
دانشگا

ه

مناطقه جغرافیایی
نام بیمارستان 

معین

تلفنآدرس بیمارستان معین
سوپروایزر کنترل 

عفونت

بیمارستان هاي قمر

قمر ندارد64352333-021ستارخان - خ نیایشحضرت رسولشمالغرب تهران

قمر نداردآقاي سلطانی82033841-021اتوبان همتمیالدشمالغرب تهران

خ کارگر شمالیشریعتیشمالغرب تهران
021-84902296 -

84902298 
قلب تهران

عرفان – بهمن  - پارسیان – آتیه - مدرسخانم صادق پور88571090-021شهرك قدس-خ فالمک-سیماي ایراناللهشمالغرب تهران

سجادشمالغرب تهران
خیابان دکتر فاطمی - اول خیابان 

چهلستون - پالك یک

88982726- 

 88957391داخلی 276دفتر

مهر- ساسان –آریا –پارس – البرز –مصطفی 

خمینی – حضرت فاطمه    501ارتش –محب 

خانم شریفی82111000-021تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوندکسريشمالغرب تهران
پاستور نو–تهران کلینیک – 503 ارتش – 

گاندي –  دي – مهرگان- آسیا- طوس

پیامبرانشمالغرب تهران
میدان دوم صادقیه - بلوارآیت اهللا کاشانی - 

بلوار اباذر
صارم – ابن سینا – نیایشدفتر پرستاري 48992222

کریم خان زند، خیابان شهید عضدي جنوبیآبانشمالغرب تهران
-83839666دفترپرستاري

اطالعات    8383000

آپادانا – تهران – 15 خرداد- میرزا کوچک 

خان – جم

غرب تهران
شهداي یافت 

اباد
خانم ابراهیمیاناطالعات    8383000یافت آباد- میدان الغدیر-بلوار الغدیر

غرب تهران
شهید فیاض 

بخش
خانم الهامی92-64005690-021بزرگراه فتح-خ خلیج فارس

خانم باقري44708591-021میدان المپیکایرانیانغرب تهران

تري تاغرب تهران
انتهاي همت غرب-بعد از خروج آزادگان-

دریاچه خلیج فارس
خانم شفاهی راد021-47241000

شهر قدس

بیمارستان 

تامین 

اجتماعی12 

بهمن

خیابان مصلی-بیمارستان تامین 

اجتماعی12 بهمن

021-46848103-

46853437

ایران



شهریار
 بیمارستان امام 

سجاد (ع)
5-65226041-021شهریار-خیابان ولیعصر روبروي شهرداري

رباط کریم

بیمارستان 

حضرت فاطمه 

الزهرا (س)

5643377005-021خیابان بخشداري

خیابان مولوي -چهارراه مولوياشرفی اصفهانیشرق تهران
-021-55625555

55621726
پریساجهانخواه

20109680-021داراباد-بیمارستان مسیح دانشوريمسیح دانشوريشمیرانات
خانم باطبی

فاطمه ناطقی23601-021پاسداران بیمارستان لبافی نژادلبافی نژادشمال تهران

طالقانیشمیرانات
بزرگراه شهید چمران -بعدازدانشگاه شهید 

بهشتی -بیمارستان طالقانی
021-230311

خانم حسینی

خانم تاج الدین9- 22718001خ شریعتی بعد از میدان قدسشهداي تجریششمیرانات

ستاد معاونت
لقمان

میدان حر- خ کمالی -بیمارستان لقمان 

حکیم

-021-51025300

خانم خیرخواه51025243

خانم مهنازسبزي73432281-021خیابان انقالب -خیابان شهید مدنیامام حسین(ع)شرق تهران

خانم رقیه موسایی81263919-021میدان ونک –مال صدرابقیه اهللاشمال تهران

بیمارستان مفتحورامین
میدان چوب بري  -پایین تر از خط راه 

آهن –جاده پیشوا
خانم سمیرا سلطان021-36223011-2

دماوند
بیمارستان سوم 

شعبان
خانم هایده رضایی4-76319781-021  گیالوند-خیابان جنب دانشگاه آزاددماوند

فیروزکوه
بیمارستان امام 

خمینی
خانم لیال براري3-76459241-021جنب منابع طبیعی

بیمارستان زعیمپاکدشت
جاده تهران مشهد بعد ازپاکدشت اول بلوار 

شریف آباد
خانم جمالی021-36472121

شهید 

بهشتی



ضیاییانتهران جنوب
خ ابوذر، میدان ابوذر، مقابل شهرداري 

منطقه 17
خیریه ولی عصرخانم سکینه عزیزي021-55725227

نجمیه، عیوض زاده، شهید فهمیده، پارساخانم صابري55649195-021میدان راه آهن، اول خیابان انبار نفتبهارلوتهران جنوب

مفرح، فارابی، روزبهخانم صالحی2-55346301-021میدان راه آهن، اول خیابان انبار نفتامیرالمومنینتهران جنوب

میمنت، بابکخانم نیازي5-55061131-021خزانه بخارایی، فلکه دومآیت اهللا کاشانیتهران جنوب

تهران جنوب
مجتمع درمانی 

امام خمینی

انتهاي خ  بلوار کشاورز - بیمارستان امام 

خمینی - جنب بخش عفونی
021-66581598

بیمارستان هاي امام خمینی، ولی عصر، کانسر، 

طبی کودکان

خانم محمدیان9-55902065-021 خ فداییان اسالم نرسیده به میدان حرمفیروزآباديشهرري
شهداي هفتم تیر، رواپزشکی رازي، حضرت 

صدیقه زهرا

بیمارستان امام زمان (عج)خانم نصیري56121999-021 جاده ساوه -اسالم شهر --بلوار برنده صیفیامام رضا (ع)اسالمشهر

تهران


