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 ˇخدمات ما •
 سرویس بین الملل •
 درمانیمراکز خدمات  •
 شعب •

 ˇکمک رسان •
 مراحل عضویت •

 راهنمای سایت
 پرتال اعضاپرتال مراکز درمانی

درمانینسخه چاپی مراکز   
 بازگشتچاپ

 آدرس تلفن استان نوع مرکز عنوان مرکز

 -  آذربایجان شرقی کلینیکي مرکز درماني در آذربایجان شرقي

 - - آذربایجان غربی کلینیکي در آذربایجان غربي مرکز درماني

 - - اردبیل کلینیکي مرکز درماني در اردبیل

 - - اصفهان کلینیکي مرکز درماني در اصفهان

 - - البرز کلینیکي مرکز درماني در البرز

 - - ایالم کلینیکي مرکز درماني در ایالم

 - - بوشهر کلینیکي مرکز درماني در بوشهر

 - - تهران کلینیکي درماني در تهرانمرکز 
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 کلینیکي مرکز درماني در چهار محال بختیاري
چهار محال و 

 بختیاری
- - 

 - - خراسان جنوبی کلینیکي مرکز درماني در خراسان جنوبي

 - - خراسان رضوی کلینیکي مرکز درماني در خراسان رضوي

 - - خراسان شمالی کلینیکي مرکز درماني در خراسان شمالي

 - - خوزستان کلینیکي مرکز درماني در خوزستان

 - - زنجان کلینیکي مرکز درماني در زنجان

 - - سمنان کلینیکي مرکز درماني در سمنان

 کلینیکي مرکز درماني در سیستان و بلوچستان
سیستان و 

 بلوچستان
- - 

 - - فارس کلینیکي مرکز درماني در فارس

 - - قزوین کلینیکي مرکز درماني در قزوین

 - - قم کلینیکي مرکز درماني در قم

 - - گلستان کلینیکي مرکز درماني در گلستان

 - - گیالن کلینیکي مرکز درماني در گیالن

 - - لرستان بیمارستان مرکز درماني در لرستان

 - - مازندران کلینیکي مرکز درماني در مازندران

 - - مركزی کلینیکي مرکز درماني در مرکزي

 - - هرمزگان کلینیکي مرکز درماني در هرمزگان

  - همدان کلینیکي مرکز درماني غیر طرف قرارداد کلینیکي استان همدان

 - - یزد کلینیکي مرکز درماني در یزد

 - - كردستان کلینیکي مرکز درماني در کردستان

 - - كرمان کلینیکي مرکز درماني در کرمان



 - - كرمانشاه کلینیکي کرمانشاهمرکز درماني در 

 کلینیکي مرکز درماني در کهکیلوئیه و بویراحمد
كهكیلویه و بویر 

 احمد
- - 

  2233190 آذربایجان غربی بیمارستان ارومیه -شهید عارفیان 

 روانپزشکي رازي ارومیهجاده سلماس مرکز آموزشي ودر ماني  2622932-33 آذربایجان غربی بیمارستان ارومیه -رازي )روانپزشکي( 

 602خیابان امام پالک  04412222229 آذربایجان غربی بیمارستان ارومیه -دکتر صولتي 

 خیابان امام 2225588-0441 آذربایجان غربی بیمارستان ارومیه-شفا 

 خیابان کاشاني 04412237077 آذربایجان غربی بیمارستان ارومیه-شهید مطهري 

 روبروي بلوار استادان-خیابان سربازان گمنام 3469479 آذربایجان غربی بیمارستان ارومیه-ارتش 523

 خیابان ارشاد -بلوار آیت اله مدرس  0441-3459538-42 آذربایجان غربی بیمارستان ارومیه -امام خمیني)ره( 

 بیمارستان آذربایجانخیابا ن شهید بهشتي  4-3463300 آذربایجان غربی بیمارستان ارومیه-آذربایجان 

 خیابان کاشاني مرکز آموزشي درماني آیت ا... طالقاني 0441-3444591/3 آذربایجان غربی بیمارستان ارومیه-آیت اله طالقاني 

 --------------------------------------------------------- 2772023 آذربایجان غربی مطب ارومیه -شهید دکتر قلیپور

 شهریور17بلوار  5909 3237 آذربایجان غربی بیمارستان ارومیه -سیدالشهدا)ع( 

 خ امام رضا )ع(-خ مولوي  04413985 آذربایجان غربی بیمارستان ارومیه-امام رضا)ع( 

 اشنویه میدان انقالب بیمارستان اشنویه 04445682303 آذربایجان غربی بیمارستان اشنویه -نبي اکرم)ص( 

 بلوار ولي عصر-خوي  04612223222 آذربایجان غربی بیمارستان خوي-مدني شهید 

   آذربایجان غربی بیمارستان خوي-تختخوابي 250

 خیابان شهید منتظري-میدان بسیج  2332112-0461 آذربایجان غربی بیمارستان خوي-قمر بني هاشم 

 جنب هالل احمر ماكو -امام حسین میدان  0462-3222325 آذربایجان غربی بیمارستان ماکو -قدس 

 خیابان امام -ماکو  0462-3244204 آذربایجان غربی بیمارستان ماکو -فجر

 بلوار امام علي 18-04623624517 آذربایجان غربی بیمارستان چالدران بیمارستان استان آذربایجان غربي -شهید بهشتي

 ورودي اصلي شهرستان باالتر از ترمینال -شوط  04624222779 آذربایجان غربی بیمارستان شوط -شهدا 



 بلوار کشاورز روبروي پایانه مسافربري-شهر پلدشت-ماکو 04434285015 آذربایجان غربی بیمارستان پلدشت -امام خمیني)ره( 

 بلوار جمهوري اسالمي ایران 0443-5228884 آذربایجان غربی بیمارستان سلماس-خاتم االنبیاء)ص( 

 بلوارشهداء 04826231300 آذربایجان غربی بیمارستان بوکان- شهید قلیپور

 خ ساحلي باالتر از فرمانداري 2221994 آذربایجان غربی بیمارستان میاندوآب-حضرت فاطمه)س( 

 خیابان شهداي قره ورن جنب کارخانه قند 0481-2451800 آذربایجان غربی بیمارستان میاندوآب -عباسي

 خیابان شهید دستغیب 04824222135 آذربایجان غربی بیمارستان شاهین دژ-شهیدراثي 

 بیمارستان آرتا-خیابان سي متري 04533331813 اردبیل بیمارستان آرتا

 خیابان پاسداران نرسیده به میدان ورزش 04533234948 اردبیل بیمارستان استان اردبیل -بیمارستان بوعلي 

 خیابان مطهري 04533231206 اردبیل بیمارستان علوي بیمارستان استان اردبیل

 میدان وحدت 3339791-6 اردبیل بیمارستان سبالن

 شهرستان نمین 04533251401 اردبیل بیمارستان نمین بیمارستان استان اردبیل -امام خمیني ) ره ( 

 شهرستان خلخال 04532424735 اردبیل بیمارستان خلخال بیمارستان استان اردبیل -امام خمیني)ره( 

 خیابان هالل احمرنرسیده به استادیوم تختي 0453323520 اردبیل بیمارستان دکتر فاطمي بیمارستان استان اردبیل

 جنب مجتمع تفریحي شورابیل -خیابان عطایي  -اردبیل 04533514209 اردبیل بیمارستان ایثار

 خیابان شهید جدي اردبیلي -اردبیل  04533251699 اردبیل بیمارستان امام خمیني )ره( بیمارستان استان اردبیل

 شهرستان گرمي 32643028 اردبیل بیمارستان بیمارستان استان اردبیل والیت گرمي

 جاده موئیل خ.سعدي باالتر از میدان دادگستري 04532530908 اردبیل بیمارستان مشکین شهر بیمارستان استان اردبیل -ولیعصر)عج( 

 شهرستان بیله سوار 04532828400 اردبیل بیمارستان بیله سوار بیمارستان استان اردبیل -خمیني )ره( امام 

 خیابان جمهوري بیمارستان ارس 7226025-9 اردبیل بیمارستان پارس آباد -ارس 

 آباد شهرستان پارس 04532723097 اردبیل بیمارستان پارس اباد بیمارستان استان اردبیل -امام خمیني ره 

 اردبیل جنب هتل دریا 04533724012 اردبیل بیمارستان بیمارستان قائم

 10کیلومتر -خیابان امام خمیني  3-03113876002 اصفهان بیمارستان کودکان حضرت امام حسین)ع(

 بادرود بلوار مطهري روبروي اتشنشاني 03624342030 اصفهان بیمارستان نزنط -فاطمیه 



 ---------------------------- 2332065 اصفهان بیمارستان عیسي بن مریم )ع(

 خیابان شمس آبادي 32205025 اصفهان بیمارستان سینا

 اصفهان خ شیخ بهایي چهاراه اردیبهشت 2330015-18 اصفهان کلینیکي اصفهان کلینیک

 جنب بانک رفاه -خ شیخ بهایي  5-32330044 اصفهان بیمارستان مهرگان

 خ طالقاني كوي سر تیپ 23600213300-0311 اصفهان بیمارستان احمدیه

 بعد از پل چمران -خیابان کاوه  -اصفهان  33450895-031 اصفهان بیمارستان امام موسي کاظم )ع(

 تقاطع خیابان استانداري وهشت بهشت 03112222892 اصفهان بیمارستان نور و حضرت علي اصغر)ع (

 خیابان ابن سینا کوچه سنبلستان 0312-4455051 اصفهان بیمارستان امین

 ابتداي خیابان مدرس -میدان قدس  4452031-8 اصفهان بیمارستان فیض بیمارستان استان اصفهان

 خ بزرگمهر 3-32912000 اصفهان بیمارستان ایت هللا صدوقي

 خیابان احمد آباد 2291071 اصفهان بیمارستان امیرالمومنین )ع(

 خیابان عالمه مجلسي 4456061 اصفهان بیمارستان )س(زهرا مرضیه 

 بعد از حرم -چهارراه عاشق اصفهاني  -زینبیه  7-5511195 اصفهان بیمارستان حضرت زهرا

 خیابان شهیدستاري -جاده فرودگاه 5772983-0311 اصفهان بیمارستان شهیدبابائي

 خیابان میر 36613082 اصفهان بیمارستان سپاهان

 خ سلمان فارسي بعد از بل شهرستان 2600961-5 اصفهان بیمارستان دکتر چمرانشهید 

 بلوار ارغوانیه 0311-5312020 اصفهان کلینیکي فارابي

 روبروي بانک سپه -خیابان سپهساالر  -خیابان امام سجاد)ع(  6306001-4 اصفهان بیمارستان حجتیه

 خیابان چهار باغ باال 03116272001-9 اصفهان بیمارستان دکتر علي شریعتي

 بلوار صفه -سه راه حکیم نظامي  36685555 اصفهان بیمارستان الزهرا)س(

 خیابان صفه 6281080-0311 اصفهان بیمارستان ارتش  577

 سه راه حکیم نظامي 36201394 اصفهان بیمارستان تخصصي خانواده

 اتوبان ذوب آهن 7753255 اصفهان بیمارستان شهداي هفتم تیر زندان



 چهار راه حکیم نظامي 4-36273031 اصفهان بیمارستان سعدي

 بیمارستان آیت ا... کاشاني -خیابان آیت ا... کاشاني  0313-2330091 اصفهان بیمارستان ایت ا... کاشاني

 نبش پل فلزي-خیابان شهید مطهري  0311-2367001 اصفهان بیمارستان شهید بهشتي

 اتوبان خیام کوي نهر فرشادي 2350214 اصفهان بیمارستان سیدالشهداء )ع( بیمارستان استان اصفهان

 اتوبان کاوه خیابان دکتر غرضي 4515920-0311 اصفهان بیمارستان دکتر غرضي

   اصفهان بیمارستان شهرضا -امیرالمومنین

 جرجاني میدان قدس بیمارستان 4451996-7 اصفهان بیمارستان جرجاني 

 خیابان سروش 9-32250041 اصفهان بیمارستان عسگریه

 شاهین شهر گلدیس خ رضوي 0312-5260801 اصفهان بیمارستان شاهین شهر -گلدیس 

 بلوار انقالب اسالمي خیابان آموزش و پرورش 0312224444 اصفهان بیمارستان میمه -حضرت محمد ) ص ( 

 جرقویه 7222801-2 اصفهان بیمارستان جرقویه-امام خمیني )ره( 

 خ شهید رجائي 2259061-0323 اصفهان بیمارستان نائین -حشمتیه 

 بلوار شهید مطهري روبروي قرض الحسنه قوامین 3248077-0312 اصفهان بیمارستان شهرخمیني -ساعي 

 بلوار طالقاني -داران  4-03724222541 اصفهان بیمارستان فریدن -شهیدرجائي 

 خیابان ابن سینا 6056-0322322 اصفهان بیمارستان سمیرم -خمیني امام 

 خیابان بوعلي 0312-3225081 اصفهان بیمارستان شهرخمیني -شهید اشرفي 

 ابتداي بلوار بسیج -خیابان آیت اله طالقاني  03117421011 اصفهان بیمارستان فالورجان -امام خمیني )ره(

 زرین شهر خ باهنر بیمارستان شهداي لنجان 03342237326 اصفهان بیمارستان لنجان -شهداي 

 بیمارستان محمد رسول هللا)ص(-بلوار رسالت-بلوار امام خمیني-5محله-صفاییه 5274564-72 اصفهان بیمارستان مبارکه -محمدرسول هللا)ص( 

 خیابان بیست و دوم بهمنخیابان شریعتي ,  2643000-3 اصفهان بیمارستان نجف اباد -شهید محمد منتظري 

 روبروي ورزشگاه-خیابان امام خمیني-شهر تیران  3226776-0332 اصفهان بیمارستان بهنیا تیران و کرون

 نجف آباد 18كیلومتر  -اصفهان  2085-2228944 اصفهان بیمارستان ابادنجف -آیت اله مدرس 

 گلدشت خ جانبازان بیمارستان شهید رجایي 03312232585 اصفهان بیمارستان ابادنجف -شهید رجایي گلدشت 



 فریدونشهربلوار بسیج 5222042-0372 اصفهان بیمارستان فریدونشهر -حضرت رسول اکرم )ص(

 بیمارستان صاحب الزمان -خیابان صاحب الزمان  -میدان صاحب الزمان  0321-2223000 اصفهان بیمارستان شهرضا-صاحب الزمان 

 شهرضا. خیابان شهید بهشتي . روبروي هالل احمر 03212222022 اصفهان بیمارستان شهرضا -حضرت سجاد

 خیابان قدس بلوارابشار 20-03223227612 اصفهان بیمارستان سمیرم -سیدالشهداي 

 خیابان شهید ر جایي 55451515 اصفهان بیمارستان کاشان -نقوي

 اباذر خ 0361-4443000 اصفهان بیمارستان کاشان-اخوان

 خ بهشتي کوچه شهیددیمي 55461717 اصفهان بیمارستان میالد )کاشان( بیمارستان استان اصفهان

 خ شهید بهشتي 0361-4460180 اصفهان بیمارستان کاشان-شبیه خواني 

 جاده راوند 3بلوار قطب راوندي کیلومتر  5550026-0361 اصفهان بیمارستان شهید بهشتي )کاشان

 خ امیر کبیر 55342020 اصفهان بیمارستان کاشان-متیني

 خیابان ولي عصر -آران بیدگل میدان طالقاني  54724041 اصفهان بیمارستان آران و بیدگل -سیدالشهداء 

 جنب بانک صادرات -خیابان معلم  54724141 اصفهان بیمارستان آران و بیدگل -شهید رجایي 

 -بلوار شهید مصطفي خمیني  4242066-0362 اصفهان بیمارستان نزنط-خاتم االنبیا 

 ------------------------------------------------------------- -------------------- اصفهان بیمارستان آران و بیدگل -96تختخوابي

 خیابان شهید بهشتي جنب پاسگاه نیروي انتظامي 32233777 البرز بیمارستان امام خمیني

 بلوار شهداي دانش آموز -چهارراه دولت آباد  7-32771000 البرز بیمارستان قائم )عج(

 میدان شهید مدني -شهرک شهید باهنر)جهانشهر ( بلوار ماهان 34427001 البرز آزمایشگاه شهید آیت اله مدني

 خیابان شهید بهشتي خیابان کسري بیمارستان کسري 34405073 البرز بیمارستان کسري

 میدان ولي عصر -انتهاي باغستان غربي  -البرز  34192516 البرز بیمارستان البرز

 خ شهید بهشتي میدان شهدا خ کمالي 32222021 البرز بیمارستان کمالي

 خیابان چالوس روبروي باغ دریاني اول منطقه دو اسالم اباد 32249004 البرز بیمارستان حضرت علي )ع(

 خیابان چالوس -سه راه رسالت  32509256-32500123 البرز بیمارستان شهید دکتر باهنر

 ماهدشت.-جاده محمد شهر-البرز 37385001-2 البرز بیمارستان دکترعلي شریعتي



 اشتهارد میدان شهید سلطاني بلوار ایت هللا خامنه اي 0262-27273036 البرز بیمارستان اشتهارد -فاطمه الزهرا 

 ابتداي خ قلم -خ شهید بهشتي -حصارك  34570030 البرز بیمارستان شهیدرجائي

 خ شهید مطهري-شهرستان نظراباد 026245355953 البرز بیمارستان نظرآباد -امام حسن مجتبي 

 بلوار آیت هللا خامنه اي 026-44210928 البرز بیمارستان هشتگرد -امام جعفر صادق 

 امام علي )ع(بلوار   ایالم بیمارستان بیمارستان و زایشگاه کوثر

 بلوار سیدالشهدا بیمارستان قائم  ایالم بیمارستان حضرت قائم )عج(

 جنب ایران خودرو-بلوار شهیدبهشتي  08432227143 ایالم بیمارستان آیت اله طالقاني

 میدان کشوري تپه شاهد 08433338455 ایالم بیمارستان شهید مصطفي خمیني

 خیابان آیت ا... حیدري 08433338228 ایالم بیمارستان امام خمیني )ره(

 خیابان بسیج -شهرستان ایوان  08433234609 ایالم بیمارستان ایوان -امام رضا )ع( 

 سرابله خیابان اصلي 08434224601 ایالم بیمارستان شیروان چرداول-امام علي )ع( 

 شهید جعفريدره شهر خیابان  08435224993 ایالم بیمارستان دره شهر-ولیعصر )عج( 

 آبدانان جاده کمربندي 08433622410 ایالم بیمارستان آبدانان -حضرت رسول اکرم )ص( 

 خ امام زاده سید حسن 0842823392 ایالم بیمارستان امام حسین )مهران(

 برازجان 07712522592 بوشهر بیمارستان برازجان -تختخوابي 160جدیدالتاسیس 

 خیابان سیراف-میدان معلم  2526591 بوشهر بیمارستان فاطمه زهرا)س(

 روبري پلیس راه -جاده برازجان  5کیلومتر -گناوه  07733134625 بوشهر بیمارستان امیرالمومنین )ع( )گناوه(

 -سبزاباد 20-4542815 بوشهر بیمارستان سلمان فارسي )تامین اجتماعي (

 نرسیده به پلیس راه-گناوه  07733124600 بوشهر بیمارستان سوانح و سوختگي )گناوه( بیمارستان استان بوشهر

 جاده بوشهر کنگان -خورموج  07735325470 بوشهر بیمارستان ( تخت خوابي زینبیه )خورموج

 جزیره خارگ بیمارستان خلیج فارس صنعت نفت 2823301-0772 بوشهر بیمارستان خارک -خلیج فارس

 خیابان مهر -هکتاري جنوبي  28انتهاي  -برازجان  0773-4247898 بوشهر بیمارستان برازجان -تخصصي زنان و زایمان مهر 

 خیابان رازي-کنگان  07737224792 بوشهر بیمارستان امام خمیني )کنگان(



 شهرستان جم شهرك توحید 23003-077276 بوشهر بیمارستان توحید

 برازجان خیابان شهیدچمران 4245911 بوشهر بیمارستان دشتستان -شهریور17

 خیابان آبگرم-اهرم-تنگستان 07725222251 بوشهر بیمارستان تنگستان-امام حسین)ع( 

 -بوشهر 07714544272 بوشهر بیمارستان خاتم االنبیاء نداجا

 عسلویه -كنگان 07712522592 بوشهر بیمارستان عسلویه -تختخوابي  32جدیدالتاسیس 

 خیابان امام حسین -دیلم 07733241160 بوشهر بیمارستان بیمارستان استان بوشهر )دیلم( بقیه هللا االعظم)عج(

 ورودي شهر -بوشهر 07712522592 بوشهر بیمارستان تختخوابي 200جدیدالتاسیس 

 فلکه دوم-خ خزانه بخارایي-بزرگراه بعثت 55061131-6 تهران بیمارستان آیت ا...کاشاني

 خیابان انقالب نرسیده به میدان فردوسي خیابان پارس بیمارستان دادگستري 5-66701152 تهران بیمارستان استان تهراندادگستري بیمارستان 

 اول خیابان نوفل لوشاتو -خیابان حافظ  66702011-5 تهران بیمارستان مروستي

 بیمارستان بانک مليخیابان فردوسي ادارات مرکزي بانک ملي  7-66731361 تهران بیمارستان بانک ملي

 نرسیده به میدان حسن آباد-امام خمیني  -خ 66348500-9 تهران بیمارستان سینا

 خیابان حافظ خیابان سرهنگ سخائي بیمارستان مرکزي شرکت نفت 02166703319 تهران بیمارستان شرکت نفت

 ، بیمارستان عیوض زاده277، پالک خیابان جمهوري ، خیابان شیخ هادي  66702121-5 تهران بیمارستان عیوض زاده

 23پالک-خیابان الوند-میدان آرزانتین-تهران 88785775 تهران تصویربرداری الوند تصویربرداري استان تهران

 تقاطع جمهوري-خیابان حافظ  66707071-6 تهران بیمارستان نجمیه

 سعدي نبش خیابان هدایت خیابان-خیابان انقالب-تهران 6676106-021 تهران بیمارستان امیر اعلم

 نبش خیابان چهلستون-میدان دکتر فاطمي-تهران 88957391-6 تهران بیمارستان سجاد )شهرام( بیمارستان استان تهران

 روبروي مجلس شوراي اسالمي -خیابان مجاهدین اسالم  -میدان بهارستان  77535110 تهران بیمارستان شهید دکتر معیري

 خیابان مجاهدین اسالم روبروي پمپ بنزین 33120078 تهران کلینیکي شفایحیائیان

 خیابان مولوي ایستگاه باغ فردوس 021-55637048 تهران بیمارستان شهیداکبرآبادي

 72پالک -خیابان شهید رضوي-خیابان ري-میدان قیام  9-33129111 تهران بیمارستان سوم شعبان بیمارستان استان تهران

 خیابان شوش میدان شهید هرندي ابتداي خزانه بخارائي 55305454 تهران بیمارستان خیریه ولیعصر



 کوچه بادامچي -چهارراه گلوبندک  55801630 تهران بیمارستان سیدالشهدا)ع(

 خیابان مولوي چهارراه مولوي بیمارستان شهیدآیت اله اشرفي اصفهاني 55625555 تهران بیمارستان شهیدآیت اله اشرفي

 جنب اتوبان شهید محالتي-خیابان ري  33552001 تهران بیمارستان بازرگانان )شهید اندرزگو( بیمارستان استان تهران

 خیابان فدائیان اسالم -خیابان شوش شرقي  55062628 تهران بیمارستان مهدیه

 بیمارستان رازي-میدان وحدت اسالمي -خیابان وحدت اسالمي 55609951 -3 تهران کلینیکي رازي)پوست(

 خیابان بهارستان روبروي سازمان تبلیغات مرکز پزشکي طرفه 77626550 تهران کلینیکي طرفه تهران

   تهران کلینیکي هشترودیان

 مدائنبیمارستان -خیابان برادران مظفر نرسیده به چهارراه ولیعصر -خ انقالب  66469205 تهران بیمارستان مدائن بیمارستان استان تهران

 خ كارگرجنوبي پایین ترازچهارراه لشگربیمارستان روزبه 55419151-5 تهران بیمارستان روزبه

 خیابان کارگر جنوبي خ کمالي بیمارستان لقمان حکیم 55419005-021 تهران بیمارستان لقمان حکیم

 خیابان کارگر جنوبي میدان قزوین 14-55400005 تهران بیمارستان فارابي

 خیابان هالل احمر تقاطع نواب وعباسي شهید حسین فهمیده 55411217 تهران بیمارستان شهید حسین فهمیدهکودکان 

 278خیابا ن ولیعصر بین خیابان مولوي و چهارراه مختاري پال ک  55384925 تهران بیمارستان پارسا

 بهارلوبیمارستان  -میدان راه آهن میدان بهداري 55658501 تهران بیمارستان بهارلو

 تهران خیابان آزادي خیابان میمنت 66001126-29 تهران بیمارستان آزادي

 62خیابان آزادي خیابان میمنت پالک  66001126-9 تهران بیمارستان روانپزشکي میمنت

 خیابان کارون -خیابان آذربایجان  66875065 تهران بیمارستان شهریار بیمارستان استان تهران

 خیابان کارون، چهارراه توس 66014800 - 02 تهران بیمارستان استان تهرانبابک بیمارستان 

 13458-36455خیابان آذربایجان نبش خیابان رودکي،کدپستي :  66862765 تهران بیمارستان اقبال بیمارستان استان تهران

   تهران بیمارستان لوالگر

 38باالتر از پمپ بنزین روبروي بانک کشاورزي پ خیابان وصال شیرازي  66469073 تهران بیمارستان البرز

 17روبروي شهرداري منطقه  -خ ابوذر  -خ قلعه مرغي  -خ قزوین  55725216-021 تهران بیمارستان ضیائیان

 خ شهید بنایي-خ شهید رجایي -بلوار معلم-چهارراه یافت آباد 6-66242710 تهران بیمارستان غیاثي بیمارستان استان تهران



 بیمارستان شهداي یافت آباد-بلوار الغدیر-یافت آباد-تهران 66822105-021 تهران بیمارستان شهداي یافت آباد

 -------------------------- 66250742 تهران بیمارستان شهیدفیاض بخش

 شکاريروبروي پایگاه یکم  -سرآسیاب مهر اباد جنوبي  66636801 تهران بیمارستان شهید مهدي شریعت رضوي

 3فاز -شهرک اکباتان 44670888-9 تهران بیمارستان صارم بیمارستان استان تهران

 جاده مخصوص كرج سر كمر بندي آزادگان 6كیلومتر  021-44503395 تهران بیمارستان روانپزشکي ایران

 آموزشي پژوهشي و درماني دکتر شریعتيمرکز -سه راه جالل آل احمد -خ کارگر شمالي  88636000-84901 تهران بیمارستان دکتر شریعتي

 کارگر شمالي نبش بزرگراه جالل آل احمد 88029600-69 تهران بیمارستان مرکز قلب تهران بیمارستان استان تهران

 جنب پادگان -اعتماد زاده شمالي  -کارگر شمالي  88028350 تهران بیمارستان ارتش 501

 خیابان زرتشت غربي -خیابان ولیعصر  9-88960081 تهران بیمارستان مهر بیمارستان استان تهران

 نرسیده به خیابان عبداله زاده -بلوار کشاورز  88960051-9 تهران بیمارستان استان تهران -بیمارستان پارس 

 59بیمارستان ساسان شماره  -بلوار کشاورز-میدان ولي عصر  88965170 تهران بیمارستان ساسان

 بلوارکشاورز نبش وصال شیرازي 88964135 تهران بیمارستان آریا

 نرسیده به وصال شیرازي -خیابان ایتالیا  9-88966130 تهران بیمارستان شهیدمصطفي خمیني

 انتهاي غربي بلوار کشاورز ، مجتمع بیمارستاني امام خمیني )ره( 9-66939001 تهران بیمارستان امام خمیني )ره(

 انتهاي بلوار كشاورز 66581571 تهران کلینیکي انستیتوکانسر

 انتهاي بلوار کشاورز .مرکز طبي کودکان 66929235 تهران بیمارستان مرکز طبي کودکان

 جنب پارك شفق 21خ سید جمال الدین اسد آبادي خ  021 - 88717272 تهران بیمارستان حضرت فاطمه )س(

 خیابان ولي عصر )عج( ابتداي خ توانیر بیمارستان دي 19-88797111 تهران بیمارستان دي بیمارستان استان تهران

 میدان ونک خیابان مالصدرا 81263044 تهران بیمارستان بقیه ا... االعظم )عج( بیمارستان استان تهران

 خیابان ستارخان خیابان نیایش 64351-021 تهران بیمارستان حضرت رسول اکرم )ص(

 جنب برج میالد -نرسیده به پل اتوبان چمران  -بزرگراه همت  021-82039 تهران بیمارستان میالد

 .خ سیماي ایران.نبش فالمک جنوبي5شهرک غرب. فاز  88369862 تهران بیمارستان الله بیمارستان استان تهران

 فرحزادي و دادمانتقاطع بزرگراه شهید  4شهرک قدس فاز  88086081-5 تهران بیمارستان آتیه بیمارستان استان تهران



 فلکه دوم صادقیه .بلوار آیت ا... کاشاني .بلوار اباذر. 44079131-021 تهران بیمارستان پیامبران بیمارستان استان تهران

 ابتداي آیت هللا کاشاني -فلکه دوم صادقیه  -تهران  44092621 تهران بیمارستان ابن سینا بیمارستان استان تهران

 بلوار دهکده المپیک ـ میدان المپیک ـ خیابان ایرانیان ـ بیمارستان ایرانیان 44708590-3 تهران بیمارستان روانپزشکي ایرانیان

 خیابان احمد قصیر -خیابان شهید بهشتي  -تهران  88733571 تهران بیمارستان آسیا بیمارستان ، استان تهران

 خیابان شهید احمد قصیر نبش کوچه هشتم 88734551 تهران بیمارستان پاستورنو بیمارستان استان تهران

 23پالک  -خیابان الوند  -میدان آرژانتین  021-88774444 تهران بیمارستان کسري بیمارستان استان تهران

 خیابان شریعتي باالتراز حسینیه ارشاد 8-22227021 تهران بیمارستان کودکان مفیدتهران

 83پ  -خ سمیه  -خ شریعتي  73999 تهران بیمارستان آراد بیمارستان استان تهران

 144نرسیده به سه راه طالقاني روبروي خ آمل پ  -خ شریعتي  77601052و  53 تهران بیمارستان پاسارگاد بیمارستان استان تهران

 کارگرخ شهید جواد  -خیابان شریعتي نرسیده به سه راه طالقاني  77608161- تهران بیمارستان ایرانشهر

 خیابان طالقاني نبش بهار شمالي 88822222 تهران بیمارستان 502

 کوچهیاوطني-خیابا ن حسیني -میدان تختي آر-خیابان بهشتي  02188751414 تهران بیمارستان بیمارستان استان تهران -مادران 

 105خ شهید موسوي تقاطع سمیه ش  88843975 تهران مرکز جراحی حضرت زینب )س(

 196پالک-قائم مقام فراهاني -خ 88712931 تهران بیمارستان تهران کلینیک بیمارستان استان تهران

 بیمارستان مهراد-نبش کوچه ششم-خیابان میرعماد-خیابان شهید مطهري 88747401 تهران بیمارستان مهراد بیمارستان استان تهران

 زند، خیابان سنائيخیابان کریمخان  021-88821021 تهران بیمارستان تهران

 خ مطهري خ فجر 9الي 88820091 تهران بیمارستان جم

 خ.قرني نبش خ.سپند 88827045-9 تهران بیمارستان آپادانا بیمارستان استان تهران

 31شماره  -جنب بانک صادرات  -تقاطع خ ولي عصر و خ طالقاني  -تهران  021-66464823 تهران بیمارستان کودکان تهران

 خیابان به آفرین 88937902 تهران بیمارستان فیروزگر

 خیابان شهید عبادي -نرسیده به خیابان ولي عصر  -انتهاي خیابان شهید بهشتي  88714891 تهران بیمارستان توس بیمارستان استان تهران

 ................... 88897761 تهران بیمارستان میرزاکوچک خان

 86کریمخان خ آبان جنوبي )شهید عضدي ( پالک  88902785-8 تهران بیمارستان تهرانآبان بیمارستان استان 



 خیابان ابان جنوبي-خیابان کریمخان زند 88902155 تهران بیمارستان پانزده خرداد

 میدان امام حسین ابتداي خ شهید مدني -تهران  77556069 تهران بیمارستان امام حسین )ع(

 504بیما  -نرسیده به سبالن شمالي  -خ شهید قدوسي  -خ شریعتي  88402013 تهران بیمارستان 504

 خ دماوند ایستگاه قاسم اباد خ شهید کیایي 4-77547971 تهران کلینیکي بهرامي

 تهرانپارس فلکه سوم تهرانپارس 77884684 تهران بیمارستان تهرانپارس بیمارستان استان تهران

 زیر پل سیدخندان نبش ابوذر غفاري 22869647 تهران بیمارستان رسالت بیمارستان استان تهران

 14اتوبان رسالت نبش خیابان  22868885 تهران بیمارستان قمر بني هاشم

 پاسداران بوستان نهم مرکز پزشکي لبافي نژاد 2254911-18 تهران بیمارستان شهید لبافي نژاد

 فرعي ۵تهران خیابان پاسداران، خیابان گلستان پنجم، پالک  –گلستان نداجا  02122549096 تهران بیمارستان بیمارستان استان تهران -گلستان 

 میدان رسالت خیابان هنگام میدان الغدیر 77808880-4 تهران بیمارستان الغدیر بیمارستان استان تهران

 خیابان صنایع -خیابان شهید لنگري  -نوبنیاد  22937031 تهران بیمارستان شهید دکتر چمران بیمارستان استان تهران

 تهران.خ شریعتي.خ كاج.بیما خانواده 77603076 تهران بیمارستان خانواده

 میدان قدس خیابان شهرداري 22718001 تهران بیمارستان شهدا تجریش

 مخابرات پیروزي بیمارستان فجرخیابان پیروزي سه راه سلیمانیه جنب  02138244493 تهران تصویربرداری رادیوتراپي بیمارستان فجر

 خیابان دماوند روبروي كارخانه آزمایش 77312011 تهران بیمارستان شهید دکتر لواساني

 خ کرمان-میدان کالنتري-خ شکوفه -خ پیروزي-میدان شهدا 021-33336698 تهران بیمارستان مردم

 بهمنیار بیمارستان مفرح خیابان 55311925-9 تهران بیمارستان مفرح بیمارستان استان تهران

 شهر ري 55902064-9 تهران بیمارستان ري -فیروزآبادي

 شهر ري امین آباد 33401623 تهران بیمارستان ري -مرکز روانپزشکي رازي امین آباد

 انتهاي خیابان شهید رجایي 55228592 تهران بیمارستان شهداي هفتم تیر

 1نیاوران منظریه  22287385 تهران بیمارستان باهنر

 خ شریعتي دو راهي قلهک 22266564 تهران بیمارستان کیان بیمارستان استان تهران

 طبایي نبش خیابان-خیابان پورزاهد-انتهاي خیابان برادران بهشتي -فلکه دوم دولت آباد-شهرک دولت آباد -شهرري 33390111 تهران درمانگاه درمانگاه حضرت علي اصغر درمانگاه استان تهران



 خ ولیعصرباالتر ازمیدان ونک خ شهید والي نژاد 81161-021 تهران بیمارستان شهیدهاشمي نژاد بیمارستان استان تهران

 بزرگراه ایت ا... صدر میدان پیروز خ شهید برادران رحماني نبش دلپذ یر 22542399 تهران بیمارستان صدر

 خیابان یخچال-ایستگاه یخچال-دوراهي قلهک-شریعتي خیابان 5-22544173-021 تهران بیمارستان هدایت

 نرسیده به دوراهي قلهک-خیابان شریعتي 22009071 تهران بیمارستان ایرانمهر بیمارستان استان تهران

 اسایشگاه رضایي -خیابان شهید ابراهیمي  -نیاوران  22284850-021 تهران بیمارستان رضایي

 نیاوران دارآباد 27123000 تهران مرکز جراحی دکترمسیح دانشوريمرکزآموزشي پژوهشي ودرماني 

 خیابان شریعتي پل رومي خیابان شریفي منش کوچه آذر 22001072 تهران بیمارستان اختر

 بیمارستان طالقاني-جنب دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي-اوین-چمران 22401935-22403838 تهران بیمارستان آیت هللا طالقاني

 تجریش خیابان باهنر خیابان جماران بیمارستان جماران 22290204-8 تهران بیمارستان بقیه ا...جماران بیمارستان استان تهران

 خ ولیعصر باالترازمیردامادبیمارستان ولیعصر)عج(ناجا 021-88770023 تهران بیمارستان ولیعصر)عج( ناجا

  88770031-6 تهران بیمارستان شهید مطهري

 خیابان ولیعصر باال تر از میدان ونک خیابان رشید یاسمي 88790300 تهران بیمارستان بیمارستان استان تهران -االنبیا ء )ص(  خاتم

 تهران بیمارستان روانپزشکي نیایش
22704122- 22090124-22079738-

22079 
 1انتهاي خیابان سعادت آباد خیابان باغستان یکم خیابان گلستان پالک 

 سعادت آباد.میدان کاج.بلوار سرو شرقي.نرسیده به میدان فرهنگ 22363312-20 تهران بیمارستان پارسیان بیمارستان استان تهران

 تهران بزرگراه ش چمران پل مدیریت خ سعادت اباد 22074087-95 تهران بیمارستان شهید مدرس بیمارستان استان تهران

 خیابان شهید بخشایش -بعد از میدان سرو -سعادت آباد 021-23021000 تهران بیمارستان عرفان بیمارستان استان تهران

 جاده قدیم روبروي شهرک کاووسیه 20کیلومتر  02144982183 تهران بیمارستان ارشاد

 سعیدیه _ بلوارسردارشهیدبرنده سیفي 0228_ 2229600 تهران بیمارستان اسالمشهر -امام رضا

 سه راه اندیشه-شهرک اداري شهریار 3-322741 تهران بیمارستان شهریارتامین اجتماعي 

 شهرستان ورامین بلوار امام رضابیمارستان ش مفتح 14-4223011 تهران کلینیکي ورامین -شهید دکتر محمد مفتح 

 شریف آبادنرسیده به پلیس راه  -كیلومتري جاده خاوران 35 02923472100 تهران بیمارستان پاکدشت -زعیم 

 بیمارستان فاطمه الزهرا )س( -خیابان بخشداري  4233770-0229 تهران بیمارستان رباط کریم بیمارستان استان تهران -فاطمه الزهرا )س(



 میدان امام حسین )ع( خ دماوند 9-33348036 تهران بیمارستان بوعلي

 بزرگراه رسالت قبل از خروجي کرمان مقابل مجتمع تجاري دنیاي نور 021-26300164 تهران بیمارستان بینا بیمارستان استان تهران

 تذتارلزلز 44554111 تهران کلینیکي ري -باب الحوائج

 پشت پمپ بنزین -میدان نماز  -اسالمشهر  56379021 تهران بیمارستان اسالمشهر بیمارستان استان تهران-امام زمان )ع( 

 خیابان ولیعصر)عج(تقاطع نیایش 23921 تهران بیمارستان تهرانقلب شهید رجایي بیمارستان استان 

تختي ویژه کودکان سرطاني بیمارستان استان  100بیمارستان خیریه )محک(

 تهران
 بلوارمحک-بلوار جنت  -جاده لشگرک بلواراوشان-دارآباد 021-23501001 تهران بیمارستان

 106خیابان ولیعصر باالتر ازظفر ابتداي خیابان اسفندیارپالک  021-82401603 تهران بیمارستان بیمارستان استان تهران -بیمارستان نور 

 افسریه سه راه تختي 021- 39950 تهران بیمارستان بعثت نهاجا بیمارستان استان تهران

 روبروي شهرداري شهریور خیابان روح افزا 17میدان  021-5228686 تهران بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا )س( دماوند

 مجتمع بیمارستاني امام خمیني)ره( -انتهاي بلوار کشاورز 66581536 تهران تصویربرداری مرکز تصویر برداري تهران

 جنب بیمارستان هاشمي نژاد -خیابان والي نژاد  -باالتر از میدان ونک  -تهران خ ولي عصر  88644630-9 تهران بیمارستان بیمارستان محب مهر ) پاراکلینیکي و بستري(بیمارستان استان تهران

 انتهاي خیابان اقدسیه بعد ازپل اراج 021-22444129 تهران بیمارستان ارتش 505

 شهر ري 44455566 تهران بیمارستان ري -دارالتوحید

 ندتذاراللز 44421321 تهران کلینیکي ري -یادگار 

 خیابان بوستان -خیابان ولنجک  -چهارراه پارک وي  -خیابان ولیعصر  021-22420136 تهران بیمارستان رامتین

 خیابان ولیعصر تقاطع شهید بهشتي )عباس آباد( 021-88710294 تهران بیمارستان ارتش 503

 20الدن پالک بلوار شهید لواساني قبل از تقاطع پاسداران نبش کوچه  021-22285668 تهران بیمارستان فرمانیه بیمارستان استان تهران

 روبروي فرهنگسراي قانون -شهرک غرب خیابان ایران زمین شمالي 63-82499760 تهران بیمارستان بهمن

 بیمارستان کوهرنگ
چهار محال و 

 بختیاری
 خ -كوهرنگ 123654789

 بیمارستان شهرکرد-هاجر
چهار محال و 

 بختیاری
 خیابان پرستار 2220016-0383



 بیمارستان شهرکرد -آیت هللا کاشاني
چهار محال و 

 بختیاری
 شهرکرد خیابان پرستار 03832228600

 بیمارستان شهرکرد -رسالت 
چهار محال و 

 بختیاری
 جاده شهركرد _ سامان 5كیلومتر  4422400-0381

 بیمارستان شهرکرد -امام علي )ع( 
چهار محال و 

 بختیاری
 جاده فرخشهر 5کیلومتر  3822424900

 بیمارستان فارسان -سیدالشهداء 
چهار محال و 

 بختیاری
 روبروي پمپ بنزین-بلوار ایت هللا خامنه اي  038327227331

 بیمارستان فارسان -سینا جونقان 
چهار محال و 

 بختیاری
 مرکز روانپزشکي سینا-جونقان 0382-7463331

 بیمارستان بروجن-ولیعصر)عج( 
چهار محال و 

 بختیاری
 بلوار ملت 03834222386

 بیمارستان اردل-سي و دو تختخوابي امام رضا)ع(
چهار محال و 

 بختیاری
 اردل روبروي هالل احمر 03836222032

 بیمارستان ناغان-سي ودو تختخوابي امام جواد)ع(
چهار محال و 

 بختیاری
 خیابان اصلي -ناغان  -کیار  038326373660

 خ طالقاني -بیرجند  32226596 خراسان جنوبی بیمارستان بیرجند -امام رضا

 خیابان شفا -بلوار سیمان شهر 05625233001-7 خراسان جنوبی بیمارستان شهدا قائنات

 نهبندان بلوار دانشگاه 6224300 خراسان جنوبی بیمارستان نهبندان-شهیدآتشدست 

   خراسان جنوبی بیمارستان تختخوابي سربیشه32

 خیابان امام خمیني 0534-2222801-3 خراسان جنوبی بیمارستان جنوبيشهید دکتر فردوس بیمارستان استان خراسان 

  - خراسان جنوبی بیمارستان سرایان-تختخوابي 32

 سه راه معلم 2220591 خراسان جنوبی بیمارستان بیرجند -522ارتش 

 طهماسبيخیابان پاسداران تقاطع شهید  13-4435012 خراسان جنوبی بیمارستان بیرجند-شهید دکتر رحیمي

 روبروي دانشگاه علوم پزشکي -خ زکریاي رازي-خ غفاري 9-4443000-0561 خراسان جنوبی بیمارستان بیرجند -ولیعصر )عج(

   خراسان جنوبی بیمارستان درمیان-تختخوابي 32



 میدان طالقاني 2222028 خراسان جنوبی بیمارستان بیرجند-مهر

 نرسیده به ترمینال-خیابان امام رضا  خراسان رضوی بیمارستان علي ابن ابیطالب

   خراسان رضوی بیمارستان طالقاني )تربت جام(

 3امام رضا  -طرقبه  -سه راه شاندیز  0511-5510010-17 خراسان رضوی بیمارستان دکتر علي شریعتي

   خراسان رضوی بیمارستان فاطمیه

   خراسان رضوی بیمارستان جدید سرخس

 خیابان صاحب الزمان جنوبي 0531-2226206 خراسان رضوی بیمارستان حیدریهدکتر قرائي تربت 

 بلواررازي 9-05825231005 خراسان رضوی بیمارستان گودرز-امام خمیني 

   خراسان رضوی بیمارستان مادر

   خراسان رضوی بیمارستان جدید کالت

   خراسان رضوی بیمارستان گوهرشاد

 میدان ده دي -خیابان رازي شرقي  -باهنر  -مشهد 05138544315 رضویخراسان  بیمارستان سینا

 خیابان امام رضا )ع(.-مشهد  38596061 خراسان رضوی بیمارستان موسي بن جعفر )ع( بیمارستان استان خراسان رضوي

 چهارراه گلستان شرقي -چمران خیابان جهانباني  0513-2229094 خراسان رضوی بیمارستان آریا

 میدان امام رضا )ع( -خیابان ابن سینا  0513-8543031-9 خراسان رضوی بیمارستان رضا )ع( امام

 خیابان طاهري -میدان توحید -مشهد  37269021 خراسان رضوی بیمارستان بیمارستان استان خراسان رضوي -فوق تخصصي کودکان دکتر شیخ 

 16نبش آزادي  -چهارراه زرینه  0511-2231061-5 خراسان رضوی بیمارستان ام البنین )س(

 خیابان زایشگاه -چهارراه زایشگاه  -بجنورد  05832236551 خراسان رضوی بیمارستان بنت الهدي

 فلكه ایران -میدان امام )ره( 3333611 خراسان رضوی بیمارستان بهمن خراسان رضوي نیشابور 22

 2مصلي -مصليبلوار  3652000 خراسان رضوی بیمارستان امام زمان

 21وحدت-بلوار وحدت 0511-3682671-3 خراسان رضوی بیمارستان امام هادي)ع(

 بین میدان طبرسي و چهار راه مقدم -خیابان طبرسي  0511-3682135-8 خراسان رضوی بیمارستان جواداالئمه طبرس

 راه فردوسيبزرگراه آسیایي سه  ۵۴23970 خراسان رضوی بیمارستان آیت هللا طالقاني )مشهد(



 انتهاي بلوار ابوریحان -خیابان شهید مفتح  -طالب -مشهد  32737011-051 خراسان رضوی بیمارستان شهید هاشمي نژاد

 بلوار مفتح -خیابان طالب  32787001 خراسان رضوی بیمارستان امام حسین )ع(

 33شهیدآویني  -گلشهر  0511-2590133 خراسان رضوی بیمارستان بیمارستان خیریه امام سجاد )ع(

 پیچ دوم تلگرد - 2صاحبدالن  - 26عالمه طباطبایي  -کوي طالب  05132595516 خراسان رضوی بیمارستان بهمن22

 نرسیده به چهارراه نخریسي -خیابان فدائیان اسالم  0511-8592121-9 خراسان رضوی بیمارستان سوانح شهید کامیاب

 خیابان کوهسنگي -ابتداي خیابان احمداباد 38400001 رضویخراسان  بیمارستان قائم )عج(

 خیابان بهار. جنب فروشگاه اتکا. 8542140 خراسان رضوی بیمارستان ارتش 550

 57نبش امام خمیني -خیابان امام خمیني  46123001 خراسان رضوی بیمارستان ثامن االئمه )ع( ناجا

 14کوهسنگي  -خیابان کوهسنگي  0511-8403015-20 خراسان رضوی بیمارستان شهریور17

 فلکه الندشت -خیابان کوهسنگي  0511-8426082-4 خراسان رضوی بیمارستان امید

 ابتداي خیابان هنرستان -بلوار وکیل اباد  05138816010 خراسان رضوی بیمارستان جواداالئمه قلب وعروق

 نبش خیابان کوثر -بلوار وکیل اباد  0511-8817980 خراسان رضوی بیمارستان فارابي

 8و  6بین پاستور -خیابان پاستور  38410246 خراسان رضوی بیمارستان بیمارستان و زایشگاه پاستورنو

 17نبش فالحي  -بلوار فالحي  -شهرک لشگر  0511-5214001-3 خراسان رضوی بیمارستان مهرگان

 ابتداي جاده باغرود -فلکه باغرود  -میدان بسیج  -نیشابور  34263800 خراسان رضوی بیمارستان نیشابور -حکیم

 خیابان شهید مطهري.-چناران-خراسان رضوي 05826223001 خراسان رضوی بیمارستان ثامن االئمه )ع()چناران

 به طرف فلکه فردوسي -چهارراه ابوطالب  05137281401 خراسان رضوی بیمارستان خاتم االنبیاء

 بعدازپل قائم -بزرگراه شهید کالنتري 05136668888 خراسان رضوی بیمارستان بیمارستان استان خراسان رضويفوق تخصصي رضوي 

 مقابل میدان باغات -خیابان امام خمیني -نیشابور  42221512 خراسان رضوی بیمارستان نیشابور بیمارستان استان خراسان رضوي -قمربني هاشم 

 جنب فرمانداري -خیابان فرمانداري 0512-5222228 خراسان رضوی بیمارستان سرخس -لقمان حکیم 

 روبه روي فضاي سبز -خیابان امام خمیني)ره(  0512622-6221001-5 خراسان رضوی بیمارستان فریمان -امام خمیني )ره( 

 خیابان امام خمیني 47224111 خراسان رضوی بیمارستان قوچان -مجتمع درماني شهدا 

 خیابان پرستار 05847233412 خراسان رضوی بیمارستان )ع()قوچانموسي بن جعفر 



 بلوار صیاد شیرازي 5229801-4 خراسان رضوی بیمارستان درگز-طالقاني

 بولوارامام رضا جنب پایانه مسافربري 05312235012 خراسان رضوی بیمارستان تامین اجتماعي تربت حیدریه

 میدان معلم 05324229501 خراسان رضوی بیمارستان بهمن خواف خراسان رضوي خواف22

 بلوار امام -تربت جام  05282225815 خراسان رضوی بیمارستان منطقه اي ارتش تربت جام

 فریمان -ابتداي جاده تربت جام  0528-2221811 خراسان رضوی بیمارستان سجادیه تربت جام

 روبروي پارک ملت-ابتداي بلوار امام خمیني 0529-4223990-4 خراسان رضوی بیمارستان خاتم االنبیاء)تایباد

 خیابان کاشفي شمالي 2238100-5 خراسان رضوی بیمارستان سبزوار -برادران شهیدمبیني

 خیابان رازي 2640115 خراسان رضوی بیمارستان سبزوار -امدادشهیددکتربهشتي

 خیابان رازي -شهریور 17خیابان  55227413 خراسان رضوی بیمارستان کاشمر بیمارستان استان خراسان رضوي-شهیدمدرس 

 بلوار دانشگاه بیمارستان محمد واسعي 2651300-15 خراسان رضوی بیمارستان سبزوار -تختخوابي محمد واسعي 

 جاده راه آهن 3کیلومتر  -نقاب  -جوین  0572-5220404-5222573 خراسان رضوی بیمارستان سبزوار-قمربني هاشم)ع( جوین

 شهر جغتاي 05725623814 خراسان رضوی بیمارستان سبزوار-تختخوابي جغت64

 بلوار شفا-شهرک معلم  55238301 خراسان رضوی بیمارستان کاشمر بیمارستان استان خراسان رضوي-حضرت ابوالفضل

 خیابان قائم 0532-7222400 خراسان رضوی بیمارستان بردسکن -ولیعصر )عج( 

 9691844177کد پستي  -15خیابان ناصرخسرو  57222622 خراسان رضوی بیمارستان بهمن)گناباد( 22بیمارستان 

 بیدخت-گناباد-خراسان رضوي  57222622 خراسان رضوی بیمارستان گناباد -خرداد بیدخت15

 میدان طالقاني-بجستان  05356222800-3 خراسان رضوی بیمارستان گناباد -آیت هللا مدني

 بیمارستان فوق تخصصي پیوند اعضاء و دیالیز منتصریه -روبروي ساختمان صبا  -25خیابان امام خمیني  32291985 خراسان رضوی بیمارستان منتصریه

 شهر زاوه 123654 خراسان رضوی بیمارستان جدید زاوه

 باخرز 5974852 خراسان رضوی بیمارستان جدید باخرز

 تربت حیدریه 21547898656 خراسان رضوی بیمارستان حیدریهتربت -ارتش جمهوري

 خلیل آباد 159753 خراسان رضوی بیمارستان خلیل آباد

 مه والت 9514586 خراسان رضوی بیمارستان مه والت



 صالح آباد 3516248 خراسان رضوی بیمارستان جامتربت

 چهارراه مجلسيخ عبادي بعد از  05117326767 خراسان رضوی بیمارستان حجازي

 شهرک پردیس دانشگاه-بجنورد 0584-2318008 خراسان شمالی بیمارستان بجنورد -تختخوابي آموزشي320بیمارستان 

 خیابان نادر شمالي 0584-2226194 خراسان شمالی بیمارستان بجنورد-تختخوابي نظامي 50بیمارستان 

 خیابان دانشگاه پیام نور -انتهاي بلوار چمران  05832297010 خراسان شمالی بیمارستان بجنورد -امام علي)ع( 

 خیابان سید جمال الدین 05832254400 خراسان شمالی بیمارستان بجنورد-امام رضا)ع(

 انتهاي خیابان شهیدچمران-بجنورد-خراسان شمالي 05482231850 خراسان شمالی بیمارستان ثامن االئمه)ع( بیمارستان،خراسان شمالي

 بلوار امام رضا)ع( 3226001 خراسان شمالی بیمارستان جواداالئمه

 جنب اداره دشت -خیابان امام رضا)ع(  0583-6224011 خراسان شمالی بیمارستان شیروان -امام خمیني 

 امام خمیني )ره(انتهاي خیابان امام رضا)ع( بیمارستان  -اسفراین  0583-7226003 خراسان شمالی بیمارستان اسفراین-امام خمیني

 بعد از كوهستان پارك-بلوار شهید فرهادي-فاروج 05858225866 خراسان شمالی بیمارستان فاروج-تختخوابي 32بیمارستان 

 آشخانه 05854222255 خراسان شمالی بیمارستان سملقان-تختخوابي 32بیمارستان 

 تقاطع کمبرندي به شیرکوه-شیروان  05846224102 خراسان شمالی بیمارستان شیروان -تختخوابي 200بیمارستان 

 اهواز کوي شهید رجایي سپیدار بیمارستان امیرالمومنین 06112271911 خوزستان بیمارستان اهواز -امیرالمومنین 

 هندیجان بیمارستان شهدا 123456 خوزستان بیمارستان هندیجان -شهدا 

 اندیمشک ، جنب فیال بتون-جاده اهواز7کیلومتر  0611-4437707 خوزستان کلینیکي اهواز -سالمت

 خ فلسطین -امانیه  06113335935-7 خوزستان بیمارستان اهواز -رازي

 خیابان مستعان -امانیه  3330927 خوزستان بیمارستان اهواز -آیت اله طالقاني

 بیمارستان گلستان -کوي گلستان  -اهواز  3341042 - 7 خوزستان بیمارستان اهواز بیمارستان استان خوزستان -گلستان

 متري سابق 24خیابان ازادگان  2222114 خوزستان بیمارستان اهواز -امام خمیني )ره( 

 خیابان فرمانداري کوچه شهید عبداللهي 0671 -2222072 خوزستان بیمارستان بهبهان -فریده بهبهاني 

 خ امام خمیني ] ره [-سوسنگرد  06124226275 خوزستان بیمارستان ازادگان-شهید چمران 

 3155گلستان مرکز اموزشي درماني شفا صندوق پستي  3743281-0611 خوزستان کلینیکي اهواز -مرکز اموزشي درماني شفا



 گلستان خ فروردین پارک قوري خ نصرت 3741047-50 خوزستان بیمارستان اهواز-روانپزشکي بوستان

 بقایي. -اتوبان گلستان  0611-3750000 خوزستان بیمارستان اهواز-شهید بقایي 

 اهواز کمپلو خ امیر کبیر شمالي 06113772622 خوزستان بیمارستان اهواز -امیر کبیر

 سه راه خرمشهر خ بهاران -اهواز  06113779994 خوزستان بیمارستان اهواز -آیت هللا کرمي 

 کمپلو اخ سروش شمالي نبش اتوبان قدس )لشکر(-لشکر 370094-6 خوزستان بیمارستان اهواز-اپادانا 

 زرهي 92اهواز جنب لشكر  06113330056 خوزستان بیمارستان اهواز -ارتش 578

 خ پرستار-بلوارپاسداران-فلکه شهیدبندر 4-4443051 خوزستان بیمارستان اهواز-ابوذر

 ابتداي جاده شهرک نفت -سه راه فرودگاه 4436601-9 خوزستان بیمارستان اهواز -نفت

 کیانپارس خیابان کوثر 06113339475 خوزستان بیمارستان اهواز -مهر

 شرقي 17خیابان -کیانپارس  3387310-17 خوزستان بیمارستان اهواز -آریا 

 خ سي متري خ بهار )شهید قنواتي(بین دکتر شریعتي و خاقاني 06132933347 خوزستان بیمارستان اهواز-اروند 

 جنب پل الغدیر -انتهاي خیابان ابوذر  -بلوار ساحلي  -اهواز  06135534200 خوزستان بیمارستان اهواز-فاطمه الزهرا)س(

 کوت عبدهللا میدان خزامي 5550591-2 خوزستان بیمارستان اهواز -سینا 

 خ شهید بهشتي بیمارستان شهید بهشتي 4423094 خوزستان بیمارستان ابادان -شهید بهشتي

 شهریور 17شطیط بیمارستان  4454546 خوزستان بیمارستان آبادان-شهریور17

 بهبهان کوي حجت 06713332008 خوزستان بیمارستان بهبهان -مصطفي خمیني 

 خیابان شهید زیبایي 0671-3335872 خوزستان بیمارستان بهبهان -دکتر شهیدزاده 

 امیدیه بهداشت و درمان اغاجاري بیمارستان شهید ایرانپور )شرکت نفت( 06523222351 خوزستان بیمارستان امیدیه-شهیدایرانپور 

 خ مطهري روبروي مدرسه حاج ابراهیم معرفي 2322081-2 خوزستان بیمارستان بندرماهشهر -حاجیه نرگس

 تختخوابي صنایع ملي پتروشیمي 200شهر چمران بیمارستان  652-2422072-80 خوزستان بیمارستان بندرماهشهر-صنایع پتروشیمي 

 روبروي شهرداري-سربندر)شهربندرامام خمیني ( 06512222011 خوزستان بیمارستان بندرماهشهر -زایشگاه راه زینب )س(

 آغاجاري جنب هالل احمر 3222011 خوزستان بیمارستان بهبهان -اشرفي اصفهاني آغاجاري

 فلکه فرمانداري-امیدیه 0652-3230701 خوزستان بیمارستان امیدیه-امام رضا 



 رامهرمز خ ولي عصر 2222343 خوزستان بیمارستان امام خمیني )رامهرمز

 خیابان حر 0692-5232821 خوزستان بیمارستان شهدا ایذه

 قلعه خمیسي 4222498 خوزستان بیمارستان ملکباغ -شهید طباطبائي 

 بلوارآیت هللا خامنه اي ,روبروي سازمان آب 4244801-0632 خوزستان بیمارستان خرمشهر -ولي عصر)عج (

 شادگان بلوار فتح المبین 06323224006 خوزستان بیمارستان شادگان -شهیدمهرفي زاده 

 چهار راه شهید رجائي غربي خیابان کمربندي 0612-6225753 خوزستان بیمارستان شوشتر -الهادي

 پایگاه چهارم شکاري 6260338 خوزستان بیمارستان دزفول-پایگاه چهارم شکاري 

 دزفول حد فاصل جاده دزفول اندیمشك  خوزستان بیمارستان دزفول-ارتش 580

 زرهي 92لشگر  2اندیمشک روبروي تیپ -جاده دزفول  0641-6261865 خوزستان بیمارستان دزفول-دکتر گنجویان 

 بلوار ساحلي.-دزفول-زاهدان 42324001 خوزستان بیمارستان خوزستانبیمارستان استان  دزفول-آیت هللا نبوي 

 اهواز-جاده شوش  2کیلومتر  0642-5241663 خوزستان بیمارستان شوش -نظام مافي 

 جاده کمربندي اهواز اندیمشک 064242-48111 خوزستان بیمارستان اندیمشک -امام علي )ع(

 مسجد سلیمان كوي شهید اشرف پور 06812223001 خوزستان بیمارستان مسجد سلیمان-بهمن22

 بلوار بسیج پایین تر از پمپ بنزین جنب شهرداري 06823223001 خوزستان بیمارستان اللي-امید 

 شوشتر 0612-6210872-5 خوزستان بیمارستان شوشتر -شهداء

 رامشیر 0692-2626712-16 خوزستان بیمارستان رامشیر-رسول اکرم

 گتوند 1234567 خوزستان بیمارستان گتون -کارون 

 دروازه ارك شهید دكتر بهشتي 5244001 زنجان بیمارستان زنجان -شهید دکتر بهشتي

 جاده گاوازنگ 0241-4130000 زنجان بیمارستان زنجان -مرکزآموزشي درماني تخصصي وفوق تخصصي آیت اله موسوي 

 اتوبان شیخ فضل اله نوري -باالتر از میدان ولیعصر  0241-7270801 زنجان بیمارستان زنجان -ولیعصر )عج(

 ابتداي کوي فرهنگ 5249001-7 زنجان بیمارستان زنجان -امام حسین )ع(

 خیابان آیت اله خوئي جنب گورستان 0242-3223297 زنجان بیمارستان زنجان-رازي ماهنشان 

 بلوار خرمشهر -ابهر  02435277741 زنجان بیمارستان بیمارستان امدادي ابهر



 خرم دره خیابان امام جنب شرکت مینو 0242-5528000 زنجان بیمارستان خرمدره -بوعلي سینا

 خدابنده خ امام خ شفا 0242-4224301 زنجان بیمارستان خدابنده -امیرالمؤمنین )ع( 

 بیمارستان شهداي طارم-روبروي اداره کشاورزي - خ امام -شهر آببر 0242-2822701 زنجان بیمارستان ارمط -شهداي 

 بیست متري وحدت.-بلوار علم و صنعت-سمنان 02333442112 سمنان بیمارستان شفا

 بلوار هفده شهریورمركزآموزشي درماني فاطمیه 3322335-3328017 سمنان بیمارستان فاطمیه

 خیابان امام روبه روي پاساژ مطلب خان -شهرستان دامغان  -استان سمنان  5242525 سمنان بیمارستان دامغان-محرم11

 سمنان میدان امام حسین بلوار مصطفي خمیني بیمارستان امیرالمومنین )ع( 02333430066 سمنان بیمارستان مرکز آموزشي درماني امیرالمومنین

 بیمارستان امام )ره( گرمسار-آیت اله دستغیببلوار شهید  -گرمسار میدان بسیج 02334220071 سمنان بیمارستان معتمدي گرمسار

 جنب پایانه مسافربري -بلوار دانشگاه 02332392661 سمنان بیمارستان شاهرود -خاتم االنبیاء

 متري آیت ا... توحیدي28خیابان امام. انتهاي  3342000-14 سمنان بیمارستان شاهرود بیمارستان استان سمنان -() ع امام حسین 

 دامغان خیابان امام خمیني روبروي شهرداري 02325235111 سمنان بیمارستان دامغان -رضائيبرادران 

 شهرک گلستان بلوار امین 02334382125 سمنان بیمارستان مرکز آموزش درماني کوثر

 خیابان امام-مهدیشهرL 0232-3622990 سمنان بیمارستان مهدیشهر -پانزده خرداد 

 سمنان بلوار شهید کیومرث نوروزي 02333483801 سمنان بیمارستان بیمارستان سینا

 جنب دانشگاه آزاد -جاده چشمه علي -دامغان  02335225124 سمنان بیمارستان دامغان -والیت

 بیمارستان زاهدان -بوعلي 
سیستان و 

 بلوچستان
 بیمارستان بوعلي-خ امیرالمومنین 0541-3228101و2

 بیمارستان زاهدان-اصغر )ع( بیماران خاص حضرت علي 
سیستان و 

 بلوچستان
 خیابان آزادي مرکز بیماران خاص علي اصغر )ع ( زاهدان 3229689

 بیمارستان زاهدان -نبي اکرم )ص( 
سیستان و 

 بلوچستان
 بلوار شهید مطهري روبروي گمرك 3235237

 بیمارستان خاش -امام خمیني 
سیستان و 

 بلوچستان
 خمیني جنب دانشگاه آزاداسالميخیابان امام  

 بیمارستان نیکشهر -بهمن 22
سیستان و 

 بلوچستان
 ابن سینا -خیابان  5222601-0546



 بیمارستان زاهدان-خاتم االنبیاء )ص( 
سیستان و 

 بلوچستان
 بیمارستان -بلوار جام جم  3220501-3

 بیمارستان زاهدان -چشم پزشکي فوق تخصصي الزهراء)س( 
سیستان و 

 بلوچستان
 بلوار شهید آیت هللا مطهري 3233551-0541

 بیمارستان زاهدان-علي ابن ابیطالب )ع (
سیستان و 

 بلوچستان
 روبرومصلي امام خمیني-بزرگراه خلیج فارس  3411260

 بیمارستان زاهدان -تامین اجتماعي 
سیستان و 

 بلوچستان
 میدان پرستار -انتهاي بلوار بهداشت 2510120

 بیمارستان زاهدان-مرکزآموزشي تحقیقاتي ودرماني روانپزشکي بهاران 
سیستان و 

 بلوچستان
 خیابان امام خمیني روبروي سیلو 4513777

 بیمارستان زابل -امام خمیني 
سیستان و 

 بلوچستان
 فلكه جهاد 2226069

 بیمارستان زابل-امیرالمومنین علي )ع( 
سیستان و 

 بلوچستان
 جاده زابل _زاهدان 3کیلومتر  5-2295121-0542

 بیمارستان زابل-سیدالشهداء)ع( 
سیستان و 

 بلوچستان
 خیابان پرستار -شهرستان زهک -دانشگاه علوم پزشکي زابل  05443222614

 بیمارستان ایرانشهر
سیستان و 

 بلوچستان
 بیمارستان ایران-جاده بمپور 4کیلومتر -ایرانشهر 0547-3319735

 بیمارستان ایرانشهر-شهریور)زایشگاه ( 17
سیستان و 

 بلوچستان
 خیابن شهید فاطمي 0547-32272411

 کلینیکي سراوان -رازي 
سیستان و 

 بلوچستان
 خیابان عدالت شمالي 5223002-0548

 بیمارستان بهارچاه -سینا 
سیستان و 

 بلوچستان
  

 بیمارستان بهارچاه -امام علي )ع( 
سیستان و 

 بلوچستان
 چابهار بلوار صیاد بیمارستان امام علي )ع ( چابهار 19-3333011-0545

 بیمارستان کنارک
سیستان و 

 بلوچستان
 بیمارستان شهید رجائي 



 کلینیکي سرباز
سیستان و 

 بلوچستان
  

 فیاض بخشخیابان شهید دکتر  07312220319 فارس بیمارستان فسا بیمارستان استان فارس -دکترعلي شریعتي 

 میدان ابن سینا 07312216413 فارس بیمارستان فسا بیمارستان استان فارس -حضرت ولي عصر )عج(

 میدان ولیعصر 2241161 فارس بیمارستان شیراز-شهید بهشتي 

 ابتداي خیابان ابریشمي-فلکه گاز-شیراز 0711-2291635 فارس کلینیکي شیراز -پرهیزگار)مشیر( 

 خیابان حافظ 2288064-6 فارس بیمارستان شیراز-دستغیبشهیدایت اله 

 خیابان دشت قصر -شیراز  0711-2336006 فارس بیمارستان شیراز-پارس

 خیابان شوریده شیرازي 07112339966 فارس بیمارستان شیراز -کسري

 ( چهار راه معدلمتري سینما سعدي  20خیابان هفت تیر )  -شیراز  07112339015 فارس بیمارستان شیراز-شفا

 خیابان زند فقیهي شیراز 2351090 فارس بیمارستان شیراز -شهیدفقیهي

 خ.اردیبهشت 2337984 فارس بیمارستان شیراز -امامي

  2332370 فارس بیمارستان شیراز -ایران ناجا

 خیابان انقالب}مشیر فاطمي{ 07112337905 فارس بیمارستان شیراز-شهریار 

 خیابان خیام 07132359181 فارس بیمارستان شیراز -مسلمین

 ابتداي خیابان تختي-فلکه ولیعصر 2246520-0711 فارس بیمارستان شیراز -علوي

 خیابان مشکین فام روبروي هتل هما 2288602-7 فارس بیمارستان شیراز -حضرت علي اصغر

 چهار راه باغتخت 2287418 فارس بیمارستان شیراز-ارتش 576

 نرسیده به پل حر -خیابان هجرت  -شیراز  0711-2284433 فارس بیمارستان شیراز -میر حسیني

 جنب مدیریت آموزش وپژوهش-گلستان   فارس بیمارستان شیراز -فاتح نژاد 

 ابان 13جنب بوستان  -خیابان حافظ  4-2289601 فارس بیمارستان شیراز بیمارستان استان فارس -ابن سینا

 میدان دفاع مقدس 19-7266811-0711 فارس بیمارستان شیراز -حضرت زینب)س( 

 خیابان مدرس 1234567 فارس بیمارستان شیراز-سلمان 



 روبروي خیابان برجستون-بلوار مدرس  7202146 فارس بیمارستان شیراز-شهید 

 خ فخر آباد شرقي -دروازه کازرون  07118219640-42 فارس بیمارستان شیراز-قطب الدین 

 بلوار سیبویه . سه راه آستانه 7938811-14 فارس بیمارستان شیراز -الزهرا)س(وکودکان شهید حجازي  قلب

 شیراز _ بلوار عدالت زندانهاي استان فارس 8247533 فارس بیمارستان شیراز -شهید مظفري عادل آباد 

 هنگنبش چهاراه  2333087 فارس بیمارستان شیراز بیمارستان استان فارس -شوشتري 

 بلوار امیر کبیر خیابان استاد فراشبندي 0711-8236123 فارس بیمارستان شیراز -جنّت

 خیابان عفیف آباد -خیابان قصردشت 6260099-0711 فارس بیمارستان شیراز-میرفارس 

 نبش ستارخان -بلوار مطهري  -شیراز  6277070 -0711 فارس بیمارستان شیراز -خدادوست

 میدان احسان -شیراز  09171134603 فارس بیمارستان شیراز-بعثت

 خیابان دنا -چهار راه مطهري  -شیراز  07116280411 فارس بیمارستان شیراز -دنا

 خیابان قصردشت بعد از پل زیرگذر شاهد بیمارستان کوثر 07116231515 فارس بیمارستان شیراز -کوثر

 روبروي استخر کوثر -فرهنگ شهر  -شیراز  6323531 فارس بیمارستان شیراز -آنکولوژي امیر 

 خیابان خلیلي 6277363-6 فارس بیمارستان شیراز -خلیلي

 ابتداي بلوار چمران 6271531 فارس بیمارستان شیراز-حافظ

 بلوارچمران 0711-6242021 فارس بیمارستان شیراز -چمران

 بلوار چمران نرسیده به بلوار نیایش 6364001 فارس بیمارستان شیراز -فوریتهاي جراحي شهید رجایي 

 -2فاز -شهر جدید صدرا 0711-6407272-64 فارس بیمارستان شیراز -ابوعلي سینا )پیوند(

 خیابان زند فلکه نمازي 25-6279611-0711 فارس بیمارستان شیراز -نمازي 

 بلوار چمران 07116284821 فارس بیمارستان شیراز-اردیبهشت

 بلوار شهید چمران ابتداي بلوار چمران بعداز پل زیرگذر 6284411-0711 فارس بیمارستان آر آي( ) شیراز (مرکزي) ام 

 شهر صدرا-شیراز   فارس بیمارستان شیراز بیمارستان استان فارس -امیر المومنین سوختگي 

 شهر صدرا -شیراز   فارس درمانگاه شیراز-خاتم انبیا ء

  2226570 فارس بیمارستان بیمارستان استان فارس کازرون-ولیعصر)عج( 



 شهر خشت-کازرون   فارس بیمارستان بیمارستان استان فارس کازرون-امام سجاد

 بلوار ورودي شهر-خرامه  07124628440 - 44 فارس بیمارستان خرامه بیمارستان استان فارس-جواد االئمه)ع( 

  -07224231080 فارس درمانگاه شیراز-ولیعصر )عج ( 

 بیمارستان امام حسین )ع( -جاده کبریت سازي  07136725245 فارس بیمارستان بیمارستان, استان فارس سپیدان -امام حسین )ع( 

 میدان معلم بیمارستان شهید مطهري 3337517_0728 فارس بیمارستان بیمارستان استان فارس مرودشت-شهید مطهري 

 شیراز .کوار  فارس کلینیکي شیراز-کوار

 سعادت شهر خ امام خمیني 07297223990-2 فارس بیمارستان بیمارستان, استان فارس -سعادت شهر  -امام جعفر صادق )ع(

 بلوار شهید مهدي اسکندري 0729-7622481 فارس بیمارستان بیمارستان استان فارس ارسنجان -حضرت ولیعصر )عج(

 بلوار شهید بهشتي 07524229341-44 فارس بیمارستان اقلید -ولیعصر )عج(

 بلوار وحدت 3521021-25 فارس بیمارستان بیمارستان استان فارس -خرم بید -ولي عصر )عج(

  0752-3223068 فارس بیمارستان بیمارستان استان فارس بوانات -ولیعصر 

 بلوار استاد مطهري 0791-3333001 فارس بیمارستان بیمارستان استان فارس جهرم -استاد مطهري 

 جهرم خیابان ولي عصر بیمارستان پیمانیه 0791-2230014 فارس بیمارستان بیمارستان استان فارس جهرم -پیمانیه 

 شهرجدید بلوار دادمان بیمارستان امام رضا )ع( الر 07812242101/9 فارس بیمارستان الر -امام رضا)ع( 

 استان فارس شهرستان الرستان بخش اوز خیابان فرهنگ بیمارستان امیدوار اوز 07823622535- فارس بیمارستان فارسبیمارستان استان  -امیدوار اوز الرستان

 بلوار ولیعصر -المرد  -فارس  07152722173 فارس بیمارستان بیمارستان استان فارس -بیمارستان ولیعصر)ع( المرد 

 بلوار بعثت -شهر اشکنان  07152762030 فارس بیمارستان بعثت اشکنانه المرد

 فلكه شهید بهشتي-گراش 0782-2227001 فارس بیمارستان الر -امیر المو منین علي 

 خنج بلوار خاتم االنبیاء 0782-4525905 فارس بیمارستان خنج بیمارستان استان فارس-نبي اکرم )ص( 

 بلوار قائم 0732-4229410 فارس بیمارستان بیمارستان استان فارس استهبان-امام خمیني 

 انتهاي بلوار شهید چگیني 07126227091 فارس بیمارستان فیروزاباد بیمارستان استان فارس-حضرت قائم )عج(

 بولوار گلستان 7-07924226505 فارس بیمارستان قیر و کارزین بیمارستان استان فارس -امام محمد باقر )ع ( 

 فیروزآباد -جاده فراشبند  5شهرستان فراشبند.کیلومتر   فارس بیمارستان فارس فراشبند بیمارستان استان-امام هادي



 بلوارایت اله خامنه اي 07326236990 فارس بیمارستان بیمارستان استان فارس داراب -امام حسن مجتبي )ع( 

 بلوار خلیج فارس- حاجي اباد 7224035-0732 فارس بیمارستان زرین دشت بیمارستان استان فارس -امام موسي کاظم

 خ ایت اله طالقاني فلکه فلسطین 07325230111 فارس بیمارستان نیریز بیمارستان استان فارس -شهداي

 شهر خفر 368745522 فارس بیمارستان جهرم -تختخوابي خاتم االنبیا32

 کشاورزي روبروي روستاي باجگاه جنب دانشکده 6277503 فارس بیمارستان شیراز -اعصاب و روان فارس

 ابتداي اتوبان شیراز مرو دشت -شیراز  07112279723 فارس بیمارستان شیراز -مادر و کودک غدیر 

 روبروي مرکز جراحي پارس-خیابان پادگان  -قزوین  33335800 قزوین بیمارستان شهید رجائي بیمارستان استان قزوین

 خیابان بوعلي غربي بیمارستان بوعلي سینا-قزوین 0281-33339049 قزوین بیمارستان بیمارستان استان قزوین بوعلي سینا

 خیابان فردوسي شمالي 02813342050 قزوین بیمارستان دهخدا

 میدان ولیعصر بلوار خامنه اي روبروي هتل مرمر -قزوین  0281-3368011-17 قزوین بیمارستان پاستور

 بابایي خیابان شهید 9-3665007 قزوین بیمارستان ذکریاي رازي

 روبروي خانه هاي شهرک والیت -خیابان پادگان  -قزوین  3326020 قزوین بیمارستان ارتش553

 خیابان طالقاني جنب اداره برق 33236374-028 قزوین بیمارستان بیمارستان کوثر قزوین

 اول فلسطین شرقي -بلوار شهید بهشتي  -میدان ولیعصر  10-3334807 قزوین بیمارستان قدس

 خیابان راه آهن ، کوچه پرستار 02812555054 قزوین بیمارستان بهمن 22

 بویین زهرا بلوارشهید بهشتي باالتر از پلیس راه جنب دانشگاه آزاد 0282422-5386 قزوین بیمارستان زهرا بویین-امیرالمومنین)ع(

 خیابان شهید رجائي تاکستان انتهاي 0282- 5220101-5 قزوین بیمارستان تامین اجتماعي تاکستان

 آدرس شهرک قدس فاز یک بیمارستان ولیعصر 9/2822898001 قزوین بیمارستان آبیک -بیمارستان ولیعصر 

 میدان تعاون -بهمن  22بلوار  -کوي الهیه  -قزوین  02833790620 قزوین بیمارستان بیمارستان والیت بیمارستان استان قزوین

 تاکستان 02825245165 قزوین بیمارستان تاکستان-بیمارستان دانشگاهي 

 دي 19 -قم  02537713511 قم بیمارستان مرکز آموزشي درماني کامکار

 جنب دانشگاه علوم پزشکي-خیابان ساحلي  0251-7715214 قم بیمارستان مرکزآموزشي درماني کودکان فاطمي

 میدان نکویيخیابان آذر  5-7211061 قم بیمارستان مرکز آموزشي درماني نکویي



 میدان نکویي جنب بیمارستان نکویي  قم بیمارستان مرکز آموزشي درماني فرقاني

 خیابان طالقاني -قم  0253-72031-60 قم بیمارستان مرکزآموزشي درماني ایزدي

 ولیعصر)عج(بلوار جمهوري اسالمي بیمارستان حضرت  -قم  32122111 قم بیمارستان حضرت ولي عصر)عج( بیمارستان استان قم

 خیابان امام جنب مسجد امام حسن 9-6651801 قم بیمارستان مرکزآموزشي درماني حضرت معصومه )س (

 خ امامزاده ابراهیم خ زندآبادبیمارستان حضرت زهرا 8844214-0251 قم بیمارستان مرکز آموزشي درماني حضرت زهرا

 خیابان مولوي -قم  0253-6161143 قم بیمارستان آیت هللا گلپایگاني

 خیابان خاكفرج میدان الهادي 21134523-0251 قم بیمارستان الهادي

 جاده اراک روبروي مجتمع مارال 21255533455 قم بیمارستان تامین اجتماعي

 خیابان بوعلي -متري صدوق  45 -قم 02531138731 قم بیمارستان علي بن ابي طالب)ع(

 شهرسنندج خیابان توحید 16-08733286112 كردستان بیمارستان کردستانسنندج بیمارستان استان -توحید 

 خیابان کشاورز -سنندج 08733225914 كردستان بیمارستان سنندج بیمارستان استان کردستان-بعثت 

 انتظاميبلوار نیروي -خیابان پاسداران -سنندج 7-08733660026 كردستان بیمارستان سنندج بیمارستان استان کردستان-قدس 

 جنب دانشگاه کردستان-شهرک خانقا  -سنندج 0871-6661803 كردستان بیمارستان سنندج بیمارستان استان کردستان -تامین اجتماعي 

 پ کردستان 28داخل منازل سازماني ل -میدان لشگر  0871-2260404 كردستان بیمارستان سنندج -ارتش524

 بیمارستان سینا-خ پرستار-کامیاران 0873-3522925 كردستان بیمارستان کردستانبیمارستان استان  کامیاران -سینا 

 بیمارستان امام-خ شهید باقري -دیواندره  08734550070 كردستان بیمارستان بیمارستان استان کردستان دیواندره -امام خمیني )ره ( 

 بیجار -بلوار شهید رحماني  08734236066 كردستان بیمارستان بیجار بیمارستان استان کردستان-امام حسین)ع( 

 انتهاي بلوارسیدجمال الدین اسد آبادي-قروه  08735220150 كردستان بیمارستان بیمارستان استان کردستان قروه-شهید بهشتي 

 بیمارستان فجرخیابان رسالت  -مریوان  08734550070 كردستان بیمارستان بیمارستان استان کردستان مریوان -فجر 

 مریوان بلوار کردستان 0875-3301113 كردستان بیمارستان بیمارستان استان کردستان مریوان -بوعلي 

 بلوار انقالب خیابان قدس . بیمارستان امام خمیني )ره(-سقز  08736224444 كردستان بیمارستان سقز بیمارستان استان کردستان-امام خمیني )ره(

 خیابان پرستار-خیابان صالح الدین ایوبي -بانه 08734223330 كردستان بیمارستان بیمارستان استان کردستان بانه-ایوبيصالح الدین 

 شهر دهگالن،میدان امام خمیني)ره( 0873562-3133 كردستان بیمارستان دهگالن بیمارستان استان کردستان-شهداء 



 رو به روي بیمارستان تامین اجتماعي-خ خانقا -سنندج 08733611259 كردستان بیمارستان کردستانبیمارستان استان  سنندج-تختخوابي کوثر 540

 باالتر از میدان کوهنورد جنب مسجد مبارک آباد-مبارک آباد-خیابان آبیدر 08733564848-08733564747 كردستان بیمارستان بیمارستان استان کردستان سنندج -دکتر سید بقاء سیدالشهدایي 

 جنب پارک شهرداري-میدان قانع-شهرک بهاران 08717283300 كردستان بیمارستان سنندج -بیمارستان آریا 

 بلوار جهاد -شهربابک  -کرمان  03434112050 كرمان بیمارستان بیمارستان ، استان کرمان -بیمارستان ولیعصر )شهربابک( 

 بهمن جنب دانشگاه باهنر 22بلوار انتهاي  03433257650 كرمان بیمارستان افضلي پور

 خیابان پروین اعتصامي.-کرمان  03432466116 كرمان بیمارستان حضرت فاطمه )س(

 باغ ملي بطرف میدان شهیدقرني 03432235011-16 كرمان بیمارستان شهیددکترمحمدجوادباهنر

 باغ مليخیابان شریعتي بعد از میدان -کرمان 03432221741 كرمان بیمارستان ارجمند

 14نبش کارگر  -خ کارگر  03432231471 كرمان بیمارستان الزهرا )س(

 خیابان ابوحامد 2260041 كرمان بیمارستان آیت هللا کاشاني )جیرفت

 بیمارستان راضیه فیروز-خیابان احمدي غربي  03432265651 كرمان بیمارستان راضیه فیروز بیمارستان استان کرمان

 خ استقالل 0343-2526280 كرمان بیمارستان ناجا بیمارستان استان کرمانسیدالشهدا )ع( 

 خ فارابي شمالي.بیمارستان شفا 03432115803 كرمان بیمارستان شفا

 ................................. 2111006-0341 كرمان بیمارستان شهید بهشتي

 بیمارستان علي ابن ابیطالب )ع(-خیابان امام خمیني -راور  3729131 كرمان بیمارستان علي ابن ابیطالب)ع()راور(

 جاده بم بروات5كیلومتر 2319400 كرمان بیمارستان بم -پاستور

 خیابان شهدا مرکز اموزشي درماني نیک نفس 03915233337 كرمان بیمارستان رفسنجان-نیک نفس 

 چمران كوچه شهید پاسدارانخیابان شهید  0342-4223277 كرمان بیمارستان زرند -سینا 

 زاهدان اتوبان اول شهر -جاده کرمان  03444217777 كرمان بیمارستان بم -افالطونیان 

 روبروي زایشگاه نیک نفس-خیابان شهدا  2-03915230080 كرمان بیمارستان رفسنجان -مرادي 

 كرمان بیمارستان حضرت علي ابن ابیطالب )رفسنجان
03918220001-6  ,03918226001-

6 
 بلوار طالقاني میدان ایت هللا سعیدي

 بلوار هشتم محرم-انار  03923222115-17 كرمان بیمارستان رفسنجان-ولیعصر)عج( 



 ------------------------ 03424225000 كرمان بیمارستان زرند -امام علي )ع( 

  4220101 كرمان بیمارستان سیرجان -غرضي 

 بیمارستان امام رضا-خ ابن سینا  3222051 كرمان بیمارستان سیرجان-امام رضا )ع( 

 بلوار آزادگان -شهرستان بردسیر  03425225081-85 كرمان بیمارستان بردسیر-قائم )عج(

 خیابان امام)ره( بلوار پیامبر اعظم 4228814-0347 كرمان بیمارستان خاتم االنبیاء )ص( )بافت(

 بلوار امام خمیني )ره( 2316311-14 كرمان بیمارستان جیرفت -امام خمیني )ره( 

 بلوار مصطفي خمیني 5222508-0349 كرمان بیمارستان کهنوج -دوازده فروردین 

 خ قرني 2239979 كرمان بیمارستان ارتش579

 10خ پاسداران مقابل پلیس + 3915230101 كرمان درمانگاه رفسنجان -امام حسین )ع( 

 3کوچه  -خیابان شهید کامیاب 03412220210 كرمان بیمارستان مهرگان

 خ آزادي-رودبار  03495230408 كرمان بیمارستان رودبار جنوب

 منوجان خ امام 03495332504 كرمان بیمارستان امام حسین )منوجان

 عنبرآباد خ امام 3495223702 كرمان کلینیکي عنبرآباد

 خیابان شریعتي 0831-7277708 كرمانشاه بیمارستان شهیددکتربهشتي

 باغ ابریشم -کرمانشاه  08334276301 كرمانشاه بیمارستان امام رضا )ع( بیمارستان استان کرمانشاه

 بلوار شهید بهشتي جنب استادیوم آزادي 8354113-0831 كرمانشاه بیمارستان شهدا

 بیمارستان طالقانيبلوار شهید بهشتي پشت  8367996 كرمانشاه کلینیکي رازي

 روبروي پادگان شهید همت -بلوار دانشجو  -خ دانشجو  7272016-18 كرمانشاه بیمارستان ارتش520

 میدان شهرداري 0838-4221464 كرمانشاه بیمارستان سنقر-امام خمیني

 بیمارستان قلب و عروق امام علي )ع( -پزشکيجنب دانشگاه علوم  -بلوار شهید بهشتي 0831-8362970 كرمانشاه بیمارستان امام علي )ع(

 بلوار شهید بهشتي بیمارستان طالقاني 8367984 كرمانشاه بیمارستان طالقاني

 بلوار شهید شیرودي )طاق بستان ( نرسیده به سه راه مسکن 4247005 كرمانشاه بیمارستان حضرت معصومه )س(

 کیهانشهر جنب شهرک رسالتبلوار  08318321701 كرمانشاه بیمارستان بیستون



 خیابان منزه بیمارستان شهید فهمیده 7226768 كرمانشاه بیمارستان شهید فهمیده

 میدان فردوسي 7246350-52 كرمانشاه بیمارستان معتضدي

 بیمارستان سجاد -خیابان بهار  0831-7253607 كرمانشاه بیمارستان سجاد

   كرمانشاه بیمارستان سینا

 دولت آباد  كرمانشاه بیمارستان محراب چهارمین شهید

 میدان ایثار ابتداي بلوار دولت آباد 8264162 كرمانشاه بیمارستان فارابي

 میدان امام 2223042 كرمانشاه بیمارستان کنگاور-شهید چمران

 بلوار امام 0838-3222572 كرمانشاه بیمارستان صحنه-دکتر معاون

 قصرجدید 08354223873 كرمانشاه بیمارستان قصرشیرین -حضرت ابوالفضل العباس)ع(

 93764-67881بلوار بسیج کدپستي  0835_3226460 كرمانشاه بیمارستان گیالن غرب -الزهراء )س(

 ابتداي شهر خیابان کمربندي 7225452-7225254 كرمانشاه بیمارستان پاوه -قدس

 خیابان برادران امیني 0832622-6957 كرمانشاه بیمارستان جوانرود-حضرت رسول )ص(

 بیمارستان دهدشت-امام خمیني 
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 انتهاي خیابان سپاه پاسداران-دهدشت 32265900-0744

 بیمارستان گچساران -بهداشت و درمان صنعت نفت
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 بیمارستان بعثت -گچساران : بلوار شهید تندگویان  2223025

 بیمارستان گچساران -شهیدرجائي 
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 خیابان شهیدبالدیان میدان شفابیمارستان شهیدرجائي 222061-0742

 بیمارستان یاسوج -سلمان
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 پایین تر از نقلیه شهرداري-خیابان تختي -بلوار مطهري  07413331759

 بیمارستان یاسوج -شهید بهشتي
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 خیابان شهید محمد منتظري-یاسوج 07412224721

 بیمارستان یاسوج -امام سجاد)ع(
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 جنب هتل آزادي یاسوج 0744- 2220163



 بیمارستان یاسوج -تخخوابي 200
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 یاسوج بلوار شهید قرني 07413337938

 خیابان میرزا کوچک خان جنگلي 5206 گلستان بیمارستان کردکوي -امیرالمومنین )ع( 

 فلکه گرگان پارس -گرگان  01732328072 گلستان بیمارستان بیمارستان استان گلستان گرگان -مسعود 

 -بلوار جانبازان 2229595 گلستان بیمارستان گرگان-ارتش560

 روبروي هالل احمر -خیابان امام جعفر صادق)ع(  0173372-2015-2010 گلستان بیمارستان بندرگز-شهداء 

 بیمارستان امام خمیني )ره( بندر ترکمن -انتهاي بلوار شهید آرخي  4227022-0173 گلستان بیمارستان بندر ترکمن -امام خمیني )ره( 

 بلوار جانبازان-خیابان آزادي  0171-2227720 گلستان بیمارستان گرگان -طالقاني

 خیابان شهید بهشتي 01712224848 گلستان بیمارستان گرگان -دزیاني

 13عدالت -گرگان خیابان ولیعصر )عج(  01732337250 گلستان بیمارستان گرگان -دکتر موسوي 

 خیابان پنجم اذر روبروي سازمان انتقال خون 2220565- 2220561 گلستان بیمارستان گرگان -پنجم آذر 

 بیمارستان وزایشگاه فلسفي گرگان-خرداد 15میدان  19-01732222618 گلستان بیمارستان بیمارستان استان گلستان گرگان -فلسفي 

 میدان بسیج 4430210 گلستان بیمارستان گرگان -حکیم جرجاني 

 آل جلیلتختخوابي حاج آقي  96ابتداي جاده بندرترکمن ـ بیمارستان  0173522-6767 گلستان بیمارستان حاج آقي آل

 خیابان امام رضا 6220802-0173 گلستان بیمارستان اباد کتول علي -قائم عج 

 خان به بین میدان بسیج 0174-6242611 گلستان بیمارستان رامیان -امام رضا )ع( 

 خیابان امام خمیني جنوبي 3330674 گلستان بیمارستان گنبد کاوس -شهداء 

 بلوار ولیعصر -ساري 5554441-4 گلستان بیمارستان استان گلستان بیمارستان گنبد کاوس-دکتر بسکي 

 بلوار امام رضا )ع( -ابتدادي امیرکال  -بابل 01733230560 گلستان بیمارستان بیمارستان استان گلستان گنبد کاوس -برزویه 

 جاده كمربندي 0172-3334661 گلستان بیمارستان گنبد کاوس-خاتم االنبیاء

 بیمارستان شهید مطهري -خ طالقاني شرقي  -گنبد کاوس  0172 - 5555473 گلستان بیمارستان گنبد کاوس - شهید مطهري

 خیابان پاسداران روبروي بانك رفاه 5224370 گلستان بیمارستان مینودشت-فاطمه الزهرا)س( 

 جنب میدان الغدیر 01744247991-8 گلستان بیمارستان کالله-«ص»حضرت رسول اکرم 



 گرگان 2علي آباد كیلومتر  017362400 گلستان بیمارستان اباد کتول علي -بقیه ا..اعظم )عج(

 آق قال جاده فرودگاه-اتوبان گرگان  01712378921 گلستان بیمارستان گرگان-تخت خوابي خصوصي پارسیان 200

 روستاي آق قیهگنبد آخوند آباد  01722294512 گلستان بیمارستان گنبد کاوس -تخت خوابي 96

 گرگان بلوار صیاد شیرازي 01714411256 گلستان بیمارستان گرگان -صیاد شیرازي 

 بندرگز ابتداي جاده تهران 01733722015 گلستان بیمارستان بندرگز -تخت خوابي 64

 مینودشت ابتداي جاده گنبد 01745224371 گلستان بیمارستان مینودشت -تخت خوابي 96

 خیابان امام خمیني 2235501 گیالن بیمارستان الهیجان-آبان 22

 شهریور 17خ  8-2238307 گیالن بیمارستان رشت -امیرالمومنین

 رشت خیابان بیستون روبروي موزه 2226556 گیالن بیمارستان رشت -فامیلي 

 شهریور17رشت خ نامجومرکزآموزشیدرماني  3229523-6 گیالن بیمارستان رشت-شهریور 17

 خ نامجو روبروي ورزشگاه شهید عضدي مرکز آموزشي درماني الزهرا)س(-رشت 0131-3229523 گیالن بیمارستان رشت -الزهرا)س( 

 بیمارستان توتونكاران -خیابان نامجو  3227010 گیالن بیمارستان رشت -توتونکاران 

 بیمارستان خصوصي آریا -بلوار انزلي  33759790 گیالن بیمارستان رشت -آریا 

 خ پاسداران 1313236090 گیالن بیمارستان رشت -ولیعصر)عج(نیروي دریائي 

 بیمارستان حضرت رسول اکرم )ص( -االتر از میدان گیل  6662214 گیالن بیمارستان رشت -حضرت رسول اکرم )ص( 

 142بلوار سمیه خیابان  -گلسار  33111718 گیالن بیمارستان رشت -گلسار 

 چهاراه پورسینا 33322444 گیالن بیمارستان رشت -پورسینا 

 جنب مدیریت برنامه ریزي-خرداد 15خیابان -رشت 01333463070 گیالن بیمارستان رشت -بیمارستان دکترحشمت 

 خرداد 15بلوار امام خ  6662350-6662325 گیالن بیمارستان رشت-شفا

 بیمارستان شهید بهشتي انزلي - 2کلیور  -جاده آستارا  5222008 گیالن بیمارستان بندرانزلي-شهید بهشتي ا

 جاده فومن به شفت ) کرد آ باد( 01327227017 گیالن بیمارستان امام حسن مجتبي ) ع ( فومن گیالن فومن

 خیابان شهدا بلوار خرمشهر 3223042-3223041 گیالن بیمارستان سراصومعه-امام خمیني 

 گیالن _تالش _بلوار ولیعصر 4233122 گیالن بیمارستان تالش-طاهري 



 خیابان شهید بهشتي-تالش 4221101 گیالن بیمارستان تالش -شهید نوراني 

 خ حکیم نظامي شرقي 44822066 گیالن بیمارستان استارا -شهید دکتر بهشتي 

 چهار راه حکیم نظامي 5222066-0182 گیالن بیمارستان استارا -دکتر شریعتي 

 -بازکیاگوراب 0141-2292033 گیالن بیمارستان الهیجان -سید الشهدا

 استانه 0142-4222147-8 گیالن بیمارستان اشرفیه-کوثرآستانه 

 شهرک ایثار گران-رودبار منجیل 01326452276-7 گیالن بیمارستان رودبار-خرداد31

 آبادولي  3211-3311- 0132622 گیالن بیمارستان رودبار-ولیعصر 

 خیابان امام خمیني -لنگرود  -گیالن  42524005 گیالن بیمارستان لنگرود -بیمارستان امیني

 خ شهدا 01426223001 گیالن بیمارستان رودسر -شهید انصار

 نرسیده به میدان دکتر حشمت –یابان کاشف شرقي  01342222316 گیالن بیمارستان شفا )الهیجان(

 روبروي سازمان دامپزشکي استان گیالن -خیابان نامجو  01313245133 گیالن بیمارستان رشت-درماني والیت مرکز آموزشي پژوهشي 

 جاده شاندرمن 01824826104 گیالن بیمارستان ماسال -رسالت 

 کوي ارتش بلوار پیروزي 3305020-29 لرستان بیمارستان ابادخرم -بیمارستان خصوصي شفا 

 خ شهداي شرقي چهارراه رنگین كمان 0661-2205567 لرستان بیمارستان ابادخرم -تخصصي زنان باختر

 روبروي پاساژ صاحب الزمان -خیابان مطهري  -خرم آباد 066333314024 لرستان بیمارستان شجاع )خرم آباد(

 میدان امام خمیني 0661-4209790 لرستان بیمارستان اباد بیمارستان استان لرستانخرم -ایران 

 جاده اندیمشک10کیلومتر 5200525 لرستان بیمارستان خرم آباد -ارتش 525منطقه اي 

 خیرآباد -میدان شقایق  -خرم آباد 06633336151 لرستان بیمارستان ابادخرم -شهید آیت هللا مدني 

 خیابان انقالب 3236401-4 لرستان بیمارستان ابادخرم-شهداي عشایر 

 متري جنب بزشکي قانوني 60خیابان  06613214154 لرستان بیمارستان ابادخرم -العباس)ع(حضرت ابو الفضل 

 میدان دوم -خیابان توحید -قاضي آباد  06633404081 لرستان بیمارستان ابادخرم -توحید 

 کو ي فلسطین 4206099 لرستان بیمارستان ابادخرم -زنان و زایمان خیریه حاج کریم عسلي 

 خرم آباد گلدشت شرقي 06633426030 لرستان بیمارستان ابادخرم-تختخوابي تامین اجتماعي256



 خیابان معلم-شهر ستان دلفان -استان لرستان  066637228001 لرستان بیمارستان ابن سینا )نور آباد(

 بلوار کشاورز بیمارستان امام ره کوهدشت -کوهدشت 06636232057 لرستان بیمارستان بیمارستان استان لرستان کوهدشت -امام خمیني ره 

 کوي بسیجیان -پلدختر  32228223 لرستان بیمارستان پلدختر-امام خمیني )ره(

 الیگودرز 4-43323092 لرستان بیمارستان الیگودرز -امام جعفر صادق )ع(

 کوي امام خمیني )ره( -ازنا  43424470 لرستان بیمارستان ازنا بیمارستان استان لرستان-امام علي )ع( 

 میدان هفتم تیر-دورود  43224052-4 لرستان بیمارستان دورود-شهداي هفتم تیر

 دورود 1-43214002 لرستان کلینیکي دورود-کلینیک سید مصطفي خمیني

 سپددشت 06634723212 لرستان بیمارستان ابادخرم-امام خمیني سپید دشت 

 خیابان شهید رحیمي 06635222011-12 لرستان بیمارستان سلسله -امام خمیني 

 خیابان دکتر فاطمي خیابان دانشگاه 06623502031 لرستان بیمارستان بروجرد-شهید دکتر چمران

 بیمارستان امام خمیني )ره(-خیابان سیدمصطفي  06642503054 لرستان بیمارستان بروجرد-امام خمیني 

 بیمارستان كوثر-نبش میدان -میدان امام )ره( 4449975-7 لرستان تصویربرداری بروجرد-کوثر

 بروجرد 3223054 لرستان بیمارستان بروجرد-آیت هللا 

 الیگودرز 12345 لرستان بیمارستان الیگودرز

 خرم آباد 12345 لرستان کلینیکي ابادخرم -اعصاب وروان امام رضا

 کوهدشت 32623522 لرستان داروخانه استان لرستان - داروخانه بیمارستان امام خمیني ره کوهدشت

 دورود 12345 لرستان بیمارستان دورود

 خرم آباد 12345 لرستان بیمارستان ابادخرم-اطفال 

 خرم آباد 12345 لرستان بیمارستان ابادخرم-مهرگان

 نكا ابتداي بزرگراه 5645118-19 مازندران بیمارستان نکا -بوعلي

 بلوار ولیعصر-کمربندي شرقي -ساري  9الي 01133205006 مازندران بیمارستان بیمارستان استان مازندران ساري -شفا 

 جاده نور باالتر از شركت كاله 0121-2264661-4 مازندران بیمارستان امل -امام علي)ع( 

 خیابان امام رضا 01213274011 مازندران بیمارستان امام رضا )ع( )آمل



 جنب هالل احمر-خیابان هالل احمر 0121-2224001-3 مازندران بیمارستان شهریور17

 بیمارستان امام خمیني -خ امام  0122-6222010-13 مازندران بیمارستان نور -امام خمیني

 خیابان ابن سینا روبروي شبکه بهداشت ودرمان 01913233211-3 مازندران بیمارستان نوشهر -شهیدبهشتي

 جنب شهرك نواب صفوي-خیابان نواب صفوي )كوروش( 2243006-8 مازندران بیمارستان چالوس -رازي 

 خیابان امام خمیني -چالوس  01152217163 مازندران بیمارستان چالوس -ایت هللا طالقاني 

 خیابان شهید مطهري میدان انقالب رویروي اداره پست 01155222031 مازندران بیمارستان رامسر -امام سجاد)ع(

 خ شهید مصطفي خمیني-خ مدرس 011322225035 مازندران بیمارستان شهید یحیي نژاد ) بابل (

 شهرک تندست-نرسیده به چهارراه  -میدان باغ فردوس  -بابل  3-01132338001 مازندران بیمارستان بابل بیمارستان استان مازندران -بابل کلینیک 

 سه راه کشاورزي -خیابان امیرمازندراني  -ساري  01132252071 مازندران بیمارستان بابل -شهید بهشتي

 خیابان گنج افروز-میدان دانشگاه -بابل 14-01112238301 مازندران بیمارستان بابل -آیه هللا روحاني 

 ترک محله -جاده قدیم آمل بابل -بابل 0111-2274881 مازندران بیمارستان بابل -مرکز تحقیقات فاطمه الزهرا)س( 

 خیابان شهید چمران سادات محله 01125252900 مازندران بیمارستان بابلسر -حضرت زینب

 جنب کارخانه فیبر -خ امام خمیني  01125238031 مازندران بیمارستان شفا )بابلسر(

 خیابان جمهوري اسالمي-تنکابن 01154237001 مازندران بیمارستان بیمارستان, استان مازندران -شهید رجائي 

 فریدونکنار خیابان امام بیمارستان امام خمیني )ره( فریدونکنار 01125652006 مازندران بیمارستان فریدونکنار -امام خمیني

 خیابان گنج افروز مرزیكال -بابل  0111-3562400 مازندران بیمارستان مازندران بابل -هفده شهریور 

 خیابان ساري 3232035 مازندران بیمارستان شهرقائم -ولیعصر )عج( 

 روبروي مسجد اعظم-جیابان امام )ره( 0124-3224711 مازندران بیمارستان جویبار -عزیزي 

 زیراب خیابان آزادي 01245352955-56 مازندران بیمارستان سوادکوه-شهداي زیراب

 -بلوار پارسداران  14-01133340111 مازندران بیمارستان بیمارستان استان مازندران ساري -نیمه شعبان 

 خیابان رازي 0151-2261700 مازندران بیمارستان ساري-مرکز آموزشي درماني امام خمیني )ره (

 خ یوسف رضا 2218017-22 مازندران بیمارستان شهررازي قائمشهر مازندران قائم

 ساري نکا جاده5کیلومتر 3283886-9 مازندران بیمارستان ساري -مرکز روانپزشکي وسوختگي زارع 



 بیمارستان حکمت -بلوار طالقاني  8-3268920-0151 مازندران بیمارستان ساري -حکمت 

 جنب نیروي انتظامي -بلوار ارتش  01512223023-5 مازندران بیمارستان ساري-فاطمه زهرا )س( 

 بلوار شهید هاشمي نژاد - ابتداي ورودي شهر از ساري -بهشهر  0152-5281327-9 مازندران بیمارستان بهشهر -شهداي

 خیابان بعثت بیمارستان دکتر امیدي -بهشهر  01134521681 مازندران بیمارستان بهشهر -دکتر امیدي

 خیابان امام خمیني)ره( بیمارستان امام خمیني)ره( 01525241401 مازندران بیمارستان بهشهر -امام خمیني)ره( 

 کمربندي شرقي 01526220191 مازندران بیمارستان گلوگاه-ثامن االئمه

 کالردشت بلوار امام خمیني 01922625115 مازندران بیمارستان کالردشت-حضرت قائم 

 روبروي مصلي امام خمیني )ره( 01525632151 مازندران بیمارستان نکا-امام حسین )ع(

 بلوار کشاورز -میدان دانشگاه  -بابل  01112999591 مازندران بیمارستان بابل -سوانح و سوختگي

 بهمن 22کتالم خ  01925243196 مازندران بیمارستان رامسر-احمد نژاد کتالم 

 بیمارستان شهدا-جنب پل نفت-خیابان آزادي -محمود آباد 012277411561 مازندران بیمارستان محموداباد-شهدا ء 

 خیابان جمهوري -محالت  43222055 مركزی بیمارستان محالت-امام خمیني 

 خیابان دکتر بهشتي شمالي 44224114 مركزی بیمارستان دلیجان -امام صادق )ع ( 

 خیابان فلسطین 086-32223019 مركزی بیمارستان اراک -قدس 

 میدان ولیعصر -اراک  32248046 مركزی بیمارستان اراک -ولیعصر 

 باالتراز مسجد سیدها بیمارستان طالقاني -خمیني)ره(خیابان امام  -اراک 08632776063 مركزی بیمارستان اراک -طالقاني 

 میدان پرستار -میدان راه آهن  -اراک  33130040 مركزی بیمارستان اراک -امیرکبیر 

 کمیجان 08625453583 مركزی بیمارستان کمیجان-امام علي )ع(

 میدان مدرس -خمین 46332211 مركزی بیمارستان خمین -امام خمیني )ره(

 بلوار شهید مدرس -خیابان تهران 32223026 مركزی بیمارستان ساوه-مدرس 

 جاده گلها-جاده قدیم تهران 42224402 مركزی بیمارستان ساوه-شهید چمران 

 میدان مادر -خیابان شریعتي  42222042 مركزی بیمارستان ساوه-شهریور  17شهداي 

 خیابان شهید محمدیان-مامونیه-زرندیه 02565222441 مركزی بیمارستان زرندیه-شهداي آسیابک



 خیابان شهید فیاض بخش-طرخوران 36223266 مركزی بیمارستان تفرش -والفجر 

 خیابان شهید بهشتي -آشتیان  37222123 مركزی بیمارستان آشتیان -امام سجاد )ع(

 شازند -جاده اراک 1کیلومتر  38223551 مركزی بیمارستان شازند -تامین اجتماعي

 ساوه، میدان شهید ناصري،  مركزی بیمارستان ساوه -حضرت فاطمه )س( 

 میدان بسیج )سردشت(جنب دانشکده پزشکي 34173617 مركزی بیمارستان اراک-امیرالمومنین 

 بلوار ناصر جنب دادگاه انقالب 3330352 هرمزگان بیمارستان بندرعباس -دکترعلي شریعتي 

 نایبند شمالي پشت آستانه امام زاده سید مظفر )ع( -بلوار امام خمیني  07633336003 هرمزگان بیمارستان بیمارستان ، استان هرمزگان( امام رضا)ع( )بندرعباس

 پشت آستانه سید مظفر-بلوار امام خمیني 07633333339 هرمزگان بیمارستان بیمارستان ، استان هرمزگان ام لیال )بندرعباس(

 بلوار امام خمیني-بندر عباس 07633347000 هرمزگان بیمارستان کودکان )بندرعباس(

 بلوار امام خمیني-بندر عباس 07633335651 هرمزگان بیمارستان (خاتم االنبیا )بندرعباس

 شهرک نیروي دریایي ولیعصر )عج( منازل سازماني سورو بیمارستان 5422834 هرمزگان بیمارستان بندرعباس -منطقه یکم نداجا 

 بلوار جمهوري اسالمي ایران 07633347000 هرمزگان بیمارستان (شهید محمدي )بندرعباس

 خیابان ولي عصر 3223262 هرمزگان بیمارستان بستک -فکري

 بلوار امام 2242244 هرمزگان بیمارستان بندرلنگه-شهید بهشتي 

 جنب بیمارستان شهید محمدي-بلوار جمهوري اسالمي ایران-بندر عباس 07633347897 هرمزگان بیمارستان اعصاب و روان ابن سینا )بندرعباس(

 بلوار امیرکبیر-حاجي آباد 07635421571 هرمزگان بیمارستان اباد(فاطمه الزهرا )حاجي

 میدان شفا 0763 5227353 هرمزگان بیمارستان قشم -فاطمه الزهرا

 بلوار بسیج-بلوار پاسداران  07633564501 هرمزگان بیمارستان صاحب الزمان )بندرعباس(

 جاده دریا4کیلومتر -پارسیان 07644624031 هرمزگان بیمارستان رستماني پارسیان )گاوبندي(

 جنب آموزشگاه فني وحرفه اي-بلوار آل احمد  -شهرستان میناب  07642214120 هرمزگان بیمارستان حضرت ابوالفضل )ع ( )میناب(

  07664222096 هرمزگان بیمارستان رودان- علي ابن ابي طالب

 خیابان سید عبدالباقي-ابتداي بلوار امام خمیني-بندر خمیر 076333224112 هرمزگان بیمارستان نیاپور بندر خمیر بیمارستان ، استان هرمزگان

 بیمارستان پارس-شهر ابوموسي 07636223601 هرمزگان بیمارستان ابوموسي -پارس



 بیمارستان آتیه همدان -شهرک مدني  4290231 همدان بیمارستان آتیه

 میدان رسالت ، بلوار شهید بهشتي ، بلوار شهید مطهري جاده مزدقینه 4-08132640020 همدان بیمارستان بعثت

 بیمارستان اکباتان-خیابان طالقاني 0811-8251244 همدان بیمارستان اکباتان بیمارستان استان همدان

 متري خوشه12-پل پیشاهنگي-بلوارشهیدخرم رودي 08138224003 همدان بیمارستان شهیدمطهري بیمارستان استان همدانخیریه 

 همدان میدان شریعتي خیابان میرزاده عشقي 8353438-40 همدان بیمارستان امام خمیني

 خیابان مهدیه 8269051 همدان بیمارستان مباشر

 سینا 08138274184 همدان بیمارستان فرشچیان )سینا(

 خیابان مهدیه جنب بوستان مردم 4-08138265011 همدان بیمارستان بوعلي بیمارستان استان همدان

 خیابان پاسداران -خیابان کرمانشاه  38277012 همدان بیمارستان فاطمیه

 ابتداي بلوار ارم 8274283 همدان بیمارستان شهید بهشتي بیمارستان استان همدان

 ابتداي جاده کرمانشاه 08134251281 همدان بیمارستان )ابن سینا ارتش 557

 همدان _ بهار _ بلوار كشاورز_ بیمارستان آیت ا... بهاري 08124220441 همدان بیمارستان بهار -آیت ا... 

 بهمن 22بلوار  3232015 همدان بیمارستان اسداباد-امیرالمومنین)ع( 

 بلوار ولیعصر جنب پارک آزادگان بیمارستان امام رضا )ع( 0812-5224771 همدان بیمارستان بودراهنگ-امام رضا)ع(

 خیابان بیمارستان-فامنین 44-08127226041 همدان بیمارستان فامنین -امام حسن)ع( 

 همدان شهرستان رزن میدان شهرذاري بیمارستان ولي عصر 08126222211 همدان بیمارستان رزن -ولیعصر 

 بلوار نبوت 3340044-6 همدان بیمارستان مالیر -دکتر غرضي

 بلوار نبوت بیمارستان مهر 3351046 همدان بیمارستان مالیر -مهر

 مالیر خیابان پارک خیابان دانشگاه بلوار پرستاران بیمارستان امام حسین )ع( 4-2220002-0851 همدان بیمارستان مالیر -امام حسین)ع(

 باوار شهید بهشتي 4222858-62 همدان بیمارستان بیمارستان استان همدان تویسرکان-ولیعصر )عج( 

 بلوار جانبازان -جاده بروجرد نهاوند  33236006 همدان بیمارستان نهاوند-آیت ا... علیمرادیان

 بلوار شهید حیدري بیمارستان شهید حیدري 0853237181-2 همدان بیمارستان نهاوند-شهید حیدریه 

 بلوار دانشگاه -خیابان رفسنجاني  08123245629 همدان بیمارستان اسداباد -قائم )عج( 



 خیابان فرخي 3-3626001 یزد بیمارستان شهید رهنمون

 بیمارستان گودرز -خ سلمان فارسي  36262081 یزد بیمارستان گودرز

 بیمارستان محمد صادق افشاریزد بلوار جمهوري  18-35255011 یزد بیمارستان محمد صادق افشار

 بولوار امام علي )ع( 32825001 یزد بیمارستان ابرکوه -حضرت خاتم االانبیاء

 بلوار بسیج -میبد  6-32351200 یزد بیمارستان امام جعفر صادق )میبد(

 اسالمي واحد یزدجنب دانشگاه آزاد  -میدان دانش آموز -یزد صفائیه  3-38211091 یزد بیمارستان سیدرضا شاه ولي

 بلوار شهید قندي -صفائیه  -یزد 8-38224000 یزد بیمارستان شهید صدوقي بیمارستان استان یزد

 بیمارستان مرتاض -ابتداي خیابان کاشاني  38248000 یزد بیمارستان مرتاض

 بلوار امام جعفر صادق )ع(ابتداي  -چهاراه مهدیه  40-36230030 یزد بیمارستان تخصصي زنان زایمان ونازائي مادر

 چهارراه معلم 6-35250093 یزد بیمارستان شهداي محراب )سوانح و سوختگي (

 انتهاي خیابان امام خمیني 36210010 یزد بیمارستان سیدالشهداء

 بلوار آیت هللا مدرس 0351_8254040 یزد بیمارستان شهداي کارگر

 اردکان خیابان امام 31522045 یزد بیمارستان اردکان -ضیائي و قائم 

 خیابان وحشي بافقي -بافق  4-32424040 یزد بیمارستان بافق-حضرت ولیعصر )عج(

 بلوار هفتم تیر -مهریز  32523000 یزد بیمارستان مهریز -حضرت فاطمه الزهرا )س(

 هرات 4-32571401 یزد بیمارستان خاتم -آیت ا... خاتمي هرات 

 بلوار شهید بهشتي 7-32633000 یزد بیمارستان تفت-شهید بهشتي 

 ابتداي بلوارشهیدبهشتي-تفت 0352-6232003 یزد بیمارستان تفت -مرکزجامع روانپزشکي 

 خیابان شهید وحیدي 5262250 آذربایجان شرقی بیمارستان کودکان آذربایجان

 امداد امام خیابان مدرس جنب کمیته 64-5261351 آذربایجان شرقی بیمارستان زکریاي

 خ حافظ 04133353999 آذربایجان شرقی بیمارستان تبریز -نورنجات

 شهرک ارم 2305915-0411 آذربایجان شرقی بیمارستان تبریز -عالي نسب

 مابین چهارراه آبرسان و چهار راه عباسي 04136583030 آذربایجان شرقی بیمارستان تبریز -شمس 



 خ ارتش جنوبي چهارراه باغشمال مرکز اموزشي و درماني الزهرا)س( 5539161 آذربایجان شرقی بیمارستان استان آذربایجان شرقيتبریز بیمارستان  -الزهرا)س(

 12خ عباسي ایستگاه حاج هاشم روبروي کالنتري  6577330 آذربایجان شرقی بیمارستان تبریز بیمارستان استان آذربایجان شرقي -چشم نیکوکار

 جنب تاالر مونسي-بلوار استاد شهریار 04136581490 آذربایجان شرقی بیمارستان تبریز -شهریار

 -خیابان گلکار -بلوار استادشهریار 6566660-4 آذربایجان شرقی بیمارستان تبریز -روانپزشکي فجر

 پایین تر از مجتمع تفریحي و فرهنگي باغالر باغي-بلوار استاد شهریار  ---------------- آذربایجان شرقی بیمارستان تبریز-امام سجاد)ع(دانشگاه آزاد

تبریز بیمارستان استان آذربایجان  -بیمارستان ولیعصر )عج( )بین المللي(

 شرقي
 میدان افالک نما-ابتداي زعفرانبه   آذربایجان شرقی بیمارستان

 نرسیده به چهارراه ماراالن-خ آزادي 5412101-4 آذربایجان شرقی بیمارستان تبریز بیمارستان استان آذربایجان شرقي -سینا

 تقاطع ارتش -خ آزادي 04135421575 آذربایجان شرقی بیمارستان ارتش بیمارستان، آذربایجان شرقي522

 خیابان دانشگاه 3347054-0411 آذربایجان شرقی بیمارستان تبریز بیمارستان استان آذربایجان شرقي -امام رضا ) ع (

 خ دانشگاه 4-3373903 آذربایجان شرقی بیمارستان تبریز -ره ( امام خمیني )

 51335-4448صندوق پستي -بهمن 29بلوار  3307000-0411 آذربایجان شرقی بیمارستان تبریز-بهمن29

 جاده ائل گلي 3804486-9 آذربایجان شرقی بیمارستان تبریز بیمارستان استان آذربایجان شرقي -رازي

 خیابان نیروي هوایي روبروي باغ گلستان نرسیده به میدان قونقا 04132807160 آذربایجان شرقی بیمارستان بیمارستان استان آذربایجان شرقيتبریز  -شفا 

 خیابان راه اهن نرسیده به نصف راه کوي شهید محالتي 04134440084 آذربایجان شرقی بیمارستان تبریز -شهید محالتي

 خ قدس ایستگاه منتش 04132818191 آذربایجان شرقی بیمارستان تبریز -امیرالمومنین )ع(

 خ سفیدان جدید-خ فرودگاه-جاده تبریز 2692321 آذربایجان شرقی بیمارستان تبریز -باغي

 خیابان امام خمیني 8-2234721-0423 آذربایجان شرقی بیمارستان میانه-امام خمیني )ره( 

 جاده جهندیز 2220901 آذربایجان شرقی بیمارستان میانه-خاتم االنبیا

 خیابان امام خمیني 0412-3222019 آذربایجان شرقی بیمارستان اسکو-امام خمیني ) ره (

 ميخیابان امام باالتر از میدان نماز جنب دانشگاه آزاد اسال 0412-4227777 آذربایجان شرقی بیمارستان آذرشهر بیمارستان استان آذربایجان شرقي -شهید مدني

 شبستر 0000000000000000 آذربایجان شرقی بیمارستان شبستر -امام خمیني )ره( 

 شبستر 2227943 آذربایجان شرقی بیمارستان شبستر-تخت خوابي96



 خامنه -شبستر 04722343255 آذربایجان شرقی بیمارستان شبستر-خامنه

 خمینيخ امام  2222451-0491 آذربایجان شرقی بیمارستان مرند-رازي

 خ لیوارجان-هادیشهر 3058893 آذربایجان شرقی بیمارستان جلفا -دکتر ساجدي 

 سه راهي مشکین شهر-اهر  0426-3332003 آذربایجان شرقی بیمارستان اهر-باقرالعلوم

 شهرستان هریس 6123512 آذربایجان شرقی بیمارستان هریس -امام حسین ) ع (

 شهرستان کلیبر 4223270 آذربایجان شرقی بیمارستان کلیبر-امام خمیني )ره( 

 خ امام خمیني 2222222 آذربایجان شرقی بیمارستان سراب -امام خمیني )ره(

 انتهاي میدان شهدا 04324124651 آذربایجان شرقی بیمارستان بستان آباد -استادشهریار

 شهریور 17خیابان  0421ـ 2228855 آذربایجان شرقی بیمارستان مراغه -بو علي سینا

 خرداد ) دروازه ( 15خیابان  22228888_2222255 آذربایجان شرقی بیمارستان مراغه -شهید دکتر بهشتي

 نرسیده به چهار راه باغ شمال -خ ارتش جنوبي 0413155 آذربایجان شرقی بیمارستان تبریز-بهبود

 خیابان پرستار جاده روستاي نوا 2241592-7 آذربایجان شرقی بیمارستان مراغه بیمارستان استان آذربایجان شرقي -حضرت امیرالمومنین علي)ع(

 میدان بسیج 6224202-4 آذربایجان شرقی بیمارستان عجب شیر-امام خمیني )ره( 

 میدان معلم بلوار رسالت 0411-7263090 آذربایجان شرقی بیمارستان بناب -امام خمیني )ره( 

 شهرستان بناب 7244530 شرقیآذربایجان  بیمارستان بناب -شهدا

 روبروي شهرك ولي عصر-خ كمربندي 0422-8241981-4 آذربایجان شرقی بیمارستان ملکان-فارابي

 انتهاي خیابان پرستار -جنب فرمانداري -خ شهید بهشتي جنوبي  04246226718-9 آذربایجان شرقی بیمارستان هشترود-امام حسین )ع( 

 شهرستان ارسباران ) ورزقان ( 04273243445 آذربایجان شرقی بیمارستان ارسباران -تخت خوابي ورزقان 32

 شهرستان مراغه 04212223244 آذربایجان شرقی بیمارستان مراغه بیمارستان استان آذربایجان شرقي-ارتش527

 مرکزي دانشگاهروبروي سازمان  -تبریز  3355969 آذربایجان شرقی دندانپزشکی تبریز-دکتر لک دندانپزشک

 شهرستان چاراویماق 04246722360 آذربایجان شرقی بیمارستان ارس باران-تختخوابي32

 ابتداي جاده مرند تبریز -شهرستان مرند  04912239990 آذربایجان شرقی بیمارستان مرند -تخت خوابي100

 971پالک  -خیابان برادران بهرامي )یاران(  -شهرک ولیعصر -تهران 66211300 -1 تهران مرکز جراحی مرکز جراحي، استان تهران -مرکز جراحي محدود حکیم 



 معاونت درمانحوزه  - 4ساختمان شماره  -جنب ساختمان پشمینه  -انتهاي خیابان گلگشت  -تبریز  3356820-0411 آذربایجان شرقی بیمارستان تبریز بیمارستان استان آذربایجان شرقي -مرکز درماني دانشگاه علوم پزشکي

 5انتهاي ولیعصر -نرسیده به سه راه گوهردشت  -خیابان دکتر بهشتي  -کرج  32703999 البرز آزمایشگاه آزمایشگاه رازي آزمایشگاه استان البرز

 جنب اتوبان همت، خیابان شهید گل نبي)کتابي(خیابان دکتر شریعتي،سه راه ضرابخانه، -تهران 23555 تهران بیمارستان بیمارستان چشم پزشکي نگاه بیمارستان استان تهران

 شهر صنعتي البرز بلوار سهروردي میدان خرمشهر جنب پارک اینانلو -قزوین  0282-2229701 قزوین بیمارستان بیمارستان رحیمیان بیمارستان استان قزوین

 خیابان شیخ هادي -خیابان جمهوري -تهران 66702121- 5 تهران بیمارستان سورنا

 50بعد از خ.گاندي جنوبي پالک -خ.حقاني-م.ونک-تهران 88774143 تهران مرکز جراحی مرکز جراحي ،استان تهران -جراحي چشم پزشکي کلینیک ونک 

 بین بانک ملت و کشاورزي -میدان آزادي  -کرمانشاه  8211526-0831 كرمانشاه مرکز جراحی استان کرمانشاه -مرکز جراحي تخصصي نور 

 روبروي استانداردي -خیابان دانشگاه -تهران 02813682010 قزوین کلینیکي آریا سنگ شکن

 1پالک  -کوچه نسترن  -خیابان فردوسي جنوبي  -قزوین  02812245851 قزوین مرکز جراحی کلینیک جراحي چشم بینا

 بعد از مجتمع تجاري حافظ -خیابان عفیف آباد  -شیراز  0711 -6484814 فارس بیمارستان کلینیک چشم پزشکي بصیر

 بلوار موالنا -جهانشهر  -کرج   البرز مرکز جراحی نوردیدگان

 خیابان ابن سینا -کرمان  03432227849 كرمان مرکز جراحی کلینیک آذین

 دانشکده پرستاري نرسیده به-انتهاي شریعتي جنوبي-تبریز 04135532791 آذربایجان شرقی مرکز جراحی کلینیک تخصصي چشم پزشکي حکیمان نور

 8پالک قدیم  -کوچه پنجم  -خیابان بخارست )احمدقصیر( -تهران 9-88703356 تهران مرکز جراحی جراحي محدود استان تهران -کلینیک چشم پزشکي نوین دیدگان 

 29پ -خ والي نژاد-ونکباالتر از میدان -تهران  88884425 تهران مرکز جراحی مرکزجراحي محدود استان تهران -کلینیک مرکزي شهر 

 بهمن 22بلوار  -میدان خواجو  -کرمان  03433321998 كرمان مرکز جراحی مرکز جراحي نیمه شعبان

 نرسیده به مسجد مالمومن -خیابان سي متري  -اردبیل  04533250530 اردبیل مرکز جراحی مرکز جراحي چشم نور

 اراضي پایین کوه -زنجان  4268972-0241 زنجان مرکز جراحی مرکز جراحي شفا

 خ جشنواره –تهران پارس -تهران 77336006 تهران مرکز جراحی مرکز چشم پزشکي هالل ایران مرکز جراحي استان تهران

 آبان13چهارراه فرهنگ خیابان  -خرم آباد 8-06633316501 لرستان تصویربرداری خرم آباد-مرکز رادیولوژي تارخ

 75پ-خ شهید فلسفي-نرسیده به شهرک اکباتان-م آزادي-تهران 44630276 تهران مرکز جراحی مرکز جراحي استان تهران -مرکز تخصصي چشم سالمت غرب 

 جنب کوچه ادب دفتري -شهریور  17نرسیده به چهارراه  -باالتر از سه راه طالقاني  -تبریز 041 -35532791 آذربایجان شرقی مرکز جراحی مرکز جراحي مهر

 359نبش کوچه شیباني -نرسیده به خیابان فاطمي -خیابان جمالزاده شمالي -بلوار کشاورز -تهران 66435946 تهران مرکز جراحی جراحي محدود استان تهران -پزشکي بصیر مرکز چشم 



 نازروبروي درب قدیم باغ ارم، خیابان سرو  -بلوار ارم  -شیراز   فارس بیمارستان شیراز -مرکز چشم پزشکي بینا گستر

 64شماره  -کوچه نیلوفر  -جمالزاده شمالي نرسیده به بلوار کشاورز -تهران 66939630 تهران مرکز جراحی مرکز چشم پزشکي رازي مرکز جراحي استان تهران

 ساحلیاردبیل ، خیابان معلم ، نرسیده به میدان ورزش ، روبروی بلوار   اردبیل مرکز جراحی کلینیک تخصصي و فوق تخصصي کوثر

 173اول خیابان شهید صوفي )ارمنستان سابق( پالک  -سي متري  -اردبیل 04533338484 اردبیل مرکز جراحی مرکز جراحي محدود سینا

 خیابان پادگان روبروي درب ضلع شرقي بیمارستان شهید رجایي -قزوین  0281-3326000 قزوین مرکز جراحی مرکز جراحي محدود پارس

 15پالک  -کوچه فر دانش  -روبروي سازمان انتقال خون  -خیابان وصال شیرازي  -بلوار کشاورز  88957594 تهران آزمایشگاه آزمایشگاه دانش

 بلوار امام رضا -ابتداي امیر کال  -بابل  4-01132395591 مازندران بیمارستان بیمارستان مهرگان بیمارستان استان مازندران

 8و  6پالک  -کوچه حجت  -روبروي بیمارستان جم  -خیابان فجر  -خیابان شهید مطهري  88824724 تهران تصویربرداری اطهري موسسه تصویر برداري دکتر محمد

 خیابان شهید جدي اردبیلي، بیمارستان امام خمیني 593داخلي 0451- 2251401 اردبیل بیمارستان امام خمیني

 474پالک  -جنب بانک پارسیان  -روبروي ساختمان اسکان  -خیابان میرداماد  85586-7 تهران هآزمایشگا آزمایشگاه مسعود آزمایشگاه استان تهران

 171پالک  -نبش خیابان سنائي  -خیابان مطهري  88822771 تهران تصویربرداری مرکز تصویربرداري کوروش

 شمالي 3پالک  -کوچه ماهروزاده  -میدان قدس  نرسیده به -خیابان شریعتي  22741775 تهران تصویربرداری مرکز ام آر آي سینا اطهر

   اصفهان کلینیکي مرکز درماني در کاشان

 روبروي دانشگاه پیام نور انتقال.-جنب سرپرستي بیمه ایران-خیابان ساحلي 33254550 اردبیل مرکز جراحی مرکز جراحي آراد

 15حافظ ، جنب کالنتري شماره خیابان -اردبیل  04533711555 اردبیل مرکز جراحی مرکز جراحي حافظ

 کوي دکتر نمازي -روبروي هتل سبالن  -خیابان شیخ صفي  -اردبیل  0451-2238597 اردبیل مرکز جراحی مرکز جراحي چشم دکتر نمازي

 مشگین شهر 32530908 اردبیل بیمارستان مرکز جراحي قائم مشگین شهر

 روبروي داروخانه دکتر بیگ زاده -کوي طوي  -سرچشمه  04533252282 اردبیل آزمایشگاه آزمایشگاه وهاب زاده

 ساختمان پزشکان ارم -خیابان پاسداران  -میدان ورزش  04533254345 اردبیل آزمایشگاه آزمایشگاه پالسما

   اردبیل آزمایشگاه آزمایشگاه صدر

   اردبیل آزمایشگاه آزمایشگاه فارابي

   اردبیل آزمایشگاه آزمایشگاه شیدائي

   اردبیل آزمایشگاه آزمایشگاه دانش نوین



   اردبیل آزمایشگاه آزمایشگاه پاستور

   اردبیل آزمایشگاه آزمایشگاه کوثر

   اردبیل آزمایشگاه آزمایشگاه دکترامیرآبي

   اردبیل آزمایشگاه آزمایشگاه شفا

   اردبیل تصویربرداری سونوگرافي و رادیولوژي پرنیا

   اردبیل تصویربرداری سونوگرافي و رادیولوژي پرتو تصویربرداري استان اردبیل

   اردبیل تصویربرداری سونوگرافي و رادیولوژي دکتر زکوي

   اردبیل تصویربرداری سونوگرافي و رادیولوژي دکتر اناري

   اردبیل تصویربرداری سونوگرافي و رادیولوژي مصطفي زاده

   اردبیل تصویربرداری رادیولوژي پارسسونوگرافي و 

   اردبیل تصویربرداری سونوگرافي و رادیولوژي دکتر موالئي

   اردبیل تصویربرداری سونوگرافي و رادیولوژي مرکزي

   اردبیل تصویربرداری سونوگرافي و رادیولوژي مرکزي خلخال

   اردبیل تصویربرداری اردبیلسونوگرافي و رادیولوژي دکتر جوانشیري تصویربرداري استان 

   اردبیل تصویربرداری سونوگرافي و رادیولوژي بابک

   اردبیل فیزیوتراپی فیزیوتراپي مهر

 روبروي درمانگاه شهید بلندیان -خیابان فردوسي  -قزوین  0281 - 33651و  60-75 قزوین بیمارستان مهرگان

 روبروي بانک سپه-سعدي شمالي -زنجان  0241- 4244128 زنجان بیمارستان استان زنجان -بیمارستان ارتش 

   تهران مطب مطب

   مركزی مطب مطب )مرکزي(

   كرمان آزمایشگاه کرمان( آزمایشگاه )

   زنجان تصویربرداری زنجان() MRIمرکز 

   زنجان تصویربرداری رادیولوژي )زنجان(



   زنجان تصویربرداری سونوگرافي )زنجان(

   زنجان فیزیوتراپی فیزیوتراپي )زنجان(

 جنب بیمارستان پارس -بلوار کشاورز  88985105 تهران تصویربرداری مرکز تصویر برداري بابک

 گلبرگ-هفت حوض 77957467 تهران تصویربرداری مرکز تصویربرداري حقیقت تصویربرداري استان تهران

 روبروي شیریني الدن-ابتداي ولیعصر-تجریش 22710160 تهران تصویربرداری مرکز رادیولوژي تجریش

 خیابان شهید بخشایش -بعد از میدان سرو  -سعادت آباد  23021000 تهران تصویربرداری رادیولوژي بیمارستان عرفان

 روبروي مسجد الغدیر-میرداماد 22225717 تهران تصویربرداری مرکز تصویربرداري پایتخت تصویربرداري استان تهران

 کوچه شناسا -رویروي درب اصلي پارک ملت -خ ولیعصر 22057312 تهران کلینیکي کلینیک تخصصي قلب تهران

 ک قره تپه اي -25خ  -بلوار سعادت آباد 88687970 تهران تصویربرداری مرکز تصویربرداري پردیس نور تصویربرداري استان تهران

 باالتر از ظفر -خ ولیعصر 88786323 تهران تصویربرداری مرکز تصویربرداري جام جم

 خ شیخ بهائي جنوبي -خ مالصدرا 88603695 تهران تصویربرداری مرکز ام آر آي مالصدرا

   اردبیل کلینیکي فیزیوتراپي شهریار

   اردبیل فیزیوتراپی فیزیوتراپي دکتر مداح

 نرسیده به زیرگذرآبرسان -چاي کنار  -فلکه دانشگاه  -تبریز  041-36581276 آذربایجان شرقی مرکز جراحی مرکز جراحي آبان

   اردبیل فیزیوتراپی فیزیوتراپي دکتر افضلي فرد

   كرمان مرکز جراحی خداداد محرابي -مرکز جراحي محدود دکتر هاشمي 

 17واحد  2)توانیر( میدان توانیر ساختمان طال ط خ ولیعصر جنب بیمارستان دي خ عباسپور  88663946 تهران تصویربرداری تصویربرداري پزشکي دکتر ضرغامي

 2800پالک  -باالتراز تقاطع چمران  -خیابان ولیعصر  22666511-13 تهران آزمایشگاه آزمایشگاه مرکزي

 روبروي بانک پاسارگاد -خیابان امام خمیني )سنگي(  -بوشهر  07733331265 بوشهر مرکز جراحی مرکز جراحي دي

 طبقه دوم -12پالک  -خیابان نهم  -میدان کاج  -سعادت آباد  -تهران  22139016 تهران آزمایشگاه آزمایشگاه استان تهران آزمایشگاه آرامش

 4پالک  - 32خیابان -باالتر از پارک ساعي  -خیابان ولیعصر  88208442 تهران آزمایشگاه آزمایشگاه پاتوبیولوژي نیلو آزمایشگاه استان تهران

 32،طبقه سوم ،واحد 142،پالک 20میدان ونک،گاندي جنوبي ،نبش کوچه  -888876321 تهران آزمایشگاه دکتر ایزددوستآزمایشگاه 

 37پالک  -جنب برجهاي ونک پارک  -بلوار شهید علیخاني -اتوبان کردستان جنوب  88058359 تهران آزمایشگاه آزمایشگاه ونک پارک آزمایشگاه استان تهران



 160پالک  -بین خیابان رشید و بزرگراه باقري  -( 142خیابان امیري طائمه)گلبرگ  -فلکه اول تهرانپارس  77707015 تهران آزمایشگاه آزما آزمایشگاه استان تهران آزمایشگاه سبز

 146شماره  -بوستان هشتم  -خیابان پاسداران  22559092 تهران آزمایشگاه آزمایشگاه پاتوبیولوژي نیکو

 پارک نشاط 03432220860 كرمان مرکز جراحی محدود پارکمرکز جراحي 

 روبروي بانک ملت -بعداز سه راه هفده شهریور  -خیابان سرباز  -کرمان  03433342475 كرمان مرکز جراحی مرکز جراحي استان کرمان -مرکز جراحي محدود دوازده امام 

 نبش خیابان چهارم -بین پل اول و دوم  -بلوار ابوذر  -تهران  33198731 تهران آزمایشگاه آزمایشگاه استان تهران -آزمایشگاه ابوذر 

 روبروي ایستگاه مترو -ابتداي خیابان انقالب -میدان امام حسین 77516651-2 تهران آزمایشگاه آزمایشگاه مدیکال آزمایشگاه استان تهران

 مرکز پزشکي شهید شوریده -خیابان پاستور  66976123 تهران مرکز جراحی شهید شوریده مرکز جراحي استان تهران

 بهمن 22خیابان  -میدان اقدسیه  29121010 تهران بیمارستان بیمارستان استان تهران -بیمارستان نیکان 

   اردبیل فیزیوتراپی فیزیوتراپي تالش

 78پالک  -بین چهل ستون و بیستون  -خیابان فتحي شقاقي  - یوسف آباد 88705380-7 تهران مرکز جراحی مرکز جراحي محدود شقایق مرکز جراحي استان تهران

 125شماره  -نبش خیابان نصرت  -خیابان جمالزاده شمالي  66591859-69 تهران تصویربرداری مرکز تصویر برداري پارسیان

 44مهران پ عظیمیه نرسیده به میدان  -البرز  32516491 البرز آزمایشگاه مهران عظمیه آزمایشگاه، استان البرز

 ساختمان سبز ط اول -چهارراه طالقاني جنوبي نبش کوچه شهید عین الهي   البرز آزمایشگاه آزمایشگاه پویش آزمایشگاه استان البرز

 میدان توحید ابتداي بلوار بالل  البرز آزمایشگاه آزمایشگاه کاوش

 گوهردشت نبش کوچه کاوهفلکه اول  02632500190 البرز آزمایشگاه آزمایشگاه مرکزي گوهردشت

 4طبقه  Aبلوک  -مجتمع تخصصي البرز  -بین میان جاده و دهقان ویال دوم  -خیابان شهید بهشتي  -کرج  02634251507 البرز فیزیوتراپی فیزیوتراپي شعباني فیزیوتراپي استان البرز

 بهشتي، ضلع شرقي پست مرکزیجنب زیرگذر طالقاني،ساختمان ارم، طبقه هشتمکرج، خیابان شهید  026-32265505 البرز فیزیوتراپی فیزیوتراپي نادري

 8،واحد 3، طبقه 555پل آزادگان، به طرف میدان طالقاني،بعد از برج قائم،مجتمع  -: کرج 02632550333 البرز فیزیوتراپی فیزیوتراپي مریم غضنفري

 44پالک  -نرسیده به میدان مهران  -عظیمیه  -کرج  0263-2500190 البرز تصویربرداری تصویربرداري مرکزي کرج تصویربرداري استان البرز

 9کوچه شهید عابدیني شماره  -ایستگاه درختي  -چهارراه طالقاني   البرز تصویربرداری تصویربرداري پارس کرج

 طبقه همکف - 78پالک  -خیابان شانزدهم  -خیابان سعادت آباد  22364434 تهران تصویربرداری مرکز پزشکي هسته اي آسیا تصویربرداري استان تهران

 طبقه پنجم 60پالک  -کوچه میر هادي غربي  -خیابان جویبار  -میدان فاطمي  88985000 تهران تصویربرداری مرکز پزشکي هسته اي نور

 64شماره  -طع شهداي ژاندارمري تقا -خیابان ابوریحان  -خیابان انقالب  66482405 -7 تهران تصویربرداری هماي سالمت



 116شماره  -بین پل چوبي و میدان سپاه  –خیابان سپاه  –تهران  77506004 تهران تصویربرداری نماطب

 خیابان خاکفرج روبروي پل شهید رجایي -قم  02537712825 قم تصویربرداری مرکز تصویربرداري پرتو طب آزما

 خیابان کوهسنگي ،فلکه الندشت 38427011 رضویخراسان  بیمارستان بیمارستان مهر

 خ قصرالدشت ابتداي گودگري-شیراز 6264748 فارس بیمارستان بیمارستان دکتر فرهمندفر شیراز

 جنب مجتمع شهاب -خیابان آیت هللا کاشاني  -یزد  8-36240061 یزد بیمارستان بیمارستان مجیبیان یزد

   تهران کلینیکي مرکز درماني در خارج کشور

 بلوار رسالت،خیابان شهید زواره،نبش کوچه مدیر -ورامین   تهران مرکز جراحی ورامین -مرکز جراحي آریا طب 

 سهروردي شمالي نبش کنگاور 88756322 تهران تصویربرداری ام آر آي و آزمایشگاه سهروردي

 متري کارگر 45 -میدان امام  -قم  0251-6626000-1 قم کلینیکي مرکز چشم پزشکي جواد االئمه کلینیکي استان قم

 3813875395کد پستي :  -نبش کوچه شهید محمود آبادي  -خیابان شهید شیرودي  -اراک  0861-2240500 مركزی مرکز جراحی مرکز جراحي محدود ایرانمهر

 فردیس فلکه دوم  البرز آزمایشگاه آزمایشگاه مرکزي فردیس

 بندرعباس خ سید جمال الدین اسد آبادي جنب مسجد فاطمیه 076122225631 هرمزگان آزمایشگاه سبحاني آزمایشگاه استان هرمزگانآزمایشگاه دکتر 

 خ توحید چهاراه نواب ساختمان توحید 66429880 تهران تصویربرداری مرکز پزشکي هسته اي سینا

 27خیابان قائم مقام فراهاني، حدفاصل خیابان مطهري و شهید بهشتي،خیابان ششم، پالک 88547942-4 تهران آزمایشگاه آزمایشگاه پاتوبیولوژي بهداد

 چالوس، میدان معلم 01152226256 مازندران بیمارستان استان مازندران -چالوس  -بیمارستان امام رضا )ع( 

 متري دوم خ دهم 15افسریه  33142266 تهران بیمارستان جواد االئمه

 7گرگان،خیابان ولي عصر، عدالت  7-01732268980 گلستان مرکز جراحی کاپري ) گرگان ( مرکز جراحي استان گلستانجراحي محدود 

 نرسیده به چهارراه معلم-بلوار شهید پاک نژاد  -یزد  035-37248105 یزد بیمارستان مرکز جراحي ابن سینا

 خیابان فرهنگ -میدان سعیدي  -قم  02536601363 قم آزمایشگاه آزمایشگاه تشخیص طبي پاستور آزمایشگاه استان قم

 خیابان نشاط -خیابان طالقاني  -دزفول   خوزستان مرکز جراحی مرکز جراحي نشاط

 138پالک  -روبروي مسجد الغدیر  -بلوار میرداماد  22222680 تهران مرکز جراحی مرکز جراحي محدود شایان

   تهران کلینیکي دارالشفاي کوثر

 تیر30خیابان امام خمیني پس از تقاطع  66711197 تهران مرکز جراحی کلینیک و مرکز جراحي محدود فرهنگیان مرکز جراحي استان تهران



 شرقي 8خ  -1فاز  -گوهر دشت -کرج 34485558 البرز فیزیوتراپی فیزیوتراپي درمانگاه شفا البرز کرج

 کلینیکي شهرکرد-درمانگاه دي
چهار محال و 

 بختیاری
 52خیابان مولوي غربي،نبش کوچه  2245599

 9و  5واحد  187پالک  -نبش شمس تبریزي  -میرداماد  22270444 تهران تصویربرداری مرکز هسته اي مهر

 41پالک -)َشهید عزتي(2کوچه -خیابان زرافشان -اسالمشهر 56375941 تهران آزمایشگاه آزمایشگاه پاتوبیولوژي دکتر راستگو

 تهران کریم خان اول خردمند شمالي 5-88849011 تهران داروخانه داروخانه شبانه روزي سیزده آبان

 تهران خ طالقاني نبش سپهبد قرني 4-88803871 تهران داروخانه داروخانه هالل احمر مرکزي

 6واحد- 3طبقه  -686پالک -جنب داروخانه دکتر صادقي -مقابل مسجد حجتي-رسالت و چهارراه سر سبز بین میدان  -متري رسالت  45 77809223 تهران تصویربرداری مرکز سنجش تراکم استخوان نشاط

 بوشهر، روبروي ستاد نماز جمعه 07733455374 بوشهر بیمارستان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکي

 272پالک  -جنوب شرقي ضلع  -تقاطع پل میرداماد  -خیابان آفریقا   تهران مرکز جراحی مرکز جراحي آلفا

 کوچه حمید رضا ماني 2/17نبش کالهدوز  -بلوار کالهدوز  37290193 خراسان رضوی کلینیکي کلینیک چشم پزشکان طوس

 اصغرجنب بیمارستان حضرت علي  -خیابان وحید دستگردي )ظفر سابق(  22902512- تهران تصویربرداری مرکز گامانایف ایران تصویربرداري استان تهران

 بندرعباس بلوار امام خمیني شهر نمایش 3343732 هرمزگان آزمایشگاه آزمایشگاه آپادانا

 بابل، بلوار طبرسي 0113-2206570 مازندران مرکز جراحی مرکز جراحي محدود سینا بابل

 99سعادت پ تجریش میدان قدس جنب پارکینگ شهرداري کوچه  22719724 تهران آزمایشگاه آزمایشگاه فارابي تجریش

 کرج عظیمیه 02632521258 البرز تصویربرداری مرکز تصویربرداري مهران

 ساختمان الوند - 27پالک  -خیابان الوند  -میدان آرژانتین  88774683 تهران تصویربرداری مرکز هسته اي الوند

 16شماره  -خیابان میهندخت جنوبي  -خیابان فاطمي غربي  -تهران  66434825 تهران تصویربرداری مرکز تصویربرداري پزشکي رشد تصویربرداري استان تهران

 چهار راه سعدي کوچه ادیب درمانگاه رازي طبقه اول -قم  0253-6122000 قم بیمارستان شهید دکتر بهشتي

 1/1082پالک  -پارک ساعي روبروي درب اصلي  -خیابان ولیعصر  88721760-1 تهران تصویربرداری مرکز تصویربرداري پرتو تشخیص

 18پالک  -خیابان خرمشهر  -خیابان سهروردي شمالي  88502912-4 تهران درمانگاه درمانگاه دکتر صفائیان

 خیابان قائم مقام فراهاني 36303483 اصفهان مرکز جراحی کلینیک چشم پزشکي آبان

   تهران بیمارستان 5شهرداري منطقه 



   تهران مرکز جراحی مرکز جراحي محدود افرا

   تهران تصویربرداری مرکز تصویربرداري نسیم سحر اطهر

 روبروي بیمه آسیا-خ میر -اصفهان  6616635 اصفهان مرکز جراحی کلینیک پارسیان مرکز جراحي، استان اصفهان

 روبروي درب اصلي دانشگاه-دانشگاه ابتداي بلوار -میدان آزادي 36286619 اصفهان کلینیکي کیلینیک چشم پزشکي صدرا اصفهان

 خ آمادگاه -اصفهان  اصفهان کلینیکي مرکز چشم پزشکي آمادگاه اصفهان کلینیکي استان اصفهان

 روبروي بنیاد شهید-خ شمس آبادي -اصفهان 32204183 اصفهان کلینیکي مرکز ام آر آي اصفهان

 چهارباغ پایین-شهدا میدان-اصفهان 4487979 اصفهان کلینیکي مرکز جراحي مسالد

 چهارراه شریعتي-خ حکیم نظامي-اصفهان 6273030 اصفهان کلینیکي مرکز ام آر آي سپاهان

مرکز جراحي استان  -کلینیک فوق تخصصي چشم پزشکي نور مطهري 

 تهران
 121مطهري ،بعد از چهارراه سهروردي،خ شهید یوسفیان ،شماره  4-88428232 تهران مرکز جراحی

   تهران تصویربرداری تصویربرداري نارمکمرکز 

 624بین جیحون و کارون شماره  -خیابان هاشمي  66362833 تهران تصویربرداری مرکز تصویربرداري نیایش

 خ کارگر جنوبي بین میدان حر و پاستور نبش خیابان دانشگاه جنگ 66401016 تهران داروخانه فروردین 29داروخانه 

 222پاسداران شمالي ابتداي فرمانیه شماره  26122008 تهران آزمایشگاه صاحبقرانیهآزمایشگاه 

 451یوسف آباد باالتر از میدان کالنتري بعد از پمپ بنزین سمت راست پ  88063473 تهران آزمایشگاه آزمایشگاه تشخیص طبي یوسف آباد

 3پالک -1کوچه مهنا  -ابتداي خیابان شریعتي  -میدان قدس  - تهران 22742738 تهران تصویربرداری مرکز پزشکي هسته اي ایران

 طبقه اول-مجتمع رازي  - 27پالک  -خیابان شباري  -جنب پمپ بنزین داودیه  -باالتر از میرداماد  -خیابان شریعتي  22892400 تهران آزمایشگاه آزمایشگاه مجد

 76پالک  -ضلع جنوب شرقي میدان  -میدان ونک  88656500 تهران تصویربرداری استان تهرانموسسه رادیولوژي و سونوگرافي مرکزي ونک تصویربرداري 

 میدان اول صادقیه جنب بانک سپه 44208450 تهران آزمایشگاه آزمایشگاه پاتوبیولوژي صادقیه

 میدان شوش باالي بانک ملت 33564474 تهران آزمایشگاه آزمایشگاه پاتوبیولوژي ویلسون

 20-18خ نوفل لوشاتو مقابل سفارت روسیه پ  3-66700171 تهران آزمایشگاه حبیبي آزمایشگاه

 2ط  52بلوار شهرزاد شهرک کیان شهر خ ابراهیمي نبش سیامک پ  33605252 تهران آزمایشگاه آزمایشگاه کیان شهر

 4کوچه سنجري پ  چهارراه نظام آباد نبش 88441205 تهران آزمایشگاه آزمایشگاه تخصصي پاتوبیولوژي حاذق



 197خ قصرالدشت پایین تر از خ مالک اشتر پ  66830260 تهران آزمایشگاه آزمایشگاه پاتوبیولوژي قصر

 3پالک  -کوچه سوم  -خیابان باغبان  -روبروي زم زم  -خیابان آزادي  66048028 تهران مرکز جراحی مرکز جراحي بهگر توان

 متري رسالت خیابان بني هاشم میدان بني هاشم خ بني هاشم شمالي خ حافظ شرقي 45 22306480 تهران مرکز جراحی پژوهشکده رویان

 19پالک  -10کوچه شماره  -دي  19خیابان -قم 02537712825 قم تصویربرداری مرکز رادیوتراپي صدرا

   تهران تصویربرداری مرکز تصویربرداري پزشکي شفا

 کلینیکي (مرکز جراحي هاي محدود امام حسین )ع 
سیستان و 

 بلوچستان
 زاهدان خ آیت اله کفعمي پشت پارک شادي ها 0541-3221898

 49شماره  -خیابان لیدا  -باالتر از میدان ونک  -خیابان ولیعصر  88797802 تهران کلینیکي مرکز جراحي برزویه

 4ط  2مجتمع ولیعصر  36باالتر از پارک ساعي خ خ ولیعصر  5-88647604 تهران فیزیوتراپی مرکز جامع توانبخشي پزشکي شفا

 2ساختمان گل ط-بن بست گل-باالترازپارک ساعي-خ ولیعصر 09125032398 تهران تصویربرداری مرکز تصویربرداري دکتر هایده غالمین

 513واحد  4متري کاج ساختمان ارکیده ط  45پل آزادگان ابتداي  32533054 البرز فیزیوتراپی فیزیوتراپي نوید

 1143شماره  4شهرک غرب میدان صنعت خ حسن سیف کوچه  5-88363952 تهران آزمایشگاه نجم آبادي آزمایشگاه استان تهران-مرکز پاتولوژي و ژنتیک کریمي نژاد

 خ ولیعصر باالتر از خ مختاري 55384867 تهران آزمایشگاه آزمایشگاه پاتوبیولوژي امامي اهري

 میدان توحید ابتداي خ ستارخان نبش کوثر یکم ساختمان پزشکان کوثر 6693231 تهران تصویربرداری سونوگرافي توحیدرادیولوژي و 

 15متري روبروي سازمان آب ابتداي پیلغوش پالک  24شهر ري خ  55900249 تهران آزمایشگاه آزمایشگاه مرکزي شهر ري

 بلوار قیطریه نبش شهید خراساني ساختمان پزشکان پارک قیطریه 3-22685792 تهران آزمایشگاه آزمایشگاه پاتوبیولوژي پارک قیطریه

 ونک خ مالصدرا خ شیراز شمالي 88036369 تهران تصویربرداری مرکز تصویربرداري دیجیتال غرب تهران

 -پزشکي هسته اي و تصویربرداري مولکولي بیمارستان خیریه صاحب کوثر 

 استان تهران
 تقاطع بلوار الله -ابتداي بلوار گلها  -تهرانسر  44594061 تهران تصویربرداری

 4،پالک26خیابان شهید مطهري،خیابان قائم مقام فراهاني جنوبي، کوچه  88832297 تهران کلینیکي کلینیک ارزیابي شنوایي آرین

 مرکز جراحی مرکز جراحي محدود شفا مرکز جراحي استان سیستان و بلوچستان
سیستان و 

 بلوچستان
 نرسیده به مسجد مکي -خیابان خیام  -زاهدان  05433427999

 تصویربرداری شرکت تعاوني طب تصویري مرزنشینان
سیستان و 

 بلوچستان
 6پالک -5روبروي مدرس-خیابان مدرس-زاهدان  2410410-0541



   البرز تصویربرداری مرکز پزشکي هسته اي عظیمیه کرج

   تهران بیمارستان علي ابن ابیطالب )ع (

 تقاطع طالقاني -بلوار بعثت  38460172 خراسان رضوی کلینیکي کلینیک آفتاب

 ساختمان پزشکان امیرکبیر -ابتداي خیابان شهید بهشتي -چهارراه آیت اله کاشاني -کاشان  55454610 اصفهان تصویربرداری مرکز تصویربرداري دکتر جمال زاده کاشان

 اصفهان کاشان خ شهید بهشتي 4444016 اصفهان آزمایشگاه کاشانآزمایشگاه رفرانس 

 اصفهان کاشان چهارراه ایت اله کاشاني ساختمان پزشکان مرکزي 5546562 اصفهان تصویربرداری مرکز تصویر برداري دکتر طاالري کاشان

 اصفهان کاشان خ باب الفضل 4452023 اصفهان کلینیکي مرکز اورژانس سرم درماني کاشان

 روبروي دبیرستان شریعتي –خیابان مهدیه  -همدان  08138378504 همدان مرکز جراحی دي کلینیک الوند همدان

 بلوار پرستار –جنب پارک مردم  –بلوار بعثت  –همدان  08138380016 همدان تصویربرداری مهدیه همدان MRIمرکز 

 مطب دندانپزشکي دکتر فیضي –متري چمران  18-شهرستان رزن –استان همدان  08126222838 همدان دندانپزشکی رزن-مطب دندانپزشکي دکتر فیضي

 دکتر شمعداني MRIمرکز  –متري کوشا  20خیابان  –میدان استاندارد  –خیابان قائم مقامي  –مالیر  –استان همدان  08512229030 همدان کلینیکي مالیر-دکتر شمعداني  MRIمرکز 

 سنندج میدان امام شافعي بلوار شهید بهشتي 08732466116 كردستان مرکز جراحی سنندج مرکز جراحي استان کردستان-نور  مرکز جراحي محدود

 سنندج انتهاي خیابان حافظ 08716667826 كردستان مرکز جراحی سنندج-آرا 

 باالتر از پزشکي قانوني-سنندج خیابان شهید تعریف 08713234277 كردستان تصویربرداری سنندج تصویربرداري استان کردستان-مرکز تصویربرداري شفا 

 سنندج خیابان شهید تعریف 08712213713 كردستان بیمارستان بیمارستان شهید قاضي

 جنب داروخانه شبانه روزي میر میراني-بلوار آزادگان-آمل 3270082-0121 مازندران مرکز جراحی مرکز جراحي آریا آمل

 98پالک  -خیابان مجد  -ابتداي سروشرقي  -میدان کاج  -سعادت آباد  22371401-9 تهران مرکز جراحی محدود سعادت آباد مرکز جراحي استان تهرانمرکز جراحي 

 خیابان سواد آموزي-خیابان آیت اله حیدري  08433341036 ایالم درمانگاه سنگ شکن آسیا ایالم

 بلوار سیدالشهداء 33332514 ایالم مرکز جراحی ایالمکلینیک سیدالشهدا ایالم کلینیکي استان 

 دهلران 08427224441 ایالم بیمارستان بیمارستان دهلران

 1فاز -11خ -کیان پارس-اهواز 3915094 خوزستان تصویربرداری مرکز تصویربرداري کیان پارس اهواز

 بعدازپل قائم -بزرگراه شهید کالنتري-مشهد  05136668888 خراسان رضوی بیمارستان بیمارستان استان خراسان رضوي -بیمارستان رضوي مشهد 

 8واحد  -طبقه اول  -ساختمان شماره یک کامرانیه  -جنب بانک پارسیان -تقاطع کامرانیه شمالي  -خیابان فرمانیه غربي  22819276-7 تهران کلینیکي کلینیک واریس دکتر مهرداد اقدسي



 .14اسالمشهر، سعیدیه، جنب بیمارستان تامین اجتماعي امام رضا،کوچه ادیب  56149068 تهران تصویربرداری تصویربرداري نصر نبوي

 بلوار سیدالشهداء کوچه کاج 02537747744 قم فیزیوتراپی کلینیک فیزیوتراپي سپهران

 5پ -شهید طاهريخ -خ بهار-م شهدا-کرج-البرز 026-32261095 البرز مرکز جراحی مرکز جراحي محدود مهرگان

 ،ساختمان پزشکان مریم 7ولي عصر-خ شهید بهشتي نرسیده به سه راه گوهر دشت-کرج 026-32756705 البرز مرکز جراحی مرکز جراحي استان البرز -مرکز جراحي محدود دي 

 مجتمع پزشکان پردیس-ظام وظیفهروبروي اداره ن -خ امام-هشتگرد-البرز 026-44225900 البرز آزمایشگاه آزمایشگاه پاتوبیولوژي کوثر

 نبش الله سوم-باالتر از میدان هفت تیر-کرج-البرز 026-32756170 البرز آزمایشگاه آزمایشگاه تشخیص طبي جورجاني

 61واحد -6ط -ساختمان حکیم-چهاراره بع سمت میدان شهدا-کرج -البرز 026-32219150 البرز آزمایشگاه آزمایشگاه تشخیص طبي سپهر

 بعد از بانک رفاه-اول مظاهري-م شهدا-کرج-البرز 026-32247833 البرز فیزیوتراپی فیزیوتراپي جام جم

 25پ -اول خ ان.شیروان-گلشهر-البرز 026-33550989 البرز فیزیوتراپی فیزیوتراپي حافظ

 شاختمان پزشکان گالیل-ک شهید یادگاري-ساختمان ایرانیانپشت -چهارراه طالقاني-کرج-البرز 026-32264585 البرز فیزیوتراپی فیزیوتراپي شیخاني

 بزرگراه ستاري، بلوار فردوس غربي، بین ورزي و پروانه 44125024 تهران آزمایشگاه آزمایشگاه کیمیاگر

 78پالک  -بین چهل ستون و بیستون  -خیابان فتحي شقاقي  -یوسف آباد  88705380-7 تهران تصویربرداری مرکز تصویربرداري شقایق

 باالتر از امامزاده -اراک، خیابان شهید بهشتي  32213519 مركزی دندانپزشکی اراک-کلینیک دندانپزشکي پورسینا

 خ مولوي-خرم آباد-لرستان 4-06633334441 لرستان تصویربرداری تصویر برداري آسیا

 چهارراه نخي-خ تختي-بروجرد-لرستان 3-42504701 لرستان مرکز جراحی بروجرد-مرکز جراحي محدود امیرالمومنین

 خیابان هجده متري -میدان جعفري  -بروجرد-لرستان 42624880-066 لرستان مرکز جراحی مرکز جراحي محدود بهبود

 فلکه دوم صادقیه بلوار فردوس،خ ابراهیمي جنوبي، 44087575 تهران درمانگاه درمانگاه فاطمه الزهرا درمانگاه استان تهران

 کاشان، خیابان شهید بهشتي، کوچه شهید صلواتي 55570625 اصفهان مرکز جراحی پارسیان)کاشان ( مرکز جراحي محدود استان اصفهان

 کوي بن بست اصیفاء-خیابان انقالب -شهریار  59-65279352 تهران تصویربرداری جام جم شهید کایگاني)شهریار(

 450مفتح شمالي پ  88754365 تهران مرکز جراحی مرکز جراحي محدود شایامهر

 104خیابان ولیعصر،باالتر از ظفر، ابتداي بولوار اسفندیاري، پالک  88650703-4 تهران آزمایشگاه آزمایشگاه آوا

 جراحي فارابيرشت خ مطهري ، بین سه راه حاجي آباد و مسجد چهار برادران،کلینیک  3234750-3241573-01313241574 گیالن مرکز جراحی فارابي رشت

 44پالک  -نبش گلبرگ  -فلکه اول تهرانپارس  77712115 تهران مرکز جراحی مرکز جراحي محدود گلبرگ تهرانپارس



 1435674411کدپستي :  - 2534پالک  -بین میدان ونک و پل شهید همت  -خیابان ولیعصر  88773990 تهران تصویربرداری مرکز هسته اي نیکان

 خیابان بوعلي -نوشهر  011523551575 مازندران مرکز جراحی نوشهرمرکز جراحي مهر 

 402اصفهان چهارراه پلیس ابتداي توحید میاني جنب داروخانه دکتر تیموري مجتمع یاس واحد  6289493-0311 اصفهان مطب مطب دکتر روح افزا

 7و پالک  6پالک  -کوچه ماهروزاده  -نرسیده به میدان قدس  -خیابان شریعتي -تهران  22741790 تهران درمانگاه سینا مهر شمیران درمانگاه استان تهران

 1پالک  -نبش گلستان هفتم  -خیابان پاسداران  22583307 تهران مرکز جراحی مرکز جراحي مبین

 ابن سیناجزیره کیش ، میدان هرمز ، بلوار حریره ، خیابان  44459400 هرمزگان بیمارستان بیمارستان کیش جزیره کیش

 245کرج بلوار طالقاني شمالي باالتر از چهاراه طالقاني به طرف میدان آزادگان کوچه مرجان پ  2263899 البرز مرکز جراحی مرکز جراحي هاي محدود و سرپایي پاستور

   خراسان رضوی کلینیکي کلینیک نوید دیدگان

 67بلوار کشاورز، شماره  88960051-9 تهران تصویربرداری مرکز پزشکي هسته اي بیمارستان پارس

 بلوار مطهري -طبس  05632383000 یزد بیمارستان بیمارستان شهید سید مصطفي خمیني طبس

 1شریعتي بعد از پل سیدخندان کوچه هوشیار پ  22863959 تهران آزمایشگاه آزمایشگاه چهر

 جنب پاسگاه نیروي انتظامي-بهشتي خ شهید  02632243535 البرز بیمارستان بیمارستان مرکز قلب کرج

 جنب بیمارستان بوعلي-بلوار پاسداران  -ساري 33348901 مازندران تصویربرداری ساري -مرکز تصویربرداري پرتو مازند 

 کرج حصارک بیمارستان شهید رجایي 32200319 البرز تصویربرداری تصویربرداري همایون پرتو

 کرج بلوار دانش آموز چهارراه دولت آباد 8-32771000 البرز تصویربرداری البرز بیمارستان قائم تصویربرداري استان

 کرج جهانشهر خ کسري 5-34416232 البرز آزمایشگاه آزمایشگاه بیمارستان کسري

 کرج خ شهید بهشتي جنب نیروي انتظامي داخل کوچه 32234366 البرز آزمایشگاه آزمایشگاه بیمارستان امام خمیني

 3153653643کد پستي -493پالک -بن بست نسیم-چهارراه طالقاني شمالي -کرج 02632255745 البرز تصویربرداری تصویربرداري استان البرز -تصویربرداري پزشکي بهار مرکز 

 28خ سهروردي باالتر از تقاطع بهشتي خ امامي پ  88750222 تهران درمانگاه مرکز جراحي محدود سهروردي

 8پالک  3امام  -خیابان امام  -کاشمر  55220727 خراسان رضوی مرکز جراحی ود خاتم االنبیاء کاشمرمرکز جراحي محد

 بلوار کشاورز، خیابان عبداله زاده، کوچه سوم 9-88995767 تهران بیمارستان یاس سپید بیمارستان استان تهران

 48پالک -کوي حسیني راد-پایین تر از تقاطع مطهري-عصرخیابان ولي  88916301 تهران فیزیوتراپی کلینیک درد پردیس

 http://192.168.100.20/testk/hospital.aspx 44082632 تهران مرکز جراحی مرکز جراحي محدود شفا



 امیرکبیرروبروي داروخانه شبانه روزي  -خیابان امام خمیني  -اراک  32236561 مركزی دندانپزشکی اراک-کلینیک دندانپزشکي بزرگمهر

 12، پالک9سعادت آباد، باالتر از میدان کاج،خیابان  22139003 تهران درمانگاه درمانگاه مسجدجامع الرسول

 خ حکیم نظامي روبروي مهرداد بن بست عبادت -اصفهان  اصفهان دندانپزشکی مرکز دندانپزشکي دکتر علیرضا اسدي

 خیابان عالمه امیني)باغ غدیر(میدان پردیس-اصفهان 0311_2616151 اصفهان کلینیکي درمانگاه سپنتا

 سمت راست 2ط 24ساختمان -جنب تعاوني ثامن بن بست فردوسي-روبروي شیریني سراي عدالتخواه-خ فردوسي–اصفهان  - اصفهان دندانپزشکی مرکز دندانپزشکي دکتر لهراسب افراسیابي

 9خ طیب جنب پمپ بنزین ساختمان مهتاب واحد–اصفهان  0311_2201202 اصفهان دندانپزشکی مرکز دندانپزشکي دکتر بهاره سلطاني

 2اصفهان خ آمادگاه ساختمان اطبا ط  0311_2207654 اصفهان دندانپزشکی اصفهان-مرکز دندانپزشکي دکتر مهدي عاقل نژاد

 1واحد 2گلپایگان میدان بسیج ابتداي بلوار سلمان فارسي مجتمع پارسیان ط 0372_3223077 اصفهان دندانپزشکی گلپایگان-مرکز دندانپزشکي دکتر رضا امجدي

 13گلپایگان خ آیت هللا گلپایگاني کوچه 0372_3251477 اصفهان دندانپزشکی گلپایگان-مرکز دندانپزشکي دکتر حسین سهرابي

 2درب اول ط 13خ آیت اله گلپایگاني کوچه –گلپایگان  0372_3237888 اصفهان دندانپزشکی گلپایگان-مرکز دندانپزشکي دکتر علي شاهي

 خ امام خمیني روبروي مسجد رضا مجتمع پزشکي بهار –نائین میدان امام خمیني  0323_2253635 اصفهان دندانپزشکی نائین-مرکز دندانپزشکي دکتر فاطمه شکرانه جهرمي

 نائین خ امام خمیني جنب نمایشگاه فرش واعظ 0323_2258987 اصفهان دندانپزشکی نائین-مرکز دندانپزشکي دکتر امیر مسعود وکیلیان

 خ شریعتي جنب پارک قدس مطب دکتر توکلي –میمه  0312_4224210 اصفهان دندانپزشکی میمه-مرکز دندانپزشکي دکتر محمد رضا توکل

 1خ پاوا ساختمان پزشکان ط –پیربکران  0311_7223400 اصفهان دندانپزشکی پیربکران-مرکز دندانپزشکي دکتر پرویز سعادتمندي

   تهران درمانگاه درمانگاه قاسم ابن الحسن

 99خ شهید رجایي نبش ک ایماني پ  55336833 تهران درمانگاه تهران-درمانگاه شبانه روزي سلیم

 5تربیت مدرس،کوچه اول پالکبزرگراه جالل آل احمد، روبروي دانشگاه  3-88334971 تهران مرکز جراحی مرکز جراحي محدود باران

 7خ سید جمال الدین اسد آبادي چهارراه فاطمیه کوچه بینش  07632248431 هرمزگان دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي مهرگان

 ساري بلوار پاسداران 2236932 مازندران مرکز جراحی مرکز جراحي محدود والیت

 ،شرکت گیل گلسار سبز شمال)مرکز جراحي محدود ایران(3رشت، گل باغ نماز، روبروي کمیته امداد منطقه  2-7732931 گیالن مرکز جراحی مرکز جراحي محدود ایران

 نبش گلستانتقاطع بزرگراه رسالت، شهید باقري، بعد از ایستگاه متروي شهید باقري، خیابان شهید احمدیان، خیابان شهید احدزاده،  730148001 تهران درمانگاه درمانگاه تخصصي شفا

 اول خیابان بي سیم -بوشهر 33548862 بوشهر بیمارستان استان بوشهر -بیمارستان حضرت قائم )عج( 

 67م ونک بزرگراه حقاني بین گاندي شمالي و آفریقا جنب بیمه البرز پ  2-88671521 تهران آزمایشگاه آزمایشگاه و پاتوبیولوژي ونک



 118تهران، یوسف آباد، خیابان فتحي شقاقي غربي، بین میدان سلماس و خیابان کاج، پالک  88638760 تهران آزمایشگاه آزمایشگاه نامدار

 2ساختمان پزشکان طبقه  1بلوار کشاورز جنب بیمارستان ساسان کوچه رویان پالک  88969331 تهران فیزیوتراپی فیزیوتراپي رویان

 23، واحد 3)ساختمان نگین سرو (،طبقه 98پالک  -بین میدان کتاب و چهار راه سرو  -بلوار سرو غربي  -سعادت آباد  26654294 تهران فیزیوتراپی فیزیوتراپي سرو نقره اي فیزیوتراپي استان تهران

 شریعتي باالتر از سید خندان روبروي خیابان خواجه عبداله انصاري کوچه بخشي 2288228 تهران فیزیوتراپی فیزیوتراپي پارس رویال

 سهروردي شمالي پایین تر از تقاطع شهید بهشتي ابتداي خیابان اندیشه 88452974 تهران کلینیکي فیزیوتراپي اندیشه

 16میدان ونک ابتداي خیابان مالصدرا خیابان پردیس شماره 88647905 تهران آزمایشگاه آزمایشگاه پاتوبیولوژي

 متري گلستان نرسیده به شاهین شمالي35ستاري بزرگراه  44487389 تهران فیزیوتراپی فیزیوتراپي پاک

 اصفهان خ فیض خ ارباب مجتمع تخصصي درماني روزبه 6614210 اصفهان دندانپزشکی کلینیک تخصصي دندانپزشکي اصفهان

 فروشي نشر،خیابان فاطمي، روبروي هتل الله، خیابان باباطاهر، باالتر از کتاب  88952042 تهران عینک سازی عینک سازي گل بین

 قائم شهر  مازندران مرکز جراحی مرکز جراحي محدود قائم

 250مطهري بعد از پل مدرس روبروي خ میرعماد ساختمان پزشکان  88325445 تهران کلینیکي کلینیک جراحي پویا

 10،پالک 13میدان هروي، گلزار پاسداران،  22978816-22978820 تهران فیزیوتراپی فیزیوتراپي دکتر شادانفر فیزیوتراپي استان تهران

 میدان ارژانتین خیابان بخارست 88505912، 88518894 تهران آزمایشگاه آزمایشگاه بخارست

 110خیابان توحیدغربي )پهلوان(پالک  -فلکه دوم  -کیانپارس  -اهواز  06133369847 خوزستان کلینیکي مرکز لیزیک اهواز

 10واحد 3خیابان شریعتي جنب حسینیه ارشاد. بن بست ارشاد پالک  22895939 تهران فیزیوتراپی تهرانفیزیوتراپي بهنام فیزیوتراپي استان 

 قزوین خیابان نواب شمالي مجتمع ادارات استان 3355518 قزوین بیمارستان دانشگاه علوم پزشکي قزوین

  5230069-0642 خوزستان کلینیکي درمانگاه تخصصي سالمت شوش دانیال

 خیابان شهید بخشایش -بعد از میدان سرو  -سعادت آباد  23021000 تهران آزمایشگاه آزمایشگاه بیمارستان عرفان

 106ي ونک، شماره تهران، میدان ونک، جنب برج آینه 88791172 تهران عینک سازی عینک شهاب عینک سازي استان تهران

 خیابان زرتشت غربي ، نبش خیابان پنجم 88982000 تهران تصویربرداری بیمارستان مهر تصویربرداري استان تهران MRIمرکز

 :بزرگراه ارتش، بین سه راه ازگل و میني سیتي جنب بانک پاسارگاد 5-22461232 تهران درمانگاه درمانگاه میعاد

 طبقه اولسه راه پلنگ صورتي، ساختمان پزشکان البرز  07632239682 هرمزگان آزمایشگاه آزمایشگاه فارابي

 طبقه همکف -ساختمان میالد  -خیابان شهید کازروني  -بلوار سید جمال الدین اسدآبادي  07632231883 هرمزگان آزمایشگاه آزمایشگاه دي



 : بندر عباس، چهارراه فاطمي روبروي سونوگرافي دکتر سمیعیان 07633336003 هرمزگان آزمایشگاه آزمایشگاه ایرانیان

 خیابان امام خمیني، پایین تر از سه راه دلگشا، جنب بانک سامان، کوچه معرفت 07632224394 هرمزگان فیزیوتراپی فیزیوتراپي بهار

 خ مرادي، خ شهید کازروني، ساختمان پزشکان مهر و ماه 07632243322 هرمزگان بیمارستان فیزیوتراپي نوین

 4خ سیدجمال الدین اسدابادي، روبروي پاساژ طباطبایي، ساختمان پزشکان فارابي. طبقه 2240726-0761 هرمزگان دندانپزشکی مطب دندانپزشکي دکتر نوروزي

 ، جنبمرکز بهداشت استان6بهمن، بلوار شهداي مهراد، کوچه کوثر22خ  5556534-0761 هرمزگان دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي امام علي

 85ستار خان، تهران ویال، خیابان رئیس زاده، شماره  66550758 تهران تصویربرداری مرکز پزشکي هسته اي یاس

 .8خیابان ولیعصر ،روبروي درب اصلي پارک ملت ،کوچه شناسا، پالک  22025988 تهران تصویربرداری مرکز پزشکي هسته اي ملت

 انک صادرات، جنب چاپ سپاهان: سه راه پلنگ صورتي، پشت ب 2251376و225975 هرمزگان تصویربرداری مرکز تصویربرداري جام جم

 عباس خیابان سیدجمال الدین، چهارراه فاطمیه، جنب بانک کشاورزي 07632248939 هرمزگان عینک سازی عینک سازي بیست

 ضلع جنوبي م رسالت ساختمان مهر 77229277-8 تهران آزمایشگاه آزمایشگاه تشخیص طبي نانو

 دي19خیابان  -قم  02537720085 قم تصویربرداری استان قممرکز تصویربرداري پرتو تابش تصویربرداري 

   هرمزگان کلینیکي مطب دکتر کاترین جعفري میناب

 جنب تزئینات شیوا -بلوار سیدجمال الدین اسد آبادي  07632240363 هرمزگان عینک سازی عینک سازي گامرون

   تهران عینک سازی عینک سازي دیدگان

 ضلع جنوب غربي میدان انقالب جنب سینماي مرکزي، 66900809 تهران تصویربرداری خیریه کامرانيمرکز سي تي اسکن بنیاد 

 ساختمان پزشکان مهر و ماه-روبروي پارکینگ طبقاتي پاسارگاد-خ کازروني-سید جمال الدین اسد آبادي-بندرعباس 2242133 هرمزگان دندانپزشکی مطب دندانپزشکي دکتر فاطمه زکي پور

 2واحد  -1ظ -پاسار اشکان-چهاراه مرادي به سمت میدان قدس-بندرعباس 2246895 هرمزگان دندانپزشکی دندانپزشکي دکتر جواد رزاقيمطب 

 2همدان، باالتر از آرامگاه نبش کوچه دادگستري، روبروي اداره پست مرکزي، ط 38252928 همدان دندانپزشکی مطب دندانپزشکي دکتر ساالر صالحي

 5طبقه  -همدان، خیابان بوعلي، نبش ساختمان خاتم االنبیا  32515101 همدان دندانپزشکی دندانپزشکي دکتر علي حدادیان مطب استان همدان

 11همدان، آرامگاه بوعلي، مجتمع فدک، واحد 38354910 همدان دندانپزشکی دندانپزشکي دکتر روح اله علي آبادي

 همدان، میدان شریعتي، ساختمان پزشکان کسري 2515233 همدان پزشکیدندان دندانپزشکي محمد گوهریان

 همدان، چهاراره تختي، روبروي اداره تعزیرات، 32525122 همدان دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي رازي

 همدان، ابتداي خیابان تختي، 32517063 همدان دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي مهر



 1تهران، شهرک غرب، تقاطع بلوار دریا و پاکنژاد،ضلع شمال غربي، نبش بهاران، پالک 88697597 تهران تصویربرداری اسکن مرکزي( پزشکي هسته اي مرکزي )گاما

 خرداد، ابتداي خیابان اباذر15کاشان، میدان   اصفهان بیمارستان دانشگاه علوم پزشکي کاشان

 2جمال الدین اسد ابادي، چهارراه فاطمیه، پشت قنادي شیرینکده، مجتمع پزشکان کیان، طبقه خیابان سید   هرمزگان کلینیکي دکتر مهدي خداداد مترجمي

 چهارراه فرهنگ، ساختمان خورشید  لرستان تصویربرداری تصویربرداری خورشید

 خیابان علوي، نرسیده به میدان شقایق 06633410718 لرستان آزمایشگاه آزمایشگاه پاستور

 روبروي مسجد حجت-ابتداي استقالل جنوبي-میدان اصلي-عظیمیه-کرج-البرز 02632550801 البرز دندانپزشکی رسا )کرج(کلینیک دندانپزشکي 

   یزد بیمارستان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکي یزد

 پورابتهاج، خیابان خداوردي، کوچه شهید صادقینمیدان تجریش، نیاوران، خیابان  22824027 تهران بیمارستان بیمارستان نورافشار بیمارستان استان تهران

 16تهران، خیابان شهید کالهدوز، کوچه معتمدي، پالک 22782237 تهران آزمایشگاه آزمایشگاه هور

 ابان فراهاني پورخیابان سیدجمال الدین اسدابادي، خیابان بیست و سوم، خی -تهران  42702 تهران بیمارستان بیمارستان محب کوثر بیمارستان استان تهران

   تهران درمانگاه درمانگاه بهراد

 8بندر عباس، خیابان سید جمال الدین اسدآبادي، چهارراه فاطمیه، ساختمان پزشکان پارسه، طبق  2248777-0761 هرمزگان دندانپزشکی دندانپزشکي دکتر سید محمد حسینیان

 19، مجتمع فانوس، واحد9تهران، فلکه دوم صادقیه، ابتداي بلوار آیت اله کاشاني، پشت پارک استقالل، خیابان گلستان یکم، پالک  44072805( 021) تهران فیزیوتراپی مرکز فیزیوتراپي سلیماني

 اردبیل چهارراه ژاندارمري، خیابان خرمشهر، نبش کوچه دیرین  اردبیل کلینیکي درمانگاه مهرآراد

 403خرم آباد، خیابان شهداي غربي، پالک 06633305296 تانلرس آزمایشگاه آزمایشگاه مرکزي خرم آباد

 تنکابن، خیابان امام، جنب بیمارستان شهید رجایي، ساختمان امین، طبقه سوم 4234888-0192 مازندران تصویربرداری دکتر عصایي MRIمرکز

 طبقه فوقاني فروشگاه سها - 6نبش کوچه شماره  -خ امام جمعه  2470071 كرمان دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي ماهان

 خیابان انقالب -آمل  0121 2222141-42 مازندران مرکز جراحی آمل-مرکز جراحي پیمان

 1، واحد332تهران، فلکه دوم صادقیه، بلوار فردوس، مقابل بازار روز جنب بانک تجارت، پالک 12-44071411 تهران آزمایشگاه آزمایشگاه تشخیص

 رشت، اول جاده فومن، نرسیده به دخانیات 33565012 گیالن بیمارستان بیمارستان قائم

 خیابان صفه -اصفهان  0311-6259990-4 اصفهان بیمارستان بهارستان

 روبروي بانک پاسارگاد -مابین شهدا و چهاراه طالقاني  -خیابان شهید بهشتي  32255061 البرز تصویربرداری مرکز پزشکي هسته اي بهبد

 خیابان سید جمال الدین اسد ابادي، طبقه فوقاني تزئینات شیوا، طبقه دوم 07632245848 هرمزگان مطب دکتر فرشته مرسليمطب 



 خیابان فجر )جم( -خیابان مطهري  9-88820091 تهران تصویربرداری مرکز سي تي آنژیوگرافي جم

   تهران بیمارستان قلب-بیمارستان سجاد 

 ، طبقه همکف409نارمک، خ شهید ایت، پالک 77911760 تهران تصویربرداری طب پارسمرکز تصویربرداري افق 

 کرج، جاده مالرد، ایستگاه پیک 36643737 البرز مرکز جراحی مرکز جراحي محدود پارس ، استان البرز

 جنب داروخانه مهرداد -کرج ایستگاه تاکسي  -بلوار امام خمیني  -هشتگرد 44212683 البرز آزمایشگاه آزمایشگاه البرز هشتگرد

 اراک، خیابان شهید بهشتي باالتر از امام زاده 32212005 مركزی دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي دکتر مختاري

 10خ شهید بهشتي چهارراه اندیشه خ سهند پ  88766168 تهران مرکز جراحی مرکز جراحي سهند

 رودهن بلوار امام روبروي پاسگاه 76503181 تهران آزمایشگاه آزمایشگاه تشخیص پزشکي رودهن

 9، پالک18تهران، خیابان سیدجمال الدین اسدابادي، خیابان  88711817 تهران آزمایشگاه آزمایشگاه المارک

 3پ -ابتداي ک خضري-خ خیام جنوبي-قزوین 0281-2224218 قزوین تصویربرداری مرکز پزشکي هسته اي کاسپین )قزوین(

 مشهد، بلوار شهید فکوري، بیم میدان شهید جوان و میدان شهید سیدعلي آل شهیدي، ساختمان مرکزي دانشگاه علوم پزشکي  خراسان رضوی بیمارستان دانشگاه علوم پزشکي مشهدمعاونت درمان 

 - - تهران تصویربرداری رادیولوژي و سونوگرافي مرکزي بومهن

 23ش -جنب خ بهشت-خ سلمان فارسي-اصفهان 1-2670030-0311 اصفهان کلینیکي مرکز باروري و ناباروري اصفهان

 9پ -36ک -باالتر از پارک ساعي-خ ولي عصر-تهران 82-88781578 تهران مرکز جراحی مرکز جراحي محدود آذر

 عظیمیه، یدان مهران، نداي جنوبي، کوچه تیمسار شمس 32535056-026 البرز کلینیکي انستیتوکانسر البرز

 خ شیخ بهایي شمالي-خ مالصدرا-تهران 45-88041640 تهران مرکز جراحی جراحي محدود شیخ بهایيمرکز پزشکي 

 .241تهران، پاسداران، ابتداي لواساني، شماره 26122613 تهران آزمایشگاه آزمایشگاه پاتوبیولوژي فردا

 متر باالتراز پمپ بنزین100 -کارگر شمالي  88639294 تهران عینک سازی عینک سازي مهر عینک سازي استان تهران

 1واحد  - 2پالک  -نبش خیابان سروش  -بعد از تقاطع شریعتي  -خیابان مطهري  -تهران  86021364 تهران فیزیوتراپی مرکز فیزیوتراپي پردیس

 خیابان سعدي جنوبي کوچه شهید عبدالهي  قم بیمارستان بیمارستان امام رضا )ع(

 4کرج، جهانشهر، میدان هالل احمر، ابتداي کوچه فریما، پالک 35805202 البرز بیمارستان پزشکي نور البرزبیمارستان فوق تخصصي چشم 

 میدان شهیدامیني بیات ابتداي بلوار شاهد درمانگاه خیریه امام صادق مرکز نور-خیابان نیروگاه  -قم  02538849999 قم تصویربرداری مرکز تصویربرداري نور قم

 میدان شفا خیابان شفا -شهرک کارشناسان  0453340704 اردبیل تصویربرداری شفاپرتورادیوتراپي 



 .12تهران، خیابان شریعتي، خیابان شهید کالهدوز، بین بلوار کاوه وچهارراه قنات، نبش کوچه مطهري، مجتمع نگین، طبقه دوم، واحد 22594876 تهران فیزیوتراپی فیزیوتراپي پیشگام

 .2، واحد 50تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان میرزاي شیرازي، نبش کوچه دوم، ساختمان  .7-88943006 تهران فیزیوتراپی میرزاي شیرازي مرکز فیزیوتراپي

 بلوار فردوسي نرسیده به تقاطع پروین اعتصامي سمت چپ 2226734 كرمان کلینیکي کلینیک فردوسي

 . 115آدرس: تهران، میدان هفت تیر، ابتداي پل کریمخان زند، جنب اداره حقوقي بانک ملي ایران، پالک .8-88140985 تهران کلینیکي مرکز تخصصي شنوایي شناسي سروش

 کرج، مهرشهر، حسین آباد، کوي فرهنگ، میدان فرهنگ 6-332024 البرز بیمارستان بیمارستان ثارهللا

 5واحد  44خ آفریقا باالتر از چهاراه جهان کودک کوچه کیش پ  88770190 تهران آزمایشگاه آزمایشگاه پاتوبیولوژي جهان کودک

   تهران عینک سازی عینک پرشیا

 3طبقه سوم واحد  -ساختمان پزشکان پارس  -خیابان بوعلي  -همدان  32531199 همدان دندانپزشکی دکتر شاپور یاري پور

 325نارمک، خیابان گلبرگ شرقي، خیابان مدائن شمالي، جنب مسجد ولیعصر، شماره  77191557 تهران درمانگاه درمانگاه شبانه روزي آراز

   قزوین بیمارستان کسري

 خیابان بوعلي -متري صدوق  45 -قم  02532914130 قم درمانگاه چشم پزشکي نگاه شاهد قم

 28پالک  -کوچه گلگون  -باالتر از بلوار ناهید  -آفریقا خیابان  -تهران  22017151 تهران تصویربرداری مرکز تشخیص پزشکي ولیعصر ) عج (

   قزوین بیمارستان بقیه

 1پالک  -نبش حکمي  -بعد از سهروردي  -خیابان مطهري  -تهران  88432969 تهران فیزیوتراپی فیزیوتراپي آرزو

 26پالک -طبقه همکف-هامجتمع تجاري گل -2فاز -شهرک اکباتان 44671020 تهران آزمایشگاه آزمایشگاه پژوهش

 -ابتداي بلوار ابوذر غفاري -ضلع شمالي پل سید خندان  22869647-021 تهران آزمایشگاه آزمایشگاه بیمارستان رسالت

 7 طبقه دوم واحد 19( پالک 5تقاطع خیابان ولیعصر و فتحي شقاقي، فتحي شقاقي ) 88704409 تهران کلینیکي کلینیک تخصصي دکتر مهرنوش نیشابوري

 3واحد 2اقدسیه نبش خیابان نیلوفر ساختمان پزشکان صاحب قرانیه پالک  22802020 تهران آزمایشگاه آزمایشگاه پاتوبیولوژي سپند

 14م ونک ابتداي مالصدرا خ پردیس پ  88657457 تهران آزمایشگاه آزمایشگاه پرتولب

 6واحد  2طبقه  71پل گیشا روبروي بانک کشاورزي مرکزي پالک انتهاي غربي  88287501 تهران فیزیوتراپی فیزیوتراپي روحاني

 ، ساختمان پزشکان زرین، طبقه همکف219تهرانپارس، بزرگراه رسالت، بین چهارراه رشید و تیر انداز، جنب بانک تجارت، پالک 77733761 تهران آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر ویشکایي آزمایشگاه استان تهران

 خ ناصریه روبروي بیمارستان خداداد مهرابي  كرمان دندانپزشکی دندانپزشکي جهاد دانشگاهيکلینیک 

 سه راه کشاورزي -خیابان امیر مازندراني  -ساري  3الي  01132338001 مازندران بیمارستان امیر مازندراني ) ساري ( بیمارستان استان مازندران



 25شماره  -کارگر شمالي ابتداي خیابان نصرت غربي  –میدان انقالب  66422376 تهران تصویربرداری مرکز رادیولوژي و سونوگرافي ایران زمین

 خ دولت چهارراه کاوه ساختمان پزشکان کاوه 86-22579485 تهران فیزیوتراپی فیزیوتراپي کیانا

 شرکت واحدم رسالت خ هنگام باالتر از  77445315 تهران کلینیکي درمانگاه شبانه روزي شمیران نو

 15واحد  4طبقه  -بلوک ب  -مجتمع نگین آسمان  -متري الله  35روبروي  -غرب پل یادگار  -بلوارمرزداران  -تهران  44299758 تهران فیزیوتراپی فیزیوتراپي افرامهر

 متري گلستان 30جنت آباد روبروي   تهران درمانگاه درمانگاه الیاد

 5_واحد45_پالک 9یوسف آباد _کوچه 88108055 تهران دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي پارسه

 420بزرگراه رسالت_ابتداي استاد حسن بنا جنوبي_پالک  26316704 تهران دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي برلیان

 329شمالي _نرسیده به بلوار کشاورز_نبش چهارراه قدر_پالک میدان انقالب _خیابان آزادي_جمالزاده  66917249 تهران دندانپزشکی مطب دندانپزشکي علي اصغر محمد خاني

 344نازي آباد، میدان بازار دوم، ابتداي خیابان مدائن، پالک  55081000 تهران آزمایشگاه آزمایشگاه پاتوبیولوژي دي

 زیارتي_ساختمان پزشکان دي کاشان_خیابان بهشتي_ابتداي خیابان 0215580604 اصفهان تصویربرداری رادیولوژي تخصصي فک و دهان دي

 پایین تر از خ سپاه-روبروي مسجد الرضا-دماوند 76318486 تهران آزمایشگاه آزمایشگاه پاتوبیولوژي دکتر مهدیاني)دماوند(

 1ط 262خ مطهري بعد از پل مدرس روبروي خ میرعماد پ 88320468 تهران دندانپزشکی دندانپزشکي دکتر منتظري

 1خ گیشا نبش خ دوم پ 88269640 تهران دندانپزشکی دندانپزشکي گیشا

 35انقالب خ جمالزاده شمالي خ طوسي پ 66927920 تهران دندانپزشکی دندانپزشکي کوثر

 1ط 2سهروردي شمالي ابتداي کاووسي فرنبش ک حدادیان پ 9-88535458 تهران دندانپزشکی دندانپزشکي حضرت فاطمه

 241شرقي پ 166تهرانپارس باالتر از تیرانداز نبش  77877537 تهران دندانپزشکی دندانپزشکي دکتر حکیمي

 2ط8پ3خ سنایي نبش ک 88847287 تهران دندانپزشکی دندانپزشکي دکتر رحیمي

 ابتداي فردوس غرب نبش ورزش جنوبي 44119611 تهران دندانپزشکی دندانپزشکي شبانه روزي کیمیاگر

 جنب مسجد رسول-آیت اله کاشاني بعد از پل آسیا روبروي پارک کودک 44166620 تهران دندانپزشکی دندانپزشکي بهاران

 2ط147پ15یوسف آباد خ اسدآبادي نبش خ  88709066 تهران دندانپزشکی دندانپزشکي یوسف آباد

 103ط همکف واحدخ ولیعصر باالتر از پارک ساعتي ک نعمتي  88661206 تهران دندانپزشکی دندانپزشکي نسیم افق

 103واحد  3شریعتي بین سمیه و طالقاني جنب بیمارستان پاسارگاد ک صدیق پ  77655464 تهران دندانپزشکی دندانپزشکي برتر کلینیکي استان تهران

 2طبقه کرج خ دکتر بهشتي نرسیده به کسري ساختمان ولیعهدي  02634215893 البرز دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي نرگس بهزادي



 واحد دندانپزشکي 25م انقالب کارگر شمالي ابتداي نصرت غربي پ 66434403 تهران دندانپزشکی دندانپزشکي ایران زمین

 3واحد 50ونک خ والي نژاد پ 88664541 تهران دندانپزشکی دندانپزشکي شریف

 1313پ 18ونک نبش خ خ ولیعصر پایین تر از  88774109 تهران دندانپزشکی دندانپزشکي دکتر ملک نیا

 202پالک-تقاطع بزرگراه شهید باقري-بلوار فرجام -تهرانپارس  77870186 تهران دندانپزشکی دندانپزشکي درمانگاه فرجام

 خ شریعتي سه راه طالقاني خ کارگر  تهران دندانپزشکی دندانپزشکي ایرانشهر

 درب جنوبي 2پ 12اتوبان صدر بین کاوه و شریعتي قلندري شمالي ک 22243100 تهران دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي مدیست

 1ط 36باالتر از م ولیعصر نرسیده به زرتشت ک ناصر پ  تهران دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي آپادانا کلینیکي استان تهران

 2ط- 7پ -بابکخیابان  -روبروي پمپ بنزین-جردن  22020097 تهران دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي رامیار

 کرج عظیمیه م اسبي ابتداي استقالل جنوبي روبروي مسجد حجت  تهران دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي درسا

 انتهاي خ شهید شهامتي -خ ولیعصر  88921596 تهران دندانپزشکی دندانپزشکي زهره دندانپزشکي ، استان تهران

 47افتاب  -بلوار مدرس-خیابان امام خمیني 70-01144233567 مازندران بیمارستان مازندرانبیمارستان فوق تخصصي شمال آمل بیمارستان استان 

 5ط -مجتمع پزشکي شفا-انتهاي خ شفا-کرمان 2478095 كرمان کلینیکي کلینیک دکتر شریف زاده

 58و ک  56حد فاصل ک -خ جهاد-کرمان 2481008 كرمان کلینیکي کلینیک آریا کرمان

 طبقه اول -ورودي دي -ساختمان نگین آسمان -نرسیده به پل یادگارامام -بلوار مرزداران-بزرگراه اشرفي  7-44258394 تهران دندانپزشکی دندانپزشکي مرزدارانکلینیک 

 6طبقه -8پالک-نبش خیابان برادران شریفي-خیابان گاندي شمالي 8864020 تهران دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي تندیس

 7واحد  –طبقه دوم -ساختمان نگین-134پالک-نبش ناصري-باالتراز ظفر-خیابان آفریقا 8.87789e+007 تهران مطب امیرحسین پورفریددکتر 

 2واحد - 35پالک  -کوچه بسطامی  -ابتدای سهروردی شمالی -سیدخندان 8.85185e+007 تهران مطب دکتر صمد مجدیه فرشي

 ساختمان ترنج -میدان معلم  -بلوار معلم -بازار مبل -چهاراراه یافت آباد 6.66001e+007 تهران مطب دکتر پیمانه زندیه

 2اسالمشهر،انتهاي خیابان کاشاني، روبروي مسجد امام سجاد، ساختمان پزشکان مقدم ، طبقه   تهران مطب دکتر ویدا پیروزمند

 3واحد -1طبقه -20پالک -خیابان مالیی شرقی -سهروردی جنوبیتقاطع  -تهران  8.84477e+007 تهران مطب دکتر کیوان ساعتي

 1687پالک-جنب رستوران لوکس طالئی-باالتراز پارک وی-خیابان ولیعصر 2.20509e+007 تهران مطب دکتر عبدالرضا معادي

 همکفطبقه -73پالک-بین کوچه سوم و چهارم-خیابان آزادي-گوهردشت-کرج  البرز مطب کرج-دکتر علیرضا حسیني

 16واحد-9طبقه -برج نوا-جنب آموزشگاه رحماني-روبروي بانک صادرات-میدان شهدا-کرج  البرز مطب کرج-دکتر عباس خرمشادي



 ساختمان پزشکان-کوچه ولیعصر-جنب ایران خودرو و امیري-خیابان کاشاني  یزد کلینیکي یزد-دکتر فرح بلواري

 جنب کامپیوتر صدرسیستم-618پالک-کوي فرهنگیان-بهمن 22بلوار   یزد مطب یزد-دکتر محمد ثابتي اشرف

 نرسیده به داناي علي-چمارسرا-خیابان بیستون -رشت  33554836 گیالن دندانپزشکی رشت کلینیکي استان گیالن-مجتمع پزشکي و دندانپزشکي پارسا

 1طبقه اول اداري ، واحد دي متري گلشهر ، مجتمع تجاري گلشهر ، 45کرج ،   البرز مطب کرج-دکتر اشرف کمالوند

 خیابان شهید ادریس یا اول غربي-بلوار اصلي فردیس-سه راه حافظیه  البرز دندانپزشکی کرج-کلینیک دندانپزشکي نصرت

 20خیابان فرمانیه،ابتداي خیابان فرمانیه،پالک 22298136 تهران تصویربرداری تصویر برداري فرمانیه

 مجتمع بیست-ابتداي خیابان مطهري  -فلکه اول -گوهردشت 02634429968 البرز آزمایشگاه بهار)گوهردشت(

 17واحد -67پالک-ابتداي حقاني-ونک 88872898 تهران فیزیوتراپی فیزیوتراپي دکتر عمادي

 بین مفتح و امیر اتابک -خیابان مطهري  تهران آزمایشگاه آزمایشگاه تخت طاووس

 3نبش کوچه کامویي پالک  -ایستگاه مدرسه-میدان دارآباد  تهران آزمایشگاه آزمایشگاه دارآباد

 0 0 قزوین فیزیوتراپی تست فیزیوتراپي

 طبقه سوم-باالي بانک شهر-شرقي 4نبش -باالتر از نیایش-اشرفي اصفهاني 44855785 تهران دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي درفام

 خیابان سعدي جنوبي کوچه عبدالهي پاساژ میالد نور 02537102222 قم بیمارستان درمانگاه بقیه هللا

 بلوار شهید جزایري نرسیده به فرهنگ شهر .  خوزستان بیمارستان خاتم االنبیاء شوشتر

   خوزستان بیمارستان بیمارستان امام اهواز

 چهارراه سیروس خ مصطفي خمیني،نرسیده به 33555000 تهران بیمارستان بیمارستان سپیر بیمارستان استان تهران

 15انتهاي بلوار کشاورز ، روبروي مجتمع بیمارستان امام خمیني پالک  66902121 تهران آزمایشگاه آزمایشگاه فروردین نوین

 1026خیابان کارون ،تقاطع امام خمیني ،ساختمان  6367914 تهران آزمایشگاه آزمایشگاه فروردین

 110پالک-جنب بانک سپه-نرسیده به میدان مادر-بلوار میرداماد  02122923833 تهران دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي پاسارگاد

 پشت دانشگاه روزبه -شهرک پونک  -روبروي ستاد فرماندهي نیروي انتظامي  -بهمن  22بزرگراه -زنجان 02433039999 زنجان بیمارستان بهمن بیمارستان استان زنجان

 طبقه اول.-ساختمان پزشکان نور -روبروي بانک رفاه مرکزي-خیابان شهداي شرقي  06633304549 لرستان آزمایشگاه آزمایشگاه دانش

 - 08413367091 ایالم تصویربرداری سونوگرافي دکتر سعید کسرایي

 بلوار سیدالشهداء کوچه کاج 08433366896 ایالم آزمایشگاه آزمایشگاه ارم



 - 08413341036 ایالم کلینیکي مرکز سنگ شکن آریا

 روبروي پاساژ تیمورپور-خیابان تختي -چهار راه سعدي  08433332352 ایالم آزمایشگاه آزمایشگاه ابن سینا

 خیابان سعدي جنوبي پشت اورژانس 08433368000 ایالم آزمایشگاه آزمایشگاه صبور

 بازارچه طیببعد از پل انقالب  -خرم آباد  لرستان فیزیوتراپی فیزیوتراپي پردیس

 خیابان امام خمیني باالتر از چهارراه فرهنگ جنب بانک قوامین -خرم آباد  06633352275 لرستان فیزیوتراپی فیزیوتراپي رازي

 خیابان شهداي شرقي ابتدادي کوچه مخابرات 06633332939 لرستان آزمایشگاه آزمایشگاه نور

 خیابان انقالب روبروي بیمارستان عشایر -خرم آباد  06633229666 لرستان آزمایشگاه آزمایشگاه انقالب

 میدان مخابرات،درمانگاه شبانه روزي خورشید 32232253 ایالم دندانپزشکی درمانگاه خورشید

 خیابان سعدي جنوبي کوچه اورژانس 08413342560 ایالم فیزیوتراپی فیزیوتراپي طیبي

 130،پالک 2گاندي جنوبي،ابتداي خ خالد اسالمبولي،روبرو آنتن شبکه خ  42624 تهران بیمارستان هتل گاندي

 4سعادت آباد میدان سرو پاک نژاد نبش ک مطهري زیرگذر نیایش ساختمان مدائن واحد  22350933 تهران فیزیوتراپی فیزیوتراپي رویا

 جنب سینما تماشا-ین خیابان امام حس-الیگودرز 43322155 لرستان آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر ورمزیاري

 طبقه همکف -خرم آباد ،میدان شقایق،ساختمان پزشکان بهار  06633421452 لرستان آزمایشگاه آزمایشگاه سینا

  09183410639 ایالم فیزیوتراپی فیزیوتراپي ایالم

 بهمن 22میدان  -ایالم   ایالم فیزیوتراپی فیزیوتراپي هالل احمر

 داروخانه دکتر عباسي -طبقه فوقاني  -کوچه ادیب  -چهار راه سعدي   ایالم دندانپزشکی دندانپزشکي دکتر رحیم رحیمي

 طبقه ي اول -ساختمان ادیب  -کوچه جنب بیمارستان قایم  -بلوار سیدالشهدا  33330829 ایالم دندانپزشکی دکتر احسان دارابي

   لرستان آزمایشگاه آزمایشگاه شفاء

 خرم آباد کوي ارتش بلوار پیروزي 0663111 لرستان تصویربرداری شفاءسونوگرافي و رادیولوژي 

 4پ  - 5الله  -تیر  7نرسیده به  -بلوار طالقاني جنوبي  -کرج  02632746800 البرز فیزیوتراپی کلینیک فیزیوتراپي پاسارگاد

 خیابان شهید بهشتي ،اراک - قزوین دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي آراز

 5واحد  - 170پالک  -جنب بانک ملي  -بین اسکندري و اوستا -خیابان آزادي  -آزادي  -تهران  66122718 تهران تصویربرداری فک و دهان و صورت آزادي رادیولوژي

 میدان آزادي -خرم آباد   لرستان بیمارستان بیمارستان شهید رحیمي



 امام خمیني نرسیده به میدان شهداخرم آباد ،خ   لرستان آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر شیر خاني

 2واحد  1شهرک صدف بلوار غریب مجتمع آناهیتا ط  3اندیشه فاز  02165573805 تهران دندانپزشکی دندانپزشکي دکتر کریم داداللهي

 162شماره  -ابتداي شهرک بهاران  -بلوار امیرکبیر  -کیانمهر  33214241 البرز درمانگاه درمانگاه دکتر افروز

   اردبیل بیمارستان بیمارستان علوم پزشکي اردبیل

  03216268498 یزد دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي یادگاران

 394پالم-بین الرستان و میرزاي شیرازي-خیابان استاد مطهري 88800526 تهران تصویربرداری پزشکي هسته اي سارا تصویربرداري استان تهران

 2پ-نبش ک خبازان-بین رودکي و پل نواب-خ امام خمیني-شهر ري-تهران 66362334 تهران دندانپزشکی شهر ريکلینیک دندانپزشکي فروردین 

 جنوبي 2ط -4پ -برج سهند-اتداي خ بایزید بسطامي-دستگاه400-خ پیروزي-تهران 33354914 تهران دندانپزشکی مطب دندانپزشکي دکتر ملیحه حدیدي

 0  تهران بیمارستان دانشگاه تهران VIPبیمارستان هاي 

 پاسداران باالتر از کالنتري 02122551644 قزوین تصویربرداری مرکز تصویر برداري کوثر

 خیابان پاسداران ، باالتر از کالنتري ، روبروي گلستان چهارم 22551644 تهران تصویربرداری مرکز تصویر برداري کوثر تصویربرداري استان تهران

 66265707 تهران دندانپزشکی دندانپزشکي استان تهران -امیر مسعود مسعودي کلینیک دندانپزشکي 
روبروي فروشگاه -تقاطع هاشمي و قصردشت-خیابان هاشمي-تهران 9: منطقه  2. آدرس 49: جنب بیمارستان فیاض بخش کوچه 18منطقه  1آدرس 

 342پالک-طبقه فوقاني داروخانه دکتر لعلي-سینا

 خیابان شهید کاشان بهشتي جنب داروخانه دکتر طبسي 03155458600 اصفهان آزمایشگاه دکتر احترام آزمایشگاه پاتوبیولوژي

 عظیمیه،نرسیده به میدان مهران،بیمارستان تخت جمشید 02633119296 البرز بیمارستان تخت جمشید

 کرج 02633555749 البرز بیمارستان مریم

 53و  51بین سناباد  -خیابان سناباد  38451762 خراسان رضوی مرکز جراحی جراحي محدود کسري

 179نازي آباد م بهمنیار ابتداي خ خالقي پور پالک  55340512 تهران دندانپزشکی مطب دکتر احمد رضا فالحي

 تقاطع فتحي شقاقي -یوسف آباد   تهران کلینیکي کلینیک شفاء مهر صدرا

 ابتداي کمربندي امیرکال 01132396117 مازندران تصویربرداری مازندرانمرکز تصویربرداري مازندران تصویربرداري استان 

 45پ-4ک -خ امام خمیني-اسالمشهر-تهران 56362797 تهران دندانپزشکی مطب دندانپزشکي دکتر ایرج نجفي

 بانک ملي جنب-روبروي باقرخان-خ ستارخان-تهران 66502329 تهران دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي شبانه روزي ستارخان

 22جیرفت خ شهید رجایي ساختمان پزشکان ثامن االئمه طبق  03443212751 كرمان دندانپزشکی دندانپزشکي دکتر فرهاد اله توکلي



 32جیرفت خ شهید رجایي کوچه شهید نادري پ 03443212037 كرمان دندانپزشکی دندانپزشکي دکتر محمد جواد اکبري

 ابتداي سعدي ساختمان پاستور 02433328182 اصفهان مطب دکتر نجفي حسنلو

  024333330119 زنجان مطب دکتر توحید یگانه

 میدان ونک،ابتداي خیابان مالصدرا  تهران تصویربرداری دکتر عادل جواهري مقدم

 خیابان مجتهد نجفي -طبس  05632831390 یزد آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر کامکار

 کنبد خیابان دارایي بعد از چهار راه اول 01733221581 گلستان آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر چپرلي

 ساختمان میراحمد -خیابان شهیدبهشتي  -اراک  0 مركزی دندانپزشکی دکتر دندانپزشکي دکتر هدي صفایي

 میراحمدساختمان  -خیابان شهید بهشتي  -اراک   مركزی دندانپزشکی دکتر سپیده سادات سجادي)دندانپزشکي(

 جنب بانک کارآفرین -خیابان شهید بهشتي -اراک  32224383 مركزی دندانپزشکی کلینیک دندان پزشکي آراز

  08413331726 ایالم درمانگاه درمانگاه خیریه الزهرا

 اولادیب طبقه -ساختمان -کوچه جنب بیمارستان قائم -بلوار سیدالشهدا   ایالم دندانپزشکی دندانپزشکي دکتر صداقت

 کوچه شهید ابدالهي -خیابان سعدي جنوبي   ایالم دندانپزشکی دندانپزشکي دکتر کاظمي

 رو به روي اورژانس -خیابان سعدي جنوبي   ایالم دندانپزشکی دندانپزشکي سارا حیدري

   خراسان رضوی بیمارستان دانشگاه علوم پزشکي شهرستان بجنورد

   خراسان رضوی بیمارستان دانشگاه علوم پزشکي شهرستان سبزوار

   خراسان رضوی بیمارستان دانشگاه علوم پزشکي نیشابور

 هشتگرد،بلوار امام خمیني،روبرو اداره نظام وظیفه ساختمان پزشکي میالد 0264422511 البرز دندانپزشکی مطب دکتر محمد رضا فالحي)هشتگرد(

   خراسان رضوی کلینیکي مرکزکاالي طبي

 چهارراه سازمان روبروي مبل طوس-بلوار سیدجمال الدین اسدآبادي  07632242558 هرمزگان دندانپزشکی دکتر رسول مرادپور مطب دندانپزشکي

 17،واحد186کارگر شمالي،جنب پمپ بنزین،خیابان شهید فکوري ،پالک  02188995791 تهران کلینیکي مطب تخصصي اکوکاردیوگرافي دکتر مزارعي

 5واحد  1آیت هللا کاشاني بعد از ستاري ایستگاه شاهین ساختمان پزشکان الله پالک   تهران مطب زهره زبید مطب دکتر عباس زادي و

 فلکه دوم صادقیه،بلوار فردوس ،ساختمان پزشکان رازي 44060990 تهران دندانپزشکی دندانپزشکي معصومه میرزماني ارجنگي

 1356امیر آباد شمالي ،باالتر از پمپ بنزین،ساختمان ناهید،پالک  88007587 تهران تصویربرداری پزشکي هسته اي آلفا



 4متري رازي کوچه یخچال ساختمان پزشکان طبقه  24شهر ري اول خیابان  021 - 55958685 تهران مطب کلینیک تخصصي گوارش دکتر یونچي

 17واحد  5،شهریور جدید ، برج امپراتور ،طبقه  تبریز 5563851-0411 آذربایجان شرقی دندانپزشکی مطب دندانپزشکي دکتر رضا پناهي

 Hواحد  -2طبقه - (SMP) -2برج سفید  -چهاراه آبرسان-تبریز 3374823-0411 آذربایجان شرقی دندانپزشکی مطب دندانپزشکي دکتر محمد حسین نادرالوجود

 داخل کوچه -طبقه فوقانی گل فروشی -خیابان شیخ تاج )شهرداراسماعیلی( -خیابان خواجه نصیراول -مراغه 2233577-0421 آذربایجان شرقی دندانپزشکی مطب دندانپزشکي دکترامیرکشمیري

 طبقه اول-102ساختمان -کوچه جنب صنایع دستي)کوي اطباع(-خ امام-ارومیه 2225963-0443 آذربایجان غربی دندانپزشکی مطب دندانپزشکي شهناز نیري

اصفهان)وابسته به شرکت تعاوني خدمات درماني کلینیک دندانپزشکي سینا 

 سینا درمان سپاهان(
 خیابان گلستان -سه راه ملك شهر -خیابان كاوه 4519621-0311 اصفهان دندانپزشکی

 جنب بانک سرمایه -ساختمان حمزه -چهارراه حمزه -هشت بهشت شرقی -خیابان بزرگمهر -اصفهان 2662980-0311 اصفهان دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي آراد اصفهان

 روبروي گز سکه -خیابان امام خمیني 3113335925 اصفهان بیمارستان کلینیک شبانه روزي آریا

 ساختمان مهراد - 19نبش کوچه  -خیابان آیت هللا ابوالحسن اصفهانی  -خیابان مشتاق اول  -اصفهان  2648888 اصفهان دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي مهراد

 جنب کتاب فروشی پدرام -خیابان شیخ مفید -خیابان شیخ صدوق شمالی -اصفهان 6618717-0311 اصفهان دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي نگین

 610واحد  4طبقه -مجتمع پارسیان -روبروی زمزم -خ چهارباغ باال -میدان آزادی 6283258- 6254356-0311 اصفهان دندانپزشکی مطب دندانپزشکي محمدرضا صادقیان

 2واحد  - 14ساختمان  -روبروی مسجد پاکوشک -اول گلزار شمالی -اصفهان خیابان هشت بهشت غربی چهارراه گلزار 3112724080 اصفهان دندانپزشکی مطب دندانپزشکي مهدي هاشم زاده

 ،حد فاصل آل خجند و حکیم شفایی ،جنب اداره برق ،مرکز دندانپزشکی سروشاصفهان،خیابان سروش  2298102-0311 اصفهان دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي سروش اصفهان

 کاشان، خیابان شهید بهشتي، ابتداي خیابان شهید زیارتي، دست چپ، نبش احسان پنجم 5570747-0361 اصفهان دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي پارس کاشان

 202-201پالک  -طبقه دوم -مجتمع گلستان -نبش خیابان کتوئی زاده -روبروی خیابان درختی -متری گلشهر45 -کرج 0263528400- 0263356400 البرز دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي نیروان

 14-15واحد-طبقه ششم  -ساختمان آفتاب -مقابل سه راه تهران -خیابان درختي 02633533214- 02633533213 البرز دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي البرزکرج

 8طبقه  -برج شاه کرم -ابتدای زیر گذر -بین میدان شهدا و چهارراه طالقانی -کرج 32285358-026 البرز دندانپزشکی مطب دندانپزشکي دکتر محمد ابراهیمیان

 56111799- 56153646 تهران دندانپزشکی مطب دندانپزشکي ارژنگ خلیلي
روزهای فرد اسالمشهر خ کاشانی نبش ابوذر ساختمان  2آدرس  2ساختمان پزشکان مقدم طبقه روزهای زوج اسالمشهر انتهای خ کاشانی  1آدرس

 پزشکان شفا طبقه اول

 ساختمان قدس 4پ 37سعادت اباد نبش خ  88687746 تهران دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي خانواده

 کلینیک دندانپزشکی دکتر اشراقی-طبقه اول و دوم-ساختمان طوس-کوچه طوس-روبرویه دبیرستان شهید عموئیان-1بلوار اصلی فاز -اکباتان 44666607 تهران دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي دکتراشراقي

 2طبقه 1پ-نبش کوچه اردهال  -باالتر ازپمپ بنزین امیرآباد -کارگر شمالی  88026329 تهران دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي صدف



 طبقه اول -5پالک -نرسیده به شهید عراقی -خیابان گیالن -بوستان دوم -پاسداران 6-22323085 تهران دندانپزشکی دندانپزشکي پاسدارانکلینیک 

 4واحد  24پالک -ابتدای گلبرگ غربی خ کمیجانی -میدان نبوت -خشهید دکتر آیت  -نارمک 77938692 تهران دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي ایرانیان

 دندانپزشکی ارکیده 187تهران بلوار اشرفی اصفهانی بین مرزداران و حکیم نبش ردایی پالک  44223818 تهران دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي ارکیده

 تهرانسرکلینیک دندانپزشکی  2پالک -کوچه ششم -بلوار اصلی -تهرانسر-تهران  4-44562533 تهران دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي تهرانسر

 15واحد  2طبقه  4ساختمان شماره - 32تقاطع یوسف آباد پالک -خیابان فتحي شقاقي  88100810 تهران دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي درین

 طبقه سوم شرقي-ساختمان عرفان -52پالک -خیابان سازمان آب انتهای -خیابان بهنام-بعد از پل ستاري-بزرگراه حكیم شرق 44042357 تهران دندانپزشکی مطب دندانپزشکي دکتر پگاه امامي ناییني

 4طبقه  6واحد  29متری دوم شمالی )منصوری(تقاطع محمودی پالک 16رسالت. 26316629 تهران دندانپزشکی مطب دندانپزشکي دکتر کیانا کمیلیان

 1-1واحد  38شرقی پالک  16سعادت اباد خ 22141796 تهران دندانپزشکی مطب دندانپزشکي شراره مظلومیان

 طبقه اول غربی 266خیابان استاد مطهری روبروی میرعماد ساختمان پزشکان پالک  88841774 تهران دندانپزشکی مطب دندانپزشکي آني راقانیانس

 6طبقه اول واحد 328پزشکان راه پیما پالک  خ.آزادی خ.کارون نرسیده به خ.هاشمی ساختمان 66361010 تهران دندانپزشکی مطب دندانپزشکي دکتر حسن صادقپور گلویک

 33واحد -4ط  -328ساختمان پزشكان  -بین امام خمیني و هاشمي  -خیابان كارون 66367366 تهران دندانپزشکی مطب دندانپزشکي الهام بابایي روچي

 33واحد  -4طبقه  -328پالك  -ساختمان پزشكان -بین امام خمیني و هاشمي -خیابان كارون -تهران 66367366 تهران دندانپزشکی مطب دندانپزشکي رضا ابراهیمي تواني

 تهران دندانپزشکی مطب دندانپزشکي دکتر لیال جباري
یافت 66607788جنت آباد /44620836

 آباد

-148پالک-ساختمان سبز-اغضلع جنوب غربی میدان چهارب-طبقه اول جنت اباد جنوبی-1نبش کوچه غالمی پالک -خیابان تختی-میدان معلم-یافت اباد 

 14واحد-طبقه اول

 تهران دندانپزشکی مطب دندانپزشکي دکتر افشین میرمحمدصادقي
یافت 66607788جنت آباد /44620836

 آباد

-148پالک-سبزساختمان -ضلع جنوب غربی میدان چهارباغ-طبقه اول جنت اباد جنوبی-1نبش کوچه غالمی پالک -خیابان تختی-میدان معلم-یافت اباد 

 14واحد-طبقه اول

 2واحد  -2پالک -نبش کوچه شهید کاظم فوالدی-خیابان نوفالح -خیابان آزادی -میدان انقالب 66915916-021 تهران دندانپزشکی مطب دندانپزشکي شکرانه قاضي مقدم

 169غربی گلبرگ شرقی نرسیده به بزرگراه باقری پالک  142تهرانپارس خیابان  77806939 تهران دندانپزشکی مطب دندانپزشکي دکتر سید فرج زرگر

 12فلکه دوم صادقیه خ کاشانی نبش خیابان مهران طبقه دوم واحد  44040195 تهران دندانپزشکی مطب دندانپزشکي دکتر علیرضا فرحي

 4پالک -خیابان کدویی-ترو قلهکجنب ایستگاه م-باالتر از قلهک-شریعتی 22264612 تهران دندانپزشکی مطب دندانپزشکي رضا سلیماني

 طبقه اول-12پالك-خیابان تاجیكي-كامرانیه شمالي-فرمانیه 22285344 تهران دندانپزشکی مطب دندانپزشکي دکتر ماندانا پرتوي

 درمانگاه شبانه روزی پارسایان -سلطانی نبش -بیست متری شمشیری -مهر اباد جنوبی 2-66684800 تهران دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي درمانگاه شبانه روزي پارسایان

 طبقه سوم -ساختمان یاس 996پالک -جنب پمپ بنزین قاسم آباد -خیابان دماوند -تهران 4-77699952 تهران دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي نیکا



 1پالک  -بن بست بزرگی -خیابان شهید همایی -بزرگراه رسالت 22507196 تهران دندانپزشکی مطب دندانپزشکي مهدي رضامند

 17.واحد 3خیابان شهید کالهدوز)دولت(.بین چهارراه دیباجی و قنات.کوچه حسینیه.ساختمان پزشکان نرگس.طبقه  22567399 تهران دندانپزشکی مطب دندانپزشکي آوا عمادالساداتي

 8طبقه اول واحد  -ساختمان مسعود -71شماره  -نبش خیابان شهید بصارتی -متری گلستان ) مخبری( 35بعد از  -شاهین شمالی -جنت آباد -تهران 1-44494450 تهران دندانپزشکی مطب دندانپزشکي محمدمهدي گرجي

 103واحد  -طبقه همکف -مرکز جراحی افق -کوچه علی نعمتی -نرسیده به توانیر -خیابان ولیعصر 88661206 تهران دندانپزشکی مطب دندانپزشکي دکتر محمد مهدي قیني

 12واحد  -طبقه دوم -ساختمان بانک پاسارگاد -باالتر از فلکه دوم -شهران -تهران 44335388 تهران دندانپزشکی مطب دندانپزشکي دکتر محمدرضا شیریان

 15واحد -4ط.-9پ -کوچه احمدیه اول -بعد از پمپ بنزین مینا-شریعتیباالتر از مترو -بین میرداماد و ظفر -خیابان شریعتی-تهران  22896953 تهران دندانپزشکی مطب دندانپزشکي دکتر طاهره ریاحي

 طبقه دوم -218پالک  -روبروی بیمارستان امام سجاد)ع( -باالتر از طالقانی -بهار شمالی 88306301 تهران دندانپزشکی مطب دندانپزشکي سیامک اقاباالیي خرده چي

 7واحد  -4طبقه -186پالک  -ساختمان پزشگان بلوار -بین وصال و نادری -بلوار کشاورز 02188982439-02188982133 تهران دندانپزشکی مطب دندانپزشکي بهاره رشنوادي

 4طبقه-38پالک-ساختمان پزشکان پونک-روبروی پارکینگ شهروند-ابتدای بلوار میرزابابایی-میدان پونک-تهران 44439085 تهران دندانپزشکی مطب دندانپزشکي رضا رستمي

 طبقه اول 496متری صالحی بین سوم چهارم غربی جنب بانک مسکن پالک 30سه راه افسریه اول اتوبان آقانور مشیریه  33474004 تهران دندانپزشکی دندانپزشکي دکتر مهدي شمشیرمطب 

 تهران دندانپزشکی مطب دندانپزشکي دکتر مهرداد عبدوس
 22274592آرژانتین /  88736294

 میرداماد

، طبقه 126بلوار میرداماد، نرسیده به میدان محسنی، جنب بانک سرمایه، پالک 4، واحد 2آرژانتین، بلوار بیقی، خیابان دوازدهم شرقی، پالک میدان 

 دوم

 2قه_طب25خیابان ولیعصر_نرسیده به سه راه دکتر فاطمی_کوچه حمید صدر_پالک  88803948 تهران دندانپزشکی مطب دندانپزشکي دکتر کورش فهیمي

 1واحد-طبقه اول -ساختمان کامیار -نبش کوی آزیتا -شمال غرب میدان محسنی -میرداماد 22927231 --- 22927221 تهران دندانپزشکی مطب دندانپزشکي سید محسن سادات

 15نبش مدرس  -خیابان مدرس 70-05612212160 خراسان جنوبی دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي آراد بیرجند

 ساختمان پاستور -جنب عکاسی الله -میدان حکیم -سبزوار 2221802-0571 خراسان رضوی دندانپزشکی دندانپزشکي علي پارسایيمطب 

 1طبقه اول واحد  141ساختمان 11احمداباد 5118435296 خراسان رضوی دندانپزشکی مطب دندانپزشکي دکتر حمیدرضا جوان

 39/1پالک  -بعد از خیابان میالد -بلوار سجاد 7680078-0511 خراسان رضوی دندانپزشکی مطب دندانپزشکي دکتر عطااله خواجه دلویي

 6واحد -2طبقه -46ساختمان -2/3نبش ابن سینا -سه راه ادبیات -مشهد 5118492761 خراسان رضوی دندانپزشکی مطب دندانپزشکي فرج اله تقدیسي قاسم پور

 30۴واحد3خ احمدآباد نبش خ قائم مجتمع پزشکی گوهرشاد ط  5118419737 خراسان رضوی دندانپزشکی مطب دندانپزشکي دکتر بابک ربیع النجات

 طبقه اول -630ساختمان پزشکان -سه راه هفت تیر -26و24بین وکیل آباد -بلوار وکیل آباد -مشهد 8648646-0511 خراسان رضوی دندانپزشکی مطب دندانپزشکي فاطمه سادات مدني فر

 میدان شهید خیابان طالقانی شرقی کوچه شهید همدانی مجتمع پزشکان امید 0584 -2229199 خراسان شمالی دندانپزشکی دندانپزشکي جمشید ربانيمطب 

 4واحد -1طبقه -مجتمع پزشکی کسری -جنب کلیسا -خیابان مسلم جنوبی -خیابان نادري -اهواز 2921389-0611 خوزستان دندانپزشکی مطب دندانپزشکي دکتر داریوش هنرمند ابراهیمي



 4طبقه  -مجتمع جنوب -جنب داروخانه مركزي -بین فلكه چیتا وخیابان زمزم -خیابان حجت -زیتون كارمندي 4449356-0611 خوزستان دندانپزشکی مطب دندانپزشکي مریم کرمي

 خوزستان، بندر ماهشهر، خ منتظری، جنب داروخانه دکتر قنواتی، ساختمان پزشکان امیر، طبقه سوم 09373563737/ 2369697-0652 خوزستان دندانپزشکی مطب دندانپزشکي دکتر مریم بهاري زاده

 22استان خوزستان،شهرستان دزفول،خ شریعتی پشت پاساژ مسعود کوچه زرگران پ 22۵1803- 0۶۴1/2220۴29 خوزستان دندانپزشکی مطب دندانپزشکي دکتر محسن اشکاني پور

 204زنجان ابتدای خ سعدی وسط ساختمان پاستور طبقه دوم واحد  3238182-0241 زنجان دندانپزشکی دندانپزشکي نجف علي حسنلومطب 

 مطب دکتر سیما فتحی -جنب داروخانه شبانه روزی -خیابان امام  -دامغان  2325262404 سمنان دندانپزشکی مطب دندانپزشکي سیما فتحي

 3بلوار میرزای شیرازی )باغ فردوس( خیابان شهید صفاییان مجتمع نارگل طبقه اول واحد شماره  3361650 سمنان دندانپزشکی سید فرشاد زرگرمطب دندانپزشکي دکتر 

 دندانپزشکی مطب دندانپزشکي آراد زاهدان
سیستان و 

 بلوچستان
 کلینیک دندانبزشکی آراد)دکتر رضا احراری(تقاطع مصطفی و امیرالمومنین جنب بانک شهر -زاهدان 05413226279--05143212123

 فرزانه درمانگاه صدف 25حد فاصل گمرک و پارامونت نبش کوچه  -خیابان نادر  -شیراز 07132347117 فارس دندانپزشکی استان فارس -کلینیک شبانه روزي دندانپزشکي صدف 

 13راه خیام .ساختمان مهر نیکان .پالک 4قزوین.پارک ملت .ابتداي بوعلي شرقي.روبروي خوش عقیده.نرسیده به  33365002-028 قزوین دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي تخصصي نیکان

 قم میدان سعیدی جنب بانک ملت 2536613070 قم دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي رازي

 3واحد  -طبقه اول -مجتمع پزشکی سینا -روبروی اورژانس طالقانی -خیابان دانش شمالی -خیابان طالقانی شرقی -کاووسگنبد  2228182-0172 گلستان دندانپزشکی مطب دندانپزشکي دکتر رحمت اله نوري نسب

 3بندرانزلیخ مطهری ساخثمان پزشکان فارابی ط 1814244746 گیالن دندانپزشکی مطب دندانپزشکي دکتر حمید موالیي

 16واحد -4طبقه  -مجتمع پزشکی فروردین-خیابان نواب  -چهارراه گلسار -رشت 7242888-0131 گیالن دندانپزشکی مطب دندانپزشکي مجید پاک نیت

 طبقه دوم-مجتمع پزشکی بهارستان-پیچ سعدی -خیابان سعدی -رشت 7238407-0131 گیالن دندانپزشکی مطب دندانپزشکي دکتر یوسف سرلک

 طبقه دوم -مجتمع تجاری ایمان  -خیابان کاشف السلطنه  -باالتر از میدان معلم  -الهیجان  0141 - 2238267 گیالن دندانپزشکی مطب دندانپزشکي دکتر مجید ذوقي توانا

 boroujerd khiaban e shohada koocheh e markazi plak 20 2627142-0662 لرستان دندانپزشکی مطب دندانپزشکي مهرداد نوبري

 2آمل خ هفده شهریور مجتمع پزشکی تخصصی آمل ط 2222241-0121 مازندران دندانپزشکی مطب دندانپزشکي دکتر علي اکبر قلي زاده

 2شهریور ابتداي خیابان روحاني )سمت چپ(مجتمع گلسار طبقه اول واحد  17میدان  3213215 مازندران دندانپزشکی مطب دندانپزشکي حمید حمیدي دندانپزشکي استان مازندران

 1۵ساختمان شهریار.واحد-قارن-ساری-مازندران 1512222333 مازندران دندانپزشکی پورمطب دندانپزشکي رامین ولي 

 .طبقه اول 2ساوه.خیابان امام.کوچه صالحی.جنب داروخانه.ساختمان عطاردی شماره 42232258- 42219572 مركزی دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي پارسیان

 4پالک -کوچه سحر -باالتر از هالل احمر -خیابان جهان نما -همدان 8215500-0811 همدان دندانپزشکی مطب دندانپزشکي علي اصغر رضایي

 4پالک -کوچه سحر -باالتر از هالل احمر -خیابان جهان نما -همدان 8215506-0811 همدان دندانپزشکی مطب دندانپزشکي لیال حجتي



 ساختمان نیایش 38کرمان بلوار هوانیروز نبش هوانیروز  03412819918-03412819917 كرمان دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي سالمت

 اول کوچه ي شاهنده.-روبروي مسجد-خیابان حاج محمد تقي-پارکینگ شهرداري-کرمانشاه 08317213010-08317210079 كرمانشاه دندانپزشکی مطب دندانپزشکي دکتر سهراب اعتمادي فر

 دندانپزشکی ندانپزشکي استان کهکیلویه و بویر احمددکتر حمید زاده باقري د
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 روبروي پانسیون امام رضا-خیابان چمران  -یاسوج  0741-2230968

 دکتر علی زارع زاده-ساختمان پزشکان مهدی-ابتدای خ مهدی-میدان خاتمی-یزد 6236226-0351 یزد دندانپزشکی مطب دندانپزشکي علي زارع زاده

   تهران درمانگاه درمانگاه کیکاووس

 نبش اتوبان قدس -ابتداي خ سروش شمالي  -کم پلو  -لشکر  33370094-061 خوزستان بیمارستان بیمارستان, استان خوزستان -اهواز-آپادانا 

 انتهاي غربي بزرکراه همت )شهید خرازي( 47241000 تهران بیمارستان تریتا

 ،طبقه اول کودکان پاستور115همدان ،خیابان پاستور نو،روبروي اورژانس  08138277014 همدان دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي سیب

 1همدان،میدان آرامگاه ،ابتداي خیابان بوعلي،ساختمان پزشکان شماره  08132525152 همدان دندانپزشکی مطب دندانپزشکي علي نور افروز

 میدان امام،خ بوعلي،کوچه میر فندرسکي  همدان دندانپزشکی دندانپزشکي استان همدان مطب دندانپزشکي دکتر حسین حیدري افالکي

 ایوان میدان امام خمیني کوچه شهید فخري 3-08423239571 ایالم بیمارستان آزمایشگاه پارسیان ایوان

 ایوان خیابان امام 33238072 ایالم دندانپزشکی دندانپزشکي دکتر نرگس نجفي

 کوچه زمین شناسي-روبروي مسجد ابوالفضل-بلوار نصر 07137303617 فارس دندانپزشکی هاشميکلینیک دکتر 

 روبروي خیابان شبان-بلوار زرهي  07136488585 فارس دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي حکمت

 ط اول 1776پالک  باالتر از پل صدر ایستگاه سهیل -خ شریعتي  22603939 تهران دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي پایتخت

 شماره7غربي )گلبرگ غربي(پالک  142فلکه اول تهران پارس،ابتداي خیابان  77867275-77297326 تهران تصویربرداری مرکز پزشکي هسته اي آفتاب

  01733225825 گلستان آزمایشگاه آزمایشگاه پردیس

 45پ-خ شهید نظري غربي-ابوریحانخ -خ انقالب-تهران 66407852 تهران کلینیکي پژوهشکده سرطان پستان

 19پالک  -خیابان مهران  -ملي راه  -اهواز  34443646-061 خوزستان دندانپزشکی درمانگاه شبانه روزي ملي راه)دندانپزشکي(

 71پالک  -زیبا و زیتون بین  -خیابان کمیل  -فلکه پارک  -زیتون کارمندي  -اهواز  34443691-061 خوزستان دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي امین

   قزوین دندانپزشکی درمانگاه شفا)دندانپزشکي(

   تهران فیزیوتراپی فیزیوتراپي استان تهران 110فیزیوتراپي 



 بازار عليروبروي -متري گلشهر 45کرج ابتداي -البرز 02634571995 البرز دندانپزشکی درمانگاه تخصصي دندانپزشکي ابن سینا)کرج( کلینیکي استان البرز

  88029900 تهران مرکز جراحی مرکز جراحي محدود شفق

 متري امام حسین 20نبش  -متري صدوق  45 -قم  02532942060 قم دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي بهار

 3و  2بین فلکه  -فردیس  -کرج  02636541212 البرز دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي صدف فردیس

 MRIکرج،عظیمیه،میدان مهران،جنب مرکز 02632516491 البرز مرکز جراحی )مهر(مهران عظیمیه 

 پمپ بنزین بالل-بندر عباس، گلشهر،بین چهارراه نخل ناخدا  هرمزگان دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي نور

 1ط -38ش -خ پزشک پور-بنزینجنب پمپ -باالتر از میدان ولي عصر-تهران 88903318 تهران مرکز جراحی مرکز جراحي مهر سینا

   قزوین کلینیکي شفا

 خ مطهري،خیابان توس 88714891 تهران تصویربرداری رادیولوژي توس

 3واحد 5ط 138بلوار میرداماد میدان محسني جنب بانک مرکزي پالک  26402469 تهران دندانپزشکی مطب دندانپزشکي خانم دکتر آزاده شاه حسیني

 195میدان ونک، خ مالصدرا،بعد از شیخ بهایي،ساختمان پزشکان  88044967 تهران آزمایشگاه آزمایشگاه مدرن

 2پالک -100کوچه -جنب جامع نارمک-سمنگان-نارمک  77818888 تهران آزمایشگاه آزمایشگاه بیوژن آزمایشگاه استان تهران

 1جنب ایستگاه مترو قلهک پالک  خ شریعتي،باالتر از یخچال 22600413 تهران آزمایشگاه آزمایشگاه قلهک

 شمال برق آلستوم،تقاطع اتوبان جالل ال احمد،بلوار آریا فر ،خ سازمان آب 44279155 تهران تصویربرداری رادیولوژي و سونوگرافي شیدا تصویربرداري استان تهران

 دارخانه دکتر رشیدي موسسه عسکریه طبقه فوقانيروبروي  -خیابان سعدي جنوبي  08433344378 ایالم دندانپزشکی مطب دکتر انصاري

 ساختمان پارسیان-کوچه اسدي -نرسیده به چهار راه سعدي  -خیابان طالقاني  33382525 ایالم دندانپزشکی مطب دکتر حبیب پرهمت

 دندانپزشکی دکتر طهمورث حجتي
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 خیابان هنر -خ شریعتي  07433246733

 آزمایشگاه دکتر عزیزيآزمایشگاه 
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 روبروي بیمارستان شهید بهشتي -یاسوج  07433222960

 آزمایشگاه آزمایشگاه دنا
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 روبروي پانسیون -خیابان چمران  -یاسوج  07433236097

 خیابان فجر -خیابان شهید مطهري  -تهران  88303227 تهران تصویربرداری مرکز پزشکي هسته اي بیمارستان جم

   تهران بیمارستان بیمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه تهران



 نیم طبقه-خ اسدآبادي،ساختمان پزشکان پارسیان 07632233243 هرمزگان آزمایشگاه آزمایشگاه پاتوبیولوژي دکتر موسوي

 آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر حسیني نسب
كهكیلویه و بویر 

 احمد
  

 23خ ابوذر غفاري-بلوار بعثت 05138448770 خراسان رضوی کلینیکي کلینیک ارمغان

 111پالک  -جنب بانک مهر اقتصاد  -باالتر از راهنمایي و رانندگي  -خیابان دانش  04533460001 اردبیل دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي بهاران

   تهران دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي دکتر منوچهر خسروي بابادي

 -طبقه اول-ساختمان پزشکان جناح-نبش خیابان عابدزاده-پایین تر از فلکه دوم صادقیهابتداي خیابان جناح 44287632 تهران آزمایشگاه آزمایشگاه و پاتوبیولوژي پارسه آزمایشگاه استان تهران

 ساختمان خلیج فارس-نرسیده به سراج-شرقيفرجام -خیابان رسالت 77199134 تهران آزمایشگاه آزمایشگاه افشار

 نبش الله سوم -باالتر از میدان هفت تیر  02632756170 البرز آزمایشگاه آزمایشگاه جرجاني

 نبش الله سوم -نرسیده به هفت تیر  -طالقاني جنوبي  32756941 البرز تصویربرداری مرکز تصویر برداري پزشکي نورالبرز تصویربرداري استان البرز

  88622453 البرز دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي درین

 8شماره  -کوچه صانعي  -شمال شرقي میدان ونک  -میدان ونک  -تهران  88795496 تهران تصویربرداری مرکز رادیولوژي و سونوگرافي ونک

 خیابان نواب 33118586 اصفهان آزمایشگاه آزمایشگاه سینا

 پاساژ بازارچه-خ شهید بهشتي-کرج 02632248184 البرز کلینیکي عینک سازي مروارید

 پیروزي،چهارراه کوکاکوال،روبروي مسجد قدس 77426439 تهران تصویربرداری مرکز پزشکي هسته اي رازي

 میدان امام علي ع -سمنان  023-33432001 سمنان تصویربرداری مرکز تصویر برداري رضا

 خیابان شهید شیرودي.-اراک  33127174 مركزی مرکز جراحی استان مرکزيمرکز جراحي محدود دي جراحي محدود 

   مركزی بیمارستان بیمارستان حضرت فاطمه

 خیابان شهید دکتر بهشتي مرکزي درماني -اراک  34220284 مركزی تصویربرداری موسسه رادیولوژي دهان،فک و صورت

 خیابان شهداي شقي جنب بانک رفاه -میدان شهدا -خرم آباد 06633314646 لرستان آزمایشگاه آزمایشگاه و پاتوبیولوژي امید

 خیابان امام خمیني باالتر از چهارراه بانک کوچه شهید کاکاوند -خرم آباد  06633331370 لرستان کلینیکي مرکز قلب سالم

 آباد میدان شهدا خرم 06633302180 لرستان آزمایشگاه آزمایشگاه رازي شیرواني آزمایشگاه استان لرستان

 1طبقه اول واحد 5نشاني بزرگراه رسالت بین مجیدیه شمالي وبني هاشم کوچه میر شریفي پالک  26315889 تهران فیزیوتراپی فیزیوتراپي حیات



   اصفهان دندانپزشکی مطب دندانپزشکي دکتر اخباري

 کارگرتقاطع -خ جمهوري-تهران 66401413 تهران عینک سازی عینک سازي اپتیک

 سنندج خیابان فردوسي روبرو پاساژکورپه کوچه بني بشر 08733227158 كردستان دندانپزشکی مطب دندانپزشکي خانم دکتر فلور آدابي مطب استان کردستان

 جنب تصویربرداري مهرگان-روبروي ساختمان پزشکان روژین-داخل کوچه-2سرداران -میدان کشوري -بابل 32251820 مازندران فیزیوتراپی فیزیوتراپي فارابي ) بابل ( فیزیوتراپي استان مازندران

 11واحد  2خیابان پاسدران پاساژصدف طبقه  -سنندج 08733234025 كردستان دندانپزشکی خانم دکتر سارا میکائیلي مطب استان کردستان

 ساختمان الماس شهر-مال محسنابتداي خیابان   اصفهان فیزیوتراپی فیزیوتراپي کسري فیزیوتراپي استان کاشان

 خیابان شهید رجایي جنب بیمارستان نقوي 55442677 اصفهان آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر سلطان) کاشان(

 6617986968خیابان آبیدر کدپستي  -سنندج 08732238952 كردستان آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر سیده ادیب حسیني نسب کلینیکي استان کردستان

 3واحد  - 60پ  -جنب داروخانه گلبرگ  -چهارراه رشید  -گلبرگ شرقي  -تهرانپارس  77724899 تهران دندانپزشکی دندانپزشکي سپیدکلینیک 

   لرستان مطب مطب دکتر بهادر

 کوچه کتابفروشي غریقيخیابان امام خمیني  -سنندج  09188722320 كردستان دندانپزشکی مطب دندانپزشکي دکتر شیوا زرداري مطب استان کردستان

 14میدان ونک، خ مالصدرا،خیابان پردیس، ساختمان پردیسان، پالک  88657457 تهران آزمایشگاه آزمایشگاه پرتوژن)پرتولب(

 19پالک-سرو غربي -چهارراه سرو -بلوار پاکنژاد-سعادت آباد 22073888 تهران آزمایشگاه آزمایشگاه آرام

 جنب ورزشگاه یادگار امام -کوي رضوي  -اراک  32780039 مركزی فیزیوتراپی فیزیوتراپي حامي

 جنب آزمایشگاه شیرخاني -باالتر از چهارراه بانک نرسیده به میدان شهدا  -خرم آباد  06633313999 لرستان مطب مطب دکتر بهاروند

 22پالک  -روبروي داروخانه سینا  -ابتداي خیابان رازي  -خیابان انقالب  -استان لرستان  06633220374 لرستان دندانپزشکی مطب دندانپزشکي دکتر نادر زهابي

 5پالک  -بعد از بیمارستان سجاد  -خیابان چهل ستون  -میدان فاطمي  88973510 تهران دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي ماهان کلینیکي استان تهران

 طبقه اول -ساختمان آال  -غربي  6و  5بین خیابان  -کیانپارس  -اهواز  06133380009 خوزستان دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي ماد

 394پالک  - 8روبروي گلستان  -پاسداران  22598579 تهران دندانپزشکی مطب دندانپزشکي دکتر فرشید سید قریشي

 ساختمان پزشکان -سید جمال الدین خیابان  -میدان امام  -بهار  34500242-081 همدان فیزیوتراپی کلینیک فیزیوتراپي مهر )بهار(

 2واحد  -ساختمان رازي  -کوچه نایس مر -ابتداي بلوار مدني -میدان آرامگاه -همدان  32533972-081 همدان دندانپزشکی مطب دندانپزشکي دکتر نسرین محمودي

 بن بست صفا-روبروي پارک چمران -مالیر  32224942-081 همدان فیزیوتراپی بهبود مالیر

 طبقه فوقاني آزمایشگاه نور-روبروي اداره دارایي  -خیابان بوعلي  -همدان  38251290-081 همدان دندانپزشکی دکتر پگاه شیشه ییان



 طبقه همکف -ساختمان پزشکان  -نبش پاساژ رضا  -بین شهدا و چهارراه بانک  -خیابان امام  -خرم آباد  06633307711 لرستان مطب مطب دکتر علي معظمي گودرزي

 شهرستان خاتم  یزد بیمارستان بیمارستان آیت اله خاتمي

 کوچه بهرامي -روبروي خیابان خاتم االنبیاء  -خیابان انقالب  -خرم اباد  06633224353 لرستان مطب دکتر مهدي بیرانوند

 طبقه اول -حکیم مجتمع پزشکي  -خیابان استقالل  -کرمان  03432478571 كرمان کلینیکي محدثه عرب سلغار

 خیابان امام خمیني 3224647 گیالن آزمایشگاه آزمایشگاه رازي )رشت(

 روبروي خیابان بحرالعلوم -خیابان امام خمیني  33223408 گیالن آزمایشگاه آزمایشگاه فدایي)رشت(

 صابرینفلکه  33115530 گیالن تصویربرداری تصویربرداري سپهر )رشت( تصویربرداري استان گیالن

   آذربایجان غربی عینک سازی عینک سازي دکتر سید شنوا

 طبقه همکف -ساختمان نورا  -روبروي ایستگاه تاکسي آزادگان  -ابنتداي خیابان بهار  -میدان شهدا  32228684 البرز فیزیوتراپی فیزیوتراپي شهداء

 4واحد  -ط دوم  -مجتمع ایران  -روبروي اداره ثبت  -ابتداي خیابان مطهري  -ضلع جنوب غربي پل  -میدان آزادگان  34472860-026 البرز مطب دکتر فرشته شیخ االسالمي

 میدان شاهد -جیرفت  03443317829 كرمان بیمارستان قائم جیرفت

 تهران ، خیابان کریم خان زند، انتهاي خیابان نجات الهي شمالي. 42046 تهران بیمارستان محب یاس

   اردبیل عینک سازی نارسیسعینک سازي 

 طبقه زیرزمین -ساختمان پزشکان مرکزي طوي  -روبروي پارکینگ طبقاتي  -کوي طوي  -سرچشمه  04533256963 اردبیل مطب سونوگرافي دکتر اماني

   اردبیل مرکز جراحی مرکز جراحي محدود و آي وي اف دکتر تیزرو مرکز جراحي استان اردبیل

   آذربایجان غربی کلینیکي و آي وي اف تیزرو کلینیکي استان آذربایجان غربيمرکز جراحي محدود 

 باالتر از آزمایشگاه دانش نوین -آخر کوچه ي شمس  -سرچشمه  09149567408 اردبیل عینک سازی عینک سازي نایس

 امام خمیني باالتر از چهارراه بانک خیابان -خرم آباد  06633316519 لرستان تصویربرداری رادیولوژي و سونوگرافي مرکزي لرستان

 5طبقه -ساختمان رویال-میدان ورزش-اردبیل  04533233598 اردبیل دندانپزشکی دندانپزشکي دکتر منافي مطب استان اردبیل

 جنب بانک صادرات -میدان شقایق  -خیابان علوي -لرستان  06633405651 لرستان دندانپزشکی دکتر عارفي فرد

 باالي شیریني سهیل -چهارراه گلسار  -رشت  33118331 گیالن دندانپزشکی قاسميدکتر اسامه 

 114پالک  -نرسیده به پمپ بنزین-فلکه دوم صادقیه 44077252 تهران آزمایشگاه آزمایشگاه مدیا

 خیابان عبدالحمید -فلکه دوم  -تهران پارس  77883283 تهران بیمارستان بیمارستان آرش



 خیابان امام پاساژ شهرداري طبقه پایین -دیواندره  08738726640 كردستان آزمایشگاه مصطفويآزمایشگاه دکتر 

 نبش خیابان حسن آباد و خیابان شهید تعریف -سنندج  08733178762 كردستان داروخانه داروخانه استان کردستان -داروخانه دکتر امیني 

 بیمارستان فجر -مریوان  08734550070 كردستان داروخانه داروخانه دکتر بدري لطفي داروخانه استان کردستان

 خیابان امام خمیني-کامیاران 08735523943 كردستان داروخانه داروخانه دکتر شریفي)کامیاران(

 6631934687خیابان امام خمیني کدپستي  33532229 كردستان آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر شهره

 خیابان صالح الدین ایوبي -بانه  34265039 كردستان داروخانه داروخانه استان کردستان -داروخانه دکتر سودا سحرخیز 

 ارومیه ،خ کاشاني،روبه رو اداره کل دارایي استان 04433475800 آذربایجان غربی دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي فرهنگیان

 ساختمان خیام -کوي شمس  -میدان سرچشمه  -اردبیل  04533222828 اردبیل دندانپزشکی دندانپزشکي دکتر ناصر طباطبایي

   لرستان کلینیکي فیزیوتراپي بیمارستان شفاء

 دندانپزشکی مطب دکتر نسرین امیر حسیني
كهكیلویه و بویر 

 احمد
  

 دندانپزشکی درمانگاه دندانپزشکي آفتاب کلینیکي استان کهکیلویه و بویر احمد
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 طبقه سوم -ساختمان سلطانیه  -جنب بانک پارسیان  -سردار جنگل جنوبي  -یاسوج  07433232740

 جنب امورمشترکین -میدان مهران  -عظیمیه  -البرز  02632505464 البرز دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي نیکان کلینیکي استان البرز

 طبقه اول -ساختمان باران  -فلکه صدوق  -قم  02532919770 قم آزمایشگاه آزمایشگاه ولي عصر

 367پالک  -جنب برج هاي اسکان  -بلوار میرداماد  9-88784558 تهران مرکز جراحی مرکز جراحي میرداماد

 36کاج،پالک بزرگراه چمران جنوب نرسیده به باقرخان، نبش شمالي خیابان  02166563216 تهران تصویربرداری کلینیک انکولوژي و رادیوتراپي امید

 748پالک  -چهارراه قدوسي  -خیابان دکتر علي شریعتي  -تهران  88522729 تهران عینک سازی عینک سازي چشم آسا

 تقاطع یادگار امام-بلوار پاکنژاد-میدان سرو-سعادت آباد 22112300 تهران درمانگاه درمانگاه ساج

 جنب بیمارستاي انصاري -متري غربي  26 -چهارراه تلفنخانه  -نارمک  -تهران  021-77942000 تهران مرکز جراحی جراحي محدود مادر مرکز جراحي استان تهران

 میدان پانزده خرداد -گرگان  5-01732330930 گلستان بیمارستان بیمارستان استان گلستان -قلب شفاء گرگان 

 عینک سازی عینک سازي درسا
كهكیلویه و بویر 

 احمد
07433224592  



 عینک سازی سازي رویالعینک 
كهكیلویه و بویر 

 احمد
07433227501  

 عینک سازی عینک سازي نور
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 خیابان فلکه ساعت نبش سردار جنگل جنوبي -یاسوج  09177419803

 کلینیکي مرکز جراحي محدود رازي
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 بلوار ابوذر -یاسوج  07433231160

 پاساژ هیوند -جنب بانک سپه  -بین حافظ و کتانباف -خیابان سلمان فارسي -اهواز  06132211692 خوزستان عینک سازی ایلیاعینک سازي 

 بین فردوسي و نظامي -خیابان طالقاني  -اهواز  06132221282 خوزستان عینک سازی عینک سازي ماه دید

 پاساژهیوند-جنب بانک سپه  -بین حافظ و کتانباف  -خیابان سلمان فارسي  - اهواز 32211692-061 خوزستان عینک سازی عینک سازي میدو

 انتهاي بن بست مسعود -بلوارشهیدانصاري  33729502 گیالن تصویربرداری تصویربرداري نگاه رشت

 کلینیکي درمانگاه دروازه شرق
سیستان و 

 بلوچستان
 نبش خیابان مهر و مدني 05433418650

 خیابان حافظ طبقه همکف ساختمان آرا -سنندج -کردستان  08733667829 كردستان داروخانه داروخانه استان کردستان -)دکتر سیدي( داروخانه آرا 

 12واحد  - 4طبقه -ساختمان نریمان  -جنب شهر کتاب  -روبروي کامرانیه  -تهران  22815607 تهران فیزیوتراپی فیزیوتراپي نیاوران

 کوچه شهید عبدالهي -خیابان سعدي جنوبي  33367355 ایالم دندانپزشکی دکتر دلشادمطب دندانپزشکي 

 همدان ،خیابان بوعلي،سر پل یخچال ،جنب مجتمع پزشکي خاتم االنبیاء 0813251591 همدان عینک سازی عینک خاتم االنبیاء

 برج آریان،روبروي مسجد امام حسین خیابا بوعلي،سیزده خانه،باالتر از 08132866226 همدان عینک سازی عینک زایس

 نهاوند ،ابتداي خیابان آزادگان ،روبروي کوچه دکتر صالح ساختمان پزشکان شفا 0813324379 همدان فیزیوتراپی فیزیوتراپي فارابي )نهاوند

 عباسي،جنب داروخانه دکتر اولیایيمالیر ،ضلع شمالي پارک چمران،نبش کوچه شهید  08132225789 همدان فیزیوتراپی فیزیوتراپي پویان)مالیر(

 مجتمع پزشکي الهیه - 177پالک  -نرسیده به اداره گذرنامه  -متري شهرري  45 -شهرري  33774353 تهران دندانپزشکی دکتر سمیرا پناهي دندانپزشک استان تهران

 عینک سازی موسسه عینک سازي کیمیا
سیستان و 

 بلوچستان
 ساختمان پزشکان توحید -التر از میدان خیام با -خیابان خیام  05433435173

   هرمزگان تصویربرداری مرکز تصویربرداري و رادیولوژي بیمارستان کیش

 خیابان باجک -قم  37705226 قم آزمایشگاه آزمایشگاه دانش آزمایشگاه استان قم

 غربي،مجتمع پزشکي جردن 16االئمه،نبش خیابان پادادشهر،بلوار جواد  06135512495 خوزستان دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي سیب



 تصویربرداری مطب دکتر فاطمه اله دولت آباد
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 یاسوج ،خیابان سردار جنگل جنوبي،سردار شش،جنب بانک سپه،ساختمان آبان،طبقه اول 07499891079

 مطب مطب آقاامین نوري
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 هشت،خیابان شریعتي،ساختمان ظفر ،طبقه دومیاسوج ،د 07432261182

 دندانپزشکی دکترفرزاد افراشته دندانپزشک
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 دهدشت،خیابان امام خمیني،خیابان هفده شهریور 07432261021

 روبروي بانک ایران زمین -کوچه ي طوي  -روبروي بیمارستان آرتا  -خیابان سي متري  04533236453 اردبیل مطب دکتر عبداله مصباحي

   اردبیل درمانگاه درمانگاه شبانه روزي شهید مصطفي خمیني

 روبروي بانک ایران زمین -کوچه ي طوي  -خیابان سي متري روبروي بیمارستان آرتا  04533236453 اردبیل مطب دکتر امیررضا رحماني فر

 ،خیابان سي متري، روبرو بیمارستان آرتا اردبیل 04533236453 اردبیل مطب دکتر فاطمه حاجي علي اکبر

 11واحد  - 38پالک  -کوچه اکبریان آذر  -بین توحید و باقرخان  -ستارخان  -تهران  66913087 تهران دندانپزشکی دکتر مریم محمدي

 کوچه طاهري -کرج خیابان بهار  02633030100 البرز تصویربرداری مرکز رادیوتراپي و آنکولوژي مرکزي کرج)دکتر عندلیب(

 آزمایشگاه آزمایشگاه آپادانا
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 اولین فرعي -فردوسي شمالي  -خیابان سپاه  07432264219

 آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر براتي
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 چهارراه صاحب الزمان -خیابان بالدیان  -گچساران  07432222090

 چهارراه گلسار،روبروي خیابان نواب، 33118586 گیالن آزمایشگاه آزمایشگاه استان گیالنآزمایشگاه سینا )رشت ( 

 جزیره کیش لوپ دیدار 07644425343 هرمزگان بیمارستان بیمارستان ایرانیان کیش

 .10واحد-4طبقه -195ساختمان -روبروي درمانگاه بقیه هللا -مالصدرا 88052910 تهران عینک سازی عینک طبي بصر

 دندانپزشکی دکتر وحید زاده باقري )یاسوج(
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 روبروي پانسیون امام رضا)ع( -خیابان چمران  -یاسوج  07433230968

 آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر اسدي
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 روبروي مخابرات -خیابان بالدیان  -گچساران  07432228561

 ساختمان بیات-جنب داروخانه دکترواحدي-خیابان امام خمیني 07733552424 بوشهر دندانپزشکی مطب دکتر احمد هاشمي

 5،ساختمان پزشکان ماهان،طبقه سوم،واحد20خیابان مطهري ،خیابان فجر،کوچه مدائن،پالک  88865418 تهران کلینیکي کلینیک ارتوپدي ماهان



 13پالک-7طبقه-ساختمان بهبود-9نبش کوچه-جمهوري-قم 02532401432 قم فیزیوتراپی فیزیوتراپي حرکت

 کوچه ادیب طبقه فوقاني داروخانه دکتر عباسي-چهار راه سعدي  02532920364 قم فیزیوتراپی فیزیوتراپي کسري

 قدیم(348) 374خ مطهري بین میرزاي شیرازي و سنایي شماره  02188320119 تهران عینک سازی عینک سازي مد

  4-02188075462 تهران کلینیکي نازایي نویدانستیتو 

 رو به روي پاساژ-چهار راه پست  -بیجار  08738235142 كردستان آزمایشگاه آزمایشگاه فاضل )بیجار( آزمایشگاه استان کردستان

 نرسیده به پل بوسار -چهارراه گلسار  -رشت  91-01333126086 گیالن آزمایشگاه آزمایشگاه دانا

   لرستان دندانپزشکی دکتر محمدي اصل دندانپزشکي

 چهارراه گلسار 34738990 گیالن آزمایشگاه آزمایشگاه پاتولوژي فومن

 خیابان شهید مطهري -بندر انزلي 44548002 گیالن آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر عسگري بندرانزلي

 ساختمان پزشکان باران -76کوچه -چهارراه گلسار -رشت  33111816 گیالن تصویربرداری مرکز پزشکي هسته اي گاما اسکن مروارید

 203، واحد  32اقدسیه ، خیابان لنکري ، نبش خیابان صنایع ، پالک  021-26910455 تهران تصویربرداری تصویربرداري درخشان

 4، طبقه  63شهید گالب ، پالک خیابان محمدعلي جناح ، نرسیده به فلکه دم صادقیه ، بلوار  44294162 تهران آزمایشگاه آزمایشگاه پرگن

 355خیابان حافظ ، بین خیابان جمهوري و نوفل لوشاتو ، پالک  66703134-66735741 تهران عینک سازی عینک سازي پرویز

 بوشهر ، خیابان بهمني ، بعد از میدان بهمني نرسیده به میدان رفاه 07733561067 بوشهر دندانپزشکی دکتر حاجب

 اردبیل ، خیابان سي متري ، روبروي بانک مسکن مرکزي ، ساختمان مبین ، طبقه اول ، واحد یک 04533365338 اردبیل دندانپزشکی شبنم طرازيمطب دندانپزشکي 

 دندانپزشکی مطب دندانپزشکي دکتر پورمند
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 2یاسوج ، دهدشت ، خیابان سپاه ، مجتمع پزشکان ، طبقه  07432271508

 دندانپزشکی ک دندانپزشکي فارابيکلینی
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 یاسوج ، گرمساران ، خیابان بالدیان ، خیابان فراش بندي ، مقابل مجتمع نمازي 07432230942

 عینک سازی عینک سازي چشمان
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 یاسوج ، خیابان منتظري ، روبروي بیمارستان شهید بهشتي 07433224400

 بهمن ، جنب بیمارستان قائم 22ایالم ، میدان  33382480 ایالم دندانپزشکی دندانپزشکي دکتر راضیه عزیزيمطب 

 6، زنگ 8خیابان ولي عصر،باالتر از طالقاني ،نرسیده به میدان ولي عصر،انتهاي کوچه صدف ،پالک  88802307 تهران دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي دکتر ضمیري

 انتهاي خیابان دانشگاه -اراک  33675005 مركزی بیمارستان خوانساريبیمارستان 



   مركزی کلینیکي کلینیک تخصصي امام رضا

   مركزی بیمارستان بیمارستان کوثر

   مركزی کلینیکي بیمارستان ودرمانگاه هاي شهري و روستایي

 آزمایشگاه آزمایشگاه شفا
كهكیلویه و بویر 

 احمد
08733241611  

 دندانپزشکی فاطمه سادات سجادي دندانپزشک دکتر
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 زیرزمین مجتمع نان هجرت -هجرت یک  -یاسوج  07433232450

 دندانپزشکی دکتر فاطمه اله کسي دندانپزشک
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 اولطبقه  -کلینیک آبان  -جنب بانک سپه  -کوچه شش -یاسوج سردار جنگل جنوبي  07433231079

 دندانپزشکی دکتر فیروز ادیبي دندانپزشک
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 طبقه اول -درمانگاه پارسیان  -میدان انقالب  -یاسوج  07433246733

 دندانپزشکی دکتر خسرو کشاورز دندانپزشک
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 رپورجنب داروخانه شبانه روزي دکتر جعف -گچساران خیابان بالدیان  07432222548

 دندانپزشکی دکتر سیمین سعادتیان دندانپزشک
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 کوچه پشت سینما -خیابان سپاه  -دهدشت  07432266154

 آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر یزدانپناه
كهكیلویه و بویر 

 احمد
07433222306  

 آزمایشگاه آزمایشگاه پاستور
كهكیلویه و بویر 

 احمد
  

 عینک سازی عینک سازي مرکزي
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 روبروي بیمارستان شهید بهشتي -خیابان منتظري  -یاسوج  09175708322

 عینک سازی عینک سازي باران
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 نبش کوچه کیمیا نرسیده به داروخانه دکتر نیکبخت -خیابان پزشک  -یاسوج  0713446416

 عینک سازی عینک سازي مهسا
و بویر  كهكیلویه

 احمد
 نبش پل -تقاطع دوم  -خیابان سپاه  -دهدشت  07432261142

 عینک سازی عینک سازي پارسیان
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 مجتمع دکتر افشین -کوچه یک  -خیابان بالدیان  -گچساران 0743331115



 درمانگاه درمانگاه شهید مصطفي خمیني )ره (
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 روبروي هجرت یک -خیابان سردار جنگل شمالي  -یاسوج  07433224800

 مرکز جراحی مرکز محدود شفا
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 روبروي بیمارستان شهید بهشتي -خیابان منتظري  -یاسوج  07433222391

 تصویربرداری مرکز ام . آر . آي کوثر
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 ر ايخیابان ام ا -خیابان ساحلي  07433233997

 بم خیابان مطهري کلینیک مادر 03444314647 كرمان کلینیکي مریم محمدپور

 کرمان انتهاي خیابان شفا مجتمع پزشکي شفاطبقه سوم 03432450039 كرمان کلینیکي مهسا فالحت نژاد

 فیزیوتراپی فیزیوتراپي بهتوان زاهدان
سیستان و 

 بلوچستان
 ساختمان پزشکان دانش -جنب آزمایشگاه توحید  -خیابان خیام  -زاهدان  -سیستان و بلوچستان  05433411390

 فیزیوتراپی فیزیوتراپي نشاط زاهدان
سیستان و 

 بلوچستان
 126پالک  -روبروي داروخانه شبانه روزي توحید  -خیابان خیام  05433413238

 دندانپزشکی مطب دندانپزشکي ارمغان
سیستان و 

 بلوچستان
 ساختمان پزشکان دانش -جنب آزمایشگاه توحید  -خیابان خیام  05433411390

  08433363097 ایالم دندانپزشکی مطب دندانپزشکي دکتر صادق نظري

 بلوار قدس. -سمنان  02333360110 سمنان دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي نور

 6زنجان سعدي شمالي کوچه شهید محمدي زنجاني پالک  02433470774-02433442278 زنجان دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي مهر اشراق

 تصویربرداری سونوگرافي و رادیولوژي دکتر تنور ساز
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 روبروي بیمارستان شهید بهشتي -کوچه داروخانه بهور  -خیابان منتظري  09166448531

 9سعادت اباد ضلع جنوب شرقي چهارراه سرو پالک  22140221 رانته دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي دردیس

 خیابان پاسداران مجتمع هورام طبقه سوم -سنندج  08733285869 كردستان دندانپزشکی مطب دندانپزشکي دکتر شاهو ناجدي مطب استان کردستان

 کوچه دادگر-خیابان پاسداران -سنندج   كردستان داروخانه داروخانه دکتر آذرباد داروخانه استان کردستان

 سنندج خیابان فردوسي سه راه نمکي 09188716028-08733241611 كردستان آزمایشگاه آزمایشگاه شفا آزمایشگاه استان کردستان

   خوزستان داروخانه داروخانه هالل احمر اهواز

 خوزستان داروخانه داروخانه شبانه روزي امام جعفر صادق
  



 تصویربرداری رادیولوژي دکترآگاهسونوگرافي و 
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 زیرزمین -جنب داروخانه دکتر کاظمي  -روبروي بیمارستان شهید بهشتي  -خیابان منتظري  09171461780

 تمان ایرانشهرساخ -چهارراه طالقاني به سمت میدان سپاه جنب هالل احمر  -کرج  026-344078000 البرز فیزیوتراپی فیزیوتراپي مرکزي کرج

 آزمایشگاه آزمایشگاه دانش زاهدان
سیستان و 

 بلوچستان
33426282-054  

 2طبقه  -ساختمان آرش  -روبروي داروخانه دکتر امیرزاده  -سه راه شهریور  -بندرعباس  076-32225287 هرمزگان فیزیوتراپی فیزیوتراپي مهر بندرعباس

 18شهرک غرب،بلوار دادمان،فالمک شمالي،خیابان حیدریان،پالک  88078585 تهران کلینیکي مرکز مشاوره و روان شناختي اکسیر

 5طبقه  - 2ساختمان پل رومي  -کو چه سینا  -باالتر از پل رومي  -خیابان شریعتي  -تهران  22687786 تهران فیزیوتراپی فیزیوتراپي مهرتن فیزیوتراپي استان تهران

 10اسالم شهر ،میدان باغ فیض ، کوچه  56368100 تهران آزمایشگاه )اسالم شهر(آزمایشگاه پاتوبیولوژي ولي عصر 

 روبروي درمانگاه سازمان آب و برق -نبش آذر  -خیابان فروردین  -گلستان  -اهواز  33343844-061 خوزستان فیزیوتراپی کلینیک فیزیوتراپي طاها

 بخش ام آر آي-روبروي بیمارستان مهر-خیابان زرتشت غربي 82452816 تهران تصویربرداری سي تي اسکن بیمارستان مهر

 برج فاخر -شرقي 5نبش خیابان  -کیانپارس  -اهواز  061-33385833،  061-33914284 خوزستان آزمایشگاه آزمایشگاه نور اهواز

 پزشکان خیامنبش  -کوچه ي شمس  -میدان سرچشمه  045-33251646 اردبیل عینک سازی عینک سازي اپتیک اردبیل

 8شماره  -خیابان به آفرین  -کریم خان زند  -میدان ولي عصر  42614 تهران بیمارستان بیمارستان استان تهران-بیمارستان صدر به آفرین 

 سجادجنب رادیولوژي -خیابان زرافشان-اسالم شهر 56344294 تهران آزمایشگاه آزمایشگاه کوثر )اسالمشهر ( آزمایشگاه، استان تهران

   خوزستان داروخانه داروخانه فدک )اهواز(

   تهران کلینیکي مرکز فوق تخصصي بینا آفرین

 همدان،خیابان طالقاني 08138251244 همدان بیمارستان بیمارستان قلب فرشچیان

 776پالک  -ضلع جنوب شرقي رسالت  -تهران  77491171 تهران تصویربرداری مرکز پزشکي هسته اي رسالت

 باالتر از پارک ساعي -خیابان ولي عصر  88885442 تهران بیمارستان بیمارستان فوق تخصصي مهرگان

   تهران کلینیکي مرکز پزشکي جراحي محدود بهبود

 4اهواز کیانپارس خیابان پهلوان شرقي مجتمع پزشکي پهلوان  06133332657 خوزستان دندانپزشکی درمانگاه دندانپزشکي صدف

 متري گلشهر روبروي بازار علي 45کرج ابتداي  02634571995 البرز دندانپزشکی دندانپزشکي سیناکلینیک 



 ساختمان ادیب طبقه اول -کوچه جنب بیمارستان قائم  -بلوار سیدالشهداء  0253-7711515 قم تصویربرداری کلینیک تصویربرداري صبا

 آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر نیکخو
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 طبقه ي همکف -مجتمع پزشکان  -روبروي مخابرات -خیابان سپاه  -دهدشت  07432262495

 آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر صالحي
كهكیلویه و بویر 

 احمد
  

 تصویربرداری سونوگرافي و رادیولوژي دکتر صداقت
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 از داروخانه دکتر کاظمي باالتر -خیابان شهید بهشتي  -خیابان کودک  07433228541

 تصویربرداری سونوگرافي و رادیولوژي شفا مهر)دکتر دانشمند(
كهكیلویه و بویر 

 احمد
  

 تصویربرداری مرکز رادیولوژي مهر گچساران
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 خیابان بالدیان غربي -گچساران  07432228618

 فیزیوتراپی فیزیوتراپي حافظ
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 روبروي بیمارستان شهید بهشتي -خیابان منتظري  -یاسوج  07433224418

 فیزیوتراپی فیزیوتراپي تسنیم
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 روبروي بخشداري -چهارراه فرمانداري قدیم  -خیابان بالدیان  -گچساران  07432223792

 فیزیوتراپی فیزیوتراپي پارس
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 گچساران -کهکیلویه و بویر احمد  -یاسوج  09171420039

 فیزیوتراپی فیزیوتراپي نوین
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 جنب آزمایشگاه مهر -خ سپاه  -بلوار پاسداران  -دهدشت  3229319

 فیزیوتراپی فیزیوتراپي ابن سینا
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 کوچه شهید پیکانیان -خیابان سپاه  -دهدشت  09178424763

 آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر موحدي پور
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 مجتمع پزشکان اردانه -گچساران  0743230823

 عینک سازی عینک سازي کبریا
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 جنب هئیت مذهبي باوي -خیابان بالدیان  -گچساران  07432225495

 دندانپزشکی مطب دندانپزشکي دکتر فرزاد راستگو
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 خیابان سردار جنگل شمالي روبروي هجرت دو و سه -یاسوج 07433222257



 دندانپزشکی درمانگاه دندانپزشکي دکتر آرمند
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 روبروي بانک سپه -سردار جنگل جنوبي  -یاسوج  

 دندانپزشکی درمانگاه دندانپزشکي صدف
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 فلکه آریو برزن -یاسوج نجف آباد  07433230756

 دندانپزشکی مطب دندانپزشکي دکتر عبدالناصر محسنیان
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 طبقه اول -ساختمان کسري  -یاسوج سردار جنگل شمالي  07433230481

 دندانپزشکی مطب دندانپزشکي دکتر حمیدرضاروایي
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 در ب سوم طبقه اول -سردار جنگل شمالي  -یاسوج  0743321879

 دندانپزشکی مطب دندانپزشکي دکتر محمد رامنش
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 6طبقه دوم واحد  -بین بانک مسکن مرکزي و بانک اقتصاد نوین -خیابان چمران  07433229867

 دندانپزشکی مطب دندانپزشکي دکتر زهرا شمسایي مطب استان کهکیلویه و بویر احمد
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 طبقه دوم -ساختمان زمرد  -گچساران خیابان بالدیان  07432227131

 دندانپزشکی مطب دندانپزشکي دکتر کامران فتحي
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 کوچه جنب بانک ملت -خیابان حوزه علمیه  -دهدشت  09360810058

 2خیابان شریعتي نرسیده به میدان قدس روبروي ایستگاه مترو نبش بن بست مهنا پالک  8-22745134 تهران دندانپزشکی تبسم دندانپزشکي

 19واحد -ساختمان نگین هروي  - 5طبقه  11پالک  -ابتداي خیابان مکران شمالي  -خیابان وفامنش  -میدان هروي  -تهران  22986865 تهران فیزیوتراپی فیزیوتراپي انرژي فیزیوتراپي استان تهران

 طبقه فوقاني مرکز جراحي محدود محدیه -بلواربثت-همدان 08132526761 همدان فیزیوتراپی فیزیوتراپي سینا

 نادري خیابان خوانساري مجتمع پزشکي فردوسي طبقه اول 06132219611 خوزستان مطب مطب دکترآیدین وحیدي

 مطب مطب دکتر فرشید صادقي )متخصص کودکان(
 كهكیلویه و بویر

 احمد
 خیابان چمران -یاسوج  07433229693

 کلینیکي درمانگاه صدرا
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 خیابان پزشک -یاسوج  07433221349

 ،طبقه همکف772میدان رسالت،خیابان فرجام شرقي،نرسیده به چهارراه خاور،پالک  77458121 تهران فیزیوتراپی فیزیوتراپي مهرورزان

 ، طبقه چهارم148پاسداران ، نبش دشتستان پنجم ، ساختمان  22857955 تهران مرکز جراحی درمانگاه استان تهران -ایرانیان مرکز جراحي محدود چشم 

   گیالن آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر صفاري )فومن(

  02532946041 قم کلینیکي مرکز پزشکي هسته اي نور



 67شماره  -بلوار کشاورز  88985888 تهران تصویربرداری تهرانشرکت پارسا پیشرو درمان شتاب تصویربرداري استان 

 خیابان امام -دیواندره  38720880 كردستان داروخانه داروخانه دکتر کرمي )دیوان دره( داروخانه استان کردستان

 میدان اتحاد -قروه 08735252673 كردستان داروخانه دکتر کرمي )قروه( داروخانه،استان کردستان

 .1واحد-281پالک -روبروي باشگاه ورزشي خادم-بین خیابان رامین و آذر-بلوار فردوس-صادقیه 2فلکه  -تهران  44952133 تهران فیزیوتراپی فیزیوتراپي پاس فیزیوتراپي استان تهران

 42پالک  - 22کوچه  -خیابان الرستان  -خیابان مطهري  -تهران  88800908 تهران فیزیوتراپی فیزیوتراپي میرامین

  56479250 تهران درمانگاه درمانگاه حکیم فارابي)اسالم شهر(

 طبقه فوقاني مسجد امام جعفر صادق-اقدسیه 22800082 تهران آزمایشگاه آزمایشگاه اقدسیه

 خریدآفاق،طبقه اولتهران،فلکه دوم صادقیه،جنب مجتمع تجاري گلدیس،مرکز  44267495 تهران آزمایشگاه آزمایشگاه پاتولوژي آفاق

 18طبقه دوم پالک 3کرمان بلوار جمهوري خیابان والفجر جنوبي نبش کوچه شماره  03432449318 كرمان دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي شریعت مداري

 طبقه اول -ساختمان مهدي  -روبروي خیابان معلم  -خیابان سعدي 33223247 گیالن کلینیکي خانم دکتر زینب اشجعي فرد

   گلستان آزمایشگاه آزمایشگاه کاوش

 35عدالت  -ولي عصر  -گرگان  -گلستان   گلستان دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي پردیس

مرکز تصویربرداري پزشکي نور یاسوج تصویربرداري استان کهکیلویه و 

 بویر احمد
 تصویربرداری

كهكیلویه و بویر 

 احمد
 حسینیه سردار یک خیابان -خیابان منتظري  07433225552

 85متري والي پشت بیمارستان امام خمیني ساختمان پزشکان اردبیل ط سوم واحد  18اردبیل  04533232112 اردبیل مطب دکتر زهرا مقدسي

 453قزوین خیابان خیام شمالي باالتر از بانک ملت بن بست حکمت پالک  33328001-028 قزوین دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي کیان

 کلینیکي درمانگاه شبانه روزي مهر
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 روبروي پانسیون امام رضا )ع( -خیابان چمران  -یاسوج  07433228781

 مطب دکتر زهره کرمي )یاسوج
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 طبقه اول کلینیک دکتر اسدي -چهارراه صاحب الزمان  -گچساران  07432221188

آریا )شهرکرد( مرکز جراحي استان چهار محال و مرکز جراحي محدود 

 بختیاري
 مرکز جراحی

چهار محال و 

 بختیاری
 خیابان کاشاني 03832254900

 طبقه اول - 123پالک  -نبش جمالزاده  -بلوار کشاورز  -تهران  66122377 تهران تصویربرداری گاما اسکن کاوش

 طبقه دوم-روبروي فیزیوتراپي نیکان-غربي جدید 29خیابان -نرسیده به فلکه سوم  -فردیس  02636532700 البرز آزمایشگاه آزمایشگاه اکسیر



 روبروي بانک مسکن.-کوچه خوشنام-جنب پلي کلینیک بهشتي -خیابان شهید بهشتي   البرز آزمایشگاه آزمایشگاه مرکزي

 16خیابان شهید غفوریان پالک  -هفت تیر  به سمت -چهاراه طالقاني  02632775321 البرز فیزیوتراپی فیزیوتراپي تریتا

  07132304100 فارس دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي زند

 کوچه زاگرس-امام خمیني  -سنندج  09183716671 كردستان مطب دکتر حسن یوسفي)سنندج()پزشک عمومي( مطب استان کردستان

  33166612 كردستان مطب دکتر سید طه حمیدي )سنندج(

  33292201 كردستان دندانپزشکی دندانپزشکي دکتر خهبات یوسفي)سنندج( مطب استان کردستانمطب 

 طبقه ي اول -درمانگاه رازي  -کوچه ي ادیب  -چهار راه سعدي  33354173 ایالم دندانپزشکی مطب دکتر الله ماژین

 میدان امام حسین جنب بانک انصارخرم آباد  09163610687-06633412052 لرستان مطب دکتر نصرت اله محمودوند

 خرم آباد چهارراه فرهنگ ساختمان پزشکان الماس شهر 09163613380-33325270 لرستان مطب مطب دکتر محمد حسین سپهوند

 17واحد -3طبقه  -ساختمان پزشکان حکیم -نبش کوچه مرادي  -نرسیده به چهارراه اسدي  -خیابان سلیمان غربي -بلوار اندرزگو 22398655 تهران عینک سازی عینک سازي آسمان

 25و29بجنورد ، طالقاني شرقي ، کوچه گل پامچال ، پالک  05832258066 خراسان شمالی کلینیکي بهار

داروخانه شبانه روزي دکتر مسعود میرزایي)دهدشت( داروخانه استان 

 کهکیلویه و بویر احمد
 داروخانه

كهكیلویه و بویر 

 احمد
 دهدشت 

 داروخانه داروخانه سالمت )دهدشت(
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 بلوار دکتر شریعتي -دهدشت  07432263848

 4طبقه  - 2پالک  -بن بست بامداد  -نبش کوچه شهید سعید معتقد  -خیابان دولت  -شریعتي  -تهران  22643758 تهران فیزیوتراپی سپیده ترامشلو)کایروپرکتیک( ،فیزیوتراپي ، استان تهران

 طبقه اول - 8پالک  - 2کوچه  -مقابل بیمارستان دي  -خیابان ولي عصر  88799104 تهران کلینیکي کلینیک شنوایي سنجي آویتا

 تهران ، فلکه دوم تهران پارس ، خیابان جشنواره ، چهارراه سیدالشهداء ) ع ( 77780761 تهران درمانگاه درمانگاه شاهد

   خوزستان داروخانه (2زاده)شماره  داروخانه دکتر سمیه شریف

   خوزستان داروخانه (2داروخانه دکتر محمدرضا شریفي )شماره 

   خوزستان داروخانه داروخانه دکتر حمید رضازرگر )بیمارستان گلستان اهواز(

   خوزستان داروخانه امام سجاد)اهواز(

 خیابان صالح الدین ایوبي -کردستان بانه  34260876 كردستان آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر حکیمي )بانه( آزمایشگاه استان کردستان



 روبروي مخابرات -بلوار رسالت  -مریوان -کردستان  08734523591 كردستان آزمایشگاه آزمایشگاه استان کردستان -مریوان  -آزمایشگاه دانش 

 مطب دکتر محمد رضا عطایي
كهكیلویه و بویر 

 احمد
  

 فیزیوتراپی بهتوافیزیوتراپي 
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 روبروي بیمارستان شهید بهشتي -یاسوج  07412229571

 فیزیوتراپی فیزیوتراپي سروش
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 روبروي بیمارستان شهید بهشتي -خیابان شهید منتظري  -یاسوج  22227334

 گلسارچهارراه  33116062 گیالن آزمایشگاه آزمایشگاه نیلو رشت

 11واحد 3طبقه -ساختمان پزشکان سبز  -نرسیده به چهار راه خسرو  -خیابان ستارخان  -تهران  44207939 تهران فیزیوتراپی فیزیوتراپي صادقیه

 داروخانه داروخانه دکتر ویسیان یاسوج
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 جنب بیمارستان شهید رجائي -گچساران  07432326590

 مطب قاضد خانم دکتر الهه
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 روبروي داروخانه عسگرپور -خیابان سردار شمالي  -یاسوج  07433220574

 4روبروي اورژانس دندانپزشکي میرداماد واحد -خیابان پاستور -آرامگاه بوعلي 38272924 همدان دندانپزشکی دکتر لقمان رضائي

 روبروي اداره دارایي طبقه باالي آزمایشگاه نور 38251290 همدان دندانپزشکی دکتر آرش شیشه نیان

 10مجتمع فدک طبقه دوم واحد  -خیابان پاستور  38351400 همدان دندانپزشکی دکتر دشتي زاده

   همدان دندانپزشکی دکتر شاهرخي

 طبقه اول.-جنب بانک مسکن-خیابان آزادگان جنوبي-همدان  همدان دندانپزشکی دکتر دارابي )نهاوند

 کوي یاسمن -روبروي مسجد سرچشمه  -سرچشمه  04533230545 اردبیل دندانپزشکی دکتر صبوري

   همدان دندانپزشکی دکتر احمد نجفي

 دندانپزشکی سید علي اکبر داور پناه)یاسوج
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 طبقه هم کف -ساختمان پزشکن  -خ سپاه  -دهدشت  07432269585

 خیابان شهید قندي غربي-شوط 04434274650 آذربایجان غربی دندانپزشکی نعمت زاده )شوط(مطب دندان پزشکي علي 

 خیابان امام ساختمان پزشکان شمس -ماکو  34228080 آذربایجان غربی تصویربرداری دکتر یونس شیرپور )ماکو(

 2طبقه  -خیابان سعدي-سه راه بانک ملي -آذربایجان غربي  04434223371 آذربایجان غربی دندانپزشکی مطب دندانپزشکي دکتر دهقان)ماکو (



 مطب دکتر لعیا هوشمن
سیستان و 

 بلوچستان
 9زاهدان خیابان خیام خیابان توحید ساختمان پزشکان علي بن ابیطالب واحد  05433418265

 بیمارستان شهدا )لردگان(
چهار محال و 

 بختیاری
 بیمارستان شهداي لردگان -بلوار پرستار  -میدان شهرداري  -لردگان  03834444444

 نرسیده به فرجام، ساختمان پزشکان کیان-:تهران ،خیابان سي متري نارمک  7455632 تهران فیزیوتراپی کیان

 مطب دکتر سعید قري
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 جنب آزمایشگاه دکتر براتي -خیابان بالدیان  -گچساران  07432222080

   همدان سازیعینک  پوریا ولي

 بلوار شهید انصاري 33764250 گیالن کلینیکي مرکز ناباروري مهر

 ارومیه،خ شیخ تپه،خ تمکین وش،ساختمان اذر افرا ،طبقه اول 33378767 آذربایجان غربی دندانپزشکی دکتر جواد مایانلو ) ارومیه (

 4طبقه - 39پالک -ساختمان عتیق  -ابتداي خیابان هنگام  -میدان رسالت  77205829 تهران دندانپزشکی دکتر بهزاد رضایي دندانپزشکي، استان تهران

 GOCساختمان  -کوچه بهار  -انتهاي خیابان نواب  -چهارراه گلسار  -رشت  33131645 گیالن کلینیکي مرکز انکولوژي گیالن

 مطب دکتر بهمن شرفي )یاسوج(
كهكیلویه و بویر 

 احمد
  

 کوچه سعید ، جنب داروخانه دکتر مظفري -رشت فلکه گاز  33367171 گیالن دندانپزشکی زاده رشتدکتر شهرام قلي 

 ساختمان نور طبقه سوم -خیابان خیام شمالي  -ارومیه  32259505 آذربایجان غربی دندانپزشکی دکتر اصالن عباس زاده ) ارومیه (

 5واحد-4طبقه -ساختمان لقمان حکیم-کوي خان باباخان-خیابان سرداران -ارومیه  32244909 غربیآذربایجان  دندانپزشکی دکتر فراز آرین فر ) ارومیه (

 4واحد-1طبقه -21مجتمع -12کوي -چهارراه دانشکده-خیابان کاشاني 32250110 آذربایجان غربی دندانپزشکی دکتر نسرین اسدي ) ارومیه ( دندانپزشکي آذربایجان غربي

 7ساختمان سهند واحد  -کوچه خان باباخان  -خیابان سرداران  -ارومیه  32244770 آذربایجان غربی دندانپزشکی ارومیه (دکتر حمید پاکزاد ) 

 ساختمان پزشکان میالد-12کوچه -جنب مهمانسراي ارومیه-خیابان کاشاني 32224667 آذربایجان غربی دندانپزشکی دکتر افسانه نقیبي ) ارومیه (

 ارومیه، خیابان کاشاني، سه راه باکري، نبش کوي کیوان 04433451080 آذربایجان غربی دندانپزشکی دندانپزشکي آتیهکلینیک تخصصي 

 خیابان کاشاني نبش کوي کیوان -کلینک اتیه  -ارومیه  33466329 آذربایجان غربی دندانپزشکی دکتر سعید بهلولي ) ارومیه (

   آذربایجان غربی بیمارستان شمسمرکز سي تي اسکن و سي تي آنژیوگرفي 

 شهریار،میدان بسیج،خیابان شهید بابا بزرگي 65271662 تهران بیمارستان میالد شهریار)شهریار(



 تهران ،قیطریه،خیابان شهید برادران 22205326 تهران بیمارستان رفیده )بستري و فیزیوتراپي

 ابتداي بلوار.-چهارراه یافت آباد-ساوهجاده  66611846 تهران آزمایشگاه امیرکبیر

 کوچه شهید بهشتي شمالي -متري چمران  14خیابان  -نسیم شهر  -شهرستان بهارستان  56781366 تهران درمانگاه درمانگاه آذربایجان درمانگاه ، استان تهران

 362پالک -روبه روي بیمارستان انصاري  -متري غربي  46 -نارمک  -تهران  77907939 تهران عینک سازی عینک سازي نقره اي

 ،ابتداي خیابان آسمان، درمانگاه شبانه روزي مهر2پرند، فاز  56727272 تهران عینک سازی عینک سازي مهر پرند

   همدان عینک سازی عینک چلسي

 خیابان مخابرات -اراک  32240904 مركزی دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي اردیبهشت )اراک(

 درمانگاه پارسیان )یاسوج(
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 میدان انقالب )عدل( -یاسوج  07433346464

 کلینیکي داروخانه دکتر علي نژاد
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 چهاراه فرمانداري قدیم -خیابان بالدیان  -گچساران  07432228331

 آباد،انتهاي خیابان شیرمحمديتهران،نازي  55346061 تهران بیمارستان امیرالمومنین

 کوي ارتش بلوار پیروزي -خرم آباد  0663111 لرستان کلینیکي شفا )بخش پاراکلینیکي(

 کوچه بیمه ایران-میدان آزادي-سنندج 08733285646 كردستان مطب مطب خانم دکتر فریبا قادري مطب،استان کردستان

 جنب مسجد حجت -شهر زیبا  -بلوار آیت اله کاشاني  -تهران  44334800 تهران درمانگاه شهر زیبا

 14پالک  -بانک پارسیان  -تقاطع اوجاني  -خیابان مدائن  -نازي آباد  -تهران  55333127 تهران درمانگاه ایلي

 طبقه ي فوقاني بانک ایران زمین -خیابان سي متري اول کوي طوي  04533257028 اردبیل دندانپزشکی شهرام مینویي

 بلوار شهید انصاري 33720707 گیالن بیمارستان شرکت نما پرداز گي

 2پاسداران ، نبش رفیق دوست پالک  22863368 تهران آزمایشگاه پاتوبیولوژي سعید

 اهواز نادري خیابان کتانباف مجتمع ایران زمین طبقه اول 06132924824 خوزستان دندانپزشکی دکتر شهرزاد شیخ االسالم

 درمانگاه )یاسوجآریا 
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 4فلکه عقاب بلوار باهنرنبش باهنر  -فلکه راهنمایي  -یاسوج  07433224498

 سه راه بانک ملي خیابان سعدي طبقه دوم نور -ماکو  04434222776 آذربایجان غربی دندانپزشکی مطب دندانپزشکي عبداله اسماعیل پور)ماکو(

 174تهران ،خیابان شریعتي ،خیابان وحید دستگردي،خیابان نفت،پالک  22264144 تهران آزمایشگاه پیوندآزمایشگاه پاتوبیولوژي 



 البرز خابان شهید بهشتي ،جنب بانک انصار،ساختمان پزشکان زرین گل 32218980 البرز فیزیوتراپی فیزیوتراپي پارسا فیزیوتراپي ، استان البرز

 گاندي 20میدان ونک،خیابان  88776903 تهران فیزیوتراپی توانبخشي آرمان

 11واحد -384پالک -متري غربي ( روبروي بیمارستان انصاري 46خیابان شهید ثاني غربي ) 77950237 تهران فیزیوتراپی فیزیوتراپي نشاط ، استان تهران

 153معصومین،پالک سرچشمه،کوچه  04533254642 اردبیل تصویربرداری کلینیک رادیوتراپي و سونوگرافي پژواک

 چهارراه هفت تیر،ساختمان بورس،طبقه اول 02632770337 البرز کلینیکي درمانگاه تخصصي مغز و اعصاب مرکزي کرج کلینیکي ،استان البرز

 148ابتداي خیابان پاسداران،نبش دشتستان پنجم،ساختمان  22851977 تهران عینک سازی عینک طبي بین المللي

 متري چمران 14بعد از -خیابان امام خمیني-نسیم شهر 56753087 تهران آزمایشگاه بهاردانش )اسالمشهر(آزمایشگاه 

 153پالک -کوچه معصومین -سرچشمه 04533254642 اردبیل تصویربرداری پژواک تصویربرداري ، استان اردبیل

 طبقه ي زیرین -ساختمان پزشکان سرچشمه  - اول کوي معصومین -سرچشمه 04533255607 اردبیل عینک سازی عینک سازي نورا

 خیابان شریعتي ، ابتداي خیابان اتوبان همت 23555 تهران آزمایشگاه بیمارستان نگاه

 ساختمان آریا -کوچه کاج  -بلوار سید الشهدا  -بهمن  22میدان   ایالم دندانپزشکی دکتر مریم کاظم پور

 خرم آباد بین چهارراه بانک و میدان شهدا روبروي پاساژ رضا کوچه شهید کاکاوند طبقه دوم 06633323601 لرستان مطب دکتر الهه رش نو

 گوهردشت،فلکه اول ، خیابان شهید معیني  البرز مرکز جراحی البرز -مرکز جراحي محدود نور نگاه 

 مطب لیالجهانبین)یاسوج
كهكیلویه و بویر 

 احمد
  

 ساختمان پزشکان صدرا-تقاطع قره ني 35225282 آذربایجان غربی دندانپزشکی دندان پزشکي علي رضا امیري )سلماس(

 چهارراه گلسار مجتمع پزشکي دي طبقه سوم -رشت  -گیالن  33118777 گیالن دندانپزشکی دندانپزشک علیرضا خصوصي ثاني

 طبقه ي دوم -پزشکان دي ساختمان  -بن بست وکیل  -میدان سرچشمه  09143538024 اردبیل عینک سازی عینک نگاه

 نبش پاساژ صدرا-سرچشمه 04533254469 اردبیل عینک سازی عینک سازي استار

 ،19تهران ،فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت اله کاشاني ،نرسیده به پمپ بنزین ،پالک  44035973 تهران تصویربرداری پزشکي هسته اي نیک پرتو

 جنب درمانگاه ایثار.-روبروي بانک مسکن-خیابان سي متري-اردبیل 09144529328 اردبیل عینک سازی عینک سازي فرانس

 مطب دکتر مسعود داودي
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 ساختمان باران طبقه اول -خیابان دادگستري  -یاسوج  07433232932



 کلینیکي )كهكیلویه و بویر احمد( -درمانگاه شبانه روزي ایرانمهر 
كهكیلویه و بویر 

 مداح
  

 اهواز کوروش خیابان دانیال فلکه دانیال مجتمع پزشکي ارسطو 06134474877 خوزستان دندانپزشکی نیاي

 کلینیکي داروخانه دکتر کاظمي
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 روبروي آزمایشگاه دکتر عزیزي-روبروي بیمارستان شهید بهشتي  -خیابان کودک  -یاسوج  07412236212

 آذربایجان غربی دندانپزشکی دکتر عبداهللا اسماعیل پورماکومطب دندان بزشکي 
  

 جنب پمپ بنزین-بعد از جهانگردي -بلوار نصر -شیراز  -فارس  07137319827 فارس دندانپزشکی درمانگاه ثامن االئمه

 روبروي بوستان ملت -احمدزاده بلوار شهید  -بلوار شهید انصاري -چهارراه گلسار  -رشت  33733097 گیالن آزمایشگاه آزمایشگاه ملت

 داروخانه راستگو
كهكیلویه و بویر 

 احمد
  

 فیزیوتراپی فیزیوتراپي خورشید
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 چهارراه فرمانداري قدیم تکمیلي فیزیوتراپي و لیزر درماني -خیابان بالدیان  -گچساران  09170236080

 6بعد ازکوچه شماره -ایمان جنوبي-میدان معلم 07136320282 فارس دندانپزشکی استان فارسکلینیک دندانپزشکي مروارید دندانپزشکي ، 

 3ط  184مرکزي،پالک 11تهران پارس،میدان شهرک امید،بلوار مطهري،نبش کوچه  77367208 تهران فیزیوتراپی توانبخشي و لیزر درماني حالي

 روبروي ایستگاه تاکسي -خیابان فرمانداري  -تربت حیدریه  -رضوي خراسان   خراسان رضوی کلینیکي کلینیک دکتر مخملبا

 مطب )كهكیلویه و بویر احمد( -دکتر سهراب صیدي متخصص داخلي 
كهكیلویه و بویر 

 احمد
  

 بن بست همکف -شفاروبروي بیمارستان -خیابان امام -آذربایجان غربي  32236959 آذربایجان غربی دندانپزشکی دکتر نادر نژند علي ) ارومیه (

 فیزیوتراپی فیزیوتراپي کوثر
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 خ سپاه پاسداران خ شهید باز گیر -دهدشت  -یاسوج  07432266462

 مطب دکتر محمد علي یوسفي
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 ساختمان تخصصي سامان سندیکا - 3خیابان هجرت  -یاسوج  33231425

 کلینیکي آریوبرزندرمانگاه شبانه روزي 
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 جنب بانک مسکن -خ سه جوب  -یاسوج  07433322545

 کلینیکي درمانگاه شبانه روزي زاگرس
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 چهارراه معاد -خیابان شهید منتظري  -یاسوج  07433337561



 کلینیکي درمانگاه شهید مفتح
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 خیابان شهید منتظري روبروي بیمارستان شهید بهشتيیاسوج  228212

 داروخانه داروخانه دکتر لک نژاد
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 داخل درمانگاه شبانه روزي مهر -خ بالدیان  -گچساران  

   تهران کلینیکي پزوهشکده علوم اعصاب )بازتواني عصبي(

 طبقه همکف -جنب ازمایشگاه دکتر خورچینیان  -خیابان گلستان  -بندر انزلي  44540037 گیالن دندانپزشکی مطب دندانپزشکي شادي شیرین زبان

 دندانپزشکی مطب دندان پز شکي دکتر حسین قاسمي
چهار محال و 

 بختیاری
 4طبقه -ساختمان پزشکان اردیبهشت-روبروي کتابخانه عمومي-خیابانمولوي-شهرکرد 03832221400

 عینک سازی عینک سازي تیام
چهار محال و 

 بختیاری
  

 روبروي اداره برق -خیابان شهید مطهري  -بندر انزلي  44542082 گیالن آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر امیدواري بندرانزلي

 خیابان ناصر خسرو کوچه شهید مرتضي پور -چهارراه برق  -بندر انزلي  44548210 گیالن تصویربرداری سونوگرافي دکتر افرنچه بندرانزلي

 ساختمان مارلیک -تقاطع بلوار شهید انصاري و گلباغ نماز  -رشت  33757723 گیالن تصویربرداری مرکز تصویربرداري مارلیک )رشت

 2دوم واحدطبقه  -ساختمان تخت جمشید  -نبش کوچه شهاب شانزدهم  -خیابان تختي -رشت  33229034 گیالن دندانپزشکی مطب دندانپزشکي دکتر زهرا بابایي گلسفیدي رشت

 7واحد 2ساختمان آنتیک  -میدان هاشمي-بطرف میدان سرگل  -رشتیان  -رشت  33502482 گیالن دندانپزشکی مطب دکتر آزاده جزایري رشت

 داروخانه داروخانه دکتر حکمتي یاسوج
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 خیابان عمده فروشان -آبان  13خیابان  -یاسوج  07433225610

   كرمان بیمارستان اعصاب و روان نوریهبیمارستان 

   كرمان بیمارستان پیامبر اعظم )ص(

   كرمان مرکز جراحی مرکز جراحي ،استان کرمان -مرکز جراحي بصیر)چشم پزشکي(

   كرمان مرکز جراحی مرکز فوق تخصصي درمان ناباروري نجمیه

 30پالک  2کوچه شماره  -خیابان هزار و یک شب  -کرمان 03432445444 كرمان مرکز جراحی مرکزجراحي محدود و الپاراسکوپي دکتر نظریان

   كرمان مرکز جراحی مرکز جراحي محدود ستاریان رفسنجان

   كرمان دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي شهاب

   كرمان دندانپزشکی درمانگاه تخصصي دندانپزشکي هالل احمر



 7واحد  4طبقه  -ساختمان پزشکان آراد  -خیابان فردوسي -کرمان  32235186 كرمان دندانپزشکی استان کرمان -دکتر محمد حیدري زاده 

 2،ورودي اول ،طبقه 244خیابان شهید کالهدوز،تقاطع کاوه،شماره  22570570 تهران آزمایشگاه کاوه

 ،طبقه اول124امیرآبادشمالي،کوچه نهم،پالک  88353312 تهران فیزیوتراپی برناگر

 خیابان ولي عصر،میدان منیریه،خیابان ابوسعید،نبش بن بست دوم،جنب مسجد داراالسالم 62985 تهران درمانگاه درماني بهداشتي خیریه علوي زنجاني ها موسسه

 روبه روي استخر دادگستري -خیابان شاهد  -پردیسان  -قم  32816700 قم دندانپزشکی آراد

 چهارراه گرگان،خیابان پاسداران 3-01134520271 مازندران بیمارستان مهر )بهشهر(

 خیابان امام پایین تر از شهرداري طبقه فوقاني بانک مسکن -ماکو  34227226 آذربایجان غربی آزمایشگاه دکتر علي قهرمان زاده )ماکو(

 بانک کشاورزيجنب -میدان آرش  -ماسال و شاندرمن  44653416 گیالن دندانپزشکی دکتر محمد رضا احمدي )ماسال(

 بلوار پاسداران -ساري  33333010 مازندران بیمارستان بوعلي سینا ) ساري ( بیمارستان مازندران

 خیابان سردار جنگل 33541001 گیالن بیمارستان رازي )رشت(

  04433478525 آذربایجان غربی کلینیکي بهار

 2خیابان شهید بهشتي ، بین چهارراه طالقاني، برج نگین،طبقه سوم،واحد 02634486940 البرز آزمایشگاه کلینیک ژنتیک پارس ژنوم

 2واحد 6ارومیه،خیابان حسني ،روبروي برج آسمان ،ساختمان پزشکان آذران طبقه  33486559 آذربایجان غربی دندانپزشکی دکتر عارف رضائي )ارومیه(

 دکتر همدانچي2، طبقه 14خیابان خیام شمالي ،روبروي پژوهشکده تعلیم ،و تربت ،ساختمان  32247643 آذربایجان غربی دندانپزشکی دکتر علي خرسندي )ارومیه(

 خیابان سرداران ،کوي خان باباخان،ساختمان لقمان حکیم 32255554 آذربایجان غربی دندانپزشکی دکتر سمانه سلیم زاده )ارومیه(

 6خیابان امیني جنب جهاد دانشگاهي واحد  -پنجراه  -ارومیه  33442365 آذربایجان غربی دندانپزشکی دکتر حمید رضائي ) ارومیه (

 ساختمان مهر -ساختمان  -خیابان خیام جنوبي  -ارومیه  32235226 آذربایجان غربی دندانپزشکی فریبا فارغ بال ) ارومیه (

 5طبقه  -خیابان حسني ساختمان آذران  - ارومیه 33486556 آذربایجان غربی دندانپزشکی دکتر بیتا پسران افشاریان ) ارومیه (

 21ابتداي کوچه  -میدان امام حسیني ) ع (  -ارومیه  32227897 آذربایجان غربی دندانپزشکی دکتر اصغر کاظمي ) ارومیه (

 28واحد  -پاستور خیابان دانشکده جنب بانک سرمایه مجتمع  -ارومیه  33475582 آذربایجان غربی دندانپزشکی رسول غني پور ) ارومیه (

 خیابان کاشاني روبروي بیمه ایران -ارومیه  32222220 آذربایجان غربی دندانپزشکی دکتر لیل سرکارات ) ارومیه (

 جنب آزمایشگاه میالني ساختمان زمرد 2خیابان مدني  -ارومیه  32233867 آذربایجان غربی دندانپزشکی دکتر علي حیدري ) ارومیه (

 شیخ تپه الین پایین نرسیده به ساختمان برج سفید طبقه فوقاني منسوجات گاندي -ارومیه  - آذربایجان غربی دندانپزشکی قرباني ) ارومیه (دکتر فرهنگ 



 جنب آزمایشگاه میالني ساختمان زمرد 2خیابان مدني  -ارومیه  32238222 آذربایجان غربی دندانپزشکی دکتر کیانوش حاجي زاده ) ارومیه (

 روبروي استانداري -خیابان امیني  -ارومیه  32235327 آذربایجان غربی دندانپزشکی دکتر اکبر ایراني ) ارومیه (

 59واحد  5طبقه  -ساختمان لقمان حکیم  -کوچه خان باباخان  -خیابان سرداران  -ارومیه  32255171 آذربایجان غربی دندانپزشکی دکتر یعقوب محمدي ) ارومیه (

 12ساختمان لقمان حکیم طبقه اول واحد  -کوچه خان باباخان  -خیابان سرداران  -ارومیه  32252719 آذربایجان غربی دندانپزشکی یرحسین سیدي نیا ) ارومیه (دکتر م

 5ساختمان لقمان حکیم طبقه  -کوي خان باباخان  -خیابان سرداران  -ارومیه  32254882 آذربایجان غربی دندانپزشکی دکتر سید سجاد پیشوا ) ارومیه (

 خیابان سرداران طبقه فوقاني بانک پارسیان -کلینیک آراد -ارومیه  32224220 آذربایجان غربی دندانپزشکی دکتر زهرا گهر فر ) ارومیه (

 خیابان برق -ارومیه  - آذربایجان غربی کلینیکي کلینیک علیاري ) ارومیه (

 نبش کوچه سنایي روبروي ساختمان صدف 3کوچه خان باباخان  -خیابان خیام شمالي  -ارومیه  32238254 آذربایجان غربی کلینیکي کلینیک خیام ) ارومیه (

 خیابان کاشاني کوي کیوان -کلینیک بهار  -ارومیه  33478521 آذربایجان غربی دندانپزشکی دکتر سید محمد رضا جواهري ) ارومیه (

 خیابان کاشاني کوي کیوان -کلینیک بهار  -ارومیه  33478521 آذربایجان غربی دندانپزشکی دکتر بهزاد جواد وند ) ارومیه (

 خیابان کاشاني کوي کیوان -کلینیک بهار  -ارومیه  33478521 آذربایجان غربی دندانپزشکی دکتر احسان ببري ) ارومیه (

 خیابان کاشاني کوي کیوان -کلینیک بهار  -ارومیه  33478521 آذربایجان غربی دندانپزشکی دکتر پریناز امام وردي ) ارومیه (

 خیابان کاشاني کوي کیوان -کلینیک بهار  -ارومیه  33478521 آذربایجان غربی دندانپزشکی دکتر سمیرا افشاري فر ) ارومیه (

 خیابان کاشاني کوي کیوان -کلینیک بهار  -ارومیه  33478521 آذربایجان غربی دندانپزشکی دکتر فریبا پادار ) ارومیه (

 خیابان کاشاني کوي کیوان -کلینیک بهار  -ارومیه  33478521 آذربایجان غربی دندانپزشکی دکتر نگین عناقعلي ) ارومیه (

 خیابان کاشاني کوي کیوان -کلینیک بهار  -ارومیه  33478521 آذربایجان غربی دندانپزشکی دکتر شاهین رستمي ) ارومیه (

 خیابان کاشاني کوي کیوان -کلینیک بهار  -ارومیه  33478521 آذربایجان غربی دندانپزشکی مهدي خلیلي ) ارومیه (دکتر 

 خیابان کاشاني کوي کیوان -کلینیک بهار  -ارومیه  33478521 آذربایجان غربی دندانپزشکی دکتر ساناز محب ) ارومیه (

 خیابان کاشاني کوي کیوان -کلینیک بهار  -ارومیه  33478521 آذربایجان غربی دانپزشکیدن کلینیک دکتر رامین علي پاشائي ) ارومیه (

 خیابان کاشاني کوي کیوان -کلینیک بهار  -ارومیه  33478521 آذربایجان غربی دندانپزشکی دکتر محمد علي محمدي ترکاني ) ارومیه (

 خیابان کاشاني کوي کیوان -کلینیک بهار  -ارومیه  33478521 غربیآذربایجان  دندانپزشکی دکتر علي اکبر قرباني ) ارومیه (

 خیابان کاشاني کوي کیوان -کلینیک بهار  -ارومیه  33478521 آذربایجان غربی دندانپزشکی دکتر زهرا میرزائي ) ارومیه (

 خیابان کاشاني کوي کیوان -بهار کلینیک  -ارومیه  33478521 آذربایجان غربی دندانپزشکی دکتر زهرا دیبازر ) ارومیه (



 خیابان کاشاني کوي کیوان -کلینیک بهار  -ارومیه  33478521 آذربایجان غربی دندانپزشکی دکتر بریوان آتش کار ) ارومیه (

 خیابان کاشاني کوي کیوان -کلینیک بهار  -ارومیه  33478521 آذربایجان غربی دندانپزشکی دکتر امیر قاسمي ) ارومیه (

 خیابان سرداران طبقه فوقاني بانک پارسیان -کلینیک آراد  -ارومیه  32224222 آذربایجان غربی دندانپزشکی دکتر آرش المعي ) ارومیه (

 خیابان کاشاني کوي کیوان -کلینیک بهار  -ارومیه  33478521 آذربایجان غربی دندانپزشکی دکتر سحر جبلي ) ارومیه (

 خیابان کاشاني کوي کیوان -کلینیک بهار  -ارومیه  33478521 آذربایجان غربی دندانپزشکی ارومیه (دکتر سپیده عاقلي ) 

 خیابان کاشاني کوي کیوان -کلینیک بهار  -ارومیه  33478521 آذربایجان غربی دندانپزشکی دکتر مجتبي اقدامي ) ارومیه (

 خیابان کاشاني کوي کیوان -کلینیک بهار  -ارومیه  33478521 غربیآذربایجان  دندانپزشکی دکتر سایه همدانچي ) ارومیه (

 خیابان کاشاني کوي کیوان -کلینیک بهار  -ارومیه  33478521 آذربایجان غربی دندانپزشکی دکتر وحیده اصغري ) ارومیه (

 خیابان کاشاني روبروي اداره کل دارایي -کلینیک فرهنگیان  -ارومیه  33475801 آذربایجان غربی دندانپزشکی دکتر سید رضا ربیع زاده ) ارومیه (

 خیابان کاشاني روبروي اداره کل دارایي -کلینیک فرهنگیان  -ارومیه  33475801 آذربایجان غربی دندانپزشکی دکتر محمود نجف قدیمي ) ارومیه (

 خیابان کاشاني روبروي اداره کل دارایي -کلینیک فرهنگیان  -ارومیه  33475801 آذربایجان غربی دندانپزشکی دکتر سلدا ندروند ) ارومیه (

 خیابان کاشاني روبروي اداره کل دارایي -کلینیک فرهنگیان  -ارومیه  33475801 آذربایجان غربی دندانپزشکی دکتر سوزان برزي ) ارومیه (

 خیابان کاشاني روبروي اداره کل دارایي -کلینیک فرهنگیان  -ارومیه  33475801 آذربایجان غربی دندانپزشکی دکتر فاطمه خورشیدي ) ارومیه (

 روبروي بورس منطقه اي-نرسیده به چهاراه برق-خیابان برق -کلینیک ماهراد -ارومیه 33484747 آذربایجان غربی دندانپزشکی دکتر سعید راد )ارومیه(

 طبقه فوقاني بانک پارسیان -خیابان سرداران-ارومیه 32224219 آذربایجان غربی دندانپزشکی کلینیک آراد )ارومیه(

 روبروي بورس منطقه اي -نرسیده به چهارراه برق -خیابان برق-ارومیه 33484747 آذربایجان غربی دندانپزشکی کلینیک ماهراد )ارومیه(

 ساختمان میالد-تقاطع قره ني-خمینيخیابان مصطفي -سلماس 35230842 آذربایجان غربی دندانپزشکی رحیم سلیمان زاده )سلماس(

 ساختمان پزشکان افرا-تقاطع قره ني 35253306 آذربایجان غربی دندانپزشکی میرامیرچاوش زاده )سلماس(

 3طبقه -ساختمان افرا-تقاطع قره ني-خیابان مصطفي خمیني 35238855 آذربایجان غربی دندانپزشکی کلینیک ارس )سلماس(

 انتهاي خیابان شش شرقي-کیان پارس 33916104 خوزستان جراحیمرکز  پارس )اهواز(

 نبش داروخانه-16کوچه -خیابان زرافشان-اسالم شهر 56352501 تهران فیزیوتراپی نوین )اسالم شهر(

 داروخانه نگین تاجي
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 بلوارشهید چمران -یاسوج  07433228778



   همدان دندانپزشکی دندانپزشکي همدانمرکز دندانپزشکي غیر طرف قرارداد 

 5واحد-ساختمان ستاره-نبش خیابان احمدي-چهارراه کرمان-گلبرگ غربي  77254551 تهران دندانپزشکی کلینیک دکتر محمد خورشیدي

 97پالک -ابنداي خیابان یخچال -خیابان شریعتي-تهران 23519 تهران مرکز جراحی مرکز فوق تخصص درمان ناباروري ابن سینا

 6پالک  -سرچشمه،روبروي مسجد سرچشمه،بن بست یاسمن  04533257798 اردبیل تصویربرداری رادیولوژي دکترباصر

 2طبقه -ساختمان الغدیر-کوچه یاسمن-سرچشمه 04533235456 اردبیل دندانپزشکی دکترسودا قنبري

 روبروي اداره اوقاف-حافظچهارراه  04533726699 اردبیل دندانپزشکی کلینیک برلیان

 طبقه دوم-ساختمان مروارید-طبقه فوقاني بانک مسکن-بلوار امام خمیني-محمد شهر-کرج 02636218187 البرز دندانپزشکی کلینیک شبانه روزي محمد شهر

 ساختمان آال -غربي  6و  5بین خیابان  -کیان پارس 33377837 خوزستان عینک سازی دیدآفرین )اهواز(

 مطب کرامت خردمند )متخصص اطفال(دکتر 
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 کلینیک سینا-خیابان بالدیان-گچساران 07432225336

 مطب دکتر سید حسین ملک حسیني
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 طبقه فوقاني داروخانه بهبخش -3فرعي  -خیابان سردار جنگل جنوبي  07433233033

 202واحد  - 2طبقه  -مجتمع مالصدرا  - 109پالک  -بهد از چهارراه شیراز -خیابان مالصدرا-میدان ونک  88057156 تهران کلینیکي مالصدرا مرکز تخصصي ارزیابي شنوایي و تعادل

 ب1، طبقه 60شرقي ،پالک  170،خیابان مهران سجده جنوبي ،2تهران پارس، فلکه  77875651 تهران فیزیوتراپی کادوس

 جنب ترمینال مسافربري -بلوار امام رضا -تربت حیدریه  -خراسان رضوي  52235015 خراسان رضوی بیمارستان بیمارستان خراسان رضويرازي )تربت حیدریه( 

 خیابان چهارباغ پایین -میدان شهداء 34487797 اصفهان مرکز جراحی میالد

 مجتمع پزشکي سجاد-قندان زاده )مولوي سابق(ابتداد خیابان -نادري شرقي 06132222492 خوزستان آزمایشگاه رویان )اهواز(

 عینک سازی چشم آرا)شهرکرد(
چهار محال و 

 بختیاری
 مجتمع کوثر-محرم جنوبي 12خیابان  0382322278462

 تصویربرداری پارس )شهرکرد(
چهار محال و 

 بختیاری
 48کوچه  -خیابان مولوي 03832245423

 طبقه دوم-ساختمان پزشکان ایرانمهر-خیابان امام 04436233645 غربی آذربایجان دندانپزشکی غالم رضا زنگي )خوي(

 کوچه نیکان-خیابان پاسداران-سنندج 33284846 كردستان مطب مطب دکتر نوري احمدي )کودکان(مطب کردستان

 1واحد-74پالک-هماساختمان پزشکان -خیابان شکوفه-خیابان پیروزي 33676561 تهران دندانپزشکی دکتر عبدالرسول توحیدنیا



 بهمن 22ضلع شمالي پارک-ایستگاه امام زاده معصوم-خیابان قزوین 55796550 تهران عینک سازی 10شهرداري منطقه 

 نبش مدرس یک-بلوار وکیل 6040083 خراسان رضوی مرکز جراحی حضرت معصومه

 مطب دکتر اردشیر روشن قیاس
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 خیابان عمران-گچساران 07432224667

 16شمار -خیابان پردیس -ابتداي خیابان مالصدرا-میدان ونک 88647905 تهران آزمایشگاه آزمایشگاه صالحیان

 102پالک -کوچه شکذ هللا -روبروي مرکز قلب-خیابان کارگر شمالي  88357214 تهران آزمایشگاه دایانا

 خیابان شهید بخشي -خیابان جانبازان -سیمین سه راه  37774001 اصفهان بیمارستان میالد

 فلکه ي برج -ابتداي خیابان طالقاني  -میدان آزادي  -بوشهر 07733455374 بوشهر بیمارستان شهداخلیج فارس

 خان زند.خیابان شهید احمد قصیر،نرسیده به کریم  88827045 تهران تصویربرداری پاراکلینیکي بیمارستان آپادانا تصویربرداري تهران

 طبقه فوقاني شهر کتاب -خ پانزده خرداد  -خ فرهنگ  33241314 مازندران دندانپزشکی آتنا شیوا ) ساري (

 طبقه سوم -مجتمع نور  -مهدي آباد  -خ امیر مازندراني  33268823 مازندران دندانپزشکی محسن وریجي ) ساري (

 طبقه فوقاني بانک رفاه -نرسیده به خیابان پانزده خرداد  -خ فرهنگ  33391112 مازندران دندانپزشکی میترا صدیقي ) ساري (

 درمانگاه امام حسین ع -روبروي دانشگاه پیام نور  -بیست متري اول  -خ پانزده خرداد  09354847398 مازندران دندانپزشکی محمود حیدري ) ساري (

 راهبند سنگتراشان 33294947 مازندران دندانپزشکی درمانگاه انصار ) ساري (

 بلوار کشاورز 33226640 مازندران دندانپزشکی درمانگاه سلطان تویه ) ساري (

 میدان معلم ساختمان اندیشه -ساري  -مازندران  - مازندران دندانپزشکی آرمان شفیعي ) ساري (

 خیابان معلم رو بروي مسجد باقرزادگان -ساري  -مازندران  09112520260 مازندران دندانپزشکی علي محمد افسرده ) ساري (

 بلوار کشاورز روبروي خیابان پژمان-ساري  -مازندران  33299707 مازندران دندانپزشکی رمضانعلي بذر افشان ) ساري (

 310واحد  3ساري خ فرهنگ ساختمان شهریار  -مازندران  33300300 مازندران دندانپزشکی آناهیتا قرباني ) ساري (

 خرداد جنب بانک رفاه مجتمع فرهنگ طبقه دوم 15ساري خ فرهنگ نبش  -مازندران  09112552556 مازندران دندانپزشکی لیال ابراهیم زاده ) ساري (

 3ساري شهریار  33310745 مازندران فیزیوتراپی کوثر دادگر ) ساري ( فیزیوتراپي مازندران

 کلینیک قائم -خ امام ) بابل (  42260481 مازندران دندانپزشکی قربانعلي تاري ) قائمشهر (

 انتهاي کوچه سیدین -خ جویبار  42215094 مازندران دندانپزشکی معصومه قرباني ) قائمشهر (



 واحد یک -طبقه فوقاني پاساژ سپهر  -میدان طالقاني  09393332642 مازندران دندانپزشکی یاسر مسلمي ) قائمشهر (

 طبقه اول -پاساژ تیمچه بهرام  -میدان طالقاني  09119109711 مازندران دندانپزشکی ) قائمشهر ( سکینه خاتون مقیمي

 روبروي اورژانس بیمارستان یحیي نژاد -چهار راه فرهنگ  32291112 مازندران دندانپزشکی دکتر علي همایون زاده ) بابل (

 میدان کشوري روبروي بیمارستان شهید بهشتي مجتمع آرام 32252330 مازندران دندانپزشکی نوربخش کاظمي ) بابل (

 بابل کمربندي غربي بلوار جانبازان خیابان توحید 3265671 مازندران دندانپزشکی کلینیک سیب سبز ) بابل (

 طبقه فوقاني رستوران لوکس طالیي -چهار راه انقالب  34726665 مازندران دندانپزشکی گلي رستمي ) نکاء (

 تنکابن میدان شهید شیرودي ساختمان پارس 54229848 مازندران دندانپزشکی مهدوي ) تنکابن (ارغوان 

 14تنکابن جنب بیمارستان شهید رجائي ساختمان امین واحد  54222640 مازندران دندانپزشکی علیرضا پور علي ) تنکابن (

 خ راهبند ابتداي بلوار کشاورز ) فیزیوتراپي ( -ساري  33236833 مازندران فیزیوتراپی درمانگاه انصار فیزیوتراپي ) ساري (

 ) فیزیوتراپي ( 1خ قارن نبش قارن  -ساري  33321112 مازندران فیزیوتراپی فیزیوتراپي کوثر ) ساري (

 طبقه اولخیابان شهابي نبش کوچه سلیمي مجتمع نخل  -ساري  33201014 مازندران فیزیوتراپی فیزیوتراپي مهراد ) ساري (

MRI )ابتداي کمربندي امیرکال -بابل  32396117-18 مازندران تصویربرداری امیرکال )بابل 

 طبقه فوقاني داروخانه امام حسین-میدان شهدا -خذم آباد  لرستان مطب دکتر رشنو)خرم آباد(

 شهرداريروروي -خیابان آیت هللا بروجردي 06635222011 لرستان بیمارستان امام خمیني )الشتر(

 نبش بزرگراه جالل آل احمد-کارگر شمالي  880296000 تهران تصویربرداری سي تي آنژیوگرافي بیمارستان قلب تهران

 شهریار،میدان بسیج،خیابان شهید بابا بزرگي 65277660 تهران تصویربرداری پاراکلینیکي بیمارستان میالد شهریار

 عظیمیه،نرسیده به میدان مهران،بیمارستان تخت جمشید. 02632119000 البرز تصویربرداری تصویربرداري البرزپاراکلینیکي بیمارستان تخت جمشید 

 شهر سنندج خیابان توحید -کردستان  16-33286112-087 كردستان بیمارستان مرکز جراحي قلب شهید رجایي سنندج بیمارستان کردستان

 سرو آباد بیمارستان شهید چمران -کردستان   كردستان بیمارستان کردستانشهید چمران ) سرو آباد ( بیمارستان 

 خیابان امام خمیني خیابان شریعتي -کامیاران  087-35526675 كردستان آزمایشگاه آزمایشگاه رازي ) کامیاران ( آزمایشگاه کردستان

 چهار راه آزادگان خیابان توحید -بیجار  09183784970 كردستان داروخانه داروخانه دکتر زندیه ) بیجار (

 ابتداي خیابان حسن آباد -سنندج   كردستان داروخانه داروخانه دکتر ضیاء غریب ) سنندج ( داروخانه کردستان

 میدان صدف اول کوي ستایش سمت راست 09183159177 همدان دندانپزشکی مطب دکتر اسد زندي )همدان(



 روبروي اداره راه -سه راهي قروه  -رزن  081-36225808 همدان فیزیوتراپی فیزیوتراپي باران ) رزن ( مطب همدان

 طبقه سوم -ساختمان مرمر  -ابتداي خیابان سید جمال  -میدان امام  -بهار  -همدان  081-34350937 همدان دندانپزشکی مطب دندان پزشکي مهرناز رفیعي انارکي ) همدان (

)متخصص جراحي لثه و ایمپلنت( مطب مطب دندانپزشکي دکتر لیال غالمي 

 همدان
 کوچه عزیزان ساختمان میرداماد طبقه دوم -115خیابان پاستور روبروي اورژانس  -همدان  38260051 همدان دندانپزشکی

 13واحد  - 2طبقه  -پزشکان شهباز ساختمان  -خیابان جهان نما  -همدان  3821262-081 همدان دندانپزشکی مطب دندانپزشکي دکتر امیررضا هاشمیان ) همدان (

 8واحد  4شریعتي طبقه  -جنب موسسه قرض الحسنه موسي بن جعفر ) ع ( ساختمان پزشکان  -میدان شریعتي  -همدان  081-38323809 همدان دندانپزشکی مطب دندانپزشکي دکتر الهام مسعود پیکر ) همدان (

 خیابان بوعلي ساختمان پارس طبقه همکف دکتر سبزي پور -همدان   همدان دندانپزشکی مطب دندانپزشکي دکتر فاطمه سبزي پور ) همدان (

 روبروي سازمان انتقال خون-خیابان شهید شیرودي 08633127297 مركزی مرکز جراحی کلینیک فوق تخصصي چشم پزشکي دیدار مرکز جراحي مرکزي

 پاساژ نسیم.-نیروي هوایي 5خیابان مقابل -خیابان پیروزي 77485293 تهران عینک سازی نسیم

 دندانپزشکی دکتررضوان بیضایي)گچساران(
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 طبقه دوم -پاساژ پارسیان  -فلکه ساعت -خیابان بالدیان-گچساران 07432230942

 همکفطبقه -روبروي خیابان شورا-خیابان شهدا-فومن 34738782 گیالن دندانپزشکی آقادکتر مختار قرباني

 بلوار کشاورز-میدان ولي عصر 88965170 تهران تصویربرداری پاراکیلینیکي بیمارستان ساسان

 خیابان سنائي-خیابان کریم خان زند 88821021 تهران تصویربرداری پاراکلینیکي بیمارستان تهران

 جنب بیمارستان هاشمي نژاد-خیابان والي نژاد-باالتر از میدان ونک -خیابان ولي عصر 88644630 تهران تصویربرداری پاراکلینیکي بیمارستان محب مهر تصویربرداري تهران

 بلوار اباذر-بلوار آیت هللا کاشاني-فلکه دوم صادقیه 44078392 تهران کلینیکي پاراکلینیکي بیمارستان پیامبران کلینیکي تهران

 نرسیده به وصال شیرازي-خیابان ایتالیا 88966130 تهران تصویربرداری پاراکلینیکي بیمارستان مصطفي خمیني

 نرسیده به میدان فرهنگ-بلوار سرو شرقي-میدان کاج-سعادت آباد 22363312 تهران تصویربرداری پاراکلینیکي بیمارستان پارسیان

 83پالک -خیابان سمیه-خیابان شریعتي 73999 تهران تصویربرداری پاراکلینیکي بیمارستان آراد

 130پالک-2روبروي آنتن شبکه -ابتداي خیابان خالد اسالمبولي-خیابان گاندي جنوبي 42624 تهران تصویربرداری پاراکلینیکي بیمارستان گاندي

 ابتداي بلوار آیت هللا کاشاني-فلکه دوم صادقیه 44092621 تهران تصویربرداری پاراکلینیکي بیمارستان ابن سینا

 196پالک -خیابان قائم مقام فراهاني  تهران تصویربرداری تهران کلینیکپاراکلینیکي بیمارستان 

 متري امام شهر 52ابتداي  35250098 یزد مرکز جراحی فاطمه الزهرا مرکز جراحي یزد



 فیزیوتراپی بزرگمهر)شهرکرد( فیزیوتراپي چهار محال و بختیاري
چهار محال و 

 بختیاری
 روبروي داروخانه هالل احمر-بانک انصار-طبقه زیرزمین-ساختمان مهرگان-سعدي -48کوچه -فصیحيچهارراه -خیابان سعدي 32263204

 5طبقه -ساختمان آریان-جنب پمپ بنزین جعفریان-خیابان امام-بابلسر 01135365637 مازندران مرکز جراحی آریان مازند )بابلسر( مرکز جراحي مازندران

 عینک سازی پزشک پور)یاسوج(
و بویر  كهكیلویه

 احمد
 خیابان فردوسي 07433229852

 ابتداي کوچه جاللي-خیابان امام 04436227007 آذربایجان غربی آزمایشگاه دانش)خوي(

 خیابان پاسداران 33290185 كردستان فیزیوتراپی سروش فیروزمنش)سنندج(

 طبقه اول-جنب لوازم بهداشتي نسیم-نبش مسلم و شریعتي-طالقاني -اهواز  -خوزستان  06132211335 خوزستان دندانپزشکی محمد مهدي حمیداني

 جنب آژانس هواپیمایي آرادپرواز-نبش خیابان نبي-نرسیده به پل سیاه-شریعتي شمالي 06132927705 خوزستان دندانپزشکی کلینیک اهورا

 داروخانه داروخانه دکتر تقویان
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 سي سخت خیابان-یاسوج  07432224848

 دندانپزشکی درمانگاه لبخند
چهار محال و 

 بختیاری
 ابتداي خیابان حافظ جنوبي-میدان انقالب  03832273860

 6طبقه -ساختمان پزشکان جواهري مقدم-کوچه مطهري -بلوار سید الشهدا 33341386 ایالم دندانپزشکی حمید فالح

 خرمشهرخیابان  08433332775 ایالم دندانپزشکی محسن رستمي

 طبقه پنجم-47پالک -خیابان رودبارشرقي-بلوار میرداماد-خیابان شریعتي 27437 تهران کلینیکي کلینیک تخصصي صدف

 8واحد-8پالک -ساختمان پزشکان ملودي-خیابان مشهد-روبروي پمپ بنزین-ابتداي خیابان خاوران-میدان خراسان 33020676 تهران تصویربرداری پرتوآفرین

 داروخانه )یاسوج(نیک بخت 
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 روبروي درمانگاه صدرا-خیابان پزشک 07433225327

 انتهاي بلوار شهید قندي-صفائیه 03538286166 یزد دندانپزشکی کلینیک ایران

 2طبقه-ساختمان ایران -جنب بانک ملي-طالقاني مابین شریعتي و -دشهریور جدید 17خیابان  04135565008 آذربایجان شرقی دندانپزشکی دکتر فاطمه دباغي تبریز

 سمت چپ -متري قائم 25 -دستگاه ارتش 500 -بلوار رححمت  07137512040 فارس عینک سازی علي ابن ابیطالب

 میدان آزادي بین بانک ملت و کشاورزي 08318211526 كرمانشاه مرکز جراحی جراحي محدود دي

 بین سمانه و چهارراه مهدي -بلوار فردوس  -مشهد  05137664324 خراسان رضوی دندانپزشکی کلینک دندانپزشکي کوروش

 خیابان طاهري -میدان توحید -مشهد  37269021 خراسان رضوی بیمارستان دکتر شیخ بیمارستان خراسان رضوي



 104پالک  -باهنر غربي خیابان  -میدان سوم مدرس  -بیرجند  05632441614 خراسان جنوبی کلینیکي کلینیک تخصصي ورزش

 درمانگاه درمانگاه دنا
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 جنب ساختمان آبان -جنب بانک سپه  -خیابان سردار جنگل جنوبي  -یاسوج  07433230322

 درمانگاه درمانگاه هالل احمر
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 هالل احمر -یاسوج  07433231230

 آزمایشگاه آزمایشگاه رازي
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 جنب بانک ملي -خیابان رهبري -لیکک -شهرستان بهموي  07432824225

 داروخانه داروخانه دکتر رازي
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 روبروي بانک سپه -خیابان سردار جنگل جنوبي  -یاسوج  07433220432

 داروخانه داروخانه هالل احمر
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 هالل احمر -یاسوج  07433232586

 بلوار پرستار -میدان مادر  -درگز  05825221005 خراسان شمالی بیمارستان امام خمیني درگز

 داروخانه داروخانه امام جعفر صادق
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 جنب کلینیک شهید مفتح یک -خیابان منتظري  -یاسوج  0743223714

 داروخانه داروخانه افشار
بویر كهكیلویه و 

 احمد
 ساختمان شفا -خ منتظري  -یاسوج  07433228166

 داروخانه داروخانه ابوعلي سینا
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 سبزي فروشان -خیابان طالقاني  -یاسوج  07433224658

 داروخانه داروخانه عابدي
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 8نبش فرعي  -تل خسرو  -یاسوج  07433356100

 داروخانه داروخانه نجفي
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 خیابان ولیعصر -دنا  -یاسوج  07433442201

 ابتداي کوچه قنبري-نرسیده به داروخانه شبانه روزي-متري سوم 12-خیابان 56756666 تهران درمانگاه درمانگاه شبانه روزي نسیم)نسیم شهر(

 مطب دکتر محمد غضنفري
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 جنب داروخانه دکتر صالح زاده -روبروي کلینیک سینا  -خیابان فراشبندي  -خیابان شهید بالدیان 07432226511

 مطب دکتر سید طاهر حسیني
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 ساختمان آریا طبقه اول -کوچه روبروي کلینیک سینا  09177425870



 مطب دکتر آریا نسب
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 شریعتي ساختمان توحیددهدشت خ  07432266242

 داروخانه داروخانه دکتر زماني فر
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 جنب بانک ملي -خیابان رهبري  -لیکک  -شهرستان بهمني  -دهدشت  07432824225

 داروخانه داروخانه دکتر صالح زاده
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 روبروي کلینیک سینا -خیابان فراشبندي  -خیابان بالدیان  -گچساران  07432223192

 داروخانه داروخانه دکتر مردي
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 4و  3راهنمایي بلوار باهنر بین  -یاسوج  07433233085

 داروخانه داروخانه دکتر پناهي
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 میدان انقالب -یاسوج  07433346020

 مطب دکتر طاهره صمدپور
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 خ مهمان سراي عمران کلینیک سینا -گچساران  09014282035

 آزمایشگاه آزمایشگاه صدف
سیستان و 

 بلوچستان
 کوچه غدیر -بلوار علي ابن ابیطالب  -گلشهر  -چابهار  054-35335491

 ساختمان پزشکان سرسبز-جنب بانک صادرات -ضلع جنوب شرقي-چهرراه سرسبز 77199495 تهران کلینیکي کلینیک شنوایي و سمعک سرسبز

 واحد-برج سایه-باالتر از سه راه مخابرات-بلوار اصلي فاز یک-شهرک اکباتان 44633916 تهران کلینیکي کلینیک ارزیابي و تجویز سمعک اکباتان

 فیزیوتراپی فیزیوتراپي پاسارگاد فیزیوتراپي کهکیلویه و بویر احمد
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 10پالک  - 2شهداي  -یاسوج  07433220290

 فیزیوتراپی فیزیوتراپي نیکنام
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 روبروي بانک سپه - 6فرعي  -سردار جنگل جنوبي  -یاسوج  07433225570

 خیابان شهید جدي اردبیلي 04533251699 اردبیل بیمارستان بخش وي آي پي امام خمیني

 خیابان آب گرم -اهرم  07735222251 بوشهر بیمارستان امام حسین )اهرم(

 بعد از چهارراه دادگستري -بوشهر  07733328805 بوشهر بیمارستان تک تخصصي قلب بیمارستان بوشهر

 خیابان ده قائد-فلکه امام رضا  -جاده کمربندي  -برازجان  07734260016 بوشهر بیمارستان شهید گنجي )برازجان(

 بین مسلم و شریع-خیابان طالقاني-اهواز 0613221733 خوزستان عینک سازی نور

 بین خیابان دکتر شریعتي و خاقاني -خیابان بهار-اهواز 06132217721 خوزستان بیمارستان سنگ شکن اروند بیمارستان خوزستان



 ابتداي خیبان مجلسي-میدان قدس 34456061 اصفهان بیمارستان زهراي مرضیه )س ( بیمارستان اصفهان

 نبش مسجد سید الشهداء-میدان جهاد -خیابان جهاد -چهارراه ایران خودور 14جاده مخصوص کیلومتر  -خیابان آزادي 44784006 تهران دندانپزشکی درمانگاه دندانپزشکي واال

 بانک ملت-طبقه فوقاني -155ساختمان-متري آزادگان 18نبش -خیابان حافظ-اردبیل 04533717076 اردبیل دندانپزشکی مذاهبي دندانپزشکي اردبیل

 جنب مخابرات پیروزي-سه راه سلیمانیه-خیابان پیروزي 38244493 تهران بیمارستان فجر

 60پالک -مرکز خرید خواجه رشید -بلوار خواجه رشید -همدان 08132511472 همدان عینک سازی موسسه عینک سازي طبي بوعلي

 مطب دکتر شاپور آقایي
كهكیلویه و بویر 

 احمد
  

 نبش خیابان سوم شرقي -کیان پارس-اهواز 06133920011 خوزستان عینک سازی نگاه

 نرسیده به پدافند هوایي-جنب آب شیرین کن-شهرک نریمان -قشم 07635212530 هرمزگان بیمارستان پیامبر اعظم )قشم(

 بلوار معلم -شهرستان بندرلنگه  07644226066 هرمزگان بیمارستان شهدا بندر لنگه

 خیابان والیت -بلوار شهدا -شهرستان رودان  07642882028 هرمزگان بیمارستان امام علي )رودان(

 بلواردکتر سعیدي-بلوار امام خمیني-شهرستان بستک 07644325744 هرمزگان بیمارستان فارابي )بستک(

 727پالک -چهارراه کارون-سپه غربي-خمینيخیابان امام  66883829 تهران تصویربرداری مرکز تصویربرداري دیجیتال تهران

 مطب کرامت بنیادي نژاد
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 -روبروي بیمارستان شهید بهشتي-کوچه کودک-یاسوج 09173412295

 : البرز،پل آزادگان،ابتداي خیابان برغان،روبروي درمانگاه ثریا 32233054 البرز آزمایشگاه بزرگمهر

 ساختمان پزشکان دي-روبروي سینما قدس-خیابان بوعلي-همدان 08132512544 همدان فیزیوتراپی نصر

 آزمایشگاه رازي )شهرکرد(
چهار محال و 

 بختیاری
 فلکه آبي-شهرکرد  03832220022

 طبقه سوم -ساختمان نگین قائم -جنب اداره اموزش و پرورش -امل میدان قائم -مازندران  01144234502 مازندران دندانپزشکی لبخند)آمل(

 275ساختمان پزشکان -جنب مسجد قدس-بعد از چهارراه کوکاکوال-خیابان پیروزي- 77153565 تهران فیزیوتراپی آرزوي )پیروزي(

 2طبقه -1637پالک -نرسیده به پمپ بنزین-باالتر ازچهاراه دکتر فاطمي-خیابان امیر آباد شمالي 88974554 تهران دندانپزشکی کلینیک تخصصي مهران

 5طبقه -مجتمع خاتم االنبیاء-سریخچال  32531680 همدان دندانپزشکی نسرین علیزاده

   خوزستان مرکز جراحی مهر )دزفول(



   خوزستان بیمارستان صنعت نفت )ماهشهر(

 کوچه باقري-خیابان انقالب 3202166 لرستان دندانپزشکی کلینیک سپید )خرم آباد(

 عینک سازی پدیده)زاهدان(
و سیستان 

 بلوچستان
 خانم مریم میر عبدالهي-جنب بانک ملت-فلکه خیام -زاهدان  33432437

 دندانپزشکی کلینیک آریا
سیستان و 

 بلوچستان
 ساختمان پزشکان تهران-خیابان خیام 33443434

 کوي نهرفرشادي-خیابان خیام 32350210 اصفهان بیمارستان حضرت سید الشهداء

 اابتداي خیابان علم الهدي-فلکه ملک شهر 34396643 اصفهان دندانپزشکی صدرا

 ابتداي خیابان جابر انصاري -چهارراه رزمندگان -اصفهان  34404151 اصفهان دندانپزشکی درمانگاه نور دندانپزشکي اصفهان

 بهمن 22خیابان  -میدان اقدسیه  29121010 تهران تصویربرداری پاراکلینیکي بیمارستان نیکان تصویربرداري تهران

 خ شهید جواد کارگر -خیابان شریعتي نرسیده به سه راه طالقاني  77607011 تهران تصویربرداری پاراکلینیکي بیمارستان ایرانشهر

 38پالک -روبروي اداره اوقاف-خیابان استادان-ارومیه 04433433535 آذربایجان غربی دندانپزشکی کلینیک لبخند سپید

 24پالک -روبروي بانک اقتصاد نوین-ابتداي خیابان تختي 42503024 لرستان آزمایشگاه حسني)بروجرد(پاتوبیولوژي دکتر 

 روبروي بوستان نگین-باالتر از دانشگاه شهید بهشتي-بلوار دانشجو-ولنجک-تهران 22410538 تهران درمانگاه ولنجک درمانگاه تهران

 آزمایشگاه آریوبرزن
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 جنب بانک مسکن-خیابان چمران 

 ابتداي خیابان سید علیخان-خیابان فردوسي-اصفهان 32228278 اصفهان آزمایشگاه طبي بصیر

 خیابان حیدریه جنوبي.-شهرک ولیعصر-بلوار معلم-بلوار آیت هللا سعیدي 66211485 تهران درمانگاه شکوفه

 178پالک -نرسیده به میدان رازان-خیابان شهدا-لرستان 06642602110 لرستان تصویربرداری زاگرس )بروجرد(

 خیابان شهید عبادي -نرسیده به خیابان ولي عصر  -انتهاي خیابان شهید بهشتي  88714891 تهران تصویربرداری پاراکلینیکي توس

 4واحد-61پالک-مطهريتقاطع خیابان -خیابان سهروردي 88425922 تهران تصویربرداری دکتر بهرنگ مقدم زاده

 3پالک-طبقه همکف-چهارراه شریعتي-مابین فلکه بازار -کوي ولي عصر 3309674 آذربایجان شرقی دندانپزشکی آدینه

 2واحد-2طبقه-ساختمان پزشکان فاطمیه-جنب مسجد فاطمیه-چهارراه فاطمیه 07632211296 هرمزگان دندانپزشکی مهین اقتدار بختیاري

 جنب بانک صادرات-خیابان رباط-دروازه تهران 33379665 اصفهان دندانپزشکی سپهساالر



 ساختمان الهیه-ابتداي خ سیمین-سه راه سیمین 37767947 اصفهان دندانپزشکی شرق

 مطب فیروزه زارعي
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 4طبقه -ساختمان صدر-خیابان کودک-روبروي بیمارستان شهید بهشتي -یاسوج 3322535

 جنب فجر-بلوار کشاورز -ساري  -مازندران  01133291888 مازندران دندانپزشکی دکتر محمد فرهادي

 2بلوار امیر مازندراني نبش مهدي اباد مجتمع پزشکي ترنج طبقه  -ساري  -مازندران  33393674-011 مازندران دندانپزشکی غالمرضا موافق

 بلوار مازندراني مهدي آباد مجتمع پزشکي نور ط سوم -مازندران  33108823-011 مازندران دندانپزشکی دکتر حوریه عابدي

 4ایستگاه -خیابان زرهي -شیراز 07138223050 فارس درمانگاه درمانگاه شبانه روزي محمد رسول هللا درمانگاه فارس

   تهران بیمارستان شهدا آسیابک )زرندیه(

 522پالک  -ابتداي خیابان مختاري-ابتداي خیابان ولي عصر –میدان راه آهن -تهران  55472911 تهران عینک سازی همایون

 روبروي داروخانه سعدي-شهداي شرقي -خرم آباد 33303030 لرستان عینک سازی نیک

 متري آزادگان18 04533257365 اردبیل مرکز جراحی مرکز بابک

 نبش بلوار پارسیان-پزشک بلوار -شهرک الهیه-کرمان 32650311 كرمان دندانپزشکی سپید

 تقاطع خیابان سلیمان خاطر-انتهاي خسابان خواجو-سیرجان 42243984 كرمان دندانپزشکی آراد )سیرجان(

 ساختمان آریان طبقه پنجم-جنب پمپ بنزین جعفریان  -خیابان امام  35365637-011 مازندران مرکز جراحی مرکز جراحي مازندران -آریا مازند

 42فلکه دوم صادقیه ،خیابان اعتمادیان ،پالک  45861 تهران تصویربرداری آرین

 جنب داروخان دکتر محمدي-کوچه معصومي-سرچشمه-اردبیل 04533246680 اردبیل عینک سازی آذین

 سبزمجتمع دندانپزشکي سیب -روبروي داروخانه دکتر همتي -خیابان عارف 04533240942 اردبیل دندانپزشکی آمنه نام وري

 36پالک-کوچه بسطامي-سهروردي شمالي 88529828 تهران دندانپزشکی دکتر احمد خدري

 6واحد  2و طبقه  2واحد  1طبقه  43خیابان دوم پالک  -خیابان درختي  -مهرویال  -کرج  33534854-026 البرز آزمایشگاه آزمایشگاه البرز -آزمایشگاه کوروش مهرویال 

 طبقه دوم-ساختمان لیان-روبروي بان ملي-جنب ساختمان مبارک-سه راه باغ زهرا-بوشهر 33555775 بوشهر دندانپزشکی لیان

 115خیابان انقالب روبروي بیمارستان عشایر کوچه شهید بهرامي پالک  06633209924 لرستان فیزیوتراپی فیزیوتراپي ایران

 شرقي 5انتهاي خیابان -کیانپارس-وازاه 0613202 خوزستان تصویربرداری خوزستان -تصویربرداري تابان 

 174پالک -جنمب اداره برق-خیابان بهارشمالي  88826802 تهران تصویربرداری گاما اسکن تهران



 جنب مرکز خرید زیتون.-فلکه سنگر-زیتون کارمندي 06134431415 خوزستان دندانپزشکی کلینیک شبانه روزي لبخند

 گوشه پل شهدا-1ساحلي -کوچه مخابرات-خیابان شهداي شرقي -خرم آباد 06633311310 لرستان فیزیوتراپی توان افزا فیزیوتراپي لرستان

 63پالک -میدان شهید طجرلو-لویزان-تهران 22940673 تهران دندانپزشکی درمانگاه شبانه روزي شیان دندانپزشکي تهران

 14واحد -طبقه سوم-3047پالک  -برج فردوس-نبش کوچه طوس -بعد از زعفرانیه-خیابان ولي عصر 26130188 تهران کلینیکي کلینیک ارزیابي و تجویز سمعک شهر

 خیابان بهشت نهم 4فاز  -بومهن -پردیس  76292031 تهران بیمارستان شفا پردیس بیمارستان تهران

 روبروي پارک استقالل-فلکه دوم صادقیه-تهران 44070784 تهران درمانگاه ابن سینا

 باالي بانک سرمایه.-نبش بن بست خجسته-خیابان رودکي -تهران 66362404 تهران دندانپزشکی درمانگاه شبانه روزي ملت

 قائمشهر 01233287162 مازندران مرکز جراحی مرکز جراحي محدود اسدهللا پور قائمشهر

 کلینیک جراحي محدود ایرانمهرجنب -ابتداي خیابان شهید شیرودي-اراک 34025136 مركزی دندانپزشکی مهراد

 کوچه یاس-خیابان کاشاني 36248033 یزد تصویربرداری مرکز سونوگرافي دکتر لشگري

 4پالک -خیابانعدالت-شاهدیه 35218770 یزد مطب امین سلطاني گردافرامرزي

 روبروي آتش نشاني-بلوار آیت هللا طالقاني-یزد 37257671 یزد آزمایشگاه مرکزي یزد

 سه راه شحنه،نرسیده به چهارراه دولت آباد.  یزد مطب فرحناز مقیميدکتر 

 ساختمان پزشکان اطلسي-صفائیه 38255235 یزد مطب سیدمحمود میراب

 2شماره -بعد از درمانگاه -خیابان مسکن-خیابان کاشاني 36248416 یزد دندانپزشکی مهناز فرهادزاده

   تهران مرکز جراحی شمس تبریزي

 ابتداي خیابان بوسار-پل بوسار-خیابان سعدي-رشت 33123478 گیالن آزمایشگاه آزمایشگاه گیالن -آزمایشگاه دکتر آشتیاني 

 دندانپزشکی خانم نرگس صفاري فر
سیستان و 

 بلوچستان
 تعاون-جنب بانک توسعه-خیابان خیام-زاهدان 09036039175

 مطب دکتر حسن مختاري
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 جنب داروخانه شبانه روز دکتر حکمت-ساختمان ایران زمین-آبان 13خیابان  33232290

 دندانپزشکی دکتر محبت هللا سیادت
كهكیلویه و بویر 

 احمد
  



 دندانپزشکی جعفر محرابي
كهكیلویه و بویر 

 احمد
  

 دندانپزشکی کلینیک دنا
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 خیابان چمران-یاسوج  

 مطب جهانبیندکتر شهال 
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 ساختمان سالمت -2خیابان معلم  07433224796

 دندانپزشکی دکتر حمید اصغر پور
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 کلینیک دکتر افشین پور-خیابان بالدیان-گچساران 

 ساختمان فداییانطبقه فوقاني  -بابلسر میدان بسیج 35252580-011 مازندران دندانپزشکی دکتر مریم چراتچیان

 102واحد -167پالک -بوستان هفتم-پاسداران 22793747 تهران دندانپزشکی دکتر شالچي زاده

   البرز بیمارستان مدني

 جنب ساختمان تجاري سبز-اول خیابان بیستون-سبزه میدان-رشت 33223447 گیالن دندانپزشکی دکتر حامد محمدي ملکسري

 جنب درمانگاه تخصصي تامین اجتماعي-خیابان شهید تعریف  -سنندج   كردستان تصویربرداری کردستانآرا )سنندج( تصویربرداري 

 خیابان جام جم -سندج  08712213713 كردستان تصویربرداری شهید قاضي تصویربرداري کردستان

 خیابان بلوار شبلي -سنندج  كردستان تصویربرداری وحدت تصویربرداري کردستان

 کوچه یغموري-سنندجخیابان پاسداران  كردستان آزمایشگاه کردستان-نور آزمایشگاه 

 روبروي سینما بهمن کوچه مطهر-خیابان فردوسي-سنندج  كردستان آزمایشگاه سینا آزمایشگاه کردستان

 خیابان شهید تعریف-خیابان پاسداران-سنندج  كردستان آزمایشگاه بهار

 گوچه نیکان-خیابان پاسداران-سنندج  كردستان آزمایشگاه دکتر وردي

 خیابان مردوخ جنوبي -سنندج  كردستان آزمایشگاه مادر

 جنب پیتژا شهروند-خیابان ابیدر-سنندج  كردستان آزمایشگاه برومند

 خیابان مولوي -سنندج  كردستان آزمایشگاه میالد

 ساختمان فردوس -خیابان شهید تعریف -سنندج  كردستان دندانپزشکی شراره کریمي دندانپزشکي کردستان

 کوچه یغموري-خ پاسداران-سنندج 08733290185 كردستان فیزیوتراپی مهرگان فیزیوتراپي کردستان



 14شماره –کوچه اعزازي -بعد از تقاطع نصرت-خیابان جمالزاده شمالي 66591859 تهران آزمایشگاه جمالزاده

 2پالک -ابتداي خیابان سینما-میدان راه آهن-ورامین 36284505 تهران دندانپزشکی دنتین

   تهران کلینیکي کلینیک باروري امید

 خیابان طالقاني-دزفول 0613224878 خوزستان داروخانه داروخانه شبانه روزي دکتر جوهر

 دبي  تهران بیمارستان دبي -ایراني 

 بلوار بوستان درمانگاه آرامش -میدان هفت تیر-نسیم شهر  -اسالمشهر  56773908 تهران دندانپزشکی دکتر رضا عمراني ،دندانپزشکي، تهران

 بیمارستان خصوصي شهسوار–جنب فرمانداري  -خیابان جمهوري  –تنکابن  -مازندران  01154221816 مازندران بیمارستان بیمارستان شهسوار)تنکابن( بیمارستان مازندران

 عینک سازی عینک سازي اپتیک
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 روبروي فیزیوتراپي سروش -جنوبي  3خیابان سردار جنگلي -یاسوج  09170986438

 شهرک گلسار -ابهر  35279241 زنجان بیمارستان امید ابهر

 ابتداي شهرک صدف -ضلع غربي تقاطع سپاه-شهریار 65577001 تهران بیمارستان نور شهریار بیمارستان تهران

 3ساري خیابان فرهنگ ساختمان شهریار  01133300032 مازندران فیزیوتراپی ,ساري-کاوه فیزیوتراپي 

 جنب آزمایشگاه کیمیا-کوچه دوم-خیابان نواب-چهارراه گلسار-رشت 33111747 گیالن فیزیوتراپی گلسار

 20تالر قائم شهر خیابان بابل  -مازندران  42243382-011 مازندران دندانپزشکی دکتر زهرا عباسپور

 طبقه همکف-بین میدان شهریار و چهارراه فرهنگ-خرم آباد 33336801 لرستان عینک سازی ونوس )افق برتر(

 مجتمع بهاران-خیابان شهید فاطمي 37747454 قم فیزیوتراپی قم -فیزیوتراپي بهاران 

 خیابان بهشت نهم 4فاز  -بومهن -پردیس  76292031 تهران تصویربرداری تهران -پاراکلینیکي بیمارستان شفاء پردیس 

 مطب منصور انصاري
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 جنب بانک مسکن-خیابان جوب-یاسوج 07433229808

 خیابان ولیعصر باال تر از میدان ونک خیابان رشید یاسمي 88790300 تهران تصویربرداری پاراکلینیکي بیمارستان خاتم االنبیاء تصویربرداري تهران

 .خ سیماي ایران.نبش فالمک جنوبي5شهرک غرب. فاز  88369862 تهران تصویربرداری پاراکلینیکي بیماراستان الله

 سمت راست نرسیده به چهارراه سعدیه -بلوار بعثت–میدان بعثت  –همدان  38219483 همدان مرکز جراحی مهدیه مرکز جراحي محدود همدان

 8واحد -4طبقه -ساختمان کالر-44پالک -خیابان بهشتي شرقي-خیابان ولي عصر -شهریار -تهران  65279820 تهران دندانپزشکی مهدي ریحاني فر



 مطب آقادکتر جلیلي-بنبست صفا -خیابان چمران-مالیر 0814635954 همدان دندانپزشکی دکتر محمد حسین جلیلي

 بیمارستان کلینیم تخصصي و فوق تخصصي شفاء
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 خیابان شهید پارسي-گچساران 07423.2229498

 دندانپزشکی نیاي
سیستان و 

 بلوچستان
 ساختمان دکتر نیکدوست-10نبش خیام--خیابان خیام -زاهدان 33415074

 دندانپزشکی دکتر نهتاني دندانپزشکي سیستان و بلوچستان
سیستان و 

 بلوچستان
 11پالک -41خیابان دانشگاه -زاهدان 09153416101

   تهران بیمارستان مرکز رادیوتراپي ،انکولوژي سینا

 آزمایشگاه آزمایشگاه آریا
سیستان و 

 بلوچستان
 ساختمان پزشکان علي ابن ابي طالب-خیابان توحید-زاهدان 05433433243

 شهرک صدفابتداي  -ضلع غربي تقاطع سپاه-شهریار 65577001 تهران کلینیکي پاراکلینیکي تهران-نور شهریار بیمارستان 

 11نبش کوچه -روبروي استخر-بلوار چمران-شیراز 0713626843 فارس دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي میالد

   تهران درمانگاه درمانگاه تخصصي داخلي مسعود

   خوزستان مرکز جراحی مهرگان

   خوزستان مرکز جراحی سینا )ایزه(

   خوزستان کلینیکي ناباروري جهاددانشگاهي

   خوزستان کلینیکي زکریا

   خوزستان بیمارستان آیت هللا طالقاني )آبادان(

 27پالک -کوچه میرهادي غربي-خیابان جویبار-میدان فاطمي 02188985586 تهران تصویربرداری مرکز تصویربرداري تهران

 مطب دکترزواره سمعیي
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 مطب دکتر سمعیي 2مجتمع آروانه طبق  -خیابان فراش بندي  -خیابان بالدیان  -گچساران 074-32226711

 مطب دکتر سیدعلي فتاحیان
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 بین چهارراه ساعت و بانک ملي -خیابان شهید بالدیان  -گچساران  074-32224161

 مطب دکتر بهادور غضنفري
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 پاساژ شهرداري خیابان بالدیان -گچساران  074-32224420



 مطب دکتر علي رضاپور
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 پاساژ شهرداري طبقه دوم -گچساران 074-32223848

 نرسیده به خیابان بهشتي-خیابان میرزاي شیرازي-خیابان مطهري-تهران 88703134 تهران دندانپزشکی درمانگاه حامیان سالمت

 خیابان بهمنیار بیمارستان مفرح 55311925 تهران بیمارستان مفرح )اعمال جراحي سرپایي(

 مطب دکتر روح انگیز گرجي زاده
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 جنب داروخانه دکترزارعي مجتمع پزشکي پارسیان-گچساران خیابان هالل احمر 09379137246

 شهریور. 17بان خیا-درمانگاه خیریه -بهمن 22خیابان -شاهرود 09153077382 سمنان عینک سازی آفتاب )شاهرود(

   قم بیمارستان دي کلینیک فارابي قم

 سه راه معلم -بیرجند  32229492-056 خراسان جنوبی بیمارستان بوعلي بیرجند

 خیابان شهید خلیل طهماسبي -چهارراه مخابرات  -بیرجند خیابان پاسداران  32442432 خراسان جنوبی بیمارستان تامین اجتماعي بیرجند

   تهران بیمارستان رازي

 دندانپزشکی سید زینب صالحي
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 طبقه اول.-ساختمان آبان-جنب بانک سپه-کوچه دوم-خیابان سردارجنگل جنوبي-یاسوج 09358350870

 دیواندره -کردستان  38720880 كردستان داروخانه داروخانه دکتر کرمي )سنندج( کردستان

 داروخانه داروخانه دکتر جعفرپور
كهكیلویه و بویر 

 احمد
  

 32خ فرهنگ شهر نبش کوچه  -شیراز  6-36300365-071 فارس مرکز جراحی مرکز جراحي محدود سپید

 همکف فیزیوتراپي-3فاز-رضوانشهر-گیالن 44621722 گیالن فیزیوتراپی رضوانشهر

 بلوار شهید قلي پوررشت  -گیالن  33116887-013 گیالن بیمارستان تخصصي و فوق تخصصي پارس

 195خیابان فرهنگ روبروي بانک سامان طبقه فوقاني دفترخانه  -میدان شهدا  -ساري  -مازندران  33302188-011 مازندران دندانپزشکی دکتر رشید قلي زاده

 . 3طبقه -16شماره-جنب مسجد القرآن-2نبش کوچه نصر-بلوار سي و پنج متري شاهد-چهارراه دانشگاه-ابوذر ده حقيبلوار -بزرگراه بسیج -تهران 33681288 تهران تصویربرداری پزشکي هسته اي بزرگمهر تصویربرداري تهران

 ساختمان پزشکان خاتم-جنب بانک انصار-ابتداي کوچه طرق رودي-متري 24خیابان  -شهرري  -تهران  55973982 تهران فیزیوتراپی فیزیوتراپي حکمت

 2واحد-4پالک-کوچه آریا-سرو غربي-چهاراه سرو-سعادت آباد-تهران  22358022 تهران فیزیوتراپی فیزیوتراپي نیایش

 14پالک-کوچه شهید مهاجري-بعد از تقاطع نصرت-خیابان جمالزاده شمالي-تهران  44022258 تهران فیزیوتراپی مرکز توانبخشي دکتر محمد فرخ سیر فیزیوتراپي تهران



 مطب زادهدکتر داریوش افشیني 
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 خیابان فردوسي شمالي.-دهدشت 

 مشهد  خراسان رضوی درمانگاه درمانگاه تخصصي نیکان فردا

 داروخانه داروخانه سهیال ولدیان
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 جنب اداره ثبت و اسناد -خیابان دادگستري  -یاسوج  -کهکیلویه و بویر احمد 074-33229865

 طبقه اول.-14پالک-کوچه دلفان-کوچه حجت-مقابل بیمارستان جم-خیابان فجر-خیابان استاد مطهري-تهران 88326031 تهران آزمایشگاه عماد

 بلوار عدل.-بلوار میرزا بابائي-میدان پونک-تهران 44463548 تهران آزمایشگاه ایرانا

 .80پالک-روبروي پارک بهار-بلوار شکوفه-شهرک شکوفه-تهران 55832163 تهران فیزیوتراپی شکوفه فیزیوتراپي تهران

 طبقه یک.-11پالک-ابتداي شهید عراقي-خواجه عبدهللا انصاري-سیدخندان-تهران 26301420 تهران کلینیکي کلینیک فوق تخصصي آلرژي و ایمونولوژي خورشید

 1پالک-ساختمان الله-ایستگاه شاهین-نرسیده به شاهین-بعد از پل ستاري-کاشانيخیابان آیت هللا  -تهران  44096305 تهران عینک سازی عینک سازي شفیع

   خراسان رضوی کلینیکي مرکز تخصصي رادیوتراپي امام رضا

 553نرسیده به خسرو شمالي پالک  -بعد ازپل یاددگار  -ستارخان  -تهران  44204211 تهران کلینیکي آزمایشگاه نرمال

 .30پالک-بین پارک قیطریه و بزرگراه صدر-بلوار سي پنج متري قیطریه -تهران 22214148 تهران آزمایشگاه نسیم قیطریه

 دندانپزشکی ارسالن امیرمرادي
سیستان و 

 بلوچستان
 طبقه همکف.-ساختمان شفا-تقاطع انقالب-سراوان 09155474295

 خیابان شهید بنایي.-خیابان شهید رجایي -معلمبلوار -چهارراه یافت آباد-تهران 6242710 تهران تصویربرداری غیاثي

 .5نبش شاهد-چهارراه امامیه-قاسم آباد-خراسان رضوي 05136631151 خراسان رضوی درمانگاه فاطمه الزهرا

 مطب دکتر علیرضا نوبخت
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 خیابان ولیعصر.-خیابان مطهري-سیسخت-کهکیلویه 09131616641

 مطب پوردکتر اسحاق غالم 
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 ساختمان شهید چمران.-بین بانک مسکن مرکزي و اقتصاد نوین-خیابان شهید چمران-یاسوج-کهکیلویه 07432229706

 درمانگاه شبکه بهداشت و درمان چرا
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 جنب دادگستري.-چرام-دهدشت-کهکیلویه 07432361793

 داروخانه عسگرپور
و بویر كهكیلویه 

 احمد
 خیابان سردارجنگل شمالي.-یاسوج-کهکیلویه و بویر احمد 



 تصویربرداری دکتر شهروز نعمتي
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 کوچه شهید نیاکان.-خیابان سپاه-دهدشت-کهکیلویه 07432269559

 نشگاهخیابان دا -نقده  -آذربایجان غربي  35661820 آذربایجان غربی بیمارستان امام خمیني نقده

 درمانگاه مرکز بهداشت شهرستان دهدشت لنده
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 خیابان شهید بهشتي -لنده  -کهکیلویه و بویر احمد 074-32462237

 7طبقه دوم واحد  -ساختمان سروین  - جنب بیمه دانا -بین وفا و آذر شمالي و عقیل  -بلوار آیت هللا کاشاني  -تهران  44039781 تهران تصویربرداری مرکز پزشکي هسته اي سیندخت

 میدان عدالت.-جاده دماوند 20کیلومتر -پردیس-تهران 76272498 تهران آزمایشگاه پردیس

 مجتمع پزشکي الهیه.-177پالک-نرسیده به ادراه گذرنامه-متري شهر ري 45-تهران 33774353 تهران دندانپزشکی فاطمه عاشوري دندانپزشکي تهران

 آزمایشگاه ایرانیان
سیستان و 

 بلوچستان
 جنب بانک تجارت.-خیابان مدرس-زاهدان 33413208

 دندانپزشکی دکتر سمیه دالور اردکاني
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 روبروي داروخانه ابوعلي سینا.-چهاراه شریعتي-خیابان طالقاني-یاسوج 07433224507

 40نبش توحید  -کمربندي غربي  -بابل  -مازندران  32310251-011 مازندران دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي لبخند )بابل(

 بلوار قدس-دولت آباد-شهرري-تهران 33747282 تهران بیمارستان خیریه حضرت صدیقه زهرا )س( بیمارستان تهران

 جنب بیمارستان امیر اعلم.-سعدي شمالي-تهران 66753172 تهران دندانپزشکی کلینیک امیر اعلم

 طبقه دوم.-22پالک-ابتداي ظفر-شریعتي-تهران 22923962 تهران دندانپزشکی ظفرکلینیک 

 .93پالک-خیابان عظیم زادگان-خیابان مجاهدین اسالم-میدان شهداء-تهران 33137703 تهران دندانپزشکی کلینیک شهداء

 درمانگاه ایرانیان
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 کوي آزادگان.-شرف آباد-یاسوج 07433337311

 فوالد شهر.-اصفهان  32624141 اصفهان بیمارستان مطهري فوالد شهر بیمارستان اصفهان

 .672پالک-نبش کوچه قصاب-روبروي مخابرات-سه راه سلیمانیه-خیابان پیروزي-تهران 33349551 تهران عینک سازی تماشا

 .15پالک-خیابان بهار شرقي-شاهین شمالي-خیابا ن شهید کبیري-بعد از بزرگراه ستاري شمالي-غرباتوبان همت -تهران 44499127 تهران بیمارستان امید بیمارستان تهران

 .15پالک-خیابان بهار شرقي-شاهین شمالي-خیابا ن شهید کبیري-بعد از بزرگراه ستاري شمالي-اتوبان همت غرب-تهران 44426690-44499127 تهران تصویربرداری امید

 کوچه سوسن.-خیابان پاسداران-سنندج 33249381 كردستان تصویربرداری دکتر سمیرا خواجه

 روبروي قنادي کامران -بعد از خیابان مهر  -خیابان قصر الدشت  -شیراز  -فارس  36284890 فارس دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي مهرگان



 125پالک  -نبش کوچه مهلوجي  -خیابان مدرس  -بابل  -مازندران  32196820-011 مازندران آزمایشگاه آزمایشگاه رازي بابل

 جنب پرده زرتشت -خیابان صفا  -زنجان  33474173-024 زنجان دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي لبخند

 .1واحد-22پالک-کوچه امیني -روبروي پارک ساعي-خیابان ولي عصر-تهران 88781299 تهران مرکز جراحی بهمن

 ساختمان گلستان.-نبش کوچه مومني-خیابان نیسانیان-اراک 32212233 مركزی دندانپزشکی فرشاد زرناني

 ساختمان پزشکان مهر.-روبروي پاساژ تفرشي-میدان شهید کشوري-بابل-مازندران 01132288821 مازندران دندانپزشکی دکتر مهیار ادهمي جمالي

   تهران مرکز جراحی درمانگران

   اصفهان بیمارستان امام حسین )گلپایگان(

 دندانپزشکی دکتر حامد نعمتي رضواني
سیستان و 

 بلوچستان
 طبقه اول.-جنب کلینیک دي-خیابان امیر المومنین-زاهدان 33447669

 دندانپزشکی دکتر فاطمه اربابي
سیستان و 

 بلوچستان
 نبش داروخانه مدرس.-نبش خیام یک-خیابان خیام-زاهدان 09155405441

 دندانپزشکی دکتر مجید بنیادي منش
سیستان و 

 بلوچستان
 طبقه اول.-جنب بانک دي-خیابان امیر المومنین-زاهدان 33447669

 دندانپزشکی دکترنداشهرکي
سیستان و 

 بلوچستان
 .5واحد-طبقه سوم-مجتمع مهستان-خیابان مصطفي خمیني-زاهدان 33447669

   تهران جراحیمرکز  مرکز جراحي محدود دکتر دبیر اشرافي مرکز جراحي تهران

 شرکت دانوش طب رابین
تجهیزات 

 پزشکی
 .16واحد-23پالک-نبش بیمارستان کسري-خیابان الوند-میدان آرژانتین-تهران 88652876 تهران

 شهرک غرب -تهران   تهران کلینیکي انستیتو پرتو پزشکي نوین

 مرکز جراحی ایرانیان
سیستان و 

 بلوچستان
 آزاد.منطقه -چابهار 05435314081

 عینک سازی نگاه
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 جنب مخابرات-خیابان سپاه -دهدشت 07432268299

 روبروي بانک ملت.-خیابان بوعلي-همدان 32525755 همدان عینک سازی موسسه آفتاب

 .5پالک-طبقه دوم-اداره پست مرکزي روبروي-ایتداي کوچه دادگستري-میدان آرامگاه بوعلي سینا -همدان 38252928 همدان دندانپزشکی دکتر ویسي



 دکتر شریف پور -جنب داروخانه  -میدان شهید کشوري  -بابل  -مازندران  32254750-011 مازندران دندانپزشکی مطب دکتر سید مرتضي موحدي امیري

 جنب شهرداري -خیابان انقالب  -شهرستان تکاب  -آذربایجان غربي  45522774-044 آذربایجان غربی بیمارستان بیمارستان شهداي تکاب

 44هران ، فرمانیه شرقي، بین دیباجي و پاسداران، پالک  22290230 تهران مرکز جراحی نیاوران

 33واحد-طبقه سوم-81پالک -برج صبا -خیابان شیخ بهائي شمالي -تهران 88043916 تهران دندانپزشکی درمانگاه ایران طب

 مقابل دانشگاه.-سایت اداري-بیرجند-خراسان جنوبي 056323285 خراسان جنوبی بیمارستان میالد

 12و  11واحد  - 4طبقه  - 1مجتمع آتالنتیس  -فلکه رودکي  -خیابان آزادگان  -ارومیه  -آذربایجان غربي  04433679860 آذربایجان غربی دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي جم

 طبقه سوم -ساختمان نور  -خیابان خیام شمالي -ارومیه  -آذربایجان غربي  04432223463 آذربایجان غربی دندانپزشکی مطب دندانپزشکي احسان قدمیاري

 روبروي بیمارستان فجر طبقه فوقاني -ماکو  -آذربایجان غربي  04434248832 آذربایجان غربی دندانپزشکی مطب دندانپزشکي الله داداش زاده گجوتي

 روبروي بیمارستان فجر طبقه فوقاني -ماکو  -آذربایجان غربي  04434248832 آذربایجان غربی دندانپزشکی زادهمطب دندانپزشکي مهرداد حسین 

 11واحد - 4طبقه  -ساختمان آذربایجان  -روبروي خانباباخان  -خیام شمالي  -ارومیه -آذربایجان غربي  04432245473 آذربایجان غربی دندانپزشکی مطب دندانپزشکي رامین علي پاشایي

 ساختمان پزشکان سینا.-26نبش فرهنگ -خیابان فرهنگ-ساري 01133304870 مازندران آزمایشگاه فرهنگ

 86پالک -روبروي پارک بهار-بلوار شکوفه-عبدل آباد-تهران 55865431 تهران درمانگاه درمانگاه شبانه روزي دکتر هاشم نژاد درمانگاه تهران

 روبروي درب اورژانس بیمارستان مدني.-جهانشهر-البرز 34486957 البرز فیزیوتراپی آسیا

 تقاطع فتحي شقاقي.-یوسف آباد-تهران 88480200 تهران درمانگاه شفا مهر صدرا

 ایران بهداشت
تجهیزات 

 پزشکی
 .45شماره-خیابان فریمان-بین میدان فلسطین و خیابان وصال-خیابان طالقاني غربي-تهران 66467181 تهران

 .8پالک-کوثرشمالي-بلوار کوثر-بلواروکیل آباد-مشهد 38833888 خراسان رضوی کلینیکي مرکز تخصصي ناباروري نوین

 خیابان امام رضا.-مشهد 05138047 خراسان رضوی بیمارستان علوي

 طبقه سوم.-شفاءمجتمع پزشکي  -فلکه هللا-چهارراه مطهري-خرمشهر-خوزستان  06153514301 خوزستان دندانپزشکی شفاء

 .4کوچه میرداماد-خیابان حوضه-بلوار شهید مفتح-گرگان 01732428282 گلستان تصویربرداری رادیوتراپي و آنکولوژي میرداماد

 بعد از میدان جراحي زاده.-3فاز -شهرک فجر-ساوه-مرکزي 42252605 مركزی مرکز جراحی دي ساوه مرکز جراحي مرکزي

 27واحد-6طبقه -ساختمان کوروش-نبش چهارراه حدادي-بلوار حدادي-خیابان درختي-گلشهر-کرج 33535022 البرز فیزیوتراپی هارموني

 .3پالک-کوچه شریعت-روبروي بانک ملي مرکزي-خیابان امام خمیني-هشتگرد-البرز 02644231007 البرز آزمایشگاه مهر هشتگرد



 خیابان انقالب .-نظرآباد-البرز 02645354613 البرز آزمایشگاه تشخیص طبي بهار )نظرآباد

 .1واحد-مجتمع پورسینا-خیابان پاستور-همدان 38252674 همدان عینک سازی ایلیا

 .13واحد-مرکز خرید تماشا-همدان 32525188 همدان عینک سازی فراس

 الغدیر.نبش -آوهسارجنوبي-تقاطع همت-بعد از خیابانجنت آباد-همت -تهران 44331861 تهران مرکز جراحی مهر

 طبقه چهارم.-30پالک-نرسیده به بزرگراه صدر-قیطریه-تهران 22694500 تهران مرکز جراحی نسیم قیطریه

 شرکت داهي طب
تجهیزات 

 پزشکی
 .18پالک-33خیابان -خیابان اسالمبولي-تهران 88778111 تهران

 خیابان هنر.-بجنورد -خراسان شمالي 05832236551 خراسان شمالی بیمارستان بنت الهدي )بجنورد

 جهان کودک 66ساختمان پزشکان -ضلع شمال غربي چهارراه–چهارراه جهان کودک -میدان ونک-تهران 88205755 تهران تصویربرداری رادیولوژي و سونوگرافي پارمیس تصویربرداري تهران

 داروخانه دکتر سعید غالم زاده
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 لنده. -کهکیلویه 07444222570

 طبقه چهارم.-ساختمان فجر-340پالک -روبروي ایستگاه مترو آزادي-خیابان آزادي-تهران 66062499 تهران دندانپزشکی مهرپارسه

 طبقه دوم.-38پالک-بین هشتم و دهم-خیابان سرافراز-خیابان بهشتي-تهران 88738644 تهران دندانپزشکی دریاي نور

 90پالک-نبش کمیل-خیابان انوشه-زیتون کارمندي-اهواز 06134493458 خوزستان عینک سازی تیدا

 ابتداي کوچه احسان ششم.-روبروي دانشگاه کار-خیابان سهروردي-شهر صنعتي الوند-قزوین 02832246001 قزوین دندانپزشکی دندانپزشکي قزوین -درمانگاه دندانپزشکي شبانه روزي سهروردي 

 روبروي پمپ بنزین.-بلوار امام خمیني-رودهن -تهران 76508806 تهران جراحیمرکز  نکو مرکز جراحي تهران

 خیابان مطهري.-خراسان جنوبي 056327278761 خراسان جنوبی بیمارستان شهید چمران فردوس

 .11طبقه -ساختمان پزشکان دانا-پل بوسار-چهارراه گلسار-رشت 01333113030 گیالن دندانپزشکی کلینیک دانا

 224پ -خ والي نژاد-باالتر از میدان ونک-تهران  88677652 تهران درمانگاه مرکزي شهر 2خانه ) شعبه چشم 

 واحدتوانبخشي.-مجتمع چند تخصصي یادمان-بین بلوار دریا و دادمان-بلوار پاکنژاد-شهرک غرب-تهران 88088541 تهران فیزیوتراپی توانبخشي یادمان

 درمانگاه مهرگان.-ابتداي بلوار والیت-همدان 38214771 همدان دندانپزشکی علي قرباني

 کوچه مخابرات.-شهداي شرقي-خرم آباد 06623317145 لرستان عینک سازی آریا

 خیابان پاستور.-خیابان توانا-همدان 06638252279 همدان فیزیوتراپی توانا فیزیوتراپي همدان



 .15واحد-4طبقه-ساختمان گلها-باالي بانک اقتصاد نوین -نبش خیابان قیام-طالقانیجنوبي-کرج 32730645 البرز دندانپزشکی جمشید بهمني

 کوچه تختي جنب مطب دکتر زبردست -روبروي کلینیک بیمارستان عشایر  -خیابان انقالب  -خرم آباد  -لرستان  06633225701 لرستان فیزیوتراپی فیزیوتراپي نوین

 طیقه اول.-ساختمان پزشکان نوید-کوچه طوي-سرچشمه-اردبیل 04533322953 اردبیل عینک سازی میالن

 28پالک-تقاطع سراج-خیابان دالوران-میدان الغدیر-میدان رسالت -تهران 77194396 تهران آزمایشگاه مهرآگین

 .13واحد-مجتمع مهر-91پالک-خیابان دانشگاهنرسیده به -خیابان گلستان-مشهد 0513855572 خراسان رضوی کلینیکي شرکت کاال طب پزشکي فصل نو

 جنب موسسه افضل توس.-نبش چهارراه لشگر-مشهد 05138119999 خراسان رضوی دندانپزشکی کلینیک لبخند ماندگار

 1827ساختمان پزشکان  -باالتر از پل رومي  -خیابان شریعتي  22231814 تهران مرکز جراحی مرکز جراحي محدود شمیران

 ایستگاه گلگشت ساختمان آزادي -خیابان آزادي -تبریز  -اذربایجان شرقي  04133337064 آذربایجان شرقی دندانپزشکی عبدالعلي زاده مرده کتانيدکتر 

 بیمارستان رجایي
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 میدان امام حسین.-یاسوج 07412222292

 دندانپزشکی کلینیک مروارید
سیستان و 

 بلوچستان
 طبقه دوم.-ساختمان مادر-3نبش بهداشت -بلوار بهداشت-زاهدان 33448899

 دندانپزشکی شمس الدین ریگي الدز
سیستان و 

 بلوچستان
 .8واحد- 2طبقه-ساختمان پزشکان عرفان-خیابان مصطفي خمیني-زاهدان 33213644

 طبقه اول.-پاساژ گیوي-"آزادگانابتداي بلوار -زیرگذر قائم-شهریار-تهران  65273080 تهران آزمایشگاه شهریار

 22305652 تهران مرکز جراحی کلینیک تخصصي دیالیز ایرانیان مرکز جراحي تهران
-بن بست سروستان -خیابان کیسامي-خیابان شقاقي-بعد از زیرگذر همت-خیابان مجید افشاري-میدان نبي هاشم-خیابان نبي هاشم-بزرگراه رسالت-تهران

 .5پالک

 کلینیکي ي کلینیکي سیستان و بلوچستاندکتر عباس کیائ
سیستان و 

 بلوچستان
 درمانگاه شبانه روزي خیام.-نبش خیام-زاهدان 33435547

 .7پالک–خیابان بهار  -سه راه کبیري طامه )شاهین( –بزرگراه نیایش شرق -تهران  44610850 تهران بیمارستان عرفان نیایش) پاراکلینیکي و بستري( بیمارستان تهران

 بیمارستان شهید باهنر.-روبروي درب فوقاني-بلوار ولیعصر -عظیمیه -کرج 32546400 البرز مرکز جراحی پارس درمان

 طبقه اول.-68پالک-کوچه سجاد-نرسیده به خیابان دولت-روبروي مترو قلهک -خیابان شریعتي -تهران 22640928 تهران تصویربرداری پزشکي هسته اي پرتو

 .11واحد-طبقه اول-72پالک-باالتر از جهان کودک-بلوار آفریقا-تهران 88676100 تهران دندانپزشکی سالمت پاسارگاد دندانپزشکي تهرانتعاوني تندیس 

 طبقه اول.-باالي داروخانه دکتر مائیل-ساختمان بوعلي-خیابان شورا-ارومیه 04433430905 آذربایجان غربی کلینیکي مرکز سنگ شکن نصر رازي

 طبقه اول.-سختمان ورجاوند-نبش کوچه نهم-خیابان هدایت غربي-خیابان مالصدرا-شیراز  07132361305 فارس دندانپزشکی مسعود اسفندیار پوردکتر 



 .8واحد-2طبقه -389پالک -ساختمان ارم -بین عبادي و سراج-خیابان فرجام-تهران 77292589 تهران فیزیوتراپی آهنگ سالمتي

 ساختمان مینیاتور.-نبش کوچه مریم-بین ایستگاه سي و دوم و توانیر-خیابان ولي عصر-تهران 88672542 تهران دندانپزشکی مژگان امیني

   خراسان رضوی مرکز جراحی مرکز جراحي محدود آریا )سبزوار(

 کریمي،کوچه توکلي،ساختمان زحمتکش،طبقه همکفخیابان شهید -الهیجان -گیالن  42233888 گیالن دندانپزشکی دندانپزشک -دکتر پیروز وجداني 

 طبقه دوم.-172پالک-ساختمان ژرف-جنب حسینیه اعظم-نبش خیابان مسلم-خیابان طالقاني-اهواز 06132235484 خوزستان دندانپزشکی مطب دکتر محمد داغري دندانپزشکي خوزستان

 ستان بیرمالرستان شهر -استان فارس   فارس بیمارستان حضرت علي اصغر بیرم

 کوچه نسیم.-روبروي بلوار ماهان-بلوار طالقاني شمالي-چهارراه طالقاني-کرج 32272050 البرز دندانپزشکی کلینیک تبسم

 طبقه زیرزمین.-درمانگاه فرهنگیان-خیابان شهداء-آران و بیدگل-اصفهان 54725500 اصفهان آزمایشگاه سینا )آران و بیدگل(

 واحد سي تي اسکن.-طبقه همکف-بیمارستان آریا-خیابان هفدهم شرقي-کیانپارس-اهواز 06133378310 خوزستان تصویربرداری آریاسي تي اسکن بیمارستان 

 .3پالک-کوچه شهید قمصري-فلکه سوم تهرانپارس-تهران 77745910 تهران تصویربرداری رادیوتراپي تهرانپارس

 خیابان نگارستان.-متري امام 28-شاهرود 32246068 سمنان درمانگاه پاسارگاد)شاهرود(

 خیابان نگارستان.-متري امام 28-شاهرود 32246068 سمنان دندانپزشکی درمانگاه پاسارگاد)شاهرود(

 نبش خیابان آسمان-امام خمیني-پرند-تهران 56727042 تهران مرکز جراحی مهر پرند مرکز جراحي تهران

 دندانپزشکی دکتر رسول ابوالحسني
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 طبقه دوم داروخانه دکتر روحینا.-جنب بانک صادرات-خیابان شریعتي جنوبي-یاسوج 07433228616

 روبروي پارکینگ فردوس -خیابان فردوسي جنوبي بین سه راه شهرداري و کوچه امیرمجد -قزوین  1-33243270-028 قزوین دندانپزشکی دندانپزشکي نیایش

 طبقه همکف -ساختمان فرشته  -ابتداي بن بست یاس  -سه راه خیام  -قزوین  33239214-028 قزوین دندانپزشکی مطب دکتر نوروزي

 خیابان رودکي -اصفهان  37861672-031 اصفهان مرکز جراحی مرکز جراحي اردیبهشت

 شرکت ایرانیان تجهیزگستر برتر هیراد
تجهیزات 

 پزشکی
 14واحد 13برج اداري و تجاري مرمر طبقه  - 30خیابان امام خمیني  -مشهد  38114326-051 خراسان رضوی

 شرکت کاالي طب اندوپاژ
تجهیزات 

 پزشکی
 طبقه اول 85ساختمان شماره  -عقب نشیني -سمت راست  -نرسیده به سه راهي همت  -خیابان رازي غربي -مشهد 38556875-051 خراسان رضوی

 شرکت ارمغان سالمتي کارون
تجهیزات 

 پزشکی
 401واحد  4طبقه  -ساختمان آرین  -شرقي جنب بازار مرو 19خیابان  -کیان پارس  -اهواز  -خوزستان  33915453-061 خوزستان



 شهید بهرامي -روبروي خیابان خاتم االنبیا  -خیابان انقالب  -لرستان  33241949-066 لرستان دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي آریا

 مطب عبادتيدکتر مجتبي 
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 جنب کمیته امداد.-خیابان دین و دانش-خیابان امام-لیکک 07432825201

 مطب دکترکوروش قنبري
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 طبقه زیرین داروخانه شبانه روزي دکترحکمتي.-خیابان عمده فروشي -یاسوج 07433235470

 322پالک-بین کارگرو جمالزاده-بلوارکشاورزغربي-تهران 66923186 تهران دندانپزشکی دکترسلیمان کهن صدق

 شرکت طب کاالپاژتوس
تجهیزات 

 پزشکی
 طبقه اول.-85شماره-سمت راست-نرسیده به سه راهي همت-خیابان رازي غربي-مشهد 05138556875 خراسان رضوی

 ابتداي خیابان بهارستان.-بوستانبلوار -ناجي آباد2فاز-کاشان 55434005 اصفهان فیزیوتراپی امید)کاشان(

 خیابان یازده شرقي.-کیانپارس-اهواز 33924511-061 خوزستان تصویربرداری مرکز پزشکي هسته اي هالل

 شرکت مدیران سالمت جاوید
تجهیزات 

 پزشکی
 .3پالک-2کوه سنگي -مشهد 05138553090 خراسان رضوی

 .1141قطعه -خیابان اول-3فاز-شهرک کارمندان-زنجان 02433445492 زنجان دندانپزشکی کلینیک منتظران حضرت قائم

 طبقه اول.-88پالک-بین ارغوان و کوکب-متري 45خیابان -گلشهر-البرز 3500868 البرز دندانپزشکی دنا

 داروخانه داروخانه دکتر زارع پور
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 خیابان هالل احمر.-گچساران 07433230066

 داروخانه دکتر حسین عسکري )باشت(داروخانه 
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 پاساژ پارسیان.-خیابان اصلي-باشت 07432622946

 داروخانه دکتر شهبازي )باشت(
كهكیلویه و بویر 

 احمد
07432620134  

 نعمت.طبقه فوقاني بستني -نبش خیابان فجر-بلوار قدس-سمنان 333327800 سمنان دندانپزشکی دکتر روح االمین

 37واحد  297ساختمان بوستان پالک  -نبش بوستان دهم -پاسداران-تهران 22567671-22567909 تهران تصویربرداری مرکز پزشکي هسته اي دکتر محمد کریمي

 خیابان مولوي-سنندج 33236358 كردستان آزمایشگاه پاستور آزمایشگاه کردستان

 سنندج نبش خیابان مولوي و فلسطین 33248274 كردستان آزمایشگاه راژه آزمایشگاه کردستان

 .203واحد-طبقه دوم-9پالک-ابتداي خیابان صنایع-انتهاي بزرگراه صیاد شیرازي-تهران 22982685 تهران آزمایشگاه روشا



 امام خمینيخیابان  -شهرستان نقده  -آذربایجان غربي  35633899-044 آذربایجان غربی بیمارستان بیمارستان فاطمه زهرا نقده

 .53پالک-نبش خیابان شریف زاده-خیابان شریعتي-اهواز 06132213208 خوزستان دندانپزشکی داریوش بهمن نژاد

 .10شماره-ابتداي خیابان ابوذر-انتهاي قلعه مرغي-خیابان قزوین-تهران 55670777 تهران فیزیوتراپی ابوذر

 فن آوري آزمایشگاهي
تجهیزات 

 پزشکی
 طبقه همکف.-74پالک -خیابان پالیزي غربي-خیابان سهروردي شمالي-تهران 88750666 تهران

 خیابان بزرگمهر.-پایین تر ازمیدان فلسطین-خیابان فلسطین-بلوار کشاورز 66967758 تهران مرکز جراحی مرکز جراحي محدود وسرپایي دانشگاه تهران

 7پالک  -خیابان مطهري ابتداي خیابان کاشاني  -خرم آباد  -لرستان   لرستان عینک سازی عینک سازي مسعود

 طبقه فوقاني داروخانه همتي.-خیابان کوشا-کوي عارف-روبروي استانداري-اردبیل 04533255340 اردبیل دندانپزشکی مطب دکترجوان بخت دندانپزشکي اردبیل

 دندانپزشکی دکتر برومند سیسختي نژاد
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 ابتداي خیابان دنا.-سیسخت 07433224262

 آزمایشگاه رضوي
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 خیابان فردوسي جنوبي.-دهدشت 32269221

 داروخانه داروخانه فلسفي)دهدشت(
كهكیلویه و بویر 

 احمد
32268396  

 دندانپزشکی دکتررحیمیان
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 روبروي مسجد امام حسن عسگري.-ترمینال-یاسوج 07433225934

 12واحد -3طبقه  -55ساختمان  463پالک  -بین کوچه غزائي عتیق و فرشید  -خیابان فلسطین شمالي  -تهران  88906917 تهران دندانپزشکی دکتر فاطمه قموشي رامندي

 خیابان شهید دستگردي )ظفر( . -تهران  22222041 تهران بیمارستان بیمارستان فوق تخصصي علي اصغر بیمارستان تهران

 خیابان باغ گلدسته.-اصفهان 32222127 اصفهان بیمارستان نور و حضرت علي اصغر بیمارستان اصفهان

 طبقه اول.-ساختمان مشاور-ساختمان مشاور-ابتداي بلوار خواجه رشید-همدان 08138260824 همدان فیزیوتراپی امید

 جنب خانه معلم.-خیابان ارتش -میدان نظامي -راه حکيسه -اصفهان  62756553 اصفهان مرکز جراحی رسالت مرکز جراحي اصفهان

 دندانپزشکی دکتر شریف زاده یزدي
سیستان و 

 بلوچستان
 طبقه باالي بانک مهر.-روبروي پاساژ میالد نور-حدفاصل امیر المومنین و شریعتي-خیابان مصطفي خمیني-زاهدان 05433262221

 مطب دکتر سید پیمان پورموسوي
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 کلینیک رویش.-جنب داروخانه شبانه روزي دکتر زارع پور-خیابان دانشگاه-گچساران 32226752



 عینک سازی عینک سازي آریا زابل
سیستان و 

 بلوچستان
 روبروي داروخانه آقاجاني -خیابان بعثت  -زابل  -سیستان و بلوچستان  054-32236164

 دندانپزشکی مطب دکتر محمد علي عسگري
سیستان و 

 بلوچستان
 خیابان پرستار -خیابان بعثت  -زابل  -سیستان و بلوچستان  054-32253749

 ضلع جنوبي میدان فخرالدین اسعد گرگاني.-گرگان 0173145 گلستان تصویربرداری ایزدي

 بیمارستان پارسیان )شهرکرد(
چهار محال و 

 بختیاری
 ابتداي بلوار امام علي )ع(-اسالميجاده دانشگاه آزاد -شهرکرد 03833330511

 جنب رادیولوژي دکتر بهزادي.-تقاطع خیابان طالقاني-خیابان آفرینش-دزفول-خوزستان 06142270302 خوزستان دندانپزشکی دکتر علي احسان باقري

 طبقه همکف.-داروخانه قائم جنب-بین امام و نادري-خیابان مولوي-چهارراه نادري-اهواز 32210131-061 خوزستان فیزیوتراپی مالصدرا

 10واحد-2طبقه-ساختمان پزشکان ستارخان-کوچه فرحزاد-بین شادمهر و بهبودي-ستارخان 66510525 تهران دندانپزشکی کلینیک فراز دندانپزشکي تهران

 طبقه اول.-ساختمان خضراء-روبروي نان سپید-خیابان ستارخان-شیراز 07136281745 فارس دندانپزشکی خضراء

 ساختمان پزشکان روجین - 2خیابان سرداران  -میدان کشوري  -بابل  -مازندران  1-32289220-011 مازندران فیزیوتراپی فیزیوتراپي رازي بابل

 زشکي دکتر شهرهمجتمع پ -کوچه بنیاد شهید  -شهریور  17خیابان  -آمل  -مازندران  44154181-011 مازندران آزمایشگاه آزمایشگاه و پاتوبیولوژي دکتر شهره

 6طبقه  - 3مجتمع پزشکي شهریار  -خیابان فرهنگ  -ساري  -مازندران  33305113-011 مازندران دندانپزشکی دندانپزشکي دکتر سالله دیلمي

 ساختمان پزشکان پردیس-جنب بانک سپه-زیرگذراول پل -بین چهارراه طالقاني و میدان شهدا-کرج 32212144-026 البرز تصویربرداری مرکز پزشکي هسته اي گاما اسکن البرز

 خیابان رازي غربي.-دي 10میدان -مشهد 38556139 خراسان رضوی دندانپزشکی کلینیک هالل احمر

 .35پالک -نبش اندیشه چهار شرقي-خیابان اندیشه-خیابان شهید بهشتي-تهران 88416644 تهران مرکز جراحی پیروز

 707واحد  - 7طبقه  - 3مجتمع پزشکي شهریار  -خیابان فرهنگ  -ساري  -مازندران  33322279-011 مازندران دندانپزشکی دندانپزشکي مازندران -دکتر مهران محمدي 

 ابتداي خیابان مالک اشتر.-میدان توحید-قم 38825788 قم دندانپزشکی لبخند

   هرمزگان کلینیکي مرکز درماني در کیش

 عینک سازی پردیس
سیستان و 

 بلوچستان
 خانم مرضیه کیخوائي .-جنب بانک توسعه تعاون-خیابان خیام-زاهدان 33446011

 دندانپزشکی دکتر فاطمه سادات رضوي دندانپزشک
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 دکتر حکمتي آبان )عمده فروشان( طبقه باالي داروخانه شبانه روزي 13خیابان  -یاسوج  -کهکیلویه و بویر احمد  074-33221995

 جنب بیمارستان شهید بهشتي-بلوار پرستار-بلوار قطب راوندي-کاشان 55621531 اصفهان بیمارستان آیت هللا یثربي)کاشان(



   خوزستان آزمایشگاه دکتر عبدالحمید پیمبر )ابهر(

 .16پالک-خیابان شهید غفوریان-تیرچهارراه طالقاني به سمت هفت -کرج 32775321 البرز فیزیوتراپی بارانا فیزیوتراپي البرز

 هران، خیابان دماوند، قبل از میدان امام حسین، خیابان شهید کیایي)قاسم آباد(، بیمارستان کودکان بهرامي 73013000 تهران بیمارستان کودکان بهرامي

 .19واحد-7طبقه-سیمرغساختمان -نبش بوستان سوم-پاسداران 22599030 تهران فیزیوتراپی پاسداران

 جنب بیمارستان هاشمي نژاد-خیابان والي نژاد-باالتر از میدان ونک -خیابان ولي عصر-تهران  88644639 تهران آزمایشگاه آزمایشگاه بیمارستان محب مهر

 مطب دکتر احسان یعقوبي متخصص مغز و اعصاب
كهكیلویه و بویر 

 احمد
  

 تصویربرداری سونوگرافي حمداله زارعي زاده
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 جنب هیت باوي -خیابان بالدیان  -گچساران  -کهکیلویه و بویراحمد 074-32222359

 کلینیکي کلینیک تخصصي و فوق تخصصي امام سجاد دهدشت
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 دهدشت 

 بیمارستان بیمارستان شهداي گمنام )تامین اجتماعي(
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 یاسوج 

 خیابان شهید دکتر بهشتي .-اراک 32780039 مركزی فیزیوتراپی هالل احمر

 ساختمان چهار سوق.-انتهاي خیابان جهانگري-اراک  مركزی درمانگاه درمانگاه شبانه روزي دکتر معمار نژاد

 74پالک-شکوفهخیابان -خیابان پیروزي-تهران 33677895 تهران آزمایشگاه بابک آزمایشگاه تهران

 بعد از میدان باهنر.-غربي 9خیابان -شاهین ویال-کرج 34525217 البرز دندانپزشکی بهراد

 جنب پاساژ اسالمي ساختمان علوي -میدان شهدا  -اراک  -مرکزي   مركزی دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي شبانه روزي مهرگان

 3فاز-شهرک اکباتان-تهران 44670888 تهران بیمارستان پاراکلینیکي بیمارستان صارم بیمارستان تهران

   مازندران بیمارستان امام خمیني )آمل(

 روبروي ورزشگاه -خیابان ورزش  -ارومیه  -آذربایجان غربي  33433143-044 آذربایجان غربی مرکز جراحی مرکز جراحي محدود آفتاب ارومیه )اروم بینا( مرکز جراحي آذربایجان غربي

 موسسه بینایي سنجي حمید-نرسیده به پل شهدا بعد از کوچه مخابرات -شهداي شرقي -خرم آباد-لرستان 06633322606 لرستان عینک سازی سازي حمید عینک

 دندانپزشکی مطب دکتر فاطمه محمدي
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 طبقه اول.-ساختمانشیدرخ-اجتماعينرسیده با تامین  -سردار جنگل جنوبي-یاسوج 07433224487



 مطب دکتر مهریار نوشادي
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 خیابان چمران-یاسوج 

 مطب دکتر منصور تقوي
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 سپاه-دهدشت 

 فلکه پنجم.-فردیس-کرج 36510898 البرز درمانگاه درمانگاه شبانه روزي رسالت

 .550پالک-ایستگاه آیت -خیابان دماوند-تهران 77477720 تهران عینک سازی امیران شعبه

 .219پالک-روبروي بانک ملت-مجیدیه جنوبي-تهران 22526710 تهران عینک سازی 2امیران شعبه

 9واحد-2طبقه-اکباتانساختمان -145خیابان -نبش بیمارستان گلسار-بلوار سمیه-گلسار-رشت 33123896 گیالن دندانپزشکی آقاي دکتر مرتضي شمس

 طبقه اول پاساژ ولي عصر.-رویروي راهنمایي و رانندگي سابق-خیابان امام-هشتگرد-البرز 02644239628 البرز آزمایشگاه آزمایشگاه تشخیص طبي متین

 نبش خیابان بخشندگان-پایین تر از توانیر-خیابان ولي عصر 88190949 تهران کلینیکي کلینیک تخصصي مدیکو

 دندانپزشکی هنگامه علینژاد
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 4واحد-2طبقه-ساختمان میالد-جنب داروخانه دکتر بهور-روبروي اورژانس شهید مفتح -خیابان دکتر منتظري-یاسوج 07458220044

 18نبش بهار -خیابان بهار-چهارراه لشکر-مشهد 38581910 خراسان رضوی دندانپزشکی بهار

 کوچه شهید بهرامي .-روبروي خیابان خاتم االنبیاء-خیابان انقالب-خرم آباد 06633237838 لرستان دندانپزشکی مجید بیرانوند

 مطب زهرا ابطهیان
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 -گچساران  

 186پالک-خیابان شیخ هادي-خیابان جامي-خیابان حافظ 66400490 تهران درمانگاه درنیان طب درمانگاه تهران

 انتهاي خیابان سعدي.-گناباد 05157236839 خراسان رضوی بیمارستان بهلول گنابادعالمه 

 طبقه دوم -ساختمان زمرد  -کوچه زمرد  -پایین تر از بیمارستان دهخدا  -خیابان فردوسي شمالي  -قزوین  33356316-028 قزوین دندانپزشکی دکتر مهسان ششماني دندانپزشک

 نبش خیابان آسمان-امام خمیني-پرند-تهران 56727042 تهران دندانپزشکی مهر پرند دندانپزشکي تهران

 30پالک  -کوچه هفتم  -خیابان سپیدار  -خیابان رز غربي  -خیابان سلیمي جهرمي جنوبي  -بلوار فردوس شرق  -تهران  44052468 تهران دندانپزشکی درمانگاه دندانپزشکي جامع صادقیه

 شرکت داهي طب استرایکر
تجهیزات 

 پزشکی
 4واحد  2ساختمان سیمین طبقه  - 3کوچه  -خیابان حکیمي  -شیراز  -فارس  32360208-071 فارس

 شرکت نسل نو اندیشان پارس
تجهیزات 

 پزشکی
 6واحد  2طبقه  -ساختمان دایال  -روبروي بانک صادرات  -ابتداي بلوار بعثت  -شیراز -فارس  36475511-071 فارس



 طبقه اول.-1پالک-بمبست اختصاصي-مقابل مترو قلهک-خیابان شریعتي-تهران 26640905 تهران درمانگاه درمانگاه قلهک

 طبقه اول.-1پالک-بمبست اختصاصي-مقابل مترو قلهک-خیابان شریعتي-تهران 26640905 تهران دندانپزشکی درمانگاه قلهک

 طبقه اول.-ساختمان ملت-اقبال 19خیابان نبش -کوي ملت-اهواز 34462730 خوزستان دندانپزشکی مهرسو

 درمان گستر
تجهیزات 

 پزشکی
 .11واحد-3طبقه -39پالک-مجتمع رامین-19نبش خیابان -کیانپارس-اهواز 33384335 خوزستان

 داهي طب
تجهیزات 

 پزشکی
 .4واحد-2طبقه -ساختمان سیمین-3کوچه -خیابان حکیمي-شیراز 32360208 فارس

 دندانپزشکی دکتر مجید مقصودي
سیستان و 

 بلوچستان
 ساختمان پزشکان الزهرا.-میدان مشاهیر-زاهدان 33226916

 آزمایشگاه جهانتیغ آزمایشگاه سیستان و بلوچستان
سیستان و 

 بلوچستان
 جنب داروخانه دکتر رزمجو مقدم.-خیابان بعثت-زابل 05432244277

 تصویربرداری مسرت
سیستان و 

 بلوچستان
 طبقه همکف.-ساختمان آپادانا-خیابان امیرالمومنین-زاهدان 09153413984

   مازندران مرکز جراحی پارس کلینیک

 واحد اول.-42پالک-خیابان عظیمي-سه راه مخابرات-اکباتان-تهران 44696990 تهران دندانپزشکی درمانگاه زاگرس

 1طبقه  -ساختمان هدیه  -انتهاي بن بست  -بن بست هروي  -جنب بانک آینده  -بین اختیاریه و دیباجي  -خیابان دولت  -چهار راه پاسداران  22542276 تهران آزمایشگاه ماد

 روبروي درمانگاه سجاد -چهارراه حافظ جنوبي  -بروجرد -لرستان  06642625576 لرستان عینک سازی عینک سازي نگاه لرستان

 9پالک-کوچه بلوچ شمالي-بلوار اندرزگو-قیطریه 22233966 تهران دندانپزشکی کلینیک امید دندانپزشکي تهران

 فریمان  خراسان رضوی بیمارستان حضرت زهرا فریمان

 میدان شهید بهشتي.-گراش 07152442000 فارس بیمارستان امیرالمومنین گراش

 طبقه فوقاني داروخانه دکتر محرابیان -باالتر از میدان اتریش  -خیابان امیرکبیر  -شهرک گلستان-تهران 44708822 تهران فیزیوتراپی کلینیک تخصصي طب فیزیکي و توانبخشي دکتر محمود آبادي

 .4واحد -طبقه اول-17پالک-ساختمان پزشکان مهرآفرین-بمبست مرشدي-جنب بیمارستان کیان-قلهک-خیابان دکتر شریعتي-تهران 26406405 تهران دندانپزشکی مرکز دندانپزشکي آرمان

 طبقه همکف.-239پالک-ساختمان پزشکان دانش-ابتداي زیرگذر-خیابان شهدا-بروجرد 42604350 لرستان آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر رادفر

 1164پالک -ابتداي خیابان پیروزي-میدان شهدا-تهران 33336650 تهران تصویربرداری نگار آزما تصویربرداري تهران

 جاده اسکان عشایر -نورآباد ممسني  3-42531080-071 فارس بیمارستان ولیعصر نورآباد ممسني



 بلوار دانشگاه -آباده  07144333311 فارس بیمارستان امام خمیني آباده

 99پالک-جنب بانک ملي-خیابان شهید ابراهیمي-خیابان حالل احمر-اتوبان نواب-تهران 55653756 تهران آزمایشگاه پارسان

 99پالک  -نبش کوچه ایماني -خ شهید رجایي-تهران 55336833 تهران عینک سازی درمانگاه سلیم

 پارک کلینیک–نبش کوچه پانزدهم -خیابان خالد اسالمبولي 88722432 تهران دندانپزشکی مطب دکتر اکبر غفاري طرقي

 1026پالک -باالتر از پل سید خندان-شریعتيخیابان دکتر  22862404 تهران دندانپزشکی شرکت درمانگاه شبانه روزي دندانپزشکي پردیس فرد

 مطب دکتر نوید افضلي متخصص چشم
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 یاسوج 

 خیابان شهید بخشایش -بعد از میدان سرو -سعادت آباد 021-23021000 تهران فیزیوتراپی بیمارستان عرفان

 نبش پست-خیابان ایت هللا صدر ابتداي-رفسنجان 03434334852 كرمان مرکز جراحی مروارید)رفسنجان(

 25پالک-خیابان نصرت غربي-خیابان کارگر شمالي-میدان انقالب 66566171 تهران مرکز جراحی کلینیک سارا )ناباروري(

 9واحد-دومطبقه -ساختمان پزشکان رازي-31کوچه-خیابان دانشگاه -قزوین  33689468 قزوین دندانپزشکی دکتر مهدي یوسفي دندانپزشکي قزوین

 روبروي بیمارستان امام سجاد ساختمان منصور طبقه دوم -رامسر  -مازندران  55226498-011 مازندران آزمایشگاه آزمایشگاه هاني

 ازيفیزیوتراپي ر -روبروي چاپخانه هویزه  -باالتر از شهرداري  -رامسر  -مازندران 55259007-011 مازندران فیزیوتراپی فیزیوتراپي رازي رامسر

 19پالگ-گلستان سوم شرقي-خیابان شهید هیدخ-اسالم شهر 55253556 تهران درمانگاه چهاردانگه

 روبروي قنادي گلبرگ.-ابتداي میرزاده عشقي-میدان جهاد 38201581 همدان دندانپزشکی کلینیک لبخند

 طبقه همکف-ساختمان پزشک-روبروي شیرین کده-چهارراه فاطمیه 07632253365 هرمزگان تصویربرداری دکتر علي قدیر پور تصویربرداري هرمزگان

 414پالک-نبش الرستان-مطهري-تهران 88801071 تهران آزمایشگاه پاتوبیولوژي و ژنتیک اوستا

 67شماره-بلوارکشاورز-تهران 88960051 تهران کلینیکي سي تي آنژیوگرافي پارس

 داروخانه دکتر معصومه پناهي دزکوه
بویر كهكیلویه و 

 احمد
  

 4پالک-شهید خوانساري-45نبش خیابان-تقاطع بلوار اصلي و یاس -تهرانسر 44507054 تهران تصویربرداری پزشکي هسته اي کیان

 ساختمان پزشکان کسري-خیابان شریعتي-همدان 08132512474 همدان عینک سازی دید آور

 کوچه دالوندي -خیابان شهدا  -بروجرد  -لرستان  06642625653 لرستان فیزیوتراپی فیزیوتراپي مهر لرستان فیزیوتراپي لرستان



 درمانگاه شبکه بهداشت و درمان بهمئي
كهكیلویه و بویر 

 احمد
  

 مطب دکتر محمد محمدي
كهكیلویه و بویر 

 احمد
  

 دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي دکتر صدري
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 ساختمان بهارستان-ابتداي خیابان پاسداران-متريشصت --یاسوج 07433222541

 دندانپزشکی دکتر کیارش پاداش دندانپزشک
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 جنب داروخانه دکتر کودایي -خیابان ولیعصر  -چرام  -دهدشت  -کهکیلویه و بویر احمد  074-32363332

 داروخانه دکتر گرشاسبي -داروخانه صدرا 
كهكیلویه و بویر 

 احمد
  

 دندانپزشکی دکتر سید مرضیه حسیني دندانپزشک
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 کوچه جنب بانک ملت مرکزي -دهدشت  -کهکیلویه و بویر احمد 074-32264627

 میدان ورزش.-انتهاي خیابان هبکو-اراک 33682721 مركزی بیمارستان سینا

 222نبش کوچه دانش پالک  –روبروي داروخانه دکتر قریشي  –بعد از داروخانه شبانه روزي  –خیابان سوم  –نسیم شهر  56762147 تهران فیزیوتراپی شاینا

 .4واحد-55پالک-خیابان مشاهیر–خیابان قائم مقام  -میدان هفت تیر -تهران 88345752 تهران دندانپزشکی مشاهیر

 25خیابان-گاندي جنوبي 88887126 تهران مرکز جراحی گاندي

 .9نبش عبادي -مشهد 05132225894 خراسان رضوی دندانپزشکی کلینیک سیب سالمت

 داروخانه داروخانه دکتر شهال مرادي
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 روبروي مخابرات نبش پاساژ شهرداري -گچساران -کهکیلویه و بویر احمد  074-32224183

 درمانگاه مرکز بهداشت درماني شهرستان باشت
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 شهرستان باشت -کهکیلویه و بویر احمد  

 342پالک-طبقه فوقاني داروخانه دکتر لعلي-روبروي فروشگاه سینا-تقاطع هاشمي و قصردشت-خیابان هاشمي-تهران 66836341 تهران دندانپزشکی ( دندانپزشکي تهران9کلینیک دندانپزشکي امیر مسعود مسعودي)منطقه 

 خیابان ظفر.-نبش شمالي-خیابان دکتر شریعتي-تهران 22229862 تهران آزمایشگاه فارابي

 جنب خانه کارگر یزد.-چهارراه محمود اباد -انتهاي خیابان انقالب-یزد 03535283330 یزد دندانپزشکی بهشتي

 جنب دانشگاه حکیمیان.-تخته ارکان-بجنورد 05831514020 خراسان شمالی بیمارستان امام حسن )بجنورد(

 طبقه اول -ساختمان سرو  -جنب پیتزا شهر شب  -خیابان شهید مطهري  -رامسر  55230695-011 مازندران کلینیکي رادیولوژي و سونوگرافي شیرین اسعدي کلینیکي مازندرانکلینیک 



 .4واحد-طبقه اول -مجتمع دي -کمانگري دوم-21عدالت -خیابان ولیعصر-گرگان 32328818 گلستان فیزیوتراپی ثمر

 پاساژ قاندومیطبقه اول-خرداد 15خیابان -بندرترکن 34430822 گلستان آزمایشگاه ایران

 میدان امام 32۵20272 همدان دندانپزشکی کلینیک آراد

 12و 14بین عدالت -خیابان ولیعصر-گرکان 01712344990 گلستان آزمایشگاه الندا

 ساختمان پزشکان خورشید.-چهارراه فرهنگ-امام خمینيخیابان -خرم اباد 06633333559 لرستان عینک سازی خورشید

 40انقالب -راه بند راه آهن-خیابان اسدي عرب-بندرگز 01734369170 گلستان آزمایشگاه فدک

 ساختمان میرزایي طبقه اول-30فردوس -بلوار امام رضا-علي آباد 01734239551 گلستان فیزیوتراپی شفا )علي آباد(

 23عدالت-خیابان ولیعصر-گرگان  01732324300 گلستان تصویربرداری معتمد )گلستان(

 جنب پارکینگ سینا-میدان سعدي-ایالم 08433366816 ایالم فیزیوتراپی فرهاد همتي

 درمانگاه شبکه بهداشت درمان سوق
كهكیلویه و بویر 

 احمد
  

 نبش کوي جهل جریب-رجایيخیابان شهیر -کاشان 55458648 اصفهان آزمایشگاه دکتر وکیلي)کاشان(

 طبقه زرین داروخانه دکتر طبسي-خیابان شهید بهشتي -کاشان 55465217 اصفهان آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر رحمتي آزمایشگاه اصفهان

 بعد از بیمارستان متیني-خیابان امیرکبیر-کاشان 55315500 اصفهان دندانپزشکی کلینیک جم)کاشان( دندانپزشکي اصفهان

 روبرو بستني اکبري-خیابان شهید بهشتي -کاشان 55580255 اصفهان دندانپزشکی اصفهان -کلینیک دندانپزشکي سالمت 

 مطب مطب لطفعلي جمشیدي دندانپزشکي کهکیلویه و بویر احمد
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 جنب مخابرات -خیابان سپاه  -دهدشت  

 عینک سازی عینک سازي میالد
 كهكیلویه و بویر

 احمد
 2ساختمان آبان ط  -خ سرادر جنگل جنوبي  -یاسوج  

 دندانپزشکی کلینیک مروارید
چهار محال و 

 بختیاری
 .64نبش کوچه -خیابان سعدي غربي-شهرکرد 03832240305

   خراسان شمالی بیمارستان پورسینا )آشخانه

 4و  3طبقه  -مجتمع دي  -کمان گري دوم  - 21عدالت  -ولیعصر خیابان  -گرگان  -گلستان   گلستان دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي دي

 .6واحد-طبقه سوم-مجتمع کیان -شرقي 21و  20بین خیابان -کیان آباد-اهواز 33915690 خوزستان دندانپزشکی کلینیک نیال



 27کوچه -متري عمار یاسر 55-قم 37758609 قم دندانپزشکی درمانگاه خیریه خدمه اهلبیت

   تهران تصویربرداری رادمهر

   تهران تصویربرداری پل رومي

   قم تصویربرداری صبا

   تهران مرکز جراحی مرکز رماتیسم ایران

   فارس مرکز جراحی کسرائیان )مهر

   البرز مرکز جراحی فرهنگیان

   تهران مرکز جراحی ابن سینا

   تهران مرکز جراحی لیزر ایران

   تهران مرکز جراحی آذر 16

   تهران مرکز جراحی فک و صورت ایران

   تهران بیمارستان بهادري نزاجا

   تهران کلینیکي منزل

   تهران بیمارستان کودکان شفیع زاده

   تهران فیزیوتراپی ولنجک

   تهران تصویربرداری نسل امید

 29شماره  5ساختمان نیکان ط  -میدان اوقاف  -بابل  -مازندران   مازندران دندانپزشکی دکتر محمود رضا جالل پور دندانپزشکي مازندران

   تهران کلینیکي ترکیه

   تهران کلینیکي آلمان

   تهران کلینیکي آمریکا

   تهران کلینیکي روسیه

   تهران کلینیکي گرجستان

   تهران کلینیکي تایلند



   تهران کلینیکي کانادا

   تهران کلینیکي آفریقا جنوبي

   تهران کلینیکي چین

   تهران کلینیکي ارمنستان

   تهران کلینیکي انگلیس

   تهران کلینیکي فرانسه

   تهران کلینیکي اکراین

   تهران کلینیکي امارات متحده عربي

   تهران کلینیکي یونان

   تهران کلینیکي مکزیک

   تهران کلینیکي قبرس

   تهران کلینیکي مالزي

   تهران کلینیکي اندونزي

   تهران کلینیکي برزیل

   تهران کلینیکي هند

   تهران کلینیکي لبنان

   تهران کلینیکي مراکش

   تهران کلینیکي مصر

   تهران کلینیکي استرالیا

   تهران کلینیکي نیوزلند

   تهران کلینیکي ژاپن

   تهران کلینیکي سوئد

   تهران کلینیکي سوئیس



   تهران کلینیکي نروژ

   تهران کلینیکي دانمارک

 شهریور 17بلوار -سمنان 33328915 سمنان کلینیکي کلینیک خاتم االنبیاء

 آزمایشگاه آزمایشگاه و پاتولوژي تخصصي سینا )دکتر گندمکار (
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 خیابان فراش بندي -خیابان شهید بالدیان  -گچساران  07432227080

 بین میدان شهداءو چهارراه فرهنگ.-خیابان امام 06633320027 لرستان دندانپزشکی علي اصغر کوهساريدکتر 

 بین میدان شهدا و چهارراه فرهنگ.-خیابان امام خمیني 06633320027 لرستان دندانپزشکی دکتر مهدي غیبي

 1طبقه  140حد فاصل بلوار هاشمیه و کوثر پالک  -بلوار وکیل ایاد  -مشهد  -خراسان رضوي   خراسان رضوی درمانگاه درمانگاه شبانه روزي دیالیز لویزان

 1368پالک-متر باال از پمپ بنزین 100-امیر آباد شمالي-تهران 88639294 تهران عینک سازی مهر )امیرآباد(

 اندیشه.ساختمان پزشکان -بهمن 22خیابان -شاهرود 32227872 سمنان آزمایشگاه آزمایشگاه دانش)شاهرود(

 طبقه همکف.-ساختمان پزشکان بهار-بهمن 22خیابان -شاهرود 32221262 سمنان آزمایشگاه سجاد)شاهرود(

 طبقه فوقاني بانک قوامین-روبروي خیابان رودکي-خیابان امام-شاهرود 32227887 سمنان بیمارستان دي)شاهرود(

 طبقه اول و سوم غربي-ساختمان پزشکان جم -جنب بیمارستان آتیه-بلوار دادمان-شهرک غرب 88079448 تهران کلینیکي کلینیک روانشناسي و روانشناختي طب روان

 13عدالت -خیابان ولیعصر -گرگان-گلستان   گلستان آزمایشگاه آزمایشگاه دانش

 مطب مطب پورمند محسنیان
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 همکفطبقه  -ساختمان شفا  -خیابان شهید منتظري  -یاسوج  

   تهران مرکز جراحی مرکز جراحي محدود ارم

 مجتمع صدف -میدان سعدي  -سمنان  02333335552 سمنان آزمایشگاه آزمایشگاه هادي

 خیابان یاسر -سمنان  02333330577 سمنان آزمایشگاه آزمایشگاه پاستور

 شهریور روبروي فاطمیه 17بلوار  -سمنان  02333322788 سمنان داروخانه شهریور 17داروخانه 

 جنب شیریني سراي خانه زر -میدان سعدي  -سمنان  02333330365 سمنان داروخانه داروخانه حکیم )شبانه روزي (

 ضلع شمالي پارک سنگي ابتداي صباغیان -سمنان  02333361403 سمنان داروخانه داروخانه دکتر مقیمي

 ابتداي خیابان منتظري -میدان شهدا  -سمنان  02334240441 سمنان داروخانه داروخانه دکتر شیري گرمسار



 گرمسار میدان شهدا باالتر از کلینیک تخصصي امام خمیني -سمنان  02334229365 سمنان داروخانه داروخانه دکتر عیوض محمدي گرمسار

 جنب درمانگاه مهر شفا -شهید بهشتي خیابان سپاه بلوار  -گرمسار  -سمنان  02334235688 سمنان داروخانه داروخانه دکتر آزاد پور گرمسار

 خیابان امام روبروي ندامتگاه -دامغان  -سمنان  02335255599 سمنان داروخانه داروخانه شبانه روزي دکتر رضایي دامغان

 خندقخیابان  -بلوار آزادي -دامغان  -سمنان  -سمنان  02335247212 سمنان داروخانه داروخانه شفا )دکتر اکبري(

 1ساختمان پزشکان والیت طبقه اول واحد  -چهار راه جنت غربي  -دامغان  -سمنان  02335208884 سمنان مطب مطب دکتر میترا سمیعي متخصص داخلي) دامغان(

 7ن مرکزي واحد ساختمان پزشکا -خیابان پرستار  -دامغان  -سمنان 02335252430 سمنان مطب مطب دکتر محمد حسین شهیدي متخصص اطفال دامغان

 خیابان امام جنب داروخانه شبانه روزي مهدي -دامغان -سمنان  02335244099 سمنان مطب مطب دکتر امید حسني پزشک عمومي

 بلوار پیروزي محله نو -دامغان  -سمنان  02335237710 سمنان آزمایشگاه آزمایشگاه شفا )دامغان(

 2جنب آزمایشگاه شفا پالک  -بلوار پیروزي محله نو  -دامغان  -سمنان  02335251030 سمنان کلینیکي کلینیک جواداالئمه دامغان

 روبروي فاطمیه -شهریور  17بلوار  -سمنان  02333320865 سمنان عینک سازی خانه عینک عینک سازي

 خیابان تامین اجتماعي -سمنان  02333363350 سمنان عینک سازی عینک سازي عینک نور

 میدان سعدي -سمنان  02333340220 سمنان آزمایشگاه دانشآزمایشگاه 

 نبش خیابان حسني -چهار راه مخابرات-ارومیه  -آذربایجان غربي 04433453300 آذربایجان غربی عینک سازی عینک سازي سلطان اپتیک

 244پالک -مسجد الغدیرروبروي -بعد از میدان شریعتي-خیابان دکتر شریعتي-اهواز 5523504 خوزستان دندانپزشکی عاج

 نبش خیابان طبایي-خیابان پورزاهد-انتهاي خیابان برادران بهشتي -فلکه دوم دولت آباد-شهرک دولت آباد -شهرري 33390111 تهران عینک سازی عینک سازي علي اصغر

 متر باالتر از کلینیک صابرینصد -بلوار نماز  -گلسار  -رشت  -گیالن  01333133290 گیالن آزمایشگاه آزمایشگاه پاتولوژي جم

 طبقه دوم -44پالک -ابتداي کوچه طوي-روبروي بیمارستان آرتا-خیابان سي متري 33262666 اردبیل دندانپزشکی دکتر انوش

 طبقه همکف-ساختمان حکیم-کوي رحمانیه-روبروي آزمایشگاه فارابي-کوي شمس-میدان سرچشمه-اردبیل 33262628 اردبیل دندانپزشکی آرین

 طبقه ششم-نبش کوچه سما-شهریور 17روبروي خیابان -مابین چهارراه حافظ و ایستگاه سرعین-اردبیل 04533231928 اردبیل دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي بهندان

 127پالک -به سمت بیمارستان امام خمیني-جمالزادهبعد از چهارراه -بلوار کشاورز 66433445 تهران دندانپزشکی دندانپزشکي تهران -کلینیک تخصصي دندانپزشکي کشاورز

 27کوچه -متري عمار یاسر 55-قم 37758609 قم فیزیوتراپی درمانگاه خیریه خدمه اهل بیت )ع(

 کوچه اعتماد یکم -خیابان شهید رجایي  -شهرستان آب قال  -استان گلستان  01734521773 گلستان آزمایشگاه آزمایشگاه مهرگان آق قال

 6واحد-طبقه سوم-ساختمان پزشکان ماهان-20پالک -کوچه مدائن-خیابان فجر-خیابان مطهري 41857 تهران فیزیوتراپی فیزیو کالب رامتن فیزیوتراپي تهران



   خراسان رضوی بیمارستان اکبر

 طبقه فوقاني آزمایشگاه رازي -چهارراه فرهنگ  -خمیني خیابان امام  -لرستان  06633314052 لرستان تصویربرداری مرکز نوار عصب و عضله دکتر حسین پور

 موسسه جهان عینک -ساختمان پزشکان میالد  -کوچه شهید کاکاوند  -بین میدان شهدا و چهار راه بانک  -خیابان امام خمیني  -خرم آباد  -لرستان  06633313714 لرستان عینک سازی عینک سازي جهان عینک

 کوچه شهید مجید دالوند -چهارراه فرهنگ به سمت پل دارایي زاده  -خرم آباد  -لرستان  06633304315 لرستان فیزیوتراپی فیزیوتراپي مداوا

 روبروي بیمارستان قائم -چهار راه سیدالشهداء  -ایالم  0843335863 ایالم دندانپزشکی دکتر نرگس حیدري دندانپزشک

 تصویربرداری دکتر صبا میر هادکلینیک تخصصي رادیولوژي دهان فک و صورت 
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 طبقه اول -ساختمان آبشار  -خیابان شهید قدوسي )دادگستري (  -یاسوج  07433220773

 فیزیوتراپی فیزیوتراپي توانا
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 درمانگاه فرهنگیان -روبروي بیمارستان شهید بهشتي  -یاسوج  07432225044

 خیابان صیاد شیرازي -چهار راه ژاندارمري  -شهرستان بجنورد  -استان خراسان شمالي   خراسان شمالی بیمارستان منطقه اي ارتش بجنورد 597بیمارستان 

 1کوچه شماره-خیابان شفا-کرمان 03432483336 كرمان دندانپزشکی کرمان کلینیک

 طبقه دوم-ساختمان پزشکان حکیم-خیابان استقالل-کرمان 03432478512 كرمان دندانپزشکی مطب خانم دکتر فرنوش سالجقه

 15واحد  -ساختمان ایرانیان  -نبش کوچه مهرداد  -خیابان دکتر حشمت  -چهار راه پورسینا  -رشت  -گیالن  01333336371 گیالن فیزیوتراپی فیزیوتراپي استیره

 کالنتريجنب -خیابان صفا-زنجان  0242186813 زنجان مرکز جراحی امام علي

 13میثاق -اراضي پایین کوه-زنجان 02433466622 زنجان مرکز جراحی زنجان -مرکز جراحي محدود حکیم 

 توس 101ساختمان پزشکان  -ضلع جنوبي غربي  -میدان خراسان  -تهران  33513031 تهران عینک سازی موسسه عینک طبي مهر عینک سازي تهران

 واحد سي تي اسکن-طبقه همکف-بیمارستان اروند-خیابان قنواتي-خیابان شریعتي-اهواز 32220432 خوزستان تصویربرداری سي تي اسکن اروند

 نبش خیابان آذربا-خیابان فروردین-گلستان-اهواز 33325638 خوزستان درمانگاه درمانگاه صنعت آب و برق

 روبروي جهادسازندگي -میدان اوقاف  -بابل  -مازندران  32365336 مازندران مرکز جراحی مرکز جراحي محدود حضرت ولیعصر بابل

 ساختمان کوشا-11عدالت -خیابان ولي عصر-گرگان 01732366981 گلستان آزمایشگاه دکتر علي زاده

 روبروي آتش نشاني -امیرکال  -بابل  -مازندران   مازندران بیمارستان مرکز آموزشي درماني کودکان امیر کال

 4طبقه-ساختمان مدیکال-خیابان شهید مطهري 07136279399 فارس کلینیکي رستمي کلینیکي فارسکلینیک دکتر 

 1طبقه اول واحد  -روبروي مخابرات ولیعصر ساختمان پالتین  -خیابان قصر الدشت  -شیراز  07136290414 فارس دندانپزشکی کلینیک تخصصي دندانپزشکي دکتر امید توکل



 فیزیوتراپی فیزیوتراپي قائم
سیستان و 

 بلوچستان
 ساختمان پزشکان صدف-خیابان امیرالمومنین -زاهدان 33351703

 دندانپزشکی دندانپزشکي مهر آفاق صفر زائي
سیستان و 

 بلوچستان
 جنب بانک کشاورزي-خیابان امیرالمومنین  33219920

 ساختمان نور- 8پالک -به سمت چهار صد دستگاه -52خیابان حکمت -خیابان نوروزیان -قزوین  33688612-028 قزوین دندانپزشکی دندانپزشکي سهیال احمدي

 مجتمع فارابي-14عدالت  -خیابان ولیعصر -گرگان  32349528 گلستان تصویربرداری مرکز تصویر برداري مهرگان

 روبروي بانک مهر اقتصاد -خیابان تختي  -رشت  33113014-013 گیالن دندانپزشکی دندانپزشکي دکتر کوروش ریاحي

 شیروان  خراسان شمالی بیمارستان بیمارستان آیت اله هاشمي رفسنجاني

 بلوار سردار شهید قلي پورر -رشت  01333133438 گیالن تصویربرداری مرکز تصویر برداري بیمارستان پارس

 جنب فومن طب -شریعتي خیابان  -فومن  -گیالن  01334735313 گیالن فیزیوتراپی فیزیوتراپي آریا

 نبش خیابان مولوي -جنب شبکه بهداشت  -خیابان ولیعصر -شفت  -گیالن  01334782566 گیالن فیزیوتراپی مرکز فیزیوتراپي آلیاني

 مطب دکتر رضا عکاشه پزشک عمومي
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 طبقه اول -مجتمع ارادنه -کلینیک سینا  -خیابان بالدیان  -گچساران  07432221991

 درمانگاه درمانگاه کهکیلویه و بویر احمد -درمانگاه خیام 
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 جنب سینما دهناد.-ابتداي خیابان فردوسي جنوبي-دهدشت 07432271668

 15پالک -یز کوچه پرو-بلوار شهداي صادقیه -خیابان ستارخان -فلکه دوم صادقیه -تهران 44204726 تهران کلینیکي پرتو تابش باران

 خیابان شهید رجایي.-آق قال 01734527860 گلستان آزمایشگاه لقمان

 چهارراه جنگلده-علي آباد کتول 01734237453 گلستان آزمایشگاه پارس آزمایشگاه )علي آباد(

 ولیعصرروبروي مسجد  -خیابان امام  -بابلسر  01135363203 مازندران فیزیوتراپی فیزیوتراپي آرزو روشنایي

 کوچه شهید اکبري -خیابان امام  -بابلسر 01135252606 مازندران آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر قهاري بابلسر

 کوچه بهار -خیابان امام -بابلسر  01135332715 مازندران آزمایشگاه آزمایشگاه سینا بابلسر

 44پالک -کوچه شهید صدوقي -جنب داروخانه سهیل  -میدان بسیج  -بابلسر 01135336791 مازندران فیزیوتراپی فیزیوتراپي رازي بابلسر آقا علي قاسمي بابل

 مجتمع آریان-جنب پمپ بنزین  -خیابان امام-بابلسر  01135332709 مازندران تصویربرداری تصویر برداري پزشکي بابلسر

 3طبقه -ساختمان سال -تقاطع معدل -متري سینما سعدي 20-شیراز  07132343320 فارس دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي سال دکتر هوشمندي



 روبروي بیمارستان تامین اجتماعي-خیابان سبالن-گنبد 33380030 گلستان تصویربرداری قابوس طب گلستان

 7کوچه باهنر -خیابان فلسفي  32324795 گلستان فیزیوتراپی گرگان -فلسفي 

 خیابان اول-3فاز -شهرک کارمندان-زنجان 02433440611 زنجان کلینیکي کلینیک قائم

 -کوچه رفاه -جنب فروشگاه رفاه  -میدان شهرداري  -شهر ري  6-55955753 تهران مرکز جراحی مرکز جراحي حضرت فاطمه الزهرا )شهر ري(مرکز جراحي تهران

 9واحد  4 مجتمع امین طبقه -فلکه گاز  -رشت  -گیالن   گیالن دندانپزشکی خانم دکتر فرانک محبوب

 2طبقه-پاساژ دهوان-خیابان امام-بابلسر 01135337776 مازندران دندانپزشکی مهدي اسد هللا تبار

 پایگاه هوایي-بلوار مدرس  فارس بیمارستان پایگاه شکاري ترابري خلبان شهید عباس دوران

 طبقه اول-ایرانشهرپاساژ -23عدالت -گرگان خیابان ولیعصر 01732320180 گلستان آزمایشگاه حضرتي

 آزمایشگاه آزمایشگاه یاسوج
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 بانک پاسارگاد 2طبقه  -بلوار چمران )سرسه جوب( -یاسوج -کهکیلویه و بویر احمد  07433233804

 آزمایشگاه آزمایشگاه نور دانش
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 5طبقه اول واحد  -ساختمان سالمت  2معلم  -معلم خیابان  -یاسوج  -کهکیلویه و بویر احمد 09353512188

 داروخانه داروخانه دکتر صیادي
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 جنب پست بانک -خیابان ولیعصر  -چرام  09177415438

 دندانپزشکی مطب دندانپزشکي دکتر عبدالحسین الیق نژاد
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 2طبقه  -ختمان صالحي سا - 3خیابان هجرت  -یاسوج  09177090925

 مطب مطب دکتر محمد قاسم احمدي
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 ساختمان دکتر نیکبخت -خیابان پزشک  -یاسوج  09172411439

 جنب پلیس راه -انتهاي خیابان امام -کیلومتري شهر 5 -سردشت  -آذربایجان غربي  44334666-044 آذربایجان غربی بیمارستان امام خمیني سردشت

 بین قدس چهارده و شانزده-چاله باغ-خیابا ولیعصر-گرگان 32232676 گلستان فیزیوتراپی کوشا

 203واحد-3طبقه-3نبش کوچه -خیابان مالصدرا-شیراز 07132319368 فارس فیزیوتراپی تهمتن

 -ساختمان پزشکان آریا -روبروي داروخانه دکتر زارع -ي معصومین  آخر کوچه-سرچشمه  -اردبیل  04533253991 اردبیل دندانپزشکی مطب دندان پزشکي خانم دکتر نوتاراج

 20طبقه اول پالک  -ساختمان مارلیک  -کوچه قویدل  -جنب پارکینگ عمومي  -حاجي آباد  -رشت  -گیالن  01333322810 گیالن فیزیوتراپی مرکز فیزیوتراپي آرامیس

 ابتداي شهداي شرقيمیدان شهدا  4-33317233 لرستان آزمایشگاه پارس

 خیابان شهداي غربي 33310083 لرستان آزمایشگاه آزمایشگاه یاس



 الیگودرز میدان کروبي 43340082 لرستان آزمایشگاه آزمایشگاه حکیم

 روبروي بیمارستان شهید رحیمي قبل از پل صفوي -خرم آباد  -لرستان  33326072 لرستان عینک سازی عینک سازي بصیر

 شهداي شرقي کوچه مخابرات -خرم اباد  33337276 لرستان عینک سازی منعینک سازي 

 جنب بانک ملت -میدان شهدا  -خرم آباد  -لرستان  33302491 لرستان عینک سازی عینک سازي آلمان اپتیک

 آراسته 5نبش کوچه  -خیابان انقالب  33220228 لرستان مطب مطب دکتر محمد رضا مختاري

 ابتداي شهداي شرقي -نبش میدان شهدا -خرم آباد  -لرستان  33308682 لرستان عینک سازی اپتیکعینک سازي فرانس 

 میدان شهدا -خرم آباد  33308615 لرستان عینک سازی دنیاي عینک

 بهمن بلوار ولیعصر جنب داروخانه چراغ 22م  33230501 لرستان مطب مطب دکتر احمد شریفي

 1بهمن نبش هنر 22میدان  33229842 لرستان داروخانه داروخانه موسوي نیا

 خیابان شهداي غربي-میدان شهدا  33308026 لرستان داروخانه داروخانه رشیدیان

 شهداي شرقي 33301345 لرستان داروخانه داروخانه سعدي

 شهداي شرقي بین ساحلي پل شهدا و پل دارایي زاده 33311165 لرستان داروخانه داروخانه جعفري

 مطهري بعد از پل شهدا  لرستان داروخانه داروخانه سیاهپوش

 پل شهدا 33311442 لرستان داروخانه داروخانه شاه والیتي

 بین چهار راه بانک و میدان شهدا 33318800 لرستان داروخانه داروخانه روزبهاني داروخانه لرستان

 نبش خیابان رازيخیابان انقالب  33320250 لرستان داروخانه داروخانه سینا

 شهداي شرقي بعد از پل شهدا نرسیده به هتل رنگین کمان 33324565 لرستان داروخانه داروخانه دارابي فر

 میدان شهدا 33334408 لرستان داروخانه داروخانه امام حسین

 بهمن خیابان ولیعصر باالتر از ارشاد 22میدان  33215396 لرستان داروخانه داروخانه احمد نژاد

 جنب سرپرستي بانک صادرات-خیابان ولیعصر  33311137 لرستان داروخانه داروخانه فریدون حسنوند

 نرسیده به میدان شقایق 33408890 لرستان داروخانه داروخانه چنگیزي

 خیابان شهداي شرقي کوچه اسفند یکم 33325954 لرستان داروخانه داروخانه نور بخش

 متري پژوهنده 30خیابان ولیعصر پایین تر از  33221711 لرستان داروخانه داروخانه چراغ



 خیابان انقالب نبش آراسته ششم 33223423 لرستان داروخانه داروخانه آدینه

 خیابان انقالب روبروي بیمارستان عشایر 33322540 لرستان داروخانه داروخانه آذرباني

 1طبقه -ساختمان پزشکان استقالل-2استقالل-استقاللخیابان  32434803 كرمان دندانپزشکی مژده هاشمي

 کیو بلوار والیت گلستان دهم کلینیک امید 33233670 لرستان داروخانه داروخانه طرهاني

 ابتداي شهداي شرقي جنب آزمایشگاه پارس 33308096 لرستان داروخانه داروخانه باقري

 بین شهدا و چهاراه بانک کوچه شهید کاکاوند -خرم آباد  -لرستان  33314694 لرستان کلینیکي شنوایي سنجي طنین

 الیگودرز 43338001 لرستان درمانگاه درمانگاه شبانه روزي غدیر

 ابتداي ناصر خسرو کوچه شهید دارابي -خرم آباد  333221528 لرستان فیزیوتراپی فیزیوتراپي یاس

 خیابان ولیعصر 33223746 لرستان مطب دکترساسان مرادي

 میدان کیو جنب موسسه مهر 33305033 لرستان مطب دکتر افشین قنبري

 بهمن بلوار ولیعصر جنب داروخانه چراغ 22م  33230502 لرستان مطب پزشک عمومي لرستان -دکتر سید حسن موسوي مطب 

 مجتمع پزشکي بهار-میدان امام حسین  33421445 لرستان مطب مطب دکتر چنگیز بهرامي

 ساختمان پزشکان سپنتا -کوچه مخابرات  -شهداي شرقي  33330577 لرستان مطب حمزه علي اسديمطب دکتر 

 ساختمان پزشکان نور-شهداي شرقي  33301415 لرستان مطب مطب دکتر خیرالهي

 ساختمان پزشکان نور-شهداي شرقي  33311404 لرستان مطب دکتر مهناز عباسي

 روبروي پاساژ آرش -خیابان مطهري  33318566 لرستان مطب مطب دکتر سمیرا یگانه بیرانوند

 بین شهدا و چهار راه بانک ک کاکاوند ساختمان میالد 33313714 لرستان مطب مطب دکتر فاطمه جهانگیري

 بین شهدا و چهار راه فرهنگ طبقه فوقاني آزمایشگاه رازي 33314052 لرستان مطب مطب دکتر صفورا حسین پور

 میدان شهدا ابتداي شهداي شرقي 33307330 لرستان مطب الدین کالنتردکتر سید جالل 

 کوچه اسفند یکم-شهداشرقي 33334993 لرستان فیزیوتراپی حرکت

 کوچه شهید دارایي-ابتداي خیابان ناصر خسرو-خرم آباد 333221528 لرستان فیزیوتراپی یاس

 چهار راه بانک جنب بانک تجارت بهداز 33311669 لرستان مطب مطب دکتر بابک بهاروند احمدي

   مازندران بیمارستان والیت



 شهداي شرقي کوچه مخابرات ساختمان ساسان 09166613972 لرستان مطب مطب دکتر علي زماني مقدم

 بین شهدا و چهار راه بانک کوچه شهید کاکاوند 33314694 لرستان مطب مطب دکترذبیع هللا طرحاني

 خیابان انقالب روبروي بیمارستان عشایر کوچه تختي 33302223 لرستان مطب ونديمطب دکتر احمد رضا کرم 

 خیابان امام خمیني چهار راه فرهنگ ساختمان الماس شهر 33327990 لرستان مطب مطب دکتر پروین خرمي

 بعد از میدان شهدا جنب داروخانه امام حسین 33303232 لرستان مطب مطب دکتر سوسن اسکندري

 بین شهدا و چهار راه بانک ک کاکاوند ساختمان میالد 33327722 لرستان مطب دکتر امیر جوانبختمطب 

 چهار راه فرهنگ ساختمان خورشید 33324929 لرستان مطب مطب دکتر علي امیري

 ساختمان پزشکان نور طبقه سوم 33331719 لرستان مطب مطب دکتر سعیده طهماسبي

 دندانپزشکی بهروز پورمطب دندانپزشکي دکتر کرم 
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 داروخانه دکتر نیک بخت -طبقه دوم -خیابان پزشک  -یاسوج  07433230434

 نبش کوچه بانک ملي طبقه دوم-میدان شقایق روبروي هتل شقایق  -لرستان  09128499042-33435949 لرستان دندانپزشکی دکتر یوسف نژاد دندانپزشک

 کوچه شهید طوالبي -به سمت چهارراه فرهنگ کوچه اول دست راست  -میدان شهدا  -لرستان  33328683 لرستان دندانپزشکی دندانپزشکدکتر قاروني 

 الیگودرز 43340091 لرستان مطب مطب دکتر محمد حسیني روزبهاني

 1واحد-1طبقه-1پالک-19کوچه نبش -بلوار آزادي-شیراز 07132273937 فارس دندانپزشکی دکتر آرسته دندانپزشکي فارس

 مطب دکتر سوده بیات بیاتاني
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 ساختمان پزشکي پارسیان-جنب داروخانه شبانه روزي دکتر زارع پور-چهارراه حالل احمر خیابان دانشگاه -گچساران 07432225867

 روبروي بیمارستان عشایر کوچه تختي- خیابان انقالب -لرستان   لرستان دندانپزشکی دکتر صبا کایدي دندانپزشک

 روبروي کوچه مخابرات -خیابان شهداي شرقي  -خرم آباد  -لرستان   لرستان دندانپزشکی دکتر سید الهام موسوي دندانپزشک دندانپزشکي لرستان

 ابتداي خیابان خاتم االنبیاء -خیابان انقالب  -خرم اباد  -لرستان  09359976727-33221273 لرستان دندانپزشکی کلینیک پارسا

 5روبروي شیر خوارگاه نبش کوچه آراسته  -خیابان انقالب  -لرستان  33205112 لرستان دندانپزشکی دکتر ولد بیگي دندانپزشک

 مجتمع پزشکي جاوید-میدان صابرین-گلسار-رشت 33118742 گیالن دندانپزشکی دکتر مهیار مصباح کیائي

 طبقه فوقاني آزمایشگاه رازي-باالتر از میدان شهداء -خیابان امام خمیني -خرم آباد  33303191 لرستان دندانپزشکی پور حقيدندانپزشکي دکنر علي 

 خیابان انقالب جنب چهار راه بیمارستان 33229819 لرستان داروخانه داروخانه بداق



 شمالي روبروي بانک انصارخ انقالب -ازنا 43434550 لرستان داروخانه داروخانه دکتر انصاري فر

 خ انقالب -ازنا  43431144 لرستان داروخانه داروخانه دکتر رضایي

 الیگودرز 43323133 لرستان داروخانه داروخانه دکتر قاسمي

 خ شهدا جنب پاساژ گل شهر-بروجرد  42603460 لرستان داروخانه داروخانه دکتر فاني یگانه

 بروجرد 42626463 لرستان داروخانه داروخانه دکتر پیمان

 خ شهدا-بروجرد  42606812 لرستان داروخانه داروخانه دکتر محمد رضا حامدي

 خیابان سید مصطفي خمیني-بروجرد  43504248 لرستان داروخانه داروخانه دکتر تقوي

 بروجرد 42626724 لرستان داروخانه داروخانه شفاء

 خرم آباد 33209332 لرستان داروخانه داروخانه دکتر شجاعي

 خ انقالب ابتدایي بلوار بعثت طبقه فوقاني سیسموني پاندا 33227410 لرستان دندانپزشکی دندانپزشکي دکتر عارفیان

 میدان راه آهن روبروي بانک ملي مرکزي 43434449 لرستان دندانپزشکی دندانپزشکي دکتر باالني

 انقالب باالتر از بیمارستان عشایر نبش خ دهخداخ  33237368 لرستان دندانپزشکی دندانپزشکي صدف

 خ انقالب روبروي بانک تجارت 43430580 لرستان عینک سازی عینک سازي نور

 خیابان شهدا ابتداي کوچه معصومي-بروجرد 42624044 لرستان تصویربرداری تصویر برداري پرتو

 بین چهارراه بانک و سبزه میدانخیابان امام  33328286 لرستان مطب مطب دکتر علیرضا اکباتان

 میدان امام خمیني -خرم آباد  06633409759 لرستان بیمارستان اورژانس بیمارستان ایران

 شهداي شرقي ک مخابرات ساختمان پزشکان ساسان 33335877 لرستان مطب مطب دکتر مهیار منصوري

 پزشکان سیناخ انقالب شمالي ساختمان  43421358 لرستان مطب مطب دکتر پاپي

 جنب بازار نیلوفر -بروجرد 42507945 لرستان درمانگاه درمانگاه فرهنگیان )بروجرد( درمانگاه لرستان

 بروجرد 42537201 لرستان مطب مطب دکتر حسین یعقوب پور

 بروجرد 42507945 لرستان مطب مطب دکتر محمد ترکاشوند

 بروجرد 4262881 لرستان مطب مطب دکتر ایرج مروتي

 صدرا -شیراز  -فارس  4-07136407061 فارس بیمارستان بیمارستان بوعلي سینا )پیوند اعضا( بیمارستان شیراز



 رشت بلوار انزلي 33116887 گیالن بیمارستان شرکت طب زیست بنیان

 کوچه اول.-بعد از بانک صادرات-ابتداي طالقاني شمالي-کرج 447112 البرز آزمایشگاه حکیم

 نبش خیابان تنربیت پنجم.-حسن آباد-میدان آزادگان-کرج 32518181 البرز آزمایشگاه آزمایشگاه البرز -پاسارگاد آزمایشگاه 

 کوچه گلها -بلوار نماز  -گلسار  -رشت  -گیالن  33732390 گیالن تصویربرداری مرکز پزشکي هسته اي گاما اسکن گیالن

 21باالتر از کوچه  -قدوسي غربي  -شیراز  -فارس  07136302065 فارس دندانپزشکی درمانگاه شبانه روزي میالد

 21باالتر از کوچه  -قدوسي غربي  -شیراز  -فارس  07136302065 فارس فیزیوتراپی درمانگاه شبانه روزي میالد

 ني، نرسیده به چهارراه مولويتهران، خیابان پانزده خرداد، خیابان مصطفي خمی 3312 021 تهران مرکز جراحی پیامبران مرکز جراحي تهران

 باالتر از پارک ساعي -تهران خیابان ولیعصر   تهران مرکز جراحی مرکز جراحي افق

 12واحد-66شماره-ضلع شمال غربي-چهارراه جهان کودک-بزرگراه آفریقا 88885806 تهران دندانپزشکی کلینیک آفتاب

 شرقي چهارراه رنگین کمانشهداي  33304491 لرستان مطب مطب دکتر سید رضا حکمت

 کوهدشت خیابان رهبري 32623117 لرستان مطب مطب دکتر صفت اله پور مظاهري

 کوهدشت خیابان بازارچه 06632620505 لرستان مطب مطب دکتر سید اکبر موسوي

 کوهدشت میدان امام خمیني 32623152 لرستان مطب مطب دکتر اردشیر سوري

 میدان شقایق جنب بانک انصار 33402134 لرستان مطب مطب دکتر مسعود بصیر

 درمانگاه پاسارگاد -میدان معلم  -کوهدشت  32644366 لرستان مطب مطب دکتر فرزاد اسکندري

 میدان شقایق 33409533 لرستان مطب مطب دکتر محمد جواد جعفري کمالوند

 کوچه پیام -حافظ بازارچه  -کوهدشت  32633140 لرستان فیزیوتراپی فیزیوپتراپي پدیده

 خیابان سید مصطفي خمیني -بروجرد  42539333 لرستان بیمارستان بخش آنژیوگرافي بیمارستان امام خمیني بروجرد

 جنب مرکز تصویربرداري پرتو مازند -بلوار پاسداران  -ساري  01133343333 مازندران بیمارستان مرکز جراحي محدود دکتراسماعیل شهیدي

 ساختمان درمانگاه امام )ره(-خیابان بازارچه -کوهدشت  32631434 لرستان دندانپزشکی دکتر بهروز خسرويدندان پزشکي 

   لرستان داروخانه داروخانه دکتر کاظمي

 کوهدشت  لرستان داروخانه داروخانه دکتر سهم الدیني

   لرستان داروخانه داروخانه دکتر محمدي



 میدان کروبي -الیگودرز 9166642099 لرستان داروخانه داروخانه دکتر مالطاهري

 خرم آباد ابتداي خیابان خاتم االانبیا 33221407 لرستان داروخانه داروخانه دکتر آزادبخت )سالمت (

   لرستان داروخانه داروخانه دکتر بازیار

 ساختمان پزشکان مهر-کوچه مظلوم -شهدا خیابان -میدان رازان-بروجرد  42629970 لرستان آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر عادلي زاده

 ساختمان پزشکان رازي-خیابان شهدا  -بروجرد 42601065 لرستان آزمایشگاه آزمایشگاه ایپکچي عظیمي

 کوچه شهید عالیپور-خیابان بازارچه  -کوهدشت  32632637 لرستان آزمایشگاه آزمایشگاه مسجدیان آزمایشگاه لرستان

 -کوهدشت  32621816 لرستان آزمایشگاه آزمایشگاه عالقه بندان

 243پالک - 11نبش کوچه -خیابان آیت اله کاشاني-اسالمشهر  -تهران  56126525 تهران دندانپزشکی دندانپزشکي دکتر مسلم سجودي دندانپزشکي تهران

 3واحد-اولطبقه -4پالک-ضلع شرقي میدان امامت-خیابان دماوند 77982833 تهران مطب دکتر بختیارکیا

 جنب بانک ملت-روبروي خیابان آبرساني-بلوار امام خمیني-رباط کریم 56433812 تهران درمانگاه درمانگاه مرکزي رباط کریم درمانگاه تهران

 12، پالک9سعادت آباد، باالتر از میدان کاج،خیابان  22139003 تهران دندانپزشکی درمانگاه مسجدجامع الرسول

 بیمارستان آریامرکز جراحي محدود 
سیستان و 

 بلوچستان
 بلوار کشاورز -سیستان و بلوچستان زاهدان  

 خیابان سجاد -اصفهان  36304188 اصفهان مرکز جراحی مرکز جراحي پارس

 73پالک  -کوچه یکم -باغ فیض  -اسالمشهر  -تهران  56376038 تهران دندانپزشکی دکتر فاطمه اسمي دندانپزشک

 3واحد -308ساختمان پزشکان  -غربي )لرستاني( 186نبش  -بین فلکه دوم و سوم  -تهرانپارس  -تهران  77740928 تهران فیزیوتراپی شرق فیزیوتراپي مرکزي

 اصفهان بیمارستان بیمارستان اصفهان دانشگاه آزاد اسالمي نجف آباد
 

 شیخ بهایي -اصفهان 

 جنب داروخانه دکتر آهنگي-روبروي بسیج مرکزي  -خیابان امام خمیني  -بوشهر  33531383 بوشهر آزمایشگاه آزمایشگاه پاتوبیولوژي مهر

 جنب داروخانه آراد -چهارراه گلسار  -رشت  -گیالن  33113530 گیالن بیمارستان عینک سازي برتر

 -مسجد شهید عاشوري  کوچه-خیابان امام خمیني )ره( -بوشهر  33539044 بوشهر فیزیوتراپی کلینیک فیزیوتراپي چوبینه

 نورآباد 32733535 لرستان کلینیکي کلینیک شهداي هفت تیر )نور آباد(

 پلدختر خ امام 32224041 لرستان کلینیکي کلینیک سینا طب )پلدختر(

 نورآباد 32733962 لرستان درمانگاه درمانگاه شفا گستر )نور آباد(



 روبروي آزمایشگاه دکتر مسجدیان -خیابان بازارچه -میدان امام خمیني  -کوهدشت  32635281 لرستان عینک سازی عینک شایان )کوهدشت(

 الشتر خیابان امام 32526304 لرستان عینک سازی عینک سازي ایران )الشتر(

 متري روبروي پاساژ میالد نور 60دورود بلوار  43216291 لرستان عینک سازی عینک سازي فارابي )دورود(

 الیگودرز خیابان ولیعصر شمالي 43325541 لرستان عینک سازی سازي دنیاي عینک )الیگودرز(عینک 

 271پایین تر از بانک تجارت پالک -نورآباد خیابان امام خمیني 32731320 لرستان تصویربرداری تصویربرداري شفا )نور آباد(دکتر آریا فر

 نبش میرداماد-شریعتي-تهران 22220839 تهران آزمایشگاه آزمایشگاه تشخیص طبي میرداماد

 ابتداي خیابان کوروش-شهریور  17خیایان -چالوس  01152227070 مازندران آزمایشگاه آزمایشگاه پارس

 -کوچه دکتر دکتر بهاري -خیابان امام خمیني -تنکابن  01154211600 مازندران آزمایشگاه آزمایشگاه مازندران -آزمایشگاه دانش تنکابن 

 روبروي خیابان خاتم االنبیا -خیابان انقالب  -خرم آباد  33227477 لرستان آزمایشگاه آزمایشگاه آریا

 خیابان شریعتي-دورود  43226500 لرستان آزمایشگاه آزمایشگاه فراهاني )دورود(

 مجتمع تجاري رضا-روبروي بانک صادرات -خ امام  32731213 لرستان آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر حجت )نورآباد(

 روبروي مسجد جامع-خیابان بروجردي -الشتر  32525792 لرستان دندانپزشکی دندان پزشکي دکتر فاطمه رضایي نسب )الشتر(

 ساختمان پزشکان نادري -نبش خیابان کاشاني -خیابان بروجردي -الشتر  32524951 لرستان دندانپزشکی دندان پزشکي دکتر راضیه امیري )الشتر(

 خیابان رازي-خیابان انقالب -خرم آباد  33237272 لرستان دندانپزشکی دندان پزشکي دکتر حسنعلي مرادي

 نور آباد درمانگاه شفا گستر 32733962 لرستان دندانپزشکی دندان پزشکي دکتر سعید رنجبر )نور آباد

 الیگودرز 81-43349980 لرستان بیمارستان بیمارستان شهید ولیان الیگودرز

 خیابان آیت اله بروجردي -الشتر 32522224 لرستان مطب مطب دکتر یوسفوند )الشتر(

 خیابان آیت اله بروجردي -الشتر  32530632 لرستان مطب مطب دکتر میرزایي )الشتر(

 خیابان شریعتي -دورود  43217080 لرستان مطب مطب دکتر علي اصغر رضایي )دورود(

 5طبقه -ساختمان اکسیر-میدان کروبي -الیگودرز  43331535 لرستان مطب )الیگودرز(مطب دکتر علي آذر شب 

 پلدختر 44210195 لرستان مطب مطب دکتر محسن اصغري)پلدختر(

 دورود 09128229232 لرستان مطب مطب دکتر یوسف شاملویي )دورود(

 میدان فرمانداري -دورود 43222661 لرستان مطب مطب دکتر پوران شیراني لپر )دورود(



 دورود 43222004 لرستان مطب دورود(-مطب دکتر فرزانه دریکوند)اپتومتریست 

 دورود 43223954 لرستان مطب مطب دکتر مجتبي موسوي )دورود(

 میدان فرمانداري -دورود  43226631 لرستان مطب مطب دکترمحمد رضا کوشان مهر )دورود(

 طبقه دوم-ساختمان مهدیه-خیابان امام-کبودرآهنگ 08135221835 همدان دندانپزشکی نسرین ریحاني

 مطب دکتر عزیزي
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 3طبقه -روبروي آزمایشگاه دکتر عزیزي-کوچه کودک -خیابان شهید مطهري-یاسوج 

 233پالک-حاشیه بزرگراه-انتهاي مطهري-خیابان پیامبر مرکزي-اشرفي اصفهانيبعد از -اتوبان حکیم به سمت غرب-تهران 44056046 تهران دندانپزشکی خورشید غرب دندانپزشکي تهران

 نورآباد 32733962 لرستان مطب مطب دکتر سعید علي نژاد )نورآباد(

 ساختمان مادر-چهار راه فرهنگ -خرم آباد 33329310 لرستان مطب مطب دکتر زهره نورائي

 خیابان آیت اله بروجردي-الشتر 9166635632 لرستان داروخانه داروخانه ندري )الشتر(

 متر معلم 45دورود خیابان  43234213 لرستان داروخانه داروخانه علیپور )دورود( داروخانه لرستان

 نور آباد سه راه ولیعصر 32727225 لرستان داروخانه داروخانه رحیمي )نورآباد(

 خیابان امام-نورآباد  32724600 لرستان داروخانه داروخانه سعادت دادستان)نورآباد(

 روبروي مسجد جامع-خیابان بروجردي -الشتر 32530632 لرستان داروخانه داروخانه قاسم نادري )نورآباد(

 جنب بانک رفاه-خیابان امام -پلدختر 32222632 لرستان داروخانه داروخانه مرکزي جودکي )پلدختر(

 بروجرد خیابان آزادي 2624816 لرستان داروخانه داروخانه امام رضا )بروجرد(

 نورآباد 32730881 لرستان داروخانه نورآباد(-داروخانه هفت تیر )گودرزي 

 دورود 43216725 لرستان داروخانه داروخانه صابرپور )دورود(

 پاستورروبروي آزمایشگاه -خیابان علوي -خرم آباد  33403810 لرستان داروخانه داروخانه چگین )خرم آباد(

 خیابان کاشاني -الشتر 32522477 لرستان داروخانه داروخانه حسنوند )الشتر(

 445پالک-پوشاک خانواده-طبقه فوقاني-بلوار طالقاني-کرج 02632263773 البرز آزمایشگاه صبا

 -خیابان ولیعصر-خیابان امام-پلدختر  32221160 لرستان داروخانه داروخانه سولماز رضایي )پلدختر(

 طبقه اول-ساختمان دماوند -جنب مسجد قائمیه-چراغ برق -خیابان مطهري -بندر انزلي  -گیالن  44548109-013 گیالن دندانپزشکی دکترسید محمد میر فالح



 جنب کلینیک شبانه روزي قاضیان-خیابان طالقاني -قاضیان-بندر انزلي  -گیالن 44423616 گیالن دندانپزشکی دکتر سید رضا میر فالح

 میدان فرمانداري ساختمان پزشکان پردیس -دورود  -لرستان  43213090 لرستان فیزیوتراپی فیزیوتراپي پارسین )دورود(

 چهارراه فرهنگ کوچه شهید یزداني -خرم آباد  09163422105 لرستان فیزیوتراپی فیزیوتراپي لرستان -فیزیوتراپي آروین 

 کوچه شهید کاکاوند -خیابان امام خمیني  -خرم آباد  33314693 لرستان فیزیوتراپی فیزیوتراپي سینا فیزیوتراپي لرستان

 بین جالل احمد و ناصر خسرو -خرم آباد 33244544 لرستان فیزیوتراپی فیزیوتراپي باربد

 فیزیوتراپی پاسارگاد
سیستان و 

 بلوچستان
 خیابان خیام.-زاهدان 09151418208

 1واحد-50پالک-کوچه صانعي-میدان ونک 86085430 تهران آزمایشگاه سحر

 آژانس سعید-طبقه فوقاني -روبروي بانک ملت-خیابان طالقاني-غازیان-بندرانزلي 44436199 گیالن دندانپزشکی دکتر خشایار جمشید پور

 1پالک-نبش کوچه پنجم-بلوار انصار-ویالشهرشهرک -بعد از پل ایران خودرو-جاده مخصوص کرج 44193588 تهران آزمایشگاه بهرامي نژاد

 15واحد-2طبقه -ساختمان پزشکان سینا-سرو غربي-میدان کاج 26767631 تهران فیزیوتراپی آرزوي سعادت

 424پالک -ابتداي پانزده متري سوم افسریه-بیست متري افسریه 33223420 تهران دندانپزشکی خورشید شرق دندانپزشکي ،تهران

 5طبقه -ساختمان سام-روبروي بانک ملي خزر-خیابان مفتح شمالي-چراغ برق-بندرانزلي 44586130 گیالن فیزیوتراپی سالمت

 طبقه همکف-پایین تر از سینما قدس-خیابان بوعلي -همدان 09372473655 همدان دندانپزشکی حسین رضا حیدري

   كرمان جراحیمرکز  مرکز چشم پزشکي بصیر ) لیزیک ( مرکز جراحي کرمان

 43پالک - 2کوچه گلنار -خیابان حافظ -سنندج  08733623776 كردستان مطب دکتر شیرزاد سیفي )پزشک عمومي ( مطب کردستان

 جنب بانک رفاه-بلوار ارم  -کرج  33342789 البرز آزمایشگاه آزمایشگاه البرز -آزمایشگاه کوروش بلوار ارم 

 مطب دکتر جهانشاد شرافت
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 خیابان بازار روز-دهشت  07432263421

 مطب دکتر محمد کمالي پناه پزشک اطفال
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 -درمانگاه باران -خیابان دادگستري  -یاسوج  09177412566

 شهرک گیوم -جاده شیراز سپیدان  -شیراز 07136714904 فارس کلینیکي درمانگاه بوعلي سینا )بخش دیالیز(

 آزمایشگاه آزمایشگاه مهر
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 نبش چهار راه دوم-خیابان سپاه پاسداران  -دهدشت 07432262805



 فیزیوتراپی فیزیوتراپي دکتر صحت
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 روبروي گلستان یک-ابتداي خیابان پاسداران  -یاسوج  07433225158

 فیزیوتراپی فیزیوتراپي مداوا
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 64پالک -خیابان شریعتي جنوبي -خیابان سه جوب  -یاسوج  07433227827

 داروخانه داروخانه دکتر پارسا
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 سه راه بیمارستان شهید بهشتي -یاسوج  0742222775

 روبروي بانک صادرات -الریم  -جویبار  -مازندارن  01142555427 مازندران دندانپزشکی آقاي دکتر حسین بشیري دندانپزشک مطب مازندران

 15شماره-ابتداي بلوار موذن-باغستان-البرز 34305484 البرز آزمایشگاه فراز

 علي آباد.-تهران 55086688 تهران درمانگاه شهدا علي آباد

 2طبقه -هتل بیمارستان گاندي-کوچه شهید ترابنده-باالغتر از پارک ساعي -عصرخیابان ولي  88191103 تهران درمانگاه پزشکي هسته اي گاندي درمانگاه تهران

 روبروي بانک صادرات -میدان بسیج  -خرم آباد  33307277 لرستان داروخانه داروخانه آرین) خرم آباد (

 کوچه قاني پور-بازارچه خیابان  -کوهدشت  32625104 لرستان تصویربرداری مرکز تصویربرداري دکتر بیطرفان )کوهدشت (

 جنب بانک ملي ایران-سمت راست-بعد از سه راه معلم-خیابان بیستون-رشت 033556577 گیالن دندانپزشکی دکتر شیرین اسد پور

 ترنج طب
تجهیزات 

 پزشکی
 طبقه سوم شرقي-116پالک-نرسیده به سهروردي-خیابان مطهري-تهران 88320563 تهران

 ابتداي بلوار باهنر-میدان معلم-کاشان  03155578300 اصفهان دندانپزشکی کتابچي)کاشان(کلینیک دندانپزشکي 

 جنب بیمارستان شهید بهشتي-بلوار قطب راوندي -کاشان 03155621531 اصفهان تصویربرداری مرکز تصویربرداري آیت هللا یثربي)کاشان(

 طبقه فوقاني بانک ملت -فلکه بهداري  -ارومیه  33487304 آذربایجان غربی دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي دکترمددي

 خیابان ذاکر -ارومیه  33872800 آذربایجان غربی کلینیکي آذربایجان غربي -مرکز پلي کلینیک و همو دیالیز امید آذربایجان 

 مجتمع پزشکي دکتر امیدي -خیابان امام  -بهشهر  -مازندران  01134534519 مازندران دندانپزشکی دندانپزشکي دکتر سید مهدي دژکام

 خیابان پزشک -شهرستان پیرانشهر  -آذربایجان غربي  04444229722 آذربایجان غربی بیمارستان بیمارستان امام خمیني پیرانشهر

 1فاز-غربي 13خیابان -کیانپارس-اهواز 06133380789 خوزستان فیزیوتراپی آرمان

 میدان امام خمیني )ره(-خیابان علوي -خرم آباد 33404081 لرستان داروخانه داروخانه بیمارستان ایران

 پایین تر از خیابان ارم-گلدشت غربي  -خرم آباد  3343760 لرستان درمانگاه درمانگاه شبانه روزي گلدشت )خرم آباد(



 ساختمان پارس-ابتداي کوچه فردوس چهارم -خیابان شریعتي -دورود  43224948 لرستان آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر نفیسي )دورود(

 لرستان -ازنا  33338312 لرستان آزمایشگاه آزمایشگاه پاستور ازنا

 جنب داروخانه حکمت -ابتداي خیابان شریعتي -میدان صفا -بروجرد  42606717 لرستان مطب مطب دکتر سیاوش بیات )بروجرد(

 جنب بانک مسکن-چهارراه بانک-خرم آباد 33305540 لرستان داروخانه داروخانه پاستور )خرم آباد(

 نبش طالقاني-خیابان انقالب -ازنا 43425811 لرستان مطب مطب دکتر مدیریان

 میدان شقایق -خرم آباد  33421444 لرستان داروخانه داروخانه دکتر سعد

 کوچه معصومین.-سرچشمهمیدان -اردبیل 04533246962 اردبیل عینک سازی عینک روز عینک سازي اردبیل

 بیمارستان امام خمیني -الشتر  32529913 لرستان داروخانه داروخانه بیمارستان امام خمیني الشتر )دکتر مومني(

 ولیعصر -تبریز  -آذربایجان شرقي   آذربایجان شرقی دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي ولیعصر

 7و  6بین فرهنگسراي  -بیست متري دره گرم  -خرم آباد -لرستان  33201673 لرستان کلینیکي کلینیکي لرستان -کلینیک امید )شبانه روزي( 

 پاساژ پردیس-دورود  43216062 لرستان دندانپزشکی دکتر علیرضا قائمي )دورود( دندانپزشک

 میدان فرمانداري-دورود   لرستان دندانپزشکی دکتر سبحان امیني دندانپزشک

 جنب ساخنمان پزشکان نور-شهداي شرقي  -خرم آباد  33328320 لرستان عینک سازی (شهر عینک )خرم آباد 

 نرسیده به میدان امام-خ امام -الیگودرز  2235456 لرستان داروخانه داروخانه گودرزي )الیگودرز(

 مجتمع پرهام-میثاق اول -متري  60بلوار -دورود  43225992 لرستان تصویربرداری سونوگرافي دکتر کامران طاهري

 لرستان -دورود 43339420 لرستان مطب دکتر سیاوش نظري )عمومي( دورود

 لرستان-دورود  43214093 لرستان مطب دکتر سیدي زاد میرفالح نصیري)متخصص پوست(

 کوچه مخابرات-خیابان شهداي شرقي  -خرم آباد  33335872 لرستان مطب مطب دکتر سولماز علوي درزم )خرم آباد (

 12واحد-4طبقه-ساختمان نقشیه-نبش کوچه صفا-جنب پل هوایي-بین چهارراه مصباح و کارخانه قند-کرج  32560534 البرز فیزیوتراپی پرنیان فیزیوتراپي البرز

 خیابان شهدا-بروجرد  42623402 لرستان دندانپزشکی دکتر محمود حیدري )بروجرد ( دندانپزشک

 جنب داروخانه دکتر بهاري -روبروي بیمارستان امام  -بلوار امیرمازندراني  -ساري  01133368729 مازندران دندانپزشکی عموميدکتر محمد تقي صالحي دندانپزشک 

 222ساختمان پزشکان-ابتداي فرمانیه-پاسداران 22802019 تهران آزمایشگاه آزمایشگاه کامرانیه آزمایشگاه تهران

 آزمایشگاه دکتر اکبرزاده -ساختمان پزشکان ابن سینا-تقاطع بهشتي -خیابان خرمشهر  -تالش  -گیالن  44225400 گیالن آزمایشگاه آزمایشگاه پاتولوژي دکتر اکبرزاده



 ساختمان پزشکان اردالن-خیابان خرمشهر-تالش-گیالن   گیالن آزمایشگاه دکتر هاشمي آزمایشگاه گیالن

 248پالک  -نبش چهارراه مهدي  -بلوار فردوسي  -مشهد  37667193 خراسان رضوی مرکز جراحی مرکز جراحي محدود گهرسا

 10واحد-طبقه سوم  -ساختمان ایرانمهر-میدان دانشگاه-همدان 08138236125 همدان دندانپزشکی دکتر مراد هدایتي پناه دندانپزشکي همدان

 مجتمع پزشکي بوعلي سینا-صلي دشت بهشتبلوار ا-محمد شهر-کرج 02636203620 البرز آزمایشگاه تشخیص طبي دکتر علیجاني

 بیمارستان شهید باهنر-روبروي درب فوقاني -بلوار ولیعصر-عظیمیه-کرج 32546400 البرز آزمایشگاه درمانگاه پارس درمان

 فیزیوتراپی فیزیوتراپي صدرا
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 جنب درمانگاه تامین اجتماعي-خیابان معلم -یاسوج 0743338067

 دندانپزشکی دکتر امین عسگري
سیستان و 

 بلوچستان
 حدفاصل امیر المومنین-خیابان امیرالمومنین-زهدان 33223159

 دندانپزشکی دکتر حامد بهجتي
سیستان و 

 بلوچستان
 ساختمان تاج محل-تقاطع خیابان امام خمیني-زاهدان 33214902

 روبروي مخابرات سابق-خیابان استقالل-الهیجان 42344600 گیالن آزمایشگاه پارس )الهیجان( آزمایشگاه گیالن

کلینیکي ،  -مرکز رادیوتراپي انکولوژي عرفان نیایش )پرتو درمان همت( 

 تهران
 پالک-خیابان بهر-سه راه کبیري طامه-بزرگراه نیایش-تهران 44628258 تهران کلینیکي

 جنب داروخانه دکتر بازیار -نرسیده به سي متري  -خ ولیعصر  -خرم آباد  33215530 لرستان مطب دکترمصطفي حسن وند )عمومي( مطب لرستان

 فیزیوتراپی فیزیوتراپي نهال
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 جنب فرش فروشي حشمتي-کوچه ثبت خندان)والیت( -خیابان دانش-لیکک 09169190621

 فیزیوتراپی الهیه شفا
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 جنب داروخانه صدرا-خیابان شهیدانشهبازي-شهید قرنيبلوار -یاسوج 

 بجنورد 05802402000 خراسان شمالی مرکز جراحی جراحي محدود جواد االئمه مرکز جراحي خراسان شمالي

   هرمزگان کلینیکي خاتم االنبیاء جاسک کلینیکي هرمزگان

   تهران کلینیکي آنکولوژي روشنا کلینیکي تهران

 جنب بانک مهر اقتصاد-خیابان بوعلي-همدان 08132533110 همدان سازیعینک  نگاه نو

 5طبقه  -ساختمان پزشکان پردیس  -بلوار پردیس  -گلشهر شمالي  -بندرعباس  -هرمزگان  07633683534 هرمزگان فیزیوتراپی مرکز فیزیوتراپي سینا



 تصویربرداری سونوگرافي دکتر محمد کاظم عسکري
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 طبقه دوم -مجتمع پزشکي اردانه  -پایین تر از کلینیک سینا  -خیابان مهمان سراي عمران  -خیابان بالدیان  -گچساران  07432230880

 سوم، خیابان فراهاني پورخیابان سیدجمال الدین اسدابادي، خیابان بیست و  -تهران  42702 تهران بیمارستان بیمارستان محب کوثر )بخش بین الملل( بیمارستان تهران

 طبقه باالي بانک مسکن -خیابان شهدا -بروجرد  -لرستان  06642607894 لرستان دندانپزشکی دکتر مهدي جمشیدي دندانپزشک لرستان

 روبروي فرهنگسراي قانون -زمین شمالي خیابان ایران  -شهرک غرب  -تهران  021-88361610 تهران بیمارستان بیمارستان ،تهران -بیمارستان بهمن )بخش بین الملل( 

 مطب مطب دکتر سعید غضنفري پزشک عمومي
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 پاساژ شهرداري -روبروي مخابرات -خیابان بالدیان -گچساران  -یاسوج  074-32223100

 جتمع پزشکان قوخیابان قارن م-ساري  01133315114 مازندران دندانپزشکی مطب دندانپزشکي دکتر نرجس هوشیاري

 38واحد  -طبقه سوم  -ساختمان صبا  -خیابان شهید فاطمي )دور شهر(  -قم  37746741 قم دندانپزشکی دکتر سید محمود نعیمیان

 بهمن 22خیابان  -میدان اقدسیه  29121010 تهران بیمارستان بیمارستان نیکان )بخش بین الملل(

 22واحد -طبقه دوم  -مجتمع صدف  -خیابان پاسداران  -سنندج  -کردستان  33284163 كردستان فیزیوتراپی فیزیوتراپي بهتوان فیزیوتراپي کردستان

 خیابان شهید بهشتي-سیاهکل  42322762 گیالن آزمایشگاه آزمایشگاه سینا سیاهکل

 حنب سینما کیهان -خیابان شریعتي  -دورود   لرستان عینک سازی عینک سازي سعید )دورود(

 عینک سازی چشمان
سیستان و 

 بلوچستان
 تقاطع مصطفي خمیني-خیابان امیر المومنین-زاهدان 332330324

 دندانپزشکی دندانپزشکي دکتر ملک رئیسي دندانپزشکي سیستان و بلوچستان
سیستان و 

 بلوچستان
 روبرو داروخانه شبانه روزي آریا-کوچه پرستار-خیابان بعثت-چهارراه دکترا-زابل 0915541343

 198پالک-نبش میدان نماز-خیابان مصلي-رباط کریم 56411686 تهران تصویربرداری تصویربرداري تهران -پزشکي هسته اي نفس 

 112پالک -7بلوک-8گروه -بین فلکه اول ودوم -خیابان اردستاني-رولت آباد-شهر ري-تهران 33743869 تهران آزمایشگاه آزمایشگاه پاتوبیولوژي دولت آباد آزمایشگاه تهران

 مجتمع مهستان-11عدالت 01732320299 گلستان آزمایشگاه سپهر

 ساختمان پزشکان بزرگمهر-خ طالقاني شرقي-گنبد 01732237300 گلستان آزمایشگاه دکتر ایري

   خوزستان بیمارستان عالمه شیخ محمد کرمي بیمارستان خوزستان

 کوچه حسیني-خیابان برشنورد-صومعه سرا 44329390 گیالن آزمایشگاه پارس )صومعه سرا( آزمایشگاه گیالن

 روبروي پارک کودک -بهمن  22خیابان  32227608 سمنان بیمارستان مرکز آموزشي پژوهشي درماني بهار )فاطمیه( شاهرود



 مرکز فیزیوتراپي کیمیا-جنب داروخانه شبانه روزي دکتر یزدي -ولیعصر خیابان -کردکوي  -استان گلستان  01734342881 گلستان فیزیوتراپی مرکز فیزیوتراپي کیمیا

 کلینیک دندانپزشکي کیمیا -جنب داروخانه شبانه روزي دکتر یزدي -خیابان ولیعصر -کردکوي -استان گلستان 01734342881 گلستان دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي کیمیا

 86پالک-روبروي پارک بهار-شکوفه -عبدل آباد 55865431 تهران دندانپزشکی دندانپزشکي تهراندرمانگاه شبانه روزي هاشم نژاد 

 ابتداي خیابان باهنر-میدان امام-ماهشهر 2369632 خوزستان دندانپزشکی درمانگاه دندانپزشکي آریا

 نبش زمرم-حجتخیابان -زیتون کارمندي-اهواز 06134440274 خوزستان آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر نقاش

 ابتداي خیابان باهنر-میدان امام-ماهشهر 23669357 خوزستان درمانگاه درمانگاه آریا درمانگاه خوزستان

 فارابي خیابان طالقاني شرقي نرسیده به بیمه مرکزي ایران مجتمع صدرا طبقه سوم آزمایشگاه-گنبدکاووس -استان گلستان 01733225001 گلستان آزمایشگاه آزمایشگاه فارابي

 آزمایشگاه سینا-مجتمع آرمان - 13عدالت -خیابان ولیعصر -گرگان -استان گلستان  01732251884 گلستان آزمایشگاه آزمایشگاه سینا

 تهران 88866619 تهران کلینیکي کلینیک درد ماهان کلینیکي تهران

 9نبش کوچه -خیابان خاکشناسي  -شیراز 07132277986 فارس دندانپزشکی فارس -کلینیک دندانپزشکي بهار 

 مرکز تصویربرداري آراد-مجتمع پزشکي آراد - 34عدالت -خیابان ولیعصر -استان گلستان 01732353585 گلستان تصویربرداری گلستان-مرکز تصویربرداري آراد 

 مرکز فیزیوتراپي عرب ابویي- 28پالک - 7طالقاني -خیابان طالقاني شرقي -گنبد کاووس -استان گلستان  01733383812 گلستان فیزیوتراپی گلستان -مرکز فیزیوتراپي تینا 

 لرستان -بروجرد  33352097 لرستان بیمارستان بیمارستان کوثر بروجرد)تامین اجتماعي(

 لرستان -دورود  33352097 لرستان بیمارستان بیمارستان نرگس دورود

 بروجرد 42537181 لرستان مطب دکتر کامران یعقوب پور )متخصص داخلي (

 طبقه دوم-ساختمان فومن-کوچه پزشکان-خیابان شهدا-فومن 034724788 گیالن دندانپزشکی آقادکتر مسعود سازگار رودسري

 خیابان امام خمیني )ره (-کوهدشت  32623756 لرستان مطب مطب دکتر عبدالرضا ماهرویي) متخصص داخلي(

 فیزیوتراپی تسکین
 كهكیلویه و بویر

 احمد
 ابتداي خیابان معلم-چهارراه هالل احمر-یاسوج 0743338067

 مطب دکتر فتعلي محمودي
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 طبقه اول داروخانه شبانه روزي دکتر حکمتي-خیابان عمده فروشان 07433221975

 داروخانه کودایي
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 خیابان ولي عصر-چورام-دهدشت 07433362811

 2واحد-6طبقه-برج پزشکي اهواز-نبش میهن-کیانپارس-اهواز 06133387299 خوزستان فیزیوتراپی آتیه



 نیردین
تجهیزات 

 پزشکی
 طبقه اول-مجتمع پزشکي آریان-نبش خیابان شهریور شرقي-کیانپارس 06133339118 خوزستان

 خرم آباد 33331370 لرستان مطب مطب دکتر مهرداد نامداري )متخصص قلب (

 طبقه منفي-نبش کوچه مدیر-خیابان شهید زواره-بلوار رسالت-ورامین 36291979 تهران آزمایشگاه آریا طب

 بین شهدا و چهارراه بانک-خرم آباد  33319620 لرستان مطب مطب دکتر معصومه غفارزاده )متخصص زنان (

 خرم آباد شهداي شرقي 33318114 لرستان مطب مطب دکتر محمد علي جلیلي )متخصص اورتوپد( مطب لرستان

 میدان شهدا -خرم آباد  33315268 لرستان مطب مطب دکتر صادق رضا زاده )متخصص چشم (

 باالتر از بیمارستان امام خمیني-خیابان سید مصطفي  -بروجرد  42506696 لرستان مطب مطب دکتر ناصر مرادي )عمومي (

 میدان بسیج -بروجرد  42451422 لرستان مطب مطب دکتر مهدي امانتچي )عمومي (

 خرم آباد 33331715 لرستان مطب مطب دکتر علي صادقي )متخصص چشم (

 خیابان علوي -خرم آباد  33408882 لرستان مطب مطب دکتر فتح اله شفیع زاده

 خیابان بهار -بروجرد  42539348 لرستان مطب مطب دکتر رضا لهراسبي مطب لرستان

 طبقه سوم -ساختمان خورشید  -خرم آباد  33324923 لرستان مطب امیر جباريمطب دکتر 

 خیابان شهدا-بروجرد  42628795 لرستان مطب مطب دکتر محمد حسین فرزان

 ابتداي خیابان رضا سقابي-میدان اسد آبادي-خرم آباد 33308860 لرستان مطب دکتر یاري )پزشک عمومي(

 کوچه شهید فضلي-انتهاي خیابان آیت هللا کاشاني -اسالم شهر  56124791 تهران درمانگاه درمانگاه تهران درمانگاه خیریه امام رضا )ع (

 داروخانه داروخانه گشتاسبي )دهدشت(
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 امام خمیني-خیابان سپاه 07432270789

 داروخانه ایرج میرزایي )گچساران(
كهكیلویه و بویر 

 احمد
  

 طبقه دوم-ساختمان پزشکان مقدم-روبروي مسجد امام سجاد-انتهاي خیابان کاشاني-اسالمشهر 56153646 تهران دندانپزشکی دندانپزشکي تهران ارژنگ خلیلي

 3واحد-طبقه اول-120پچالک-روبروي شهر کتاب-جنب خیابان کامرانیه-نیاوران-تهران 22805846 تهران دندانپزشکی پرهام یوسفي زاده

 طاقبستان -کرمانشاه  08334274641 كرمانشاه بیمارستان امام حسین بیمارستان کرمانشاهبیمارستان 



 دندانپزشکی نیکبخت
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 جنب داروخانه شبانه روزي دکتر حکمتي-خیابان عمده فروشي-یاسوج 07433232291

 چهار راه نو بهار-سي متري اول -بهمن  22-کرمانشاه  08338439168 كرمانشاه دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي دولت

 خیابان شهید اجاقي )مقابل بلوار ظفر (-چهار راه گلستان -کرمانشاه  08338258881 كرمانشاه دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي گلستان

 خیابان راه کربال-اسالم آباد غرب -کرمانشاه  08345223227 كرمانشاه دندانپزشکی مطب دندانپزشکي دکتر توفیق یاري

 -چهار راه سي متري  -بلوار نو بهار  -کرمانشاه  08337298689 كرمانشاه آزمایشگاه آزمایشگاه بو علي آزمایشگاه کرمانشاه

 چهار راه سي متري -بلوار نو بهار  -کرمانشاه  08337298689 كرمانشاه آزمایشگاه آزمایشگاه طبي بوعلي

 خیابان برق -بهمن  22 -کرمانشاه  09188559727 كرمانشاه فیزیوتراپی فیزیوتراپي کرمانشاه -کلینیک فیزیوتراپي بهار 

 155پالک-جنب اداره دارایي-بلوار میر داماد-تهران 22277201 تهران آزمایشگاه باران آزمایشگاه تهران

 پارکینگ شهرداري -کرمانشاه  083337230679 كرمانشاه دندانپزشکی دندانپزشکي آران

 مطب مطب دکتر روح انگیز خادم زاده)متخصص قلب و عروق (
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 کوچه شهید پیکانیان-جنب سونوگرافي دکتر نعمتي  -خیابان سپاه -دهدشت  07432269604

 خیابان دبیر اعظم -کرمانشاه  083377215760 كرمانشاه دندانپزشکی دندانپزشکي دکترفرشچي دندانپزشکي کرمانشاه

 طبقه دوم-ساختمان حکیم -روبروي آزمایشگاه فارابي-کوي شمس-سرچشمه -اردبیل  09145940040 اردبیل دندانپزشکی مطب دندانپزشکي دکتر شیدا فضلعلي زاده دندانپزشکي اردبیل

 طبقه ي سوم- 109پالک -پزشکان امین  ساختمان-خیابان معلم -اردبیل  33256013-045 اردبیل فیزیوتراپی کلینیک فیزیوتراپي دکتر مهسا حسیني صنعتي

 ساختمان پاستور-سعدي جنوبي-ایالم 08433366589 ایالم دندانپزشکی قدرت هللا نوري

 متر به سمت چهارراه رسالت 500 -تاالر بانک صادرات-متري اشرفي اصفهاني  24 33362221 ایالم دندانپزشکی کلینیک ایالمیان دندانپزشکي ایالم

 کلینیک لبخند-پایین تر از کوچه نادري-خیابان امناف 33336261 ایالم دندانپزشکی امین فالحي

 کلینیکي شبکه بهداشت و درمان دنا
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 ابتداي بلوار شهید رجایي-سیسخت 07433442214

 10پالک-خیابان مجد-شرقيخیابان سرو -میدان کاج-سعادت آباد  22135840 تهران آزمایشگاه آمیتیس آزمایشگاه تهران

 آزمایگاه پارس-طبقه اول -پاساژ کوروش-31عدالت -خیابان ولیعصر -استان گلستان  01732328055 گلستان آزمایشگاه آزمایشگاه پارس گرگان

 پورقاز طبقه دومساختمان دکتر -جنب بیمه ایران -خیابان طالقاني -گنبد کاووس 01733235930 گلستان آزمایشگاه آزمایشگاه سینا گنبد



 فیزیوتراپی فیزیوتراپي خیام
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 MRIمرکز  -خیابان شهید ملک پور  -گچساران  -کهگیلویه و بویراحمد  07432228655

 3واحد-طبقه دوم-1669پالک-نبش بانک صادرات-باالتر از پمپ بنزین-کارگرشمالي-تهران 88026390 تهران دندانپزشکی دکتر خرازي

 جنب داروخانه هالل احمر-چهاررراه میکاییل-رشت 33331208 گیالن آزمایشگاه گیالن -آزمایشگاه دکتر نیکوکار 

 161پالک-بنبست میثمي-بلوار قائم-چهارراه طالقاني-کرج 32702364 البرز تصویربرداری پزشکي هسته اي طبیب تصویربرداري البرز

 طبقه اول - 88ساختمان حافظ پالک  -خیابان حافظ  -خیابان فرهنگ  -ساري  -مازندران  01133311402 مازندران فیزیوتراپی مرکز فیزیوتراپي نیکان

   سمنان دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي درمانگاه رضوي

 -طبقه همکف -ساختمان کالنتري -11عدالت -خیابان ولیعصر -استان گلستان  01732363668 گلستان فیزیوتراپی مرکز فیزیوتراپي قائم )شیخ االسالمي (

 205پالک -طبقه دوم -پاساژ صدرا -14عدالت -خیابان ولیعصر -گرگان  01732362582 گلستان دندانپزشکی دندانپزشکي دکتر زوار دندانپزشکي گلستان

 5پالک-69خیابان عبادي  05137341001 خراسان رضوی دندانپزشکی تیک دندانپزشکي خراسان رضوي

 بلوار نیایش -فلکه صفائیه  -قم  0253172 قم دندانپزشکی سینا دندانپزشکي قم کلینیک

 روبروي اورژانس.-خیابان کندوان-درود 43220012 لرستان آزمایشگاه رازي )دورود(

 4طبقه  -پزشکان قائم ساختمان  13خیابان ولیعصر عدالت -گرگان  -استان گلستان  01732230606 گلستان فیزیوتراپی مرکز فیزیوتراپي طب مدرن

 کوچه سجاد-چهارراه حافظ جنوبي-خیابان شهدا-بروجرد 4261140 لرستان درمانگاه امام سجاد )بروجرد(

 داخل درمانگاه فرهنگیان -میدان تختي-خرم آباد 33332898 لرستان داروخانه لرستان -داروخانه دکتر شمس 

 1واحد  -مجتمع هیوه چي  -روبروي بیمارستان دکتر بسکي  -خیابان طالقاني شرقي  -گنبد کاووس  -استان گلستان  01735440454 گلستان دندانپزشکی دندانپزشکي دکتر کشوري

 میدان قانع-بهاران-سنندج 09188735960 كردستان داروخانه داروخانه دکتر حسین زاده

 خیابان شهداي شمالي -بیجار  -کردستان  38237440 كردستان داروخانه داروخانه دکتر وفایي داروخانه کردستان

 ابتداي خیابان کشاورز-سنندج 33242918 كردستان داروخانه داروخانه شبانه روزي دکتر خدیو داروخانه کردستان

 4واحد -طبقه سوم-مجتمع مهر-کوچه یغموري-خیابان پاسداران-سنندج 33285876 كردستان دندانپزشکی سمیه مجیدي دندانپزشکي کردستان

 خیابان شهید مطهري -شهرک دانشگاه  -بیجار  -کردستان   كردستان داروخانه داروخانه دکتر وثوقي داروخانه کردستان

 مجتمع پزشکان یاس-خیابان جمهوري-سقز 36214084 كردستان آزمایشگاه دکتر معین)سقز( آزمایشگاه کردستان

 مجتمع پزشکي مهر-خیابان امام-سقز 36221595 كردستان آزمایشگاه مهر )سقز( آزمایشگاه کردستان



 خیابان شهداء -بیجار  -کردستان  38223375 كردستان داروخانه داروخانه دکتر کامیار داروخانه کردستان

 کوچه بانک تجارت-میدان جمهوري-سقز 36219701 كردستان آزمایشگاه دانش )سقز( آزمایشگاه کردستان

 ساختمان پزشکان رازي-میدان جمهوري-سقز 26308290 كردستان داروخانه کردستان دکتر احمدي پور)سقز( داروخانه

 ساختمان پزشکان رازي-میدان جمهوري-سقز 36210956 كردستان فیزیوتراپی دکتر سینا شکري فیزیوتراپي کردستان

 ساختمان راستي-کوچه دهزني-امامخیابان -سقز 36237000 كردستان فیزیوتراپی دکتر راستبین)سقز( فیزیوتراپي کردستان

 روبروي سینما سابق-خیابان امام-سقز 36228871 كردستان داروخانه دکتر قدرتي )سقز( داروخانه کردستان

 چهارراه آزادگان-خیابان توحید-بیجار 38231596 كردستان آزمایشگاه هخامنش آزمایشگاه کردستان

 سه راه بیمارستان-بانه -کردستان 34269292 كردستان داروخانه دکتر سعیدپور داروخانه کردستان

 پاساژ شهرداري-دیواندره-کردستان 38726640 كردستان آزمایشگاه دکتر شریفي آزمایشگاه کردستان

 بیمارستان شهدا-بلوار پیشمرگه -دهکالن  كردستان داروخانه دکتر سرابي داروخانه کردستان

 خیابان استقالل-دهگالن-کردستان 35125386 كردستان داروخانه کردستانداروخانه دکتر خمیس آبادي داروخانه 

 خیابان امام-کامیاران-کردستان 35533943 كردستان داروخانه دکتر گودرزي داروخانه کردستان

 خیابان انتظام-کامیاران-کردستان 35527849 كردستان تصویربرداری سونوگرافي دکتر ریاض لطفي تصویربرداري کردستان

 خیابان سید جمال -قروه  -کردستان  34591110 كردستان داروخانه قروه داروخانه کردستان -داروخانه دکتر زهري 

 بیمارستان بوعلي -مریوان  -کردستان  34591110 كردستان داروخانه داروخانه دکتر خردمند داروخانه کردستان

 مجتمع پزشکي سعید -خیابان شریعتي  -قروه  -کردستان   كردستان فیزیوتراپی فیزیوتراپي نوین فیزیوتراپي کردستان

 کوچه مسجد -میدان اتحاد  -قروه  -کردستان  35225144 كردستان تصویربرداری سونوگرافي دکتر احسان فیض تصویربرداري کردستان

 خیابان شریعتي -قروه  -کردستان  35224660 كردستان آزمایشگاه آزمایشگاه کردستان -قروه  -آزمایشگاه بوعلي 

 8پالک  -کوچه اول  -کوچه شهید احمد پورحسین  -خیابان زرافشان  -بعداز میدان نماز  -اسالمشهر  -تهران  56357779 تهران تصویربرداری تصویربرداري تهران -مرکز پزشکي هسته اي بهاران 

 میدان تختي -آباد  خرم -لرستان  06633339164 لرستان کلینیکي درمانگاه فرهنگیان )خرم آباد (

 میدان تختي -خرم آباد  -لرستان  33320611 لرستان عینک سازی عینک سازي خاورمیانه )عینک سراي فرهنگیان (

 روبروي خیابان ناصرخسرو -خیابان انقالب  -خرم آباد  -لرستان  33224009 لرستان مطب مطب جبار رسولي

 .7پالک–خیابان بهار  -سه راه کبیري طامه )شاهین( –بزرگراه نیایش شرق -تهران  44610850 تهران دندانپزشکی عرفان نیایش دندانپزشکي تهران



 خیابان شریعتي -قروه  -کردستان  35226750 كردستان آزمایشگاه قروه آزمایشگاه کردستان -آزمایشگاه رازي 

 جنب ساختمان پزشکان -بلوار رسالت  -مریوان  -کردستان  34532312 كردستان آزمایشگاه مریوان آزمایشگاه کردستان -آزمایشگاه پارس 

 روبروي بیمارستان صالح الدین ایوبي -بانه  -کردستان  34266499 كردستان تصویربرداری بانه تصویربرداري کردستان -سونوگرافي دکتر مولودي 

 18واحد-طبقه ششم-ساختمان آرمان-عطارانابتداي -میدان صدوق-قم 09105831865 قم دندانپزشکی فاطمه محمودي

 دندانپزشکی دکتر قاسمي
سیستان و 

 بلوچستان
 روبروي آزمایشگاه جهان تیر-جهارراه دکتري-زابل  09151423198

 پوربلوار شهید عبداله  -خیابان سرباز  -مهاباد  -آذربایجان غربي  04442226144 آذربایجان غربی بیمارستان مهاباد -امام خمیني ره 

 32523948 همدان دندانپزشکی دندانپزشکي همدان-دکتر منصور سلطاني 
 -ابتداي بلوار والیت  -طبقه دوم //// روزهاي زوج :همدان  -بهمن مجتمع پزشکي سینا  22جنب داروخانه  -خیابان بوعلي  -روزهاي فرد :همدان 

 38214771درمانگاه خصوصي مهرگان

 7واحد-طبقه دوم-مجتمع تجاري حافظ-روبروي بیمارستان سجاد-خیابان ولیعصر-شهریار 65266800 تهران فیزیوتراپی فیزیوتراپي طاها

 پارکینگ شهرداري 08337298690 كرمانشاه آزمایشگاه آزمایشگاه رازي

 با هنر روبروي بیمارستان -ابتداي خیابان قرني -کرمان  03432265016 كرمان بیمارستان بیمارستان امام حسین )ع( کرمان

 10پالک  -ابتداي خیابان مدرس  -باالتر از مهدیه تهران  -خیابان ولیعصر )امیریه (  -تهران  55494533 تهران عینک سازی عینک مدرس عینک سازي تهران

 مجتمع آریا -شمالي طالقاني  -چهار راه جنگلده  -شهرستان علي آباد  -گلستان  01734238336 گلستان آزمایشگاه آزمایشگاه سپید علي آباد

 13پالک  -کوي زرناني  -روبروي مخابرات  -خیابان سعدي وسط  -زنجان  02433323070 زنجان آزمایشگاه آزمایشگاه بوعلي

 روبروي بانک تجارت -سعدي وسط  -زنجان  02433360236 زنجان تصویربرداری مرکز تصویربرداري خاتم االنبیاء

 جنب خیابان امید -شهرک فرهنگیان  -ارومیه  -استان آذربایجان غربي  04431881 آذربایجان غربی بیمارستان بیمارستان تخصصي امید

 باالتر از فلکه دانشگاه-تبریز 33373900 آذربایجان شرقی بیمارستان شهید مدني )تبریز( بیمارستان آذربایجان شرقي

 میدان راه آهن-تبریز 04134424423 آذربایجان شرقی بیمارستان طالقاني بیمارستان آذربایجان شرقي

 خیابان منجم-تبریز  آذربایجان شرقی بیمارستان علوي

 ساري ،خیابان قارن ،مجتمع پزشکي نور،طبقه اول 9-01133312708 مازندران آزمایشگاه آزمایشگاه نور

 فرعي فجري شده از یک اصلي6925طبقه اول پالک ثبتي - 2نبش شریفي -بلوار شهید شریفي -بابلسر 01135331616 مازندران دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي مهرگان بابلسر

 طبقه دوم-6واحد-57پالک-خیابان ظفر-خیابان شریعتي-تهران 22900166 تهران دندانپزشکی دکتر کاملیا علیجاني دندانپزشکي تهران



 کرمانشاه،خیابان دبیر اعظم دکتر حیدر پناهي 08337294895 كرمانشاه دندانپزشکی کلینیک جواداالئمه کلینیکي کرمانشاه

 طبقه اول -ساختمان ایران-خیابان انقالب-رشت 33344484 گیالن دندانپزشکی مطب دندانپزشکي سعدهللا توکلي

 مطب دکتر فرشته غالمپور
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 بانک پارسیان-سلطانیهساختمان -سردار جنگل جنوبي -یاسوج 09178806201

 داروخانه داروخانه رحمت
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 کلینیک زاگرس -چهارراه معاد  -یاسوج -کهکیلویه و بویر احمد  0743345002

 داروخانه داروخانه دکتر پادیز
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 فلکه مادر-خیابان سادات -لنده 07432462185

 درمانگاه کهکیلویه و بویر احمددرمانگاه سینا درمانگاه 
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 دي 9روبروي دبیرستان دخترانه نمونه  -متري  20خیابان  -شهرک امام حسین  -یاسوج  -کهکیلویه و بویر احمد 07433337311

تصویریرداري کهکیلویه و  -سونوگرافي و رادیولوژي دکتر رضا بهشتي 

 بویر احمد
 تصویربرداری

و بویر كهكیلویه 

 احمد
 طبقه همکف -ساختمان اکسیر  -کوچه شهید محمدي  -خیابان منتظري  -یاسوج  -کهکیلویه و بویر احمد  09032881333

 درمانگاه درمانگاه امیر
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 مبعد از هتل ارم جنب درب پشتي بیمارستان شهید بهشتي یا اورژانس قدی-متري 60خیابان -یاسوج 07433226876

 ابتداي آیت هللا کاشاني -فلکه دوم صادقیه  -تهران  44092621 تهران بیمارستان بیمارستان ابن سینا )بخش بین الملل( بیمارستان تهران

 شرقي 5انتهاي خیابان -کیانپارس-اهواز 0613202 خوزستان دندانپزشکی تابان دندانپزشکي خوزستان

 2پالک  -کوي شهید رخشا  -باالتر از تقاطع فردوسي  - 2خیابان مولوي  -آذربایجان غربي  31010 آذربایجان غربی جراحیمرکز  جراحي محدود میالد نور ارومیه

 خیابان صفا-بروجرد  42601414 لرستان مطب مطب دکتر شیشه چي )عمومي(

 شهید کاکاوندخرم آباد خیابان امام خمیني کوچه  33316660 لرستان مطب فضل اله پور نجاري )جراح (

 خرم آباد بین شهدا و چهار راه بانک 33205033 لرستان مطب مطب دکتر مسعود فروزان فر)عمومي(

 ازنا 43424470 لرستان داروخانه داروخانه بیمارستان امام علي ازنا

 بروجرد خیابان تختي 42532180 لرستان داروخانه داروخانه آزادي )دکتر رخشان(

 بین چهارراه بانک و شهدا-خرم آباد  33302376 لرستان داروخانه داروخانه دریکوندي

 خرم آباد میدان آزادي 33336153 لرستان داروخانه داروخانه بیمارستان شهید رحیمي

 پلدختر کوي بسیجیان 32228230 لرستان داروخانه داروخانه بیمارستان امام خمیني پلدختر



 بروجرد 72531711 لرستان داروخانه داروخانه کوثر بروجرد

 ازنا خیابان انقالب 43424648 لرستان داروخانه داروخانه آفاق

 ازنا خیابان انقالب 43423280 لرستان داروخانه داروخانه رازي ازنا

 روبروي کلینیک شهید رحیمي-چهارراه بانک -خرم آباد  33305540 لرستان داروخانه داروخانه ابراهیمي

 بروجرد خیابان شریعتي 42629700 لرستان داروخانه آزمایش(داروخانه حکمت)دکتر 

 پایگاه هوایي-بوشهر  07731542072 بوشهر بیمارستان بیمارستان امیرالمومنین)ع(نهاجا بوشهر بیمارستان بوشهر

 نبش کوچه شاهنده -محمد تقي خیابان حاج  -پارکینگ شهرداري  -کرمانشاه  08337210617 كرمانشاه آزمایشگاه کرمانشاه -آزمایشگاه آریا 

 طبقه دوم -ساختمان البرز  - 81عدالت  -جاده ناهارخوران  -گرگان  -گلستان  01732522588 گلستان دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي لبخند

 41خیابان شیخ صدوق شمالي کوچه  -اصفهان  36639875 اصفهان دندانپزشکی درمانگاه دندانپزشکي شیخ صدوق

 خیابان حافظ جنوبي -بروجرد  -لرستان   لرستان مطب علي رئیسي )پزشک عمومي(دکتر 

 طبقه اول -ساختمان شجاعي  -میدان آزادي  -بردسیر -کرمان   كرمان دندانپزشکی دکتر فاطمه خسروي

 طبقه اول -ساختمان شجاعي  -میدان آزادي  -بردسیر  -کرمان  03433527270 كرمان دندانپزشکی دکتر فائزه خسروي

 4واحد  -طبقه اول -مجتمع نوین - 34عدالت -خیابان ولیعصر -گرگان -استان گلستان 01732328602 گلستان فیزیوتراپی مرکز فیزیوتراپي آتیه

 31استان گلستان ،خیابان ولیعصر ،عدالت  01732322340 گلستان آزمایشگاه آزمایشگاه آرتین

 42واحد  - 6مجتمع پزشکي توسعه طبقه  - 16نبش فرهنگ  -خیابان فرهنگ  -ساري  -مازندران  01133305346 مازندران فیزیوتراپی فیزیوتراپي مداوا

 پارکینگ شهرداري 08337272634 كرمانشاه آزمایشگاه آزمایشگاه پارس

 فیزیوتراپی فیزیوتراپي سینا
سیستان و 

 بلوچستان
 87پالک -روبروي ساختمان پزشکان میالد -مدرس و غدیر حد فاصل -خیابان خیام -زاهدان  05433412194

 فیزیوتراپی فیزیوتراپي امید
سیستان و 

 بلوچستان
 روبروي آزمایشگاه پردیس-خیابان خیام  -زاهدان  

 آزمایشگاه آزمایشگاه امید
سیستان و 

 بلوچستان
 شفاجنب کلینیک -نرسیده به تقاطع توحید -خیابان خیام  -زاهدان  05433433893

 طبقه اول-جنب نمایند گي بیمه آسیا -خیابان محمدیان -نمین  04532324431 اردبیل دندانپزشکی مطب دندانپزشکي دکتر رحیمي

 طبقه ي دوم-ارمیا ساختمان پزشکان -روبروي آزمایشگاه فارابي -کوچه ي شمس -میدان سرچشمه -اردبیل  04533238166 اردبیل دندانپزشکی مطب دندانپزشکي خانم دکتر موالئي



 بسیج چهارم -کوي بسیج  -انتهاي شصت متري  -خرم آباد  3الي  33355302 لرستان بیمارستان مرکز پرتو درماني و آنکولوژي باران

 طبقه همکف-ساختمان پویا -میدان شهدا-ساوه  42223261 مركزی آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر محبي ساوه

 ساختمان زاگرس -ابتداي حافظ جنوبي  -بروجرد  -لرستان  42609946 لرستان تصویربرداری بابادي بروجنيتصویربرداري فک و صورت دکتر 

 66واحد  -ساختمان زاگرس  -نبش کوچه سجاد  -ابتداي حافظ جنوبي  -بروجرد  -لرستان  42603859 لرستان دندانپزشکی دندانپزشکي لرستان -دکتر زهره جمشیدي دندانپزشک 

 جنب خیابان ملک الشعرا-شهرستان کردکوي -استان گلستان  01734346738 گلستان درمانگاه دکتر وحید درمانگاه

 جنب خیابان ملک الشعرا-شهرستان کردکوي-استان گلستان  01734346738 گلستان دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکي دکتر وحید

   خوزستان بیمارستان مادر رامهرمز بیمارستان خوزستان

 خیابان شهید بهشتي ،روبروي هالل احمر ،نبش خیابان عدالت 08632239997 مركزی عینک سازی عینک آراد

 طبقه سوم -باالي داروخانه مرمر  -ابتداي خیابان سید جمال الدین  -میدان امام  -شهرستان بهار  -همدان  08134509370 همدان دندانپزشکی دکتر آیدا فرج زاده دندانپزشک

 طبقه سوم -باالي داروخانه مرمر  -ابتداي خیابان سید جمال الدین  -میدان امام  -شهرستان بهار  -همدان  08134511028 همدان دندانپزشکی محمد مهدي رحیمي فرد دندانپزشکدکتر 

 چهارراه هالل احمر-کرمانشاه  08337218205 كرمانشاه بیمارستان بیمارستان محمد کرمانشاهي

 تربت حیدریه -خراسان رضوي   خراسان رضوی بیمارستان دي بیمارستان خراسان رضوي بیمارستان نهم

 مطب دکتر حاتم صالح پور )متخص گوش و حلق و بیني(
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 باالي داروخانه دکتر بهور-روبروي بیمارستان شهید بهشتي-شهید منتظري 09176274248

 دندانپزشکی محمدرضا اکبري
و بویر كهكیلویه 

 احمد
  

 به طرف سرچشمه-چهارراه امام-اردبیل 33239257 اردبیل عینک سازی عینک رضامند

 گوگد  اصفهان بیمارستان بیمارستان حضرت آیت اله گلپایگاني بیمارستان اصفهان

 خیابان بازارچه کوچه اول -کوهدشت  -لرستان  06632642711 لرستان عینک سازی عینک سازي صفاري

 خیابان شهدا -بروجرد  -لرستان  06642627142 لرستان مطب باغچه سرا متخصص کودکان )بروجرد(دکتر 

 9پالک  - 33کوچه  -بلوار طالقاني  -رفسنجان  -کرمان  03434268874 كرمان کلینیکي کلینیک ثامن الحجج رفسنجان

 ابتداي خیابان استقالل ساختمان پزشکان صدف-آزادي میدان  -کرمان  32468817 كرمان دندانپزشکی دندانپزشکي دکتر حمید نوري

 طبقه دوم -ساختمان سوسنگرد  -خیابان حکیم نظامي  -آستار  44826696 گیالن دندانپزشکی دکتر بیژن حیادخت



   آذربایجان شرقی بیمارستان آیت هللا کوه کمري)مرند( بیمارستان آذربایجان شرقي

   كرمانشاه بیمارستان بیمارستان کرمانشاهبیمارستان شهدا)پل ذهاب( 

   آذربایجان شرقی بیمارستان شهداء )تبریز(

 5واحد-5طبقه -ساختمان پزشکان ایرانیان- 20بعد از کوچه-خیابان امام جمعه -کرمان 32489064 كرمان دندانپزشکی دکتر حجت فرنودي

 785شماره  -بلوار امام خمیني  - لواسان -تهران  25713 تهران بیمارستان بیمارستان مهرآئین

 7پالک -خیابان بهار -سه راه کبیري طامه )شاهین(-بزرگراه نیایش شرق -تهران 44610850 تهران آزمایشگاه عرفان نیایش آزمایشگاه تهران

بیمارستان  -بیمارستان تخصصي و فوق تخصصي بیمارستان میالد الهیجان 

 گیالن
 ابتداي بزرگراه شمالي الهیجان به لنگرود -الهیجان  -گیالن  42426670 گیالن بیمارستان

 مجتمع پزشکي آفتاب -جنب مرکز زیتون  -خیابان فردوسي  -فلکه سنگر  -ملي راه  -اهواز  -خوزستان  06134490917 خوزستان فیزیوتراپی فیزیوتراپي خوزستان -فیزیوتراپي آفتاب اهواز 

 طبقه اول-مجتمع ایرانیان -خیابان دانشور )مهر شرقي (جنب بانک انصار -کیانپارس -اهواز 33731260-061 خوزستان تصویربرداری محمد امین کاووسيمرکز رادیولوِژي فک و صورت دکتر 

 طبقه دوم-30پالک-ابتداي بلوار دریا-سعادت آباد 88373720 تهران عینک سازی عینک سازي دانیال

 37پالک -نصرت غربي-کارگر شمالي-میدان انقالب 66426891 تهران آزمایشگاه سیمرغ

مرکز تخصصي رادیولوژي فک و صورت دکتر مهدوي اصل تصویربرداري 

 گلستان
 -طبقه دوم -طبقه فوقاني بانک پاسارگاد -34نبش عدالت -خیابان ولیعصر -استان گلستان  01732322598 گلستان تصویربرداری

 نرسیده به مرکز بهداشت شهرستان -خ کاشاني  -یزد   یزد کلینیکي همن کلینیکي یزددرمانگاه تخصصي مغز و اعصاب و روان ب

 طبقه دوم -ساختمان پزشکان فاطمه الزهرا  -11جنب کالنتري  -خیابان چهل متري  -خرمشهر  -خوزستان  06153523309 خوزستان دندانپزشکی دکتر مهرداد خراساني دندانپزشک

 طبقه همکف -10پالک  -مجتمع امید  -نبش خیابان فاضل  -خیابان اصلي )زیتون(  -زیتون کارمندي  -اهواز  -خوزستان  06134439718 خوزستان فیزیوتراپی فیزیوتراپي خوزستانفیزیوتراپي بوعلي اهواز 

 دندانپزشکی دکتر فرزانه احمدي دندانپزشک
چهار محال و 

 بختیاری
 طبقه اول 10پالک  48بانک ملي مرکزي کوچه روبروي  -فلکه آبي  -شهرکرد  03832278220

 فیزیوتراپی فیزیوتراپي بهتوان
چهار محال و 

 بختیاری
 101طبقه اول شماره  -مجتمع بهرام  -چهارراه فصیحي  -شهرکرد  03832262815

 1020پالک-قبل از چهارراه خسرو-بعد از فلکه اول صادقیه-ستارخان خیابان-تهران 44239030 تهران دندانپزشکی مطب دندانپزشکي دکتر کریم زاده)ستارخان( دندانپزشکي ،تهران

 1پالک-نبش کوچه مهر-میدان شاد آباد-تهران  66790300 تهران دندانپزشکی مطب دندانپزشکي دکتر کریم زاده)شاد آباد( دندانپزشکي تهران

 طبقه همکف-6پالک-خیابان امیرکبیر ابتداي-شهرک گلستان-22منطقه-تهران 44758595 تهران فیزیوتراپی نسیم سالمت



 عینک سازی عینک نور
چهار محال و 

 بختیاری
 عینک سراي نور -مجتمع زیتون  -دوازده محرم  -شهرکرد  -چهارمحال بختیاري  32251894

 مجتمع تجاري سماء-طبقه اول -سماءشهرک -بلوار مظفر-شهرک باقري-اتوبان شهید خرازي 46021671 تهران دندانپزشکی کلینیک دندان پزشکي سماء

 بلوار کشاورز.-ساري 33410905-33411906 مازندران کلینیکي مرکز کلیوي شهروند ساري کلینیکي مازندران

 4پالک  -ساحلي غربي  -پل شهدا  -خرم آباد  -لرستان  33301905 لرستان عینک سازی عینک آوین )خرم آباد (

 میدان شهدا -خرم آباد  -لرستان  33308284 لرستان مطب ( دکتر فرشید راعي )متخصص ارتوپد

 14نبش عدالت  -خیابان ولیعصر  -استان گلستان  01732333703 گلستان آزمایشگاه آزمایشگاه رویان

 جنب کافي شاپ آدم برفي -بهمن خیابان گلشن  22 -کرمانشاه  38376161 كرمانشاه دندانپزشکی دکتر یاسر شکري دندانپزشک

 32شماره-اول دزاشیب-میدان قدس-تهران 2713456 تهران فیزیوتراپی دزاشیب

 طبقه اول-ساختمان شاینا-نبش کوچه شهید رحیمي-12باالتراز شهرداري منطقه -ابتداي خیابان مجاهدین اسالم-میدان شهداء-تهران 334440285 تهران آزمایشگاه ممتاز

 جنب بانک ملي-خیابان حافظ  08733624388 كردستان داروخانه کردستانداروخانه دکتر نادري سنندج داروخانه 

 بلوار امام رضا -فردوس  -خراسان جنوبي  05632748001 خراسان جنوبی بیمارستان بیمارستان حضرت رسول فردوس

 خرم آباد میدان امام حسین 4204489 لرستان مطب مطب اسداله رضا پناه

 خرم آباد خ شهداي شرقي کوچه مخابرات 33336426 لرستان عینک سازی عینک آفتاب

 استان گلستان چهار راه فلسفي ،جنب بیمارستان فلسفي ،بخش پاراکلینیکي 01732330930 گلستان کلینیکي بخش پاراکلینیکي بیمارستان قلب شفا

 مطب متخصص بیماریهاي عفوني -دکتر سید شمس الدین موسوي اعظم 
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 جنب عکاسي حجازي -خیابان پزشک  -یاسوج  09024971211

 دندانپزشکی دندانپزشکي کهکیلویه و بویر احمد -کلینیک دندانپزشکي آتیه 
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 روبروي محله بالدیان جنب آموزشگاه رانندگي پارسیان -گچساران  32325277

 دندانپزشکی دکتر محمدکریم الیق نژاد دندانپزشک
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 سردار جنگل شمالي نبش هجرت دوم -یاسوج  33230073

 فیزیوتراپی فیزیوتراپي سالمت
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 درمانگاه زاگرس طبقه اول -چهاراه معاد  -یاسوج  33344912

 دندانپزشکی دکتر الهام نظري دندانپزشک
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 روبروي اورژانس شهید بهشتي نبش کوچه -منتظري خیابان  09021430101



 درمانگاه درمانگاه امام جعفر صادق
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 3هجرت  -سردار جنگل شمالي  -یاسوج  07433227851

 مطب دکتر فرهاد عبادي پزشک عمومي
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 ساختمان میالد -داروخانه دکتر بهپور  باالتر از -روبروي اورژانس شهید بهشتي  -یاسوج  07433232288

 مطب دکتر کاظم زماني متخصص داخلي
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 یاسوج 

 دندانپزشکی کهکیلویه و بویر احمد -دکتر مهران حیدري دندانپزشک 
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 2واحد طبقه سوم  -مجتمع اردانه  -خیابان مهمان سراي عمران  -گچساران  07432230851

 فیزیوتراپی فیزیوتراپي رازي
كهكیلویه و بویر 

 احمد
 درمانگاه فرهنگیان -گچساران  09175728320

 طبقه دوم-1802پالک-ساختمان اطباء-نرسیده به سینما آفریقا-خیابان ولیعصر-تهران 88904466 تهران فیزیوتراپی فیزیوتراپي شفاء

 1802پالک-طبقه چهارم-ساختمان اطباء -نرسیده به سینما آفریقا-باالتر از میدان ولیعصر-تهران 88893331 تهران تصویربرداری سنجش تراکم استخوان ولیعصر

 روبروي مسجد ثامن االئمه -بین میدان مادر و میدان سرگل  -بلوار معلم  -رشت  -گیالن  33534441 گیالن درمانگاه درمانگاه تخصصي قلب و عروق نور درمانگاه گیالن

 ،مرکز تصویر برداري گلستان 12،پالک  29استان گلستان خیابان ولیعصر ،عدالت  01732322150 گلستان تصویربرداری کز تصویربرداري گلستان استان گلستانمر

دکتر مسعود شایگان سید کالئي متخصص جراحي دهان ،فک و زیبایي 

 صورت
 ،روبروي شهرداري ،ساختمان پزشکان مرکزي بابل ،طبقه اولبابل ،میدان هالل احمر  0113220741 مازندران دندانپزشکی

 ،مطب دکتر پرستو نامدار211،واحد 3ساري خیابان فرهنگ ،ساختمان شهریار  01133302010 مازندران دندانپزشکی دندانپزشکي دکتر پرستو نامدار متخصص ارتودنس

 ساختمان پزشکان پارس-میدان شهید شیرودي -تنکابن  01154239849 مازندران آزمایشگاه دکتر زرانگیس خان پور آزمایشگاه پارس تنکابن

©2018 Iran Assistance - All Rights Reserved 

   

•  
 سرویس بین الملل •

 مراکز درمانی •

 شعب •

 درباره ما •

 تماس با ما •
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http://www.iranassistance.com/home/about
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 پرتال همکاران •

 نکته روز

 

 آیا میدانید با عضویت در طرح درمان خانواده کمک رسان، میتوانید با یک تماس درخواست حضور پزشک در منزل خود را داشته باشید ؟”
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