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 تلفن آدرس نام

کنارگذر لشگری  شهرک دانشگاه تهرانشهر تهران  بيمارستان دی  
 

 02155176810 شهر تهران محله امام سجاد خيابان ابوذر بين خيابان بهبودی و خيابان مهدی بيمارستان ضيائيان

تنديس. جردن،خ. تهران،امانيه،خ بيمارستان فوق تخصصی  
 

نادری. طالقانی،خ. تهران،دانشگاه تهران،خ مرکز آموزش و پژوهش بيماريهای پوست و جذام  02188972220 

شانزدهم غربی. سعادت آباد،خ. تهران،سعادت آباد،خ پزشکی هسته ای آسيا  02122364434 

بهمن يار. لطيفی،خ. تهران،ياخچی آباد،خ بيمارستان مفرح  02155311925 

108بلوار شريفی خيابان توحيد دوم پالک    شهر تهران محله دريا بيمارستان نويد  
 

 02182452104 شهر تهران محله کشاورز خيابان فلسطين شمالی خيابان زرتشت غربی بيمارستان مهر

 02142160000 شهر تهران محله بهجت آباد خيابان کريم خان زند خيابان استاد نجات الهی شمالی بيمارستان جامع محب ياس

وطنیآريا . حسينی،خ. بهشتی،خ. تهران،عباس آباد،خ بيمارستان تخصصی  
 

وليعصر. تهران،امانيه،خ بيمارستان فوق تخصصی صارم  021214702 

قربانی. فداييان اسالم،خ. تهران،فيروزآبادی،خ ساختمان جديد بيمارستان فيروز ابادی  
 

اصغر بيمارستان کودکان علی  
کودکان علی  بيمارستان 193شهر تهران محله زرگنده خيابان دستگردی بين خيابان ظفر و خيابان مرو پالک 

 اصغر
02122222041 

 02155421080 شهر تهران محله گمرک تقاطع کارگر جنوبی و مدرس بيمارستان فارابی



 02155228580 تهران،سيزده آبان،کنارگذر رجايی بيمارستان شهدای هفتم تير

6بهمن پالك  22ميدان اقدسيه ابتداي ارتش خروجي اراج خيابان  بيمارستان نيکان  02122981725 

های خاص بيمارستان بيماری کلهر. کلهر،خ. شهرستان تهران،مسگرآباد،خ   
 

 02155404330 اتوبان نواب تقاطع نواب و هالل احمر بيمارستان شهيددمحم حسين فهميده بيمارستان شهيد فهميده

مالکی. دربندی،خ. خاوران،خ. تهران،طيب،خ بيمارستان شهدای گمنام  02136312001 

آفرين. الوند،خ. تهران،آرژانتين،خ بيمارستان کسری  02182111000 

امين الوزرا. تير،خ. جمهوری اسالمی،خ. تهران،فردوسی،خ بيمارستان شرکت نفت  02166700021 

بلوار اباذر.كاشاني … بلوار آيت ا.فلكه دوم صادقيه  بيمارستان پيامبران . 02144079131 

ارتش ۶٠٠بيمارستان دندانپزشکی  هيئت. کارگر شمالی،خ. تهران،شريعتی،خ   02166943921 

 02123601 پاسداران بوستان نهم مرکز پزشکي لبافي نژاد بيمارستان لبافی نژاد

دکتر قريب. ميرخانی،خ. تهران،نصرت،خ بيمارستان امام خمينی  02161190000 

جالل آل احمد. تهران،شريعتی،خ بيمارستان شريعتی  02184901 

مهبد. الله،خ. جمهوری اسالمی،خ. تهران،شيخ هادی،خ بيمارستان نجميه  02166707071 

شير دمحمی. موسوی،خ. ری،خ. تهران،آبشار،خ بيمارستان شهيد اندرزگو بازرگانان  
 

 02133348035 تهران،شهيد اسدی،کنارگذر امام علی بيمارستان بوعلی

پاسداران،بلوار گلها،بلوار اللهتهران،شهرک  بيمارستان خيريه صاحب کوثر  02144520582 

 02122363312 تهران،سعادت آباد،ميدان فرهنگ،خيابان سرو شرقی بيمارستان پارسيان

سينا بيمارستان ابن هللا کاشانی آيت. تهران،فردوس،ب   02147909000 



دکتر عبيدی. تهران،شهرک استقالل،خ بيمارستان شهيد صنيع خانی  2144515080 

آذربايجان. نواب،خ. تهران،کارون شمالی،خ بيمارستان شهريار  02166875361 

مختار پور. امام خمينی،خ. تهران،سلسبيل شمالی،خ بيمارستان لوالگر  02166835000 

عبدالهی. تهران،سرآسياب مهرآباد،خ بيمارستان شريعت رضوی  02166368016 

اول شمالی. آقاباالزاده،خ. جنوبی،خکارگر . تهران،مخصوص،خ بيمارستان روزبه  02155419151 

سيمای ايران. تهران،ايوانک،بلوار ايوانک شرقی،خ بيمارستان الله  02188571065 

رويان. تهران،کشاورز،بلوار کشاورز،خ بيمارستان ساسان  02188965170 

تقوی و خيابان معمار مخصوصشهر تهران محله فردوسی خيابان سعدی شمالی بين خيابان  بيمارستان اميراعلم  02166727060 

پزشکی نور بيمارستان چشم اسفنديار. تهران،ظفر،خ   02182400 

 02177601001 شهر تهران محله بهار خيابان سميه بيمارستان آراد

امينی. شيخ هادی،خ. جمهوری اسالمی،خ. تهران،شيخ هادی،خ بيمارستان به اهر  02161694155 

غياثیبيمارستان خيريه  سليمانی. تهران،بهداشت،بلوار معلم،خ   02166210101 

تهران. قرچک،مهديه،ب بيمارستان شهيد ستاری  
 

هللا کاشانی بيمارستان آيت امير غربی. تهران،خزانه،فلکه دوم عباسی،خ   02155341694 

آباد بيمارستان شهدای يافت يوسفی و ميدان الغدير شهر تهران محله يافت آباد جنوبی بلوار الغدير بين خيابان   02166783120 

درفش. والعصر،خ. آزادی،خ. تهران،نصرت،خ بيمارستان تخصصی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران  2161117000 

ارتش 505بيمارستان  اوشان(انتهای بلوار شهيد مژدی- اتوبان ارتش  ) 02122481806 

فتمه. سنايی،خ. مطهری،خ. تهران،سنايی،خ بيمارستان تهران  02188821021 



 02155633728 شهر تهران محله سنگلج خيابان وحدت اسالمی خيابان رازی بيمارستان رازی

 شهر تهران محله شهرآرا خيابان ستارخان خيابان نيايش بيمارستان رسول اکرم
 

شيشه گرخانه. فداييان اسالم،خ. تهران،مظاهری،خ بيمارستان مهديه  02155062628 

رامتينبيمارستان  اميرآبادی. ياسمن هفتم،خ. تهران،ولنجک،بلوار دانشجو،خ   02122420136 

بيمارستان فجر. تهران،نيرو هوايی،کنارگذر پيروزی،خ بيمارستان فجر  02138241 

پزشکی بينا بيمارستان چشم رسالت. تهران،کرمان،ب   02123535 

اعتمادزاده. دکتر فاطمی،خ. تهران،شريعتی،خ بيمارستان امام رضا  02186096350 

ارتش ۵٠٢بيمارستان  بهار شمالی. طالقانی،خ. تهران،خاقانی،خ   02177512731 

رشيد ياسمی. تهران،ظفر،خ بيمارستان فوق تخصصی وليعصر ناجا  2188770093 

بيمارستان آسيا. تهران،آرژانتين،خ بيمارستان آسيا  02188733571 

بهار. شاهين شمالی،خ. تهران،شاهين،خ بيمارستان تخصصی و فوق تخصصی اميد  02144480185 

دهکده المپيک،بلوار زيبادشت. تهران،زيبادشت،خ مرکز جراحی ارم  02144763113 

سوم. بادامچی،خ. پانزده خرداد،خ. تهران،سنگلج،خ بيمارستان سيدالشهدا  02155801630 

پزشکی نگاه بيمارستان چشم داوود گل نبی. ناصری،خ. تهران،سيد خندان،خ   02123555 

مهرانی. کندوان،خ. انقالب،خ. تهران،فردوسی،خ بيمارستان دادگستری  02166701153 

شير دمحمی. لطيفی،خ. تهران،نازی آباد،خ بيمارستان اميرالمؤمنين ع  02155346262 

سوم. عبد اله زاده،خ. تهران،کشاورز،بلوار کشاورز،خ بيمارستان ياس سپيد  02188995767 

دوست دمحمی. مفتح شمالی،خ. تهران،عباس آباد،خ بيمارستان مهراد  02188747401 



اکبری. وليعصر،خ. تهران،يوسف آباد،خ بيمارستان فوق تخصصی هاجر  02188710294 

قوانلو. گودرزی،خ. قائدی،خ. تهران،بهارستان،خ بيمارستان طرفه  02177626550 

بخارست. بيهقی،خ. تهران،آرژانتين،خ بيمارستان پاستورنو  02188734551 

ولدی. وليعصر،خ. تهران،وليعصر،خ بيمارستان فيروزگر  02182141201 

20بلوار شهيد لواساني قبل از تقاطع پاسداران نبش كوچه الدن پالك  بيمارستان فرمانيه  02128152827 

بهارستان .تهران،شهيد باقری،بلوار درياچه،خ بيمارستان تخصصی مغز و اعصاب دکتر سميعی  
 

 02144869419 تهران،حصارک،ميدان دانشگاه آزاد اسالمی،بلوار دانشگاه بيمارستان فرهيختگان

 02123501001 شهر تهران محله شهرک نفت تقاطع وثوق و محک بيمارستان فوق تخصصی محک بيمارستان فوق تخصصی محک

احمر جمهوری اسالمی ايران مرکز پزشکی حج و زيارت جمعيت هالل رشيد ياسمی. تهران،ظفر،خ   02186744000 

هاشمی رفسنجانی. تهران،آرارات،ب بيمارستان تخصصی قلب رجايی  
 

سوم شعبان. روحانيان،خ. رضوی،خ. تهران،قيام،خ بيمارستان سوم شعبان  02133129111 

کمالی. امام خمينی،خ. تهران،مخصوص،خ بيمارستان لقمان حکيم  02155419005 

شهيد دکتر دمحمباقر لواسانیبيمارستان   02177311011 شهرستان تهران خيابان دکتر لواسانی 

 بيمارستان کودکان مفيد
بيمارستان  1144شهر تهران محله داووديه خيابان دکتر شريعتی بين خيابان بيگدلی و خيابان گل سرخ پالک 

 کودکان مفيد
02122227029 

محله نصرت خيابان دکتر قريب بين خيابان شهيدی و خيابان دعوتیشهر تهران  بيمارستان مرکز طبی کودکان  02166922115 

وزرا. بهشتی،خ. تهران،گاندی،خ بيمارستان گاندی  02188653103 

 بيمارستان هدايت
پايين تر از مترو قلهک ـ خيابان يخچال ـ تقاطع هدايت و يخچال ـ کوچه   - خيابان شريعتی  –دو راهی قلهک 

 غفاری
02122544173 



 02177535110 شهر تهران محله دروازه شميران خيابان مجاهدين بين خيابان رحمانی پور و خيابان عليخانی بيمارستان معيری بيمارستان معيری

ليدا. وليعصر،خ. تهران،ظفر،خ بيمارستان محب مهر  02188644626 

هجرتشهرستان تهران محله ستاد مشترک بزرگراه  بيمارستان بعثت نهاجا  02139955555 

ناطق نوری. اشرفی اصفهانی،خ. تهران،باغ فيض،ب بيمارستان سالمت فردا  02144605410 

جهان. طالقانی،خ. تهران،بهار،خ بيمارستان ايرانشهر  02171960 

آتش نشانی. مولوی،خ. تهران،مولوی،خ مرکز آموزشی و درمانی شهيد اکبر آبادی  
 

محله اراج خيابان صنايع بانک سپهشهر تهران  بيمارستان چمران  02122937031 

 02181161532 شهر تهران محله ظفر خيابان وليعصر خيابان والی نژاد بيمارستان شهيد هاشمی نژاد

لباف. نجات الهی،خ. انقالب،خ. تهران،نجات اللهی،خ بيمارستان پانزده خرداد  02188902155 

ميرزايی. خمينی،خامام . تهران،فردوسی،خ بيمارستان سينا  02163120 

خاقانی. دکتر شريعتی،خ. تهران،زرگنده،خ بيمارستان و زايشگاه جواهری  02122618524 

خان بيگی. جيحون،خ. تهران،کارون شمالی،خ بيمارستان بابک  02166014800 

حميدی. رهنما،خ. تهران،خانی آباد،خ مرکز بيماريهای زنان و زايشگاه مريم  
 

آزادیبيمارستان  نيکنام. رحيمی،خ. گذر يادگار امام،خ تهران،جی،کنار   02166001126 

يادگار امام. تهران،سعادت آباد،ب بيمارستان فوق تخصصی شهيد مدرس  02122074092 

 02147241000 شهر تهران محله آبشار تهران خيابان کاوش يک بيمارستان تريتا

صيامی حاجی آبادی. احمر،خهالل . تهران،گمرک،خ بيمارستان بهارلو  02155658500 

بخشی فرد. دماوند،خ. تهران،نظام آباد،خ مرکز پزشکی مهرآوران  
 



مرادی. مصطفی خمينی،خ. تهران،امين حضور،خ بيمارستان دکتر سپير  02133555000 

صديق. دکتر شريعتی،خ. تهران،بهار،خ بيمارستان و زايشگاه پاسارگاد  02177602077 

ايرانمهر بيمارستان نرسيده به دوراهي قلهک- خيابان شريعتي   02122009071 

هللا طالقانی بيمارستان آيت اعرابی. تهران،ولنجک،بلوار دانشجو،خ   02122432560 

بيمارستان ميالد. تهران،کوی نصر،خ بيمارستان ميالد  02184090 

کرمان. تهران،دلگشا،خ بيمارستان مردم  02133345411 

مدائنبيمارستان  برادران مظفر. انقالب،خ. تهران،انقالب،خ   02166419599 

 02166250742 شهر تهران محله خليج فارس شمالی بلوار خليج فارس بيمارستان فياض بخش بيمارستان فياض بخش

ساخت شهر تهران محله کوهک خيابان عليمرادی خيابان نسيم دهم بيمارستان برکت در حال بيمارستان برکت در حال ساخت  02146089700 

حجرابن عدی. تهران،تهرانپارس غربی،خ پزشکی هسته ای تهرانپارس  
 

سپند. سپهبد قرنی،خ. تهران،ايرانشهر،خ بيمارستان طالقانی  
 

پزشکی دل آرام سينا بيمارستان روان دوازده متری ياسمن. بيست متری بهار،خ. تهران،خزانه،خ   02155180895 

 02188209101 تهران،ظفر،بلوار نلسون ماندال مرکز جراحی آلفا

الله. باباييان،خ. تهران،حکيميه،خ بيمارستان سپيد  
 

مال حسينی. ابراهيمی،خ. منظريه،خ. تهران،نياوران،خ بيمارستان روانپزشکی رضاعی  
 

دکتر قريب. ميرخانی،خ. تهران،نصرت،خ انستيتو کانسر دانشگاه تهران  02166581638 

و بيماريهای متابوليکمرکز ديابت  شهريور. کارگر شمالی،خ. تهران،شريعتی،خ   
 

کارگر شمالی. تهران،فاطمی،خ بيمارستان قلب  
 



بوستان ششم غربی. محمودی،خ. تهران،حمزه آباد،خ زايشگاه نجمی  
 

جالل آل احمد. تهران،شريعتی،خ بيمارستان قلب راه آهن  
 

شيرازی. هفت پيکر،خ. نظامی گنجوی،خ. تهران،توانير،خ بيمارستان دی دکتر نصر  
 

زاينده رود غربی. زاينده رود،خ. شيرازی،خ. تهران،ونک،خ مرکز پزشک قانونی شمال تهران  
 

شهريور. کارگر شمالی،خ. تهران،شريعتی،خ مرکز ديابت تهران  02188334192 

مرادی. ايران پويا،خ. تهران،انديشه،خ زايشگاه مدا  
 

پگاه،کنارگذر ميرداماد. تهران،داووديه،خ ساختمان شايان  
 

شريفی. جهان آرا،خ. تهران،قزل قلعه،خ مرکز جراحی شفق  09125079348 

موسوی. امداد غربی،خ. شيخ بهائی،خ. تهران،ونک،خ مرکز جراحی فک و صورت ايران  02188642918 

لواسانی. پاسداران،خ. تهران،حکمت،خ مرکز جراحی محدود نياوران  02122244274 

امينی. وليعصر،خ. تهران،توانير،خ مرکز جراحی محدود بهمن  
 

اعرابی. تهران،ولنجک،بلوار دانشجو،خ مرکز جامع خدمات ژنتيک دانشگاه  02122439959 

نشوه. تهران،حکيميه،خ ساختمان نگار ايمانی  
 

مهرداد. تخت طاووس،خ. تهران،سهروردی،خ ساختمان مهرداد  02188306657 

پيرنيا. پيرنيا،خ. فرصت شيرازی،خ. تهران،نصرت،خ مرکز پزشکی نيکا  02166006500 

تالش. نگار،خ. وليعصر،خ. تهران،ظفر،خ جراح بينی  02122737651 

شقايق. عدالت،خ. تهران،ولنجک،خ مرکز پزشکی هسته ای ولنجک  02122410539 

حسينهفده شهريور،ميدان امام . تهران،نظام آباد،خ مراکز جراحی  09362207560 



دکتر عبيدی. تهران،شهرک استقالل،خ مرکز جراحی محدود شهيد صنيع خانی  
 

کريمی يک. معروف،خ. تهران،رضويه،خ مرکز جراحی ايرانيان  02133246000 

آبکوه چهارم. نارنجستان هفتم،خ. تهران،دزاشيب،خ مرکز جراحی فرمانيه  
 

انديشه. بهشتی،خ. تهران،عباس آباد،خ مرکز جراحی پيروز  02188416644 

حسن حاتمی. خوش کردار،خ. تهران،زمزم،خ مرکز جراحی محدود همراه  09121251136 

 02133401226 شهر تهران محله تقی آباد بزرگراه تهران امين آباد مرکز روانپزشکی رازی

مسعود باغبان. چهارم،خ. تهران،شادمهر،خ مرکز جراحی بهگر توان  02166034267 

طباطبائی. تهران،زهتابی،خ مرکز جراحی برزويه  02188797802 

ناخدا محتاج. تهران،سپهر،بلوار فرحزادی،خ توانبخشی يادمان  02188088541 

اقاقيا. سيندخت،خ. دکتر فاطمی،خ. تهران،شريعتی،خ خانه فريار  02166426569 

سعادت آباد،بلوار دريا. تهران،دريا،خ مرکز اورتز و پروتز سبز  02188581395 

اول. بخارست،خ. بهشتی،خ. تهران،آرژانتين،خ مرکز جراحی نوين ديدگان تهران  
 

زهره. الف،خ. تهران،محموديه،خ بيمارستان زامبی  
 

 تهران،شهرک غرب،بلوار فرحزادی بيمارستان آتيه در حال ساخت
 

خرمشهر. قنبرزاده،خ. رسالت،خ. تهران،نيلوفر،ب شروع  
 

بيماريهای سرطانی موسسه مبارزه با آذربايجان. نواب،خ. تهران،کارون شمالی،خ   
 

ميدان امام حسين ابتداي خ شهيد مدني –تهران  بيمارستان امام حسين  02177556069 

17، خيابان بهار، پالک )شاهين(تهران بزرگراه همت غرب، خ کبيری طامه بيمارستان عرفان نيايش  02149796000 



تهرانبيمارستان گلستان   02.12123E+11 بزرگراه صياد شيرازي جنب کميته امداد امام خميني 

 02122001072 خيابان شريعتي پل رومي خيابان شريفي منش کوچه آذر بيمارستان اختر

خيابان تنديس- تهران بلوارآفريقا باالتر از چهارراه اسفنديار  بيمارستان تنديس  02175254000 

صدر ميدان پيروز خ شهيد برادران رحماني نبش دلپذ ير… ا بزرگراه ايت بيمارستان صدر  02175926 

تهران روبروي اداره منابع طبيعي –جاده فيروزکوه  بيمارستان امام خمينی فيروز کوه  02176459240 

بيمارستان خانواده.خ كاج.خ شريعتي.تهران بيمارستان خانواده ارتش  02177603076 

196پالک- قائم مقام فراهاني - خ بيمارستان تهران کلينيک  02188712931 

،خيابان استاد مطهري بين وليعصر وميرزاي شيرازي خيابان شهيد عبادي5منطقه  بيمارستان توس  02188714891 

 02188029600 کارگر شمالي نبش بزرگراه جالل آل احمد بيمارستان مرکز قلب تهران

روبروي پمپ بنزينخيابان مجاهدين اسالم  بيمارستان شفا يحياييان  02133542000 

دولت آباد بلوار قدس- شهر ري بيمارستان حضرت صديقه زهرا  02133754825 

86پالك )شهيدزكي زاده(متري اول12تهران خيابان سئول نبش  بيمارستان آرمان  02141014 

جاده مخصوص كرج سر كمر بندي آزادگان 6كيلومتر  بيمارستان روانپزشکی ايران  02144503395 

بيمارستان ايرانيان- بلوار چشمه شرقي  –بلوار دهکده المپيک ـ ميدان المپيک ـ بلوا صدرا  بيمارستان روانپزشکی ايرانيان  02144708590 

 02155305454 خيابان شوش ميدان شهيد هرندي ابتداي خزانه بخارائي بيمارستان وليعصر عج

278خيابا ن مولوي وچهار را ه مختار ي پال ک خيابا ن وليعصر بين  بيمارستان پارسا  02155384925 

5شهر تهران محله سعادت آباد خيابان عبقری خيابان گلستان خيابان باغستان پالک  بيمارستان روانپزشکی نيايش  02122079738 

 02122266564 خ شريعتي دو راهي قلهک بيمارستان کيان



اسايشگاه رضايي –خيابان شهيد ابراهيمي  –نياوران  بيمارستان روانپزشکی رضايی  02122284850 

خيابان شهيد برادران سليماني كوچه شهيد نعمتي –قيطريه  بيمارستان توانبخشی رفيده شميرانات  02122678526 

14اتوبان رسالت نبش خيابان  بيمارستان قمر بنی هاشم  02122868885 

غفاريزير پل سيدخندان نبش ابوذر  بيمارستان رسالت  02122869647 

154/19575، صندوق پستي  19556، دارآباد، کدپستي )نياوران(تهران ، خيابان شهيد باهنر  بيمارستان مسيح دانشوری  02127123000 

کوچه آرياوطني- خيابا ن حسيني - ميدان تختي - خيابان بهشتي  بيمارستان مادران  02188751414 

باالتر از ميدان ونك خيابان رشيد ياسمي خيابان وليعصر بيمارستان شهيد مطهری  02188770031 

 02188771000 خ ليعصر باالتر از پارک ساعي بيمارستان مهرگان

 02188820091 خ مطهري خ فجر بيمارستان جم

سپند.قرنی نبش خ.خ بيمارستان آپادانا تهران  02188827045 

86پالک ) عضدي شهيد (کريمخان خ آبان جنوبي  بيمارستان آبان تهران  021889028155 

 02188966130 خيابان ايتاليا بيمارستان مصطفی خمينی تهران

 02188967181 بلوارکشاورز نبش وصال شيرازي بيمارستان آريا تهران

نبش خيابان چهلستون- ميدان دكتر فاطمي- تهران بيمارستان شهرام  02157902000 

38شيرازي باالتر از پمپ بنزين روبروي بانك كشاورزي پ خيابان وصال  بيمارستان البرز تهران  02166469073 

 02166702011 خيابان حافظ بيمارستان مروستی

، بيمارستان عيوض زاده277خيابان جمهوری ، خيابان شيخ هادی ، پالك  بيمارستان سورنا  02166702121 

ملي بيمارستان بانک ملي خيابان فردوسي ادارات مرکزي بانک بيمارستان بانک ملی تهران  02166731361 



 02166862765 خيابان آذربايجان نبش خيابان رودكي بيمارستان اقبال تهران

31شماره  –جنب بانک صادرت  –تقاطع خ ولي عصر و خ طالقاني  –تهران  بيمارستان کودکان تهران  02166464823 

هللا اشرفی اصفهانی بيمارستان آيت مولوی خيابان مولوی بين خيابان آتش نشانی و خيابان حضرتیشهر تهران محله    02155621726 

 02166066111 شهر تهران محله جی خيابان نيکنام خيابان مرجان بيمارستان روانپزشکی ميمنت

4,2شهر تهران محله بهارستان خيابان قائدی خيابان نوردمحمی خيابان بصير الملک پالک  بيمارستان ايران  02177533460 

42,1بلوار ابراهيم آباد خيابان صمد باقری خيابان مطهری پالک   شهر تهران محله خليج فارس جنوبی بيمارستان  
 

27,1,84شهر تهران محله انقالب تقاطع ابوريحان و شهدای ژاندارمری پالک  ام آر آی  02166482415 

121آبادی خيابان اسماعيلی پالک خيابان شاه   شهر تهران محله نبی اکرم بيمارستان آرش  
 

31خيابان سنايی خيابان خدری پالک    شهر تهران محله سنايی مرکز فوق تخصصی ديابت ياس  02142383 

خيابان شريفی منش خيابان آذر بيمارستان اختر   شهر تهران محله تجريش مرکز آموزشی، درمانی و تحقيقاتی اختر  02122001072 

وان نيايشبيمارستان اعصاب و ر  02122079738 سعادت آباد، انتهای بلوار سعادت آباد شمالی، کوچه باغستان يکم، انتهای کوچه گلستان 

خيابان فرانسه بين خيابان زيبا و خيابان رازی نانوايی  شهر تهران محله انقالب پلی کلينيک حيدری  02166408940 

مجاهدينخيابان   شهر تهران محله ايران بيمارستان ش معيری  
 

858شهرستان تهران محله ستاد مشترک بزرگراه هجرت بيمارستان بعثت نهاجا پالک  روبروی بيمارستان بعثت  09904701761 

بلوار خليج فارس بيمارستان فياض بخش  شهر تهران محله خليج فارس شمالی بيمارستان شهيد فياض بخش  02166275100 

٢بيمارستان صدر  خيابان وليعصر خيابان فيروزه  وليعصرشهر تهران محله    02188947105 

32خيابان جشنواره بين خيابان ياسمن يکم و خيابان هليسايی پالک   شهر تهران محله جواديه تهرانپارس پلی کلينيک جشنواره  02177344009 

هفتم تير بزرگراه رجايی بيمارستان شهدای  شهر تهران محله سيزده آبان بيمارستان شهدای هفتم تير  02155228580 



ع(مرکز پزشکی آموزشی درمانی امام حسين  خيابان مدنی خيابان مير کوزه گر  شهر تهران محله نظام آباد (  02173433000 

خيابان دکتر قريب بين خيابان شهيدی و خيابان دعوتی بيمارستان مرکز طبی کودکان  شهر تهران محله نصرت مرکز طبی کودکان  02161479000 

خيابان رئيس عبدالهی  شهر تهران محله مولوی زايشگاه اکبرآبادی  02155606034 

٢بيمارستان آتيه  خيابان حسن سيف خيابان هفتم  شهر تهران محله شهرک غرب   02188580043 

زهتابچیداروخانه و دراگ استور دکتر  50,27خيابان وليعصر خيابان ليدا پالک   شهر تهران محله ظفر بيمارستان آتيه  02184012000 

خيابان کريم خان زند خيابان استاد نجات الهی شمالی بيمارستان جامع محب ياس  شهر تهران محله بهجت آباد بيمارستان محب ياس  02142160000 

خيابان امامزاده خيابان رودکی شمالی خيابان باغ گلشن  شهر تهران محله زرگنده بيمارستان پارس  02188960051 

بزرگراه تندگويان  شهر تهران محله خانی آباد جنوبی بيمارستان پوست رازی  
 

پلی کلينيک تخصصی قدس شريف تامين اجتماعی 885خيابان نبيئيان پالک   شهر تهران محله وحيديه بيمارستان تامين اجتماعی  02177252076 

ن گاندی جنوبی بين خيابان پانزدهم و خيابان سيزدهمخيابا  شهر تهران محله گاندی بيمارستان تخصصی و فوق تخصصی تهران  02188821021 

 شهر تهران محله نظام آباد خيابان مدنی خيابان مهران تائبی خيابان عاشقباه مرکز پزشکی درمانی امام حسين
 

خيابان کارگر جنوبی بيمارستان روزبه  شهر تهران محله مخصوص بيمارستان روانپزشکی روزبه  02155419151 

خيابان دکتر لواسانی  شهرستان تهران  بيمارستان شهيد دکتر دمحم باقر لواسانی  02177311011 

 بيمارستان فوق تخصصی حضرت وليعصر عج ناجا
خيابان وليعصر بين خيابان يزدان پناه و خيابان رشيد ياسمی بيمارستان فوق تخصصی   شهر تهران محله ظفر

 وليعصر ناجا
02188770022 

آذر ١۶خيابان اميرآباد خيابان ادوارد براون خيابان شانزدهم آذر پلی کلينيک   شهر تهران محله دانشگاه تهران پلی کلينيک مرکز بهداشت و درمان دانشگاه تهران  02166405138 

خيابان ابن سينا خيابان شرافت  شهر تهران محله يوسف آباد بيمارستان امير  
 

تخصصی گلستان نداجابيمارستان فوق  بزرگراه صياد شيرازی  شهر تهران محله پاسداران   02122549001 



امام سجاد  بيمارستان خيابان بهار شمالی بين خيابان وارسته و خيابان بهشت بيمارستان امام سجاد ناجا  شهر تهران محله خاقانی   02171945318 

بزرگراه حکيم بيمارستان ميالد  شهر تهران محله کوی نصر اورژانس بيمارستان ميالد  02184090 

خيابان سيمای ايران بين خيابان دوم و خيابان پنجم بيمارستان الله  شهر تهران محله ايوانک مرکز درمان نازايی بيمارستان الله  02181472000 

ن فارابیشهر تهران محله گمرک تقاطع کارگر جنوبی و مدرس بيمارستا بيمارستان فوق تخصصي چشم فارابي  2155400003 

بيمارستان نواب(مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ايران  بزرگراه فهميده  شهر تهران محله شهرک آزادی (  
 

ايران زمين. تهران،شهرک غرب،بلوار خوردين،خ بيمارستان بهمن  02182499526 

  

 ليست بيمارستان های زنان و زايمان تهران

بهمن يار. لطيفی،خ. آباد،ختهران،ياخچی  بيمارستان مفرح  02155311925 

وليعصر. تهران،امانيه،خ بيمارستان فوق تخصصی صارم  021214702 

مختار پور. امام خمينی،خ. تهران،سلسبيل شمالی،خ بيمارستان لوالگر  02166835000 

شيشه گرخانه. فداييان اسالم،خ. تهران،مظاهری،خ بيمارستان مهديه  02155062628 

پايين تر از مترو قلهک ـ خيابان يخچال ـ تقاطع هدايت و يخچال ـ کوچه غفاری  - خيابان شريعتی  –دو راهی قلهک  بيمارستان هدايت  02122544173 

خاقانی. دکتر شريعتی،خ. تهران،زرگنده،خ بيمارستان و زايشگاه جواهری  02122618524 

خان بيگی. جيحون،خ. تهران،کارون شمالی،خ بيمارستان بابک  02166014800 

حميدی. رهنما،خ. تهران،خانی آباد،خ مرکز بيماريهای زنان و زايشگاه مريم  
 

صديق. دکتر شريعتی،خ. تهران،بهار،خ بيمارستان و زايشگاه پاسارگاد  02177602077 



بوستان ششم غربی. محمودی،خ. تهران،حمزه آباد،خ زايشگاه نجمی  
 

مرادی. ايران پويا،خ .تهران،انديشه،خ زايشگاه مدا  
 

کوچه آرياوطني- خيابا ن حسيني - ميدان تختي - خيابان بهشتي  بيمارستان مادران  02188751414 

86پالک ) شهيد عضدي (کريمخان خ آبان جنوبي  بيمارستان آبان تهران  021889028155 

ايران بين خيابان دوم و خيابان پنجم بيمارستان اللهخيابان سيمای   شهر تهران محله ايوانک مرکز درمان نازايی بيمارستان الله  02181472000 

خيابان رئيس عبدالهی  شهر تهران محله مولوی زايشگاه اکبرآبادی  02155606034 

 ليست بيمارستان های کرونا در تهران

، دارآباد)نياوران(خيابان شهيد باهنر  –بيمارستان مسيح دانشوری   تلفن مسيريابی روی نقشه 

انتهای بلوار کشاورز –بيمارستان امام خمينی   تلفن مسيريابی روی نقشه 

خ انقالب، نرسيده به چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر جنوبی–بيمارستان مدائن    تلفن مسيريابی روی نقشه 

ابتدای جاده ساوه، ميدان الغدير، بلوار الغدير جنوبی –بيمارستان شهدای يافت آباد    تلفن مسيريابی روی نقشه 

خيابان امام خمينی، ميدان حسن آباد –بيمارستان سينا   تلفن مسيريابی روی نقشه 

خيابان چهل ستونميدان دکتر فاطمی، نبش  –) سجاد(بيمارستان شهرام   تلفن مسيريابی روی نقشه 

، بلوار فرحزادی، تقاطع شهيد فرحزادی و دادمان)غرب(شهرک قدس -بيمارستان آتيه   تلفن مسيريابی روی نقشه 

اکبری. وليعصر،خ. يوسف آباد،خ-بيمارستان هاجر  تلفن مسيريابی روی نقشه 

ولدی. وليعصر،خ. وليعصر،خ –بيمارستان فيروزگر   تلفن مسيريابی روی نقشه 

عبدالهی. خسرآسياب مهرآباد، –بيمارستان شريعت رضوی   تلفن مسيريابی روی نقشه 

ميدان بهاران مسجد رفيعزاده- بيمارستان ضيائيان   تلفن مسيريابی روی نقشه 

خيابان سعدي شمالي- خيابان انقالب –بيمارستان اميراعلم   تلفن مسيريابی روی نقشه 

امير غربی. خزانه،فلکه دوم عباسی،خ -هللا کاشانی بيمارستان آيت  تلفن مسيريابی روی نقشه 

نبش شيخ بهايی –ميدان ونك خيابان مالصدرا  –بيمارستان بقيه هللا االعظم   تلفن مسيريابی روی نقشه 

 ليست بيمارستان های تامين اجتماعی تهران

بزرگراه همت،نرسيده به پل اتوبان چمران –بيمارستان ميالد   تلفن مسيريابی روی نقشه بلد 



٨کريم خان،خيابان به آفرين،پالک ميدان وليعصر،خيابان  –بيمارستان صدر   تلفن مسيريابی روی نقشه بلد 

مهرآباد جنوبی،روبروی پايگاه يکم شکاری –بيمارستان شريعت رضوی   تلفن مسيريابی روی نقشه بلد 

،جاده قديم کرج،ابتدای خيابان خليج٧کيلومتر –بيمارستان فياض بخش   تلفن مسيريابی روی نقشه بلد 

خيابان پاسداران،بوستان نهم –بيمارستان لبافی نژاد   تلفن مسيريابی روی نقشه بلد 

چهارراه تهرانپارس،اتوبان شهيد ياسينی،جنب پايانه اتوبوسرانی –بيمارستان لواسانی   تلفن مسيريابی روی نقشه بلد 

ميدان شهداء،سه راه مجاهدين-بيمارستان معيری   تلفن مسيريابی روی نقشه بلد 

خيابان شهيد دکتر شريعتی،دوراهی قلهک،خيابان يخچال،خيابان هدايت –بيمارستان هدايت   تلفن مسيريابی روی نقشه بلد 

وی ايستگاه مترو شوشخيابان شوش غربی،روبر –بيمارستان مريم   
  

بزرگراه بعثت،فلکه دوم خزانه بخارائی –بيمارستان آيت اله کاشانی   تلفن مسيريابی روی نقشه بلد 

سزاوار(خيابان انقالب، خيابان فلسطين جنوبی،نبش خيابان شهيد نظری –ابوريحان کلينيک   تلفن مسيريابی روی نقشه بلد (

امين الملک. قزوين،خ. باغ خزانه،خ –حکيم پلی کلينيک شهدای خاندان   تلفن مسيريابی روی نقشه بلد 

ايستگاه ورزش ، ١۶خيابان شهيد رجائی،جنب شهرداری منطقه  - آبان ١٣پلی کلينيک   مسيريابی روی نقشه بلد 

 
،چهارراه اميراکرم،خيابان نوفل لوشاتو)عج(خيابان وليعصر- پلی کلينيک حيدری   مسيريابی روی نقشه بلد 

 
تهران نو،خيابان دماوند،بين خيابان وحيديه و سيالن- پلی کلينيک قدس   تلفن مسيريابی روی نقشه بلد 

فلکه دوم تهرانپارس،خيابان جشنواره،روبروی فرهنگسرای اشراق-پلی کلينيک جشنواره   تلفن مسيريابی روی نقشه بلد 

آزادی. سلسبيل شمالی،خ-بهمن  ٢٢پلی کلينيک   تلفن مسيريابی روی نقشه بلد 

درمانی بعثت -ميدان شمشيری،ابتدای خيابان بوتان گاز،مجتمع اداری-  ١٧اره پلی کلينيک شم  
  

خيابان کارگر جنوبی،بين چهارراه لشکر و ميدان قزوين،خيابان آقاباالزاده-پلی کلينيک طوس   مسيريابی روی نقشه بلد 

 
،چهارراه شهيد مدنی،کوچه شهيد شعبانی)نظام آباد(خيابان شهيد مدنی- ١۵درمانگاه شماره   مسيريابی روی نقشه بلد 

 
جهان پناه(ميدان خراسان،خيابان شهيد عجب گل شهريور،نرسيده به ١٧خيابان  -١٩درمانگاه شماره  ) 

  
خيابان قزوين،جنب دخانيات-درمانگاه شهدای دخانيات   تلفن مسيريابی روی نقشه بلد 

جاده مخصوص کرج،مقابل شهرک اکباتان ٢کيلومتر -درمانگاه آزادی   تلفن مسيريابی روی نقشه بلد 

کاشانی،خيابان فردوس،خيابان صديق تقديریبلوار آيت اله - ٢١مرکز بهداشتی و درمانی   
  

۴٧بلوار آيت اله کاشانی،خيابان فردوس،خيابان صدق تقديری،پالک - ٢٢مرکز بهداشتی و درمانی   
  

  

 ليست بيمارستان های قلب تهران

هاشمی رفسنجانی. تهران،آرارات،ب بيمارستان تخصصی قلب رجايی  
 

شمالیکارگر . تهران،فاطمی،خ بيمارستان قلب  
 



جالل آل احمد. تهران،شريعتی،خ بيمارستان قلب راه آهن  
 

 02188029600 کارگر شمالي نبش بزرگراه جالل آل احمد بيمارستان مرکز قلب تهران

  

 ليست بيمارستان های چشم تهران

پزشکی نور بيمارستان چشم اسفنديار. تهران،ظفر،خ   02182400 

پزشکی بينا بيمارستان چشم رسالت. تهران،کرمان،ب   02123535 

پزشکی نگاه بيمارستان چشم داوود گل نبی. ناصری،خ. تهران،سيد خندان،خ   02123555 

 55400003 شهر تهران محله گمرک تقاطع کارگر جنوبی و مدرس بيمارستان فارابی بيمارستان فوق تخصصي چشم فارابي

  

 ليست بيمارستان های روانپزشکی تهران

پزشکی دل آرام سينا روان بيمارستان دوازده متری ياسمن. بيست متری بهار،خ. تهران،خزانه،خ   02155180895 

مال حسينی. ابراهيمی،خ. منظريه،خ. تهران،نياوران،خ بيمارستان روانپزشکی رضاعی  
 

 02133401226 شهر تهران محله تقی آباد بزرگراه تهران امين آباد مرکز روانپزشکی رازی

روانپزشکی ايران بيمارستان جاده مخصوص كرج سر كمر بندي آزادگان 6كيلومتر    02144503395 

بيمارستان ايرانيان- بلوار چشمه شرقي  –بلوار دهکده المپيک ـ ميدان المپيک ـ بلوا صدرا  بيمارستان روانپزشکی ايرانيان  02144708590 

5بان عبقری خيابان گلستان خيابان باغستان پالک شهر تهران محله سعادت آباد خيا بيمارستان روانپزشکی نيايش  02122079738 



اسايشگاه رضايي –خيابان شهيد ابراهيمي  –نياوران  بيمارستان روانپزشکی رضايی  02122284850 

 02166066111 شهر تهران محله جی خيابان نيکنام خيابان مرجان بيمارستان روانپزشکی ميمنت

نيايشبيمارستان اعصاب و روان   02122079738 سعادت آباد، انتهای بلوار سعادت آباد شمالی، کوچه باغستان يکم، انتهای کوچه گلستان 

خيابان کارگر جنوبی بيمارستان روزبه  شهر تهران محله مخصوص بيمارستان روانپزشکی روزبه  02155419151 

بيمارستان نواب(مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ايران  بزرگراه فهميده  محله شهرک آزادی شهر تهران (  
 

بزرگراه فهميده  شهر تهران محله شهرک آزادی بيمارستان روانپزشکی ايران  02144503395 

  

 مراکز پزشکی هسته ای تهران

شانزدهم غربی. سعادت آباد،خ. تهران،سعادت آباد،خ پزشکی هسته ای آسيا  02122364434 

حجرابن عدی. تهران،تهرانپارس غربی،خ پزشکی هسته ای تهرانپارس  
 

شقايق. عدالت،خ. تهران،ولنجک،خ مرکز پزشکی هسته ای ولنجک  02122410539 

  

 ليست بيمارستان های خيريه تهران

 02144520582 تهران،شهرک پاسداران،بلوار گلها،بلوار الله بيمارستان خيريه صاحب کوثر

سليمانی. تهران،بهداشت،بلوار معلم،خ بيمارستان خيريه غياثی  02166210101 

  



 ليست بيمارستان های کودکان تهران

اصغر بيمارستان کودکان علی 193شهر تهران محله زرگنده خيابان دستگردی بين خيابان ظفر و خيابان مرو پالک    02122222041 

1144شريعتی بين خيابان بيگدلی و خيابان گل سرخ پالک شهر تهران محله داووديه خيابان دکتر  بيمارستان کودکان مفيد  02122227029 

 02166922115 شهر تهران محله نصرت خيابان دکتر قريب بين خيابان شهيدی و خيابان دعوتی بيمارستان مرکز طبی کودکان

31شماره  –جنب بانک صادرت  –تقاطع خ ولي عصر و خ طالقاني  –تهران  بيمارستان کودکان تهران  02166464823 

خيابان دکتر قريب بين خيابان شهيدی و خيابان دعوتی  شهر تهران محله نصرت مرکز طبی کودکان  02161479000 

  

 ليست بيمارستان های ارتش تهران

ارتش ۶٠٠بيمارستان دندانپزشکی  هيئت. کارگر شمالی،خ. تهران،شريعتی،خ   02166943921 

ارتش 505بيمارستان  اوشان(انتهای بلوار شهيد مژدی- ارتشاتوبان   ) 02122481806 

ارتش ۵٠٢بيمارستان  بهار شمالی. طالقانی،خ. تهران،خاقانی،خ   02177512731 

بيمارستان خانواده.خ كاج.خ شريعتي.تهران بيمارستان خانواده ارتش  02177603076 

 


