت آباد 
 ندارد  -ساختمان نیايش -خیابان نھم



 آران تدبیر نیكان 
شركت تجھیزات  

    -پزشكي
 1393-
 - سرپایی  -2-66572674  6  تھران     05-01

خیابان  - انتھاي بلوار كشاورز  
بین خیابان شھید  - دكتر قريب 

 - ٩پالك  -طوسي و فرصت 
 ندارد  - ١٢واحد  - ٤طبقه ي 

    -آزمايشگاه  آرتین 
 1391-
 - سرپایی  -22206566  1  تھران     11-01

 -اندرزگومیدان  -قیطريه  
نبش  -خیابان حكمت غربي 

 - ١پالك  -كوچه خسروي 
 ندارد  -٤طبقه 

 آرشام 
كلینیك  

 -عمومي  - دندانپزشكي
 1388-
 - سرپایی  -77632414-77539704  7  تھران     12-01

ابتداي خیابان  -میدان سپاه 
 -٢٦٢ساختمان  -خواجه نصیر

 ندارد  -طبقه اول

 آرمان 
مركزتوانبخشي  

    - ومددكاري
 1390-
 - سرپایی  -88776736-88653889  3  تھران     05-01

خیابان بیستم  - میدان ونك  
طبقه  - ١٠پالك  -گاندي 
 ندارد  -ھمكف

 آرمان طب سبحان 
شركت تجھیزات  

    -پزشكي
 1393-
 - سرپایی  -66969359  10  تھران     06-10

خیابان وصال  -خیابان انقالب  
پالك  -كوچه نايبي  -شیرازي 

 ندارد  - ٩واحد  - ١٩

    -داروخانه  آرماني 
 1390-
 - سرپایی  -56167676  اسالمشھر  تھران     08-23

اسالمشھر شھرك واوان  
 ندارد  -١٦خیابان بھشتي پالك 

    -داروخانه  آرمین 
 1390-
 - سرپایی  -55086784  16  تھران     10-15

-بلواردستواره-آبادعلي  
 ندارد  -١٧پالك -متري باستان پور٢٤

    -آزمايشگاه  آروين 
 1389-
 5  تھران     04-01

 44631336-44631335-44668396-
 - سرپایی  -44668485

 -بلواراصلي شھرك اكباتان 
نبش كوچه  -باالترازمخابرات
ساختمان  -حسین خاني
 ندارد  - جديد ١٦پالك  -پزشكان صبا

 تنديس طب آريا 
شركت تجھیزات  

    -پزشكي
 1393-
 - سرپایی  -66960566  6  تھران     04-15

خیابان قدس  -خیابان انقالب  
 ندارد  -١٩واحد  - ٣پالك  -

 آريا حكیم پارس 
شركت تجھیزات  

    -پزشكي
 1393-
 - سرپایی  -8-66907976  6  تھران     04-15

 - خیابان فاطمي غربي  
 ٢٤٦پالك -جمالزاده نرسیده به 

 ندارد  - طبقه سوم -

 آريا طب پديده 
شركت تجھیزات  

    -پزشكي
 1393-
 - سرپایی  -77630094  7  تھران     04-20

سه راه  -خیابان شريعتي  
خیابان خواجه نصیر  -طالقاني 

طبقه  - ٨٠پالك  - نبش مقدم  -
 ندارد  -٦واحد -سوم 

    -آزمايشگاه  )تشخیص طبي(آريا 
 1387-
 - سرپایی  -3555770-0262-3565770-0262  شھریار  تھران     08-01

خیابان  -٣فاز - شھرانديشه 
 -مجتمع پزشكان آپادانا -آزادي

 ندارد  -جنب درمانگاه مركزي

    -آزمايشگاه  آرياشھر 
 1392-
 - سرپایی  -44261618  5  تھران     03-01

جنب  -فلكه دوم صادقیه 
پشت  -اشرفي اصفھاني

خیابان  -ترمینال میني بوس
درمانگاه فرھنگیان  -ھالل

 ندارد  -٢منطقه 

 آرياشھر 

راديولوژي  
وسونوگرافي 
    -وتصويربرداري

 1388-
 - سرپایی  -44215996  5  تھران     02-01

 -بین فلكه اول ودوم -آرياشھر 
 ندارد  -١١٣٠پالك 



    -آزمايشگاه  آرين 
 1389-
 - سرپایی  -54-88549750  6  تھران     08-01

تقاطع  -خیابان شھیدبھشتي 
 - كوي شھیدعبادي -ولیعصر

 ندارد  -٨پالك -نبش كوي شجاعي

    -داروخانه  آرژانتین 
 1381-
 ندارد  - ٢٧خیابان الوند نبش خیابان   - سرپایی  -88774186  6  تھران     12-01

 آزادي 

راديولوژي  
وسونوگرافي 
    -وتصويربرداري

 1392-
 - سرپایی  -36-66122718  11  تھران     11-01

بین اسكندري  -خیابان آزادي  
 - جنب بانك ملي  -و اوستا 

 ندارد  -٥واحد  -  ١٦٨پالك 

    -آزمايشگاه  )پاتوبیولوژي(آزادي  
 1385-
 - سرپایی  -66927009-66927008-66927010  11  تھران     07-01

نبش خیابان  -خیابان آزادي 
مقابل سازمان حج  -رودكي
 ندارد  -وزيارت

    -آزمايشگاه  آزمايشگاه ايران زمین 
 1390-
 - سرپایی  -56384850  اسالمشھر  تھران     11-09

گلستان ابتداي ارغوان شرقي  
 ندارد  -ساختمان سھیل

    -آزمايشگاه  آزمايشگاه ايران پژوه 
 1390-
 - سرپایی  -56384850  اسالمشھر  تھران     11-09

گلستان ابتداي ارغوان شرقي  
 ندارد  -ساختمان سھیل طبقه اول

 ندارد           ورامین  تھران           -آزمايشگاه  آزمايشگاه ايرانیھا 

 ندارد           ورامین  تھران           -آزمايشگاه  آزمايشگاه ايزد 

آزمايشگاه تشخیص طبي  
    -آزمايشگاه  انديشه

 1391-
 ندارد  -انديشه     -65530941  شھراندیشه  تھران     09-01

آزمايشگاه تشخیص طبي  
 ندارد  -شھريار        شھریار  تھران           -آزمايشگاه  موالنا

آزمايشگاه تشخیص پزشكي  
    -آزمايشگاه  مركزي شھريار

 1391-
    -65229986  شھریار  تھران     12-21

اول بلوار آزادگان جنب شھريار  
 ندارد  -پاساژگیوي طبقه اول ودوم

آزمايشگاه تشخیص پزشكي  
    -آزمايشگاه  وحیديه

 1390-
    -65632122  شھریار  تھران     09-21

شھريار وحیديه خ امام  
 ندارد  -٦٤٥خمیني پالك 

آزمايشگاه تشخیص پزشكي  
    -آزمايشگاه  پارس

 1390-
    -65229230  شھریار  تھران     04-28

شھريارخ ولیعصركوچه مفتح  
 ندارد  -ساختمان زرين طبقه اول

    -آزمايشگاه  آزمايشگاه دكتر فروھر 
 1390-
    -65227316  شھریار  تھران     06-01

شھريارخ ولیعصر جنب پارك  
كودك طبقه فوقاني 

 ندارد  - پاساژدرخشان

    -آزمايشگاه  آزمايشگاه رباط كريم 
 1390-
 - سرپایی  -56425507  رباطکریم  تھران     08-11

رباط كريم جنب كوچه بانك  
 ندارد  -كشاورزي

    -76503181  دماوندفیروزکوه  تھران        -آزمايشگاه  -آزمايشگاه  آزمايشگاه رودھن 
روبروي -بلوار امام-رودھن 

 ندارد  - كالنتري

 -آزمايشگاه  -آزمايشگاه  آزمايشگاه زرافشان 
 1392-
 ندارد     - سرپایی     اسالمشھر  تھران     09-13

 ندارد           ورامین  تھران           -آزمايشگاه  آزمايشگاه مھر 

 ندارد           ورامین  تھران           -آزمايشگاه  آزمايشگاه پويا 

 ندارد           ورامین  تھران           - فیزيوتراپي  آسیا 

 آسیا 

پزشكي ھسته اي  
وسنجش تراكم 

    -استخوان
 1389-
 - سرپایی  -22064452-22364434  2  تھران     01-01

خیابان  -خیابان سعادت آباد 
طبقه  -٢٤پالك - شانزدھم

 ندارد  -ھمكف

    -آزمايشگاه  آفتاب 
 1390-
 - سرپایی  -44692010-44691200  5  تھران     10-15

سه راه -اكباتانشھرك  
-ابتداي خیابان فیات- مخابرات  ندارد 



 -١پالك -كوچه اول

 آفتاب 
كلینیك  

 -تخصصي  - دندانپزشكي
 1388-
 - سرپایی  -88885806-88878292  3  تھران     11-01

چھارراه جھان  -بزرگراه آفريقا 
 -ضلع شمال غربي -كودك

 ندارد  -١٢واحد  -٦٦شماره 

    -داروخانه  آل آقا 
 1388-
 - سرپایی  - 0221 -76232292  رودھنبومھنوجاجرود  تھران     10-01

بومھن بلوار امام خمیني  
روبروي پاساژ مركزي 

 ندارد  - خسروتاش

    -آزمايشگاه  )پاتوبیولوژي(آلبرت 
 1392-
 - سرپایی  -33252423  13  تھران     03-01

 - خیابان پیروزي -میدان شھدا  
 - سلیمانیهجنب پمپ بنزين 

 -طبقه فوقاني بانك تجارت 
 ندارد  -٦١١پالك 

 آلفا 

پزشكي ھسته اي  
وسنجش تراكم 

    -88019382-88007587  6  تھران           -استخوان

باالتر از  -كارگرشمالي  
ساختمان  - مسجد امیر 

 ندارد  -٤واحد  -پزشكان ناھید 

    -داروخانه  آلماني 
 1382-
 - سرپایی  -33115327  12  تھران     02-01

 -چھارراه استانبول -جمھوري 
 ندارد  -جنب ساختمان پالسكو

    -آزمايشگاه  آنالیز 
 1390-
 - سرپایی  -44492907  5  تھران     07-25

-بزرگراه ستاري- بزرگراه نیايش 
-)مخبري(متري گلستان  ٣٥

 ندارد  -١٥٣پالك 

    -داروخانه  آناھیتا 
 1385-
 - سرپایی  -66019445  10  تھران     07-01

خیابان  -خیابان آزادي 
 -ابتداي كارون -آذربايجان

 - روبروي بیمارستان شھريار
 ندارد  -٦٩٢پالك

    -داروخانه  آنیس 
 1382-
 - سرپایی  -22234516-22688334  1  تھران     02-01

تجريش دزاشیب خ بوعلي  
نبش چھارراه اسدي شماره 

 ندارد  - ١٥٩

    -داروخانه  آينده 
 1390-
    -88367235  2  تھران     03-15

 –بلوارفرحزادي  –شھرك غرب  
جنب  –تقاطع دادمان 

 ندارد  -بیمارستان آتیه

    -داروخانه  )شبانه روزي(ابن يمین 
 1390-
 - سرپایی  -66505384  2  تھران     02-01

يكم (خیابان سروش -ستارخان 
 ندارد  -٢٤پالك - )دريان نو

    -آزمايشگاه  ابوذر 
 1391-
 - سرپایی  -33198731  14  تھران     10-01

بلوار  - خیابان پیروزي -تھران  
نبش يكم  -پل اول  - ابوذر 

 ندارد  - ٨٦١پالك  -شرقي 

    - فیزيوتراپي  )طاھا(احمد روستا  
 1392-
    -65266800  شھریار  تھران     03-20

ولیعصرروبروي شھريار خ  
بیمارستان امام سجاد پاساژ 

 ندارد  -٧حافظ طبقه دوم واحد 

 ارتودنسي دكتر فتحیان 
كلینیك  

 ندارد           1  تھران           - دندانپزشكي

    - فیزيوتراپي  ارديبھشت 
 1392-
 - سرپایی  -22505399-22505374  4  تھران     11-01

خیابان بني  - خیابان رسالت  
 - خیابان رحیمي كلور - ھاشم 

 ندارد  -٢طبقه  - ٢٥/٣پالك 

    -آزمايشگاه  ارسطو 
 1392-
    -33007572  14  تھران     04-01

خیابان  - شھريور  ١٧خیابان  
میدان آيت  -آيت اله سعیدي 

ساختمان  -اله سعیدي   ندارد 



 -طبقه دوم - زشكان كیمیا 

    -آزمايشگاه  )تشخیص طبي(ارم 
 1387-
 - سرپایی  -9-44763118  22  تھران     07-01

خیابان  - دھكده المپیك 
مركزجراحي  -زيبادشت باال

جنب  -طبقه پايین - محدودارم
 ندارد  -شھروند

    -داروخانه  ارژنگ 
 1382-
 - سرپایی  -77709238-77863661  8  تھران     02-01

ضلع  - فلكه دوم -تھرانپارس 
 ندارد  -١٨٢پالك - جنوبي غربي

 ندارد           ورامین  تھران           -آزمايشگاه  ازمايشگاه عبدالرحیم زاده 

 ندارد           ورامین  تھران           -آزمايشگاه  ازمايشگاه نا مجو 

- دكتردادفر(اسالمشھر 
    -2227271-0228  اسالمشھر  تھران           -داروخانه  )دكترستاري

اسالمشھر ايرانشھر باغ نوده  
 ندارد  - ٤٢پالك 

 -داروخانه  -داروخانه  اسماعیلي 
 1388-
 - سرپایی  -0221 -5235600  دماوندفیروزکوه  تھران     10-01

دماوند گیالوند بلوار  
 ٣و  ٢شھیدبھشتي بین زنبق 

 ندارد  -جنب بانك سپه

    -آزمايشگاه  اعتمادمقدم 
 1382-
 - سرپایی  -20-88344919  6  تھران     03-01

 -خیابان قائم مقام فراھاني 
نبش كوچه  - پايین تر از مطھري

 ندارد  - ١٠٧پالك  - الوند

    - فیزيوتراپي  اعجاز 
 1391-
 - سرپایی  -2-44691401 - 44692714  5  تھران     12-01

 - ١٢بلوك  - ٢فاز - اكباتان  
 ندارد  -مجتمع پزشكي رازي

    - فیزيوتراپي  افسريه 
 1389-
 - سرپایی  -33801755  15  تھران     02-01

متري  ١٥ -متري افسريه ٢٠ 
 -٣٠ابتداي خیابان - دوم
 ندارد  -طبقه ھمكف -١٤٨پالك

 ندارد           ورامین  تھران           -داروخانه  افشین 

    -آزمايشگاه  افق 
 1385-
 - سرپایی  -77185920-77193956  4  تھران     07-01

بین چھارراه  -فرجام 
جنب  - خاوروولیعصر
 ندارد  -٥٠٧پالك -پیتزاكاكتوس

 افق 

راديولوژي  
وسونوگرافي 
    -وتصويربرداري

 1391-
 - سرپایی  -77901581  8  تھران     10-01

باالتر از  -خیابان آيت - نارمك  
پالك  -تقاطع خیابان چمن 

 ندارد  -طبقه ھمكف - ٤٠٩

    -آزمايشگاه  )تشخیص طبي(اقدسیه  
 1384-
 - سرپایی  -22800082-22802072  1  تھران     10-01

پشت  -خیابان اقدسیه 
 ندارد  -)ع(مسجدامام جعفرصادق 

    -4356363-0229-4350999-0229  رباطکریم  تھران           -آزمايشگاه  اكبرآباد 

 -نسیم شھر - رباط كريم 
 ١٤باالتراز -امام خمینيخیابان 

 ندارد  - ٧٩٧پالك -متري چمران

    -0221 -5238182  دماوندفیروزکوه  تھران        -آزمايشگاه  -آزمايشگاه  البرز 

جنب  -گیالوند -دماوند 
ايستگاه مخابرات وايستگاه 

ساختمان  -میني بوس راني
 ندارد  -٣طبقه -پزشكان البرز

    -داروخانه  البرز 
 1382-
 - سرپایی  -55203634  شھرری  تھران     02-01

شھرري باقر شھر خ اصلي خ  
 ندارد  -١٨٠الغدير پ 

    -داروخانه  )شبانه روزي(الغدير 
 1382-
 - سرپایی  -77137750-4  4  تھران     02-01

رسالت خیابان ھنگام میدان  
 ندارد  -الغدير 

    -داروخانه  المپیك 
 1390-
 - سرپایی  -88438147  7  تھران     10-15

خیابان -خیابان مطھري 
-نبش كوچه افرا- تركمنستان  ندارد 



 - ١٦پالك 

    -داروخانه  الھام 
 1387-
 - سرپایی  -77925599  8  تھران     11-01

نارمك خیابان دردشت جنوبي  
نبش خیابان حاجي 

درمانگاه ) كامیاب(صادقي
 ندارد  -١٧٢پالك  ٨شھرداري منطقه 

 الوند 

پزشكي ھسته اي  
وسنجش تراكم 

    -استخوان
 1392-
 - سرپایی  -88774683  6  تھران     02-01

 -خیابان الوند -میدان آرژانتین 
 -باالترازبیمارستان كسري

ساختمان  -طبقه اول -٣١پالك
 ندارد  - الوند

 ندارد           ورامین  تھران           -داروخانه  امام رضا 

    - فیزيوتراپي  امید 
 1393-
 - سرپایی  -22943164  4  تھران     04-15

 -خیابان فرشادي  -لويزان  
 ندارد  -٤طبقه  -  ١٠٨پالك 

 امید 
مركزتوانبخشي  

    - ومددكاري
 1392-
 - سرپایی  -88801800  6  تھران     03-01

نرسیده به  - خیابان ولیعصر 
 -كوچه افتخار  - مطھري 

 ندارد  -٣٤پالك

    -داروخانه  )شبانه روزي(امیدنو 
 1385-
 - سرپایی  -55644454-55664445  16  تھران     07-01

خیابان سكوي  -جواديه 
بین بیست متري وپل  -نظامي

 ندارد  -١٥پالك -نواب

    -داروخانه  امیرآباد 
 1388-
 - سرپایی  -66434781-66947505  6  تھران     08-01

بنزين  امیرآباد روبروي پمپ 
 ندارد  - جنب بانك پاسارگاد

 امیرآباد 

راديولوژي  
وسونوگرافي 
    -وتصويربرداري

 1385-
 - سرپایی  -88967462  6  تھران     07-01

نرسیده به  - امیرآبادشمالي 
روبروي داروخانه  -پمپ بنزين

 ندارد  -١٦٣٧پالك -امیرآباد

    -آزمايشگاه  امیركبیر 
 1390-
 - سرپایی  -66611846  18  تھران     08-01

-چھارراخ يافت آباد-جاده ساوه 
 ندارد  -٣پالك -اول بلوارمعلم

    -داروخانه  امین 
 1385-
 - سرپایی  -77816415  8  تھران     07-01

نرسیده به  -نظام آبادشمالي 
خیابان  -متري لشكر ١٤

 ندارد  -٩٩٩پالك - شھیدمدني

 امین 
كلینیك  

 -عمومي  - دندانپزشكي
 1390-
 - سرپایی  -44400077-44472024  5  تھران     11-01

خیابان  - جنت آبادجنوبي :  
شاھین ( -مصطفي پژوھنده 

نبش كوچه قماشي ) جنوبي
 ندارد  - ٣٤پالك 

    -آزمايشگاه  انديشه 
 1388-
 - سرپایی     شھریار  تھران     01-01

بین  -١فاز - شھرانديشه 
 - ٥٧٤پالك -غربي ٥و ٤خیابان 

 ندارد  -طبقه اول

 انديشه زرين 

پزشكي ھسته اي  
وسنجش تراكم 

    -استخوان
 1385-
 - سرپایی  -3-88458602_88410648  6  تھران     07-01

ابتداي  -خیابان شريعتي 
خیابان انديشه  -عباس آباد

 - نبش انديشه يكم - اصلي
 ندارد  -٦٨پالك

    -آزمايشگاه  انستیتو پاستور ايران 
 1392-
 - سرپایی  -66402770  10  تھران     02-01

خیابان پاستور  - میدان پاستور  
 ندارد  - ٦٩پالك 

    -داروخانه  اوجا 
 1390-
 - سرپایی  -33196688  14  تھران     08-01

-بلوارابوذر-خیابان پیروزي  
نبش خیابان -بعدازپل دوم

 ندارد  - ٢پالك -شروي 



    -داروخانه  ايران فارما 
 1385-
 - سرپایی  -77807786  8  تھران     07-01

ضلع شمال غربي میدان  
ساختمان  - رسالت

 ندارد  -طبقه اول -مسجدالرسول

    -آزمايشگاه  ايران نوين 
 1383-
 - سرپایی  -66942983-66944554  6  تھران     05-01

 -خیابان دكترفاطمي غربي 
روبروي اداره  -بعدازتقاطع كارگر

 ١٩٤پالك  - ارتش مھندسي
 ندارد  - جديد

    -داروخانه  ايرانا 
 1386-
 - سرپایی  -44454235  5  تھران     07-01

بلوار شھید میرزابابايي -پونك  
 ندارد  -ابتداي بلوار عدل-

    -آزمايشگاه  )تشخیص پزشكي(ايرانا 
 1386-
 - سرپایی  -9-44463548  5  تھران     11-01

 -بلوارمیرزابابايي -میدان پونك 
 - ٦٥پالك  -بلوارعدل جنوبي

طبقه  -ساختمان پزشكان فتح
 ندارد  -اول

    -داروخانه  ايرانشھر 
 1382-
 - سرپایی  -88966009  6  تھران     05-20

بین بلوار  - فلسطین شمالي 
 ندارد  -٥٠٨پالك -كشاورز وزرتشت

 ايرانیان 
كلینیك  

 -عمومي  - دندانپزشكي
 1388-
 - سرپایی  -3-77938692  8  تھران     12-01

 -خیابان شھیددكترآيت -نارمك 
ابتداي گلبرگ  - میدان نبوت

 - خیابان ارجمندجنوبي - غربي
 ندارد  -٤واحد -٢٤پالك

    - فیزيوتراپي  ايزد 
 1385-
08-01 

 1386-
 - سرپایی  -33327171-33337680  13  تھران  08-01

 -پیروزيخیابان  -میدان شھدا 
جنب آژانس  -بعدازبلوارمھام

 -٣١٧ساختمان -سبالن سیر
 ندارد  -طبقه اول -٨٥٦پالك 

    -آزمايشگاه  بابك 
 1389-
 - سرپایی  -33676670-33677895  14  تھران     02-01

خیابان  -خیابان پیروزي 
نرسیده به میدان  -شكوفه
 -نبش كوچه گیويان -شكوفه

طبقه  -ساختمان پزشكان ھما
 ندارد  -٧٤پالك  - سوم

 بازتاب 

راديولوژي  
وسونوگرافي 
    -وتصويربرداري

 1385-
 - سرپایی  -33330650-33356090  13  تھران     06-01

ابتداي خیابان  -میدان شھداء 
شماره  - بعدازشكوفه -پیروزي
 ندارد  -٢طبقه - ١٠١٦

    -آزمايشگاه  باقرشھر 
 1385-
 - سرپایی  -55213020-55203020  20  تھران     07-01

جاده قديم (باقرشھر -شھرري 
جنب  - بلوارامام خمیني -)قم

 ندارد  -٧ابوذر

 برتر 
كلینیك  

    - دندانپزشكي
 0000-
    -77655464-5  7  تھران     00-00

خیابان شريعتي بین سمیه  
نبش كوچه صديق  - وطالقاني 

 ندارد  - طبقه اول - ٣پالك  -

 برلیان 
كلینیك  

    - دندانپزشكي
 1392-
 - سرپایی  -22330102-4-26316703  7  تھران     09-01

ابتداي استاد  -بزرگراه رسالت  
 - ٤٢٠پالك  -حسن بنا جنوبي 

 ندارد  -٣و  ٢طبقه 

    -آزمايشگاه  برھان 
 1391-
 - سرپایی  -66572317  10  تھران     02-01

بین رودكي  -خیابان آذربايجان  
 ندارد  - ٦١٩پالك  -ونواب 

    -داروخانه  بزرگمھر 
 1381-
 - سرپایی  -88744485  7  تھران     12-15

 -میدان تختي - عباس آباد  
 ندارد  -٣٥پالك  - خیابان صابونچي



 بزرگمھر 
كلینیك  

 -تخصصي  - دندانپزشكي
 1388-
 - سرپایی  -6-66494075  6  تھران     12-01

خیابان وصال  -خیابان انقالب 
خیابان بزرگمھر  -شیرازي
مركز - ٥١پالك  -شرقي

بین  -پزشكي دانشگاه تھران
 ندارد  - فلسطین و وصال شیرازي

 بنیاد خیريه كامراني 

راديولوژي  
وسونوگرافي 
    -وتصويربرداري

 1392-
 - سرپایی  -6-66432035  10  تھران     04-01

روبروي  -میدان انقالب  
جنب سینما  -ايستگاه مترو 

 ندارد  -مركزي

    -آزمايشگاه  )تشخیص پزشكي(بھار 
 1385-
 - سرپایی  -88961748-88965818-88969545  6  تھران     05-01

 -خیابان كارگرشمالي 
نرسیده  - بعدازچھارراه فاطمي

 -به پمپ بنزين امیرآباد
 ندارد  -١٦٢٧پالك

    -آزمايشگاه  بھاردانش 
 1391-
 - سرپایی  -56753087  اسالمشھر  تھران     11-01

خیابان امام  -نسیم شھر  
متري  ١٤باالتر از  -خمیني 
 ندارد  -٧٩٧پالك  -چمران 

 بھارشیراز 
كلینیك  

 -تخصصي  - دندانپزشكي
 1388-
 - سرپایی  -8-88316467-88820858  7  تھران     12-01

ضلع جنوب  -میدان ھفت تیر 
جنب بانك  -شرقي میدان

 ندارد  - ٦٦پالك -كوچه شريف -ملي

    -آزمايشگاه  )تشخیص طبي(بھبود 
 1389-
 ندارد  -بلوارامام خمیني -شھرقدس  - سرپایی  -46825310  شھرقدس  تھران     11-01

    -آزمايشگاه  بھداد 
 1391-
 - سرپایی  -5-88547942  6  تھران     12-01

 -خیابان قائم مقام فراھاني  
واحد  - ٢٧ پالك - كوچه ششم 

 ندارد  -١

    -داروخانه  بھراد 
 1390-
 - سرپایی  -44042274  5  تھران     12-01

 -بزرگراه اشرفي اصفھاني 
جنب برج  -پايین ترازمرزداران

درمانگاه شبانه  -نگین رضا
 ندارد  - روزي بھراد

 بھراد 
كلینیك  

 -عمومي  - دندانپزشكي
 1388-
 - سرپایی  -7-66359346  11  تھران     12-01

ابتداي  -خیابان آذربايجان 
 ندارد  - ٧٥٢پالك -خیابان قصرالدشت

    -مركز آمبوالنس  بھرويان 
 1388-
 - سرپایی  -88840640_88840444_88307460  6  تھران     01-01

 -خیابان فجر -خیابان مطھري 
طبقه  -واحد يك -جديد ١٦پالك 

 ندارد  -ھمكف

    -داروخانه  بھشاد 
 1381-
 - سرپایی  -44084563 -44097835  5  تھران     12-20

اول  -فلكه دوم صادقیه  
نبش  -اشرفي اصفھاني

 ندارد  - گلستان سوم 

    -داروخانه  )دكترچیت ساز(بھشت 
 1389-
 - سرپایی  -55263890  اسالمشھر  تھران     05-01

خیابان  -چھاردانگه 
 ٤گلستان -شھیدھیدخ

 ندارد  -٢٧٥پالك -شرقي

    -آزمايشگاه  بھمن 
 1393-
 - سرپایی  -55708246  17  تھران     06-25

 -ابوذر غربي  -میدان فالح  
 - روبروي بوستان شقايق 

 ندارد  -٨٠١شماره 

    -داروخانه  بھگر 
 1382-
 - سرپایی  -66051605  2  تھران     02-14

ابتداي خیابان  -خیابان آزادي 
 - كوچه اردوخاني -بھبودي

 ندارد  -درمانگاه بھگر

    -داروخانه  بوعلي سینا 
 1388-
03-01 

 1389-
 - سرپایی  -33336046-33782250  13  تھران  03-01

خ دماوند جنب بیمارستان  
 ندارد  -بوعلي



    -داروخانه  پیشوا - بوعلي 
 1389-
 - سرپایی  -36723291  ورامین  تھران     02-01

جنب  -خیابان امام - پیشوا 
 ندارد  -بانك صادرات

شبانه (بیست ونه فروردين  
    -داروخانه  )روزي

 1383-
 ندارد  - میدان حر  - سرپایی  -66400073-66401016  11  تھران     08-11

 بیمارستان امام خمیني 

راديولوژي  
وسونوگرافي و 

    -تصوير برداري
 1382-
 - سرپایی  -61190  6  تھران     05-01

-انتھاي بلوار كشاورز 
 ندارد  -بیمارستان امام خمیني

بیمارستان امام خمیني  
 -جنرال  -بیمارستان  فیروزكوه

 1383-
 - سرپایی  -3-6229240-0221  دماوندفیروزکوه  تھران     07-01

جاده  ٣كیلومتر - فیروزكوه 
 -روبروي منابع طبیعي - تھران

بیمارستان امام خمیني 
 ندارد  - فیروزكوه

    -داروخانه  بیمارستان توس 
 1389-
 - سرپایی  -88714891  6  تھران     01-31

خیابان شھید  -خیابان مطھري 
 ندارد  -عبادي

 بیمارستان توس 

راديولوژي  
وسونوگرافي 
    -وتصويربرداري

 1389-
 - سرپایی  -88719858  6  تھران     08-01

خیابان  -اول خیابان مطھري 
 ندارد  -عبادي

    -آزمايشگاه  بیمارستان جم 
 1393-
 - سرپایی  -5-88302224  15  تھران     04-20

 - خیابان فجر  -خیابان مطھري  
 ندارد  -آزمايشگاه -بیمارستان جم

 بیمارستان جم 

پزشكي ھسته اي  
وسنجش تراكم 

    -استخوان
 1393-
 - سرپایی  -88303226  6  تھران     02-01

 -خیابان استاد مطھري  
 -بیمارستان جم  -خیابان فجر 

 ندارد  - پزشكي ھسته اي جم

    -آزمايشگاه  بیمارستان دي 
 1384-
 - سرپایی  -88494602-88494601-88787666  6  تھران     02-01

 -خیابان ولیعصر - میدان ونك 
 -)توانیر(نبش عباسپور

 ندارد  -آزمايشگاه بیمارستان دي

    -آزمايشگاه  بیمارستان رسالت 
 1391-
 - سرپایی  -22869647-52  4  تھران     02-01

اول چھل  - خیابان رسالت  
نبش  -وپنج متري سیدخندان 

 ندارد  -خیابان ابوذرغفاري

 -جنرال  -بیمارستان  بیمارستان سوم شعبان 
 1387-
 - سرپایی  -3-5239782-0221  دماوندفیروزکوه  تھران     01-01

جنب  -گیالوند -دماوند 
 ندارد  -دانشگاه آزاد

 بیمارستان سینا 

پزشكي ھسته اي  
وسنجش تراكم 

    -استخوان
 1390-
    -66348576-66348576  11  تھران     10-15

نرسیده -خیابان امام خمیني 
-به میدان حسن آباد

خیابان امام -بیمارستان سینا
نرسیده به میدان -خمیني
 ندارد  - بیمارستان سینا- آبادحسن 

    -آزمايشگاه  بیمارستان شھريار 
 1388-
 - سرپایی  -4-66875361  10  تھران     10-01

نبش  -خیابان آذربايجان  
 ندارد  -كارون

    -داروخانه  بیمارستان مصطفي خمیني 
 1391-
 - سرپایی  -9-88966130  6  تھران     09-01

خیابان اول  -خیابان فلسطین  
 ندارد  -ايتالیا

 بیمارستان پارس 

پزشكي ھسته اي  
وسنجش تراكم 

    -استخوان
 1391-
 ندارد  - ٦٣شماره  -بلواركشاورز     -88960051-9  6  تھران     05-16

    -آزمايشگاه  بیمارستان چشم پزشكي نور 
 1390-
 - سرپایی  -82401823-26  3  تھران     05-01

-باالترازظفر- ولیعصرخیابان  
-ابتداي خیابان اسفندياري

 ندارد  -٩٦پالك

    -داروخانه  بیژن 
 1385-
 - سرپایی  -66929704  6  تھران     10-01

نبش اسكندري  -خیابان آزادي 
 ندارد  -١٨٢پالك -جنوبي



 

    -داروخانه  تاج سر 
 1390-
 - سرپایی  -56347800  اسالمشھر  تھران     08-02

متري ٢٠اسالمشھر سرنوري  
 ندارد  -امام خمیني

 ندارد           ورامین  تھران           - فیزيوتراپي  تامین 

 تبیان 
كلینیك  

 -عمومي  - دندانپزشكي
 1393-
 - سرپایی  -22771879-22771873-22793797  4  تھران     04-01

 - بوستان ھفتم  -پاسداران  
واحد  - طبقه اول  -  ١٦٧پالك 
 ندارد  -١٠٢و  ١٠١

    -آزمايشگاه  )پاتوبیولوژي(تخت طاووس 
 1385-
 - سرپایی  -88846812-88305543  7  تھران     05-01

بین مفتح  -خیابان مطھري 
 ندارد  -١٧٦پالك  -وامیراتابك

 تخصصي اعصاب سھروري 

راديولوژي  
وسونوگرافي 
    -5-88756322  7  تھران           -وتصويربرداري

نبش  - سھروردي شمالي 
 - ٢پالك -خیابان كنگاور

 ندارد  - MRIساختمان 

    - فیزيوتراپي  تسكین 
 1391-
 - سرپایی  -77201947  7  تھران     12-01

بعد از  - گلرگ غربي  - نارمك  
ضلع  -میدان ھالل احمر 

شمال غربي میدان ھالل 
طبقه سوم  - ١٦٣پالك  - احمر

 ندارد  -٧واحد  -

 تسنیم 

راديولوژي  
وسونوگرافي 
    -وتصويربرداري

 1390-
 - سرپایی  -56373202  اسالمشھر  تھران     05-04

میدان امام  -اسالمشھر  
 ندارد  -٢٣پالك - ١٠كوچه  -حسین 

 -آزمايشگاه  -آزمايشگاه  تشخیص طبي اسالمشھر 
 1392-
 - سرپایی  -56127151  اسالمشھر  تھران     08-05

ـربروي شھرك اسالمشھر  
مھديه اول خ ايرانشھر ـ باغ 

نرده آزمايشگاه تشخیص طبي 
 ندارد  -اسالمشھر

    -آزمايشگاه  تشخیصي پزشكي نور 
 1390-
 - سرپایی  -2350292  اسالمشھر  تھران     11-17

متري ٢٠اسالمشھر خیابان  
 ندارد  - ٧پالك  ٥امام خمیني كوچه 

تعاوني آزمايشگاه پزشكي ري  
    -آزمايشگاه  نوين

 1385-
 - سرپایی  -55909322  20  تھران     08-01

راه ورامین جنب  ٣شھر ري  
اداره پست روبروي امامزاده 

 ندارد  -عبداهللا


