نشانی مرکز درمانی

نام مرکز درمانی
چشم پزشکی رازی

تهران میدان ونک گاندی جنوبی خیابان هفتم یا پالیزبانی شماره 24

کلینیک مرکزی شهر

تهران باالتر از میدان ونک خیابان والی نژاد پالک  24و 20

نوین دیدگان

تهران خیابان احمد قصیر(بخارست) خیابان یکم شماره 16

چشم پزشکی ونک

جراحی محدود حکیم

تهران میدان ونک خیابان حقانی بعد از خیابان گاندی جنوبی پالک 50
تهران بزرگراه آیت اله سعیدی شهرک ولی عصر خیابان بهرامی رو به روی بانک انصار

بیمارستان میمنت

تهران انتهای اتوبان یادگار امام بعد از تقاطع آزادی خیابان میمنت

بیمارستان چشم نور

تهران خیابان ولیعصر باالتر از ظفر ابتدای بلوار اسفندیار شماره96

ز تصویر برداری نگار آزما

تهران میدان شهدا ابتدای خیابان پیروزی پالک1164

مایشگاه پالسما شهرری

شهرری خیابان پیلغوش جنب عکسبرداری رازی پالک35

یشگاه بیمارستان رسالت

تهران ابتدای  45متری رسالت نبش ابوذر غفاری بیمارستان رسالت 021-22852658

آزمایشگاه ابوذر

ینیک دندانپزشکی برتر
آزمایشگاه تات

تهران بلوار ابوذر بین پل اول و دوم نبش یکم شرقی پالک861
تهران خیابان شریعتی بین سمیه و طالقانی نبش کوچه صدیق پالک  3طبقه اول واحد103
تهران تهرانپارس خیابان حجر بن عدی باالتر از فلکه دوم بین خیابان  180و  182غربی پالک 262طبقه سوم واحد 9تلفن 77742565

آزمایشگاه زیبا شهر

تهران بلوار آیت اله کاشانی نبش خیابان الله ساختمان پزشکان شاهین پالک  58تلفن 44111195

آزمایشگاه مایسا

تهران سعادت آباد بین میدان کاج و چهارراه دریا نبش کوچه بیست و هفتم طبقه اول تلفن 41153

درمانگاه بهراد
فیزیوتراپی نشاط

تهران بزرگراه اشرفی اصفهانی نرسیده به مرزداران جنب گلستان  14تلفن44059760
تهران نارمک چهارراه تلفنخانه خیابان شهید ثانی غربی ( 46متری غربی) روبه روی بیمارستان انصاری پالک  384واحد 11تلفن 77950237

زیوتراپی اریکه سالمت

تهران صادقیه بلوار آیت اله کاشانی بلوار اباذر نبش پیامبر شرقی ساختمان آریا پالک 74طبقه سوم واحد 301تلفن 44976601

دانپزشکی دکتر غفاری

تهران نارمک میدان نبوت خیابان آیت جنوبی بین چمن و جویبار غربی

زمایشگاه دکتر راستگو

اسالمشهر خیابان زرافشان کوچه شهید عزتی تلفن56375942

صویربرداری پارمیس

تهران میدان ونک چهارراه جهان کودک ضلع شمال غربی ساختمان  66طبقه اول واحد  2تلفن88205755

فیزیوتراپی پارمین

تهران خیابان ولیعصر به سمت ونک باالتر از سه راه بهشتی نبش کوچه نادر ساختمان پزشکان 2109واحد 11تلفن88556334

فیزیوتراپی سنائی

تهران نازی آباد خیابان مدائن نبش کوچه رنجبر پاساژ یوسف طبقه سوم واحد  38تلفن 55325809

تصویربرداری آرین

تهران فلکه دوم صادقیه پشت بیمارستان ابن سینا خیابان اعتمادیان پالک  42تلفن45861

دانپزشکی دکتر آقاجری

تهران خیابان شریعتی روبه روی میرداماد پالک 1173طبقه چهارم واحد 7تلفن22887547

زشکی هسته ای سینا

تهران خیابان توحید تقاطع ازادی ساختمان پزشکان توحید طبقه اول تلفن66938591

فیزیوتراپی ترنم

تهران میدان بهمن ته خط نازی آباد خیابان بهمنیار جنب بیمارستان مفرح فاز یک طبقه یک واحد 8تلفن55313281

آزمایشگاه نگین

تهران سعادت آباد بلوار دریا نبش صرافهای جنوبی پالک  115تلفن88685011

فیزیوتراپی فردین

تهران شهرک گلستان خیابان گلهای جنوبی نبش شباهنگ شرقی ساختمان پزشکان گلها طبق اول تلفن 44764797

آزمایشگاه پرتولب

تهران میدان ونک خیابان مالصدرا ابتدای خیابان پردیس شماره  14طبقه سوم تلفن 42645

آزمایشگاه ممتاز
فیزیوتراپی کیامهر
فیزیوتراپی نصیری

زشکی هسته ای رازی
آزمایشگاه پاد

یمارستان فرهیختگان
بیمارستان بوعلی
بیمارستان شاه ولی

تهران میدان شهدا ابتدای خیابان مجاهدین اسالم باالتر از شهرداری منطقه  12نبش کوچه شهید رحیمی ساختمان شاینا طبقه اول تلفن33444085
تهران خیابان شریعتی باالتر از خیابان شریعتی باالتر از خیابان یخچال جنب خانه درسا ساختمان پزشکان سبز قلهک پالک 1495طبقه اول واحد 5تلفن
22624731
تهران نارمک خیابان دکتر آیت خیابان فرامرز ابراهیم ساختمان پزشکان الدن پالک  25طبقه اول واحد 4تلفن77905866
تهران خیابان پیروزی بعد از چهارراه کوکاکوال روبه روی مسجد قدس ساختمان  298تلفن77905866
تهران میدان پونک جنب اشرفی اصفهانی نبش کوچه سوم مجتمع پزشکی شفا طبقه اول تلفن44400220
تهران انتهای بزرگراه ستاری شمال میدان دانشگاه بلوار شهدای حصارک 44867262
تهران میدان امام حسین ابتدای خیابان دماوند 3334804
یزد صفائیه میدان عالم بلوار شهدای گمنام جنب دانشگاه ازاد اسالمی یزد 035-38211091

ارستان امام سجاد تبریز

تبریز بلوار شهریار خیابان گلکار041-33283063

ستان امیرالمومنین-جوادیه

تهران نازی آباد انتهای خیابان شیرمحمدی روبه روی پارک سردار جنگل 021-55346318

آزمایشگاه نورا

تهران فرمانیه خیابان اندرزگو نبش عبداللهی جنوبی ساختمان پارسیان پالک  72واحد021-22204109 25

زمایشگاه دکتر زینلی

تهران خیابان ولیعصر باالتر از خیابان فاطمی خیابان مجلسی 021-88939140

مایشگاه نوآوران مالرد

مالرد سرآسیاب نبش خیابان معلم 021-65162910

آزمایشگاه صفادشت

صفادشت بلوار خرقانی نبش کوچه کوثر 021-65430046

آزمایشگاه آروین

تهران بلوار اصلی شهرک اکباتان خیابان شهید نفیسی روبه روی تره بار راه آهن کوچه حسین خانی ساختمان صبا پالک021-44631335 61

فیزیوتراپی ابوذر

تهران خیابان قزوین انتهای خیابان قلعه مرغی ابتدای خیابان ابوذر پالک021-55670777 8

شکی هسته ای سیندخت

تهران فلکه دوم صادقیه بلوار آیت اله کاشانی بین خیابان عقیل و وفا آذر جنب بیمه داناپالک  348ساختمان سروین طبقه دوم واحد021-44039783 7

زشکی هسته ای پارس

تهران میدان ولیعصر بلوار کشاورز بیمارستان پارس 021-82199360

زشکی هسته ای ایران

تهران تجریش میدان قدس ابتدای خیابان شریعتی کوچه مهنای یک 021-22730378

کی هسته ای بهبد غرب

شهرقدس بلوار مصلی روبه روی مصلی 021-46886040

بیمارستان ابن سینا

تهران فلکه دوم صادقیه ابتدای آیت اله کاشانی 021-47900

بیمارستان البرز

تهران خیابان انقالب ابتدای وصال شیرازی 021-66469073

بیمارستان انصاری

تهران نارمک چهارراه تلفنخانه  46متری غربی مجتمع درمانی انصاری 021-77910356

بیمارستان آبان

تهران خیابان کریم خان زند خیابان شهید دکتر عضدی جنوبی پالک021-83839300 86

بیمارستان آپادانا

تهران میدان فردوسی خیابان سپهبد قرنی نبش سپند 021-88827647

بیمارستان تریتا

تهران انتهای همت غرب بعد از شهرک نمونه سپاه روبه روی دریاچه خلیج فارس 021-47241000

بیمارستان شهرام

تهران میدان فاطمی نبش خیابان چهلستون 021-57902000

بیمارستان مدائن

تهران خیابان انقالب صبای جنوبی(برادران مظفر) 021-66412881

رستان چشم پزشکی نگاه

تهران خیابان شریعتی جنب بزرگراه همت خیابان داود گل نبی(کتابی سابق) پالک 021-2355 3

یمارستان یاس سپید

تهران بلوار کشاورز خیابان حجاب کوچه یکم 88995771

درمانگاه رباط کریم

رباط کریم بلوار امام خمینی جنب بانک ملت 021-56433812

صی دهان  ،فک و صورت دکتر یاسر
صافی

تهران میدان ونک خیابان مالصدرا بعد از شیخ بهائی به سمت چمران کوچه گلدشت پالک 203واحد021-88033331 12

آزمایشگاه سعید

تهران ضرابخانه خیابان پاسداران خیابان رفیق دوست (دشستان دهم) پالک021-22863368 2

آزمایشگاه آرمین

تهران خیابان قائم مقام فراهانی نبش کوچه هشتم پالک  155ساختمان پزشکی  183طبقه دوم 021-41884

آزمایشگاه آزادی

تهران خیابان آزادی نبش رودکی طبقه فوقانی بانک سپه 021-66927009

آزمایشگاه مدیکال

تهران میدان امام حسین اول خیابان انقالب روبه روی ایستگاه مترو پالک021-77516651 19

آزمایشگاه تجریش

تهران تجریش ابتدای خیابان ولیعصر باالتر از شرینی سرای الدن بن بست سرشار ساختمان پزشکان تجریش طبقه اول 021-22726473

درمانگاه امیران

اتوبان ساوه نسیم شهر خیابان امام خمینی بین خیابان دوم وسوم طبقه فوقانی داروخانه دکتر نوروزنیا 021-56780915

نپزشکی درمانگاه امیران

اتوبان ساوه نسیم شهر خیابان امام خمینی بین خیابان دوم وسوم طبقه فوقانی داروخانه دکتر نوروزنیا 021-56780915

انگاه شبانه روزی پاستور

تهران خیابان دماوند ایستگاه سبالن 021-77810667

زشکی شبانه روزی پاستور

تهران خیابان دماوند ایستگاه سبالن 021-77810667

بیمارستان اقبال
بیمارستان ایرانشهر
بیمارستان بابک

بیمارستان محب مهر
بیمارستان کیان

تهران خیابان آذربایجان چهارراه رودکی 021-66881217
تهران خیابان شریعتی نرسیده به سه راه طالقانی خیابان جواد کارگر021-71961186
تهران خیابان کارون چهارراه توس 021-66015844
خیابان ولیعصر باالتر از میدان ونک خیابان خلیل زاده 021-85555
تهران خیابان شریعتی باالتر از خیابان ظفر نبش کوچه مرشدی 021-22903370

