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02156173356بلوار منتظری خ نرگس مرکز آزمايشگاه سودهآزمايشگاه مرکز درماني سودهآزمايشگاهپزشک عمومياسالمشهر1

902156368100پالک10اسالمشهرباغ فیض کوچه آزمايشگاه ولیعصراسالمشهرآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهياسالمشهر2

4102156375941 پالک 2کوچه دکتر راستگوآزمايشگاهپاتولوژیاسالمشهر3

96302156355477پالک - کوچه الله - سر ايستگاه نوری دکتر کاشانيآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهياسالمشهر4

602156365238پالک - کوچه يکم    -  (ع)خیابان علي ابن ابیطالب -  اسالمشهر میدان  نماز  محققینآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهياسالمشهر5

02156350292آزمايشگاه نور-5کوچه -خیابان امام خمیني-اسالمشهرنورآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهياسالمشهر6

02156465821ساختمان پدر27و25بین کوچهپاتوبیولوژی مهرجانآزمايشگاهپاتولوژیاسالمشهر7

02156379021اسالمشهر(عج)بیمارستان امام زمان - بلوار بسیج -میدان نماز -باغ فیض اسالمشهر (عج)امام زمانبیمارستاناسالمشهر8

02156110160سرمهديه ساختمان تجاری گلستان طبقه دومسیروس اکبری پناهيتخصصيارتوپدیاسالمشهر9

4702155248183تهران بزرگراه ايت اله سعیدی چهار دانگه خیابان فارسیان پالکثمینداروخانهداروسازاسالمشهر10

1602156167676پ - خ بهشتي- شهرک واوان-اسالمشهر-تهرانداروخانه آرمانيداروخانهداروسازاسالمشهر11

47902156771530پالک -ساختمان هفت تیر-نبش بلوار بوستان-میدان هفت تیر-نسیم شهر داروخانه دکتر قاسمیانداروخانهداروسازاسالمشهر12

02156479250حد فاصل میدان قائم و شهرک قائمیه ، طبقه همکف ، درمانگاه حکیم فارابيداروخانه دکتر مهدی افتخاریداروخانهداروسازاسالمشهر13

91202156370976پالک - کوچه بانک سپه - روبروی بازار تره بار - سر نوری داروخانه دکتر وحید کريمي فردداروخانهداروسازاسالمشهر14

02156717520داروخانه دکتر سلیمي- قطعه سوم - خ شهید رنجبر - خ ولیعصر جنوبي داروخانه سلیميداروخانهداروسازاسالمشهر15

02156366064اسالمشهر ابتدای خیابان زرافشان داخل درمانگاه فرهنگیانداروخانه هرمزداروخانهداروسازاسالمشهر16

105602156322999 متری چمران پ 24سلطان اباد داروخانه ی دکتر مويدداروخانهداروسازاسالمشهر17

46102156321919 متری چمران پالک 24خیابان  (سلطان اباد )شهر گلستان - تهران دکتر صفریداروخانهداروسازاسالمشهر18

43602156750934اسالمشهر بهارستان نسیم شهر بلوار امام خمیني پدکتر محمدی جعفریداروخانهداروسازاسالمشهر19

1302156774413خیابان بهشتي شمالي پالک دکتر کاظم میکائیليداروخانهداروسازاسالمشهر20

02156121778داروخانه رويانا- نبش کوچه سوم- خیابان محمديه- اسالمشهرروياناداروخانهداروسازاسالمشهر21

37402156368289 بالک 23روبروی کوچه - متری امام خمیني20خ -شهرستان اسالمشهرسید لیث تاج سرداروخانهداروسازاسالمشهر22

02156476868داروخانه شبانه روزی دکتر مسیبي سردهايي -27کوچه -شهرک قائمیه-اسالم شهر-تهرانشبانه روزی دکتر يعقوب مسیبيداروخانهداروسازاسالمشهر23

02156125544جنب درمانگاه شبانه روزی امام خمیني-ايستگاه حاج محمود-انتهای زيرگذرشبانه روزی مرکزی اسالمشهرداروخانهداروسازاسالمشهر24

14302155256053پالک -خیابان شهید فارسیانشبانه روزی چهارباغداروخانهداروسازاسالمشهر25

61702156355926 پالک9خیابان زرافشان نبش کوچه موعودداروخانهداروسازاسالمشهر26

02156143272جاده ساوه پايین تر از قاسم اباد روبروی ثبت احوال(ره)درمانگاه امام خمیني درمانگاهاسالمشهر27

1902155244207چهاردانگه خیابان شهید هیدخ گلستان سوم شرقي پالکدرمانگاه شبانه روزی چهاردانگهدرمانگاهاسالمشهر28

02156479251استان تهران شهرستان اسالمشهر روبروی شهرک سالورحکیم فارابيدرمانگاه عموميعلوم آزمايشگاهياسالمشهر29

02156113270(ع)درمانگاه خیريه امام رضا - خیابان ايت اله کاشاني  انتهای خیابان کوچه شهید فضلي - اسالمشهر (ع)خیريه امام رضا درمانگاه عموميپزشک عمومياسالمشهر30



 تلفنآدرس نام مرجع  نوع مرجع تخصص شهرردیف

302156359970اسالمشهر خیابان امام محمد بافپقر کوچه مهدی ابراهیم زاده پالکدرمانگاه شبانه روزی صدرادرمانگاه عمومياطفالاسالمشهر31

02156492005 درمانگاه شبانه روزی دريا27تهران اسالمشهر قايمیه کوچه دريادرمانگاه عموميمامايياسالمشهر32

02156347905-1طبقه - 95 متری امام خمیني پالک 20خیابان دکتر افتخاریدندان پزشکيارتودنسياسالمشهر33

202156153646انتهای خیابان کاشاني مقابل مسجد امام سجاد ساختمان پزشکان مقدم طبقه ارژنگ خلیليدندان پزشکيدندانپزشک عمومياسالمشهر34

202156153646انتهای خیابان کاشاني مقابل مسجد امام سجاد ساختمان پزشکان مقدم طبقه دندانپزشکي ويدا پیروزمنددندان پزشکيدندانپزشک عمومياسالمشهر35

4502156362815 پالک4خیابان بیست متری امام خمیني کوچه دکتر ايرج نجفيدندان پزشکيدندانپزشک عمومياسالمشهر36

5675319909107783642-تلفن ---196پالک - خیابان دوازده متری دوم-نسیم شهر دکتر رضا عمرانيدندان پزشکيدندانپزشک عمومياسالمشهر37

24302156148595 پالک 11نبش کوچه دکتر سجودیدندان پزشکيدندانپزشک عمومياسالمشهر38

02156122381ساختمان شفا- نبش ابوذرسعید صادقيدندان پزشکيدندانپزشک عمومياسالمشهر39

02156122381اسالمشهر کاشاني نبش ابوذر ساختمان پزشکان شفاسعید صادقيدندان پزشکيدندانپزشک عمومياسالمشهر40

4202156356688 پ 21ک سیدتورج صفویدندان پزشکيدندانپزشک عمومياسالمشهر41

302156375398 ساختمان پزشکان شايان ط 42 پ12کوچه شروين راستیان تهرانيدندان پزشکيدندانپزشک عمومياسالمشهر42

302156469445 واحد 5 پالک 26کوچه علي زارعیاندندان پزشکيدندانپزشک عمومياسالمشهر43

87702156693070پ12و10باغ فیض بین کوچه فرشید کاوندیدندان پزشکيفک و صورتاسالمشهر44

02156122286طبقه سوم-درمانگاه شفازان احیاء-ابتدای شهرک صادقیه-انتهای خیابان تختي-اسالمشهر-تهرانهوشنگ اسماعیل نژاددندان پزشکيدندانپزشک عمومياسالمشهر45

2702156120266پالک -کوچه نهم -خیابان کاشاني -اسالمشهر -تهران تشخیصفیزيوتراپيفیزيوتراپياسالمشهر46

402156116132 ساختمان پزشکان شفا طبقه 203اسالمشهر خیابان کاشاني نبش خیابان ابوذر پالک توانبخش نوينفیزيوتراپيفیزيوتراپياسالمشهر47

02156149057 شرکت نصرنبوی آرياطب14اسالمشهر محمديه جنب بیمارستان امام رضا اديب شرکت نصرنبوی آرياطبمرکز تصوير برداریاسالمشهر48

62702156114171اسالمشهر ابتدای خ مهديه جنب فروشگاه رفاه پ آتیه درمانمرکز خدمات بالیني در منزلاسالمشهر49

2202156174233پ- خ رجايينادر سلیمانيپزشکپزشک عمومياسالمشهر50

4502156120177پ(ع) ساختمان پزشکان بیمه حضرت ولیعصر32خ کاشاني ک امین افضليپزشکپزشک عمومياسالمشهر51

102156121983پالک  - 13کوچه البرز - خیابان شیرودی - اسالمشهربابک پورقلیجپزشکپزشک عمومياسالمشهر52

1002156114700پالک  - 5کوچه - خیابان مطهری - اسالمشهر بابک پورقلیجپزشکپزشک عمومياسالمشهر53

02155244962بزرگراه ايت اله سعیدیثائر فروغ نژادپزشکپزشک عمومياسالمشهر54

02156774976مطب دکتر جهانديده- طبقه همکف  - 26پالک - ابتدای خیابان توحید جنوبي -  متری چمران 14خیابان -نسیم شهر دکتر حسن جهانديدهپزشکپزشک عمومياسالمشهر55

702156127482 پ 14اسالمشهر حاج محمود خ آيت اهلل طالقاني بهار دکتر حسین افضليپزشکپزشک عمومياسالمشهر56

02156377537اداره آب و فاضالب اسالمشهر-خیابان دانشگاه-اسالمشهردکتر حمیده پورقاسمپزشکپزشک عمومياسالمشهر57

3202156179400اسالمشهر شهرک واوان خیابان بهشتي پالک دکتر غالمرضا محدثپزشکپزشک عمومياسالمشهر58

802156365062اسالمشهر خ زرافشان خ حافظ پدکتر محمود بیدیپزشکپزشک عمومياسالمشهر59

2202156174233پالک- خیابان شهیدرجائي- شهرک واوان- اسالمشهر56174233شباني آرانيپزشکپزشک عمومياسالمشهر60
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02156694137مرکز خريد روما-50پ-کوجه اول-باغ فیض شوکت مشتاقیانپزشکقلباسالمشهر61

02156137661اسالمشهر بعد از پمپ بنزين مهد يه روبروی شهرک محمد يه نرسیده به شهرک اللهمرتضي فیضپزشکپزشک عمومياسالمشهر62

6902156161010شرقي پ38اسالم شهر شهرک واوان خمسعودربیعيپزشکپزشک عمومياسالمشهر63

28302156368181 پالک 7 و 5 متری اما م خمیني ما بین کوچه 20اسالمشهر ناهید ونارجيپزشکپزشک عمومياسالمشهر64

4902156358039 پالک 9اسالمشهر باغ فیض کوچه فیزيوتراپي مجید میرزاحیدریکارشناسان پروانه دارفیزيوتراپياسالمشهر65

02156344961همکف-29پالک--3ک- خ زرافشان-اسالمشهرفیزيوتراپي پاستورکارشناسان پروانه دارفیزيوتراپياسالمشهر66

4602165993084بلوار رسول اکرم خیابان رسالت پالک آزمايشگاه مالردآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيالبرز67

02165992182داروخانه شبانه روزی دکتر دشتي- درمانگاه شبانه روزی مالصدرا - بلوار رسول اکرم - مالردداروخانه شبانه روزی دکتر دشتيداروخانهداروسازالبرز68

02165152556درمانگاه شبانه روزی امیر- خیابان پگاه- خیابان دکتر حسابي- مارلیکدرمانگاه شبانه روزی امیردرمانگاه عموميبیهوشيالبرز69

02165998800جنب بانک صادرات (ص)بلوار رسول اکرم - مالرد درمانگاه شبانه روزی مالصدرادرمانگاه عموميپزشک عموميالبرز70

02122084835تهران سعادت اباد نبش خیابان پنجم ساختمان پارسیان طبقه دومتشخیص طبي کاجآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيتهران71

402177159760چهارراه سبالن تقاطع مدني نبش کوچه سنجری پالک آزماسشگاه پاتوبیولوژی حاذقآزمايشگاهپاتولوژیتهران72

02122542276طبقه همکف.64پالک .جنب داروخانه ويوال.چهارراه اختیاريه.(دولت سابق)خیابان شهیدکالهدوز. خیابان پاسدارانآزمايشگاه تشخیص طبي مادآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيتهران73

802177804181-تهران - تهران آزمايشگاه دکترجلوهآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيتهران74

41202166506658خیابان ستارخان نرسیده به سه راه تهران ويال طبقه اول پ آزمايشگاه ستارخانآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيتهران75

102166611846 واحد 1 طبقه 10يافت آباد بلوار معلم کوچه جاويد االثر عباس کهن پالک آزمايشگاه پاتوبیولوژی امیرکبیرآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيتهران76

02155052716 آزمايشگاه پاتوبیولوژی خزانه75خزانه بخارائي فلکه چهارم نبش کوچه کوه بر پالک آزمايشگاه پاتوبیولوژی خزانهآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيتهران77

24102122545211پالک -نبش خیابان شهیدسنجابي -بعدازچهارراه قنات -خیابان شهیدکالهدوز -خیابان شريعتي آزمايشگاه پاتوبیولوژی دروسآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيتهران78

02122458883طبقه اول-جنب بانک پاسارگاد -بین سه راخ ازگل ومیني سیتي- اتوبان ارتش آزمايشگاه پاتوبیولوژی لشگرکآزمايشگاهپاتولوژیتهران79

1002177947401شماره - (ع)کوچه امام جعفر صادق -ضلع جنوب شرقي-(هفت حوض )میدان نبوت -نارمکآزمايشگاه پاتوبیولوژی نارمکآزمايشگاهپاتولوژیتهران80

29702155069674تهران خیابان شهیدرجائي ايستگاه بانک پالک آزمايشگه اماميآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيتهران81

202122139016سعادت آباد ضلع شمالي میدان کاج کوچه نهم پالک آزمايشگاه آرامشآزمايشگاهداروسازتهران82

402122237768، طبقه دوم، واحد 153غربي، نبش چهارراه اسدی، پالک  (حکمت)قیطريه، بلوار اندرزگو، انتهای خیابان سلیماني آزمايشگاه آرتینآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيتهران83

102144691200 طبقه 1تهران شهرک اکباتان سه راه مخابرات کوچه فیات نبش بن بست اول ساختمان بهاران پالکآزمايشگاه آفتابآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيتهران84

29202166424071خیابان آذربايجان بین پیروز و گلشن پالک آزمايشگاه امیرآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيتهران85

19402166942983پالک - روبه روی مهندسي ارتش- اول فاطمي غربيآزمايشگاه ايران نوينآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيتهران86

15002146825310پالک - بلوار امام خمیني- شهر قدسآزمايشگاه بهبودآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيتهران87

02122891211اتوبان رسالت جنب پل سیدخندان آزمايشگاه بیمارستان رسالت تهرانآزمايشگاه بیمارستان رسالتآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيتهران88

702188263812پالک -ضلع جنوبي پارک-خیابان آرش مهر-شهرارا-جالل ال احمد-تهرانآزمايشگاه تخصصي شهراراآزمايشگاهپاتولوژیتهران89

02122039800طبقه همکف - 52پالک -خیابان سايه-بلوار نلسون ماندالآزمايشگاه تخصصي صوفیاآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيتهران90
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402188191091 و 3واحد- طبقه اول- ساختمان پزشکان آناهیتا- 182پالک - نبش خیابان آناهیتا- باالتر از میرداماد- بلوار آفريقاآزمايشگاه تشخیص طبي دکتر منشدیآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيتهران91

702144443148واحد4طبقه1 پالک 2جنت آبادنرسیده به چهارراه ايرانپارس نبش نسترن آزمايشگاه تشخیص طبي دکترناصریآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيتهران92

88002122508555 متری دوم مجیديه و خیابان کرمان جنب بانک پارسیان پالک 16مابین  (ضلع جنوبي  )بزرگراه رسالت آزمايشگاه تشخیص طبي رسالتآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيتهران93

5102155900633متری روبروی سازمان آب اول اقدسیه پالک24شهرری خیابانآزمايشگاه تشخیص طبي مرکزی شهرریآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيتهران94

02188993163طبقه دوم171خیابان فاطمي روبروی سازمتن آب جنب برج ساعت پالک آزمايشگاه تشخیص طبي مهديهآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيتهران95

17402122264144خیابان ظفر نرسیده به نفت شمالي پ - خیابان شريعتيآزمايشگاه تشخیص طبي پیوندآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيتهران96

162702188961748باالتر از پهارراه فاطمي پالک - کارگر شمالي آزمايشگاه تشخیص پزشکي بهارآزمايشگاهپاتولوژیتهران97

1302177824574واحد - طبقه دوم  - (ساختمان پزشکان شهريار) 1پالک - کوچه شهید سید اکبر میرحسیني - بین سبالن و وحیديه - خیابان دماوند آزمايشگاه تشخیص پزشکي پويشآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيتهران98

902188798979خیابان آفريقا تقاطع میرداماد خیابان برادران عمدی پالکآزمايشگاه جردنآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيتهران99

14502177880505تهران پار س خیابان جشنواره چهارراه کادوس پالک آزمايشگاه جشنوارهآزمايشگاهپاتولوژیتهران100

102122558333 ط394 پ 8خ پاسداران روبروی گلستان آزمايشگاه دولتآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيتهران101

02177371624واحد يک و دو- 874پالک - نرسیده به بلوار پروين- خروجي سه راه استخر- اتوبان زين الدين شرقيآزمايشگاه دکتر محرابیانآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيتهران102

29202133703033خیابان هفده شهريور جنوبي خیابان طیب پالک آزمايشگاه سپهرآزمايشگاهتهران103

02122714526 طبقه دوم3159تجريش ابتدای ولي عصر پالک آزمايشگاه شفاآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيتهران104

13502177445315پالک - نبش چهار غربي- باالتر از میدان الغدير- خیابان هنگام- میدان رسالتآزمايشگاه شوکتآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيتهران105

26402177500170 پالک 4و3خیابان شريعتي  بین میثاق آزمايشگاه صباآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيتهران106

96002166874508خیابان آذربايجان بین کارون و قصرالدشت پالک آزمايشگاه غربآزمايشگاهپاتولوژیتهران107

202122719776تهران خیابان شريعتي میدان قدس بعد از پارکینگ شهرداری کوچه سعادت پالک آزمايشگاه فارابي تجريشآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيتهران108

02122647024پشت ايستگاه مترو قلهک- باالتر از خیابان يخچال- خیابان شريعتيآزمايشگاه قلهکآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيتهران109

902188713833پالک - خیابان هجدهم - خیابان سیدجمال الدين اسدآبادی - تهران آزمايشگاه المارکآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيتهران110

1902177602617میدان امام حسین خ مازندران ک فروشگاه پ آزمايشگاه مديکالآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيتهران111

66602133311662پالک- سه راه سلیمانیه- خیابان پیروزیآزمايشگاه منجيآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيتهران112

34202166862750پالک - چهارراه بوستان سعدی - خیابان قصرالدشت آزمايشگاه نويدآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيتهران113

02166927008طبقه فوقاني بانک سپه- نبش خیابان رودکي- خیابان آزادیآزمايشگاه پاتوبیولوژی آزادیآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيتهران114

61102133252423. پ - جنب پمپ بنزين سلیمانیه - پیروزی .خ- تهران آزمايشگاه پاتوبیولوژی آلبرتآزمايشگاهپزشک عموميتهران115

61902166572317خیابان آذربايجان بین رودکي ونواب پآزمايشگاه پاتوبیولوژی برهانآزمايشگاهپاتولوژیتهران116

17602188846812خیابان مطهری بعدازمترمفتح پالک آزمايشگاه پاتوبیولوژی تخت طاووسآزمايشگاهپاتولوژیتهران117

84002133343549پالک - ايستگاه چهارصد دستگاه- خیابان پیروزیآزمايشگاه پاتوبیولوژی دکتر مهپورآزمايشگاهپاتولوژیتهران118

34402155081000تهران نازی آباد بازار دوم جنوب شرقي میدان مدائن پالک آزمايشگاه پاتوبیولوژی دیآزمايشگاهپاتولوژیتهران119

102177059122واحد5کوچه دهقانپورپالک -خیابان دهم غربي-فلکه چهارم تهرانپارسآزمايشگاه پاتوبیولوژی رهاآزمايشگاهپاتولوژیتهران120



 تلفنآدرس نام مرجع  نوع مرجع تخصص شهرردیف

502177874967واحد299 شرقي پ188 و 186بین خیابان -بین فلکه دوم و سوم تهرانپارسآزمايشگاه پاتوبیولوژی رهاآزمايشگاهپاتولوژیتهران121

5602122734270واحد- طبقه اول- باالی داروخانه سبای زعفرانیه-1590ساختمان پزشکان - نبش زعفرانیه- خیابان ولي عصرآزمايشگاه پاتوبیولوژی زعفرانیهآزمايشگاهپاتولوژیتهران122

02122802020آزمايشگاه پاتوبیولوژی سپند- ساختمان پزشکان صاحبقرانیه - نبش خیابان نیلوفر - اقدسیه - تهران آزمايشگاه پاتوبیولوژی سپندآزمايشگاهپاتولوژیتهران123

1002166002661میدان آزادی ابتدای خیابان آزادی نبش کوچه نوربخش ساختمان شماره آزمايشگاه پاتوبیولوژی سیناآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيتهران124

02188454025طبقه اول- 297پالک- باالتر از مطهری- سهروردی شماليآزمايشگاه پاتوبیولوژی شفقآزمايشگاهپاتولوژیتهران125

178602177501857پالک - پايین تر از چهارراه صفا-  شهريور17خیابان - میدان امام حسینآزمايشگاه پاتوبیولوژی صفاآزمايشگاهپاتولوژیتهران126

16402133801344پالک  (26خیابان )خیابان اسديان -  متری دوم 15- افسريه آزمايشگاه پاتوبیولوژی فرّدانشآزمايشگاهپاتولوژیتهران127

202188324175واحد - طبقه اول- 119پالک  _پايین تر از مطهری- خ قائم مقام فراهاني- تهرانآزمايشگاه پاتوبیولوژی قائم مقامآزمايشگاهپاتولوژیتهران128

77602177891585میدان رسالت ضلع جنوب شرقي پالک آزمايشگاه پاتوبیولوژی الوازيهآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيتهران129

02144213431طبقه همکف- 24پالک - نبش سرسبز جنوبي- مرزدارانآزمايشگاه پاتوبیولوژی مرزدارانآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيتهران130

502133136060پ- طبقه فوقاني کفش ملي و بانک ملت - پاساژ امید- ضلع شمال شرقي میدان- میدان شوشآزمايشگاه پاتوبیولوژی ويلسونآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيتهران131

02144287633فلکه دوم صادقیه خیابان جناح نبش کوچه عابدزاده ساختمان پارسه ازمايشگاه پارسهآزمايشگاه پاتوبیولوژی پارسهآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيتهران132

02122863040 آزمايشگاه پاتوبیولوپژی چهر1پالک - کوچه هوشیار - ضلع شمال غربي پل - سیدخندان آزمايشگاه پاتوبیولوژی چهرآزمايشگاهپاتولوژیتهران133

202144301231طبقه فوقاني درمانگاه صدرپالک -خیابان شهید علي عسگری -فلکه اول شهران -تهران آزمايشگاه پاتوبیولوژی کاوشآزمايشگاهپاتولوژیتهران134

702177552080خیابان نامجو میدان نامجو ابتدای شیخ صفي پالک آزمايشگاه پاتوبیولوژی گرگانآزمايشگاهپاتولوژیتهران135

02166429871آزمايشگاه پاتوبیولوژی نور. 93تهران بلوارکشاورز بین کاگر وجمال زاده پالک آزمايشگاه پاتولوژی نورآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيتهران136

6502166002961پالک - متری جي21خیابان - استاد معین- خیابان آزادیآزمايشگاه پارسآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيتهران137

82502155708246روبروی پارک شقايق شماره - غرب خیابان ابوذر  آزمايشگاه پزشکي بهمنآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيتهران138

302188862158 واحد 2 طبقه 106تهران خیابان مطهری نرسیده به سهروردی پالک دکتر صنعتي- آزمايشگاه ژنتیک دکتر فاضلي آزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيتهران139

02188003812 طبقه دوم1709خیابان کارگر شمالي باالتر از پمپ بنزين پالک آزمايشگاه ژنتیک پزشکي دکتر زمانيآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيتهران140

38702188901169شماره  (پايین تر از بلوار کشاورز)خیابان فلسطین-تهرانآزمايشگاه کاخآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيتهران141

402188743789و3واحد- 20پالک - نبش کوچه چهارم- خیابان صابونچي- میدان تختي- خیابان دکتر بهشتيآزمايشگاه کلینیکال پاتولوژی مهنازآزمايشگاهپاتولوژیتهران142

02122550550 واحد آزمايشگاه327تهران خیابان پاسداران نبش گلستان اول ساختمان آزمايشگاه گلستانآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيتهران143

02133198731خ پیروزی بلوار ابوذر پل اول نبش يکم شرقيابوذرآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيتهران144

1902122073888سعادت اباد بلوار پاکنژاد سرو غربي کوچه شبنم شماره ازمايشگاه  پاتوبیولوژی آرامآزمايشگاهپاتولوژیتهران145

02166875361خیابان ازادی خ اذربايجانازمايشگاه بیمارستان شهريارآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيتهران146

02144127384 طبقه اول غربي450ارياشهر بلوار فردوس غربي بین ورزی و پروانه پالک ازمايشگاه پاتوبیولوپي فردوسآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيتهران147

19302122962251خیابان پاسداران گلستان پنجم میدان هروی روبروی مرکز خريد گلستان پالک ازمايشگاه پاتوبیولوژی هرویآزمايشگاهپاتولوژیتهران148

502188671521 واحد 67میدان ونک خ حقاني نرسیده به چهارراه جهان کودک پالک ازمايشگاه پاتوبیولوژی ونکآزمايشگاهپاتولوژیتهران149

10702188840581پالک - نبش کوچه الوند - جنب کشتیراني - پايین تر از مطهری - قائم مقام فراهاني اعتماد مقدمآزمايشگاهتهران150



 تلفنآدرس نام مرجع  نوع مرجع تخصص شهرردیف

02144463548طبقه همکف- ساختمان پزشکان فتح - بلوار عدل جنوبي - بلوار میرزابابايي -پونک ايراناآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيتهران151

70302155203020پالک - 7جنب ابوذر- بلوار امام خمیني- باقرشهرباقرشهرآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيتهران152

02188302224آزمايشگاه- بیمارستان جم- خیابان فجر- خیابان مطهریبیمارستان جمآزمايشگاهسايرتهران153

02133007572 شهريور انتهای خیابان آيت اله سعیدی میدان سعیدی ساختمان پزشکان کیمیا طبقه دوم آزمايشگاه ارسطو۱۷خیابان تشخیص طبي ارسطوآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيتهران154

133202133136454 شهريور پايین تر از میدان شهدا ايستگاه ورزشگاه روبروی بانک ملي پالک 17تهران خیابان تشخیص طبي طبیبآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيتهران155

02155666692زير پل هالل احمر- خیابان هالل احمرحافظآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيتهران156

02188809820کوچه حیات- رو به روی ضلع شرقي دبیرستان البرز- باالتر از چهارراه کالج- خیابان حاقظ شماليداورپناهآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيتهران157

02188357214 طبقه دوم102خیابان کارگر شمالي روبروی مرکز قلب خیابان شکراله پالک داياناآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيتهران158

02188796467(نیلوفرسابق)تهران خ ولي عصر بین بیمارستان دی وپل همت خ نیلو نبش بن بست دوم آزمايشگاه دنا (نیلوفرسابق)دنا آزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيتهران159

22002166249606پالک - خیابان حیدری شمالي- شهرک ولي عصر- میدان معلم- يافت آباددکتر جعفریآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيتهران160

2002166700172 و 18پالک - بعد از کوچه گوهر شاد - خیابان نوفل لوشاتو - خیابان فردوسي دکتر حبیبيآزمايشگاهپاتولوژیتهران161

2902146822474پالک - خیابان شهید جريده - سرقنات - شهرقدس دکتر صداقتآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيتهران162

02133824366(زمزم)نبش پل چهارم- پايین تر از اتوبان آهنگ- بلوار ابوذر- خیابان پیروزیدکتر فالحآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيتهران163

02188787666بیمارستان دی- نبش توانیر- خیابان ولي عصردیآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيتهران164

02155381119طبقه اول - 777پالک - بین خیابان فرهنگ و میدان منیريه - خیابان ولیعصر - امیريه رايتآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيتهران165

302144153609 واحد1تهران خ آيت اله کاشاني نرسیده به ستاری جنوب  نبش خ ورزی يکم شرقي مجتمع نور نوين طزکرياآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيتهران166

3802144073268فلکه دوم صادقیه ابتدای کاشاني روبروی پارک استقالل پالک سبزپوشانآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيتهران167

02155051600طبقه اول- 2پالک-نبش کوچه خزايي پور-خیابان مداين-نازی آبادشفق طب آزماآزمايشگاهتهران168

502166830881واحد - طبقه اول- 1026پالک - تقاطع کارون و امام خمینيفروردينآزمايشگاهپاتولوژیتهران169

02146825323ازمايشگاه قدس-21پالک -میدان قدس-خیابان انقالب-شهرقدسقدسآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيتهران170

2802177890701پالک- نرسیده به سراج- دالورانمهرآگینآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيتهران171

02122802879 طبقه دوم ازمايشگاه نیاوران54شماره  (شهید بازدار)نیاوران اول کامرانیه نیاورانآزمايشگاهپاتولوژیتهران172

202133314365پیروزی صد دستگاه روبروی ستاد نیروی هوايي باالی بانک مسکن ساختمان پزشکان شمیم بلوک نیماآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيتهران173

502144985036پالک - کوچه محسن آخوندی -روبروی مدرسه نرجس خاتون -بلوار اصلي - شهرک وردآورد- جاده مخصوص 19کیلومتر وردآوردآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيتهران174

02188706556 طبقه اول498بین میرزای شیرازی و ولیعصر پالک -خیابان شهید بهشتي -تهرانويروس شناسي کیوانآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيتهران175

102188044967واحد  - 195ساختمان - بین شیخ بهايي و چمران - خیابان مالصدراپاتوبیولوژی مدرنآزمايشگاهپاتولوژیتهران176

02188289041 طبقه همکف87بزرگراه جالل آل احمد روبروی بانک کشاورزی مرکزی پالک پاتوبیوتوژی هدفآزمايشگاهپاتولوژیتهران177

5602133674348شهريور خیابان حاجیان فرد پالک 17تهران میدان شهدا خیابان شهريور17پاتوبیولوژی آزمايشگاهپاتولوژیتهران178

1602144631335پالک - کوچه حسین خاني - روبروی تره بار راه آهن - خیابان شهید نفیسي - شهرک اکباتان پاتوبیولوژی آروينآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيتهران179

41402188801071خ استاد مطهری نبش الرستان  پ پاتوبیولوژی اوستاآزمايشگاهتهران180



 تلفنآدرس نام مرجع  نوع مرجع تخصص شهرردیف

02188547942واحد اول-27پالک -خیابان ششم-حد فاصل خیابان شهید بهشتي و مطهری-خیابان قائم مقام فراهاني پاتوبیولوژی بهدادآزمايشگاهپاتولوژیتهران181

202177914663پالک - نبش کوچه آگاه - پايین تر از چهارراه گلبرگ - خیابان دردشت - نارمک پاتوبیولوژی رشدآزمايشگاهپاتولوژیتهران182

39302133344746خیابان پیروزی چهارراه کوکاکوال روبروی مترو نبرد پالک پاتوبیولوژی سروشآزمايشگاهتهران183

202122874012پاسداران باالتر از ضرابخانه روبروی باشگاه بانک مرکزی خ رفیق دوست پ پاتوبیولوژی سعیدآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيتهران184

1402188326031پالک - جنب دلفان- کوچه نظری- خیابان فجر- خیابان مطهریپاتوبیولوژی عمادآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيتهران185

02188240588طبقه دوم- 334پالک - 29نبش خیابان - (گیشا)کوی نصر- تهران پاتوبیولوژی مادرآزمايشگاهپاتولوژیتهران186

02177708558طبقه چهارم- 104شماره- بعد از چهارراه تیرانداز- بزرگراه رسالت به سمت شرق- تهران پارسپاتوبیولوژی میالدآزمايشگاهپاتولوژیتهران187

02177721114  پروين آزمايشگاه پروين466 شرقي میدان پروين ضلع جنوب غربي میدان پالک196تهران تهران پارس فلکه سوم تهرانپارس خیابان پاتوبیولوژی پروينآزمايشگاهپاتولوژیتهران188

2602144666777شماره - طبقه همکف- مجتمع تجاری پزشکي گلهای جنوبي- 2فاز- شهرک اکباتانپاتوبیولوژی پژوهشآزمايشگاهپاتولوژیتهران189

12902177195008پالک - تقاطع سمنگان - خیابان گلبرگ غربي پارسیانآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيتهران190

02188908188آزمايشگاه زند -214پالک - روبروی کلیسا - تقاطع استاد نجات الهي - خیابان کريم خان - تهران پايدار زند طبآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيتهران191

02122570570آزمايشگاه کاوه- تقاطع بلوار کاوه - خ دولت کاوهآزمايشگاهپاتولوژیتهران192

02166277760آزمايشگاه کیفیت.خلیج فارس روبروی بیمارستان فیاض بخش . خ.تهران بزرگراه فتح کیفیتآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيتهران193

02147907777ابتدای آيت اله کاشاني- فلکه دوم صادقیه ابن سینابیمارستانتهران194

02182111000بیمارستان فوق تخصصي کسری - 25پالک - خیابان الوند- میدان آرژانتین کسریبیمارستانتهران195

4602183839000پالک -خیابان آبان جنوبي-خیابان کريمخان زند- تهرانآبانبیمارستانتهران196

02188086606بیمارستان آتیه-تقاطع بلوار شهید دادمان و فرحزادی - شهرک قدس آتیهبیمارستانتهران197

02188967181بلوار کشاورز تقاطع خیابان وصال شیرازی بیمارستان آرياآريابیمارستانتهران198

02188733571مقابل دانشگاه عالمه طباطبايي- خیابان احمد قصیر- خیابان بهشتي آسیابیمارستانتهران199

02122432560جنب دانشگاه شهید بهشتي- ولنجک - بزرگراه چمران آيت اله طالقانيبیمارستانتهران200

02122603174بن بست آذر- خیابان شريفي منش- خیابان پل رومي- خیابان شريعتياختربیمارستانتهران201

02166835027چهارراه رودکي- خیابان آذربايجان اقبالبیمارستانتهران202

2702166469073خیابان انقالب اسالمي خیابان وصال شیرازی پالکالبرزبیمارستانتهران203

02177898010میدان الغدير- خیابان هنگام- میدان رسالتالغديربیمارستانسايرتهران204

02177531111جنب بانک ملي- خیابان بهار شمالي- تهران امام سجاد ناجابیمارستانتهران205

02155346559(ع)تهران نازی آباد خیابان شیرمحمدی جنب پارک سردار جنگل بیمارستان امیرالمومنین جواديه (ع)امیرالمومنین بیمارستانتهران206

02188797111(توانیر)نبش خیابان شهید عباسپور- خیابان ولیعصرايران دیبیمارستانتهران207

02133552001.اتوبان شهید محالتي جنب پل ری بازرگانانبیمارستانتهران208

02139954322-خیابان تختي- سه راه هجرت . بزرگراه بسجیدبعثت نهاجابیمارستانتهران209

02181262052میدان ونک خیابان مالصدرا خیابان شیخ بهايي جنوبي(عج)االعظم...بقیه ابیمارستانتهران210



 تلفنآدرس نام مرجع  نوع مرجع تخصص شهرردیف

02182499000روبروی فرهنگسرای ابن سینا- خیابان ايران زمین شمالي- شهرک غرببهمنبیمارستانتهران211

02133348036تهران ،میدان امام حسین ،ابتدای خیابان دماوند بیمارستان بوعليبوعليبیمارستانتهران212

02166731360بیمارستان بانک ملي ايران- داخل محوطه - ادارات مرکزی بانک ملي ايران - روبروی سفارت آلمان - خیابان فردوسي بیمارستان بانک ملي ايرانبیمارستانتهران213

02166701152کوچه پارس- نرسیده به میدان فردوسي- خیابان انقالببیمارستان دادگستریبیمارستانتهران214

02133501054نبش کوچه مرادی-نرسیده به چهارراه سیروس-خیابان مصطفي خمینيبیمارستان دکترسپیربیمارستانتهران215

102122874060پالک - بیمارستان رسالت - نبش ابوذر غفاری - ضلع شمال پل سید خندان - تهران بیمارستان رسالت تهرانبیمارستانتهران216

02188710294تهران خیابان ولیعصر تقاطع بهشتيبیمارستان هاجربیمارستانتهران217

02122914057(کتابي)خیابان شهیدداوودگل نبي-جنب اتوبان همت-سه راه ضرابخانه-خیابان شريعتيبیمارستان چشم پزشکي نگاهبیمارستانتهران218

02122528042بزرگراه رسالت نبش کرمانبینابیمارستانتهران219

02147241000بیمارستان تريتا- روبری درياچه - انتهای اتوبان همت غرب (شرکت ابوريحان طب آريا)تريتابیمارستانتهران220

17402188710718خیابان قائم مقام فراهاني پ تهران کلینیکبیمارستانتهران221

02188800115بیمارستان جامع زنان محب ياس- جنب خیابان سرو-خیابان نجات الهي شمالي-خیابان کريمخانجامع زنان محب ياسبیمارستانتهران222

02122616097خیابان خاقاني- باالتر از دولت- خیابان شريعتيجواهریبیمارستانتهران223

02133757776خیابان درمانگاه- بلوار قدس- دولت آباد- شهر ری(س)حضرت صديقه زهرابیمارستانتهران224

02177600500بیمارستان خانواده ارتش- خیابان کاج- خیابان شريعتي خانوادهبیمارستانتهران225

02166242710شهرک ولیعصر خیابان رجائي  خیابان بنائيخیريه غیاثيبیمارستانتهران226

02155335086اول خزانه بخارايي شمالي- میدان شهیدهرندی - خیابان شوش (ع)خیريه ولي عصربیمارستانتهران227

02122420136خیابان بوستان- خیابان ولنجکرامتینبیمارستانتهران228

902122678526تهران قیطريه خیابان برادران سلیماني شرقي کوچه نعمتي پالک رفیدهبیمارستانتهران229

02144723330دهکده المپیک میدان المپیک بلوار شهرک چشمه بیمارستان ايرانیانروانپزشکي ايرانیانبیمارستانتهران230

02122592030بزرگراه صدر میدان پیروز خیابان شهید برادران رحماني بن بست دلپذيرروانپزشکي صدربیمارستانتهران231

2702188086670خیابان ايران زمینالک - شهرک غربروانپزشکي آزادیبیمارستانتهران232

02122074122نبش گلستان- باغستان يکم - باالتر از میدان کاج - سعادت ابادروانپزشکي نیايشبیمارستانتهران233

02166875030خیابان آذربايجان نبش خیابان کارون بیمارستان شهريار تهرانزايشگاه شهرياربیمارستانتهران234

14402177643881خ شريعتي بین سمیه و طالقاني پ زايشگاه پاسارگادبیمارستانتهران235

02166015844بیمارستان و زايشگاه بابک- چهارراه طوس- خیابان کارون- خیابان آذربايجان- تهرانزايشگاه بابکبیمارستاناطفالتهران236

02188966848 بیمارستان ساسان43تهران بلوار کشاورز شماره ساسانبیمارستانتهران237

102188957391پالک- خیابان چهلستون - میدان دکتر فاطمي - خیابان فاطميسجادبیمارستانتهران238

02166702121 بیمارستان سورنا277خیابان شیخ هادی باالتر از جامي پالک سورنابیمارستانتهران239

02133129111بیمارستان خیريه سوم شعبان- خیابان شهید رضوی - خیابان ری - میدان قیام سوم شعبان تهرانبیمارستانتهران240



 تلفنآدرس نام مرجع  نوع مرجع تخصص شهرردیف

8302155801630پالک -کوچه بادامچي -  خرداد غربي15خیابان سیدالشهدابیمارستانتهران241

02188884040خیابان شهید رشید ياسمي-(ظفر)نرسیده به خیابان شهید وحید دستجردی-خیابان ولیعصر(ص)شرکت خدمات بهداشتي درماني خاتم االنبیاءبیمارستانتهران242

02122824011میدان نیاوران خیابان پور ابتهاج خیابان خداوردی کوچه شهید صادقین: تهران شرکت خدمات توانبخشي اعصاب نورافشاربیمارستانتهران243

02188820685نرسیده به میدان سنائي.خیابان شهید حسیني .خیابان کريم خان زند شرکت سهامي بیمارستان تهرانبیمارستانتهران244

02177884685بیمارستان تهرانپارس- نبش فلکه سوم - تهرانپارس (بیمارستان تهرانپارس )شرکت پارس طب بیمارستانتهران245

02188827045بیمارستان آپادانا- نبش سپند - نرسیده به پل کريم خان - خیابان سپهبد قرني - میدان فردوسي - تهران شرکت پارس آپادانابیمارستانتهران246

02188220000سه راه جالل آل احمد- خیابان کارگر شمالي شريعتيبیمارستانتهران247

02176292035بیمارستان شفاء پرديس - 9خیابان بهشت  - 4فاز - پرديس شفاء پرديسبیمارستانپزشک عموميتهران248

02122956010خیابان صنايع- خیابان شهید لنگری- نوبنیاد- پاسدارانشهید دکتر چمرانبیمارستانتهران249

02188969668خیابان ايتالیا-میدان فلسطینشهید مصطفي خمینيبیمارستانتهران250

02144670885 بیمارستان تخصصي فوق تخصصي صارم3شهرک اکباتان فاز صارمبیمارستانتهران251

02142614220خیابان به آفرين- خیابان کريم خان - میدان ولیعصر صدر به آفرينبیمارستانتهران252

09125167762تهران خیابان شريعتي نرسیده به سه راه طالقاني خیابان جواد کارگر بیمارستان ايرانشهرطبي و بهداشتي بیمارستان ايرانشهربیمارستانتهران253

02138244493سه راه سلیمانیه- خیابان پیروزیفجربیمارستانتهران254

02155903355نرسیده به میدان شهر ری- خیابان فدائیان اسالم فیروزآبادیبیمارستانتهران255

02122283107تجريش خیابان باهنر خیابان جماران میدان جماران کوچه شهید حسني کیاقلب جمارانبیمارستانتهران256

02188571065نبش فالمک جنوبي- خیابان سیمای ايران- شهرک غرباللهبیمارستانتهران257

02188758246کوی آريا وطني- جنوب میدان تختي - خیابان دکتر بهشتي مادرانبیمارستانتهران258

02188386164خیابان شهید فراهاني پور - 23خیابان - خیابان يوسف آبادمحب کوثربیمارستانتهران259

50502123501555بلوار اوشان باالتر از بیمارستان - بلوار ارتش محکبیمارستانتهران260

02166465355خیابان انقالب خیابان صبا جنوبيمدائنبیمارستانتهران261

02133795823خیابان کرمان-میدان کالنتری-خیابان شکوفه -میدان شهدامردمبیمارستانتهران262

02166702011خیابان حافظ- خیابان نوفل لو شاتو مروستيبیمارستانپزشک عموميتهران263

02166920981نرسیده به تقاطع دکتر میرخاني- تقاطع خیابان دکتر قريب- انتهای بلوار کشاورزمرکز طبي کودکانبیمارستانتهران264

02188029600نبش جالل آل احمد- خیابان کارگر شماليمرکز قلب تهرانبیمارستانتهران265

02155062628خیابان فدائیان اسالم- میدان شوش مهديهبیمارستانتهران266

7202188982000پالک - خیابان زرتشت غربي- خیابان ولیعصرمهربیمارستانتهران267

02188781570بیمارستان مهرگان- باالتر از پارک ساعي - خیابان ولیعصر مهرگانبیمارستانتهران268

02188644557بیمارستان محب مهر- کوچه خلیل زاده - باالتر از میدان ونک - خیابان ولیعصر - تهران موسسه خدمات درماني محب مهربیمارستانتهران269

02155311925ياغچي آباد خیابان بهمنیار بیمارستان مفرحموقوفه مفرحبیمارستانتهران270



 تلفنآدرس نام مرجع  نوع مرجع تخصص شهرردیف

02188062005جنب برج میالد- اتوبان همتمیالدبیمارستانتهران271

02161462342خیابان جمهوری تقاطع پل حافظ بیمارستان نجمیهنجمیهبیمارستانتهران272

602129121521پالک - خروجي اراج- بلوار ارتش- خیابان اقدسیهنیکانبیمارستانتهران273

02188770022خ ولیعصر  باالتر از میر داماد  بیمارستان ولیعصر ناجاولیعصر ناجابیمارستانتهران274

02188995770کوچه اول- خیابان حجاب - بلوارکشاورز (فوق تخصصي)ياس سپید بیمارستانتهران275

6702188960051شماره- بلوار کشاورز- میدان ولیعصرپارسبیمارستانتهران276

20002155384924پ -ايستگاه دلبخواه - بعد از چهارراه مختاری - خیابان ولیعصر جنوبي - تهران پارسابیمارستانتهران277

02122097812سعادت آباد سرو شرقي میدان فرهنگ بیمارستان پارسیانپارسیانبیمارستانتهران278

802188515255نبش کوچه -  خیابان احمد قصیر- خیابان بخارست- میدان آرژانتینپاستورنوبیمارستانتهران279

02144079131فلکه دوم صادقیه بلوار آيت اهلل کاشاني بلوار ابوذر بیمارستان پیامبرانپیامبرانبیمارستانتهران280

9602182401819پالک - ابتدای بلوار اسفنديار - تقاطع بزرگراه نیايش و خیابان ولیعصر چشم پزشکي نوربیمارستانتهران281

02166464823روبروی جهاد سازندگي- خیابان طالقاني غربيکودکان تهرانبیمارستانتهران282

02122227021باالتر از حسینیه ارشاد- خیابان شريعتيکودکان مفیدبیمارستانتهران283

13202142603000پالک - نبش کوچه ترابنده - روبروی آنتن شبکه دو - ابتدای خیابان خالداسالمبولي - خیابان گاندی جنوبي - تهران گاندیبیمارستانتهران284

02166001222خیابان آزادی ـ خیابان میمنت ـ بیمارستان آزادی(بیمارستان آزادی)گروه درماني رضا بیمارستانتهران285

02122903370شريعتي دوراهي قلهک بیمارستان کیانگروه پزشکي کیانبیمارستانتهران286

02188714891خیابان استاد مطهری خیابان عبادی(بیمارستان توس)گروه پزشکي خراسان بیمارستانتهران287

02166001126اول کنار گذر يادگار امام- بعد از پل آزادی- اتوبان يادگار امام به سمت جنوب(میمنت)گروه پزشکي و مرکز درماني فرخنده بیمارستانتهران288

402147908788فلکه دوم صادقیه  اول آيت اله کاشاني خیابان اعتماديان پالکابن سیناتخصصيبیهوشيتهران289

7002188006100خیابان کارگر شمالي باالتر از پمپ بنزين کوچه شهید خسروی پالک درمانگاه تخصصي روماتیسم ايرانتخصصيروماتولوژیتهران290

2802188267268پالک .نبش خیابان دوم.کوی نصردرمانگاه شبانه روزی گیشاتخصصيدندانپزشک عموميتهران291

02122042096واحد سه-ساختمان جم-خیابان روانپور-میدان ونک خیابان ولیعصر -تهراندکتر رمضان بخشیان کالريجانيتخصصيقلبتهران292

60702144263770بین فلکه اول و خسرو پالک -ستارخان-تهراندکتر عطااله منافيتخصصيقلبتهران293

1402155332930پالک - جنب بانک پارسیان- نبش کوچه اوجاني- خیابان مدائن- نازی آبادشبانه روزی ايلیاتخصصيپزشک عموميتهران294

7802188480200خیابان سید جمال الدين اسد آبادی تقاطع فتحي شقاقي جنب شیرين عسل پالک مرکز ارتقا سالمت و طب پیشگیری شفا مهر صدراتخصصيپزشک عموميتهران295

138602166845959پالک - نبش کوچه احمدی - نرسیده به بزرگراه يادگار امام - خیابان امام خمیني مهر نیوشاتخصصيپزشک عموميتهران296

02177875917 راديولوژی سونوگرافي جشنواره145پ- چهارراه کادوس-خ جشنواره- فلکه دوم تهرانپارسجشنوارهتصوير برداریراديوتراپيتهران297

102144215996 واحد 1-  طبقه 1130بل شهدای صادقیه خ ستارخان پالک آريا شهرتصوير برداریراديوتراپيتهران298

1902188986509کوچه رستاک پ.خیابان عبداهلل زاده .بلوار کشاورز .تهران بابکتصوير برداریراديوتراپيتهران299

02177959511. مرکز تصويربرداری پزشکي حقیقت706پالک  (گلبرگ)خیابان جانبازان شرقي  (هفت حوض)تهران نارمک میدان نبوت حقیقتتصوير برداریراديوتراپيتهران300



 تلفنآدرس نام مرجع  نوع مرجع تخصص شهرردیف

302188881670واحد- مجتمع پزشکي ساعي- بن بست چمن- باالتر از پارک ساعي-ولیعصر- تهرانراديولوژی دهان فک و صورت دکتر مسعود ورشوسازتصوير برداریراديوتراپيتهران301

02188425922طبقه اول- 261پالک- نبش نفیسي - نرسیده به خیابان مطهری- سهروردی جنوبيراديولوژی دکتر بهرنگ مقدم زادهتصوير برداریراديوتراپيتهران302

02188309187طبقه دوم- 107پالک -نبش کوچه الوند- جنب کشتیراني- خیابان قائم مقام فراهانيراديولوژی دکتر شهیدیتصوير برداریراديوتراپيتهران303

02188907262 طبقه زير همکف414خیابان مطهری نبش الرستان پالک راديولوژی دکتر پارساتصوير برداریسايرتهران304

62502166431820پالک - بین رودکي و نواب- خیابان آذربايجانراديولوژی دکتر پروين علویتصوير برداریراديوتراپيتهران305

14502188743430پالک - خیابان مطهریراديولوژی رازیتصوير برداریراديوتراپيتهران306

02166897680راديولوژی وسونوگرافي غرب.543خیابان قصرالدشت تقاطع بوستان پالک راديولوژی غربتصوير برداریراديوتراپيتهران307

202144414353 طبقه 72میدان پونک ، بلوار میرزابابائي، نرسیده به عدل، پالک راديولوژی فک و صورت دکتر مومنيتصوير برداریراديوتراپيتهران308

51002166381108پايینتر از میدان جمهوری جنب مترو نواب ساختمان اداری سهیل طبقه پنجم واحد راديولوژی فک و صورت سپید پرتوتصوير برداریراديوتراپيتهران309

02144429979 متری گلستان نبش خیابان نسترن دوم راديولوژی و  سونوگرافي خانم دکتر سرتیپي35جنت آباد باالتر  از راديولوژی و سونوگرافي دکتر سرتیپيتصوير برداریتهران310

302133849715 واحد 397پالک  (زمزم  )پل چهارم - بلوار ابوذر جنوبي - خیابان پیروزی راديولوژی و سونوگرافي دکتر نورمندی پورتصوير برداریراديوتراپيتهران311

02188280501واحد زير همکف- 67پالک- بعد از خیابان هشتم- کوی نصرراديولوژی و سونوگرافي کیهانتصوير برداریراديوتراپيتهران312

77602177491171پالک - ساختمان بیمه ايران- ضلع جنوب شرقي میدان رسالترسالتتصوير برداریراديوتراپيتهران313

02188893331 ساختمان اطبا طبقه چهارم مرکز سنجش تراکم استخوان ولیعصر1802باالتر از میدان ولیعصر نرسیده به سینما افريقا پالک سنجش تراکم استخوان ولیعصرتصوير برداریفیزيوتراپيتهران314

702122747542پالک -کوچه ماهروزاده -نرسیده به میدان قدس -خیابان شريعتيسینا اطهرتصوير برداریپزشک عموميتهران315

37302188892040پالک - رو به روی خیابان ايتالیا- بین بلوار کشاورز و میدان فلسطین- خیابان فلسطینفلسطینتصوير برداریراديوتراپيتهران316

40802188961933پالک - پايین تر از بلوار کشاورز - خیابان فلسطین مرجانتصوير برداریراديوتراپيتهران317

02188961906تهران بلوار کشاورز جنب بیمارستان ساسان کوچه رويان ساختمان پزشکان طبقه ششممرکز پزشکي هسته ای نوتصوير برداریداخليتهران318

902188750410واحد  - 3طبقه  - 366پالک  - 121ساختمان - نبش کوچه دوست محمدی - خیابان مفتح شمالي - خیابان شهید بهشتي مرکز سنجش تراکم استخوان مرکزیتصوير برداریروماتولوژیتهران319

29802177980060پالک - روبروی مسجد قدس - بعد از چهار راه کوکاکال - خیابان پیروزی مرکز پزشکي هسته ای رازیتصوير برداریراديوتراپيتهران320

8502166550758ستارخان، خیابان تهران ويال، خیابان رئیس زاده، شماره مرکز پزشکي هسته ای ياستصوير برداریراديوتراپيتهران321

02122017151(عج)مرکز تشخیص پزشکي ولیعصر - 28پالک - کوچه گلگونه - باالترازبلوارناهید-بلوارآفريقا(عج)مرکزتشخیص پزشکي ولیعصرتصوير برداری(روانپزشک)اعصاب و روانتهران322

502166122718 واحد3 طبقه 168خیابان ازادی بین اسکندری و اوستا جنب بانک ملي پالک موسسه راديولو ژی دهان و فک و صورت آزادیتصوير برداریراديوتراپيتهران323

402188007587طبقه اول واحد - 1356پالک-سمت چپ -باالتر از پمپ بنزين - خیابان امیرآبادشمالي-میدان انقالب موسسه پزشکي هسته ای آلفاتصوير برداریراديوتراپيتهران324

802133020676واحد  , 8پالک ,خیابان مشهد ,روبه روی پمپ بنزين,ابتدای خیابان خاوران ,میدان خراسان پرتوآفرينتصوير برداریراديوتراپيتهران325

02122730378 طبقه همکف پزشکي هسته ای ايران3 پالک 1تجريش میدان قدس ابتدای خیابان شريعتي کوچه مهنا پزشکي هسته ای ايرانتصوير برداریراديوتراپيتهران326

02133683000طبقه سوم_جنب مسجد القران2نبش نصر_متری شاهد35_چهار راه دانشگاه_بولوار شهید ده حقي_نبرد جنوبي_اتوبان محالتي شرقپزشکي هسته ای بزرگمهرتصوير برداریراديوتراپيتهران327

02188303226بخش پزشکي هسته ای- بیمارستان جم- کوچه فجر- خیابان مطهری- قائم مقام فراهانيپزشکي هسته ای بیمارستان جمتصوير برداریراديوتراپيتهران328

02122567885طبقه منفي يک- 146پالک - رو به روی کلینیک لبافي نژاد- بوستان هشتم- پاسدارانپزشکي هسته ای دکتر محمد کريميتصوير برداریراديوتراپيتهران329

02166429880ساختمان پزشکان توحید- روبروی ايستگاه مترو- تقاطع آزادی- خیابان توحیدپزشکي هسته ای سیناتصوير برداریپزشک قانونيتهران330



 تلفنآدرس نام مرجع  نوع مرجع تخصص شهرردیف

502122270444 و 3واحد-189پالک -نبش شمس تبريزی شمالي-میردامادپزشکي هسته ای مهرتصوير برداریراديوتراپيتهران331

502188985000طبقه -60پالک -کوچه میرهادی غربي-خیابان جويبار-میدان فاطميپزشکي هسته ای نورتصوير برداریراديوتراپيتهران332

02144035973 ساختمان ايران ط زير همکف19فلکه دوم صادقیه بلوار ايت االه کاشاني بعد از خ نجف زاده فروتن پالک پزشکي هسته ای نیک پرتوتصوير برداریراديوتراپيتهران333

253402188773990شماره-جنب مجتمع خورشید- بین میدان ونک و پل هوائي شهید همت- خیابان ولیعصرپزشکي هسته ای نیکانتصوير برداریراديوتراپيتهران334

27402155358047،بین فلکه اول و دوم،پالک (خزانه بخارايي)اتوبان بعثت،روبروی ترمینال جنوب،خیابان شهید محمد بخاراييپزشکي هسته ای پارستصوير برداریراديوتراپيتهران335

202122613306واحد - طبقه اول  - 68پالک - کوچه سجاد - روبروی مترو قلهک - خیابان شريعتي پزشکي هسته ای پرتوتصوير بردارینورولوژیتهران336

302166928383واحد - 2شماره - خیابان توحیدکشورتصوير برداریراديوتراپيتهران337

17402188826802شماره -کنار اداره برق- خیابان بهار شمالي- تهرانگاما اسکن تهرانتصوير برداریداخليتهران338

02188698414طبقه يک- پالک يک- نبش بهاران يک- تقاطع بلوار دريا و پاکنژاد- شهرک غربگاما اسکن مرکزیتصوير برداریراديوتراپيتهران339

02166122385گاما اسکن کاوش-طبقه اول-123پالک -نبش جمالزاده-بلوارکشاورزگاما اسکن کاوشتصوير برداریراديوتراپيتهران340

02166271375ط اول.343پ.نبش کوچه قرباني.خ خلیج.جاده قديم کرج.تهرانفیزيو تراپي منهاجتوانبخشيفیزيوتراپيتهران341

02133692457 طبقه اول41ئالک . کوی عباسعلي هاشمي. تهران خیابان خاورانايستگاه منبع اب  فیزيوترائي امیدتوانبخشيفیزيوتراپيتهران342

34702166640845مهراباد جنوبي خیابان شمشیری پالک (مهراباد)فیزيوتراپي شمس توانبخشيفیزيوتراپيتهران343

84602133326882خیابان پیروزی پالک فیزيوتراپي فاطیماتوانبخشيفیزيوتراپيتهران344

02122501540نبش کوچه وحدت- (ساقدوش)خیابان شهید افشاری- پاسداران(ارتز و پروتز)متدتوانبخشيتهران345

02155180890جنب پمپ گاز خ زنگنه خ حیدری کوچه زنبق- خیابان فدايیان اسالم جنوب مرکز اعصاب و روان مزمن دل آرامتوانبخشي(روانپزشک)اعصاب و روانتهران346

02176253465جاده دماوند نرسیده به بومهن روستای کرشت بعد میدان خلیج فارس مرکز توانبخشي مژدهمرکز شبانه روزی توانبخشي و درمان بیماران رواني مزمن مژدهتوانبخشي(روانپزشک)اعصاب و روانتهران347

02177458121ط همکف - 772پالک - نرسیده به چهارراه خاور- خیابان فرجام شرقيمرکزفیزيوتراپي مهرورزانتوانبخشيفیزيوتراپيتهران348

02188959312    ، داروخانه دکتر ياسا102تهران  ،  خیابان زرتشت غربي   ، نرسیده به سازمان آب  ، پالک داروخانه دکتر ياساداروخانهداروسازتهران349

2502144837991پالک - گلزار شرقي - جنت آباد شمالي - ايرانپارس آبشناسانداروخانهداروسازتهران350

1702155086784پالک - نبش خیابان فالحتي -  متری باستاني پور 24- بلوار شهید دستواره - علي آباد آرمینداروخانهداروسازتهران351

69202166019445خیابان آذربايجان، ابتدای خیابان کارون، پالک آناهیتاداروخانهداروسازتهران352

02122234516نبش چهارراه اسدی-خیابان کريمي-خیابان موسیوند-خیابان شريعتيآنیسداروخانهداروسازتهران353

13302177448245رسالت خ هنگام باالتر از میدان الغدير ک يعقوب علیپور پ آيینداروخانهداروسازتهران354

50802188966009خ فلسطین شمالي بین بلوار کشاورز و زرتشت پ ايرانشهرداروخانهسايرتهران355

73502177690424پالک  _ايستگاه پل _خیابان دماوند _تهرانبنژامینداروخانهداروسازتهران356

02188966943، داروخانه دکتر بهاره محطاط18تهران، میدان فاطمي، خیابان شهید گمنام، پالک بهاره محطاطداروخانهداروسازتهران357

02188884222رو به روی بانک سامان- پايین تر از چهارراه جهان کودک- بزرگراه حقاني- میدان ونکتاشداروخانهداروسازتهران358

02188829121روبه روی بیمارستان جم- خیابان فجر- خیابان مطهری- خیابان ولي عصرجام جمداروخانهسايرتهران359

6102188662489بزرگراه حقاني چهارراه جهان کودک به سمت میدان ونک پالک جهان کودکداروخانهداروسازتهران360



 تلفنآدرس نام مرجع  نوع مرجع تخصص شهرردیف

02176205664جاجرود بعداز سعیدآباد روبروی پلیس راه جنب مسجدامام رضا طبقه همکف درمانگاه امام رضا جنب آزمايشگاهحماسه شمس نجاتيداروخانهداروسازتهران361

02166781213داروخانه خوارزمي-309پالک- شهريور17کوی -شادآباد-تهرانخوارزميداروخانهداروسازتهران362

28202133747057پالک - فلکه سوم - شهرک دولت آباد خوشبینداروخانهسايرتهران363

18202188785883خیابان آفريقاباالترازپل میرداماد نبش کوچه آناهیتاپالک داروخانه آلفاداروخانهداروسازتهران364

32902133941515پالک- خیابان استامبول- خیابان جمهوریداروخانه آلمانيداروخانهداروسازتهران365

02188375953تهران شهرک غرب بلوار شهید فرحزادی تقاطع شهید دادمان جنب بیمارستان آتیه داروخانه آيندهداروخانه آيندهداروخانهداروسازتهران366

20702177975948 پالک 8نارمک خیابان دردشت روبروی درمانگاه شهرداری منطقهداروخانه الهامداروخانهداروسازتهران367

02144454235پونک بلوارمیرزابابايي بلوارعدل ساختمان پزشکان تخصصي فتحداروخانه ايراناداروخانهداروسازتهران368

02155315074چهار راه سوم- خیابان شهید اکبر ابراهیمي- شوش شرقيداروخانه بوعلي تهرانداروخانهسايرتهران369

02188807950طبقه همکف - 4پالک - خیابان استاد نجات اللهي - خیابان انقالب داروخانه بیماران خاصداروخانهداروسازتهران370

02133349675داروخانه تمدن-جنب بیمارستان مردم -خ کرمان-خ شکوفه-دروازه دوالب- شهريور17خ داروخانه تمدنداروخانهداروسازتهران371

14102133787735پالک- خیابان پورعبدی- خیابان بروجردی- میدان بروجردی- پیروزیداروخانه تمهیدیداروخانهداروسازتهران372

3502177495862پالک- باالتر از چهارراه فرجام-خیابان نیروی دريايي-میدان رسالتداروخانه تهرانداروخانهداروسازتهران373

02133704327اتوبان شهید محالتي خیابان اکبرآبادی جنوبي داروخانه ثمربخشداروخانه ثمربخشداروخانهسايرتهران374

27402166421916پالک - داروخانه جاودان - روبروی مسجد ولیعصر- آذربايجان غربي- باالتر از میدان پاستور(دکتر صراف زاده)داروخانه جاودانداروخانهداروسازتهران375

02155673767میدان مقدم- خیابان ابوذر- خزانه قلعه مرغيداروخانه خزانهداروخانهداروسازتهران376

43902166250735پالک -روبروی بیمارستان شهید فیاض بخش-خلیج فارس-بزرگراه فتح خداروخانه خلیجداروخانهداروسازتهران377

27002188320158خیابان مطهری مقابل خروجي اتوبان مدرس پالکداروخانه دارابداروخانهداروسازتهران378

71002177891715نارمک خیابان آيت بین سرسبز و میدان نبوت جنب بانک کارآفرين شماره داروخانه داناداروخانهداروسازتهران379

20002166944567خیابان فاطمي غربي مقابل مهندسي ارتش پالک داروخانه درساداروخانهداروسازتهران380

02188678055جنب بیمارستان خاتم.خیابان رشید ياسمي.باالتر از میرداماد.خیابان ولي عصرداروخانه دستورانيداروخانهداروسازتهران381

202188654512واحد-11پالک -نبش کوچه زاگرس _نرسیده به چهار راه جهان کودک-بعد از خروجي همت-خیابان آفريقا-میدان آرژانتینداروخانه دکتر زبردستداروخانهداروسازتهران382

02188310959داروخانه دکتر اعتمادی- نبش کوچه نگین- خیابان قائم مقام- میدان هفت تیرداروخانه دکتر کتايون اعتمادیداروخانهداروسازتهران383

02188798444باالتر از میدان ونک بین میرداماد و ظفرخیابان رشید ياسمي جنب بیمارستان خاتم االنبیاء (عج)خیابان ولي عصر داروخانه دکتر محمدحمید ايزدیداروخانهداروسازتهران384

02144473461داروخانه دکتر آقايي-نبش گلستان شرقي-به سمت شمال بعد از پل همت  -اشرفي اصفهاني -تهران داروخانه دکتر آقاييداروخانهداروسازتهران385

02133144902طبقه همکف - ( قديم۱۶۷) ۵۰۰پالک - ساختمان پزشکان رازی  - ۳۳نبش خیابان - پانزده متری دوم شمالي - افسريه داروخانه دکتر ابراهیميداروخانهداروسازتهران386

16902188960184خ فاطمي روبروی سازمان آب پالک داروخانه دکتر اتحادیداروخانهداروسازتهران387

02133847250 متری اول15نبش - بیست متری- افسريهداروخانه دکتر ارجمندداروخانهداروسازتهران388

10202122330995پالک  (علمداری)نبش کوچه سیاوش فراهاني  – (مجیديه جنوبي)خیابان استاد حسن بنا  –متری رسالت  45داروخانه دکتر اعتصامداروخانهداروسازتهران389

15102122055850جردن  باالتر از چهارراه  اسفنديار نبش  خ تنديس روبروی خ سايه  پالک داروخانه دکتر بهزاد آزادداروخانهداروسازتهران390



 تلفنآدرس نام مرجع  نوع مرجع تخصص شهرردیف

9902155180333پالک- نبش کوچه ايماني-  متری24نرسیده به - بلوار شهید دستواره- بلوار ابريشم- میدان بهشت- خیابان شهید رجاييداروخانه دکتر حمید کنگریداروخانهداروسازتهران391

02177004848داروخانه دکتر خوشنودی-داخل درمانگاه ايثار  (ره)کوی دانشگاه فاز دو طبقه همکف  مسجد صاحب الزمان -حکیمیه -تهران داروخانه دکتر خوشنودیداروخانهداروسازتهران392

402177222625 واحد 540میدان رسالت خیابان سمنگان پداروخانه دکتر خیاط زادهداروخانهداروسازتهران393

02122366473ساختمان پزشکان آفرين- 34پالک - خیابان ششم- باالتر از میدان کاج- سعادت آبادداروخانه دکتر رباطيداروخانهداروسازتهران394

02188882010طبقه همکف- 1پالک - کوچه تالش- خیابان نگار- باالتر از میدان ونک- ولیعصرداروخانه دکتر رهنوردداروخانهداروسازتهران395

233302188191933پالک-نبش کوچه دوم-روبروی بیمارستان دی-خیابان ولي عصر-تهرانداروخانه دکتر زهرا قنبریداروخانهداروسازتهران396

69902177204332فرجام شرقي ساختمان پزشکان نگین پالک داروخانه دکتر سیفداروخانهداروسازتهران397

02176242601طبقه زير همکف- مجتمع تجاری گلستان - جنب شهرداری پرديس - نرسیده به میدان امام خمیني - ابتدای ورودی شهر پرديس  -داروخانه دکتر شیدا سلماني قاسم زادگانداروخانهداروسازتهران398

24202188720013پالک.نبش مقدم.بین مطهری و بهشتي.خیابان میرزای شیرازی شماليداروخانه دکتر فرازیداروخانهداروسازتهران399

02188506227جنب کلینیک جراحي سهند- خیابان سهند- چهارراه قصر- خیابان سهروردی شماليداروخانه دکتر فرهتداروخانهداروسازتهران400

02133837663طبقه همکف_7پالک _کوچه ولي سوری__ متری اول جنوبي تقاطع قصر فیروزه 15افسريه انتهای داروخانه دکتر فقیهيداروخانهداروسازتهران401

38202188842728پالک - مابین میرزای شیرازی و سنايي- خیابان مطهریداروخانه دکتر قديانلوداروخانهداروسازتهران402

داروخانه دکتر مدينهداروخانهداروسازتهران403 84جنب پالک  - 2روبروی مرکز دارويي و درماني هالل احمر جشنواره - بین خیابان شهید محمدی و شهید مفتح - بعد از چهار راه سیدالشهداء  - (جشنواره)خیابان شهید ناهیدی- تهرانپارس - تهران  02177799500

35202133698882پالک-داروخانه دکتر مرحمتي-درمانگاه مرکزی اهنگ-نرسیده به دانشگاه ازاد اسالمي-بلوارشهید ده حقي-نبردجنوبي-تهرانداروخانه دکتر مرحمتيداروخانهداروسازتهران404

17602177337879پالک - روبه روی درمانگاه شاهد- بعد از چهارراه سید الشهدا- خیابان جشنواره- تهران پارسداروخانه دکتر منصور اسدیداروخانهداروسازتهران405

93002166029503پالک - متری جي21خیابان دامپزشکي نرسیده به -تهرانداروخانه دکتر مهريزادداروخانهداروسازتهران406

02188965965جنب درب ورودی بیمارستان ساسان-بلوار کشاورزداروخانه دکتر هادیداروخانهداروسازتهران407

02188049000مرکز پزشکي درماني نسخه- 154شماره - ابتدای شیراز شمالي- خیابان مالصدراداروخانه دکتر وقتيداروخانهداروسازتهران408

02188952919 ، داروخانه دکتر پیکارجو8تهران، خیابان دکتر فاطمي، خیابان رهي معیری، پالک داروخانه دکتر پیکارجوداروخانهداروسازتهران409

02166065122کوچه شهید زماني- روبه روی ايستگاه متروی آزادی- خیابان آزادیداروخانه دکتر کوشاداروخانهداروسازتهران410

02144017421اشرفي اصفهاني باالتر فلکه  صادقیه جنب برج نگین رضا درمانگاه بهراد داروخانه دکتر شريفيداروخانه دکتر يداهلل شريفيداروخانهداروسازتهران411

15002133136676میدان شهدا خیابان مجاهدين اسالم رو به روی برج های بهنام پ داروخانه دکترسیدحمیدرضاعلویداروخانهداروسازتهران412

102188911180طبقه همکف واحد  _ 6پالک  _کوچه غزالي  -(عج  )نرسیده به خیابان ولیعصر - خیابان دکتر فاطمي داروخانه دکترفرزينداروخانهداروسازتهران413

02155700775خیابان جیحون خیابان کمیل سه راه کارونداروخانه دکترنوروزيانداروخانهداروسازتهران414

8602188919820خیابان سپهبدقرني نرسیده به تقاطع خیابان طالقاني پالک داروخانه دکترپرديسداروخانهداروسازتهران415

20602122250500بین مدرس و نفت پالک  (ظفر)خیابان دستگردیداروخانه ساراکريم زادهداروخانهداروسازتهران416

9902188964815ساختمان پزشکان - (جنب بیمارستان ساسان )کوچه رويان- بلوار کشاورزداروخانه سالیکسداروخانهداروسازتهران417

16302144327383پالک -ضلع شمال شرقي-نبش ايرانپارس-کوهسار -شهرانداروخانه ستايشداروخانهداروسازتهران418

02155758555داروخانه سیماب- خیابان خوش - (محبوب مجاز غربي)- بزرگراه نواب- تهرانداروخانه سیمابداروخانهتغذيهتهران419

02144071694فلکه دوم صادقیه ابتدای آيت اهلل کاشاني نبش خیابان اعتماديان داروخانه شبانه روزی دکتر آزاده سالمداروخانه شبانه روزی دکتر آزاده سالمداروخانهداروسازتهران420
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39202133120188تهران اول اتوبان شهید محالتي بعد از پل ری پالک داروخانه شبانه روزی اخوان فیض نیاداروخانهداروسازتهران421

02177137750م الغدير- خ هنگام - تهران داروخانه شبانه روزی الغديرداروخانهداروسازتهران422

02122514777میدان ملت-مجیديه شمالي -تهران داروخانه شبانه روزی امیدداروخانهسايرتهران423

02188283782داروخانه شبانه روزی جالل ال احمد-روبه روی بانک کشاورزی مرکزی-ضلع غربي پل گیشا-غرب به شرق بزرگراه جالل ال احمد-تهرانداروخانه شبانه روزی جالل آل احمدداروخانهداروسازتهران424

02122592263طبقه همکف-ساختمان پزشکان جام جم -ضلع جنوب غربي بلوار کاوه-خیابان دولتدکتر مقدم-داروخانه شبانه روزی دکتر انتخابيداروخانهداروسازتهران425

02133312221داروخانه شبانه روزی دکتر باشتني- نبش چهار راه کابلي -  شهريور 17خیابان -میدان شهدا داروخانه شبانه روزی دکتر باشتنيداروخانهداروسازتهران426

37409123230114پالک-برج البرز-نبش خیابان عقیل-خیابان آيت اهلل کاشاني-فلکه دوم صادقیه-تهرانداروخانه شبانه روزی دکتر صهبائيداروخانهداروسازتهران427

1802177580122میدان نامجو پالک  (گرگان سابق)تهران خ شهید نامجوداروخانه شبانه روزی دکتر واعظ زادهداروخانهداروسازتهران428

33402122592263پالک-ضلع جنوب غربي بلوار کاوه-خیابان دولتداروخانه شبانه روزی دکتر پريسا مقدمداروخانهداروسازتهران429

61902177457254بزرگراه رسالتبین چهارراه سرسبز و دردشت پالک داروخانه شبانه روزی سرسبزداروخانهداروسازتهران430

02133357974دور میدان چهارصد دستگاه- خیابان پیروزیداروخانه شبانه روزی شرق تهرانداروخانهداروسازتهران431

02144762605شهرک شهید گلستان بلوار امیر کبیر نبش بلوار کاج.22منطقه -تهرانداروخانه شبانه روزی شهابداروخانهداروسازتهران432

02188948801رو به روی بیمارستان آپادانا- باالتر از چهارراه طالقاني- خیابان سپهبد قرنيداروخانه قائمداروخانهداروسازتهران433

02188779360ضلع جنوب شرقي- میدان ونک -تهران داروخانه قانونداروخانهداروسازتهران434

51102188907161شماره- نبش ورشو- پايین تر از کريم خان- خیابان حافظداروخانه متروپلداروخانهداروسازتهران435

02166929061داروخانه مرکزی جمالزاده - 251پالک - نبش کوچه يزدان شناس -  متر باالتر از خیابان فرصت 200- خیابان جمالزاده شمالي - تهران داروخانه مرکزی جمالزادهداروخانهسايرتهران436

28602183703000پالک  –نبش خیابان سپهبد قرني  –خیابان طالقاني  –تهران داروخانه مرکزی هالل احمرداروخانهتهران437

150502133252509شهريور بین بانک مسکن و پمپ بنزين پ 17خ داروخانه معیني طباطباييداروخانهسايرتهران438

7802188960994پالک - ابتدای فلسطین- بلوار کشاورز- میدان ولي عصرداروخانه نلسونداروخانهداروسازتهران439

02144422444 داروخانه نیکان236اشرفي اصفهاني باالتر از چهار راه پونک نبش بلوار کمالي پداروخانه نیکانداروخانهداروسازتهران440

202177793636داروخانه هالل احمر شماره-مجتمع دارويي و درماني هالل احمر- بعد از چهارراه سیدالشهدا-خیابان جشنواره- فلکه دوم تهران پارس-تهران پارسداروخانه هالل احمر شماره دوداروخانهتهران441

02155912912رو به روی ضلع جنوبي حرم- خیابان شهید فدايي- خیابان سلمان فارسي- شهر ریداروخانه هالل احمر شهر ریداروخانهتهران442

47202177744440پالک-  شرقي196خیابان - فلکه سوم- تهران پارسداروخانه وفاداروخانهداروسازتهران443

02122051164داروخانه پارتیان- نبش کوچه شاهرخ- خیابان آفريقا باالتر از بلوار ناهید-تهرانداروخانه پارتیانداروخانهداروسازتهران444

47202177500935پالک- چهارراه قجاوند- (گرگان)خیابان شهید نامجو داروخانه کريستالداروخانهداروسازتهران445

1102122540076خ شهید کالهدوز چهارراه قنات ابتدای شهید رحماني پالک دروسداروخانهداروسازتهران446

4102166307098روبروی در اصلي بیماستان غیاثي پالک  (سپیده شمالي  )شهرک ولیعصر بلوار آيت اله سعیدی خیابان شهید سلیماني دکتر  رشیدیداروخانهداروسازتهران447

02144482325داروخانه دکتر آقابابايي-69پالک-نبش شانزده متری اول-چهارباغ شرقي-میدان چهارباغ-جنت آباد جنوبي-تهراندکتر آقاباباييداروخانهداروسازتهران448

94102133684356 شهريور پايین تر از پل آهنگ نبش کوچه صفا پالک 17خیابان دکتر آلیاریداروخانهداروسازتهران449

602146852958پالک -  متری 45بلوار - میدان قدس - شهر قدس دکتر افصحيداروخانهداروسازتهران450



 تلفنآدرس نام مرجع  نوع مرجع تخصص شهرردیف

02166919394طبقه همکف - 423پالک - بین خیابان ارومیه و شهید کلهر - باالتر از خیابان جمهوری - خیابان اسکندری جنوبي دکتر اهلل وردیداروخانهداروسازتهران451

30802177868431پ (شهید لرستاني) غربي186تهرانپارس خ تیرانداز نبشدکتر امین الرعاياداروخانهداروسازتهران452

02146821800میدان قدس- شهر قدس دکتر بنداروخانهداروسازتهران453

28402188822415پالک - نبش کوچه صارم- باالتر از بیمارستان نیروی انتظامي- خیابان بهار شماليدکتر بهارستانيداروخانهداروسازتهران454

18902133743433پالک - ابتدای خیابان ورامین- سه راه ورامین- شهر ریدکتر بهرام بیاتداروخانهداروسازتهران455

1602177287189پالک - جنب مسجد فاطمیه - خیابان شهید رجب نصیری - میدان تسحیالت - خیابان مسیل باختر - خیابان دماونددکتر بهشتيداروخانهداروسازتهران456

02166236165(مرکزی رازی )داروخانه دکتر بیت اله زاده  - 320پ  - 25نبش میالن - خیابان رجايي  - (شهرک ولیعصر)بلوار معلم -چهارراه يافت آباد(مرکزی رازی)دکتر بیت اله زاده داروخانهداروسازتهران457

02146825927ساختمان پزشکان پاستور- تقاطع گودرزی - بلوار مصلي - شهر قدس دکتر بیگلریداروخانهداروسازتهران458

1402155182426پالک- جنب بانک مسکن- فلکه اول خزانه بخاراييدکتر حجت اله رضائي نیاداروخانهداروسازتهران459

4302133833457پالک  - (عج) متری ولیعصر 35خیابان - بلوار ابوذر - خیابان پیروزی دکتر حمزه جباریداروخانهداروسازتهران460

402177825844خیابان دماوند خیابان نبي ئیان روبروی پلي کلینیک قدس پالک دکتر رضازاده ماسولهداروخانهداروسازتهران461

29302155019755متری میعاد شمالي پ 20ابتدای خاني اباد نو  نبش دکتر سعادتداروخانهداروسازتهران462

12502177315775پالک- بلوار بهار- حکیمیهدکتر سلمانيداروخانهداروسازتهران463

25102166651818پالک - روبروی پارک -  متری شمشیری 20- مهر آباد جنوبي دکتر شهروز صارميداروخانهداروسازتهران464

33902177348413پالک - ساختمان پزشکان سینا- 133و 131بین تقاطع - شرقي196خیابان - میدان پروين-تهران پارسدکتر شهزاد احمد زادهداروخانهداروسازتهران465

13102166434655پالک .نپش باقرخان.خیابان ستارخان.تهراندکتر عبدالصمد دادفرداروخانهداروسازتهران466

02144666996برج سبز- رو به روی مخابرات- بلوار شهید نفیسي- شهرک اکباتاندکتر عروجيداروخانهداروسازتهران467

66302166018125نبش کوچه فغاني پالک . نرسیده به يادگار امام. خیابان دامپزشکيدکتر فلسفيداروخانهداروسازتهران468

101802177371300پ . خ وفادار شرقي.4فلکه . تهران پارسدکتر قربانيداروخانهداروسازتهران469

02122278154جنب بانک تجارت - 43پالک  - 47ساختمان - میدان مادر - میرداماد دکتر مبارکيداروخانهداروسازتهران470

02122674747تهران کامرانیه جنوبي چیذر میدان ندا جنب درمانگاه ندا داروخانه دکتر مجتبي بوربوردکتر مجتبي بوربورداروخانهداروسازتهران471

14702166053812پالک -جنب درمانگاه يادگار- خیابان شهیدان- خیابان آزادیدکتر معصومه اشراقيداروخانهداروسازتهران472

7902188639076پالک - کوچه خسروی- باالتر از پمپ بنزين- کارگر شماليدکتر مغیثيداروخانهداروسازتهران473

43002177543769پالک -نبش بن بست غفاری-بعد از چهر راه شیخان-خیابان اجاره داردکتر مالحسینيداروخانهداروسازتهران474

7D02144275680واحد  - 2طبقه  - 1ورودی  - 178پالک - ساختمان نگین آسمان - نرسیده به بزرگراه يادگار امام - بلوار مرزداران - بزرگراه اشرفي اصفهاني دکتر مهدی زرينداروخانهداروسازتهران475

02144016228طبقه همکف- بیمارستان ابن سینا- روبه روی پارک استقالل- ابتدای آيت اله کاشاني- فلکه دوم صادقیهدکتر ندا خسروتبارداروخانهداروسازتهران476

2302133065681پالک- نبش خیابان برادران باقری- خیابان ائمه اطهار- پل دوم- بلوار ابوذر- خیابان پیروزیدکتر نسترن ذوالفقاریداروخانهداروسازتهران477

40602133223806پالک  - 29نبش خیابان - متری سوم 15- افسريه دکتر ودودی رستميداروخانهداروسازتهران478

32502177182490پالک -خیابان مدائن-بعد از چهارراه سرسبز-بزرگراه رسالتدکتر ورقائيداروخانهداروسازتهران479

302146891038پالک -  متری ولیعصر 20- شهر قدس دکتر ولد خانيداروخانهداروسازتهران480
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02144663667بازارچه کوثر- 17و15بین بلوک - 2فاز- شهرک اکباتاندکتر پورصديقيداروخانهداروسازتهران481

02188330378واحد شش- ساختمان امیرآباد- 33پالک- خیابان هفتم- باالتر از جالل- خیابان کارگر شماليدکتر گنجيداروخانهداروسازتهران482

۵۱۱02188907161نبش ورشو پالک -پايین تر از کريم خان-خیابان حافظ شماليدکتر ياقوتيداروخانهداروسازتهران483

42802133152978 جنب مسجد جامع داروخانه شبانه روزی دکتر علیزاده پ 5و4تهران خ پیروزی بلوارابوذر بین پل دکترعلیزادهداروخانهداروسازتهران484

02188966943میدان فاطمي، شهیدگمنام، داروخانه دکتر مهسا رضازادهدکترمهسارضازادهداروخانهداروسازتهران485

4002133168111نبردشمالي روبروی سازمان آب کوچه منوچهرمحمدی پالک دکترگوکلنيداروخانهداروسازتهران486

02188309212(دکتر بهزادی)داروخانه راسل-108پالک -نبش برادران نوبخت-خیابان سهروردی جنوبيراسلداروخانهداروسازتهران487

6302122612085پالک - روبروی مترو قیطريه - خیابان پل رومي - خیابان شريعتي ستاره سادات حجازیداروخانهداروسازتهران488

123002166593933پالک - باالتر از بلوار کشاورز - کارگر شمالي - تهرانسالمداروخانهداروسازتهران489

87502133724555 شهريور پ17تهران خسلمانداروخانهداروسازتهران490

10102133174143پالک - مابین کوچه متقیان  و اکبری -باالترازخیابان نبي اکرم-خیابان دهم فروردين-پیروزیسلیمانیهداروخانهسايرتهران491

02188041784جنب بیمارستان بقیه اله- خیابان شیخ بهايي - خیابان مالصدرا سوم خردادداروخانهتهران492

02166860605نبش کوچه آذرشهر- بین خوش و بهبودی- خیابان آزادیشبانه روزی آزادیداروخانهداروسازتهران493

2402166505384پالک .سروش يکم.دريان نو.ستارخانشبانه روزی ابن يمینداروخانهداروسازتهران494

20602177433415پالک- روبه روی خیابان سوم نیروی هوايي- خیابان پیروزیشبانه روزی اطمینانداروخانهسايرتهران495

02177137754میدان الغدير- خیابان هنگام- میدان رسالتشبانه روزی بزرگ الغديرداروخانهداروسازتهران496

02166478332نبش میدان حر- خیابان کارگر جنوبيشبانه روزی بیست ونهم فروردينداروخانهتهران497

7402122233774پالک- میدان امامزاده- چیذر- شمیرانشبانه روزی دکتر ترکمان بوترابيداروخانهداروسازتهران498

02144653498طبقه همکف - 7پالک- ساختمان نگین - نبش کوچه تیرداد  - (شهید نفیسي)بلوار اصلي - شهرک اکباتان شبانه روزی دکتر فالح زادهداروخانهداروسازتهران499

1002166002192پالک- کوچه فردوس- روبه روی شرکت به پخش- باالتر از طوس- خیابان استاد معینشبانه روزی دکتر نادریداروخانهداروسازتهران500

02144834933نیايش نرسیده به چهار راه جنت اباد جنب پل عابر پیاده روبروی بازار جنتشبانه روزی دکترفاطميداروخانهداروسازتهران501

74202144218610پالک - روبه روی برق آلستوم- ستارخانشبانه روزی ستارخانداروخانهداروسازتهران502

02177924463 متری شرقي شهید ثاني نبش مهرنژاد46نارمک شبانه روزی سهاداروخانهداروسازتهران503

3302188849020پالک - خیابان کريم خان زند- میدان هفتم تیرشبانه روزی سیزده آبانداروخانهتهران504

02122110179طبقه همکف- کلینیک شبانه روزی ساج- تقاطع يادگار امام- خیابان پاکنژاد شمالي- سعادت آبادشبانه روزی شفايابداروخانهداروسازتهران505

802177568131پالک - کوچه شهید نظری- خیابان مدني- چهارراه نظام آبادشبانه روزی فارسداروخانهداروسازتهران506

02122263102دوراهي قلهک- خیابان شريعتيشبانه روزی قلهکداروخانهداروسازتهران507

53102122414818متری ابوذر پالک 20خیابان 17تهران منطقه شبانه روزی مرکزی ابوذرداروخانهداروسازتهران508

47202155067515شهید رجايي ايستگاه ورزشگاه پشبانه روزی نازی ابادداروخانهداروسازتهران509

02122588522نبش بوستان هفتم- پاسدارانشبانه روزی پاسدارانداروخانهداروسازتهران510
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5902177363874پالک - نبش چهارم شرقي- بلوار مطهری- قنات کوثرشبانه روزی ژابیزداروخانهداروسازتهران511

27802155060486پالک- بین فلکه اول و دوم-خزانه بخاراييشبانه روزی گنجینهداروخانهداروسازتهران512

02126210088روبه روی رستوران سوپر استار- نرسیده به تقاطع پارک وی- خیابان ولي عصرشهید کاظميداروخانهتهران513

02144806361داروخانه دکتر حاجي میرزايي- کوچه شهید فالحي - ابتدای خیابان طالقاني - باالتر از نیايش - خیابان اشرفي اصفهاني - پونک شیوا حاجي میرزاييداروخانهداروسازتهران514

02177418107 داروخانه صفیر126تهرانو خیابان بالل حبشي نبش باباطاهر پالک صفیرداروخانهسايرتهران515

02122843187جنب درمانگاه ضرابخانه- میدان فرخي يزدی- خیابان شهید کشوری- پاسدارانطوسداروخانهداروسازتهران516

72402177457579پالک-چهارراه خاور-خیابان فرجام-نارمکفرجامداروخانهسايرتهران517

29102177900975نارمک  خیابان آيت  پالک فرشادفرداروخانهداروسازتهران518

21702133384880پالک - چهارراه خط آهن - خیابان سرگرد محمدی - خیابان فدائیان اسالم - شهر ری فرشتهداروخانهداروسازتهران519

1402155182426پالک - جنب بانک مسکن- فلکه اول- خزانه بخاراييفرهاد حبیبيداروخانهداروسازتهران520

18002122862207خ شريعتي سید خندان خ خواجه عبداهلل پالک متینداروخانهداروسازتهران521

302133344373و1پالک - میدان آيت اله بروجردی- سه راه سلیمانیه- خیابان پیروزیمجدداروخانهداروسازتهران522

02155653068داروخانه محمدی -45پالک  -(قلعه مرغي)خیابان شهید حسني- خیابان قزوينمحمدیداروخانهداروسازتهران523

201502188700560پالک - باالتر از مطهری- خیابان ولي عصرمرتضي بهراميداروخانهداروسازتهران524

02133065681پیروزی بلوار ابوذر پل دوم خ اءمه اطهار نبش کوچه برادران شهید باقریمقیسهداروخانهداروسازتهران525

13402177473099پالک - بین دو فلکه - خ پنجم نیروی هوايي - خ پیروزی ممتازداروخانهداروسازتهران526

02177902446داروخانه نادر- تقاطع گلبرگ شرقي -دردشت -نارمک نادرداروخانهداروسازتهران527

58702166205685پالک _روبروی سازمان آب_(حیدری شمالي)خیابان شهید آقايي_شهرک ولیعصرناردينداروخانهداروسازتهران528

1202166013111پالک - نبش کوچه نوربخش - ابتدای خیابان آزادی - میدان آزادی ناهیدداروخانهداروسازتهران529

02133342259پیروزی چهارراه کوکاکوالنويدداروخانهداروسازتهران530

02166017074نبش دامپزشکي- خیابان جیحون- خیابان آزادیهاشمي دزفوليداروخانهداروسازتهران531

02144435626جنت اباد باالتراز همت روبروی بانک پارسیان ساختمان سینا داروخانه همتهمتداروخانهداروسازتهران532

02188988263داروخانه هیراد غرب-طبقه همکف-92پالک -5و4بین خیابان-خیابان دکتر فاطمي- تهرانهیراد غربداروخانهداروسازتهران533

13802176205570پالک -جنب بانک سپه -اول سعید اباد-جاجرودپارس جاجرودداروخانهداروسازتهران534

188802177504171شهريور شمالي پالک17ابتدای خیابان(ع)میدان امام حسینپرچمداروخانهسايرتهران535

6702122697429بلوار اندرزگو نبش کاوه کوچه تابان پالک پگاه فالح کهنداروخانهداروسازتهران536

12102155725358پالک - خیابان تهمتن - دوراهي قپان - خیابان قزوين پیام نورداروخانهداروسازتهران537

02122209353میدان چیذر- خیابان حکمت- قیطريهکامیارداروخانهداروسازتهران538

15102188750879پالک- نبش کوچه ششم- روبه روی بیمارستان تهران کلینیک- خیابان قائم مقام فراهانيکیانپارسداروخانهداروسازتهران539

02188793757طبقه همکف- پالک يک- نبش خیابان دهم- نرسیده به میدان ونک- خیابان ولي عصرگاندیداروخانهداروسازتهران540
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402155062882فلکه چهارم خزانه بخارايي پياسینداروخانهداروسازتهران541

29502188901634خیابان استاد نجات اللهي ، شماره آوديس آوديسیاندرمانگاهتهران542

02161112838 اذر16 اذر پلي کلینیک 16تهران میدان انقالب خ اداره کل بهداشت و درمان دانشگاه تهراندرمانگاهتهران543

02122471776بلوار فتح- شهرک محالتي-میني سیتيشماره دو کوثر(س)حضرت فاطمه الزهرادرمانگاهتهران544

10802133523060پالک -خیابان شهیدفیاض بخش- شهريور17خیابان -میدان شهدا(س)حضرت فاطمه زهرادرمانگاهتهران545

02122981181طبقه ی دوم- 18پالک - ابتدای مکران شمالي- خیابان وفامنش- میدان هروی- پاسدارانحکیماندرمانگاهتهران546

02135015102خیايان ری، ابتدای اتوبان شهید محالتي، روبروی بیمارستان بازرگانان ، درمانگاه انصارخیريه انصارالحسیندرمانگاهتهران547

26602177240906پالک (ع)جنب مسجد جواد االئمه-بلوار استقالل-خیابان هنگام-میدان رسالتدرمانگاه استقاللدرمانگاهتهران548

02166813322(ع)جنب مسحد حضرت ابوالفضل-متری دوم وسوم15بین-شهريور17خیابان -پشت کارخانه شیر پاستوريزه-ابتدای جاده قديم کرج(ع)درمانگاه خیريه امام رضادرمانگاهتهران549

12102133702878خاوران ايستگاه امیر سلیماني خیابان انورزاده پالک (ع)درمانگاه خیريه امام علي درمانگاهتهران550

02133067600 جنب مسجد حضرت قاسم3اتوبان شهید محالتي ضلع شمالشرقي میدان خیابان عبدالمحمدی پالک درمانگاه خیريه حضرت قاسم بنالحسندرمانگاهتهران551

6602133550025پ - خ لرزاده- خ خراسان- میدان خراساندرمانگاه خیريه شهدای لرزادهدرمانگاهتهران552

3402177815151تهران، تهران نو، خ وحیديه، خ رجب نصیری، پدرمانگاه خیريه مسجد جامع فاطمیهدرمانگاهتهران553

66602177571818خیابان شهید مدني باالتر از ايستگاه کهن نبش خیابان شهید برزگران پ 9ع)درمانگاه شبانه روزی خیريه مسجد امام حسن مجتبي درمانگاهتهران554

02177780761درمانگاه شبانه روزی شاهد- چهارراه سیدالشهداء - خیابان جشنواره - فلکه دوم تهرانپارس - تهران درمانگاه شبانه روزی شاهددرمانگاهتهران555

(ع)درمانگاه شبانه روزی حضرت ولي عصردرمانگاهتهران556 02144762208، خیابان شهید بیگدلي ، ورودی شهرک ياس (شهید مراديان)چیتگر، انتهای بلوار کوهک -  اتوبان تهران کرج ، ورودی شهرک گلستان 9کیلومتر 

02166211485(رجايي )میدان زاهدی- خیابان وحدت- خیابان حیدری جنوبي- شهرک ولي عصر- چهار راه يافت آباددرمانگاه شبانه روزی شکوفهدرمانگاهتهران557

402188839121خیابان کريم خان زند ، اول خیابان سنائي ، پالک درمانگاه شهید کالنتریدرمانگاهتهران558

23902133849091 متری اول خیابان شهید عنابستاني پالک 15افسريه درمانگاه فرهنگیان  زينب بختاریدرمانگاهتهران559

2202133317140پالک- 14جنب اداره آموزش و پرورش منطقه - میدان چهارصد دستگاه- خیابان پیروزیدرمانگاه فرهنگیان منطقه چهاردهدرمانگاهتهران560

3802166954115خیابان انقالب بین ولي عصر و فلسطین خیابان مظفر جنوبي جنب بیمارستان مدائن پالک دندانپزشکي طاليه داراندرمانگاهتهران561

94802122866616پالک - نبش بن بست خیام- باالتر از پل سیدخندان- خیابان شريعتيدندانپزشکي پرديسدرمانگاهتهران562

702122800249 واحد 5 روبروی بانک گردشگری طبقه 10کامرانیه شمالي باالتر از برج کوه نور خیايان لواساني غربي پالک روميدرمانگاهتهران563

9902155336833پالک - نبش کوچه ايماني - بلوار دستواره - علي آبادسلیمدرمانگاهتهران564

6002144059760پالک- 14جنب گلستان - اشرفي اصفهاني- فلکه دوم صادقیهشبانه روزی بهراددرمانگاهتهران565

02133163030.نبش خیابان باقری . خیابان ائمه اطهار. پل دوم . بلوار ابوذر. پیروزی(ع)شبانه روزی طب الرضا درمانگاهتهران566

33102166556063بهبودی  پالک-خیابان آزادیشرکت تعاوني پلي کلینیک عمار تهراندرمانگاهتهران567

202188756322سهروردی شمالي نرسیده به میدان شهید قندی ابتدای کوچه کنگاور ، کوچه يکم پالک (درمانگاه تخصصي اعصاب سهروردی )شرکت خدمات پزشکي سهروردی طب درمانگاهتهران568

02177541319درمانگاه شبانه روزی افالطون- 2پالک- بن بست شعباني- ايستگاه فرودگاه-خیابان دماوندشرکت درماني بهداشتي افالطوندرمانگاهتهران569

02166931261طبقه سوم- 241پالک - بین فرصت و نصرت- جمالزاده شمالي-خیابان انقالبشهرونددرمانگاهتهران570
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02133842444درمانگاه طب الحسن-8پالک-جنب مسجد امام حسن-خیابان هنرستان-شهرک والفجر-افسريهطب الحسندرمانگاهتهران571

02144261619 تهران2درمانگاه فرهنگیان منطقه - خیابان هالل - ابتدای اشرفي اصفهاني - فلکه دوم صادقیه 2فرهنگیان منطقه درمانگاهتهران572

1802166661856 درمانگپاه فرهنگیان منطقه 20چهارراه يافت اباد بلوار معلم میدان معلم خیابان تختي پالک فرهنگیان منطقه هجدهدرمانگاهتهران573

3702177815233پالک  _نبش کوچه کوهستان  _خیابان سبالن جنوبي  _خیابان دماوند  _تهران فرهنگیان منطقه هشتدرمانگاهتهران574

7102122060323خیابان سروشرقي روبروی عالمه شمالي پالک-سعادت آبادفیاض بخشدرمانگاهتهران575

02188049000مرکز پزشکي درماني نسخه- 154شماره - ابتدای شیراز شمالي- خیابان مالصدرا- میدان ونکمرکز طب پیشگیری و ارتقا سالمت نسخهدرمانگاهتهران576

02133603060تهران خ ابراهیمي خ فتحي روبروی مسجد بهشتيمهرزاددرماندرمانگاهتهران577

77402144205020تهران خیابان ستارخان روبروی برق آلستوم پالک پارتدرمانگاهتهران578

2502188812391پالک - خیابان شهید حسیني - ابتدای پل کريم خان - میدان هفت تیر کلینیک دندانپزشکي جهاد دانشگاهي واحد علوم پزشکي تهراندرمانگاهتهران579

6602166488972پالک - نبش خیابان شهید نظری غربي - خیابان ابوريحان - خیابان انقالب کلینیک دندانپزشکي جهاد دانشگاهي واحد علوم پزشکي تهراندرمانگاهتهران580

2302184012106پالک - خیابان والي نژاد- باالتر از ونک- (عج)خیابان ولیعصر- تهرانگروه آتیه درخشان ذهندرمانگاهتهران581

2502144562533نبش خیابان ششم پالک -بلوار اصلي-تهرانسر تهرانسردرمانگاه دندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران582

02122330102طبقه دوم- 420پالک - ابتدای استاد حسن بنای جنوبي- بزرگراه رسالتبرلیاندرمانگاه دندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران583

02144136070درمانگاه دندانپزشکي بهاران- جنب مسجد الرسول - روبروی پارک کودک - بعد از پل باکری - خیابان آيت اله کاشاني بهاراندرمانگاه دندان پزشکيسايرتهران584

75202166359346پالک - اول خیابان قصرالدشت- خیابان آذربايجانبهراددرمانگاه دندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران585

02144056046 طبقه اول233بزرگراه حکیم به سمت غرب بین اشرفي اصفهاني و ستاری کوچه مطهری پالک خورشیددرمانگاه دندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران586

3402144400077 متری الله پالک 35ما بین میدان آتش نشاني و (شاهین جنوبي قديم)جنت آباد جنوبي خیابان مصطفي پژوهندهدرمانگاه دندانپزشکي امیندرمانگاه دندان پزشکيسايرتهران587

02177938693واحد چهارم- طبقه دوم - ساختمان عرفان -24پالک - خیابان شهید کمجاني جنوبي - ابتدای گلبرگ غربي - میدان نبوت-نارمکدرمانگاه دندانپزشکي ايرانیان شرقدرمانگاه دندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران588

202188230830 واحد180گیشا بین خیابان يازدهم و پاساز نصر پالک درمانگاه دندانپزشکي دنیزدرمانگاه دندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران589

02177869071 طبقه همکف کلینیک دندانپزشکي شبانه روزی دکتر حکیمي179 شرقي پالک 166تهران تهرانپارس باالتر از چهارراه تیرانداز نرسیده به فلکه دوم نبش درمانگاه دندانپزشکي شبانه روزی دکتر حکیميدرمانگاه دندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران590

02122859605طبقه دوم-1137پالک -روبروی داروخانه شبانه روزی ياسان-نرسیده به تقاطع میرداماد-خیابان شريعتيدرمانگاه دندانپزشکي شريعتيدرمانگاه دندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران591

02144258394طبقه اول واحد دو درمانگاه دندانپزشکي مرزدارانDتهران فلکه دوم صادقیه اشرفي اصفهاني بلوار مرزداران قبل از تقاطع يادگار امام ساختمان نگین آسمان ورودیدرمانگاه دندانپزشکي مرزداراندرمانگاه دندان پزشکيارتودنسيتهران592

02166510350 طبقه اول182ستارخان تقاطع بهبودی پالک درمانگاه دندانپزشکي پرديساندرمانگاه دندان پزشکيارتودنسيتهران593

6602188316468تهران میدان هفت تیرکوچه صارم پالکدندانپزشکي بهار شیرازدرمانگاه دندان پزشکيريشهتهران594

10202122771879 واحد 167پاسداران ابتدای بوستان هفتم پالک دندانپزشکي دکتر شالچي زادهدرمانگاه دندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران595

114502122318299پالک- جنب پل عابر پیاده- تقاطع چهار راه مجیديه شمالي- بزرگراه رسالتدکتر جنتيدرمانگاه دندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران596

202188320468واحد - طبقه يک- 262پالک - رو به روی خیابان میرعماد- خیابان مطهریدکتر منتظریدرمانگاه دندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران597

02166411577خیابان کارگر جنوبي، پايین تر از میدان حر، نبش کوچه صفاريانرويای لبخنددرمانگاه دندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران598

602188911167پالک - انتهای خیابان شهامتي - باالتر از میدان ولیعصر شبانه روزی زهرهدرمانگاه دندان پزشکيسايرتهران599

2002126300126واحد- طبقه دوم شرقي-1پالک - نبش خیابان خسروآبادی- خیابان استاد حسن بناشبانه روزی شمس آباددرمانگاه دندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران600
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02144235885جنب پاساژ اطلس- طبقه اول- 1058پالک- بعد از فلکه اول صادقیه به طرف چهارراه خسرو- ستارخانشبانه روزی صادقیهدرمانگاه دندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران601

02188042605 طبقه همکف45نبش شمالغربي پل کردستان پالک -مالصدراشبانه روزی مالصدرادرمانگاه دندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران602

3002133359937پالک - کوچه سوهاني- پايین تر از چهارراه صفا-  شهريور شمالي17خیابان - میدان امام حسینشبانه روزی مهرگاندرمانگاه دندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران603

2502144400555ابتدای جنت آباد جنوبي، جنب بانک ايران زمین، پالک اللهدرمانگاه دندان پزشکيسايرتهران604

02122281002واحد سه- پالک يک- نبش نارنجستان يکم- خیابان شهید جهانبخش نژاد- تقاطع پاسداران فرمانیهمانراددرمانگاه دندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران605

40802177428573خیابان دماوند به طرف تهرانپارس بعد از چهار راه آيت روبروی ايستگاه بي ار تي ابوريحان پالک مجیددرمانگاه دندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران606

202122243100زنگ- 2پالک- 12کوچه- نبش قلندری شمالي- بین شريعتي و کاوه- بزرگراه صدرمداوادرمانگاه دندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران607

1202188885806واحد66بزرگراه افريقا چهارراه جهان کودک ضلع شمال غربي پالکمرکز تخصصي دندانپزشکي آفتابدرمانگاه دندان پزشکيارتودنسيتهران608

202177711145 طبقه 15فلکه اول تهران پارس ابتدای خیابان شهید برادران قانع پالک مريم پاکروان بحریدرمانگاه دندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران609

02188974554 طبقه دوم کلینیک تخصصي دندانپزشکي مهران1637امیرآباد شمالي باالتر از فاطمي نرسیده به پمپ بنزين پالک مهراندرمانگاه دندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران610

702188267720واحد- طبقه دوم- 25پالک - بین دوم و چهارم- (کوی نصر )ابتدای گیشامیناديسدرمانگاه دندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران611

102166081343پالک - نرسیده به تقاطع يادگار امام اول پارسائیان - خیابان هاشمي - يادگار امام جنوبي هدايتدرمانگاه دندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران612

202177207959پالک - جنب کوچه صبوری - خیابان هنگام - میدان رسالت هنگامدرمانگاه دندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران613

10302177655465 طبقه اول واحد 3خیابان شريعتي بین سمیه و طالقاني نبش کوچه صديق پالک کلینیک تخصصي دندانپزشکي برتردرمانگاه دندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران614

241702188202015پالک -نبش چهاردهم -پايین تر میدان ونک -خیابان ولیعصر -تهران کلینیک تخصصي دندانپزشکي و ايمپلنت ولیعصردرمانگاه دندان پزشکيپروتزتهران615

02144517499طبقه اول - ۶۵پالک  - ۲۴ و ۲۲بین خیابان - بلوار اصلي - تهرانسر کلینیک دندانپزشکي دکتر آرش کالنتریدرمانگاه دندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران616

402155975816طبقه- پالک يک- کوچه ضمیری- میدان فرمانداری- شهر ریکلینیک دندانپزشکي سي و دو مرواريددرمانگاه دندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران617

1102188725496واحد- 166پالک- نبش کوچه عرفان- باالتر از خیابان مطهری- قائم مقام فراهانيکلینیک دندانپزشکي هاموندرمانگاه دندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران618

502188108055 واحد 45نبش خیابان نهم جنب بانک تجارت پالک   (سید جمال الدين اسد آبادی  )يوسف آبادکلینیک دندانپزشکي پارسهدرمانگاه دندان پزشکيتهران619

22002122923833پالک- ساختمان ماری کوری- نبش شمس تبريزی جنوبي-میردامادکلینیک دندانپزشکي پاسارگاددرمانگاه دندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران620

02166048906ط اول - 63پ - نبش کوی آرامش- نرسیده به نیايش - خ بهبودی- خ آزادیکلینیک دندانپزشکي ياسدرمانگاه دندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران621

02122872944- کلینیک دکتر يارندی22تهران ابتدای پاسداران خیابان محمود گل نبي نرسیده به چهارراه زمرد پالک کلینیک دکتر يارندیدرمانگاه دندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران622

02133317235میدان شهدا ضلع شمالي اداره برق خیابان شهبازی نبش خیابان منتظری درمانگاه دندانپزشکي کیاناکیانادرمانگاه دندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران623

502186080830 طبقه 3باالتر از میدان ونک ابتدای خیابان شهید خدامي بن بست لیال پالکپوست و مو ايران زمیندرمانگاه عموميپزشک عموميتهران624

2502166434403پ- ابتدای نصرت غربي-کارگر شمالي -میدان انقالب ايران زمیندرمانگاه عموميدندانپزشک عموميتهران625

02188985883تست ريه - 3طبقه - ساختمان جديد بیمارستان پارس - خیابان رستاک - خیابان شهید عبداله زاده - بلوار کشاورز تست ريه بیمارستان پارسدرمانگاه عموميتحصیالت غیر پزشکيتهران626

02133012744میدان خراسان خیابان خاوراندرمانگاه ابوفاضلدرمانگاه عموميپزشک عموميتهران627

02144825000نبش بیست متری فردوسي- انتهای گلزار شرقي - جنت آباد شمالي - بزرگراه ايرانپارس درمانگاه ايرانپارسدرمانگاه عموميپزشک عموميتهران628

02166051605کوچه اردوخاني- اول خیابان بهبودی- خیابان آزادیدرمانگاه بهگردرمانگاه عموميسايرتهران629

02166953429سپاه (عج)تهران میدان حر خیابان جنگ خیابان کمالي خیابان کاشان روبروی باشگاه فرهنگیان درمانگاه حضرت ولیعصر...سپاه محمدرسول ا (عج)درمانگاه حضرت ولیعصردرمانگاه عموميپزشک عموميتهران630



 تلفنآدرس نام مرجع  نوع مرجع تخصص شهرردیف

7302177622811پالک- خیابان مازندران- میدان امام حسیندرمانگاه خیريه شهید چمراندرمانگاه عموميسايرتهران631

71502155001279بزرگراه تند گويان خاني آباد نو خیابان شهید لطیفي اول بیست متری میعادپالک درمانگاه سینوههدرمانگاه عموميجراحي عموميتهران632

2402177004005پالک  (س)بلوار بهار جنب مسجد الزهراء - حکیمیه - تهرانپارس -تهران درمانگاه شبانه روزی الزهراء حکیمیهدرمانگاه عموميپزشک عموميتهران633

102155304401پالک  _نبش نقي تاجیک  _پايینتر از تیر دوقلو  _ شهريور جنوبي 17خیابان  شعبان15درمانگاه شبانه روزی درمانگاه عموميپزشک عموميتهران634

32502177191558شماره - جنب مسجد ولیعصر - خیابان مدائن شمالي - خیابان گلبرگ شرقي - نارمک درمانگاه شبانه روزی آرازدرمانگاه عموميپزشک عموميتهران635

114402177376816پالک - خیابان وفادار غربي- فلکه چهارم تهرانپارس- تهراندرمانگاه شبانه روزی ايراندرمانگاه عموميبیهوشيتهران636

02166295195 درمانگاه شبانه روزی بهپويان319تهران يافت آباد شهرک ولیعصر خیابان آقايي خیابان بهرامي ابتدای خیابان مسلمي پالک درمانگاه شبانه روزی بهپوياندرمانگاه عموميعلوم آزمايشگاهيتهران637

02155182670درمانگاه شبانه روزی دکتر اطمینان - 448پالک - روبروی بانک صادرات - باالتر از خیابان شیرمحمدی - ايستگاه بانک - خیابان رجائي - نازی آباد درمانگاه شبانه روزی دکتر اطمیناندرمانگاه عموميسايرتهران638

117102122511115تهران خیابان رسالت ابتدای مجیديه شمالي درمانگاه شبانه روزی فرحبخش پالک درمانگاه شبانه روزی فرحبخشدرمانگاه عموميسايرتهران639

02177607542درمانگاه شبانه روزی مینا-  شهريور17ابتدای خیابان - میدان امام حسین - تهراندرمانگاه شبانه روزی مینادرمانگاه عموميپزشک عموميتهران640

02173012211متری غربي46نارمک خیابان درمانگاه شبانه روزی نارمکدرمانگاه عموميجراحي عموميتهران641

302122230729ابتدای بلوار عسگری پالک -میدان ندا-چیذر-شمیران-تهراندرمانگاه شبانه روزی ندادرمانگاه عموميپزشک عموميتهران642

02122327278درمانگاه شبانه روزی پارتیان- 287پالک - خیابان شهید همايي- بزرگراه رسالت درمانگاه شبانه روزی پارتیاندرمانگاه عموميپزشک عموميتهران643

35202133698906خ آهنگ بلوار ده حقي نرسیده به دانشگاه تهران جنوب پ درمانگاه مرکزی آهنگدرمانگاه عموميپزشک عموميتهران644

102122115990پ- ابتدای بلوار پیام- تقاطع يادگار امام- ضلع شمال چهارراه سرو- سعادت آبادساجدرمانگاه عموميجراحي عموميتهران645

1802188502912پالک - ابتدای خیابان خرم شهر- سهروردی شماليشبانه روزی دکتر صفائیاندرمانگاه عموميجراحي عموميتهران646

13502177445315پالک -نبش کوچه چهارم غربي -باالتر از میدان الغدير -میدان رسالت شبانه روزی شمیران نودرمانگاه عموميارتوپدیتهران647

29902166600195پالک - خیابان شمشیری - مهرآباد جنوبي شبانه روزی پارساياندرمانگاه عموميپزشک عموميتهران648

02166831297تقاطع کارون و کمیلشبانه روزی کاروندرمانگاه عموميبیهوشيتهران649

1002166053793پالک - نبش کوچه دروديان- خیابان شهیدان- روبه روی حبیب الهي- خیابان آزادیشبانه روزی يادگاردرمانگاه عموميپزشک عموميتهران650

3502155086600متری باستاني پور درمانگاه شهدای علي اباد پالک 24بلوار شهید دستواره  -16منطقه شهدای علي اباددرمانگاه عموميپزشک عموميتهران651

02133041775طبقه دوم - 2پالک - خیابان شهروی - پايین تر از پل دوم - بلوار ابوذر - خیابان پیروزی طوبيدرمانگاه عموميپزشک عموميتهران652

02133030562ساختمان پزشکان شقايق-420پالک- ابتدای خیابان طیب-میدان خراسانقلب و عروق ملت ايراندرمانگاه عمومياطفالتهران653

02177244344خیابان شهید جمالو- چهارراه استقالل- خیابان هنگاممادراندرمانگاه عموميپزشک عموميتهران654

14202146861991پالک - خیابان طالقاني- شهر قدسمهرشاددرمانگاه عموميتحصیالت غیر پزشکيتهران655

02122497512طبقه همکف-113پالک -جنب بانک پاسارگاد-بین میني سیتي و سه راه ازگل-بزرگراه ارتش-تهرانمیعاددرمانگاه عموميپزشک عموميتهران656

93402166001052پالک -متری جي21بین يادگار امام و - خیابان دامپزشکيهاشميدرمانگاه عموميجراحي عموميتهران657

02133365011میدان بروجردی- خیابان پیروزیهفده شهريوردرمانگاه عموميسايرتهران658

02188916301 طبقه اول48نرسیده به مطهری خیابان حسیني راد پالک - خیابان ولیعصر - تهران چند تخصصي درد پرديسدرمانگاه عموميپزشک عموميتهران659

35002177504406شماره - چهارراه معینیه- خیابان نامجو- میدان سپاهگرگاندرمانگاه عموميپزشک عموميتهران660
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02155144999خیابان امین الملک کوچه حیدری (ع)تهران ، امام زاده حسن(ع)درمانگاه شبانه روزی خیريه امام زاده حسندرمانگاه عمومي و تخصصيتهران661

132002177820999پ-روبروی بانک ملي شعبه کیوان-پايین تر از تقاطع گلبرگ-خیابان مدني- نارمکشبانه روزی دکتر صفدرياندرمانگاه عمومي و تخصصيتهران662

902122057312پ - خ شناسا- روبروی درب اصلي پارک ملت- خ ولي عصرکلینیک قلب تهران- شرکت تشخیص درمان پويادرمانگاه عمومي و تخصصيتهران663

1902188282800پالک- کوچه درگاهي- انتهای خیابان شهید طهماسبي - کوی نصر-تهرانشفاگستر ايرانیاندرمانگاه عمومي و تخصصيتهران664

1002188657900میدان ونک،بزرگراه حقاني به سمت شرق،بعد از چهارراه جهان کودک،خیابان دکتر شهیدی،نبش خیابان سپر،شماره شهید دادماندرمانگاه عمومي و تخصصيتهران665

22002133714908پالک - بعد از خیابان گیلکي جنوبي- ابتدای اتوبان شهید محالتي-  شهريور17خیابان مشاوره شاهد و ايثارگران جنوب شرق تهران بزرگدرمانگاه عمومي و تخصصيتهران666

402177509096طبقه - بنیاد شهید و امور ايثارگران منطقه شش و هفت- رو به روی ترکمنستان- خیابان ملکمشاوره شاهد و ايثارگران جنوب غرب تهران بزرگدرمانگاه عمومي و تخصصيتهران667

58202122502077پالک- نبش کوچه شهید رحیمي- خیابان استاد حسن بنای جنوبي- بزرگراه رسالتمشاوره شاهد و ايثارگران شمال شرق تهران بزرگدرمانگاه عمومي و تخصصيتهران668

1602166520853پالک - سروش يکم- خیابان يکم دريان نو- خیابان ستارخانمشاوره شاهد و ايثارگران شمال غرب تهران بزرگدرمانگاه عمومي و تخصصيتهران669

02122923593طبقه پنجم- 47پالک - خیابان رودبار شرقي شمالي- میرداماد پوست وموی صدفدرمانگاه عمومي و تخصصيتهران670

02144452111طبقه فوقاني بانک آينده- خیابن سردار جنگلدکتر آرش پیاميدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران671

202133774353نرسیده به اداره گذرنامه ساختمان پزشکان الهیه ط .بلوار شهید کريمي.خ فدايیان اسالمدکتر سمیرا پناهيدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران672

02133474004 ط اول496سه راه افسريه اول اتوبان خاوران میدان آقا نور مشريه سي متری صالحي بین کوچه سوم و چهارم غربي جنب بانک مسکن پ دکترمهدی شمشیردندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران673

02188026290کارگر شمالي باالتر از پمپ بنزين امیر آباد کوچه اردهال کلینیک صدفصدفدندان پزشکيبیماری های دهانتهران674

02177208388 طبقه همکف491نارمک میدان نبوت ابتدای جانبازان شرقي ساختمان مسعود مغازه ایدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران675

13102166910693پالک- خیابان کلهر- خیابان آزادی- میدان انقالبآذر رئوفيدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران676

68202166054792پالک -طبقه فوقاني بانک صادرات-تقاطع طوس-خیابان جیحون-خیابان آزادیآزاده سماک عابدیدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران677

1502188739602واحد - 16پالک - خیابان دوم ب- خیابان قائم مقام فراهانياحسان بايگاندندان پزشکيلثهتهران678

502144265017واحد- طبقه دوم- 9پالک- ساختمان مهتاب- کوچه ولدخاني- باال تر از مرزداران- اشرفي اصفهانياحسان صانعيدندان پزشکيارتودنسيتهران679

02133353222طبقه سوم - 258پالک- روبه روی داروخانه کیوان-خیابان شکوفه- خیابان پیروزی- میدان شهدااحمد زاهدی نژاددندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران680

1002188057783واحد - 207پالک - مالصدرااحمد سوداگردندان پزشکيارتودنسيتهران681

402177364680فلکه چهارم تهرانپارس خ توحید کوچه يکم شرقي پالک احمدرضا  صفاریدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران682

602177809284ضلع جنوب شرقي میدان رسالت ابتدای خیابان سمنگان کوی ايران پالک اصغر مومنيدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران683

802122224141واحد- طبقه سوم- 1پالک - کوچه شريفي- (شهید سنجابي)خیابان بهروز-میدان محسني- میردامادافشین نوربخش علیزادهدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران684

02133331374طبقه سوم- 5پالک- کوچه سلطان زاده- ابتدای شکوفه- خیابان پیروزی- میدان شهداالهام بهاءالديندندان پزشکيلثهتهران685

34202166836341پالک- طبقه فوقاني داروخانه صباکريم- رو به روی فروشگاه سینا- تقاطع هاشمي و قصرالدشت- خیابان هاشميامیر مسعود مسعودیدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران686

02122527453طبقه دوم-317پالک -ايستگاه علمداری-(مجیديه جنوبي)خیابان استاد حسن بنا -بزرگراه رسالت-تهرانامیر هوشنگ هاشميدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران687

2002122015501واحد- طبقه سوم- ساختمان گلفام- 68پالک- خیابان گلفام- (نلسون ماندال)بلوار آفريقاامیرحسین شايگاندندان پزشکيلثهتهران688

802122224141واحد- پالک يک- کوچه شريفي- (شهید سنجابي)خیابان بهروز- میدان محسني- میردامادامیرحسین فرهمنددندان پزشکيلثهتهران689

102122390515واحد  -20پالک -کوچه مسجدی-خیابان جباريان-فرمانیه غربي-(کبیری)خیابان دزاشیب -تجريش انسیه سادات عسگریدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران690
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302177876611 واحد 253تهرانپارس چهارراه اشراق ابتدای خ جشنواره پ ايرج صادقيدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران691

702188982439 واحد 4 طبقه 186تهران بلوار کشاورز بین خیابان وصال و نادری پالک بهاره رشنوادیدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران692

602144960119واحد- 4پالک- نبش خیابان بهنام- بلوار آيت اله کاشانيبهرام غیاثيدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران693

02155081139طبقه اول- 40پالک - اول خیابان نیکنام جنوبي- میدان بازار دوم- نازی آبادبهروز مشهدی رحیميدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران694

02177827114طبقه اول- 870پالک - نبش  خیابان فتاحي-باالتر از مترو سبالن- خیابان شهید مدنيبهزاد رضاييدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران695

02122353928خیابان هاشمي  بین يادکار وجیحون نبش کوجه کرخهبیمان صابریدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران696

302144403825 واحد 2 پالک 3میدان پونک ضلع جنوبي میدان بعد از بانک سینا کوچه گلزار تورج يزدان پناهدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران697

02122686509طبقه همکف- 73پالک - بعد از آتش نشاني- دزاشیبتیناقواميدندان پزشکيپروتزتهران698

۱۵02188552161، واحد ۴، طبقه ۲۹يوسف آباد، خیابان هفتم، پالک حسن نوروزیدندان پزشکيارتودنسيتهران699

7902177608519پالک - ابتدای خیابان مقدم- خیابان خواجه نصیرالدين طوسي- سه راه طالقاني- شريعتيحسین افشارزادگاندندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران700

4302122011744و - 4ط- ساختمان صبا-نبش عاطفي غربي- بلوارافريقاحسین پاريزیدندان پزشکيپروتزتهران701

802188425181 واحد 2 طبقه 273تقاطع مطهری و سهروردی پالک حمید رضا سامعي سیاهکلدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران702

602122892294واحد - طبقه اول-  زمرد43ساختمان - نبش جنوبي ناطق نوری- خیابان شهید گل نبي- ابتدای پاسدارانخسرو سهرابي عراقيدندان پزشکيريشهتهران703

202166975185 ط168میدان انقالب خیابان کارگر جنوبي اول خیابان روانمهر پدرمانگاه دندانپزشکي روانمهردندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران704

20202177726265تهرانپارس بلوارفرجام تقاطع اتوبان باقری طبقه فوقاني بانک ملت پالکدرمانگاه دندانپزشکي شبانه روزی فرجامدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران705

402188709069 واحد 2 طبقه 148 جنب بانک پاسارگاد پالک 15يوسف آباد نبش خیابان درمانگاه دندانپزشکي يوسف آباددندان پزشکيپزشک عموميتهران706

802188823864 واحد 102باالتر از میدان هفت تیر خیابان ماليری پور پالک دکتر فهیمه يعقوبيدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران707

702122089468 واحد28/1سعادت آباد خیابان سرو غربي خیابان بخشايش پالک دندانپزشکي دکتر امیرحسین پیرویدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران708

302146810593 طبقه 9 واحد 130پالک -خیابان امام خمینيدندانپزشکي دکتر سیروان ويسيدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران709

20402144040175بلوارفردوس شرق بین خیابان ابراهیمي واتوبان ستاری مجتمع البرز طبقه دوم واحد دندانپزشکي دکتر عامری راددندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران710

502133132399واحد-طبقه  سوم-ساختمان نگین -ابتدای هفده شهريور-میدان شهدادندانپزشکي دکتررضویدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران711

302144666157شهرک اکباتان بلوار اصلي نبش کوچه تیرداد ساختمان نگین ط اول واحد دکتر آريانا عزيزیدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران712

02188921825طبقه دوم- واحد هفت- 8پالک- کوچه میرهادی شرقي- خیابان جويبار- میدان فاطميدکتر ابراهیم عظیميدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران713

18102177718918پالک -بین قزاقي و ارديبهشت- غربي196خ-تهرانپارسدکتر احمد معبود سناييدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران714

02155340512طبقه دوم- 179پالک- ابتدای خیابان خالقي پور- میدان بهمن يار- نازی آباددکتر احمدرضا فالحيدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران715

302144067514 واحد 358پ - بین خ علي حسیني و ابراهیمي ساختمان پرديس - بلوار فردوس شرق - صادقیه دکتر حسن فتحيدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران716

02122860480واحد يک- همکف-45پالک -جنب بانک پار سیان-کوچه الدن-باالتر از سید خندان-خیابان شريعتي-تهراندکتر ذبیح اله نبي زادهدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران717

02146833000طبقه سوم- ساختمان پزشکان دی- کوی پرستو- میدان قدس- قلعه حسن خاندکتر رامبد کي نژاددندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران718

502144050280واحد- طبقه همکف- ساختمان البرز- نبش خیابان عقیل- خیابان آيت اهلل کاشاني- فلکه دوم صادقیهدکتر رضا قديميدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران719

109123276646واحد - 1پالک - خیابان رامسر- جنب سینما فردوسي- میدان فردوسيدکتر زهرا بسطامي پوردندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران720
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202177861792 ساختمان صدف واحد183تهرانپارس خ جشنواره شماره دکتر زهره نوریدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران721

502166840267واحد- طبقه اول- 20پالک - ساختمان پزشکان رودکي- کوچه پريچهر- نرسیده به هاشمي- بعد از امام خمیني- خیابان رودکيدکتر زينب عراقيدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران722

02122609477طبقه همکف.31پالک.نبش حافظ.کوچه سجاد.خیابان شريعتيدکتر سعید تسنیميدندان پزشکيفک و صورتتهران723

1002177131266واحد - طبقه اول - ساختمان پزشکان رسالت - نبش کوچه جاجرودی - پايین تر از تقاطع فرجام - خیابان نیروی دريايي - میدان رسالت دکتر سلمي يزدی نژاددندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران724

2302144095471واحد - 5ط - 68پالک - جنب گلفروشي میالد- ابتدای بلوار فردوس شرق- فلکه دوم صادقیهدکتر سیاوش حجتيدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران725

۱۶02188728243واحد  - ۴طبقه -۱۲ بالک - کوچه شهدا- خ قايم مقام فراهاني دکتر سیترا گلشنيدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران726

02188003155طبقه همکف-1438پالک - جنب قنادی کاخ- نرسیده به بیمارستان مرکز قلب- خیابان کارگر شماليدکتر سید علیرضا محسنیاندندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران727

02144452111خیابن سردار جنگل طبقه فوقاني بانک آيندهدکتر سید فريد معین زادهدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران728

30602177477427پالک -رو به روی خیابان اول نیرو هوايي-بعد از چهارراه کوکاکوال- خیابان پیروزیدکتر سید محسن نائینیاندندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران729

02122856761طبقه اول- 1095پالک- باالتر از قبا- خیابان شريعتيدکتر سیروس صبوری زادهدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران730

9402166514709پالک- بین کوچه سوم وپنجم- خیابان حبیب الهي- ستارخاندکتر شاهرخ نوبختدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران731

10202188055418واحد- ساختمان تابان- نبش خیابان شصتم- يوسف آباد- خیابان سید جمال الدين اسدآبادیدکتر شعله ضیغمدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران732

144202122263091پالک- مقابل خیابان يخچال- قلهک- خیابان دکتر شريعتيدکتر عباس رفیعيدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران733

1002122368072 واحد 4 طبقه 34سعادت آباد باالتر از میدان کاج خیابان ششم ساختمان آفرين پالک دکتر علي شیبانيدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران734

6102177819653پالک- جنب تاالر شرف- نبش خیابان طالبي- پنجاه متر باالتر از باشگاه رسالت- نظام آباد شماليدکتر علي ضمیری سعیددندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران735

90502188208038 واحد 9میدان ونک خیابان ونک برج اسمان ط دکتر عیسي خاتمي زنوزياندندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران736

02166889058 طبقه اول511خیابان قصرالدشت پايین تر از بوستان سعدی روبروی بانک مسکن پالک دکتر غالمرضا موحددندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران737

47702144206000خ ستارخان بعد از پل پالکدکتر فرهاد محمدیدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران738

02177725951ساختمان وفا- 8واحد- 472پالک - ضلع غربي میدان پروين- فلکه سوم تهران پارسدکتر ماندانا باطبيدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران739

1202144098966واحد- طبقه سوم- ساختمان شیری- ابتدای اعتماديان- جنب درمانگاه ابن سینا- ابتدای آيت اهلل کاشانيدکتر مجید دانش اردکانيدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران740

02177703987 طبقه دوم114 شرقي پالک 182تهرانپارس دکتر مجید کاتب نیادندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران741

5202188967034مابین کوچه سوم و چهارم جنب بانک رفاه پالک - خیابان فاطمي روبروی در اصلي وزارت کشور دکتر محمد جعفری تازه جانيدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران742

17002166692736مهر آباد جنوبي ، خیابان شمشیری ، روبروی مسجد امام جعفر صادق ، پالک دکتر محمد حسن مرادیدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران743

02122263979طبقه اول- 1328پالک - باالی رستوران سوگلي- جنب بیمارستان کیان- دو راهي قلهک- خیابان شريعتيدکتر محمدرضا حاجي محمودیدندان پزشکيپروتزتهران744

6402177717398پالک - غربي138نبش - رشید جنوبي- تهران پارسدکتر محمدرضا خواجه امیریدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران745

702188700589 واحد 22خیابان میرزای شیرازی نرسیده به عباس آباد کوچه شهدا پالک دکتر مرضیه قراولسکيدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران746

02166913087 طبقه سوم11 واحد  38ستارخان بین توحید و باقرخان کوچه اکبريان آذر پ دکتر مريم محمدیدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران747

102188897372واحد - 18پالک - کوچه جاويد- بعد از خیابان زرتشت-باالتر از میدان ولي عصردکتر مريم معمارياندندان پزشکيپروتزتهران748

2502176243493واحد - طبقه سوم - ساختمان  رازی - بین میدان امام و عدالت- خیابان مالصدرا- پرديسدکتر مسعود خدابخشدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران749

202155923800واحد- طبقه اول- ساختمان اداری الوند- به سمت میدان معلم- سه راه ورامین-شهرریدکتر مهری عباسپوردندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران750



 تلفنآدرس نام مرجع  نوع مرجع تخصص شهرردیف

102122008100واحد  - 1607/1پالک - کوچه کسری - نرسیده به پل صدر - خیابان شريعتي - تهران دکتر مهشید سیاهيدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران751

02188029346طبقه سوم- 38پالک- ابتدای خیابان پنجم- نبش جالل آل احمد- کارگر شماليدکتر مژگان جوادی اقدمدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران752

302166944185طبقه   - 9واحد  (ساختمان پرهام)119پالک -ابتدای خیابان باقرخان  -تهران خیابان ستارخاندکتر میترا  میرمحمدیدندان پزشکيفک و صورتتهران753

30102122081108واحد- طبقه سوم- ساختمان سروستان- میدان کاج- سعادت آباددکتر نازی معدنچيدندان پزشکيلثهتهران754

38302166376728خیابان جیهون خیابان مالک اشتر سمت راست جنب کیوسک روزنامه فروشي پالک دکتر هادی آقاباباييدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران755

202188086290 واحد56شهرک غرب بلوار دريا روبروی خیابان صرافها ساختمان پزشکان دکتر هادی شفقدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران756

302177941863واحد- 418پالک - جنب پاساژ مرواريد- خیابان شهید آيت- نارمکدکتر هاله وکیلي مقدمدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران757

02177982833طبقه فوقاني داروخانه فرح ) 3 طبقه اول واحد 4تهران خ دماوند م امامت پ دکتر هومن بختیار کیادندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران758

3102177405254 پالک5/37نبش فرعي - انتهای خیابان پنجم نیروهوايي -خیابان پیروزیدکتر وحید کامرودندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران759

302144666157شهرک اکباتان بلوار اصلي ساختمان نگین طبقه اول واحد دکتر پرستو فروغيدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران760

02133748151داخل پارکینگ دست راست- رو به روی کوچه پانزدهم- (بانک سپه)کوچه فروردين جنوبي- فلکه اول- دولت آباددکتر پروين نیک زاددندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران761

1702188717271واحد -4طبقه -442ساختمان -بین قايم مقام و میرزای شیرازی-خیابان شهید بهشتيدکتر پورشهابدندان پزشکيپروتزتهران762

30302122935020واحد- طبقه سوم- Bبلوک - برج هروی- میدان هروی- گلستان پنجم- پاسداراندکتر کاظم آزادیدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران763

202122866075شريعتي باالتر از سید خندان اول سیمرغ پدکتر کامبیز دانش بخشدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران764

02188090775 طبقه اول2شهرک غرب بلوار فرحزادی خیابان سپهرخیابان کوثرپالکدکترسیدمهدی هاشميدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران765

8602122709277پالک-روبروی اداره برق-تجريشدکترسیماکوشادندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران766

1202144094042واحد- ساختمان پزشکان پارسا- 71پالک - خیابان آيت اله کاشاني- صادقیهرضا امیندندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران767

02122321124      814استاد حسن بنای شمالي نرسیده به میدان ملت کوی عیوضي بالک رضا توکلیاندندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران768

02144439085واحدپنج- طبقه دو- 72پالک- نرسیده به چهارراه عدل- خیابان میرزابابايي- پونکرضا رستمي بلمیریدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران769

302188411981واحد- 12پالک- خیابان داريوش- خیابان بهشتيرضا صبریدندان پزشکيپروتزتهران770

202144070418بزرگراه حکیم غرب بعد از اشرفي اصفهاني ساختمان سپید طبقه رقیه بارسم ممقانيدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران771

402122604800واحد- طبقه دوم- 1523پالک - مجتمع پزشکي قلهک- رو به روی متروی قلهک- قلهکزهرا دهقان فرددندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران772

202177250094واحد- 340پالک- ايستگاه مدرسه- خیابان سمنگان- رسالتزهرا ملصقيدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران773

02177152892واحد غربي- طبقه اول- 231پالک - جنب بانک انصار- رو به روی خیابان پرستار- خیابان پیروزیزهرا گلشنيدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران774

02144812010طبقه همکف - 62پالک - خیابان الدن  - (باالتر از نیايش)انتهای خیابان سردارجنگل - پونک زينت السادت کیائيدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران775

1802155038525 پالک61تهران انتهای خاني اباد نو خیابان میثاق جنوبي خیابان سروه مردوخيدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران776

02177536378طبقه اول- 1566پالک- شهريور شمالي17خیابان - میدان شهداسعید تمیزدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران777

02166923186  طبقه اول322بلوار کشاورز غربي   بین کارگر و جمالزاده   پالک سلیمان کهن صدقدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران778

2702146073337پالک- بلوار امام خمیني- میدان قدس- شهر قدسسهراب علیزادهدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران779

4402188253363پالک - جالل آل احمدسید محمد طالب جدیدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران780



 تلفنآدرس نام مرجع  نوع مرجع تخصص شهرردیف

102122226750 زنگ 3 پالک 17تهران خیابان میرداماد خیابان حصاری کوچه سید هادی سجادیدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران781

402188970124واحد -طبقه دوم  -10پالک -خیابان رهي معیری - روبروی سازمان آب-خیابان فاطميسیدرضا افضل نیادندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران782

50002177991438بین پدرثاني و شیرمرد پ  (شهید ثاني) متری غربي 46نارمک سیدعلي موسوی کانيدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران783

02166559666 دکتر بهنیا176ستارخان جنب پمپ بنزين سر بهبودی پالک سیدفرزام بهنیادندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران784

602133313160واحد- طبقه دوم- ساختمان پزشکان هما- نبش کوچه گیويان- خیابان شکوفه- خیابان پیروزی شادی قره باغيدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران785

1002188326410واحد - طبقه سوم - ساختمان پزشکان ايران ما  - 1پالک  - 24خیابان - خیابان قائم مقام شعله راهبيدندان پزشکيترمیمتهران786

B202188882670 واحد 2خیابان ولي عصر روبرو پارک ساعي کوچه تختي پالکشهاب الدين بزرگ نیادندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران787

02133134800طبقه دوم غربي - 158پالک - خیابان مجاهدين اسالم شهرام الهیاری راددندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران788

02188045850هشتbواحد - طبقه دوم - 206پالک - جنب کلینیک بقیه اهلل- ساختمان پزشکان گلستان- بعد از تقاطع شیخ بهايي- خیابان مالصدرا-میدان ونک شهرام يحیویدندان پزشکيپروتزتهران789

2102122379919 پالک 3تهران سعادت اباد سرو غربي خیابان رياضي بخشايش نبش بهار شهال فرزيندندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران790

3402166905240جمال زاده جنوبي کوچه مهدی زاده پ شکوفه شیران دشتدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران791

102186018551واحد -طبقه همکف-8پالک -کوچه گلرخ-خیابان شهید آرش مهر-شهرآرا-تهرانشیال لکادندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران792

3402122144694 واحد 22تهران سعادت اباد سرو غربي نرسیده به جهارراه سرو خ شکوفه کوچه جوی پا پالک عباس ايالنلودندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران793

302155964823طبقه - درمانگاه حضرت زينب- جنب داروخانه پايتخت- بلوار داسار- مترو شهر ریعباس ثابتيدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران794

2201189202122011892--2205228 تلفن 55 واحد 5 طبقه 14خیابان پسیان جنوبي پالک ,خیابان مقدس اردبیلي,زعفرانیه,تهران عبدالرضا جمیلیاندندان پزشکيارتودنسيتهران795

02122050945طبقه دوم- 2951پالک- باالتراز پاک وی- خیابان ولي عصرعبدالرضا معادیدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران796

02126103450واحد هفت- طبقه سوم- باالی بانک شهر- تقاطع فرمانیه وپاسدارانعلي داداشي نژاد ملکشاهدندان پزشکيلثهتهران797

2802188798940پالک - بین کوچه ياران و دوستان- خیابان توانیرعلي صالحي راددندان پزشکيارتودنسيتهران798

4402188446129خیابان سهروردی شمالي کوچه تقویعلیرضا رستگاردندان پزشکيارتودنسيتهران799

402188656320واحد- 36پالک - خیابان کیش- باالتر تز جهان کودک- جردن شماليعلیرضا شريعتمداردندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران800

602122271249 طبقه اول واحد 2000ضلع جنوبي تقاطع میرداماد شريعتي ساختمان علیرضا موثقيدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران801

102188754850 واحد2 ط262سهروردی شمالي باالتر از مطهری روبروی بانک کشاورزی ساختمان عین اله چرامیندندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران802

302122862840 واحد1 طبقه 125خیابان خواجه عبداهلل انصاری نبش کوچه يکم ساختمان مهر پفاطمه ترمهدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران803

402122953482واحد - طبقه اول  - 222ساختمان - سه راه فرمانیه - ابتدای دکتر لواساني - انتهای پاسداران فاطمه حسینیاندندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران804

02133774353مجتمع پزشکي الهیه- 177پالک- طبقه دوم- نرسیده به اداره گذرنامه- بلوار شهید کريمي- خیابان فدايیان اسالم- شهرریفاطمه عاشوریدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران805

02144566038 همکف19کوچه چهارم پالک . بلوارفاطمیه .میدان محمد رسول اهلل .شهرک ازادی فاطمه قدرت نمادندان پزشکيبیماری های دهانتهران806

1002166869164واحد - طبقه دوم- 877پالک - ساختمان پزشکان نگین- بین خوش و قصرالدشت- خیابان آذربايجانفرشته بنائیاندندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران807

178602177608847پالک - پايین تر از چهارراه صفا-  شهريور شمالي17خیابان - میدان امام حسینفروغ جناباندندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران808

02188653365واحد يک- طبقه اول- 47پالک- خیابان کیش- باالتر از چهارراه جهان کودک- بلوار آفريقافريبا نوشفردندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران809

5202144042357پالک - خ بهنام-بزرگراه حکیم غربفريبرز صبح بیداریدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران810



 تلفنآدرس نام مرجع  نوع مرجع تخصص شهرردیف

1102188441046واحد- 32پالک - رو به روی باشگاه بانک سپه- بعد از سهروردی- خیابان مطهریفلور موسوی زادگاندندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران811

2102177584681واحد- 3طبقه - 508پالک - ايستگاه گلچین- باالتر از بیمارستان امام حسین- خیابان شهید مدنيلیال صنعتي پوردندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران812

702122267209واحد  - 4طبقه  - 4پالک - ساختمان پزشکان کیانمهر - بن بست مرشدی - روبروی بیمارستان ايرانمهر - باالتر از ظفر - خیابان شريعتي مجید ناصر خاکيدندان پزشکيپروتزتهران813

802166558023واحد- 419پالک- ابتدای شادمهر- ستارخانمحسن دهنویدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران814

602122502392واحد- طبقه دوم داروخانه پرواز- 619پالک- (ع)رو به روی مسجد امام علي- پايین تر از آتش نشاني- میدان سرباز- مجیديه شماليمحسن محمدی تودشکيدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران815

02188049191طبقه اول- 8پالک- بن بست کاج- شمالي (شیراز)خیابان شیرازی- خیابان مالصدرامحسن منصوریدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران816

۶۰۶02188774746 واحد ۶  برج نکین ط۸۸تهران بلوار افريقا  بین پل میرداماد  وجهان کودک شمارهمحمد رضا کريميدندان پزشکيلثهتهران817

502188646620واحد- 2طبقه - 4پالک - کوچه تابان شرقي- جردنمحمدرضا روشن طلب حقانيدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران818

602188523410واحد -2ط -22پالک -هويزه شرقي-سهروردی شماليمحمدرضا شجاعيدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران819

02188744446 طبقه اول48روبروی رستوران نويد پالک  (آپادانا)سهروردی شمالي خیابان خرمشهر محمدعديليدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران820

02177815987طبقه اول - ۱۰۱۳پالک - مقابل ايستگاه لشگر - شهید مدني شمالي محمود حبیبيدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران821

1302188832439واحد- طبقه اول- 230ساختمان پزشکان - نبش مفتح- تخت طاووسمحمود راجي پوردندان پزشکيلثهتهران822

02188724166واحد هشت- طبقه فوقاني داروخانه ريحان- نبش خیابان سوم- يوسف آبادمحمود نصر اصفهانيدندان پزشکيلثهتهران823

602188836944پالک - خیابان شهید بهار مستیان- ضلع شمالي مسجد الجواد- هفت تیرمراد کنجکاودندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران824

60202166884593پالک - بین رودکي و نواب - خیابان آذربايجان مريم امیرطوریدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران825

202188659093 طبقه 7بلوار آفريقا بعد از تقاطع میرداماد بلوار ستاری واحد مريم حوری زاددندان پزشکيترمیمتهران826

02144439085طبقه دوم- 72پالک- نرسیده به چهارراه عدل- خیابان میرزابابايي- پونکمريم داداشيدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران827

302133543615پالک - بن بست منتظر الظهور - جنب داروخانه سالمت بخش - خ حداد عادل -  شهريور جنوبي 17خ - میدان خراسان مسعود عباس پوردندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران828

40602126140130خیابان اقدسیه روبروی خیابان سپند نبش خیابان نیلوفر ساختمان پزشکان صاحبقرانیه طبقه چهارم واحد مطب دکتر محسن رنجبریدندان پزشکيفک و صورتتهران829

3802144242407واحد- 6طبقه -ساختمان افرا-5پالک-روبروی مسجد امیرالمومنین-خیابان ايثار. بلوار مرزدارانمطب دندانپزشکي دکتر اسدپوردندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران830

302144114079 واحد 24ستاری جنوبي فردوس غرب بعد از سازمان برنامه باکری شمال حکیم شرق پالک مطب دندانپزشکي دکتر عبدالحسینيدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران831

202126652607 طبقه اول واحد 135خیابان پاسداران ابتدای بوستان نهم جنب بانک ملي پالک - تهرانمطب دندانپزشکي دکتر فاطمه ساالرپوردندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران832

302188455968واحد/4پالک /کوچه رضايي/خ مسعود مطلب نژاد /خ محسن ازادی /خ سبالن شماليمطب دندانپزشکي دکتر فريور رسولي ايرجدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران833

402122868769واحد-2طبق-55پالک -ابتدای نگارستان ششم-قبل از سه راه ضرابخانه-پاسدارانمطب دندانپزشکي دکتر کمال بني هاشميدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران834

02133303596 جنوبي2ط - 6پالک -باالی داروخانه شبانه روزی شرق تهران- میدان چهارصددستگاه-خ بايزيد بسطامي- ضلع شرقي اتوبان امام علي-خ بايزيد بسطامي-ايستگاه متروشیخ الريیس- خ پیروزیملیحه حديدیدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران835

02166564587دندانپزشکي آذربايجان- 195پالک- نبش خیابان جمالزاده جنوبي- ابتدای خیابان آذربايجان- خیابان کارگر جنوبيمنوچهر خسروی بابادیدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران836

02166352660طبقه منفي يک- 380پالک- جنب بانک تجارت- بین امام خمیني و هاشمي- خیابان رودکي جنوبيمهدی محبوبيدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران837

02166878088ساختمان پزشکان کارون- تقاطع کارون- خیابان امام خمینيمهران فروتني نژاددندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران838

02122701909واحد هفت- طبقه دوم- 156پالک-(مقصودبیگ)ابتدای خیابان شهید دربندی- میدان تجريشمهران قراگوزلودندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران839

3002122915571واحد - طبقه پنجم- 138پالک - نبش خیابان حصاری- میردامادمهرداد تقي بخشدندان پزشکيبیماری های دهانتهران840



 تلفنآدرس نام مرجع  نوع مرجع تخصص شهرردیف

4002177867688 غربي و زرين پالک 142فلکه اول تهران پارس تقاطع گلبرگ مهنوش محسنیاندندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران841

02188788531واحد چهار- 16پالک - کوچه آناهیتا- بعد از پل میرداماد- جردننادر ايوبیان مرکزیدندان پزشکيلثهتهران842

40702188056089 واحد438ساختمان تابان پالک - خ شصتم-خ سید جمال اسدابادی-تهرانناديا مرادیدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران843

602177893926 واحد 2 طبقه 84پالک .نبش کوچه حیدرآباديان.ابتدای خیابان سمنگان.میدان رسالتنازنین ملکدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران844

2002177840121 واحد 2طبقه - ساختمان پزشکان شهريار - بین خ سبالن و خ وحیديه - خیابان دماوندنسرين السادات اصغریدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران845

702133842186اتوبان محالتي بلوار ابوذر نبش زمزم ساختمان پزشکان بیتا طبفه سوم واحد نسرين سرتیپي پوردندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران846

1302188832439واحد- طبقه اول- 230ساختمان پزشکان- 236پالک- خیابان مطهرینغمه خواجه نوریدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران847

2802177703443واحد -4طبقه -219پالک -جنب بانک تجارت-بین رشید و تیرانداز-بزرگراه رسالت-تهراننوشین خبازدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران848

2202188862580 ط دوم واحد 230خیابان مطهری جنب مترو مفتح ساختمان پزشکان نیکو  محمدیدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران849

302177249315 طبقه اول واحد 588هفت حوض نبش مهرانپور غربي ساختمان هادی پرهیزدندان پزشکيارتودنسيتهران850

1002188326410واحد  - 3طبقه - ساختمان پزشکان ايران ما - 1پالک  - 24خیابان - خیابان قائم مقام همايون عالي داعيدندان پزشکيترمیمتهران851

۲۵02166875643 ، واحد ۳ ، طبقه ۲۵۰خیابان ازادی ، چهارراه خوش ، کوچه کامیاران ، پالک هومن زرعکانيدندان پزشکيپروتزتهران852

302144239030واحد - طبقه اول- 1020پالک - ستارخان وحید کريم زادهدندان پزشکيپزشک عموميتهران853

502122323085پاسداران خیابان گیالن نرسیده به شهید عراقي پالک پاسداراندندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران854

702122267209واحد  - 4طبقه  - 4پالک - ساختمان پزشکان کیانمهر - بن بست مرشدی - روبروی بیمارستان ايرانمهر - باالتر از ظفر - خیابان شريعتي پروانه جلیلي اردیدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران855

1502188787876واحد  - 3طبقه  - 2پالک - نبش کوچه سرو - باالتر از پل میرداماد - بزگراه آفريقا پروين خرازیدندان پزشکيارتودنسيتهران856

202177066558 ، واحد2،طبقه 105 شرقي ، پالک 7 و 6تهرانپارس ،قنات کوثر ،بلوار مطهری ، بین پريسا ايرانمنشدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران857

1302122902458واحد- طبقه سوم- پالک يک- ساختمان پزشکان سینا- کوچه ياس- جنب مترو شريعتي- باال تراز میرداماد- خیابان شريعتيپريسا مهراشتیاقدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران858

02122580226طبقه همکف- 17پالک- مجتمع تجاری نوجوان- ابتدای بلوار سد لتیان- جاجرودپريسا واثقيدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران859

5202144042357پالک .خیابان بهنام.بزرگراه حکیم شرقپگاه امامي نايینيدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران860

95902188884919تهران خ نلسون ماندال،جردن،بین پل میرداماد و جهان کودک جنب پارک خشايار برج افرا واحدکامبیز قرمسینيدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران861

02122145077 طبقه اول واحد يکم34پالک (دهم)باالتر از میدان کاج ابتدای کوچه شهید کني فرد کلینیک دندانپزشکي کاجدندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران862

70702188712213واحد - 7طبقه - ساختمان نگین ساعي- 2244شماره - نرسیده به پارک ساعي- خیابان ولیعصرکورس احمدی پوردندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران863

502188733560ط  -17پ  - 2ک - باالتر از خیابان مطهری - خیابان قائم مقام فراهانيکوروش امیرکبیرياندندان پزشکيدندانپزشک عموميتهران864

02155312349طبقه سوم- 429پالک - نرسیده به میدان بازار دوم- (مدائن)خیابان شهید بابايي- نازی آبادکیهان مرادخانيدندان پزشکيارتودنسيتهران865

2002176702206واحد . ساختمان کسری. 74/2پالک .  غربي154نبش . حجربن عدی. تهرانپارسفک و صورت دکتر سها نوئینسونوگرافي و راديولوژیراديوتراپيتهران866

1202166572675 واحد9خیابان دکتر قريب بین شهید طوسي و فرصت پآران تدبیر نیکانشرکت تجهیزات پزشکيتهران867

102188744100پالک -بن بست دوم- خیابان کوه نور- خیابان مطهری(دبیر)دانش بینش روششرکت تجهیزات پزشکيتهران868

02188888366طبقه سوم شرقي - 16پالک - کوچه نگار - باالتر از میدان ونک - خیابان ولیعصر رادمان طب آدينهشرکت تجهیزات پزشکيتهران869

402166121992 ، واحد 76خیابان ستارخان ، خیابان باقرخان ، پالک شرکت مسیحا طب نوينشرکت تجهیزات پزشکيتهران870



 تلفنآدرس نام مرجع  نوع مرجع تخصص شهرردیف

02166907976،طبقه سوم246خ فاطمي غربي،نرسیده به جمالزاده،پالک شرکت آريا حکیم پارسشرکت تجهیزات پزشکيتهران871

602177525358، طبقه سوم، واحد80خیابان شريعتي، سه راه طالقاني، خیابان خواجه نصیر الدين طوسي، نبش خیابان مقدم، پالک شرکت آريا طب پديدهشرکت تجهیزات پزشکيسايرتهران872

2402188939400خیابان کريم خان زند خیابان به آفرين شماره شرکت تهران ستورزشرکت تجهیزات پزشکيتهران873

302166907973، طبقه 246خ فاطمي غربي، بین کارگر و جمالزاده، پالک شرکت حکیم فارمدشرکت تجهیزات پزشکيتهران874

202188794616 و1واحد-38پالک -جنب سفارت بلغارستان-خیابان نظامي گنجوی- (شهید عباسپور)خیابان توانیر-خیابان ولیعصر-تهرانشرکت خدماتي و بازرگاني تهران ارکاکشرکت تجهیزات پزشکيتهران875

3802188474712پالک- انديشه هشتم- خیابان انديشه- خیابان بهشتيشرکت طبستان گسترشرکت تجهیزات پزشکيتهران876

602188993104واحد- 2پالک- نبش رامین- کوچه چهارم- روبه روی وزارت کشور- خیابان فاطميپارس طب پاسارگادشرکت تجهیزات پزشکيتهران877

02133801755 ، طبقه همکف148 ، پالک 30 متری دوم ، خیابان 15متری افسريه ، 20افسريهفیزيوتراپيفیزيوتراپيتهران878

02188745143طبقه همکف - 2پالک - کوچه سوم  - (پالیزی  )خیابان شهید قندی - خیابان سهروردی شمالي 110فیزيوتراپيفیزيوتراپيتهران879

802155670777پالک - ابتدای ابوذر- انتهای قلعه مرغي- خیابان قزوينابوذرفیزيوتراپيفیزيوتراپيتهران880

02177492384طبقه همکف-55پالک -46ابتدای خیابان -بعدازچهارراه سرسبز-بزرگراه رسالت به سمت شرقجشنوارهفیزيوتراپيفیزيوتراپيتهران881

402188456772واحد - 98ساختمان پزشکان - 79پالک - خیابان محسن آزادی- سبالن شماليرموکفیزيوتراپيفیزيوتراپيتهران882

102602166867914پالک-تقاطع کارون-خ امام خمینيسپهفیزيوتراپيفیزيوتراپيتهران883

02188904466ساختمان اطبا طبقه دوم فیزيوتراپي شفاء1802باالتر از میدان ولیعصر نرسیده به سینما افريقا پالک شفاءفیزيوتراپيفیزيوتراپيتهران884

66602177527711ايستگاه مسجد پ (گرگان)تهران خیابان شهید نامجوشفابخشفیزيوتراپيفیزيوتراپيتهران885

02177875651  طبقه يک60 شرقي پ 170خ - مهران سجده ای جنوبي- خیابان جشنواره- فلکه دوم- تهرانپارس-تهرانفیزوتراپي کادوسفیزيوتراپيفیزيوتراپيتهران886

02144692714مجتمع پزشکي رازی- 12بلوک- 2فاز- اکباتانفیزيوتراپي اعجازفیزيوتراپيفیزيوتراپيتهران887

53802166021777خ کارون بین طوس ودامپزشکي فیزيوتراپي جاوریفیزيوتراپيفیزيوتراپيتهران888

02166510079ستارخان خیابان بهبودی نبش بقال باشي ساختمان پزشکان پرديس طبقه اول واحد اولفیزيوتراپي درمان و دردفیزيوتراپيفیزيوتراپيتهران889

1002122978816 پالک 13پاسداران میدان هروی گلزار فیزيوتراپي دکتر شادانفرفیزيوتراپيفیزيوتراپيتهران890

02188287501 فیزيوتراپي روحاني6 واحد2 طبقه71اتوبان جالل آل احمد انتهای غربي پل گیشا روبروی بانک کشاورزی مرکزی  پالکفیزيوتراپي روحانيفیزيوتراپيفیزيوتراپيتهران891

4402155916565   پالک4 متری  کمیل     مجتمع ايران سیلندر    بلوک بهار 35شهرری میدان فرمانداری   خیابان فیزيوتراپي ریفیزيوتراپيفیزيوتراپيتهران892

402155087743نازی آبادخیابان شیرمحمدی جنب بیمارستان امیرالمومنین پالکفیزيوتراپي شفاطبفیزيوتراپيفیزيوتراپيتهران893

02177394525طبقه سوم- 339پالک-133و 131بین تقاطع -  شرقي196- تهران پارسفیزيوتراپي شمسفیزيوتراپيفیزيوتراپيتهران894

30702122582303 واحد 3 ط327پاسداران نبش گلستان يکم پ فیزيوتراپي صادقيفیزيوتراپيفیزيوتراپيتهران895

1102144207939 واحد واحد 3فلکه اول صادقیه نرسیده به چهارراه خسرو ساختمان پزشگان سبز طبقه فیزيوتراپي صادقیهفیزيوتراپيطب فیزيکي و توانبخشيتهران896

02133359308 طبقه اول فیزيوتراپي مرويان پور1016خیابان پیروزی بعد از خیابان شکوفه جنب تاالر سورتمه پالک فیزيوتراپي مرويان پورفیزيوتراپيفیزيوتراپيتهران897

1202122815607واحد  -4طبقه -ساختمان نريمان- جنب شهر کتاب-روبروی کامرانیه - نیاوران فیزيوتراپي نیاورانفیزيوتراپيفیزيوتراپيتهران898

702188271502 واحد 50بلوار مرزداران نبش اطاعتي پالک مرزدارانفیزيوتراپيفیزيوتراپيتهران899

1002188776903میدان ونک، خیابان گاندی جنوبي، کوچه بیستم، پالک مرکز جامع توانبخشي اختالالت جسمي و حرکتي آرمانفیزيوتراپيطب فیزيکي و توانبخشيتهران900
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1702144753240پالک - خیابان چهلم - جنت امالک حسیني - میدان المپیک - تهران مرکزی المپیکفیزيوتراپيفیزيوتراپيتهران901

100602122892689خیابان شريعتي ضلع شمالغرب سیدخندان ساختمان پزشکان (خندان )مرکزی شريعتي فیزيوتراپيفیزيوتراپيتهران902

502144435134جنت آباد پايین تر از بزرگراه همت جنب بانک مسکن کوجه نوری ساختمان پزشکان شفا پالک نصیریفیزيوتراپيفیزيوتراپيتهران903

1402155048235پالک - خیابان امیر غربي- فلکه دوم- خزانه بخارايينوين خزانهفیزيوتراپيسايرتهران904

202177873615 واحد 1 ط 122 شرقي پ 188تهرانپارس خ حجربن عدی خ رحماني يا پارسفیزيوتراپيفیزيوتراپيتهران905

02188673287کلینیک تخصصي فیزيوتراپي سايا /13 واحد 4ساختمان پزشکان شماره/توانیر سابق/خ شهید عباسپورکلینیک تخصصي فیزيکال تراپي  سايافیزيوتراپيفیزيوتراپيتهران906

302177367208 ط 184پالک (غفاری نطنزی)مرکزی11نبش کوچه -بلوار مطهری-میدان شهرک امید-تهرانپارسکلینیک حاليفیزيوتراپيفیزيوتراپيتهران907

09123198208  طبقع ششم شمالي94تهران بلوار کشاورز روبروی بیمارستان  ساسان پالک کلینیک رساورزشفیزيوتراپيفیزيوتراپيتهران908

93902177455632تقاطع فرجام ساختمان کیان پ (دکتر ايت)سیمتری نارمک کیانفیزيوتراپيفیزيوتراپيتهران909

302177461818ساختمان گلبرگ     طبقه -روبروی خیابان پنجم نیروی هوايي- خیابان پیروزیگلبرگ شرقفیزيوتراپيفیزيوتراپيتهران910

802122371416سعادت آباد ابتدای خیابان سروشرقي خیابان مجد پشبانه روزی سعادت آبادمراکز جراحي محدودتهران911

35902166435946پالک - نبش کوچه شیباني- باالتر از بلوار کشاورز- خیابان جمالزاده شماليبصیرمراکز جراحي محدودتهران912

02133159453(شهید زالي) 10خ -  متری دوم 15- افسريه (ع)جواداالئمهمراکز جراحي محدودتهران913

02188877172کلینیک چشم پزشکي رازی- 24شماره  (پالیزواني)خیابان هفتم - خیابان گاندی جنوبي- میدان ونکرازیمراکز جراحي محدودتهران914

02188985888بخش راديوتراپي- طبقه منفي سه- ساختمان جديد بیمارستان پارس- کوچه رستاک- خیابان عبداله زاده- بلوار کشاورزشرکت پارسا پیشرو درمان شتابمراکز جراحي محدودتهران915

7402188705386خ يوسف آباد خ فتحي شقاقي بین چهلستون و بیستون پ شقايقمراکز جراحي محدودتهران916

02166976123میدان پاستورنهادرياست جمهوری شهیدشوريدهشهیدشوريدهمراکز جراحي محدودتهران917

02166751871خ امام خمیني جنب پايانه فیاض بخشفرهنگیان مرکزیمراکز جراحي محدودتهران918

02177935381خیابان شهید ثاني جنب بیمارستان انصاری- متری غربي نارمک 46مادرمراکز جراحي محدودتهران919

02177336006مجتمع دارويي درماني هالل ايران.بعدازچهارراه سیدالشهدا(جشنواره)خیابان شهید ناهیدی.فلکه دوم تهرانپارس.تهران مجتمع دارويي درماني هالل ايرانمراکز جراحي محدودتهران920

11902188455056پالک - خیابان يوسفیان - خیابان مطهری - تهران مرکز جراحي محدود نور مطهریمراکز جراحي محدودتهران921

7502144630277پالک (شهید فلسفي)میدان ازادی جاده مخصوص کرج نرسیده به شهرک اکباتان خیابان بیمه چهارممرکزجراحي محدود سالمت غربمراکز جراحي محدودتهران922

5002188774143حقاني بعداز گاندی جنوبي پالک مرکز جراحي چشم ونکمراکز جراحي محدودتهران923

2102188703688پالک - کوچه پنجم- خیابان خالد اسالمبولي نوين ديدگانمراکز جراحي محدودتهران924

02122417550باالتر از دانشگاه شهید بهشتي- بلوار دانشجو - ولنجک ولنجکمراکز جراحي محدودتهران925

19502122902512پالک - (ع)جنب بیمارستان علي اصغر- (ظفر سابق)خیابان وحید دستگردیگامانايفمراکز جراحي محدودتهران926

402122769920رو به روی گلستان - نبش دهستان چهارم- پاسدارانتصويربرداری کوثرمرکز تصوير برداریتهران927

02166432035ضلع جنوب غربي میدان انقالب جنب سینما مرکزی مرکز سي تي اسکن بنیاد خیريه کامرانيسي تي اسکن بنیاد خیريه کامرانيمرکز تصوير برداریتهران928

1602166935215خیابان فاطمي غربي خیابان سیندخت جنوبي پال شرکت تشخیص و درمان مناديان رشدمرکز تصوير برداریتهران929

3502188824724 و 33پالک - کوچه نظری- خیابان فجر- خیابان مطهری- تهرانشرکت نسیم سحر اطهرمرکز تصوير برداریتهران930
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11602177604093تهران خیابان سپاه بین پل چوبي و میدان سپاه پالک شرکت پزشکي نماطبمرکز تصوير برداریتهران931

2702188971179میدان فاطمي، خیابان جويبار، کوچه میرهادی غربي، پالک مرکز تصوير برداری پزشکي تهرانمرکز تصوير برداریتهران932

502188686584 شهید قره تپه ای پالک 25تهران سعادت اباد خیابان مرکز تصويربرداری پرديس نورمرکز تصوير برداریتهران933

40902177911760پايین تر از میدان نبوت پ .خ آيت .نارمکمرکز تصويربرداری افقمرکز تصوير برداریتهران934

2802166481100پالک -خیابان شهداری ژاندارمری- خیابان ابوريحان- خیابان انقالب اسالميمرکز تصويربرداری همای سالمتمرکز تصوير برداریتهران935

19302122225717بلوارمیرداماد، بعد از ايستگاه مترو، به سمت میدان مادر، روبروی بانک پاسارگاد، پالکمرکز تصويربرداری پزشکي پايتختمرکز تصوير برداریتهران936

6802188460270پالک.نبش انديشه يک غربي.خیابان انديشه.اول بهشتي.خیابان شريعتيمرکز پزشکي هسته ای انديشه زرينمرکز تصوير برداریتهران937

02188838897سي تي آنژيو- زير همکف- بیمارستان جم- خیابان فجر- خیابان مطهریمرکز پیشگامان سالمت جممرکز تصوير برداریتهران938

16702188317258نبش خیابان سنائي پالک  (تخت طاووس)خیابان شهید مطهری- تهران مرکزتصويربرداری پزشکي کوروش تهرانمرکز تصوير برداریتهران939

202188614265ونک مالصدرا شیخ بهائي جنوبي نبش نصرتي پالکمالصدرامرکز تصوير برداریتهران940

02122364434 طبقه همکف24پ  (شهید کوروش ) غربي 16سعادت آباد خ موسسه پزشکي هسته ای راد آسیامرکز تصوير برداریتهران941

8102166591859میدان انقالب خیابان جمالزاده شمالي نبش نصرت پالک پارسیانمرکز تصوير برداریتهران942

5902166010845پالک- نبش کوچه برادران شهید کشاورز- تقاطع هاشمي- متری جي21خیابان - میدان استاد معین- خیابان آزادیپرتونگاربهبودمرکز تصوير برداریتهران943

3102188774683پالک - نبش کوچه آفرين- خیابان الوند- میدان آرژانتینپزشکي هسته ای الوندمرکز تصوير برداریتهران944

02188985884بیمارستان پارس- بلوار کشاورز- میدان ولي عصرپزشکي هسته ای بیمارستان پارسمرکز تصوير برداریتهران945

23202166203720خیابان بهرامي پالک(عج)شهرک ولیعصرمرکز جراحي حکیممرکز جراحي محدودچشمتهران946

2402188884425باالتر از میدان ونک خ شهید والي نژاد پ مرکزی شهرمرکز جراحي محدودفوق تخصص شبکیه-چشمتهران947

02122857955، طبقه چهارم148پاسداران، نبش دشتستان پنجم، ساختمان کلینیک فوق تخصصي چشم پزشکي ايرانیانمرکز جراحي محدودفوق تخصص قرنیه-چشمتهران948

202122303001واحد-9پالک -کوچه پارس-جنب پارک تابان-خیابان رسالتامدادگران سبزمرکز خدمات بالیني در منزلسايرتهران949

402144722061 طبقه اول واحد8 خیابان حسیني پالک25خیابان : بلوار دهکده المپیک :تهران بهار ســـالمتمرکز خدمات بالیني در منزلپزشک عموميتهران950

402144014906واحد /13پالک .متری چهارم غربي12/خ تیرازه/خ اشرفي اصفهانيترنممرکز خدمات بالیني در منزلبیهوشيتهران951

02166463303طبقه اول- 65پالک - جنب روانمهر- خیابان ابوريحان- خیابان انقالبدم جهاد دانشگاهي علوم پزشکي تهرانمرکز خدمات بالیني در منزلتهران952

402126323416 واحد 14خیابان شريعتي خیابان آذرشهر کوچه يکان شرقي پالک سفیر سالمتمرکز خدمات بالیني در منزلپزشک عموميتهران953

202122544661طبقه - 2پالک - نبش بهستان چهارم- خیابان پاسداران(متد)شاهدمرکز خدمات بالیني در منزلپزشک عموميتهران954

402144233663 طبقه 8 واحد 63بلوار مرزداران مابین خیابان سرسبز شمالي و البرز پالک (رادمهر)شرکت کمک رسان ايران مرکز خدمات بالیني در منزلبیهوشيتهران955

02177730357 مرکز طاها طب57ضلع شمال غربي رسالت پالک  (پروين)تهرانپارس انتهای رسالت تقاطع رسالت و شاهد طاهاطبمرکز خدمات بالیني در منزلپزشک عموميتهران956

02177730357تهران-تهران-تهرانطاهاطبمرکز خدمات بالیني در منزلپزشک عموميتهران957

602155489479واحد- 530پالک-نبش کوچه مال سلیماني- رو به روی بیمارستان رازی- خیابان وحدت اسالميفرشتهمرکز خدمات بالیني در منزلپزشک عموميتهران958

2002126303281واحد- 5طبقه - 835پالک - کوچه ياس- خیابان شهید استاد حسن بنا- خیابان طاهر- مجیديه شماليمادرخوانده ايرانیانمرکز خدمات بالیني در منزلپزشک عموميتهران959

11002177941941پالک- خیابان بختیاری جنوبي- خیابان جانبازان غربي- نارمکمرکز شفامرکز خدمات بالیني در منزلماماييتهران960
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1302122875767 طبقه چهارم واحد 1030خیابان شريعتي باالتر از پل سیدخندان روبروی خواجه عبداله ساختمان پزشکان پالک مرکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری رضامرکز خدمات بالیني در منزلماماييتهران961

02188391719واحد يک- ساختمان سبز- خیابان شکراله- رو به روی بیمارستان قلب- کارگر شماليمرکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری نهال سالمت آريامرکز خدمات بالیني در منزلماماييتهران962

47402177922022پالک- بین خیابان شهید رودباری و دردشت- جانبازان شرقي- نارمکمرکز پرستاری گلبرگمرکز خدمات بالیني در منزلتغذيهتهران963

602144978167واحد- طبقه دوم- 54پالک - بلوار فردوس شرق- فلکه دوم صادقیهمرکزخدمات بالیني در منزل سیف و سیمینمرکز خدمات بالیني در منزلتهران964

502166563156 واحد7پالک (مترو)میدان انقالب ابتدای خیابان آزادی کوچه جنتيمرکزمشاوره و ارائه خدمات پرستاری تواناگسترمرکز خدمات بالیني در منزلسايرتهران965

402122764732 واحد 1تهران خ شريعتي خ دولت خ حسینیه پمهرپرور درمان ايرانیانمرکز خدمات بالیني در منزلتهران966

2002177291088واحد , طبقه پنجم , ساختمان پزشکان پارسیان ,328پالک , ضلع شمال غربي فلکه سوم, تهرانپارسنیکوطبمرکز خدمات بالیني در منزلپزشک عموميتهران967

02144471207.، طبقه دوم جنوبي104آرياشهر، آيت اهلل کاشاني، اتوبان ستاری شمالي، پايین تر از الله، نبش بنفشه هفتم، پالکپارسیان مهرپرورمرکز خدمات بالیني در منزلپزشک عموميتهران968

902188958216واحد- 99مجتمع پزشکي - کوچه رويان- جنب بیمارستان ساسان- بلوار کشاورزگلستانمرکز خدمات بالیني در منزلتحصیالت غیر پزشکيتهران969

3602166563216پالک - نبش خیابان کاج- نرسیده به باقرخان- چمران شمالکلینیک راديوتراپي امید تهرانمرکز راديوتراپيراديوتراپيتهران970

02122726611تهران،میدان تجريش،خیابان فناخسرو،شرکت آب وفاضالبآناهیتا کالنتريانپزشکپزشک عموميتهران971

02144002007واحد يک- طبقه اول- ساختمان برلیان- تقاطع گلستان يکم- بوستان يکم- ابتدای آيت اله کاشاني- فلکه دوم صادقیهابراهیم محمودیپزشکقلبتهران972

02188261051پالک يک- 11نبش خیابان - گیشاابوالحسن کمره ایپزشکگوش و حلق و بینيتهران973

02188971457واحد يک- 186پالک - خیابان شهید فکوری- جنب پمپ بنزين- کارگر شمالياصغر مزارعيپزشکقلبتهران974

34302188004873خیابان امیرآباد شمالي باالتر از پمپ بنزين پالکامراله بحیراييپزشکداخليتهران975

502144008522 واحد 13فلکه دوم صادقیه ابتدای خیابان ايت اله کاشاني نبش نجف زاده فروتن پالک اکرم مهديزاده شاهيپزشکزنانتهران976

198302122730106پالک- اول شريعتي- تجريشبهزاد فراهانيپزشکقلبتهران977

1602122265945واحد- 16پالک- خیابان خواجوی- خیابان وزيری پور- میدان محسني- خیابان میردامادجواد رزاقي يامچيپزشکپزشک عموميتهران978

802155958685واحد- 2پالک - کوچه شهید طرق رودی- خیابان زکريای رازی- انتهای خیابان فدايیان اسالمحبیب اله يونچيپزشکداخليتهران979

02122222222شريعتي/ تهران حسام ياریپزشکجراحي عموميتهران980

16202177436511پالک - پايین تر از مخابرات- خیابان سي متری نیروی هواييحسن قاسمي خوری نیاپزشکفوق تخصص استرابیسم-چشمتهران981

02177417779طبقه دوم- 149پالک - نبش خیابان سوم- خیابان پیروزیحسین سلیمیانپزشکارولوژیتهران982

2402188705419میرزای شیرازی ک مقدم پ حسین نويدی قاضیانيپزشکغددتهران983

02166462374واحدهفت- 156پالک - اول خیابان جامي- پايین تر از سه راه جمهوری- ولي عصرحمید صالحیارپزشکداخليتهران984

13002166323071شهرک ولي عصر خ سیدالشهدا پ داود سراجپزشکبیهوشيتهران985

3602144952124پالک - خیابان اعتماديان - ابتدای آيت اهلل کاشاني - فلکه ی دوم صادقیه دکتر ابوالقاسم رضوانيپزشکطب فیزيکي و توانبخشيتهران986

24102166229629پالک- نبش کوچه بوستان نهم- خیابان شهید رجايي- شهرک ولي عصر- چهارراه يافت آباددکتر احمد موسویپزشکعفونيتهران987

63902133163936پالک-شرقي12نبش -بلوارابوذر-خیابان پیروزیدکتر باقر احمدپورپزشکداخليتهران988

202155521471واحد - طبقه اول- 105پالک - خیابان شهید صمدی- سه راه شريعتي- خاني آبادنودکتر بهروز بابايي تازه کندیپزشکپزشک عموميتهران989

202133252531واحد- طبقه اول- داخل پاساژ- روبه روی سینما میالد- میدان شهدادکتر حسین ناصریپزشکداخليتهران990
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02155214602طبقه همکف- 529پالک - رو به روی امور مشترکین- سي متری امام خمیني- باقر شهر- شهر ریدکتر حسین يوسف زادهپزشکپزشک عموميتهران991

1202122864600واحد- طبقه دوم- 1001پالک- ساختمان شريعتي- نبش پیروز- مقابل پارک شريعتي- بین سیدخندان و همت- خیابان شريعتيدکتر حمیدرضا صابرپزشکتهران992

2802144667049خیابان ولي عصر باالترازمیدان ولي عصر کوچه شهیدشهامتي پالک دکتر رامتین مهدی زاده طهرانيپزشکپزشک عموميتهران993

02188969331 طبقه دوم75بلوار کشاورز جنب بیمارستان ساسان کوچه رويان پالک يک ساختمان پزشکان دکتر سید پژمان مدنيپزشکطب فیزيکي و توانبخشيتهران994

02155738393طبقه اول- رو به روی بانک انصار- 395پالک -(فالح سابق)خیابان ابوذردکتر سیف الدين زاهدیپزشکاطفالتهران995

1102188271750واحد- 225پالک - (حسیني)نبش خیابان سي ام- گیشادکتر شهاب صالح پورپزشکعفونيتهران996

202122305460شماره - طبقه همکف- ساختمان شفا- نبش خیابان شهید جهان پناه- چهارراه سرباز- (شمالي)خیابان استاد حسن بنا - مجیديه- بزرگراه رسالتدکتر علیرضا فامیليپزشکعفونيتهران997

1102188903969پالک - کوچه فرشید- جنب سینما استقالل- باالتر از میدان ولي عصردکتر فريده کي پورپزشکزنانتهران998

802188059605شماره - طبقه اول - ساختمان ماهان  - 432پالک - خیابان سید جمال الدين اسد آبادی دکتر فضل اهلل احمدیپزشکقلبتهران999

2802122267303واحد- 79پالک- خیابان ظفر- خیابان شريعتيدکتر ماندانا اکبری مهرپزشک(روانپزشک)اعصاب و روانتهران1000

02188663603مجتمع پزشکي ونک/9 واحد 16کوچه بیستم گاندی پالک  (ضلع جنوب شرقي)میدان ونک دکتر محمد کامران درخشانپزشک(روانپزشک)اعصاب و روانتهران1001

16802166213310پالک - ايستگاه آسیاب - خ حیدری جنوبي - شهرک ولیعصر دکتر محي الدين پیشداد محمدیپزشکپزشک عموميتهران1002

02155766897روبروی مسجد جامع ابوذر.میدان ابوذر فالحدکتر هادی قطبي جشوقانيپزشکارتوپدیتهران1003

402122922510 واحد 91میرداماد بین میدان مادر و رازان شمالي باالی داروخانه پیشرو پالک دکتر پروين متوسلینپزشکپوستتهران1004

402188096416 واحد 11 بلوار ايوانک خیابان فالمک جنوبي خیابان گلبانگ خیابان دانش پالک 5شهرک قدس فاز رويا نظری فرپزشکپزشک عموميتهران1005

02144070851طبقه اول غربي- 3پالک - کوچه الله يکم- بعداز میدان نور- بلوار آيت اله کاشانيزهرا طبسيپزشکاطفالتهران1006

02188973061درمانگاه مرکزی- شرکت آب وفاضالب استان تهران- خیابان فاطميسهیال حضرتي آقجه قشالقپزشکپزشک عموميتهران1007

02161364100سازمان بازرسي کل کشور- تقاطع خیابان شهید قرني و طالقاني - تهران سید جالل منتظری فرپزشکپزشک عموميتهران1008

402176204152 ، واحد 114 شرقي ، پالک 216تهرانپارس ، سید حسین حسیني نژادپزشکپزشک عموميتهران1009

3402188764411پالک - کوچه نقدی - بین تکش و خرمشهر - خیابان سهروردی شمالي سید علي متینيپزشکقلبتهران1010

1702123961023شماره - کوی تخارستان- خیابان ظفرسید مهدی فرهنگپزشکپزشک عموميتهران1011

02144520057آب و فاضالب شهرها و شهرکهای غرب- (يکم غربي)انتهای خیابان شهید علیرضا راسخ مهر- تهرانسرسینا  کاويان جهرميپزشکپزشک عموميتهران1012

02177423816واحد هشت _2طبقه - (ساختمان بانک پارسیان )169پالک - بین میدان امامت و خیابان آيت- خیابان سي متری امامت- تهران نوشاهین شاه پناهپزشکپزشک عموميتهران1013

12202144275686پ - روبروی نان فانتزی غرب - بین ايثار و شهید اريافر - بلوار مرزدارانشهال شريعتيپزشکقلبتهران1014

02188884050طبقه همکف- 10پالک- (راشل کوری)خیابان بیست و هفتم- خیابان الوند- میدان آرژانتینشهناز امینيپزشکزنانتهران1015

78102177477864پالک- نرسیده به چهارراه فرزانه- نبرد شمالي- پیروزیصادق جاويدپزشکپزشک عموميتهران1016

9402155517358پالک - کوچه قاسمي - بازار روز -  آبان 13- خیابان شهید رجايي عباس کاظمي اقدمپزشکپزشک عموميتهران1017

02181923454شرکت توانیر- وزارت نیرو- خیابان برزيل شرقي- میدان ونکعباس گلدوست عارفيپزشکپزشک عموميتهران1018

302188636641، نرسیده به بزرگراه چمران، سمت راست، خیابان پروانه، ساختمان پزشکان چمران، طبقه همکف، واحد(شرق به غرب)تهران، برزگراه جالل آل احمدعبدالسعید ظفرمندپزشکگوش و حلق و بینيتهران1019

3402122849135پالک - کوچه شهید نور محمدی- روبه روی پارک شريعتي- خیابان دکتر شريعتيعلي اکبر شمسپزشکداخليتهران1020
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02188705389مجتمع پزشکي شقايق- بین بیستون و چهلستون- خیابان فتحي شقاقيعلي مهدی پورپزشکداخليتهران1021

02155655522پالک يک- نبش کوچه زماني- مقابل آتش نشاني- ايستگاه مدرسه- خیابان قلعه مرغي- خیابان قزوينعلیرضا صمدپورپزشکداخليتهران1022

102188335783واحد  - 13پالک -  شرقي 21نرسیده به - بلوار آزادگان  - (بیستم )خ ابطحي - کردستان جنوبي علیرضا فرهمندیپزشکفوق تخصص  شانه-ارتوپدیتهران1023

34402188307095ساختمان پزشکان  - 368پالک - نبش خیابان سنايي - بعد از چهارراه میرزای شیرازی - خیابان مطهری عین اله مهرنیاپزشکچشمتهران1024

802188427479واحد- 2طبقه- 23پالک- نرسیده به شريعتي- انتهای مطهریفاطمه صالحپزشک(روانپزشک)اعصاب و روانتهران1025

02177493319 طبقه دوم249تهران میدان رسالت خیابان هنگام شمیران نو خیابان پاکدامن شمالي پالک فرحناز رضاييپزشکپزشک عموميتهران1026

43802188056089خ شصتم ساختمان تابان پالک -خ سید جمال الدين اسذ ابادی-تهرانفريد  علي احیاييپزشکگوش و حلق و بینيتهران1027

02122859450واحد چهار- طبقه دوم- پالک يک- روبه روی بیمارستان رسالت- خیابان ابوذر جنوبي- سیدخندانفريده کردلوپزشکزنانتهران1028

4402177809703پالک- 47خیابان- خیابان دانشگاه علم وصنعت- خیابان هنگام- میدان رسالتفیروز اهتماميپزشکپزشک عموميتهران1029

02177204729شهیدبهشتي/تهرانفیروزه جلوهپزشکزنانتهران1030

602188885202واحد- 14پالک - خیابان پرديس- ابتدای مالصدرا- میدان ونکمحمد خانيپزشکقلبتهران1031

02133333810ساختمان پزشکان امیرکبیر- طبقه سوم- 94پالک- خیابان شکوفه- خیابان پیروزیمحمد رضا عزيزیپزشکنورولوژیتهران1032

02122886623 طبقه اول1006ضلع شمال غربي پل سیدخندان خیابان شريعتي ساختمان محمد رضوانيپزشکنورولوژیتهران1033

402144624156جنت اباد شمالي روبروی بلوار بعثت ساختمان بانک شهر واحدمحمد علي صادقيپزشکداخليتهران1034

02177493319 طبقه دوم249تهران میدان رسالت خیابان هنگام شمیران نو پاکدامن شمالي پالک محمد کیان فرپزشکپزشک عموميتهران1035

02155461600طبقه دوم- 2پالک - نبش کوچه شهید ناصر اسدی- بیست متری- جواديهمحمدحسن لطفيپزشکپزشک عموميتهران1036

102166305917ط2شهرک ولیعصر خ حیدری شمالي نبش خ ياسر پمحمدحسین عباسيپزشکپزشک عموميتهران1037

902144074964واحد-3ط - 69پ - نرسیده به خیابان مهران -بعد از بلوار اباذر - کاشاني .. بلوار آيت ا- صادقیه مريم خاکپورپزشکزنانتهران1038

02176500202طبقه فوقاني بانک پارسیان- بلوار امام خمیني- رودهنمسعود همايونيپزشکپزشک عموميتهران1039

102177919335 واحد2خیابان آيت ابتدای جويبار غربي شهید قاسم زاده پالک مطب دکتر شهريار شهرياریپزشکقلبتهران1040

02188963001، طبقه همکف، مطب دکتر مريم محمد نژاد132يوسف آباد، خیابان کاج شمالي، پالک مطب دکتر مريم محمدنژادپزشک(روانپزشک)اعصاب و روانتهران1041

02177059332 تهرانپارس خ وفادارشرقي خیابان صاحب الزمان روبه روی شهرک فرهنگیان جنب داروخانه مهدی طبقه اول4فلکه ملیحه ناصريان خیابانيپزشکپزشک عموميتهران1042

48202188920708شماره - اول خیابان مطهری از ولي عصرمنوچهر وثوقپزشکداخليتهران1043

1102122688501 واحد 17شريعتي باالتر از پل صدر خیابان داد پالک مهتاب هدايتيپزشکپزشک عموميتهران1044

02188728758طبقه چهارم- ساختمان پزشکان قائم مقام- ۴پالک - کوچه شهدا-جنب بیمارستان تهران کلینیک- خیابان قائم مقام فراهانيمهدی اخباریپزشکگوش و حلق و بینيتهران1045

02122819277واحد هشت- طبقه اول- ساختمان شماره يک کامرانیه- تقاطع فرمانیه- کامرانیه شماليمهرداد اقدسيپزشکقلبتهران1046

302188492310واحد- 52پالک- خیابان نظری- خیابان فجر- مطهریمیترا دلبخشپزشکزنانتهران1047

802177819970واحد - 2طبقه - 2پالک - کوچه شهید عبديلي- (شهید حیدری)بین وحیديه و لشگر- (نظام آباد)خیابان شهید مدنينادر فرامرزیپزشکاطفالتهران1048

02188973061درمانگاه مرکزی- سازمان آب- خیابان حجاب- فاطمينسرين عباس وندیپزشکپزشک عموميتهران1049

102177457765 واحد 507تهران نارمک خیابان فرجام بین چهار راه ولیعصر و خاور پالک پرويز ابراهیميپزشکتهران1050
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108602144207507ستارخان بعدازفلکه اول صادقیه پالک پیمان جواهریپزشکداخليتهران1051

802155313292واحد.طبقه اول.بیمارستان مفرح1فاز.خیابان بهمنیار.نازی آبادفیزيوتراپي ترنمکارشناسان پروانه دارفیزيوتراپيتهران1052

702144503572واحد -طبقه اول -ساختمان امیر-(22)نبش خیابان شهید اسدی-بلوار اصلي -تهرانسرفیزيوتراپي کورشکارشناسان پروانه دارفیزيوتراپيتهران1053

02188670340 ، واحد اول، کلینیک مددکاری اجتماعي ايران44بلوار آفريقا، باالتر از چهارراه جهان کودک، خیابان کیش، پالک کلینیک مددکاری اجتماعي ايرانکارشناسان پروانه دارتحصیالت غیر پزشکيتهران1054

02176318486رو به روی مسجدالرضا- سه راهي گیالوند- دماوندآزمايشگاه دکتر مهديانيآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيدماوند1055

02176503181رودهن بلوار امام خمیني روبروی کالنتریآزمايشگاه رودهنآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيدماوند1056

02176318182آزمايشگاه تخصصي و پاتوبیولوژی البرز-ساختمان پزشگان البرز-روبه روی مخابرات- خیابان شهید قندی- گیالوند-شهرستاندماوندآزمايشگاه پاتوبیولوزی البرزآزمايشگاهپاتولوژیدماوند1057

02176315313 ازمايشگاه رازی4گیالوند شهید بهشتي نبش زنبق ازمايشگاه رازیآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيدماوند1058

02176321400 شهريور پاساژ اسماعیلي17میدان تشخیص طبي دماوندآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيدماوند1059

02176328686شهردماوندخیابان شريعتي روبروی شهرداری ابتدای خیابان روح افزا بیمارستان حضرت فاطمهبیمارستان حضرت فاطمه بنت رسول دماوندبیمارستاندماوند1060

02176319781بیمارستان سوم شعبان دماوند-روبروی پزشکي قانوني-جیالرد-دماوندسوم شعبان دماوندبیمارستاندماوند1061

02176318999پشت مخابرات کلینیک البرز واحد سونوگرافيتصوير برداری البرز دماوندتصوير برداریدماوند1062

02176318487جنب قنادی نوبهار پالک يک-پايین تر از خیابان سپاه-گیالوند-دماوند سونوگرافي دکتر مهديانيتصوير برداریراديوتراپيدماوند1063

02176504824خیابان امام جنب مرکز جراحي نکو-بخش رودهن-دماوند-تهرانداروخانه دکتر فرزدداروخانهداروسازدماوند1064

02176317722ابتدای بلوار شهید بهشتي- گیالوند - دماوند داروخانه دکتر موحدداروخانهداروسازدماوند1065

702176322133بلوار امام خمیني محله فرامه کوچه دکتر افشار پالک داروخانه دکتر نوروزقزوينيداروخانهداروسازدماوند1066

94902176505399پ-روبروی کالنتری-خ امام خمیني-رودهنداروخانه مهرداروخانهداروسازدماوند1067

02176316161بلوار شهید بهشتي باالتر از مسجدالرضا داروخانه نیلوفر-گیالوند داروخانه نیلوفرداروخانهداروسازدماوند1068

02176502452امام خمیني جنب پمپ بنزين قديم-خدکتر میرزاييداروخانهداروسازدماوند1069

۲۰۶02176315600پالک/جنب بانک سپه-بلوارشهیدبهشتي-گیالوند-دماو نددکتراسمعیليداروخانهداروسازدماوند1070

02176329440ابتدای خ تختيدکترکیائيداروخانهداروسازدماوند1071

02176500116کوچه شهید رجايي- روبروی مخابرات - بلوار امام خمیني خاتمدرمانگاهدماوند1072

8302176314820پالک-بلوار آيت اله خامنه ای ابتدای خیابان سپاه - گیالوند- دماوند دکتر مهدی موحددندان پزشکيدندانپزشک عموميدماوند1073

02176320330بلوار شهید بهشتي روبروی دانشگاه آزاد اسالميعلي اصغریفیزيوتراپيفیزيوتراپيدماوند1074

02176508806رودهن خیابان امام خمیني روبروی پمپ بنزين جديد مرکز جراحي محدود نکونکومراکز جراحي محدوددماوند1075

02176509792طبقه اول _ساختمان شورای حل اختالف  _جنب پاساژ داوودی  _بلوار امام خمیني  _رودهن الهام کردبچهپزشکداخليدماوند1076

4302176502982رودهن بلوار امام خمیني کوچه رجايي پ دکتر فريدالدين معصومي کیویپزشکپزشک عموميدماوند1077

6602176345818 پالک1گیالوند خیابان شهیدبهشتي کوچه زنبق دکتر مهرداد نورانيپزشکپزشک عموميدماوند1078

02176318843جنب داروخانه شبانه روزی دکتر موحد-زير زمین - بلوار شهید بهشتي - گیالوند-دماوندسید محمد شريفي کلهرودیپزشکپزشک عموميدماوند1079

02176314996ساختمان مسجدالرضا- ابتدای بلوار شهید بهشتي - گیالوند - دماوند علي محمد نجاریپزشکداخليدماوند1080
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02176314646ساختان مسجدالرضا- ابتدای شهید بهشتي - بلوار آيت اله خامنه ای - گیالوند -دماوند مجتبي مهديانيپزشکپزشک عموميدماوند1081

02176318810مطب دکتر مهدی شاه محمدی-طبقه اول-ساختمان حاجیان-نبش زنبق يک-روبروی مسجدالرضا-گیالوند-شهرستان دماوند-تهرانمطب دکتر مهدی شاه محمدیپزشکپزشک عموميدماوند1082

02176315089روبروی بانک رفاه- بلوار شهید بهشتي - گیالوند - دماوند کامبیز شمشیرسازپزشکپزشک عموميدماوند1083

02156780910 آزمايشگاه امیران4نبش کوچه نور مجتمع پزشکي امیر المومنین طبقه (ره)تهران نسیم شهر بلوار امام خمیني امیرانآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيرباطکريم1084

02156384850طبقه اول.ساختمان سهیل.ابتدای ارغوان شرقي.گلستان-بهارستانايران زمینآزمايشگاهرباطکريم1085

02156320320 متری چمران ابتدای خیابان24سلطان آباد ايران زمینآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيرباطکريم1086

02156384850فلکه اول ارغوان شرقي ساختمان سهیل طبقه اولايران پژوهآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيرباطکريم1087

79702156753087 متری چمران پالک 14نسیم شهر خیابان امام خمیني باالتر از تشخیص طبي بهار دانشآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيرباطکريم1088

502156425509پالک - جنب بانک کشاورزی - کوچع شهید سعادتمندی - سه راه شهريار - جاده ساوه - رباط کريم تشخیص طبي رباط کريمآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيرباطکريم1089

02156434939 فیزيوتراپي رباط کريم۵۴رباط کريم خیابان شهید ملکي پاساژ زرافشان طبقه اول واحد فیزيوتراپي رباط کريمتوانبخشيفیزيوتراپيرباطکريم1090

02156410085زير زمین - 758پالک - جنب درمانگاه مرکزی شبانه روزی رباط کريم - بلوار امام خمیني - رباط کريم دکترشیخانداروخانهداروسازرباطکريم1091

02156420846 داروخانه دکتر حسین احمدی31خیابان جهاد روبه روی مسجد ابوالفضل پالک حسین احمدیداروخانهداروسازرباطکريم1092

02156750274داروخانه دکتر زينال زاده-  متری اول12بعد از خیابان - بلوار امام خمیني- نسیم شهر- بهارستاندکتر زينال زادهداروخانهداروسازرباطکريم1093

02156322404داروخانه دکتر سهیلي-متری سجاد12نبش -جاده ساوهدکتر سهیليداروخانهداروسازرباطکريم1094

02156425775جنب بانک تجارتشبانه روزی امام خمینيداروخانهداروسازرباطکريم1095

702156429394رباط کريم بلوار امام خمیني ابتدای خ ملکي داروخانه پاستور پپاستور رباط کريمداروخانهداروسازرباطکريم1096

1302156781366پالک- کوچه بهشتي شمالي - متری شهید چمران ۱۴خیابان - نسیم شهر شبانه روزی آذربايجاندرمانگاهرباطکريم1097

02156433812رباط کريم بلوارامام خمیني جنب بانک ملتشرکت تعاوني طب سالمت ايرانیاندرمانگاهرباطکريم1098

10102156868080 پالک2و1تهران بهارستان شهرک قلعه میر بلوارشهدا بین گلهای درمانگاه مرکزی شبانه روزی قلعه میردرمانگاه عموميپزشک عموميرباطکريم1099

02156780915خیابان امام خمیني بین خیابان دوم و سوم مجتمع پزشگي امیر المومنینآيلین محمدی حسن باروقدندان پزشکيدندانپزشک عموميرباطکريم1100

02156435966 طبقه همکف47رباط کريم خیابان ملکي پالکدندانپزشکي دکتر  شفق قنبری پوردندان پزشکيدندانپزشک عموميرباطکريم1101

02156435966طبقه همکف47رباط کريم خیابان ملکي پالک دندانپزشکي دکتر ساشا سیاح پوردندان پزشکيدندانپزشک عموميرباطکريم1102

202156761005خیابان شهدا مجتمع بهارستان طبقه دوم واحد شهرزاد سادات جواد پوردندان پزشکيدندانپزشک عموميرباطکريم1103

18602156864730 متری امام خمیني پالک 20سه راه آدران شهرک قلعه میر مطب دندانپزشکي دکتر زهرا تنهادندان پزشکيدندانپزشک عموميرباطکريم1104

102156423037رباط کريم بلوارامام جنب اداره برق پاساژ طال طبقه اول اداری واحد مهدی سرتیپيدندان پزشکيدندانپزشک عموميرباطکريم1105

72902156755388نسیم شهر خیابان امام خمیني پالک ناصر طبیبيدندان پزشکيدندانپزشک عموميرباطکريم1106

2002156758748 متری دوم روبه روی پاساز مرمر پ 12ابتدای امیر نیکفرجامپزشکپزشک عموميرباطکريم1107

02156780915خیابان امام خمیني بین دوم و سوم مجتمع پزشگي امیر المومنینتورج جداری محمدیپزشکپزشک عموميرباطکريم1108

1302156755180 متری دوم نبش کوچه دانا پالک 12خیابان امام خمیني روبه روی جهانبخش نژاد شادانلو کردیپزشکپزشک عموميرباطکريم1109

02156780915 متری دوم و سوم، مجتمع پزشکي امیرالمومنین، طبقه اول12نسیم شهر، خ امام خمیني، بین سید علي اصغر نوریپزشکپزشک عموميرباطکريم1110
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02156421040بلوار امام خمیني خیابان خیابان ملکي پاساژ ولیعصر طبقه زيرزمینفرهادچوکاميپزشکپزشک عموميرباطکريم1111

02156435999تهران شهرستان رباط کريم بلوارامام خمیني جنب بانک تجارت مطب دکتر سلطانيمطب دکتر سلطانيپزشکپزشک عموميرباطکريم1112

10702156425868رباط کريم ابتدای بلوار ازادگان جنب بانک مسکن پالک نعمت اهلل کهندانيپزشکپزشک عموميرباطکريم1113

02156744507فیزيوتراپي امید2بهارستان شهرگلستان ساختمان سیناطبقه ی همکف واحد فیزيوتراپي امیدکارشناسان پروانه دارفیزيوتراپيرباطکريم1114

02155971711طبقه همکف.244پالک - روبروی مخابرات شهیدمنتظری-ابتدای خیابان قم-شهرریآزمايشگاه تشخیص پزشکي دکتر حیدريانآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيری1115

802155913874شهرری فدايیان اسالم کوچه رياضت کش پالکزکريای رازیآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيری1116

02155909322فدايیان اسالم روبروی امام زاده عبداهلل آزمايشگاه پزشکي ریشرکت تعاوني آزمايشگاه پزشکي ری نوينآزمايشگاهری1117

13002133754898شهر ری صفائیه خ سرگردمحمدی پصفائیهآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيری1118

02133770011مرکز مشاوره شهرستان ری-انتهای بن بست اول-کوچه شهید شوری-ابتدای ابن بابويه-سه راه ورامین-شهر ریمرکز مشاوره بنیاد شهید شهرستانهای شرق تهران ریتوانبخشيری1119

02155901305داروخانه دکتر صادق اسمعیلي - 6پالک - خیابان تبلیغات اسالمي - خیابان کمیل - میدان فرمانداری - شهرری داروخانه دکتر صادق اسمعیليداروخانهداروسازری1120

41902155960788 متری رازی رو بروی کوچه کاشاني پالک 24شهر ری میدان حرم خیابان (امام خمیني)داروخانه شبانه روزی دکتر حبیبيداروخانهداروسازری1121

02155951359 داروخانه دکتر رضا يعقوبي20شهرری ، میدان معلم ، درمانگاه شهرداری منطقه دکتر رضا يعقوبيداروخانهداروسازری1122

02155903388داروخانه دکتر کزازی-87پالک-پاساژ مرمر-خیابان حرم-شهرریدکتر کزازیداروخانهداروسازری1123

2002155902211تهران شهرری خیابان فدايیان اسالم خیابان شهید قدمي پ شبانه روزی بهروزیداروخانهداروسازری1124

5502155002422آبان پشت بانک صادرات پالک 13تهران شهید رجايي کوی آبان13شفا داروخانهسايرری1125

15002133632701ايستگاه درمانگاه پالک - خ ابن بابويه - صفائیه- شهرریمرهمداروخانهداروسازری1126

7102133390555تهران شهرری فلکه دوم دولت آباد انتهای خ برادران بهشتي خ شهید پورزاهد نبش خ طبايي پالک (ع)حضرت علي اصغر درمانگاهری1127

02155910020تهران شهرری ضلع شرقي حرم حضرت عبدالعظیم ع دارالشفاء کوثردارالشفاء کوثردرمانگاهری1128

02155905003شهرری خ قم خ تبلیغات اسالمي درمانگاه فرهنگیان درب شرقيفرهنگیان شهیدابوذری شهرریدرمانگاهری1129

15002133632030ايستگاه درمانگاه پ - خ ابن بابويه- صفائیه - شهرری درمانگاه شهدای شهرریدرمانگاه عموميداروسازری1130

202155961415 واحد 344شهرری خیابان فدائیان اسالم جنب بیمه حسین آباد پ داود قنبريان علويجهدندان پزشکيدندانپزشک عموميری1131

102133747233واحد-40پالک-نبش کوچه تاجیک-(جاده سوم سابق)خیابان شهیدغیوری-شهرریفیزيوتراپي آرمینفیزيوتراپيفیزيوتراپيری1132

18202155968729پالک - جنب بانک کشاورزی  - (رازی) متری شهید بیات 24شهرری خیابان مرکز پزشکي هسته ای راگامرکز تصوير برداریری1133

02122802072طبقه فوقاني مسجد امام جعفر صادق-اقدسیه-تهرانازمايشگاه اقدسیهآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيشمیران1134

24102126122613ساختمان .(فرمانیه)ابتدای لواساني .پاسداران فرداآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيشمیران1135

02122805055(فرهنگیان  )چ کامرانیه خ منظريه  بیمارستان شهید دکتر باهنر  (نیاوران  )خ شهید باهنر - تهران (فرهنگیان  )بیمارستان شهید دکتر باهنر بیمارستانشمیران1136

2002128152188نرسیده لبه فرمانیه پالک - خیابان شهید لواساني فرمانیهبیمارستانشمیران1137

02122285344طبقه اول- 12پالک -تاجیکي-کامرانیه شمالي-فرمانیهدندانپزشکي دکتر ماندانا پرتویتخصصيريشهشمیران1138

902122027039خ ولیعصر روبروی درب اصلي پارک ملت ک شناسا پ مرکز پزشکي هسته ای ملتتصوير برداریراديوتراپيشمیران1139

1702122573564 واحد1خیابان کالهدوز نرسیده به ديباجي کوچه حسینیه ساختمان نرگس پالک دکتراردکانيداروخانهداروسازشمیران1140
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302122744077واحد ,4پ , انتهای بن بست صفری,کوچه رمضانیان,خ برادران واعظي,باالتر از پمپ بنزين اسدی,خیابان شريعتيفرناز رمضانيدندان پزشکيبیماری های دهانشمیران1141

8902176234857پالک-ابتدای کوچه شهید میرزايي-جنب مسجد صاحب الزمان-خیابان امام خمیني-بومهن-پرديسفیزيوتراپي مرکزی بومهنفیزيوتراپيفیزيوتراپيشمیران1142

02165268865آزمايشگاه آبان- مجتمع فروزان- کوچه رودکي- چهارراه مخابرات- خیابان ولیعصر- شهريارآزمايشگاه آبانآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيشهريار1143

02165227316شهريار خ ولیعصر نبش پارک کودک طبقه فوقاني پاساژ درخشان آزمايشگاه دکتر فروهرآزمايشگاه دکتر فروهرآزمايشگاهشهريار1144

65402165632122پالک-خیابان امام خمیني-وحیديهآزمايشگاه وحیديهآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيشهريار1145

02165246288خیابان ولیعصر روبروی بانک رفاه بن بست خیام  آزمايشگاه خیامآزمايشگاه پاتوبیولوژی خیامآزمايشگاهپاتولوژیشهريار1146

02165273080ابتدای بلوار آزادگان پاساژ گیوی طبقه اولازمايشگاه تشخیص پزشکي شهريارآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيشهريار1147

02165577001شهريار ضلع غربي میدان سپاه شهرک صدف بیمارستان تخصصي و فوق تخصصي نور شهريارتعاوني خدمات بهداشتي درماني نور پزشکان شهرياربیمارستانشهريار1148

02165271712تهران شهريار میدان بسیج خیابان شهید بابا بزرگيروانپزشکي میالد شهرياربیمارستانشهريار1149

1502165271500کوچه پروين اعتصامي پتصويربرداری پزشکي کوثر شهريارتصوير برداریشهريار1150

40802165523100 غربي پ8و7 بین 1شهريار انديشه فاز داروخانه دکتر ساسانیانداروخانهداروسازشهريار1151

12602146885009خیابان آزادی خیابان طالقاني جنب کوچه سروش پالک  (قلعه حسن خان)شهرقدس داروخانه دکتر سحرآروينداروخانهداروسازشهريار1152

02146844941داروخانه رازی.نرسیده به بانک مسکن.خیابان طالقاني.خیابان آزادی.میدان آزادی.میدان قدس.شهرقدس.جاده قديم کرج18کیلومترداروخانه رازی شهرقدسداروخانهداروسازشهريار1153

02165225251کوچه شهید صداقت پیشه داروخانه شبانه روزی شهريار (عج)تهران شهريار خیابان ولیعصر داروخانه شبانه روزی شهريارداروخانهداروسازشهريار1154

02165231600داروخانه مرکزی باغستان - 37پالک - نبش بلوار ولیعصر  - (خادم آباد)باغستان- شهريار داروخانه مرکزی باغستانداروخانهداروسازشهريار1155

02165565247 خ ولي عصر نرسیده به مجتمع تجاری نگین3انديشه فاز دکتر اسدیداروخانهداروسازشهريار1156

02165253100 داروخانه هستیا22پالک (مخابرات)خ شهید بهشتي غربي .ولیعصر.شهريار خهستیاداروخانهداروسازشهريار1157

02165284181درمانگاه دندانپزشکي آرماني- طبقه دوم - مجتمع آينده - روبروی اداره پست - نرسیده به تقاطع بهشتي - خیابان ولیعصر - شهريار آرمانيدرمانگاه دندان پزشکيريشهشهريار1158

02165323650طبقه اول- ساختمان پزشکان- نبش گلستان هشتم- خ سعدی- شهرک وائین- شهريارايرج عطااللهيدرمانگاه دندان پزشکيدندانپزشک عموميشهريار1159

02165227665تهران شهريار بلوار رسول اکرم خیابان اهنگران درمانگاه ايراندرمانگاه ايراندرمانگاه عموميپروتزشهريار1160

02165516281درمانگاه شبانه روزی شاهد- خیابان شاهد غربي - انديشه فاز يک شاهددرمانگاه عموميدندانپزشک عموميشهريار1161

702165266800واحد2مجتمع حافظ ط  )شهريار خیابان ولي عصر روبروی بیمارستان امام سجادطاهافیزيوتراپيفیزيوتراپيشهريار1162

02165228912کوچه گلستان چهارم- متری بسیج 20خیابان - کهنز - شهريار شرکت تعاوني خدمات بهداشتي درماني بصیرطب شهريارمراکز جراحي محدودشهريار1163

35202165279352بلوار انقالب کوی انبیا بن بست اصفیا پالکجام جم شهريارمرکز تصوير برداریشهريار1164

02146841802 واحد يک1شهر قدس میدان آزادی ابتدای خ امام خمیني کوچه شهید قره پالک ابوالقاسم مشهدی محمد اسماعیلپزشکپزشک عموميشهريار1165

۴02165245030طبقه - مجتمع نور- ورودی از ساختمتن افشار-چهارراه مخابرات- خ ولیعصر- شهرياردکتر غالمعلي صادقي نژادپزشکعفونيشهريار1166

02165249798جنب آزمايشگاه خیام پاساژ مرواريد طبقه دوم (عج)شهريار خیابان ولیعصر دکتر محمد نجفيپزشکداخليشهريار1167

02146885300شهرقدس انتهای خ طالقاني نبش مالک اشتر طبقه سوم آزمايشگاهفريدون طالبيپزشکپزشک عموميشهريار1168

02165226900روبروی داروخانه شبانه روزی شهريار-17پالک-کوچه شهید صداقت پیشهمطب دکتر نادر رضاييپزشکپزشک عموميشهريار1169

02176459241(ره  ) جاده فیروزکوه تهران بیمارستان امام خمیني 3فیروزکوه کیلومتر (ره  )امام خمیني بیمارستانفیروزکوه1170



 تلفنآدرس نام مرجع  نوع مرجع تخصص شهرردیف

02176447790خ پاسداران روبروی طالقانيمطب دندانپزشکي دکتر مهدی ضمیریدندان پزشکيدندانپزشک عموميفیروزکوه1171

02136123660ازمايشگاه دکتر عبدارحیم زاده-جنب اداره پست-خیابان امام خمیني-قرچک ورامینآزمايشگاه تشخیص طبي دکتر عبدالرحیم زادهآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيورامین1172

02136725300م امام آزمايشگاه دکتر نژادهآزمايشگاه دکتر نژادهآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيورامین1173

02136291808ورامین میدان امام حسین انتهای خیابان شهید مصطفي خمیني جنب فضای سبزآزمايشگاه سپیدآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيورامین1174

6202136296001ورامین میدان امام خمیني کوی شهیدان اکبری پ آزمايشگاه شفاآزمايشگاهورامین1175

2002136259418پالک - 2نبش نقیبي - خیابان فرمانداری - ورامین -تهرانآزمايشگاه پاتوبیولوژی میالدآزمايشگاهپاتولوژیورامین1176

11902136149675کوی کريم آبادی  پ -خ اصلي -قرچک آزمايشگاه پاتوبیولوژی پوياآزمايشگاهپاتولوژیورامین1177

09124204501 خرداد کوی شهیدان اکبری15ورامین خ دکتر اسفندی- ازمايشگاه پاتوبیولوژی دکتر قلي زاده آزمايشگاهپاتولوژیورامین1178

02136735302طبقه فوقاني داروخانه دکتر جنیدی - 1پالک -خ امام -پیشواايزدآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيورامین1179

02136266752.طبقه باالی بانک آينده . خیابان شهدا . ورامین جرجانيآزمايشگاهپاتولوژیورامین1180

02136256415ورامین خیابان شهدا روبروی داروخانه دکتر باني ساختمان پزشکان مهدی عج ازمايشگاه مهرمهرآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيورامین1181

02136265710خ شهدا.ورامین خواجه دينيتخصصينورولوژیورامین1182

09305161069میدان راه آهن طبقه دوم سونوگرافي طباطباييمحسن ازادیتخصصيقلبورامین1183

02136231510 خرداد ام ار ای محمد15ورامین  اتوبان تهران ورامین جنب بیمارستان ام ار ای دکتر محمدتصوير برداریپزشک عموميورامین1184

02136257331ساختمان پزشکان مهدی راديولوژی مهرسا_خیابان شهدا_میدان امام خمیني_ورامینراديولوژی مهرساتصوير برداریراديوتراپيورامین1185

02136243489ورامین میدان امام حسین خ ش بهشتي جنب تاالر آپادانا سي تي اسکن دکتر طباطباييسیما طباطباييتصوير برداریراديوتراپيورامین1186

02136243031مرکزمشاوره شاهد-بنیادشهیدوامورايثارگران-خیابان کار-مجتمع ادارات-روبروی فرمانداری-ورامینبنیادشهیدوامورايثارگران شهرستانهای استان تهرانتوانبخشيورامین1187

02136273435ورامین، میدان امام حسین، روبروی بانک تجارت، داروخانه دکتر آخرتيداروخانه دکتر آخرتيداروخانهداروسازورامین1188

02136723369ورامین پیشوا خیابان امام جنب بانک صادراتداروخانه دکتر جنیدیداروخانهداروسازورامین1189

02136282303 خرداد نرسیده به میدان رازی نبش کوچه شهید شکری15ورامین خیابان داروخانه دکتر صادقيداروخانهداروسازورامین1190

02136292698ورامین خیابان دانشسراجنب درمانگاه شهید تاجیک داروخانه دکترلیالسنگیانداروخانه دکتر لیال سنگیانداروخانهداروسازورامین1191

02136252722بلوار باهنر نبش خیابان درخشان داروخانه دکتربختیاری- ورامین داروخانه دکتربختیاریداروخانهداروسازورامین1192

02136240248جنب درمانگاه شبانه روزی بوعلي داروخانه دکتر جديدی-روبروی فرهنگسرای رازی-میدان رازی -خرداد15خ -ورامین داروخانه دکترجديدیداروخانهداروسازورامین1193

02136121504اصلي روبروی آتش نشاني داروخانه دکتر شجاع.قرچک خدکتر شجاعداروخانهداروسازورامین1194

02136140851قرچک ابتدای خ محمداباد داروخانه دکتررفعتيدکتررفعتيداروخانهداروسازورامین1195

111/225502136259733جنب بانک مسکن پالک -خیابان شهدا - ورامین شبانه روزی دکتر بانيداروخانهداروسازورامین1196

02136722195میدان شهیدچمران خیابان مالک اشترمرکزی پیشواداروخانهداروسازورامین1197

02136257276داروخانه پارس نوين-انتهای سالن همکف-ساختمان پزشکان مهدی-شهدا.خ-میدان امام خمیني-ورامین-تهرانپارس نوينداروخانهداروسازورامین1198

02136291015ورامین خ شهید بهشتي بعد از فرمانداری جنب صندوق قرض الحسنه حیدريهادرمانگاه خیريه حیدريها ورامیندرمانگاهورامین1199

02136142116قرچک (عج)درمانگاه خیريه دارالشفاء حضرت مهدی- جنب اداره مخابرات- بلوار اصلي -قرچکقرچک (عج)درمانگاه خیريه داراشفاء حضرت مهدیدرمانگاهورامین1200



 تلفنآدرس نام مرجع  نوع مرجع تخصص شهرردیف

02136253008(عج)ورامین خیابان مسجد جامع جنب مصلي صاحب الزمانورامین(عج)درمانگاه خیريه ولي عصردرمانگاهورامین1201

102136277372خ شهید بهشتي تقاطع رجايي نبش چهارراه اسفند اباد پالکپاسارگاد نوين اپادانادرمانگاهورامین1202

1302136284727باهنر روبروی خیابان کرماني کوچه میالد پالکدکتر رسول پناهدرمانگاه دندان پزشکيدندانپزشک عموميورامین1203

1902136270105پالک - جنب سپاه پاسداران - خیابان دانشسرا - ورامین درمانگاه شهید محمد تاجیکدرمانگاه عموميپزشک عموميورامین1204

02136286800بلوار شهید باهنر روبه روی خ بهزيستي ساختمان پزشکان نسیمامیر مسعود قشقائيدندان پزشکيپزشک عموميورامین1205

1002136256111میدان امام حسین ابتدای خیابان شهید بهشتي پالک دکتر رضاييدندان پزشکيدندانپزشک عموميورامین1206

02136247070 مجتمع پزشکي حکیم6ورامین میدان امام حسین ابتدای خیابان شهید مصطفي خمیني پالک مريمقاسم زاده پیراهنيدندان پزشکيدندانپزشک عموميورامین1207

۲۰02136290131ورامین خ شهید رجايي چهار راه اسفنداباد  مجتمع گلستان بالک فیزيوترابي تک محمدیفیزيوتراپيفیزيوتراپيورامین1208

02136248326 مجتمع پزشگي قايم10ورامین میدان امام حسین کوچه عدل جنب دادگستری پالک فیزيوتراپي مرکزی ورامینفیزيوتراپيفیزيوتراپيورامین1209

51002136138430پالک -خیابان جاده ورامین-جامپاس-باقرابادفیزيوتراپي پوريافرفیزيوتراپيفیزيوتراپيورامین1210

02136735296طبقه اول داروخانه دکتر جنیدی_جنب بانک صادرات_خیابان امام_پیشوامنیره انارکي کردیفیزيوتراپيفیزيوتراپيورامین1211

02136250370ورامین خ شهدا روبررو داروخانه باني ساختمان پزشکان مهدیموسسه فیزيو تراپي اسیافیزيوتراپيفیزيوتراپيورامین1212

02136278900ورامین بلواررسالت خیابان شهید زواره نبش مديرآريا طب ورامینمراکز جراحي محدودورامین1213

02136724419مطب دکتر جنیدی- خیابان مالک اشتر - میدان شهید دکتر چمران - شهرستان پیشوا - تهران دکتر محمد امیر محمدی جنیدیپزشکپزشک عموميورامین1214

02136261760ورامیناسماعیل اردستانيپزشکنورولوژیورامین1215

1602136241133پالک_2کوچه بهشت _شهیددرخشان _بلوارشهیدباهنرخیابان_ورامین دکتراصغرمرادیپزشکپزشک عموميورامین1216

02136253405مطب دکترفرجي-5پالک-کوی شهیدرضايي-خیابان شهیدرجايي-ورامیندکترعلي فرجيپزشکپزشک عموميورامین1217

809122913931واحد  - 4طبقه - 6ساختمان الماس- پشت بانک تجارت - میدان امام - پیشوا سمیرا جنیدی جعفریپزشکپزشک عموميورامین1218

02136258188روبروی داروخانه شبانه روزی ساختمان پزشکان مهدی.خیابان شهدا.ورامینشهرام اسماعیليپزشکپزشک عموميورامین1219

2702136125532پالک  -3مهديه - خیابان محمداباد صمدزرگرزادهپزشکپزشک عموميورامین1220

02133707955قرچک خ محمد اباد مهديه اول ساختمان سیناعباس رحماني مهرپزشک(روانپزشک)اعصاب و روانورامین1221

02136247070 مجتمع پزشکي حکیم6 پالک 2ورامین میدان امام حسین ابتدای خیابان شهید مصطفي خمیني روبروی قدس علي تاجیکپزشکپزشک عموميورامین1222

02136729271ورامینعلي رضا ارجمندی فرپزشکپزشک عموميورامین1223

02136259416خ شهدا خ فرمانداری کلینیک دکتر خراسانيمطبپزشکداخليورامین1224

2602136016548دوراهي يبر روبروی دبیرستان دخترانه الغدير پالکآزمايشگاه مهرسیناآزمايشگاهپاکدشت1225

02136028618کوچه عالمه- خیابان شهید مطهری -پاکدشت-تهرانآزمايشگاه پاتوبیولوژی طاهاآزمايشگاهپاتولوژیپاکدشت1226

02136022762طبقه اول. ساختمان منیری.میدان شعبه.خیابان شهید مطهری . پاکدشتتشخیص طبي پاکدشتآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيپاکدشت1227

02136025479خ مطهری میدان شهدا گمنام خ بوربور ازمايشگاه نامجونامجوآزمايشگاهعلوم آزمايشگاهيپاکدشت1228

502136029796تهران پاکدشت خیابان شهدای مظفر نرسیده به میدان آزادگان کوجه صاحب الزمان پالکپاتوبیولوژی نوين پاکدشتآزمايشگاهپاتولوژیپاکدشت1229

1502136037632پاکدشت میدان ساعت جماران داروخانه دکتر جاهدداروخانهداروسازپاکدشت1230
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18902136026429خیابان شهید مطهری شمالي پالک - پاکدشت نصرتداروخانهداروسازپاکدشت1231

02136022800پاکدشت خ مطهری کوچه شهید حسن قمي درمانگاه مرجاندرمانگاه مرجاندرمانگاه عموميپزشک عموميپاکدشت1232

02136042596پاکدشت ابتدای خیابان مطهری روبروی درب شرقي دانشگاه ابوريحان مجتمع عادلي طبقه فوقانيمطب دندانپزشکيدندان پزشکيدندانپزشک عموميپاکدشت1233

02136029707پاکدشت خ شهید مطهری ک جماران هفدهم ساختمان پزشکان پارس طبقه دومدکتر سید علي طباطبايي نژادپزشکپزشک عموميپاکدشت1234

102136026020واحد-3پالک -کوچه ی طاهری-خیابان میرزاعلي-میدان ملت-استاد حسن بنا شمالي-رسالت-تهراندکتر سید مجتبي طباطباييپزشکپزشک عموميپاکدشت1235

02136035088مجتمع پزشکي سپید- بلوارشهید باقری- مسکن مهرامام رضا دکترمهدی اسدیپزشکپزشک عموميپاکدشت1236

1302136047704پاکدشت خ مطهری میدان آزادگان ک صاحب الزمان پالک فاطمه بابايي پورپزشکپزشک عموميپاکدشت1237


