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آدرستلفناستاننوع مرکزعنوان مرکز

تھران-میدان آرزانتین-خیابان الوند-پالک8878577523تھرانتصویربرداریالوند تصویربرداري استان تھران

خیابان حافظ -تقاطع جمھوري66707071-6تھرانبیمارستاننجمیه

تھران-میدان دکتر فاطمي-نبش خیابان چھلستون88957391-6تھرانبیمارستانسجاد (شھرام) بیمارستان استان تھران

میدان قیام -خیابان ري-خیابان شھید رضوي-پالک 972-33129111تھرانبیمارستانسوم شعبان بیمارستان استان تھران

بازرگانان (شھید اندرزگو) بیمارستان
استان تھران

خیابان ري -جنب اتوبان شھید محالتي33552001تھرانبیمارستان

خ انقالب - خیابان برادران مظفر نرسیده به چھارراه ولیعصر-بیمارستان مدائن66469205تھرانبیمارستانمدائن بیمارستان استان تھران

خیابا ن ولیعصر بین خیابان مولوي و چھارراه مختاري پال ک 55384925278تھرانبیمارستانپارسا

تھران خیابان آزادي خیابان میمنت66001126-29تھرانبیمارستانآزادي

خیابان آذربایجان - خیابان کارون66875065تھرانبیمارستانشھریار بیمارستان استان تھران

تھرانبیمارستانبابک بیمارستان استان تھران
- 02

66014800
خیابان کارون، چھارراه توس

خیابان آذربایجان نبش خیابان رودکي،کدپستي : 36455-6686276513458تھرانبیمارستاناقبال بیمارستان استان تھران

خیابان وصال شیرازي باالتر از پمپ بنزین روبروي بانک کشاورزي پ 6646907338تھرانبیمارستانالبرز

چھارراه یافت آباد-بلوار معلم-خ شھید رجایي -خ شھید بنایي6-66242710تھرانبیمارستانغیاثي بیمارستان استان تھران

شھرک اکباتان- فاز446708883-9تھرانبیمارستانصارم بیمارستان استان تھران

تھرانبیمارستانمرکز قلب تھران بیمارستان استان تھران
69-

88029600
کارگر شمالي نبش بزرگراه جالل آل احمد

خیابان ولیعصر - خیابان زرتشت غربي9-88960081تھرانبیمارستانمھر بیمارستان استان تھران

بلوار کشاورز - نرسیده به خیابان عبداله زاده88960051-9تھرانبیمارستانبیمارستان پارس - استان تھران

میدان ولي عصر -بلوار کشاورز- بیمارستان ساسان شماره 8896517059تھرانبیمارستانساسان

بلوارکشاورز نبش وصال شیرازي88964135تھرانبیمارستانآریا

خیابان ایتالیا - نرسیده به وصال شیرازي9-88966130تھرانبیمارستانشھیدمصطفي خمیني

خیابان ولي عصر (عج) ابتداي خ توانیر بیمارستان دي19-88797111تھرانبیمارستاندي بیمارستان استان تھران

بقیه ا... االعظم (عج) بیمارستان استان
تھران

میدان ونک خیابان مالصدرا81263044تھرانبیمارستان

بزرگراه ھمت - نرسیده به پل اتوبان چمران - جنب برج میالد021-82039تھرانبیمارستانمیالد

شھرک غرب. فاز 5.خ سیماي ایران.نبش فالمک جنوبي88369862تھرانبیمارستانالله بیمارستان استان تھران

شھرک قدس فاز 4 تقاطع بزرگراه شھید فرحزادي و دادمان88086081-5تھرانبیمارستانآتیه بیمارستان استان تھران

تھرانبیمارستانپیامبران بیمارستان استان تھران
021-

44079131
فلکه دوم صادقیه .بلوار آیت ا... کاشاني .بلوار اباذر.

تھران - فلکه دوم صادقیه - ابتداي آیت الله کاشاني44092621تھرانبیمارستانابن سینا بیمارستان استان تھران

تھران - خیابان شھید بھشتي - خیابان احمد قصیر88733571تھرانبیمارستانآسیا بیمارستان ، استان تھران

خیابان شھید احمد قصیر نبش کوچه ھشتم88734551تھرانبیمارستانپاستورنو بیمارستان استان تھران

تھرانبیمارستانکسري بیمارستان استان تھران
88774444-

021
میدان آرژانتین - خیابان الوند - پالک 23
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خ شریعتي - خ سمیه - پ 7399983تھرانبیمارستانآراد بیمارستان استان تھران

تھرانبیمارستانپاسارگاد بیمارستان استان تھران
53 و

77601052
خ شریعتي - نرسیده به سه راه طالقاني روبروي خ آمل پ 144

خیابان شریعتي نرسیده به سه راه طالقاني - خ شھید جواد کارگر-77608161تھرانبیمارستانایرانشھر

خیابان بھشتي -میدان تختي آر-خیابا ن حسیني -کوچھیاوطني02188751414تھرانبیمارستانمادران - بیمارستان استان تھران

خ- قائم مقام فراھاني-پالک88712931196تھرانبیمارستانتھران کلینیک بیمارستان استان تھران

خیابان شھید مطھري-خیابان میرعماد-نبش کوچه ششم-بیمارستان مھراد88747401تھرانبیمارستانمھراد بیمارستان استان تھران

تھرانبیمارستانتھران
88821021-

021
خیابان کریمخان زند، خیابان سنائي

تھرانبیمارستانجم
88820091الي

9
خ مطھري خ فجر

خ.قرني نبش خ.سپند88827045-9تھرانبیمارستانآپادانا بیمارستان استان تھران

تھرانبیمارستانکودکان تھران
66464823-

021
تھران - تقاطع خ ولي عصر و خ طالقاني - جنب بانک صادرات - شماره 31

88714891تھرانبیمارستانتوس بیمارستان استان تھران
انتھاي خیابان شھید بھشتي - نرسیده به خیابان ولي عصر - خیابان شھید

عبادي

کریمخان خ آبان جنوبي (شھید عضدي ) پالک 8890278586-8تھرانبیمارستانآبان بیمارستان استان تھران

تھرانپارس فلکه سوم تھرانپارس77884684تھرانبیمارستانتھرانپارس بیمارستان استان تھران

زیر پل سیدخندان نبش ابوذر غفاري22869647تھرانبیمارستانرسالت بیمارستان استان تھران

میدان رسالت خیابان ھنگام میدان الغدیر77808880-4تھرانبیمارستانالغدیر بیمارستان استان تھران

شھید دکتر چمران بیمارستان استان
تھران

نوبنیاد - خیابان شھید لنگري - خیابان صنایع22937031تھرانبیمارستان

خیابان پیروزي سه راه سلیمانیه جنب مخابرات پیروزي بیمارستان فجر02138244493تھرانتصویربرداریرادیوتراپي بیمارستان فجر

تھرانبیمارستانمردم
33336698-

021
میدان شھدا-خ پیروزي-خ شکوفه -میدان کالنتري-خ کرمان

خیابان بھمنیار بیمارستان مفرح55311925-9تھرانبیمارستانمفرح بیمارستان استان تھران

خ شریعتي دو راھي قلھک22266564تھرانبیمارستانکیان بیمارستان استان تھران

درمانگاه حضرت علي اصغر درمانگاه
استان تھران

33390111تھراندرمانگاه
شھرري-شھرک دولت آباد -فلکه دوم دولت آباد-انتھاي خیابان برادران بھشتي

-خیابان پورزاھد-نبش خیابان طبایي

تجریش خیابان باھنر خیابان جماران بیمارستان جماران22290204-8تھرانبیمارستانبقیه ا...جماران بیمارستان استان تھران

تھرانبیمارستانولیعصر(عج) ناجا
88770023-

021
خ ولیعصر باالترازمیردامادبیمارستان ولیعصر(عج)ناجا

خاتم االنبیا ء (ص) - بیمارستان استان
تھران

خیابان ولیعصر باال تر از میدان ونک خیابان رشید یاسمي88790300تھرانبیمارستان

تھرانبیمارستانپارسیان بیمارستان استان تھران
20-

22363312
سعادت آباد.میدان کاج.بلوار سرو شرقي.نرسیده به میدان فرھنگ

تھرانبیمارستانشھید مدرس بیمارستان استان تھران
95-

22074087
تھران بزرگراه ش چمران پل مدیریت خ سعادت اباد

تھرانبیمارستانعرفان بیمارستان استان تھران
23021000-

021
سعادت آباد- بعد از میدان سرو- خیابان شھید بخشایش

میدان امام حسین (ع) خ دماوند9-33348036تھرانبیمارستانبوعلي

بزرگراه رسالت قبل از خروجي کرمان مقابل مجتمع تجاري دنیاي نور-26300164تھرانبیمارستانبینا بیمارستان استان تھران
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021
ي ي ع ي

امام زمان (ع) -اسالمشھر بیمارستان
استان تھران

اسالمشھر - میدان نماز - پشت پمپ بنزین56379021تھرانبیمارستان

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

تھرانبیمارستان
23501001-

021
دارآباد-جاده لشگرک بلواراوشان- بلوار جنت -بلوارمحک

تھرانبیمارستانبیمارستان نور - بیمارستان استان تھران
82401603-

021
خیابان ولیعصر باالتر ازظفر ابتداي خیابان اسفندیارپالک 106

افسریه سه راه تختي39950 -021تھرانبیمارستانبعثت نھاجا بیمارستان استان تھران

بیمارستان محب مھر ( پاراکلینیکي و
بستري)بیمارستان استان تھران

88644630-9تھرانبیمارستان
تھران خ ولي عصر - باالتر از میدان ونک - خیابان والي نژاد - جنب بیمارستان

ھاشمي نژاد

تھرانبیمارستانفرمانیه بیمارستان استان تھران
22285668-

021
بلوار شھید لواساني قبل از تقاطع پاسداران نبش کوچه الدن پالک 20

تھرانبیمارستانبھمن
82499760-

63
شھرک غرب خیابان ایران زمین شمالي- روبروي فرھنگسراي قانون

مرکز جراحي محدود حکیم - مرکز جراحي،
استان تھران

تھران-شھرک ولیعصر - خیابان برادران بھرامي (یاران) - پالک 1971- 66211300تھرانمرکز جراحی

بیمارستان چشم پزشکي نگاه بیمارستان
استان تھران

23555تھرانبیمارستان
تھران-خیابان دکتر شریعتي،سه راه ضرابخانه، جنب اتوبان ھمت، خیابان شھید

گل نبي(کتابي)

تھران-خیابان جمھوري - خیابان شیخ ھادي5 -66702121تھرانبیمارستانسورنا

جراحي چشم پزشکي کلینیک ونک - مرکز
جراحي ،استان تھران

تھران-م.ونک-خ.حقاني-بعد از خ.گاندي جنوبي پالک 8877414350تھرانمرکز جراحی

کلینیک چشم پزشکي نوین دیدگان -
جراحي محدود استان تھران

تھران-خیابان بخارست (احمدقصیر) - کوچه پنجم - پالک قدیم 98-88703356تھرانمرکز جراحی

کلینیک مرکزي شھر - مرکزجراحي
محدود استان تھران

تھران -باالتر از میدان ونک-خ والي نژاد-پ 8888442529تھرانمرکز جراحی

مرکز چشم پزشکي ھالل ایران مرکز
جراحي استان تھران

تھران-تھران پارس – خ جشنواره77336006تھرانمرکز جراحی

مرکز تخصصي چشم سالمت غرب - مرکز
جراحي استان تھران

تھران-م آزادي-نرسیده به شھرک اکباتان-خ شھید فلسفي-پ4463027675تھرانمرکز جراحی

مرکز چشم پزشکي بصیر - جراحي محدود
استان تھران

66435946تھرانمرکز جراحی
تھران-بلوار کشاورز - خیابان جمالزاده شمالي- نرسیده به خیابان فاطمي- نبش

کوچه شیباني359

مرکز چشم پزشکي رازي مرکز جراحي
استان تھران

تھران-جمالزاده شمالي نرسیده به بلوار کشاورز - کوچه نیلوفر - شماره 6693963064تھرانمرکز جراحی

88824724تھرانتصویربرداریموسسه تصویر برداري دکتر محمد اطھري
خیابان شھید مطھري - خیابان فجر - روبروي بیمارستان جم - کوچه حجت - پالک

6 و 8

خیابان مطھري - نبش خیابان سنائي - پالک 88822771171تھرانتصویربرداریمرکز تصویربرداري کوروش

خیابان شریعتي - نرسیده به میدان قدس - کوچه ماھروزاده - پالک 3 شمالي22741775تھرانتصویربرداریمرکز ام آر آي سینا اطھر

تھرانمطبمطب

بلوار کشاورز - جنب بیمارستان پارس88985105تھرانتصویربرداریمرکز تصویر برداري بابک

مرکز تصویربرداري حقیقت تصویربرداري
استان تھران

ھفت حوض-گلبرگ77957467تھرانتصویربرداری

تجریش-ابتداي ولیعصر-روبروي شیریني الدن22710160تھرانتصویربرداریمرکز رادیولوژي تجریش

سعادت آباد - بعد از میدان سرو - خیابان شھید بخشایش23021000تھرانتصویربرداریرادیولوژي بیمارستان عرفان
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مرکز تصویربرداري پایتخت تصویربرداري
استان تھران

میرداماد-روبروي مسجد الغدیر22225717تھرانتصویربرداری

خ ولیعصر- رویروي درب اصلي پارک ملت- کوچه شناسا22057312تھرانکلینیکيکلینیک تخصصي قلب تھران

مرکز تصویربرداري پردیس نور
تصویربرداري استان تھران

بلوار سعادت آباد- خ 25- ک قره تپه اي88687970تھرانتصویربرداری

خ ولیعصر- باالتر از ظفر88786323تھرانتصویربرداریمرکز تصویربرداري جام جم

خ مالصدرا- خ شیخ بھائي جنوبي88603695تھرانتصویربرداریمرکز ام آر آي مالصدرا

آزمایشگاه آرامش آزمایشگاه استان
تھران

تھران - سعادت آباد - میدان کاج - خیابان نھم - پالک 12- طبقه دوم22139016تھرانآزمایشگاه

آزمایشگاه پاتوبیولوژي نیلو آزمایشگاه
استان تھران

خیابان ولیعصر - باالتر از پارک ساعي -خیابان 32 - پالک 882084424تھرانآزمایشگاه

آزمایشگاه سبز آزما آزمایشگاه استان
تھران

77707015تھرانآزمایشگاه
فلکه اول تھرانپارس - خیابان امیري طائمه(گلبرگ 142) - بین خیابان رشید و

بزرگراه باقري - پالک 160

خیابان پاسداران - بوستان ھشتم - شماره 22559092146تھرانآزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژي نیکو

آزمایشگاه مدیکال آزمایشگاه استان
تھران

میدان امام حسین- ابتداي خیابان انقالب- روبروي ایستگاه مترو77516651-2تھرانآزمایشگاه

خیابان پاستور - مرکز پزشکي شھید شوریده66976123تھرانمرکز جراحیشھید شوریده مرکز جراحي استان تھران

بیمارستان نیکان - بیمارستان استان
تھران

میدان اقدسیه - خیابان 22 بھمن29121010تھرانبیمارستان

مرکز جراحي محدود شقایق مرکز جراحي
استان تھران

یوسف آباد - خیابان فتحي شقاقي - بین چھل ستون و بیستون - پالک 8870538078-7تھرانمرکز جراحی

تھرانتصویربرداریمرکز تصویر برداري پارسیان
69-

66591859
خیابان جمالزاده شمالي - نبش خیابان نصرت - شماره 125

مرکز پزشکي ھسته اي آسیا
تصویربرداري استان تھران

خیابان سعادت آباد - خیابان شانزدھم - پالک 78 - طبقه ھمکف22364434تھرانتصویربرداری

میدان فاطمي - خیابان جویبار - کوچه میر ھادي غربي - پالک 60 طبقه پنجم88985000تھرانتصویربرداریمرکز پزشکي ھسته اي نور

خیابان انقالب - خیابان ابوریحان - تقاطع شھداي ژاندارمري - شماره 764- 66482405تھرانتصویربرداریھماي سالمت

تھران – خیابان سپاه – بین پل چوبي و میدان سپاه - شماره 77506004116تھرانتصویربردارینماطب

سھروردي شمالي نبش کنگاور88756322تھرانتصویربرداریام آر آي و آزمایشگاه سھروردي

خ توحید چھاراه نواب ساختمان توحید66429880تھرانتصویربرداریمرکز پزشکي ھسته اي سینا

88547942-4تھرانآزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژي بھداد
خیابان قائم مقام فراھاني، حدفاصل خیابان مطھري و شھید بھشتي،خیابان

ششم، پالک27

کلینیک و مرکز جراحي محدود فرھنگیان
مرکز جراحي استان تھران

خیابان امام خمیني پس از تقاطع 30تیر66711197تھرانمرکز جراحی

میرداماد - نبش شمس تبریزي - پالک 187 واحد 5 و 222704449تھرانتصویربرداریمرکز ھسته اي مھر

اسالمشھر- خیابان زرافشان- کوچه2(َشھید عزتي)- پالک5637594141تھرانآزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژي دکتر راستگو

77809223تھرانتصویربرداریمرکز سنجش تراکم استخوان نشاط
45 متري رسالت - بین میدان رسالت و چھارراه سر سبز -مقابل مسجد حجتي-

جنب داروخانه دکتر صادقي -پالک 686- طبقه 3 -واحد6

مرکز گامانایف ایران تصویربرداري استان
تھران

خیابان وحید دستگردي (ظفر سابق) - جنب بیمارستان حضرت علي اصغر-22902512تھرانتصویربرداری

میدان آرژانتین - خیابان الوند - پالک 27 - ساختمان الوند88774683تھرانتصویربرداریمرکز ھسته اي الوند

تھران - خیابان فاطمي غربي - خیابان میھندخت جنوبي - شماره 6643482516تھرانتصویربرداریمرکز تصویربرداري پزشکي رشد
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تصویربرداري استان تھران

خیابان سھروردي شمالي - خیابان خرمشھر - پالک 8850291218-4تھراندرمانگاهدرمانگاه دکتر صفائیان

کلینیک فوق تخصصي چشم پزشکي نور
مطھري - مرکز جراحي استان تھران

مطھري ،بعد از چھارراه سھروردي،خ شھید یوسفیان ،شماره 4121-88428232تھرانمرکز جراحی

تھران - میدان قدس - ابتداي خیابان شریعتي - کوچه مھنا 1- پالک227427383تھرانتصویربرداریمرکز پزشکي ھسته اي ایران

موسسه رادیولوژي و سونوگرافي مرکزي
ونک تصویربرداري استان تھران

میدان ونک - ضلع جنوب شرقي میدان - پالک 8865650076تھرانتصویربرداری

پزشکي ھسته اي و تصویربرداري
مولکولي بیمارستان خیریه صاحب کوثر -

استان تھران
تھرانسر - ابتداي بلوار گلھا - تقاطع بلوار الله44594061تھرانتصویربرداری

مرکز جراحي محدود سعادت آباد مرکز
جراحي استان تھران

سعادت آباد - میدان کاج - ابتداي سروشرقي - خیابان مجد - پالک 2237140198-9تھرانمرکز جراحی

22819276-7تھرانکلینیکيکلینیک واریس دکتر مھرداد اقدسي
خیابان فرمانیه غربي - تقاطع کامرانیه شمالي - جنب بانک پارسیان- ساختمان

شماره یک کامرانیه - طبقه اول - واحد 8

اسالمشھر، سعیدیه، جنب بیمارستان تامین اجتماعي امام رضا،کوچه ادیب 56149068.14تھرانتصویربرداریتصویربرداري نصر نبوي

یوسف آباد - خیابان فتحي شقاقي - بین چھل ستون و بیستون - پالک 8870538078-7تھرانتصویربرداریمرکز تصویربرداري شقایق

تھرانتصویربرداریجام جم شھید کایگاني(شھریار)
65279352-

59
شھریار -خیابان انقالب -کوي بن بست اصیفاء

88773990تھرانتصویربرداریمرکز ھسته اي نیکان
خیابان ولیعصر - بین میدان ونک و پل شھید ھمت - پالک 2534 - کدپستي :

1435674411

22741790تھراندرمانگاهسینا مھر شمیران درمانگاه استان تھران
تھران -خیابان شریعتي - نرسیده به میدان قدس - کوچه ماھروزاده - پالک 6 و

پالک 7

بلوار کشاورز، شماره 8896005167-9تھرانتصویربرداریمرکز پزشکي ھسته اي بیمارستان پارس

بلوار کشاورز، خیابان عبداله زاده، کوچه سوم9-88995767تھرانبیمارستانیاس سپید بیمارستان استان تھران

خیابان ولي عصر-پایین تر از تقاطع مطھري-کوي حسیني راد-پالک 8891630148تھرانفیزیوتراپیکلینیک درد پردیس

سعادت آباد، باالتر از میدان کاج،خیابان 9، پالک2213900312تھراندرمانگاهدرمانگاه مسجدجامع الرسول

خ شھید رجایي نبش ک ایماني پ 5533683399تھراندرمانگاهدرمانگاه شبانه روزي سلیم-تھران

م ونک بزرگراه حقاني بین گاندي شمالي و آفریقا جنب بیمه البرز پ 267-88671521تھرانآزمایشگاهآزمایشگاه و پاتوبیولوژي ونک

88638760تھرانآزمایشگاهآزمایشگاه نامدار
تھران، یوسف آباد، خیابان فتحي شقاقي غربي، بین میدان سلماس و خیابان کاج،

پالک 118

فیزیوتراپي سرو نقره اي فیزیوتراپي
استان تھران

26654294تھرانفیزیوتراپی
سعادت آباد - بلوار سرو غربي - بین میدان کتاب و چھار راه سرو - پالک

98(ساختمان نگین سرو )،طبقه 3، واحد 23

بزرگراه ستاري 35متري گلستان نرسیده به شاھین شمالي44487389تھرانفیزیوتراپیفیزیوتراپي پاک

فیزیوتراپي دکتر شادانفر فیزیوتراپي
استان تھران

تھرانفیزیوتراپی
22978820-
22978816

پاسداران، میدان ھروي، گلزار 13،پالک 10

خیابان شریعتي جنب حسینیه ارشاد. بن بست ارشاد پالک 3 واحد2289593910تھرانفیزیوتراپیفیزیوتراپي بھنام فیزیوتراپي استان تھران

سعادت آباد - بعد از میدان سرو - خیابان شھید بخشایش23021000تھرانآزمایشگاهآزمایشگاه بیمارستان عرفان

تھران، میدان ونک، جنب برج آینه ي ونک، شماره 88791172106تھرانعینک سازیعینک شھاب عینک سازي استان تھران

مرکزMRI بیمارستان مھر تصویربرداري
استان تھران

خیابان زرتشت غربي ، نبش خیابان پنجم88982000تھرانتصویربرداری

ستار خان، تھران ویال، خیابان رئیس زاده، شماره 6655075885تھرانتصویربرداریمرکز پزشکي ھسته اي یاس

خیابان ولیعصر ،روبروي درب اصلي پارک ملت ،کوچه شناسا، پالک 22025988.8تھرانتصویربرداریمرکز پزشکي ھسته اي ملت
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ي ي پپ چ پ ي ي

پزشکي ھسته اي مرکزي (گاما اسکن
مرکزي)

88697597تھرانتصویربرداری
تھران، شھرک غرب، تقاطع بلوار دریا و پاکنژاد،ضلع شمال غربي، نبش بھاران،

پالک1

بیمارستان نورافشار بیمارستان استان
تھران

22824027تھرانبیمارستان
میدان تجریش، نیاوران، خیابان پورابتھاج، خیابان خداوردي، کوچه شھید

صادقین

بیمارستان محب کوثر بیمارستان استان
تھران

42702تھرانبیمارستان
تھران - خیابان سیدجمال الدین اسدابادي، خیابان بیست و سوم، خیابان

فراھاني پور

تھرانفیزیوتراپیمرکز فیزیوتراپي سلیماني
(021)

44072805
تھران، فلکه دوم صادقیه، ابتداي بلوار آیت اله کاشاني، پشت پارک استقالل،

خیابان گلستان یکم، پالک 9، مجتمع فانوس، واحد19

خیابان مطھري - خیابان فجر (جم)9-88820091تھرانتصویربرداریمرکز سي تي آنژیوگرافي جم

نارمک، خ شھید ایت، پالک409، طبقه ھمکف77911760تھرانتصویربرداریمرکز تصویربرداري افق طب پارس

تھران، خیابان سیدجمال الدین اسدابادي، خیابان 18، پالک887118179تھرانآزمایشگاهآزمایشگاه المارک

تھران، پاسداران، ابتداي لواساني، شماره26122613.241تھرانآزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژي فردا

86021364تھرانفیزیوتراپیمرکز فیزیوتراپي پردیس
تھران - خیابان مطھري - بعد از تقاطع شریعتي - نبش خیابان سروش - پالک 2 -

واحد 1

22594876تھرانفیزیوتراپیفیزیوتراپي پیشگام
تھران، خیابان شریعتي، خیابان شھید کالھدوز، بین بلوار کاوه وچھارراه قنات،

نبش کوچه مطھري، مجتمع نگین، طبقه دوم، واحد12.

خ آفریقا باالتر از چھاراه جھان کودک کوچه کیش پ 44 واحد 887701905تھرانآزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژي جھان کودک

77191557تھراندرمانگاهدرمانگاه شبانه روزي آراز
نارمک، خیابان گلبرگ شرقي، خیابان مدائن شمالي، جنب مسجد ولیعصر، شماره

325

تھران - خیابان آفریقا - باالتر از بلوار ناھید - کوچه گلگون - پالک 2201715128تھرانتصویربرداریمرکز تشخیص پزشکي ولیعصر ( عج )

تھران - خیابان مطھري - بعد از سھروردي - نبش حکمي - پالک 884329691تھرانفیزیوتراپیفیزیوتراپي آرزو

شھرک اکباتان-فاز 2-مجتمع تجاري گل ھا-طبقه ھمکف-پالک 4467102026تھرانآزمایشگاهآزمایشگاه پژوھش

تھرانآزمایشگاهآزمایشگاه بیمارستان رسالت
021-

22869647
ضلع شمالي پل سید خندان -ابتداي بلوار ابوذر غفاري -

کلینیک تخصصي دکتر مھرنوش
نیشابوري

88704409تھرانکلینیکي
تقاطع خیابان ولیعصر و فتحي شقاقي، فتحي شقاقي (5) پالک 19 طبقه دوم واحد

7

اقدسیه نبش خیابان نیلوفر ساختمان پزشکان صاحب قرانیه پالک 2واحد 228020203تھرانآزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژي سپند

آزمایشگاه دکتر ویشکایي آزمایشگاه
استان تھران

77733761تھرانآزمایشگاه
تھرانپارس، بزرگراه رسالت، بین چھارراه رشید و تیر انداز، جنب بانک تجارت،

پالک219، ساختمان پزشکان زرین، طبقه ھمکف

میدان انقالب – کارگر شمالي ابتداي خیابان نصرت غربي - شماره 6642237625تھرانتصویربرداریمرکز رادیولوژي و سونوگرافي ایران زمین

تھرانفیزیوتراپیفیزیوتراپي کیانا
22579485-

86
خ دولت چھارراه کاوه ساختمان پزشکان کاوه

44299758تھرانفیزیوتراپیفیزیوتراپي افرامھر
تھران - بلوارمرزداران - غرب پل یادگار - روبروي 35 متري الله - مجتمع نگین

آسمان - بلوک ب - طبقه 4 واحد 15

یوسف آباد _کوچه9_پالک 45_واحد881080555تھراندندانپزشکیکلینیک دندانپزشکي پارسه

نازي آباد، میدان بازار دوم، ابتداي خیابان مدائن، پالک 55081000344تھرانآزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژي دي

آزمایشگاه پاتوبیولوژي دکتر
مھدیاني(دماوند)

دماوند-روبروي مسجد الرضا-پایین تر از خ سپاه76318486تھرانآزمایشگاه

خ مطھري بعد از پل مدرس روبروي خ میرعماد پ262 ط883204681تھراندندانپزشکیدندانپزشکي دکتر منتظري

انقالب خ جمالزاده شمالي خ طوسي پ6692792035تھراندندانپزشکیدندانپزشکي کوثر

تھرانپارس باالتر از تیرانداز نبش 166 شرقي پ77877537241تھراندندانپزشکیدندانپزشکي دکتر حکیمي
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خ سنایي نبش ک3پ8ط888472872تھراندندانپزشکیدندانپزشکي دکتر رحیمي

ابتداي فردوس غرب نبش ورزش جنوبي44119611تھراندندانپزشکیدندانپزشکي شبانه روزي کیمیاگر

آیت اله کاشاني بعد از پل آسیا روبروي پارک کودک-جنب مسجد رسول44166620تھراندندانپزشکیدندانپزشکي بھاران

یوسف آباد خ اسدآبادي نبش خ 15پ147ط887090662تھراندندانپزشکیدندانپزشکي یوسف آباد

شریعتي بین سمیه و طالقاني جنب بیمارستان پاسارگاد ک صدیق پ 3 واحد 77655464103تھراندندانپزشکیدندانپزشکي برتر کلینیکي استان تھران

م انقالب کارگر شمالي ابتداي نصرت غربي پ25 واحد دندانپزشکي66434403تھراندندانپزشکیدندانپزشکي ایران زمین

ونک خ والي نژاد پ50 واحد886645413تھراندندانپزشکیدندانپزشکي شریف

خ ولیعصر پایین تر از ونک نبش خ 18 پ887741091313تھراندندانپزشکیدندانپزشکي دکتر ملک نیا

تھرانپارس - بلوار فرجام-تقاطع بزرگراه شھید باقري-پالک77870186202تھراندندانپزشکیدندانپزشکي درمانگاه فرجام

اتوبان صدر بین کاوه و شریعتي قلندري شمالي ک12 پ2 درب جنوبي22243100تھراندندانپزشکیکلینیک دندانپزشکي مدیست

کلینیک دندانپزشکي آپادانا کلینیکي
استان تھران

باالتر از م ولیعصر نرسیده به زرتشت ک ناصر پ36 ط1تھراندندانپزشکی

جردن -روبروي پمپ بنزین- خیابان بابک- پ7 -ط220200972تھراندندانپزشکیکلینیک دندانپزشکي رامیار

7-44258394تھراندندانپزشکیکلینیک دندانپزشکي مرزداران
بزرگراه اشرفي -بلوار مرزداران-نرسیده به پل یادگارامام - ساختمان نگین

آسمان-ورودي دي - طبقه اول

خیابان فرمانیه،ابتداي خیابان فرمانیه،پالک2229813620تھرانتصویربرداریتصویر برداري فرمانیه

ونک-ابتداي حقاني-پالک67-واحد 8887289817تھرانفیزیوتراپیفیزیوتراپي دکتر عمادي

اشرفي اصفھاني-باالتر از نیایش-نبش 4 شرقي-باالي بانک شھر-طبقه سوم44855785تھراندندانپزشکیکلینیک دندانپزشکي درفام

خ مصطفي خمیني،نرسیده به چھارراه سیروس33555000تھرانبیمارستانبیمارستان سپیر بیمارستان استان تھران

انتھاي بلوار کشاورز ، روبروي مجتمع بیمارستان امام خمیني پالک 6690212115تھرانآزمایشگاهآزمایشگاه فروردین نوین

خیابان کارون ،تقاطع امام خمیني ،ساختمان 63679141026تھرانآزمایشگاهآزمایشگاه فروردین

بلوار میرداماد -نرسیده به میدان مادر-جنب بانک سپه-پالک02122923833110تھراندندانپزشکیکلینیک دندانپزشکي پاسارگاد

خ گاندي جنوبي،ابتداي خ خالد اسالمبولي،روبرو آنتن شبکه 2،پالک 42624130تھرانبیمارستانھتل گاندي

22350933تھرانفیزیوتراپیفیزیوتراپي رویا
سعادت آباد میدان سرو پاک نژاد نبش ک مطھري زیرگذر نیایش ساختمان

مدائن واحد 4

پزشکي ھسته اي سارا تصویربرداري
استان تھران

خیابان استاد مطھري-بین الرستان و میرزاي شیرازي-پالم88800526394تھرانتصویربرداری

مرکز تصویر برداري کوثر تصویربرداري
استان تھران

خیابان پاسداران ، باالتر از کالنتري ، روبروي گلستان چھارم22551644تھرانتصویربرداری

کلینیک دندانپزشکي امیر مسعود
مسعودي - دندانپزشکي استان تھران

66265707تھراندندانپزشکی
آدرس 1 منطقه 18: جنب بیمارستان فیاض بخش کوچه 49. آدرس 2 : منطقه 9

تھران-خیابان ھاشمي-تقاطع ھاشمي و قصردشت-روبروي فروشگاه سینا-
طبقه فوقاني داروخانه دکتر لعلي-پالک342

نازي آباد م بھمنیار ابتداي خ خالقي پور پالک 55340512179تھراندندانپزشکیمطب دکتر احمد رضا فالحي

تھران-اسالمشھر-خ امام خمیني-ک 4-پ5636279745تھراندندانپزشکیمطب دندانپزشکي دکتر ایرج نجفي

کلینیک دندانپزشکي شبانه روزي
ستارخان

تھران-خ ستارخان-روبروي باقرخان-جنب بانک ملي66502329تھراندندانپزشکی

مطب تخصصي اکوکاردیوگرافي دکتر
مزارعي

کارگر شمالي،جنب پمپ بنزین،خیابان شھید فکوري ،پالک 186،واحد0218899579117تھرانکلینیکي

فلکه دوم صادقیه،بلوار فردوس ،ساختمان پزشکان رازي44060990تھراندندانپزشکیدندانپزشکي معصومه میرزماني ارجنگي

امیر آباد شمالي ،باالتر از پمپ بنزین،ساختمان ناھید،پالک 880075871356تھرانتصویربرداریپزشکي ھسته اي آلفا
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خیابان فتحي شقاقي - تقاطع یوسف آباد پالک32 -ساختمان شماره 4 طبقه 881008102تھراندندانپزشکیکلینیک دندانپزشکي درین
واحد 15

انتھاي غربي بزرکراه ھمت (شھید خرازي)47241000تھرانبیمارستانتریتا

خ مطھري،خیابان توس88714891تھرانتصویربرداریرادیولوژي توس

مطب دندانپزشکي خانم دکتر آزاده شاه
حسیني

بلوار میرداماد میدان محسني جنب بانک مرکزي پالک 138ط 5 واحد264024693تھراندندانپزشکی

میدان ونک، خ مالصدرا،بعد از شیخ بھایي،ساختمان پزشکان 88044967195تھرانآزمایشگاهآزمایشگاه مدرن

خ شریعتي،باالتر از یخچال جنب ایستگاه مترو قلھک پالک 226004131تھرانآزمایشگاهآزمایشگاه قلھک

رادیولوژي و سونوگرافي شیدا
تصویربرداري استان تھران

شمال برق آلستوم،تقاطع اتوبان جالل ال احمد،بلوار آریا فر ،خ سازمان آب44279155تھرانتصویربرداری

تھران - خیابان شھید مطھري - خیابان فجر88303227تھرانتصویربرداریمرکز پزشکي ھسته اي بیمارستان جم

آزمایشگاه و پاتوبیولوژي پارسه
آزمایشگاه استان تھران

44287632تھرانآزمایشگاه
پایین تر از فلکه دوم صادقیھابتداي خیابان جناح-نبش خیابان عابدزاده-

ساختمان پزشکان جناح-طبقه اول-

پیروزي،چھارراه کوکاکوال،روبروي مسجد قدس77426439تھرانتصویربرداریمرکز پزشکي ھسته اي رازي

میدان ونک، خ مالصدرا،خیابان پردیس، ساختمان پردیسان، پالک 8865745714تھرانآزمایشگاهآزمایشگاه پرتوژن(پرتولب)

سعادت آباد-بلوار پاکنژاد- چھارراه سرو-سرو غربي -پالک2207388819تھرانآزمایشگاهآزمایشگاه آرام

فلکه دوم صادقیه-نرسیده به پمپ بنزین- پالک 44077252114تھرانآزمایشگاهآزمایشگاه مدیا

بزرگراه چمران جنوب نرسیده به باقرخان، نبش شمالي خیابان کاج،پالک 0216656321636تھرانتصویربرداریکلینیک انکولوژي و رادیوتراپي امید

تھران - خیابان دکتر علي شریعتي - چھارراه قدوسي - پالک 88522729748تھرانعینک سازیعینک سازي چشم آسا

سعادت آباد-میدان سرو-بلوار پاکنژاد-تقاطع یادگار امام22112300تھراندرمانگاهدرمانگاه ساج

جراحي محدود مادر مرکز جراحي استان
تھران

تھرانمرکز جراحی
77942000-

021
تھران - نارمک - چھارراه تلفنخانه - 26 متري غربي - جنب بیمارستاي انصاري

22815607تھرانفیزیوتراپیفیزیوتراپي نیاوران
تھران - روبروي کامرانیه - جنب شھر کتاب - ساختمان نریمان -طبقه 4 - واحد

12

دکتر سمیرا پناھي دندانپزشک استان
تھران

33774353تھراندندانپزشکی
شھرري - 45 متري شھرري - نرسیده به اداره گذرنامه - پالک 177 - مجتمع

پزشکي الھیه

66913087تھراندندانپزشکیدکتر مریم محمدي
تھران - ستارخان - بین توحید و باقرخان - کوچه اکبریان آذر - پالک 38 - واحد

11

مالصدرا-روبروي درمانگاه بقیه الله -ساختمان 195-طبقه 4-واحد88052910.10تھرانعینک سازیعینک طبي بصر

88865418تھرانکلینیکيکلینیک ارتوپدي ماھان
خیابان مطھري ،خیابان فجر،کوچه مدائن،پالک 20،ساختمان پزشکان ماھان،طبقه

سوم،واحد5

خ مطھري بین میرزاي شیرازي و سنایي شماره 374 (348قدیم)02188320119تھرانعینک سازیعینک سازي مد

44294162تھرانآزمایشگاهآزمایشگاه پرگن
خیابان محمدعلي جناح ، نرسیده به فلکه دم صادقیه ، بلوار شھید گالب ، پالک

63 ، طبقه 4

تھرانعینک سازیعینک سازي پرویز
66735741-
66703134

خیابان حافظ ، بین خیابان جمھوري و نوفل لوشاتو ، پالک 355

88802307تھراندندانپزشکیکلینیک دندانپزشکي دکتر ضمیري
خیابان ولي عصر،باالتر از طالقاني ،نرسیده به میدان ولي عصر،انتھاي کوچه

صدف ،پالک 8، زنگ 6

سعادت اباد ضلع جنوب شرقي چھارراه سرو پالک 221402219تھراندندانپزشکیکلینیک دندانپزشکي دردیس

شھرک غرب،بلوار دادمان،فالمک شمالي،خیابان حیدریان،پالک 8807858518تھرانکلینیکيمرکز مشاوره و روان شناختي اکسیر

اسالم شھر ،میدان باغ فیض ، کوچه 5636810010تھرانآزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژي ولي عصر (اسالم
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شھر)

خیابان زرتشت غربي-روبروي بیمارستان مھر-بخش ام آر آي82452816تھرانتصویربرداریسي تي اسکن بیمارستان مھر

بیمارستان صدر به آفرین -بیمارستان
استان تھران

میدان ولي عصر - کریم خان زند - خیابان به آفرین - شماره 426148تھرانبیمارستان

آزمایشگاه کوثر (اسالمشھر ) آزمایشگاه،
استان تھران

اسالم شھر-خیابان زرافشان-جنب رادیولوژي سجاد56344294تھرانآزمایشگاه

تھران - ضلع جنوب شرقي رسالت - پالک 77491171776تھرانتصویربرداریمرکز پزشکي ھسته اي رسالت

خیابان ولي عصر - باالتر از پارک ساعي88885442تھرانبیمارستانبیمارستان فوق تخصصي مھرگان

77458121تھرانفیزیوتراپیفیزیوتراپي مھرورزان
میدان رسالت،خیابان فرجام شرقي،نرسیده به چھارراه خاور،پالک 772،طبقه

ھمکف

مرکز جراحي محدود چشم ایرانیان -
درمانگاه استان تھران

پاسداران ، نبش دشتستان پنجم ، ساختمان 148، طبقه چھارم22857955تھرانمرکز جراحی

شرکت پارسا پیشرو درمان شتاب
تصویربرداري استان تھران

بلوار کشاورز - شماره 8898588867تھرانتصویربرداری

44952133تھرانفیزیوتراپیفیزیوتراپي پاس فیزیوتراپي استان تھران
تھران - فلکه 2 صادقیه-بلوار فردوس-بین خیابان رامین و آذر-روبروي باشگاه

ورزشي خادم-پالک 281-واحد1.

تھران - خیابان مطھري - خیابان الرستان - کوچه 22 - پالک 8880090842تھرانفیزیوتراپیفیزیوتراپي میرامین

اقدسیه-طبقه فوقاني مسجد امام جعفر صادق22800082تھرانآزمایشگاهآزمایشگاه اقدسیه

تھران،فلکه دوم صادقیه،جنب مجتمع تجاري گلدیس،مرکز خریدآفاق،طبقه اول44267495تھرانآزمایشگاهآزمایشگاه پاتولوژي آفاق

تھران - بلوار کشاورز - نبش جمالزاده - پالک 123 - طبقه اول66122377تھرانتصویربرداریگاما اسکن کاوش

22398655تھرانعینک سازیعینک سازي آسمان
بلوار اندرزگو- خیابان سلیمان غربي- نرسیده به چھارراه اسدي - نبش کوچه

مرادي - ساختمان پزشکان حکیم- طبقه 3- واحد17

سپیده ترامشلو(کایروپرکتیک)
،فیزیوتراپي ، استان تھران

22643758تھرانفیزیوتراپی
تھران - شریعتي - خیابان دولت - نبش کوچه شھید سعید معتقد - بن بست

بامداد - پالک 2 - طبقه 4

خیابان ولي عصر - مقابل بیمارستان دي - کوچه 2 - پالک 8 - طبقه اول88799104تھرانکلینیکيکلینیک شنوایي سنجي آویتا

تھران ، فلکه دوم تھران پارس ، خیابان جشنواره ، چھارراه سیدالشھداء ( ع )77780761تھراندرمانگاهدرمانگاه شاھد

44207939تھرانفیزیوتراپیفیزیوتراپي صادقیه
تھران - خیابان ستارخان - نرسیده به چھار راه خسرو - ساختمان پزشکان سبز

-طبقه 3 واحد11

:تھران ،خیابان سي متري نارمک -نرسیده به فرجام، ساختمان پزشکان کیان7455632تھرانفیزیوتراپیکیان

دکتر بھزاد رضایي دندانپزشکي، استان
تھران

میدان رسالت - ابتداي خیابان ھنگام - ساختمان عتیق - پالک39 - طبقه772058294تھراندندانپزشکی

شھریار،میدان بسیج،خیابان شھید بابا بزرگي65271662تھرانبیمارستانمیالد شھریار(شھریار)

تھران ،قیطریه،خیابان شھید برادران22205326تھرانبیمارستانرفیده (بستري و فیزیوتراپي

جاده ساوه-چھارراه یافت آباد-ابتداي بلوار.66611846تھرانآزمایشگاهامیرکبیر

درمانگاه آذربایجان درمانگاه ، استان
تھران

56781366تھراندرمانگاه
شھرستان بھارستان - نسیم شھر - خیابان 14 متري چمران - کوچه شھید

بھشتي شمالي

تھران - نارمک - 46 متري غربي - روبه روي بیمارستان انصاري -پالک 77907939362تھرانعینک سازیعینک سازي نقره اي

پرند، فاز 2،ابتداي خیابان آسمان، درمانگاه شبانه روزي مھر56727272تھرانعینک سازیعینک سازي مھر پرند

تھران،نازي آباد،انتھاي خیابان شیرمحمدي55346061تھرانبیمارستانامیرالمومنین

تھران - بلوار آیت اله کاشاني - شھر زیبا - جنب مسجد حجت44334800تھراندرمانگاهشھر زیبا

تھران - نازي آباد - خیابان مدائن - تقاطع اوجاني - بانک پارسیان - پالک 5533312714تھراندرمانگاهایلي
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پاسداران ، نبش رفیق دوست پالک 228633682تھرانآزمایشگاهپاتوبیولوژي سعید

تھران ،خیابان شریعتي ،خیابان وحید دستگردي،خیابان نفت،پالک 22264144174تھرانآزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژي پیوند

میدان ونک،خیابان 20 گاندي88776903تھرانفیزیوتراپیتوانبخشي آرمان

77950237تھرانفیزیوتراپیفیزیوتراپي نشاط ، استان تھران
خیابان شھید ثاني غربي (46متري غربي ) روبروي بیمارستان انصاري -پالک 384-

واحد 11

ابتداي خیابان پاسداران،نبش دشتستان پنجم،ساختمان 22851977148تھرانعینک سازیعینک طبي بین المللي

نسیم شھر-خیابان امام خمیني-بعد از 14 متري چمران56753087تھرانآزمایشگاهآزمایشگاه بھاردانش (اسالمشھر)

خیابان شریعتي ، ابتداي خیابان اتوبان ھمت23555تھرانآزمایشگاهبیمارستان نگاه

44035973تھرانتصویربرداریپزشکي ھسته اي نیک پرتو
تھران ،فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت اله کاشاني ،نرسیده به پمپ بنزین ،پالک

،19

77367208تھرانفیزیوتراپیتوانبخشي و لیزر درماني حالي
تھران پارس،میدان شھرک امید،بلوار مطھري،نبش کوچه 11مرکزي،پالک 184 ط

3

خیابان شھید کالھدوز،تقاطع کاوه،شماره 244،ورودي اول ،طبقه 225705702تھرانآزمایشگاهکاوه

امیرآبادشمالي،کوچه نھم،پالک 124،طبقه اول88353312تھرانفیزیوتراپیبرناگر

موسسه درماني بھداشتي خیریه علوي
زنجاني ھا

62985تھراندرمانگاه
خیابان ولي عصر،میدان منیریه،خیابان ابوسعید،نبش بن بست دوم،جنب

مسجد داراالسالم

اسالم شھر-خیابان زرافشان-کوچه 16-نبش داروخانه56352501تھرانفیزیوتراپینوین (اسالم شھر)

گلبرگ غربي -چھارراه کرمان-نبش خیابان احمدي-ساختمان ستاره-واحد772545515تھراندندانپزشکیکلینیک دکتر محمد خورشیدي

خیابان پیروزي-خیابان شکوفه-ساختمان پزشکان ھما-پالک74-واحد336765611تھراندندانپزشکیدکتر عبدالرسول توحیدنیا

خیابان قزوین-ایستگاه امام زاده معصوم-ضلع شمالي پارک22 بھمن55796550تھرانعینک سازیشھرداري منطقه 10

میدان ونک-ابتداي خیابان مالصدرا-خیابان پردیس - شمار8864790516تھرانآزمایشگاهآزمایشگاه صالحیان

خیابان کارگر شمالي -روبروي مرکز قلب-کوچه شکذ الله -پالک 88357214102تھرانآزمایشگاهدایانا

پاراکلینیکي بیمارستان آپادانا
تصویربرداري تھران

خیابان شھید احمد قصیر،نرسیده به کریم خان زند.88827045تھرانتصویربرداری

کارگر شمالي -نبش بزرگراه جالل آل احمد880296000تھرانتصویربرداریسي تي آنژیوگرافي بیمارستان قلب تھران

شھریار،میدان بسیج،خیابان شھید بابا بزرگي65277660تھرانتصویربرداریپاراکلینیکي بیمارستان میالد شھریار

خیابان پیروزي-مقابل خیابان 5 نیروي ھوایي-پاساژ نسیم.77485293تھرانعینک سازینسیم

میدان ولي عصر-بلوار کشاورز88965170تھرانتصویربرداریپاراکیلینیکي بیمارستان ساسان

خیابان کریم خان زند-خیابان سنائي88821021تھرانتصویربرداریپاراکلینیکي بیمارستان تھران

پاراکلینیکي بیمارستان پیامبران کلینیکي
تھران

فلکه دوم صادقیه-بلوار آیت الله کاشاني-بلوار اباذر44078392تھرانکلینیکي

سعادت آباد-میدان کاج-بلوار سرو شرقي-نرسیده به میدان فرھنگ22363312تھرانتصویربرداریپاراکلینیکي بیمارستان پارسیان

خیابان شریعتي-خیابان سمیه-پالک 7399983تھرانتصویربرداریپاراکلینیکي بیمارستان آراد

42624تھرانتصویربرداریپاراکلینیکي بیمارستان گاندي
خیابان گاندي جنوبي-ابتداي خیابان خالد اسالمبولي-روبروي آنتن شبکه 2-

پالک130

خیابان قائم مقام فراھاني-پالک 196تھرانتصویربرداریپاراکلینیکي بیمارستان تھران کلینیک

خیابان شریعتي-بلوار میرداماد-خیابان رودبارشرقي-پالک 47-طبقه پنجم27437تھرانکلینیکيکلینیک تخصصي صدف

33020676تھرانتصویربرداریپرتوآفرین تصویربرداري تھران
میدان خراسان-ابتداي خیابان خاوران-روبروي پمپ بنزین-خیابان مشھد-

ساختمان پزشکان ملودي-پالک 8-واحد8
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خیابان-12 متري سوم-نرسیده به داروخانه شبانه روزي-ابتداي کوچه قنبري56756666تھراندرمانگاهدرمانگاه شبانه روزي نسیم(نسیم شھر)

77199495تھرانکلینیکيکلینیک شنوایي و سمعک سرسبز
چھرراه سرسبز-ضلع جنوب شرقي-جنب بانک صادرات -ساختمان پزشکان

سرسبز

شھرک اکباتان-بلوار اصلي فاز یک-باالتر از سه راه مخابرات-برج سایه-واحد44633916تھرانکلینیکيکلینیک ارزیابي و تجویز سمعک اکباتان

خیابان پیروزي-سه راه سلیمانیه-جنب مخابرات پیروزي38244493تھرانبیمارستانفجر

77153565تھرانفیزیوتراپیآرزوي (پیروزي)
-خیابان پیروزي-بعد از چھارراه کوکاکوال-جنب مسجد قدس-ساختمان پزشکان

275

88974554تھراندندانپزشکیکلینیک تخصصي مھران
خیابان امیر آباد شمالي-باالتر ازچھاراه دکتر فاطمي-نرسیده به پمپ بنزین-

پالک 1637-طبقه 2

خیابان شریعتي نرسیده به سه راه طالقاني - خ شھید جواد کارگر77607011تھرانتصویربرداریپاراکلینیکي بیمارستان ایرانشھر

22410538تھراندرمانگاهولنجک درمانگاه تھران
تھران-ولنجک-بلوار دانشجو-باالتر از دانشگاه شھید بھشتي-روبروي بوستان

نگین

بلوار آیت الله سعیدي-بلوار معلم-شھرک ولیعصر-خیابان حیدریه جنوبي.66211485تھراندرمانگاهشکوفه

88714891تھرانتصویربرداریپاراکلینیکي توس
انتھاي خیابان شھید بھشتي - نرسیده به خیابان ولي عصر - خیابان شھید

عبادي

خیابان سھروردي-تقاطع خیابان مطھري-پالک61-واحد884259224تھرانتصویربرداریدکتر بھرنگ مقدم زاده

55472911تھرانعینک سازیھمایون
تھران -میدان راه آھن – ابتداي خیابان ولي عصر-ابتداي خیابان مختاري- پالک

522

فلکه دوم صادقیه ،خیابان اعتمادیان ،پالک 4586142تھرانتصویربرداریآرین

خیابان بھارشمالي -جنمب اداره برق-پالک 88826802174تھرانتصویربرداریگاما اسکن تھران

26130188تھرانکلینیکيکلینیک ارزیابي و تجویز سمعک شھر
خیابان ولي عصر-بعد از زعفرانیه-نبش کوچه طوس -برج فردوس- پالک

3047-طبقه سوم-واحد 14

پردیس -بومھن - فاز 4 خیابان بھشت نھم76292031تھرانبیمارستانشفا پردیس بیمارستان تھران

تھران-فلکه دوم صادقیه-روبروي پارک استقالل44070784تھراندرمانگاهابن سینا

تھران- خیابان رودکي-نبش بن بست خجسته-باالي بانک سرمایه.66362404تھراندندانپزشکیدرمانگاه شبانه روزي ملت

پاسداران-بوستان ھفتم-پالک 167-واحد 22793747102تھراندندانپزشکیدکتر شالچي زاده

اسالمشھر - نسیم شھر -میدان ھفت تیر- بلوار بوستان درمانگاه آرامش56773908تھراندندانپزشکیدکتر رضا عمراني ،دندانپزشکي، تھران

شھریار-ضلع غربي تقاطع سپاه- ابتداي شھرک صدف65577001تھرانبیمارستاننور شھریار بیمارستان تھران

پاراکلینیکي بیمارستان شفاء پردیس -
تھران

پردیس -بومھن - فاز 4 خیابان بھشت نھم76292031تھرانتصویربرداری

65279820تھراندندانپزشکیمھدي ریحاني فر
تھران - شھریار- خیابان ولي عصر-خیابان بھشتي شرقي-پالک 44-ساختمان

کالر-طبقه 4-واحد 8

نور شھریار بیمارستان -پاراکلینیکي
تھران

شھریار-ضلع غربي تقاطع سپاه- ابتداي شھرک صدف65577001تھرانکلینیکي

میدان فاطمي-خیابان جویبار-کوچه میرھادي غربي-پالک 0218898558627تھرانتصویربرداریمرکز تصویربرداري تھران

خیابان بھمنیار بیمارستان مفرح55311925تھرانبیمارستانمفرح (اعمال جراحي سرپایي)

پزشکي ھسته اي بزرگمھر تصویربرداري
تھران

33681288تھرانتصویربرداری
تھران- بزرگراه بسیج-بلوار ابوذر ده حقي-چھارراه دانشگاه-بلوار سي و پنج

متري شاھد-نبش کوچه نصر2-جنب مسجد القرآن-شماره16-طبقه 3 .

55973982تھرانفیزیوتراپیفیزیوتراپي حکمت
تھران - شھرري - خیابان 24 متري-ابتداي کوچه طرق رودي-جنب بانک انصار-

ساختمان پزشکان خاتم

تھران -سعادت آباد-چھاراه سرو-سرو غربي-کوچه آریا-پالک4-واحد223580222تھرانفیزیوتراپیفیزیوتراپي نیایش
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مرکز توانبخشي دکتر محمد فرخ سیر
فیزیوتراپي تھران

تھران -خیابان جمالزاده شمالي-بعد از تقاطع نصرت-کوچه شھید مھاجري-44022258تھرانفیزیوتراپی
پالک14

88326031تھرانآزمایشگاهعماد
تھران-خیابان استاد مطھري-خیابان فجر-مقابل بیمارستان جم-کوچه حجت-

کوچه دلفان-پالک14-طبقه اول.

تھران-میدان پونک-بلوار میرزا بابائي-بلوار عدل.44463548تھرانآزمایشگاهایرانا

44096305تھرانعینک سازیعینک سازي شفیع
تھران - خیابان آیت الله کاشاني-بعد از پل ستاري-نرسیده به شاھین-ایستگاه

شاھین-ساختمان الله-پالک1

تھران - ستارخان - بعد ازپل یاددگار - نرسیده به خسرو شمالي پالک 44204211553تھرانکلینیکيآزمایشگاه نرمال

تھران-بلوار سي پنج متري قیطریه -بین پارک قیطریه و بزرگراه صدر-پالک22214148.30تھرانآزمایشگاهنسیم قیطریه

44039781تھرانتصویربرداریمرکز پزشکي ھسته اي سیندخت
تھران - بلوار آیت الله کاشاني - بین وفا و آذر شمالي و عقیل - جنب بیمه دانا -

ساختمان سروین - طبقه دوم واحد 7

تھران-پردیس-کیلومتر 20 جاده دماوند-میدان عدالت.76272498تھرانآزمایشگاهپردیس

33774353تھراندندانپزشکیفاطمه عاشوري دندانپزشکي تھران
تھران-45 متري شھر ري-نرسیده به ادراه گذرنامه-پالک177-مجتمع پزشکي

الھیه.

خیریه حضرت صدیقه زھرا (س)
بیمارستان تھران

تھران-شھرري-دولت آباد-بلوار قدس33747282تھرانبیمارستان

33349551تھرانعینک سازیتماشا
تھران-خیابان پیروزي-سه راه سلیمانیه-روبروي مخابرات-نبش کوچه قصاب-

پالک672.

44499127تھرانبیمارستانامید بیمارستان تھران
تھران-اتوبان ھمت غرب-بعد از بزرگراه ستاري شمالي-خیابا ن شھید کبیري-

شاھین شمالي-خیابان بھار شرقي-پالک15.

تھرانتصویربرداریامید
44499127-
44426690

تھران-اتوبان ھمت غرب-بعد از بزرگراه ستاري شمالي-خیابا ن شھید کبیري-
شاھین شمالي-خیابان بھار شرقي-پالک15.

شرکت دانوش طب رابین
تجھیزات
پزشکی

88652876تھران
تھران-میدان آرژانتین-خیابان الوند-نبش بیمارستان کسري-پالک23-

واحد16.

تھران- خیابان شیخ بھائي شمالي-برج صبا -پالک 81-طبقه سوم-واحد8804391633تھراندندانپزشکیدرمانگاه ایران طب

درمانگاه شبانه روزي دکتر ھاشم نژاد
درمانگاه تھران

تھران-عبدل آباد-بلوار شکوفه-روبروي پارک بھار-پالک 5586543186تھراندرمانگاه

تھران-یوسف آباد-تقاطع فتحي شقاقي.88480200تھراندرمانگاهشفا مھر صدرا

ایران بھداشت
تجھیزات
پزشکی

66467181تھران
تھران-خیابان طالقاني غربي-بین میدان فلسطین و خیابان وصال-خیابان

فریمان-شماره45.

شرکت داھي طب
تجھیزات
پزشکی

تھران-خیابان اسالمبولي-خیابان 33-پالک88778111.18تھران

تھران- رودھن-بلوار امام خمیني-روبروي پمپ بنزین.76508806تھرانمرکز جراحینکو مرکز جراحي تھران

تھران -باالتر از میدان ونک-خ والي نژاد-پ 88677652224تھراندرمانگاهچشم خانه ( شعبه 2 مرکزي شھر

88088541تھرانفیزیوتراپیتوانبخشي یادمان
تھران-شھرک غرب-بلوار پاکنژاد-بین بلوار دریا و دادمان-مجتمع چند

تخصصي یادمان-واحدتوانبخشي.

تھران-میدان رسالت -میدان الغدیر-خیابان دالوران-تقاطع سراج-پالک7719439628تھرانآزمایشگاهمھرآگین

تھران -شھریار-زیرگذر قائم-ابتداي بلوار "آزادگان-پاساژ گیوي-طبقه اول.65273080تھرانآزمایشگاهشھریار

کلینیک تخصصي دیالیز ایرانیان مرکز
جراحي تھران

22305652تھرانمرکز جراحی
تھران-بزرگراه رسالت-خیابان نبي ھاشم-میدان نبي ھاشم-خیابان مجید

افشاري-بعد از زیرگذر ھمت-خیابان شقاقي-خیابان کیسامي- بن بست
سروستان-پالک5.

عرفان نیایش( پاراکلینیکي و بستري)
بیمارستان تھران

تھران -بزرگراه نیایش شرق – سه راه کبیري طامه (شاھین)- خیابان بھار –پالک44610850.7تھرانبیمارستان
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تھران-خیابان شریعتي - روبروي مترو قلھک-نرسیده به خیابان دولت-کوچه22640928تھرانتصویربرداریپزشکي ھسته اي پرتو
سجاد-پالک68-طبقه اول.

تعاوني تندیس سالمت پاسارگاد
دندانپزشکي تھران

تھران-بلوار آفریقا-باالتر از جھان کودک-پالک72-طبقه اول-واحد88676100.11تھراندندانپزشکی

77292589تھرانفیزیوتراپیآھنگ سالمتي
تھران-خیابان فرجام-بین عبادي و سراج- ساختمان ارم-پالک 389-طبقه 2-

واحد8.

88672542تھراندندانپزشکیمژگان امیني
تھران-خیابان ولي عصر-بین ایستگاه سي و دوم و توانیر-نبش کوچه مریم-

ساختمان مینیاتور.

تھران-پرند-امام خمیني-نبش خیابان آسمان56727042تھرانمرکز جراحیمھر پرند مرکز جراحي تھران

تھران-بلوارکشاورزغربي-بین کارگرو جمالزاده-پالک66923186322تھراندندانپزشکیدکترسلیمان کھن صدق

تھرانتصویربرداریمرکز پزشکي ھسته اي دکتر محمد کریمي
22567909-
22567671

تھران-پاسداران-نبش بوستان دھم - ساختمان بوستان پالک 297 واحد 37

22982685تھرانآزمایشگاهروشا
تھران-انتھاي بزرگراه صیاد شیرازي-ابتداي خیابان صنایع-پالک9-طبقه دوم-

واحد203.

تھران-خیابان قزوین-انتھاي قلعه مرغي-ابتداي خیابان ابوذر-شماره55670777.10تھرانفیزیوتراپیابوذر

فن آوري آزمایشگاھي
تجھیزات
پزشکی

تھران-خیابان سھروردي شمالي-خیابان پالیزي غربي-پالک 74-طبقه ھمکف.88750666تھران

88906917تھراندندانپزشکیدکتر فاطمه قموشي رامندي
تھران - خیابان فلسطین شمالي - بین کوچه غزائي عتیق و فرشید - پالک 463

ساختمان 55- طبقه 3-واحد 12

66510525تھراندندانپزشکیکلینیک فراز دندانپزشکي تھران
ستارخان-بین شادمھر و بھبودي-کوچه فرحزاد-ساختمان پزشکان ستارخان-

طبقه2-واحد10

پاسداران-نبش بوستان سوم-ساختمان سیمرغ-طبقه7-واحد22599030.19تھرانفیزیوتراپیپاسداران

88644639تھرانآزمایشگاهآزمایشگاه بیمارستان محب مھر
تھران -خیابان ولي عصر- باالتر از میدان ونک-خیابان والي نژاد-جنب

بیمارستان ھاشمي نژاد

تھران-خیابان پیروزي-خیابان شکوفه-پالک3367789574تھرانآزمایشگاهبابک آزمایشگاه تھران

تھران-خیابان دماوند-ایستگاه آیت -پالک77477720.550تھرانعینک سازیامیران شعبه

تھران-مجیدیه جنوبي-روبروي بانک ملت-پالک22526710.219تھرانعینک سازیامیران شعبه2

خیابان حافظ-خیابان جامي-خیابان شیخ ھادي-پالک66400490186تھراندرمانگاهدرنیان طب درمانگاه تھران

تھران-پرند-امام خمیني-نبش خیابان آسمان56727042تھراندندانپزشکیمھر پرند دندانپزشکي تھران

44052468تھراندندانپزشکیدرمانگاه دندانپزشکي جامع صادقیه
تھران - بلوار فردوس شرق - خیابان سلیمي جھرمي جنوبي - خیابان رز غربي -

خیابان سپیدار - کوچه ھفتم - پالک 30

26640905تھراندرمانگاهدرمانگاه قلھک
تھران-خیابان شریعتي-مقابل مترو قلھک-بمبست اختصاصي-پالک1-طبقه

اول.

26640905تھراندندانپزشکیدرمانگاه قلھک
تھران-خیابان شریعتي-مقابل مترو قلھک-بمبست اختصاصي-پالک1-طبقه

اول.

تھران-اکباتان-سه راه مخابرات-خیابان عظیمي-پالک42-واحد اول.44696990تھراندندانپزشکیدرمانگاه زاگرس

22542276تھرانآزمایشگاهماد
چھار راه پاسداران - خیابان دولت - بین اختیاریه و دیباجي - جنب بانک آینده -

بن بست ھروي - انتھاي بن بست - ساختمان ھدیه - طبقه 1

کلینیک تخصصي طب فیزیکي و توانبخشي
دکتر محمود آبادي

44708822تھرانفیزیوتراپی
تھران-شھرک گلستان- خیابان امیرکبیر - باالتر از میدان اتریش - طبقه فوقاني

داروخانه دکتر محرابیان

تھران-میدان شھدا-ابتداي خیابان پیروزي-پالک 333366501164تھرانتصویربردارینگار آزما تصویربرداري تھران

55653756تھرانآزمایشگاهپارسان
تھران-اتوبان نواب-خیابان حالل احمر-خیابان شھید ابراھیمي-جنب بانک ملي-

پالک99
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تھران-خ شھید رجایي- نبش کوچه ایماني- پالک 5533683399تھرانعینک سازیدرمانگاه سلیم

خیابان خالد اسالمبولي-نبش کوچه پانزدھم –پارک کلینیک88722432تھراندندانپزشکیمطب دکتر اکبر غفاري طرقي

شرکت درمانگاه شبانه روزي
دندانپزشکي پردیس فرد

خیابان دکتر شریعتي-باالتر از پل سید خندان-پالک 228624041026تھراندندانپزشکی

تھرانفیزیوتراپیبیمارستان عرفان
23021000-

021
سعادت آباد- بعد از میدان سرو- خیابان شھید بخشایش

اسالم شھر-خیابان شھید ھیدخ-گلستان سوم شرقي-پالگ5525355619تھراندرمانگاهچھاردانگه

تھران-مطھري-نبش الرستان-پالک88801071414تھرانآزمایشگاهپاتوبیولوژي و ژنتیک اوستا

تھران-بلوارکشاورز-شماره8896005167تھرانکلینیکيسي تي آنژیوگرافي پارس

تھرانسر-تقاطع بلوار اصلي و یاس -نبش خیابان45-شھید خوانساري-پالک445070544تھرانتصویربرداریپزشکي ھسته اي کیان

56762147تھرانفیزیوتراپیشاینا
نسیم شھر – خیابان سوم – بعد از داروخانه شبانه روزي – روبروي داروخانه دکتر

قریشي – نبش کوچه دانش پالک 222

تھران- میدان ھفت تیر- خیابان قائم مقام –خیابان مشاھیر-پالک55-واحد88345752.4تھراندندانپزشکیمشاھیر

تھران-خیابان دکتر شریعتي-نبش شمالي-خیابان ظفر.22229862تھرانآزمایشگاهفارابي

تھرانکلینیکيارمنستان

تھران-امیر آباد شمالي-100 متر باال از پمپ بنزین-پالک886392941368تھرانعینک سازیمھر (امیرآباد)

کلینیک روانشناسي و روانشناختي طب
روان

88079448تھرانکلینیکي
شھرک غرب-بلوار دادمان-جنب بیمارستان آتیه- ساختمان پزشکان جم-طبقه

اول و سوم غربي

33390111تھرانعینک سازیعینک سازي علي اصغر
شھرري-شھرک دولت آباد -فلکه دوم دولت آباد-انتھاي خیابان برادران بھشتي

-خیابان پورزاھد-نبش خیابان طبایي

کلینیک تخصصي دندانپزشکي کشاورز-
دندانپزشکي تھران

66433445تھراندندانپزشکی
بلوار کشاورز-بعد از چھارراه جمالزاده-به سمت بیمارستان امام خمیني-پالک

127

41857تھرانفیزیوتراپیفیزیو کالب رامتن فیزیوتراپي تھران
خیابان مطھري-خیابان فجر-کوچه مدائن-پالک 20-ساختمان پزشکان ماھان-

طبقه سوم-واحد6

موسسه عینک طبي مھر عینک سازي
تھران

تھران - میدان خراسان - ضلع جنوبي غربي - ساختمان پزشکان 101 توس33513031تھرانعینک سازی

مرکز جراحي حضرت فاطمه الزھرا (شھر
ري)مرکز جراحي تھران

شھر ري - میدان شھرداري - جنب فروشگاه رفاه -کوچه رفاه -6-55955753تھرانمرکز جراحی

بزرگراه آفریقا-چھارراه جھان کودک-ضلع شمال غربي-شماره66-واحد8888580612تھراندندانپزشکیکلینیک آفتاب

خیابان دماوند-ضلع شرقي میدان امامت-پالک4-طبقه اول-واحد779828333تھرانمطبدکتر بختیارکیا

درمانگاه مرکزي رباط کریم درمانگاه
تھران

رباط کریم-بلوار امام خمیني-روبروي خیابان آبرساني-جنب بانک ملت56433812تھراندرمانگاه

سعادت آباد، باالتر از میدان کاج،خیابان 9، پالک2213900312تھراندندانپزشکیدرمانگاه مسجدجامع الرسول

تھران - اسالمشھر - باغ فیض -کوچه یکم - پالک 5637603873تھراندندانپزشکیدکتر فاطمه اسمي دندانپزشک

77740928تھرانفیزیوتراپیفیزیوتراپي مرکزي شرق
تھران - تھرانپارس - بین فلکه دوم و سوم - نبش 186 غربي (لرستاني)-

ساختمان پزشکان 308- واحد3

تھران-شریعتي-نبش میرداماد22220839تھرانآزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبي میرداماد

44056046تھراندندانپزشکیخورشید غرب دندانپزشکي تھران
تھران-اتوبان حکیم به سمت غرب-بعد از اشرفي اصفھاني-خیابان پیامبر

مرکزي-انتھاي مطھري-حاشیه بزرگراه-پالک233

میدان ونک-کوچه صانعي-پالک50-واحد860854301تھرانآزمایشگاهسحر

جاده مخصوص کرج-بعد از پل ایران خودرو-شھرک ویالشھر-بلوار انصار-نبش44193588تھرانآزمایشگاهبھرامي نژاد
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کوچه پنجم-پالک1

میدان کاج-سرو غربي-ساختمان پزشکان سینا-طبقه 2-واحد2676763115تھرانفیزیوتراپیآرزوي سعادت

بیست متري افسریه-ابتداي پانزده متري سوم افسریه-پالک 33223420424تھراندندانپزشکیخورشید شرق دندانپزشکي ،تھران

تھران-علي آباد.55086688تھراندرمانگاهشھدا علي آباد

88191103تھراندرمانگاهپزشکي ھسته اي گاندي درمانگاه تھران
خیابان ولي عصر-باالغتر از پارک ساعي -کوچه شھید ترابنده-ھتل بیمارستان

گاندي-طبقه 2

ترنج طب
تجھیزات
پزشکی

تھران-خیابان مطھري-نرسیده به سھروردي-پالک116-طبقه سوم شرقي88320563تھران

پاسداران-ابتداي فرمانیه-ساختمان پزشکان22802019222تھرانآزمایشگاهآزمایشگاه کامرانیه آزمایشگاه تھران

مرکز رادیوتراپي انکولوژي عرفان نیایش
(پرتو درمان ھمت) - کلینیکي ، تھران

تھران-بزرگراه نیایش-سه راه کبیري طامه-خیابان بھر-پالک44628258تھرانکلینیکي

بیمارستان محب کوثر (بخش بین الملل)
بیمارستان تھران

42702تھرانبیمارستان
تھران - خیابان سیدجمال الدین اسدابادي، خیابان بیست و سوم، خیابان

فراھاني پور

بیمارستان بھمن (بخش بین الملل) -
بیمارستان ،تھران

تھرانبیمارستان
88361610-

021
تھران - شھرک غرب - خیابان ایران زمین شمالي - روبروي فرھنگسراي قانون

میدان اقدسیه - خیابان 22 بھمن29121010تھرانبیمارستانبیمارستان نیکان (بخش بین الملل)

پزشکي ھسته اي نفس - تصویربرداري
تھران

رباط کریم-خیابان مصلي-نبش میدان نماز-پالک56411686198تھرانتصویربرداری

آزمایشگاه پاتوبیولوژي دولت آباد
آزمایشگاه تھران

33743869تھرانآزمایشگاه
تھران-شھر ري-رولت آباد-خیابان اردستاني-بین فلکه اول ودوم -گروه 8-

بلوک7-پالک 112

درمانگاه شبانه روزي ھاشم نژاد
دندانپزشکي تھران

عبدل آباد-شکوفه -روبروي پارک بھار-پالک5586543186تھراندندانپزشکی

ورامین-بلوار رسالت-خیابان شھید زواره-نبش کوچه مدیر-طبقه منفي36291979تھرانآزمایشگاهآریا طب

درمانگاه خیریه امام رضا (ع ) درمانگاه
تھران

اسالم شھر - انتھاي خیابان آیت الله کاشاني-کوچه شھید فضلي56124791تھراندرمانگاه

56153646تھراندندانپزشکیارژنگ خلیلي دندانپزشکي تھران
اسالمشھر-انتھاي خیابان کاشاني-روبروي مسجد امام سجاد-ساختمان پزشکان

مقدم-طبقه دوم

22805846تھراندندانپزشکیپرھام یوسفي زاده
تھران-نیاوران-جنب خیابان کامرانیه-روبروي شھر کتاب-پچالک120-طبقه

اول-واحد3

تھران-بلوار میر داماد-جنب اداره دارایي-پالک22277201155تھرانآزمایشگاهباران آزمایشگاه تھران

سعادت آباد -میدان کاج-خیابان سرو شرقي-خیابان مجد-پالک2213584010تھرانآزمایشگاهآمیتیس آزمایشگاه تھران

88026390تھراندندانپزشکیدکتر خرازي
تھران-کارگرشمالي-باالتر از پمپ بنزین-نبش بانک صادرات-پالک1669-طبقه

دوم-واحد3

مرکز پزشکي ھسته اي بھاران -
تصویربرداري تھران

56357779تھرانتصویربرداری
تھران - اسالمشھر - بعداز میدان نماز - خیابان زرافشان - کوچه شھید احمد

پورحسین - کوچه اول - پالک 8

تھران -بزرگراه نیایش شرق – سه راه کبیري طامه (شاھین)- خیابان بھار –پالک44610850.7تھراندندانپزشکیعرفان نیایش دندانپزشکي تھران

65266800تھرانفیزیوتراپیفیزیوتراپي طاھا
شھریار-خیابان ولیعصر-روبروي بیمارستان سجاد-مجتمع تجاري حافظ-طبقه

دوم-واحد7

55494533تھرانعینک سازیعینک مدرس عینک سازي تھران
تھران - خیابان ولیعصر (امیریه ) - باالتر از مھدیه تھران - ابتداي خیابان مدرس

- پالک 10

تھران-خیابان شریعتي-خیابان ظفر-پالک57-واحد6-طبقه دوم22900166تھراندندانپزشکیدکتر کاملیا علیجاني دندانپزشکي تھران

بیمارستان ابن سینا (بخش بین الملل)
بیمارستان تھران

تھران - فلکه دوم صادقیه - ابتداي آیت الله کاشاني44092621تھرانبیمارستان
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تھران - لواسان - بلوار امام خمیني - شماره 25713785تھرانبیمارستانبیمارستان مھرآئین

تھران-بزرگراه نیایش شرق -سه راه کبیري طامه (شاھین)-خیابان بھار -پالک 446108507تھرانآزمایشگاهعرفان نیایش آزمایشگاه تھران

سعادت آباد-ابتداي بلوار دریا-پالک30-طبقه دوم88373720تھرانعینک سازیعینک سازي دانیال

میدان انقالب-کارگر شمالي-نصرت غربي-پالک 6642689137تھرانآزمایشگاهسیمرغ

مطب دندانپزشکي دکتر کریم
زاده(ستارخان) دندانپزشکي ،تھران

44239030تھراندندانپزشکی
تھران-خیابان ستارخان-بعد از فلکه اول صادقیه-قبل از چھارراه خسرو-

پالک1020

مطب دندانپزشکي دکتر کریم زاده(شاد
آباد) دندانپزشکي تھران

تھران -میدان شاد آباد-نبش کوچه مھر-پالک667903001تھراندندانپزشکی

تھران-منطقه22-شھرک گلستان-ابتداي خیابان امیرکبیر-پالک6-طبقه ھمکف44758595تھرانفیزیوتراپینسیم سالمت

46021671تھراندندانپزشکیکلینیک دندان پزشکي سماء
اتوبان شھید خرازي-شھرک باقري-بلوار مظفر-شھرک سماء-طبقه اول -مجتمع

تجاري سماء

تھران-میدان قدس-اول دزاشیب-شماره271345632تھرانفیزیوتراپیدزاشیب

334440285تھرانآزمایشگاهممتاز
تھران-میدان شھداء-ابتداي خیابان مجاھدین اسالم-باالتراز شھرداري منطقه

12-نبش کوچه شھید رحیمي-ساختمان شاینا-طبقه اول

88904466تھرانفیزیوتراپیفیزیوتراپي شفاء
تھران-خیابان ولیعصر-نرسیده به سینما آفریقا-ساختمان اطباء-پالک1802-

طبقه دوم

88893331تھرانتصویربرداریسنجش تراکم استخوان ولیعصر
تھران-باالتر از میدان ولیعصر-نرسیده به سینما آفریقا-ساختمان اطباء -طبقه

چھارم-پالک1802

65644626تھرانآزمایشگاهآزمایشگاه توحید
تھران -شھریار-شھرک امیریه -بلوار امام -روبرو مسجد امام حسین -کوچه

کفاشیان -پالک 60

اسالم شھر -انتھاي خیابان محمدیه -نبش بوستان 5611919736تھرانتصویربرداریمرکز پزشکي ھسته اي امام رضا


