
شماره تلفنآدرسخدمات قابل ارائهبیمارستان

توس
آزمايشات -انواع ام ار ای- (راديو لوژی)آنواع راديو گرافی  - (پزشکی هسته ای )  انواع اسکن  

آمبوالنس خارج-آزمايشات ژنتیک-تشخیص طبی

- خیابان عبادی- ابتدای غربی خیابان استاد مطهری- خیابان ولیعصر

1پالک
02188711618-02188714891

شهید مصطفی خمینی
آزمايشات -انواع ام ار ای- (راديو لوژی)آنواع راديو گرافی  - (پزشکی هسته ای )  انواع اسکن  

آمبوالنس خارج-آزمايشات ژنتیک-تشخیص طبی
-02188966132-02188966131خیابان ايتالیا-میدان فلسطین

تريتا
GIFT -IUI -IVF-ZIFT - آنژيوگرافی قلب-آمبوالنس داخل شهر-آمبوالنس خارج شهر -

جراحی-جراحی عمومی-بیماری خاص-انواع آندوسکوپی

شمال - اتوبان خرازی- بعد از تقاطع آزادگان- انتهای اتوبان همت غرب 

درياچه چیتگر
02147241000

چشم پزشکی نور
آنژيوگرافی -آزمايشات ژنتیک-آزمايشات تشخیص طبی -(پزشکی هسته ای )  انواع اسکن  

جراحی-جراحی عمومی-انواع تست های بینايی-چشم

- ابتدای بلوار اسفنديار - تقاطع نیايش- باالتر از ظفر- خیابان ولیعصر 

96پالک 
02182401000

آتیه
آمبوالنس -انواع ام ار ای- (راديو لوژی)آنواع راديو گرافی  - (پزشکی هسته ای )  انواع اسکن  

آنژيوگرافی-آمبوالنس داخل شهر-خارج شهر
02188086606ضلع جنوبی تقاطع بزرگراه فرحزادی و پونک باختری- 4فاز- شهرک قدس

 ابن سینا
آزمايشات -انواع ام ار ای- (راديو لوژی)آنواع راديو گرافی  - (پزشکی هسته ای )  انواع اسکن  

آنژيوگرافی-آزمايشات ژنتیک-تشخیص طبی
02147909040-3602147907777پالک - ابتدای بلوار آيت اله كاشانی- فلکه دوم صادقیه 

رسالت
 -GIFT-انواع ام ار ای- (راديو لوژی)آنواع راديو گرافی  - (پزشکی هسته ای )  انواع اسکن  

IUI -IVF-ZIFT- آزمايشات-آزمايشات تشخیص طبی

نبش خیابان ابوذر غفاری - ضلع شمال پل سید خندان - خیابان شريعتی

2پالک - جنوبی 
02122869647-02122869648-

(ع)امیرالمومنین 
-درمان طبی-جراحی عمومی-آنژيوگرافی قلب-آمبوالنس داخل شهر-آمبوالنس خارج شهر

شیمی درمانی-سنگ شکن-راديوتراپی
02155346559جنب پارک سردار جنگل- خیابان شیرمحمدی- نازی آباد

كیان
 -GIFT-انواع ام ار ای- (راديو لوژی)آنواع راديو گرافی  - (پزشکی هسته ای )  انواع اسکن  

IUI -IVF-ZIFT- آزمايشات-آزمايشات تشخیص طبی
02122903370روبروی بیمارستان ايرانمهر- دوراهی قلهک- خیابان شريعتی

بینا
 -GIFT-انواع ام ار ای- (راديو لوژی)آنواع راديو گرافی  - (پزشکی هسته ای )  انواع اسکن  

IUI -IVF-ZIFT- آزمايشات-آزمايشات تشخیص طبی
02122528042مقابل مجتمع دنیای نور- قبل از خروجی كرمان- بزرگراه رسالت

شهريار
 )جراحی سرطان-جراحی عمومی-آنژيوگرافی قلب-آمبوالنس داخل شهر-آمبوالنس خارج شهر

جراحی قلب باز ، -(با ارائه گزارش پاتولوژی
-02166875361-02166875030نبش خیابان كارون- خیابان آذربايجان

 بانک ملی ايران
آزمايشات -انواع ام ار ای- (راديو لوژی)آنواع راديو گرافی  - (پزشکی هسته ای )  انواع اسکن  

آنژيوگرافی-آزمايشات ژنتیک-تشخیص طبی

-ادارات مركزی بانک ملی ايران - روبروی سفارت آلمان - خیابان فردوسی 

 داخل محوطه
02166731360

پارسا
 -GIFT-انواع ام ار ای- (راديو لوژی)آنواع راديو گرافی  - (پزشکی هسته ای )  انواع اسکن  

IUI -IVF-ZIFT- آزمايشات-آزمايشات تشخیص طبی

ايستگاه - بعد از چهارراه مختاری و مولوی - خیابان ولیعصر جنوبی 

200پالک - دلبخواه 
02155384924-02155384925

(عج)بقیه اله االعظم
 -GIFT-انواع ام ار ای- (راديو لوژی)آنواع راديو گرافی  - (پزشکی هسته ای )  انواع اسکن  

IUI -IVF-ZIFT- آزمايشات-آزمايشات تشخیص طبی
02181262052خیابان شیخ بهايی جنوبی- خیابان مالصدرا- میدان ونک

دارو و ملزومات دارويیمردم
خیابان - میدان كالنتری- خیابان دلگشا- خیابان شکوفه -میدان شهدا

كرمان غربی
02133345411-02133795823-

تهران
آزمايشات -انواع ام ار ای- (راديو لوژی)آنواع راديو گرافی  - (پزشکی هسته ای )  انواع اسکن  

آنژيوگرافی-آزمايشات ژنتیک-تشخیص طبی
-02188821021-02188820685نرسیده به میدان سنائی- خیابان شهید حسینی - خیابان كريم خان زند 

(چشم پزشکی)نگاه عارف
آزمايشات -انواع ام ار ای- (راديو لوژی)آنواع راديو گرافی  - (پزشکی هسته ای )  انواع اسکن  

آنژيوگرافی-آزمايشات ژنتیک-تشخیص طبی

خیابان -جنب اتوبان شهید همت-سه راه ضرابخانه-خیابان دكتر شريعتی

3پالک - (كتابی)شهیدداوودگل نبی
02122914057-02122914059

پیامبران
GIFT -IUI -IVF-ZIFT - آنژيوگرافی قلب-آمبوالنس داخل شهر-آمبوالنس خارج شهر -

جراحی-جراحی عمومی-بیماری خاص-انواع اروتز 
-02144079132-02144079131بلوار ابوذر- بلوار آيت اهلل كاشانی- فلکه دوم صادقیه

آبان
آزمايشات -انواع ام ار ای- (راديو لوژی)آنواع راديو گرافی  - (پزشکی هسته ای )  انواع اسکن  

آمبوالنس خارج-آزمايشات ژنتیک-تشخیص طبی
8602183839000شماره - خیابان آبان جنوبی- خیابان كريمخان زند- میدان هفت تیر

صارم
 -GIFT-انواع ام ار ای- (راديو لوژی)آنواع راديو گرافی  - (پزشکی هسته ای )  انواع اسکن  

IUI -IVF-ZIFT- آزمايشات-آزمايشات تشخیص طبی
02144670888-02144670885انتهای فاز سوم- شهرک اكباتان

نجمیه
-GIFT -IUI -IVF-(راديو لوژی)آنواع راديو گرافی  - (پزشکی هسته ای )  انواع اسکن  

ZIFT- آزمايشات ژنتیک-آزمايشات تشخیص طبی-
02161462342تقاطع پل حافظ- خیابان جمهوری

فجر
 )جراحی سرطان-جراحی عمومی-آنژيوگرافی قلب-آمبوالنس داخل شهر-آمبوالنس خارج شهر

جراحی قلب باز ، -(با ارائه گزارش پاتولوژی
02138244493-02138244374سه راه سلیمانیه- خیابان پیروزی

غیاثی
 -GIFT-انواع ام ار ای- (راديو لوژی)آنواع راديو گرافی  - (پزشکی هسته ای )  انواع اسکن  

IUI -IVF-ZIFT- آزمايشات-آزمايشات تشخیص طبی

خیابان - بعد از چهارراه يافت آباد- اتوبان آيت اله سعیدی- شهرک ولیعصر

خیابان شهید سلیمانی- شهید نباتی
02166210101-02166242710

مفرح
آزمايشات -انواع ام ار ای- (راديو لوژی)آنواع راديو گرافی  - (پزشکی هسته ای )  انواع اسکن  

آنژيوگرافی-آزمايشات ژنتیک-تشخیص طبی
-02155311924-02155311923خیابان بهمنیار- میدان بهمنیار- نازی آباد

موقوفه فاضل عراقی
آنژيوگرافی -انواع ام ار ای- (راديو لوژی)آنواع راديو گرافی  - (پزشکی هسته ای )  انواع اسکن  

-(بجز چشم و قلب )انواع آنژيو گرافی-چشم
02166724548-02166701152كوچه پارس- نرسیده به میدان فردوسی- خیابان انقالب

خیريه سوم شعبان
آمبوالنس خارج -آزمايشات ژنتیک-آزمايشات تشخیص طبی-(راديو لوژی) آنواع راديو گرافی 

انواع آنژيو-انواع آندوسکوپی-آنژيوگرافی چشم-شهر
-02133129112-02133129111خیابان شهید رضوی- خیابان ری - میدان قیام - خیابان شهید محالتی
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آسیا
GIFT -IUI -IVF-ZIFT - آنژيوگرافی قلب-آمبوالنس داخل شهر-آمبوالنس خارج شهر -

با ارائه )جراحی سرطان-جراحی عمومی-بیماری خاص

روبروی دانشکده عالمه - خیابان احمد قصیر- خیابان شهید بهشتی 

طباطبايی
02188530929-02188733571

میالد
 -GIFT-انواع ام ار ای- (راديو لوژی)آنواع راديو گرافی  - (پزشکی هسته ای )  انواع اسکن  

IUI -IVF-ZIFT- آزمايشات-آزمايشات تشخیص طبی
02188062005-02182032379جنب برج میالد- اتوبان همت

فرمانیه
آزمايشات -انواع ام ار ای- (راديو لوژی)آنواع راديو گرافی  - (پزشکی هسته ای )  انواع اسکن  

آنژيوگرافی-آزمايشات ژنتیک-تشخیص طبی

- نبش الدن- نرسیده به چهارراه فرمانیه - (فرمانیه)خیابان شهید لواسانی 

20پالک 
02128152000-02128152188

الله
GIFT -IUI -IVF-ZIFT - آنژيوگرافی قلب-آمبوالنس داخل شهر-آمبوالنس خارج شهر -

با ارائه )جراحی سرطان-جراحی عمومی-بیماری خاص
-02188571065-02181472000نبش فالمک جنوبی- خیابان سیمای ايران -  5فاز - شهرک غرب

آپادانا
-آنژيوگرافی چشم-آزمايشات ژنتیک-آزمايشات تشخیص طبی-(راديو لوژی) آنواع راديو گرافی 

انواع-انواع اكوكارديوگرافی-انواع آندوسکوپی

نبش - نرسیده به پل كريم خان - خیابان سپهبد قرنی - میدان فردوسی 

خیابان سپند
02188827045-02188827647

 ايرانشهر
 -GIFT-انواع ام ار ای- (راديو لوژی)آنواع راديو گرافی  - (پزشکی هسته ای )  انواع اسکن  

IUI -IVF-ZIFT- آزمايشات-آزمايشات تشخیص طبی
-02177608062-02177608061خیابان شهید جواد كارگر- نرسیده به سه راه طالقانی- خیابان شريعتی

صدر
آزمايشات -انواع ام ار ای- (راديو لوژی)آنواع راديو گرافی  - (پزشکی هسته ای )  انواع اسکن  

آمبوالنس خارج-آزمايشات ژنتیک-تشخیص طبی
02188944320-602142614220پالک- خیابان به آفرين- خیابان كريم خان زند - میدان ولیعصر 

عرفان نیايش
جراحی قلب باز ،  -(با ارائه گزارش پاتولوژی )جراحی سرطان-جراحی عمومی-آنژيوگرافی قلب

آنژيوپالستی عروق كرونرتعبیه پیس میکر

- بلوار كامران كبیری طامه - بعد از پل شهید ستاری - بزرگراه همت غرب 

17شماره - خیابان بهار 
02149796000-02149796001-

دكتر باهنر
 -GIFT-انواع ام ار ای- (راديو لوژی)آنواع راديو گرافی  - (پزشکی هسته ای )  انواع اسکن  

IUI -IVF-ZIFT- آزمايشات-آزمايشات تشخیص طبی
-02122831840-02122805055خیابان منظريه يک- چهارراه كامرانیه- (نیاوران  )خیابان شهید باهنر 

(هاجر)نزاجا  503
 -GIFT-انواع ام ار ای- (راديو لوژی)آنواع راديو گرافی  - (پزشکی هسته ای )  انواع اسکن  

IUI -IVF-ZIFT- آزمايشات-آزمايشات تشخیص طبی
02188710294-02188556671وخیابان شهید بهشتی (عج)تقاطع خیابان ولیعصر 

تنديس
انواع آنژيو -انواع ام ار ای- (راديو لوژی)آنواع راديو گرافی  - (پزشکی هسته ای )  انواع اسکن  

-دانسیتومتری-(بجز چشم و قلب )گرافی
202175254000پالک - بن بست تنديس- باالتر از چهارراه اسفنديار- بلوار نلسون ماندال

انصاری
 -GIFT-انواع ام ار ای- (راديو لوژی)آنواع راديو گرافی  - (پزشکی هسته ای )  انواع اسکن  

IUI -IVF-ZIFT- آزمايشات-آزمايشات تشخیص طبی

- خیابان شهید ثانی-  متری غربی46خیابان - چهارراه تلفنخانه-نارمک

1پالک - 58میدان 
02173012000-02177900555-

امید
 -GIFT-انواع ام ار ای- (راديو لوژی)آنواع راديو گرافی  - (پزشکی هسته ای )  انواع اسکن  

IUI -IVF-ZIFT- آزمايشات-آزمايشات تشخیص طبی

انتهای خیابان - (كبیری طامه )خیابان شاهین شمالی-  بزرگراه نیايش

15پالک - بهار
02144480185-02144499127-

مهراد
 -GIFT-انواع ام ار ای- (راديو لوژی)آنواع راديو گرافی  - (پزشکی هسته ای )  انواع اسکن  

IUI -IVF-ZIFT- آنژيوگرافی چشم-آنژيوگرافی قلب-
-02188747407-02188747401(دوست محمدی)نبش كوچه ششم- خیابان میرعماد- خیابان مطهری

دل آرام
 -GIFT-انواع ام ار ای- (راديو لوژی)آنواع راديو گرافی  - (پزشکی هسته ای )  انواع اسکن  

IUI -IVF-ZIFT- آزمايشات-آزمايشات تشخیص طبی

خیابان - جنب پمپ گاز- بعد از پل بعثت- خیابان فدائیان اسالم جنوب

1پالک - انتهای كوچه زنبق- خیابان شهید حیدری- زنگنه
02155180890-02155180891-

شهید هاشمی نژاد
 -GIFT-انواع ام ار ای- (راديو لوژی)آنواع راديو گرافی  - (پزشکی هسته ای )  انواع اسکن  

IUI -IVF-ZIFT- آزمايشات-آزمايشات تشخیص طبی
-02188644441-02188644440خیابان شهید والی نژاد- باالتر از میدان ونک- خیابان ولیعصر

(ع)قمربنی هاشم
 -GIFT-انواع ام ار ای- (راديو لوژی)آنواع راديو گرافی  - (پزشکی هسته ای )  انواع اسکن  

IUI -IVF-ZIFT- آزمايشات-آزمايشات تشخیص طبی

نبش خیابان شهید كرمی - نرسیده به پل سیدخندان- بزرگراه رسالت

(14خیابان )ابرده
02122886601-02122886602-

راديوتراپیسالمت فردا
-سه راه ثامن الحجج-  خیابان ناطق نوری- باغ فیض- بلوار اشرفی اصفهانی

42 پالک 
02144605015-02149229000

فرهیختگان
انواع تست -انواع تست ريوی و قلبی-انواع اكوكارديوگرافی-انواع آندوسکوپی-آنژيوگرافی چشم

انواع نوار-انواع تست های شنوايی-های بینايی

به سمت - میدان دانشگاه آزاد اسالمی- انتهای بزرگراه شهید ستاری شمال

حصارک
02144867151-02144867262

 نورافشار
آزمايشات -انواع ام ار ای- (راديو لوژی)آنواع راديو گرافی  - (پزشکی هسته ای )  انواع اسکن  

آمبوالنس خارج-آزمايشات ژنتیک-تشخیص طبی

كوچه شهید - خیابان خداوردی- خیابان پور ابتهاج- میدان نیاوران

( غربی17)صادقین 
02122824011-02122824051-

(س)حضرت صديقه زهرا
-جراحی عمومی-بیماری خاص-آنژيوگرافی قلب-آمبوالنس داخل شهر-آمبوالنس خارج شهر

-زايمان طبیعی-زايمان سزارين-راديوتراپی-درمان طبی
-02133754826-102133754825پالک - خیابان درمانگاه- بلوار قدس- دولت آباد- شهر ری

بازرگانان
-سنگ شکن-راديوتراپی-درمان طبی-جراحی مجاز سرپايی-جراحی عمومی-آنژيوگرافی قلب

-شیمی درمانی-شکستگی، دررفتگی ، گچ گیری
-02133552002-02133552001تقاطع خیابان ری- اتوبان شهید محالتی

ساسان
 -GIFT-انواع ام ار ای- (راديو لوژی)آنواع راديو گرافی  - (پزشکی هسته ای )  انواع اسکن  

IUI -IVF-ZIFT- آزمايشات-آزمايشات تشخیص طبی
-02188965170-4302188961580شماره -  بلوار كشاورز

عرفان
آزمايشات -انواع ام ار ای- (راديو لوژی)آنواع راديو گرافی  - (پزشکی هسته ای )  انواع اسکن  

آمبوالنس خارج-آزمايشات ژنتیک-تشخیص طبی

 15نبش - خیابان بخشايش- خیابان سرو غربی- میدان سرو- سعادت آباد

غربی
02123021000-02123021569

روانپزشکی ايرانیان
درمان -دارو و ملزومات دارويی -خدمات اورژانس -آزمايشات ژنتیک-آزمايشات تشخیص طبی

گفتار درمانی-كار درمانی-پاتولوژی -ويزيت-طبی

بلوار شهرک - میدان المپیک- دهکده المپیک-انتهای اتوبان همت غرب

ابتدای بلوار چشمه شرقی- صدرا
02144708590-02144708591-

البرز
آزمايشات -انواع ام ار ای- (راديو لوژی)آنواع راديو گرافی  - (پزشکی هسته ای )  انواع اسکن  

آمبوالنس خارج-آزمايشات ژنتیک-تشخیص طبی
-02166469074-2702166469073پالک- خیابان وصال شیرازی- خیابان انقالب اسالمی

الغدير
 -GIFT-انواع ام ار ای- (راديو لوژی)آنواع راديو گرافی  - (پزشکی هسته ای )  انواع اسکن  

IUI -IVF-ZIFT- آزمايشات-آزمايشات تشخیص طبی
-02177808880-02177800022میدان الغدير- خیابان هنگام- میدان رسالت

ياس
GIFT -IUI -IVF-ZIFT - جراحی سرطان-جراحی عمومی-بیماری خاص-آنژيوگرافی قلب ( 

جراحی قلب باز -(با ارائه گزارش پاتولوژی  ،
-02142160229-02142160228جنب خیابان سرو- خیابان كريم خان زند-خیابان استاد نجات الهی شمالی
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پاسارگاد
-آزمايشات تشخیص طبی -GIFT -IUI -IVF-ZIFT-(راديو لوژی) آنواع راديو گرافی 

آمبوالنس داخل-آمبوالنس خارج شهر-آزمايشات ژنتیک
-02177600250-13802177502658پالک - بین خیابان سمیه و طالقانی- خیابان شريعتی

 محب مهر
آزمايشات -انواع ام ار ای- (راديو لوژی)آنواع راديو گرافی  - (پزشکی هسته ای )  انواع اسکن  

آنژيوگرافی-آزمايشات ژنتیک-تشخیص طبی

كوچه خلیل - نرسیده به میرداماد- باالتر از میدان ونک - خیابان ولیعصر 

زاده
02188644590-02188644630

تهران كلینیک
 -GIFT-انواع ام ار ای- (راديو لوژی)آنواع راديو گرافی  - (پزشکی هسته ای )  انواع اسکن  

IUI -IVF-ZIFT- آزمايشات-آزمايشات تشخیص طبی
02188712931-17402188710718پالک - خیابان قائم مقام فراهانی- میدان آرژانتین

آزادی
انواع -انواع آندوسکوپی-آنژيوگرافی چشم-آنژيوگرافی قلب-آمبوالنس داخل شهر

انواع تست-انواع تست ريوی و قلبی-اكوكارديوگرافی
-02166001127-02166001126خیابان میمنت- قبل از يادگار امام- خیابان آزادی

(عج)ولیعصر 
آزمايشات -انواع ام ار ای- (راديو لوژی)آنواع راديو گرافی  - (پزشکی هسته ای )  انواع اسکن  

آمبوالنس خارج-آزمايشات ژنتیک-تشخیص طبی
02188770022-02181235455باالتر از میدان ونک-  (عج)خیابان ولیعصر

نیکان
آزمايشات -انواع ام ار ای- (راديو لوژی)آنواع راديو گرافی  - (پزشکی هسته ای )  انواع اسکن  

آمبوالنس خارج-آزمايشات ژنتیک-تشخیص طبی
-02129121050-602122930184پالک -  بهمن22خیابان - ورودی اراج- بلوار ارتش- خیابان اقدسیه

گلستان
GIFT -IUI -IVF-ZIFT - جراحی سرطان-جراحی عمومی-بیماری خاص-آنژيوگرافی قلب ( 

جراحی قلب باز -(با ارائه گزارش پاتولوژی  ،
02122549001روبروی مترو هروی- بعد از پل پاسداران- اتوبان شهید صیاد شیرازی

كودكان تهران
-جراحی عمومی-بیماری خاص-آنژيوگرافی قلب-آمبوالنس داخل شهر-آمبوالنس خارج شهر

جراحی قلب -(با ارائه گزارش پاتولوژی )جراحی سرطان
02166464823روبروی جهاد سازندگی- خیابان طالقانی غربی

ايرانمهر
-آزمايشات ژنتیک-آزمايشات تشخیص طبی-انواع ام ار ای- (راديو لوژی) آنواع راديو گرافی 

بجز)انواع آنژيو گرافی-انواع آندوسکوپی-آنژيوگرافی قلب
02122009071دوراهی قلهک- خیابان دكتر شريعتی 

دی
 )جراحی سرطان-جراحی عمومی-آنژيوگرافی قلب-آمبوالنس داخل شهر-آمبوالنس خارج شهر

جراحی قلب باز ، -(با ارائه گزارش پاتولوژی
-02188797115-02188797111(توانیر)نبش خیابان شهید عباسپور- خیابان ولیعصر

مهديه
 -GIFT-انواع ام ار ای- (راديو لوژی)آنواع راديو گرافی  - (پزشکی هسته ای )  انواع اسکن  

IUI -IVF-ZIFT- آزمايشات-آزمايشات تشخیص طبی

خیابان - خیابان شیشه گر خانه- خیابان فدائیان اسالم- میدان شوش 

(شهرزاد)شهید رجب نیا
02155062628

آيت اله طالقانی
 )جراحی سرطان-جراحی عمومی-آنژيوگرافی قلب-آمبوالنس داخل شهر-آمبوالنس خارج شهر

جراحی قلب باز ، -(با ارائه گزارش پاتولوژی

خیابان شهید - خیابان يمن- به سمت ولنجک - بزرگراه شهید چمران 

اعرابی
02122432560-02122432561-

پاستورنو
 -GIFT-انواع ام ار ای- (راديو لوژی)آنواع راديو گرافی  - (پزشکی هسته ای )  انواع اسکن  

IUI -IVF-ZIFT- آزمايشات-آزمايشات تشخیص طبی
-02188734551-802188515255نبش كوچه -  خیابان احمد قصیر- خیابان بخارست- میدان آرژانتین

اختر
 -(با ارائه گزارش پاتولوژی )جراحی سرطان-جراحی عمومی-بیماری خاص-آنژيوگرافی قلب

جراحی قلب باز ، آنژيوپالستی عروق كرونرتعبیه پیس
02122001072بن بست آذر- خیابان شريفی منش- الهیه

میمنت
 -GIFT-انواع ام ار ای- (راديو لوژی)آنواع راديو گرافی  - (پزشکی هسته ای )  انواع اسکن  

IUI -IVF-ZIFT- آزمايشات-آزمايشات تشخیص طبی

اول كنار گذر يادگار - بعد از پل آزادی- اتوبان يادگار امام به سمت جنوب

62پالک - خیابان میمنت- امام
02166001126-02166066110-

شهرام
GIFT -IUI -IVF-ZIFT - آنژيوگرافی قلب-آمبوالنس داخل شهر-آمبوالنس خارج شهر -

با ارائه گزارش )جراحی سرطان-جراحی عمومی
-02188957157-102157902009پالک- نبش خیابان چهلستون - میدان دكتر فاطمی - خیابان فاطمی

ياس سپید
آمبوالنس -آمبوالنس خارج شهر -GIFT -IUI -IVF-ZIFT-(راديو لوژی) آنواع راديو گرافی 

بجز چشم و)انواع آنژيو گرافی-آنژيوگرافی قلب-داخل شهر
-02188995768-402188959303پالک- كوچه اول- خیابان عبداله زاده- خیابان حجاب - بلواركشاورز 

(ع)امام سجاد 
GIFT -IUI -IVF-ZIFT - آنژيوگرافی قلب-آمبوالنس داخل شهر-آمبوالنس خارج شهر -

با ارائه گزارش )جراحی سرطان-جراحی عمومی
-02171945324-02171945306جنب بانک ملی- خیابان بهار شمالی- خیابان طالقانی 

قلب جماران
آزمايشات -انواع ام ار ای- (راديو لوژی)آنواع راديو گرافی  - (پزشکی هسته ای )  انواع اسکن  

آمبوالنس خارج-آزمايشات ژنتیک-تشخیص طبی

كوچه - میدان جماران- خیابان جماران- خیابان شهید باهنر- تجريش

شهید حسنی كیا
02122283107-02123034129

مدائن
آزمايشات -انواع ام ار ای- (راديو لوژی)آنواع راديو گرافی  - (پزشکی هسته ای )  انواع اسکن  

آنژيوگرافی-آزمايشات ژنتیک-تشخیص طبی
-02166465356-02166465355خیابان صبا جنوبی- نرسیده به چهارراه ولیعصر- خیابان انقالب

گاندی
 -GIFT-انواع ام ار ای- (راديو لوژی)آنواع راديو گرافی  - (پزشکی هسته ای )  انواع اسکن  

IUI -IVF-ZIFT- آمبوالنس-آمبوالنس خارج شهر

روبروی آنتن - ابتدای خیابان خالداسالمبولی - خیابان گاندی جنوبی 

130پالک - نبش كوچه ترابنده - شبکه دو 
02142601155-02142603000

محب كوثر
جراحی قلب باز ،  -(با ارائه گزارش پاتولوژی )جراحی سرطان-جراحی عمومی-آنژيوگرافی قلب

آنژيوپالستی عروق كرونرتعبیه پیس میکر

جنب پارک -  يوسف آباد23خیابان - خیابان سید جمال الدين اسدآبادی

خیابان شهید فراهانی پور- شفق
02142193125-02147702125-

7302188982000پالک - خیابان زرتشت غربی- خیابان ولیعصرپاتولوژی-فیزيو تراپی-آزمايشات ژنتیک-آزمايشات تشخیص طبیمهر

پارس
-جراحی عمومی-بیماری خاص-آنژيوگرافی قلب-آزمايشات ژنتیک-آزمايشات تشخیص طبی

جراحی قلب -(با ارائه گزارش پاتولوژی )جراحی سرطان
-02188960052-6702188960051شماره- بلوار كشاورز- میدان ولیعصر

محک
-جراحی عمومی-بیماری خاص-آنژيوگرافی قلب-آمبوالنس داخل شهر-آمبوالنس خارج شهر

جراحی قلب -(با ارائه گزارش پاتولوژی )جراحی سرطان

بلوار - خیابان پروفسور وثوق - (اوشان)بلوار مژده- ابتدای بزرگراه ارتش 

505باالتر از بیمارستان - محک
02122485456-02123501000-

تهرانپارس
 -GIFT-انواع ام ار ای- (راديو لوژی)آنواع راديو گرافی  - (پزشکی هسته ای )  انواع اسکن  

IUI -IVF-ZIFT- آزمايشات-آزمايشات تشخیص طبی
-02177884685-33002177884681پالک - نبش فلکه سوم - تهرانپارس 

مركز قلب تهران
 -GIFT-انواع ام ار ای- (راديو لوژی)آنواع راديو گرافی  - (پزشکی هسته ای )  انواع اسکن  

IUI -IVF-ZIFT- آزمايشات-آزمايشات تشخیص طبی
-02188029606-02188029600نبش بزرگراه جالل آل احمد- خیابان كارگر شمالی

اقبال
 -GIFT-انواع ام ار ای- (راديو لوژی)آنواع راديو گرافی  - (پزشکی هسته ای )  انواع اسکن  

IUI -IVF-ZIFT- آزمايشات-آزمايشات تشخیص طبی
-02166832765-02166832495نبش خیابان رودكی- خیابان آذربايجان 
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سیدالشهداء
 -GIFT-انواع ام ار ای- (راديو لوژی)آنواع راديو گرافی  - (پزشکی هسته ای )  انواع اسکن  

IUI -IVF-ZIFT- آزمايشات-آزمايشات تشخیص طبی

پالک -كوچه شهید بادامچی - چهارراه گلوبندک-  خرداد غربی15خیابان 

83
02155801630-02155801632-

-02188575901-02182499000روبروی فرهنگسرای ابن سینا- خیابان ايران زمین شمالی- شهرک غربدندانپزشکی-دست دندان مصنوعی-ايمپلنت-ارتودنسیبهمن

بابک
-آزمايشات ژنتیک-آزمايشات تشخیص طبی-انواع ام ار ای- (راديو لوژی) آنواع راديو گرافی 

-(بجز چشم و قلب )انواع آنژيو گرافی-انواع آندوسکوپی
-02166014801-02166014800چهارراه طوس- خیابان كارون- خیابان آذربايجان

مادران
GIFT -IUI -IVF-ZIFT - زايمان طبیعی-زايمان سزارين-درمان طبی-جراحی عمومی -

میکرواينجکشن

- خیابان شهید حسینی- ضلع جنوبی میدان تختی - خیابان دكتر بهشتی 

36پالک -كوچه آريا وطنی
02188751414-02188758246

بوعلی
آنژيوگرافی -انواع ام ار ای- (راديو لوژی)آنواع راديو گرافی  - (پزشکی هسته ای )  انواع اسکن  

-(بجز چشم و قلب )انواع آنژيو گرافی-چشم
02133348036-02133348035(ع)جنب اتوبان امام علی - ابتدای خیابان دماوند- میدان امام حسین

سورنا
 -GIFT-انواع ام ار ای- (راديو لوژی)آنواع راديو گرافی  - (پزشکی هسته ای )  انواع اسکن  

IUI -IVF-ZIFT- آمبوالنس-آمبوالنس خارج شهر
-02166702122-27702166702121پالک - باالتر از جامی- خیابان شیخ هادی

رفیده
آزمايشات -انواع ام ار ای- (راديو لوژی)آنواع راديو گرافی  - (پزشکی هسته ای )  انواع اسکن  

آمبوالنس خارج-آزمايشات ژنتیک-تشخیص طبی
902122678526پالک - كوچه نعمتی- خیابان برادران سلیمانی شرقی- قیطريه


