
 طبقه دوم12سعادت آباد، میدان کاج، خیابان نهم، پالک 22139016تهرانآرامشآزمایشگاه1

 4، طبقه دوم ، واحد 153غربی، نبش چهارراه اسدی ، پالک  (سلیمانی )قیطریه، انتهای حکمت 22237904تهرانآرتینآزمایشگاه2

خیابان جناح، باالتر از خیابان شهید گالب ، نرسیده به فلکه دوم صادقیه،  نبش خیابان عابدزاده ، ساختمان پزشکان پارسه ، طبقه اول و چهارم5-44287632تهرانپارسهآزمایشگاه3

میدان امام حسین ، ابتدای خیابان انقالب، روبروی ایستگاه مترو، کوچه فروشگاه قدس77602617تهرانمدیکالآزمایشگاه4

 5، واحد 67ونک، بزرگراه حقانی، بین گاندی شمالی و آفریقا، جنب بیمه البرز، پالک 88671521تهرانونک آزمایشگاه5

طبقه فوقانی پوشاک خانواده-بلوار طالقانی جنوبی –کرج 32263773-026البرزصباآزمایشگاه6

3پالک- روبه روی بانک ملی مرکزی-ابتدای کوچه شریعت -خ امام خمینی -هشتگرد 44225420-026البرزمهر هشتگردآزمایشگاه7

 118یوسف آباد، خیابان فتحی شقاقی، بین میدان سلماس و خیابان کاج ، پالک 88638760تهراننامدارآزمایشگاه8

301،طبقه سوم،واحد74صادقیه، کاشانی، بلواراباذر،نبش پیامبر شرقی،ساختمان آریا، پالک44976601تهراناریکه سالمتفیزیوتراپی9

 1 ، واحد 1خیابان مطهری ، بعد از سهروردی، نبش حکمی، پالک 88432969تهرانآرزوفیزیوتراپی10

 347 متری شمشیری ، پالک 20مهرآباد جنوبی ، 66640845تهرانشمسفیزیوتراپی11

 86خیابان مطهری ، خیابان فجر ، کوچه حجت ، پالک 88824724تهراننسیم سحر اطهرتصویربرداری12

24سعادت آباد ، خیابان شانزدهم ، پالک 22064452تهرانآسیاتصویربرداری13

 3خیابان شریعتی ، نرسیده به میدان قدس ، کوچه ماهروزاده ، پالک 22747542تهرانسینا اطهرتصویربرداری14

خیابان انقالب ، بین پل چوبی و و میدان سپاه ، خیابان سپاه 77508771تهراننماطبتصویربرداری15

 368پالک -ابتدای اتوبان شهید محالتی- خیابان ری35015تهرانخیریه انصاردرمانگاه16

 متری شهید باستانی پور 24- بلوار شهید دستواره55086688تهرانشهدای علی آباددندانپزشکی17

نبش خیابان سپند - نرسیده به پل کریمخان- خیابان سپهبد قرنی- خیابان فردوسی88827045تهرانآپادانابیمارستان18

نبش اسفندیار -باالتر از خیابان دستگردی-خیابان ولیعصر88650520تهراننوربیمارستان19

نبش اسفندیار -باالتر از خیابان دستگردی-خیابان ولیعصر88650520تهراننوربخش سرپایی20

8نبش خیابان -ابتدای خیابان احمد قصیر-خیابان دکتر بهشتی88733571تهرانآسیابیمارستان21

روبروی فرهنگسرای سینا -خیابان ایران زمین شمالی- شهرک غرب82499769تهرانبهمنبیمارستان22

130شماره -نبش کوچه ترابنده-خیابان گاندی جنوبی88676326تهرانگاندیبیمارستان23

نرسیده به میدان فرهنگ-سرو شرقی-میدان کاج- سعادت آباد22097151تهرانپارسیانبیمارستان24

 174پالک -خیابان قائم مقام فراهانی88712931تهرانتهران کلینیکبیمارستان25

خیابان لیدا  –باالتر از میدان ونک -خیابان ولیعصر85555تهرانمحب مهربیمارستان26

طبقه سوم -برج صبا-خیابان شیخ بهائی شمالی-تهران88043904تهرانایران طبدندانپزشکی27

5شهر قدس،میدان قدس، بلوار امام خمینی نرسیده به کوچه رجبی جنب عکاسی جوان پالک46070205تهراندکتر امید انصاریدندانپزشکی28

6 شهرقدس،میدان قدس، خیابان امام خمینی، روبروی قنادی بی بی گل، پالک 46070205تهران دکترمیثم منیریدندانپزشکی29

نبش خیابان درختی طبقه اول شرقی -بلوار پونک باختری- شهرک غرب88082364تهراندکترسید علی موسویدندانپزشکی30

  36پالک -کوچه ناصر-نرسیده به خیابان زرتشت-باالتر از میدان ولیعصر–  خیابان ولیعصر 88941251تهرانآپادانادندانپزشکی31

مرکز خرید افق-جنب پاساژ گلدیس- فلکه دوم صادقیه44267495تهرانآفاقآزمایشگاه32

2 طبقه 32خ -باالتر از پارک ساعی- خ ولیعصر8942تهراننیلوآزمایشگاه33

558پالک -روبرو سینما عصر جدید-بین وصال و فریمان- خ طالقانی غربی62974تهراندانشآزمایشگاه34

طبقه اول-496پالک -جنب بانک مسکن-بین کوچه سوم و چهارم غربی-میدان آقانور-سه راه افسریه -خاوران33474004تهراندکتر شمشیردندانپزشکی35

6واحد -مجتمع مهراد- 22پالک -هویزه شرقی-باالتر از خیابان بهشتی-سهروردی شمالی88523410تهراندکتر محمدرضا شجاعیدندانپزشکی36

5طبقه - 8پالک -کوچه سیدالشهدا- جنب پل همت- پایین تر از میدان ونک-خیابان ولیعصر88673684تهراندکتر سامنیدندانپزشکی37

241شماره- شرقی166نبش -باالتر از چهارراه تیرانداز-تهرانپارس77877537تهراندکتر حکیمیدندانپزشکی38

نبش خ پانزدهم- (وزرا) خیابان خالد اسالمبولی88722432تهراندکتر اکبر غفاری طرقیدندانپزشکی39

202واحد -طبقه دوم-ساختمان میالد-مقابل بازار روز-باالتر از نیایش-بلوار فرحزادی- شهرک غرب22360920تهراندکتر اسدی فرددندانپزشکی40

25پالک -نبش دوم شرقی-خ حسینی-اول پل کریمخان-میدان هفت تیر88812391تهرانجهاد دانشگاهیدندانپزشکی41

66پالک -نبش کوچه شهید وحید نظری-خیابان ابوریحان-خیابان انقالب66485033تهرانجهاد دانشگاهیدندانپزشکی42

7واحد-5طبقه -21پالک -کوچه خلیل پور-جنب ایستگاه مترو قلهک-خیابان شریعتی22609622تهراندکتر نجمه جواندندانپزشکی43

1واحد  - 3پالک -نبش کوچه صدیق-بین سمیه و طالقانی-  خیابان شریعتی77655464تهرانبرتردندانپزشکی44

خیابان زرتشت غربی-خیابان ولیعصر88960080تهرانمهربیمارستان45

 21خیابان -ضلع شمال شرقی پارک شفق-خیابان یوسف آباد42702تهرانمحب کوثربیمارستان46

 15واحد -طبقه دوم-ساختمان پزشکان سینا -11پالک -اول سرو غربی-میدان کاج-سعادت آباد26767618تهرانآرزوی سعادتفیزیوتراپی47

   15، واحد2، طبقه  (4ساختمان شماره )32خیابان یوسف آباد، خیابان فتحی شمالی ، تقاطع یوسف آباد، پالک88100810تهراندریندندانپزشکی48

، 1،طبقه همکف، واحد9شهر آرا، خیابان آرش مهر، کوچه گلرخ، بلوک 86018551تهراندکتر شیال لکادندانپزشکی49

، طبقه اول 4فلکه اول صادقیه ، پالک 44213805تهراندکتر قاسمیاندندانپزشکی50

، طبقه اول 12خیابان دکتر لواسانی، کامرانیه شمالی، خیابان تاجیکی ، پالک 22285344تهران(متخصص درمان ریشه)دکتر ماندانا پرتویدندانپزشکی51

1پالک -نبش کوچه خسروآبادی-باالتر از میدان سرباز-خیابان استاد حسن بنا-مجیدیه شمالی-بزرگراه رسالت26300126تهراندکتر شمس آباددندانپزشکی52

202تهرانپارس، بلوار فرجام،تقاطع بزرگراه شهید باقری، پالک77889840تهرانفرجامدندانپزشکی53

 127انتهای بلوار کشاورز، بعداز چهارراه جمالزاده، به سمت بیمارستان امام خمینی، پالک66433444تهرانکشاورزدندانپزشکی54

 22، طبقه دوم، واحد142گاندی، نبش خیابان بیستم، ساختمان88679609تهرانگاندیدندانپزشکی55

، طبقه فوقانی نمایشگاه اتومبیل صبا255خیابان پیروزی، بین خیابان اول و دوم نیروی هوایی،پالک 77165637تهراندکتر مریم عباسیدندانپزشکی56

، طبقه اول 262خیابان شهیدمطهری،بعداز پل مدرس، روبروی خیابان میرعماد، پالک 88320468تهراندکتر منتظریدندانپزشکی57

سی متری آیت ، بین چهارراه تلفخانه و تهران نو  77934061تهراندکتر مهدیاندندانپزشکی58

 20خیابان دماوند، ایستگاه سبالن ، جنب تاالر قصرسپید، ساختمان پزشکان شهریار طبقه دوم ، واحد77840121تهراندکتر نسرین اصغریدندانپزشکی59

  2، طبقه 8گاندی ، خیابان سوم ، پالک 89321115تهراندکتر نسیم نعمتیدندانپزشکی60

 11،واحد- 1، طبقه 178خیابان قائم مقام فراهانی،باالتر از خیابان مطهری ، نبش کوچه عرفان، پالک 88725496تهرانهاموندندانپزشکی61

"قبل از مراجعه به مرکز درمانی از جاری بودن قرارداد اطمینان حاصل نمایید"



  2میدان رسالت، خیابان هنگام ، روبروی سه راه دانشکده ، نبش کوچه صبوری ، پالک77445311تهرانهنگامدندانپزشکی62

 27تهران، خیابان جمالزاده شمالی ، خیابان شهید طوسی ، پالک66941530تهرانکوثر مشیزدندانپزشکی63

طبقه دوم- 80پالک -جنب بانک تجارت-حد فاصل میدان کتاب و چهارراه سرو-سعادت آباد26761715تهراندکتر رامین فرهمنددندانپزشکی64

طبقه دوم-7پالک -خ بابک بهرامی-روبروی پمپ بنزین- خیابان آفریقا22020097تهراندکتر رامیاردندانپزشکی65

خیابان میمنت -خیابان آزادی66001127تهرانآزادیبیمارستان66

جنب برج میالد-بزرگراه حکیم84090تهرانمیالدبیمارستان67

کوچه یکم-خیابان حجاب - بلوار کشاورز9-88995767تهرانیاس سپیدبیمارستان68

نبش تقاطع جمهوری-خیابان حافظ5-66707071تهراننجمیهبیمارستان69

خیابان گل نبی-باالتر از اتوبان همت-سراه ضرابخانه-خیابان شریعتی22277412تهراننگاهبیمارستان70

( غربی17)کوچه صادقین-خیابان خداوردی-خیابان پورابتهاج-(نیاوران)خیابان باهنر9-22824011تهراننورافشاربیمارستان71

مقابل برج پیروز-خیابان ولیعصر -باالتر از میدان ونک 81235001تهرانولیعصر ناجابیمارستان72

454شماره -بعد از تقاطع ولیعصر-خیابان طالقانی66464425تهرانکودکان تهرانبیمارستان73

دوراهی قلهک-خیابان شریعتی22903370تهرانکیانبیمارستان74

خ برادران مظفر-چهار راه ولیعصر9-66405705تهرانمدائنبیمارستان75

میدان کالنتری-خیابان دلگشا-خیابان شکوفه-خیابان پیروزی33345411تهرانمردمبیمارستان76

نبش بزرگراه جالل آل احمد-خیابان کارگر شمالی69-88029600تهرانمرکز قلب تهرانبیمارستان77

ضلع جنوبی میدان تختی-خیابان دکتر بهشتی88751414تهرانمادرانبیمارستان78

_88945476تهرانصدر به آفرینبیمارستان79 8شماره -خیابان به آفرین-خیابان کریمخان زند -میدان ولیعصر42614

ابتدای خیابان استاد مطهری-خیابان ولیعصر7-88715875تهرانتوسبیمارستان80

بین میدان سرو و کاج-سعادت آباد23021000تهرانعرفانبیمارستان81

خیابان شهید بنائی-خیابان شهید رجائی16-66242710تهرانغیاثیبیمارستان82

سراه سلیمانیه-خیابان  پیروزی38241تهرانفجربیمارستان83

33پالک -جنب کوچه الدن-خیابان شهید لواسانی22285668تهرانفرمانیهبیمارستان84

پائینتر از خیابان سرچشمه-میدان بهارستان33555001تهراندکتر سپیربیمارستان85

59پال ک -بعد از چهارراه فلسطین-بلوار کشاورز-تهران88965170تهرانساسانبیمارستان86

باالتر از چهارراه جامی-خیابان شیخ هادی 66702121تهرانسورنابیمارستان87

جنب میدان فاطمی-خیابان دکتر فاطمی88962090تهران(سجاد)شهرام بیمارستان88

نبش کارون-خیابان آذربایجان4-66894951تهرانشهریاربیمارستان89

(شهید خرازی)انتهای غربی بزرگراه همت47241000تهرانتریتابیمارستان90

خیابان هشتم-خیابان صناعی-پل کریمخان 88821021تهرانتهرانبیمارستان91

نبش فلکه سوم تهرانپارس4-77884690تهرانتهرانپارسبیمارستان92

ابتدای خیابان دماوند-میدان امام حسین9-33348036تهراندانشگاه آزاد- بوعلی بیمارستان93

روبروی مجتمع دنیای نور-نرسیده به خیابان کرمان-بزرگراه رسالت23535تهرانبینابیمارستان94

نرسیده به سراه طالقانی-خیابان دکتر بهشتی77503600تهرانپاسارگادبیمارستان95

خیابان  احمد قصیر-خیابان دکتر بهشتی7-88734551تهرانپاستورنوبیمارستان96

خیابان  آیت اله کاشانی-فلکه دوم صادقیه5-44001900تهرانابن سینابیمارستان97

نبش رودکی-خیابان آذربایجان66832765.6تهراناقبالبیمارستان98

نرسیده به انقالب-بلوار کشاورز-خیابان وصال شیرازی4-66467563تهرانالبرزبیمارستان99

میدان الغدیر-خیابان هنگام 77898010تهرانالغدیربیمارستان100

خیابان شهید کارگر-باالتر از سه راه طالقانی-خیابان شریعتی9-77608062تهرانایرانشهربیمارستان101

تقاطع اتوبان شهید محالتی-خیابان ری33552001تهرانبازرگانانبیمارستان102

255شماره -نرسیده به خ فاطمی-خیابان جمالزاده شمالی66435946تهرانبصیرمرکز چشم پزشکی103

97پالک -خیابان شهید بهرامی  -(عج)شهرک ولیعصر66203720تهرانحکیممرکز چشم پزشکی104

31شماره -کوچه نیلوفر-نرسیده به بلوار کشاورز-خیابان جمالزاده شمالی66939630-66436340تهران2شعبه -رازیمرکز چشم پزشکی105

127شماره -4بیمه -نرسیده به شهرک اکباتان-میدان آزادی44630264تهرانسالمت غربمرکز جراحی محدود106

78پالک -بین چهل ستون و بیستون-خیابان فتحی شقاقی-یوسف آباد7-88705380تهرانشقایقمرکز جراحی محدود107

39پالک -خیابان پاستورنو66462109تهرانشهید شوریدهبیمارستان108

39پالک -خیابان پاستورنو66462109تهرانشهید شوریدهبخش سرپایی109

جنب ترمینال فیاض بخش-تقاطع سی تیر -خیابان امام خمینی 66727313تهرانچشم پزشکی فرهنگیانمرکز جراحی محدود110

42پالک -خیابان شهید یوسفیان-خیابان مطهری42182622تهراننورمرکز چشم پزشکی111

کوچه پنجم-ابتدای خیابان احمد قصیر-خیابان دکتر بهشتی88703688تهراننوین دیدگانمرکز چشم پزشکی112

24و 20پالک -خیابان والی نژاد - میدان ونک 88677688-88884425تهرانچشم خانه-کلینیک مرکزی شهرمرکز چشم پزشکی113

خیابان جشنواره-چهارراه اشراق -تهرانپارس8-77336006تهرانچشم پزشکی هالل ایرانمرکز جراحی محدود114

24شماره -خیابان هفتم-خیابان گاندی جنوبی9-88877172تهران1شعبه -رازیمرکز چشم پزشکی115

طبقه فوقانی بانک پاسارگاد-نبش کوچه چهارم-جنت آباد جنوبی44400555تهرانکلینیک اللهدندانپزشکی116

طبقه اول -Dورودی-ساختمان پزشکان نگین آسمان -نرسیده به یادگار امام -بلوار مرزداران -اشرفی اصفهانی 44258394تهرانکلینیک مرزداراندندانپزشکی117

67شماره -بلوار کشاورز88960051تهرانپارسبیمارستان118

68شماره -بلوار کشاورز88960051تهرانبیمارستان پارس(کلونوسکوپی-آندوسکوپی)بخش گوارش119

17شماره -تقاطع بهار -خ امام حسین-بعد از بلوار کبیری طامه-نیایش شرق49796000تهرانعرفان نیایشبیمارستان120

17شماره -تقاطع بهار -خ امام حسین-بعد از بلوار کبیری طامه-نیایش شرق49796000تهرانعرفان نیایشبخش سرپایی121

123پالک -نبش جمالزاده-بلوارکشاورز66122385-66122377تهرانگاما اسکن کاوشتصویربرداری122

پشت پمپ بنزین- میدان نماز- اسالمشهر56369282تهرانامام زمان اسالمشهربیمارستان123

45پالک -4کوچه (ره)خیابان امام خمینی-سرنوری-اسالمشهر56362815-56362797تهراندکترایرج نجفیدندانپزشکی124

369پالک -(بلوار دادگستری)بلوار شهید ناصری- میدان دانشگاه- ساوه864242400ساوهفاطمه الزهرا ساوهبیمارستان125

، طبقه چهارم148پاسداران، نبش دشتستان پنجم، ساختمان 22857955تهران چشم پزشکی ایرانیانمرکز جراحی محدود126



34پالک -بین آتش نشانی و الله شرقی-شاهین جنوبی-جنت آباد جنوبی44400077تهرانامیندندانپزشکی127

خیابان آبان جنوبی-خیابان کریمخان زند88902785تهرانآبانبیمارستان128

تقاطع فتحی شقاقی -یوسف آباد88480189-88480200تهرانشفا مهر صدرادندانپزشکی129

  29واحد-5طبقه -1پالک -(شعبانی)خیابان نهم-سعادت آباد22144831تهراندکتر میقانیدندانپزشکی130

ساختمان پزشکان کوثر -320پالک -ابتدای بلوار بهار-حکیمیه-تهرانپارس77006117تهرانآروینفیزیوتراپی131

 22واحد -طبقه چهارم-ساختمان پزشکان مالصدرا-3پالک -ابتدای مالصدرا-ونک88882894تهرانسپاسآزمایشگاه132

13 واحد5باالتر از تقاطع مرزداران کوچه ولدخانی ساختمان مهتاب طبقه -بزرگراه اشرفی اصفهانی44212642تهرانکیانیفیزیوتراپی133

طبقه همکف-10پالک -خیابان بیستم گاندی-میدان ونک88776903تهرانآرمانفیزیوتراپی134

کوچه پروین اعتصامی-جنب بانک ملی مرکزی-خیابان ولیعصر-شهریار65271500تهرانکوثر شهریارتصویربرداری135

3 و 1پالک -5کوچه -بلوار انصار-شهرک ویالشهر- جاده مخصوص کرج14کیلومتر 44193588تهراندکتر بهرامی نژادآزمایشگاه136

چهارراه طوس-خیابان کارون66014800تهرانبابکبیمارستان137

نبش بلوار کشاورز-خیابان وصال شیرازی88967181تهرانآریابیمارستان138

6پالک -خیابان شهامتی-روبروی سینما استقالل-باالتر از میدان ولیعصر88921596تهرانزهرهدندانپزشکی139

خیابان ولی خواه- بعد از منیریه –خیابان ولیعصر 55384925تهرانپارسابیمارستان140

خیابان  میمنت  - بعد از تقاطع خیابان آزادی- انتهای بزرگراه یادگار امام66066111تهرانمیمنتبیمارستان141

15پالک -خیابان بهار شرقی-(شاهین شمالی)خیابان شهید کبیری طامه-جنت آباد45839000تهرانامیدبیمارستان142

 50پالک -بعد از خیابان گاندی-اتوبان حقانی-میدان ونک88874394تهران ونکمرکز چشم پزشکی143

میدان جماران -خیابان شهید باهنر-میدان قدس22290205تهرانبقیه اهلل قلب جمارانبیمارستان144

انتهای اتوبان همت غرب، خروجی بلوار دهکده،میدان المپیک،بلوار صدرا،ابتدای بلوار چشمه شرقی  44723330تهرانروانپزشکی ایرانیانبیمارستان145

195پالک   ،(ع)، جنب بیمارستان حضرت علی اصغر(ظفر)خیابان دستگردی 22902511تهرانگامانایف ایرانتصویربرداری146

 1واحد-186پالک -جنب پمپ بنزین-خیابان شهید فکوری-خیابان کارگر شمالی88971457تهراندکتر اصغر مزارعیدرمانگاه147

 ٨خیابان چهارراه کامرانیه، طبقه فوقانی بانک پارسیان، پالک 22819277تهراندرمان واریس دکتر مهرداد اقدسیدرمانگاه148

 3طبقه -184پالک -(غفاری نطنزی) مرکزی11نبش کوچه -بلوار مطهری-میدان شهرک امید-تهرانپارس77367208تهرانحالیفیزیوتراپی149

طبقه اول_1356پ_ساختمان ناهید_باالتر از پمپ بنزین_سمت چپ_باالتر ار چهارراه فاطمی_خ کارگرشمالی_میدان انقالب88007587-88019382تهرانآلفاتصویربرداری150

طبقه یک_شماره یک _بن بست هروی _جنب بانک آینده_بعد از اختیاریه _(کالهدوز)خ دولت  _پاسداران22784840تهرانتشخیص طبی مادآزمایشگاه151

30پالک - حد فاصل ضلع جنوب شرقی پارک قیطریه و اتوبان صدر _ متری قیطریه35بلوار  _قیطریه6-2247274تهراننسیم قیطریهآزمایشگاه152

طبقه دوم _ ساختمان اطباء1802پالک  _نرسیده به سینما آفریقا _باالتر از میدان ولیعصر88904466تهرانشفافیزیوتراپی153

طبقه چهارم _ ساختمان اطباء1802پالک  _نرسیده به سینما آفریقا _باالتر از میدان ولیعصر88893331تهرانولیعصر مرکز سنجش تراکم استخوان154

6پالک  _تقاطع آزادگان و امیرکبیر _(شهرک راه آهن)شهرک گلستان 44765733تهراننسیم سالمتفیزیوتراپی155

10شماره  _کوچه امام جعفر صادق _ضلع جنوب شرقی _میدان نبوت _نارمک77947401تهراننارمکآزمایشگاه156

334پالک  _اول مدائن _بازار دوم نازی آباد55081000تهراندیآزمایشگاه157

501واحد  _5طبقه  _ساختمان پزشکان سینا _54پالک  _کوچه والی نژاد _نرسیده به میرداماد _باالتر از میدان ونک88191382تهراندکتر ترکیاندندانپزشکی158

28شماره  _تقاطع شهدای ژاندارمری _ابوریحان _خیابان انقالب66482424تهرانپردیس نورسالمتتصویربرداری159

5پالک  _شهید قره تپه ای _خیابان بیست و پنجم _سعادت آباد41943تهرانپردیس نورتصویربرداری160

706پالک  _نرسیده به میدان نبوت- (گلبرگ شرقی)جانبازان 77957519تهرانحقیقتتصویربرداری161

192شماره - روبروی بانک پاسارگاد - بعد از ساختمان بانک مرکزی - جنب ایستگاه مترو -  بلوار میرداماد 24845تهرانپایتختتصویربرداری162

81پالک  –نبش چهارراه نصرت  –خیابان جمال زاده شمالی  –اول خیابان آزادی  –میدان انقالب 66591859تهرانپارسیانتصویربرداری163

درمانگاه کوثر _4 و 3بین بهستان _خیابان پاسداران5-22551644تهرانکوثرتصویربرداری164

طبقه زیرهمکف _275ساختمان پزشکان _جنب مسجد قدس_بعد از چهارراه کوکاکوال_خیابان پیروزی77153565تهرانآرزوی پیروزیفیزیوتراپی165

237 پالک249شماره  _ساختمان شاهین_بین بزرگراه باقری و چهارراه تیرانداز _بزرگراه رسالت شرق76701090-76702090تهرانمٌهَنادندانپزشکی166

طبقه دوم_102پالک  _خیابان شکراله _روبه روی مرکز قلب_خیابان کارگر شمالی88357214-88229271تهراندایاناآزمایشگاه167

طبقه اول _317پالک  _طبقه فوقانی بانک مسکن _(7/36)نبش کوچه حسنی  _خیابان سی متری نیروهوایی77413225تهراندکترعلی قاضی نظامدندانپزشکی168

301واحد -3طبقه -ساختمان فرخ- نبش خیابان فرخ-خیابان مقدس اردبیلی-زعفرانیه22405142تهراندکتر پگاه خشوعیدندانپزشکی169

،طبقه دوم، واحد چهارم 22تهران، خیابان شریعتی، خیابان ظفر،روبروی ساختمان آفتاب، پالک 22923962تهران(محمدرضا زارع)ظفر دندانپزشکی170

  21، واحد 6، طبقه 8 میدان ونک، خیابان گاندی شمالی، ساختمان گاندی، پالک 88640229تهرانفریبا فرهنگدندانپزشکی171

طبقه همکف _ساختمان پزشکان فتح- بلوار عدل جنوبی _بلوار میرزابابایی- میدان پونک44463548تهرانایراناآزمایشگاه172

ساختمان رایا- 7کوچه بینش -چهار راه فاطمیه -بندر عباس 32211471-076هرمزگاندکتر کتایون متقیدندانپزشکی173

اصفهان بلوار شهدای صفه بیمارستان خانواده اصفهاناصفهانخانواده اصفهان     بیمارستان174

175-173اصفهان خیابان شمس آبادی شماره 32205025-031اصفهانسینا اصفهانبیمارستان175

(شهید تقوی )۴۱اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی بین سه راه شیخ مفید و چهارراه نیکبخت، کوچه 36600700-031اصفهان شیخ صدوقکلینیک دندانپزشکی176

جنب بانک سپه-خیابان محتشم کاشانی-اصفهان خیابان وحید3274484-031اصفهان محتشمکلینیک دندانپزشکی177

اصفهان خیابان مرداویج ، خیابان فرایبورگ ، نبش کوچه دوازدهم ، کلینیک دندانپزشکی آزادگان۳۶۷۰۰۷۹۱-۰۳۱اصفهان آزادگانکلینیک دندانپزشکی178

اصفهان خیابان سروش، حد فاصل آل خجند و حکیم شفایی ، جنب اداره برق۳۲۲۹٨۱۰۲-۰۳۱اصفهان سروشکلینیک دندانپزشکی179

کاشانی ، بیمارستان مرتاض… یزد،خیابان آیت ا38248000-035یزدمرتاضبیمارستان180

کاشانی ، بیمارستان مجیبیان… یزد،خیابان آیت ا36240061-035یزدمجیبیانبیمارستان181

یزد میدان مهدیه ابتدای بلوار امام جعفر صادق36230030-035یزدمادربیمارستان182

خیابان امام خمینی رحمة هللا علیه-یزد36210010-035یزدسیدالشهداءبیمارستان183

 یزد، خیابان سلمان فارسی، کوچه بیمارستان گودرز، بیمارستان موقوفه خیریه گودرز36262081-035یزدگودرزبیمارستان184

یزد صفاییه بلوار شهید قندی ، خیابان ابن سینا38224000-035یزدشهیدصدوقیبیمارستان185

بیمارستان بیمارستان افشار یزد- بلوار جمهوری اسالمی-یزد 35255011-035یزدافشاربیمارستان186

بیمارستان سوانح و سوختگی- خ شهید پاکنژاد- یزد 35250093-035یزدسوانح وسوختگی شهدای مهراببیمارستان187

بیمارستان ضیایی- بلوار معلم - میدان آزادی -  اردکان 32242114-035یزدضیایی اردکانبیمارستان188

(ع)بیمارستان امام جعفر صادق – میدان جانباز - بلوار بسیج- میبد32351200-035یزدامام صادق میبدبیمارستان189

3پالک-کوچه دوازدهم-نرسیده به میدان باهنر-بلوار پاکنژاد-یزد37242828-035یزدموسوی بیوکیمرکز جراحی محدود190

مجتمع تجاری پارس. ابتدای بلوار شهید سیدرضا پاکنژاد . میدان باهنر . یزد 37268373-035یزد میالدآزمایشگاه191



آزمایشگاه پارس- روبروی بانک تجارت - میدان آزادی -یزد36272090-035یزد پارسآزمایشگاه192

09122496082یزدسلیمی دندانپزشکی193

 81نبش عدالت -بلوار نهارخوران-گرگان32522588-017گلستانلبخنددندانپزشکی194

2طبقه -مجتمع پزشکی پارس-بین حافظ و فردوسی-نادری- اهواز32213505-061خوزستاندکترغالمرضا حتمیدندانپزشکی195

3واحد -3طبقه -مجتمع پزشکی خلیج فارس-جنب داروخانه دکتر زرگر نژاد-خیابان کتانباف شمالی-اهواز نادری32927195-061خوزستاندکترجواد دغالویدندانپزشکی196

طبقه اول-مجتمع پزشکی ساحل-خیابان خسروی-اهواز ابتدای خیابان نادری32217907-061خوزستانخاتم االنبیافیزیوتراپی197

نبش خیابان سروش شمالی-اتوبان لشکر- اهواز 8-3770093-061خوزستان آپادانابیمارستان198

مجتمع پزشکی آرمان- غربی 13کیانپارس خیابان -اهوز 33380789-061خوزستان آرمانفیزیوتراپی199

خیابان قنواتی -(متری30)خیابان شریعتی- اهواز 6-32217712-061خوزستان اروندبیمارستان200

 شرقی17خیابان - خیابان کیانپارس- کیانپارس-اهواز 9-33378310-061خوزستان آریابیمارستان201

خیابان مهر شرقی-کیانپارس-اهواز33339475-061خوزستان مهربیمارستان202

روبروی داروخانه دکتر راسخ-بندر ماهشهر52331732-061خوزستاندکترسینا راعیدندانپزشکی203

110پالک - (پهلوان)خیابان توحید غربی - فلکه دوم-کیانپارس-اهواز33336709-061خوزستاننور طبمرکز جراحی محدود204

بین کیان و شیخ بها -خیابان خشایار -اهواز 33786787-061خوزستان قمر بنی هاشمدندانپزشکی205

اهواز خیابان شریعتی بعد از میدان روبروی مسجد الغدیر35516345-061خوزستان عاجدندانپزشکی206

اهواز گلستان خیابان فروردین نبش آذر33343844-061خوزستان طاهافیزیوتراپی207

اهواز ، کیانپارس ، بین خیابان چهارم و پنجم غربی ، مجتمع پزشکی فاخر ، طبقه دوم33384590-061خوزستاندکتر فیضتصویربرداری208

اهواز خیابان حافظ32220554-061خوزستان تبسمدندانپزشکی209

نبش میهن شرقی- فلکه سوم- اهواز کیانپارس33337548-061خوزستاندکتر  مطوریانآزمایشگاه210

18پالک -خیابان میهن شرقی-فلکه سوم-کیانپارس-اهواز33369041-061خوزستاننرگسآزمایشگاه211

مجتمع پزشکی پهلوان -خیابان پهلوان شرقی -کیانپارس -اهواز 33335764-061خوزستان صدفدندانپزشکی212

6واحد3طبقه.مجتمع کیان.شرقی21و20بین خیابان -اهواز کیان آباد33915690-061خوزستان نیالدندانپزشکی213

اهواز، خیابان شریعتی، خیابان شهید قنادان زاده، بین خیابان صدرالسادات و شمشیری32210131-061خوزستان مالصدرافیزیوتراپی214

خیابان نادری شرقی نبش خیابان قنادان-اهواز32222492-061خوزستان رویانآزمایشگاه215

اقبال ساختمان ملت19نبش-اهواز کوروش34462730-061خوزستان مهرسودندانپزشکی216

خوزستاندکتر نازنین مجیدیدندانپزشکی217

 ۸۲پالک -  غربی ۱۱خیابان - کیانپارس - اهواز 33382845-061خوزستان کیانپارستصویربرداری218

طبقه اول -62پالک - خ یکم - سپیدار- اهواز32287267-061خوزستان دکتر پناهی زادهآزمایشگاه219

71پالک-نرسیده به بلوار سجاد-خیابان کسری-کرمانشاه37267616-083کرمانشاهکسریدندانپزشکی220

روبروی کلینیک امام رضا(خرم)خیابان شهید شیرودی -اراک33123634-086مرکزیبهاراندندانپزشکی221

کرمان خیابان مطهری غربی32228484-034کرمان راضیه فیروزبیمارستان222

کرمان خیابان شریعتی32228989-034کرمان ارجمندبیمارستان223

کرمان حد فاصل میدان بسیج چهاراه خورشید خیابان کامیاب32220210-034کرمان مهرگانبیمارستان224

کمربندی جنوبی بزرگراه امام33222250-034کرمان افضلی پوربیمارستان225

کرمان انتهای خیابان شفا33225780-034کرمان شفابیمارستان226

کرمان خیابان استقالل32526280-034کرمان سید الشهدابیمارستان227

ابتدای خیابان ابن سینا –کرمان خیابان شهید رجائی 32227249-034کرمان  آذینمرکز جراحی محدود228

12کرمان خیابان استقالل کوچه ۳۲۵۲۲۶۲۹-034کرمان کلینیک بصیرچشم پزشکی229

کرمان خیابان سرباز33342478-034کرمان دوازده اماممرکز جراحی محدود230

 بهمن چهارراه شعبانیه22کرمان بلوار 33321990-034کرمان نیمه شعبانمرکز جراحی محدود231

بلوار امام-بم44217009-034کرمان افالطونیان بیمارستان232

میدان  ایت اله سعیدی-رفسنجان34288902-034کرمان علی ابن ابیطالب بیمارستان233

میدان شاهد-جیرفت43317828-034کرمان  قائم بیمارستان234

کرمان چهارراه باغملی32228719-034کرمان دکتر یزدان پناهآزمایشگاه235

 ساختمان پزشکان میالد   2کرمان ابتدای خیابان جهاد کوچه شماره32452266-034کرمان دکتر سلیمانیآزمایشگاه236

20کرمان خیابان شفا کوچه 32111409-034کرمان  کیمیا مهرفیزیوتراپی237

 نبش فرعی اول سمت چپ2کرمان استقالل کوچه شماره 32477060-034کرمان اماراتیفیزیوتراپی238

کرمان میدان آزادی ابتدای خیابان بهمنیار ساختمان والعصر32440204-034کرمان  حریآزمایشگاه239

14کرمان خیابان جهادکوچه 32441720-034کرمان سپهرآزمایشگاه240

کرمان چهارراه خواجو روبروی استادیوم ورزشی ساختمان ولیعصر32532370-034کرمان دکتر رجبی زادهآزمایشگاه241

جنب داروخانه آفتاب-کرمان چهار راه طهماسب آباد32448102-034کرمان دکتر میر شکاریآزمایشگاه242

 بهمن چهارراه شعبانیه22کرمان بلوار 33321990-034کرمان سونوگرافی نیمه شعبانتصویربرداری243

ساختمان باران-7قبل از کوچه شماره -کرمان خیابان جهاد32231733-034کرمان سونوگرافی دکتر میرشکاریتصویربرداری244

  3 و 1بین کوچه  –کرمان خیابان جهاد 32267417-034کرمان فارابیعینک245

1کوچه شماره -کرمان خیابان شفا32483336-034کرمان کرمان کلینیکدندانپزشکی246

کرمان خیابان بهار، قبل از کوچه جیهون32267339-034کرمان (متخصص اطفال)دکتر حری دندانپزشکی247

6نبش کوچه شماره /خیابان امام جمعه/بلوار جمهوری/کرمان32470072-034کرمان کلینیک ماهاندندانپزشکی248

کرمان استقالل مجتمع صدف طبقه دوم32468817-034کرمان دکترحمید نوریدندانپزشکی249

14جنب کوچه -(ناصریه)کرمان خیابان باهنر 32253640-034کرمان کلینیک جهاد دانشگاهیدندانپزشکی250

4کرمان بلوار هوانیروز نبش کوچه32819917-034کرمان کلینیک سالمتدندانپزشکی251

7کرمان خیابان فردوسی،ساختمان پزشکان آراد ،طبقه چهارم واحد32235186-034کرمان دکتر محمد حیدری زادهدندانپزشکی252

7کوچه-بلوار پارسیان-خیابان بیهقی-کرمان بلوار جمهوری32650312-034کرمان کلینیک سپیددندانپزشکی253

6طبقه-مجتمع پزشکی برج اول- کرمان بلوار جمهوری32658285-034کرمان دکتر محمد علی عباس زادهدندانپزشکی254

3نبش کوچه شماره-والفجر جنوبی-کرمان بلوار جمهوری32449318-034کرمان  دکتر شریعتمداریدندانپزشکی255

41نبش کوچه -کرمان خیابان شهاب33229184-034کرمان کلینیک شهابدندانپزشکی256



بم خیابان امام روبروی مسجد جامع جنب قلعه شادی44211584-034کرمان دکتر حسین جزینی زادهدندانپزشکی257

طبقه سوم-ساختمان پزشکان ثامن االئمه-خ شهید رجایی- جیرفت43212725-034کرمان  دکتر روح اهلل میرکهنوجدندانپزشکی258

9پالک - 33کوچه -بلوار طالقانی-  رفسنجان268874-034کرمان کلینیک ثامن الحجج دندانپزشکی259

 مطب دکتر ویدا مالحسینی10+جنب ساختمان پلیس - خ شهید وجدانی- بلوار شهید مطهری- رفسنجان34322445-034کرمان دکتر ویدا مال حسینیدندانپزشکی260

جنب خرازی مادر- کوی دکتر ادیب پور- (ره)خیابان امام- سیرجان42232370-034کرمان مطب سمانه عقیقی حاتمی پوردندانپزشکی261

جنب مسجد ولیعصر. روبروی سالن ورزشی امام علی- بلوار ولیعصر-سیرجان -کرمان42308154-034کرمان (سیرجان)کلینیک سیب دندانپزشکی262

سیرجان چهار راه فرهنگ کلینیک تخصصی فرهنگیان42232906-034کرمان کلینیک  فرهنگیان دندانپزشکی263

جنب داروخانه دکتر فتاحی زاده- کوچه شهید حیدری - خ امام -  سیرجان 42237109-034کرمان دکتر فریده فلسفیدندانپزشکی264

رو به روی اداره بهزیستی-کوچه اعالء- خ شریعتی - سیرجان - کرمان42231223-034کرمان دکتر حسن چراغی پوردندانپزشکی265

تبریز بلوار استاد شهریار36581490-041آذربایجان شرقیشهریاربیمارستان266

میدان بسیج به طرف خیابان عطائی- اردبیل33724011-045اردبیلقائم بیمارستان267

 متری روبروی بانک سپه30اردبیل خیابان33335244-045اردبیلآرتابیمارستان268

تبریزخیابان حافظ33352116-041آذربایجان شرقینورنجاتبیمارستان269

 تیر7تبریز خیابان 36583811-041آذربایجان شرقیشمسبیمارستان270

تبریز خیابان ارتش جنوبی نرسیده به باغشمال35538701-041آذربایجان شرقیبهبودبیمارستان271

نیروی هوائی-خ-تبریز میدان قونقا اول32807160-041آذربایجان شرقیشفابیمارستان272

 شهریور17تبریزخیابان طالقانی نرسیده به 35532791-041آذربایجان شرقی(تبریز)مهربیمارستان273

تبریزخیابان شریعتی جنوبی34785051-041آذربایجان شرقیحکیمان نورمرکز جراحی محدود274

تبریزاول زعفرانیه میدان افالک نما33328833-041آذربایجان شرقی(بین المللی)ولیعصرتبریزبیمارستان275

تبریز بلوار استاد شهریار36581276-041آذربایجان شرقیمرکز جراحی محدود آبانبیمارستان276

 بهمن نرسیده به میدان جهاد22تبریزخیابان34438023-041آذربایجان شرقیشهید محالتیبیمارستان277

برج سفید طبقه دوم-تبریز آبرسان 33374223-041آذربایجان شرقیدکترمحمدحسین نادرالوجوددندانپزشکی278

تبریز خیابان امام ایستگاه باال حمام33348950-041آذربایجان شرقیهوشیار آذرآزمایشگاه 279

تبریز اول خیابان پاستور جدید تقاطع ارتش35535666-041آذربایجان شرقیپژواکتصویربرداری280

ولیعصر فلکه بزرگ-تبریز 33301391-041آذربایجان شرقیدکتربابک فروزاندندانپزشکی281

اهر خیابان طالقانی روبروی داروخانه سلطانی44234022-041آذربایجان شرقیدکترصمد رضائیدندانپزشکی282

تقاطع شریعتی و پروین اعتصامی- ولیعصر - تبریز 33326986-041آذربایجان شرقیکلینیک لبخند آفریناندندانپزشکی283

33پالک –ولیعصر مابین فلکه بازار و شریعتی  –تبریز 33290754-041آذربایجان شرقیکلینیک آدینهدندانپزشکی284

خیابان دانشکده - ارومیه 33463301-044آذربایجان غربیآذربایجانبیمارستان285

خیابان امام- ارومیه 32222324-044آذربایجان غربیشفابیمارستان286

خیابان امام- ارومیه 32222525-044آذربایجان غربیصولتیبیمارستان287

32پالک - بن بست اول - کوی کیوان - خیابان کاشانی - ارومیه 33478525-044آذربایجان غربیبهاردندانپزشکی288

سنندج،مبارک آباد،جنب مسجد33564848-087کردستاندکتر بقاء سیدالشهداییبیمارستان 289

سنندج میدان امام شافعی،خیابان شهیدبهشتی33565488-087کردستاندی کلینیک نورمرکز جراحی محدود290

 3خیابان آبیدر پایین تر از چهار راه کوچه پرتوی پالک- سنندج33239072-087کردستاندکتر حسینی نسبآزمایشگاه291

خیابان پاسداران،کوچه یغموری- سنندج33224624-087کردستاننورآزمایشگاه292

خیابان مولوی،جنب شیرینی پیمان- سنندج 33236358-087کردستانپاستورآزمایشگاه293

خیابان پاسداران،مجتمع تجاری کردستان،طبقه اول- سنندج33287085-087کردستاندکتر پویا نصرت پوردندانپزشکی294

خیابان پاسداران،طبقه فوقانی داروخانه هالل احمر- سنندج33290240-087کردستانمهردندانپزشکی295

خیابان آبیدر،روبروی پیتزا آناهیتا- سنندج33280882-087کردستانخانوادهدندانپزشکی296

خیابان پاسداران،کوچه یغموری- سنندج33283012-087کردستانشفایابفیزیوتراپی297

خیابان جمهوری،مجتمع پزشکی یاس- سقز36214084-087کردستاندکتر معینآزمایشگاه298

5گلستان -خیابان گلستان شرقی-مشهد خیابان چمران 32229094-051خراسان رضویآریابیمارستان299

مشهد خیابان ملک الشعرا بهار نرسیده به سه راه استانداری 38590051-051خراسان رضویبنت الهدیبیمارستان300

مشهد خیابان کوهسنگی میدان الندشت38427011-051خراسان رضویمهربیمارستان301

مشهد خیابان رازی شرقی38544315-051خراسان رضویسینابیمارستان302

 8 و 6مشهد خیابان احمد آباد، خیابان پاستور ، بین پاستور 38410245-051خراسان رضویپاستوربیمارستان303

 کوچه پزشکان1اسفراین خیابان امام رضا 37223698-058خراسان شمالیدکتر رضا جاغوریآزمایشگاه304

میدان امام خینی زیرزمین مسجد اعظم امام خمینی.اسفراین 37221119-058خراسان شمالیولی عصرآزمایشگاه305

مشهد بزرگراه شهید کالنتری بعد از پل قائم36668888-051خراسان رضویرضویبیمارستان306

29پالک-کوچه گل پامچال- 11خیابان طالقانی شرقی -بجنورد32258077-058خراسان شمالیبهارمرکز جراحی محدود307

خیابان فردوسی- قزوین72-33365160-028قزوینمهرگانبیمارستان308

خیابان فردوسی-قزوین 33335411-028قزویندهخدابیمارستان309

بلوار خامنه ای-قزوین 8-33378011-028قزوینپاستوربیمارستان 310

خیابان پادگان-قزوین33320057-028قزوینپارسمرکز جراحی محدود311

طبقه فوقانی مانتو سرای پرک-453پالک -بن بست حکمت- باالتر از بانک ملی -خیابان خیام شمالی -قزوین 3-3328001-028قزوین کیاندندانپزشکی312

روبروی پارکینک فردوسی-باالتر از بانک صادرات - خیابان فردوسی جنوبی-قزوین1-33243270-028قزوین نیایشدندانپزشکی313

رشت بلوار افتخاری9-33565012-013گیالنقائمبیمارستان314

رشت بلوار انزلی9-33759790-013گیالنآریابیمارستان315

رشت بلوارقلی پور34233-013گیالنپارسبیمارستان316

142 رشت گلسار بلوار سمیه نبش25-33111719-013گیالنگلساربیمارستان317

رشت خیابان طالقانی33226556-013گیالنفامیلیبیمارستان318

رشت خیابان مطهری1-33334750-013گیالنفارابیکلینیک319

رشت بلوار نماز33731056-013گیالنایرانمرکز جراحی محدود320

الهیجان  خیابان کاشف شرقی33222316-013گیالنشفا الهیجانبیمارستان321



تالش خیابان جعفر طیار44220379-013گیالنطاهری تالشبیمارستان322

رشت خیابان  سعدی پل بوسار33123478-013گیالنآشتیانیآزمایشگاه 323

رشت خیابان نواب33114977-013گیالندانشآزمایشگاه 324

رشت گلسار داروخانه شبانه روزی33116062-013گیالننیلوآزمایشگاه 325

رشت گلسار روبروی خ نواب33118586-013گیالنسیناآزمایشگاه 326

رشت خیابان حاجی آباد33252227-013گیالندکتر افراهآزمایشگاه 327

رشت خیابان سردار جنگل روبروی بانک ملی33243630-013گیالندکتر قاسمی نژاددندانپزشکی328

رشت فلکه صابرین جنب تاکسیرانی33124955-013گیالنسپهرتصویربرداری329

رشت بلوار شهید انصاری ساختمان پزشکان مارلیک33755939-013گیالنمارلیکتصویربرداری330

رشت بلوار شهیدانصاری جنب فنی وحرفه ای33729502-013گیالننگاهتصویربرداری331

36284411-071شیراز(MRI)مرکزیبیمارستان332
 

شیراز بلوارشهید چمران مجتمع پزشکی و ام آ ر آی مرکزی شیراز

شیراز خیابان زرگری بلواردنا بیمارستان دنا36490411-071شیرازدنابیمارستان333

باالترازدروازه قرآن اول شهرک گلشن اولین بریدگی سمت چپ-شیراز32295631-071شیرازمادرو کودکبیمارستان334

خیابان قصرالدشت بطرف معالی آبادبعداز بلوار شاهد-شیراز36231515-071شیراز قلب کوثر بیمارستان335

32336006-071شیرازپارسبیمارستان وزایشگاه 336
 

سه راه برق باالتراز چهارراه سینما سعدی- شیراز

بیست متری سینماسعدی نبش اردیبهشت -شیراز323390153-071شیرازشفابیمارستان 337

میدان معلم اول فرهنگ شهر جنب بانک مسکن- شیراز36311193-071شیرازپارسدندانپزشکی338

خیابان قصرالدشت سرگودگری - شیراز36288002-071شیرازقائمدندانپزشکی339

خیابان هدایت غربی–شیراز 32360065-071شیرازفرزانگانآزمایشگاه 340

بلوار شهدای دانش آموز- کرج32771011-026البرزقائمبیمارستان341

کرج خیابان دکتر بهشتی خیابان کسری34405073-026البرزکسریبیمارستان342

45بلوار ماهان ضلع شمالی میدان شهید مدنی پ -جهانشهر- کرج34427672-026البرزچشم پزشکی نوردیدگان بیمارستان343

4پالک-ابتدای کوچه فریما-میدان هالل احمر-جهانشهر- کرج35800-026البرزچشم پزشکی نور البرزبیمارستان344

4پالک-ابتدای کوچه فریما-میدان هالل احمر-جهانشهر- کرج35800-026البرزچشم پزشکی نور البرزدرمانگاه345

میدان مهران_بلوار شریعتی_بلوار استقالل_کرج 32119000-026البرزتخت جمشیدبیمارستان346

خ شهید معینی_فلکه اول_گوهردشت_کرج34434666-026البرزچشم پزشکی نورنگاهبیمارستان347

  (ارغوان غربی)خیابان شهید اکبریه_متری گلشهر45_کرج33502347-026البرزمریمبیمارستان348

ضلع غربی تقاطع غیر همسطح سپاه-شهریار54121تهراننور شهریاربیمارستان349

20ساختمان -ابتدای خیابان مطهری-فلکه اول-گوهردشت- کرج34429968-026البرز بهارآزمایشگاه350

پاتولوژی جرجانی- مجتمع پزشکی نور_ 3نبش الله –طالقانی جنوبی -هفت تیر– کرج 32756173-026البرزجرجانیآزمایشگاه351

روبه روی درمانگاه ثریا-خ برغان_پل آزادگان- کرج32233054-026البرزبزرگمهرآزمایشگاه352

ساختمان پاستور _3پالک– 2کوچه میثم-سه راه رجائی شهر–کرج 34417058-026البرزپاستورآزمایشگاه353

طبقه اول -برج طاق کسری-نرسیده به میدان سپاه-کرج خیابان دکتر بهشتی34440277-026البرزآرادآزمایشگاه354

 14پالک-جنب بانک مهر اقتصاد-اول بلوار بالل-کرج میدان توحید32207378-026البرزکاوشآزمایشگاه355

طبقه دوم _44پالک _نرسیده به میدان مهران _بلوار شریعتی _عظیمیه_کرج32521253-026البرزمهرانآزمایشگاه356

میدان مهران  _بلوار شریعتی_میدان استقالل_کرج32119000-026البرز(خدمات پارا)تخت جمشید آزمایشگاه357

15واحد_4طبقه _ساختمان گلها_باالی بانک اقتصاد نوین-(زرندی)نبش خیابان قائم _طالقانی جنوبی_کرج32730645-026البرز دکتر بهمنی نژاددندانپزشکی358

طبقه فوقانی پیتزا خورشید - بین کانال وفلکه سوم- فردیس36564200-026البرز صدفدندانپزشکی359

  8طبقه _برج شاه کرم-باالی بانک دی- ابتدای پل زیرگذر –بین چهارراه طالقانی و میدان شهدا- کرج32230280-026البرزدکتر محمد ابراهیمیاندندانپزشکی360

طبقه همکف- 44پالک - بلوار امیرکبیر- کیانمهر- کرج33219600-026البرزارمدندانپزشکی361

بلوار شهید زرهبان- مهرشهر4فاز- کرج33553011-026البرزدرمانگاه جامعدندانپزشکی362

23پالک -ساختمان محسنی-کوچه جلوه-خ بیمارستان کمالی-میدان شهدا-خیابان شهید بهشتی- کرج32212283-026البرزهومنفیزیوتراپی363

میدان مهران  _بلوار شریعتی_میدان استقالل_کرج32119000-026البرز(خدمات پارا)تخت جمشید تصویربرداری364

مجتمع پزشکان رضا-روبروی اداره پست مالرد-بلوار رسول اکرم-مالرد65403071تهراندکترسیاوش حاتمیدندانپزشکی365

23پالک -کوچه ششم شرقی-فلکه اول-فردیس36607901-026البرزمرکزی فردیسرادیولوژی366

  161کرج ، میدان سپاه،خیابان شهید بهشتی،بلوار قائم،بن بست میثمی ،پالک32702364-026البرزطبیبپزشکی هسته ای367

 غربی جدید،روبروی فیزیوتراپی نیکان،طبقه دوم 29فردیس،نرسیده به فلکه سوم،خیابان36532700-026البرزاکسیرآزمایشگاه368

 4کرج،نرسیده به سه راه گوهردشت،ولیعصر32756705-026البرزدیمرکز جراحی محدود369

4طبقه -370پالک -نبش خیابان زینتی افخم-سه راه سلیمانیه-پیروزی33327394تهراندکتر عبدالحسین صبوری زادهدندانپزشکی370

طبقه اول-4پالک-ساختمان مینیاتور-قبل از خروجی ستاری-آیت اله کاشانی به سمت شرق44168778تهرانزکریاآزمایشگاه371

اصفهان خیابان شیخ مفید36633621-031اصفهاناریترونآزمایشگاه372

70ساختمان -جنب پل هوایی میر-اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی36633346-031اصفهانجمآزمایشگاه373

 ساختمان افرا طبقه هفتم واحد چهل215مهرآباد جنوبی انتهای خیابان شمشیری نبش خیابان دانشگاه هوایی شمالی پالک09391156119تهراندکتر الهام منادیدندانپزشکی374

ساختمان پزشکان گالیل -کوچه شهید یادگاری _پشت ساختمان ایرانیان_چهارراه طالقانی_کرج32264585-026البرزشیخانیفیزیوتراپی375

 8واحد_555مجتمع _میدان طالقانی_عظیمیه_کرج32550333-026البرزمریمفیزیوتراپی376

7واحد -4طبقه -1173پالک -تقاطع میرداماد-خیابان دکتر شریعتی22887548تهرانآیریکدندانپزشکی377

202واحد -2طبقه -ساختمان پارادایس-587پالک-نبش خیابان امامزاده-متری انقالب45خیابان -شهرقدس40446079تهراندکتر سپیده ارسطوییدندانپزشکی378

36پالک -نبش شمالی خیابان کاج-نرسیده به باقرخان-بزرگراه چمران جنوب66563216تهرانامیدکلینیک رادیوتراپی انکولوژی379

چهارراه سی متری دوم- نوبهار- کرمانشاه38373733-083کرمانشاهبوعلیآزمایشگاه 380

خیابان حاج محمد تقی - کرمانشاه37273031-083کرمانشاهپارسآزمایشگاه381

مجتمع امام حسین-خیابان شهید مفتح-اسالم آباد غرب-کرمانشاه45226364-083کرمانشاهسالمتآزمایشگاه382

خیابان حاج محمد تقی- کرمانشاه37298689-083کرمانشاهرازیآزمایشگاه383

طبقه اول- مجتمع تجاری کوثر- خیابان دبیراعظم- کرمانشاه37232277-083کرمانشاهدکتر فرشچیدندانپزشکی384

 162پالک - مقابل بلوار ظفر- خیابان شهید اجاقی- چهارراه گلستان- کرمانشاه38258881-083کرمانشاهگلستاندندانپزشکی385

جنب درمانگاه ابن سینا- 7 و 6بین ایستگاه - 2فرهنگیان فاز - کرمانشاه34210151-083کرمانشاهفرهنگیاندندانپزشکی386



برج نوبهار - چهارراه نوبهار- سی متری اول-  بهمن22- کرمانشاه38439168-083کرمانشاهدولتدندانپزشکی387

خیابان راه کربال- شهرستان اسالم آباد غرب- کرمامشاه45223227-083کرمانشاهدکتر توفیق یاریدندانپزشکی388

12واحد - مجتمع پری شاد- بین کوچه چهارم و پنجم- خیابان برق-  بهمن22- کرمانشاه38255451-083کرمانشاهبهارفیزیوتراپی 389

جنب بانک کشاورزی- میدان آزادی- کرمانشاه38221300-083کرمانشاهنورمرکز جراحی محدود390

به طرف کیهانشهر- کرمانشاه38321705-083کرمانشاهبیستونبیمارستان391

99پالک -نبش کوچه ایمانی-بلوار دستواره-بلوار ابریشم-خیابان شهید رجایی-علی آباد-تهران55311170-55336830تهرانسلیمدرمانگاه و دندانپزشکی392

ساختمان پزشکان-948پالک -ایستگاه کاشی ها-(گرگان)خیابان شهید نامجو77547602تهراندکتر یونسیآزمایشگاه393

11واحد -10پالک -خیابان مجد-سرو شرقی-میدان کاج-سعادت آباد22146295تهراندکتر آسو حمزه ایدندانپزشکی394

(روبروی کوه خضر نبی)17ایثار-شهرک ایثار-بلوار شهید کریمی-قم33365050-025قمآریادرمانگاه395

127واحد -4طبقه -مجتمع پزشکی بزرگ نادری-بین حافظ و فردوسی-اهواز خیابان سلمان فارسی32231313-061خوزستاندکتر حسین اکبریدندانپزشکی396

بین زمزم و زمرد-خیابان حجت-اهواز زیتون کارمندی34425618-061خوزستانپاسارگادآزمایشگاه397

5واحد -2طبقه -مجتمع الماس خوب-خیابان شهید بندر بین زیتون و زیبا-اهواز زیتون کارمندی344445262-061خوزستاندکتر ندا بینادندانپزشکی398

2واحد-طبقه سوم-برج نگین البرز-بین چهارراه طالقانی و میدان سپاه-خیابان شهید بهشتی–کرج 34486940-026البرزپارس ژنومآزمایشگاه399

بلوار شهید زرهبان- مهرشهر4فاز- کرج33553012-026البرزدرمانگاه جامعفیزیوتراپی400

  119 و 118مهرشهر،بلوار ارم،بین خیابان33412345-026البرزمرکزی مهرشهرتصویربرداری401

10واحد -2طبقه -ساختمان پزشکان ستارخان-بین شادمهر و بهبودی-ستارخان66510525تهرانفرازدندانپزشکی402

میدان جمهوری- سقز36222633-087کردستاناردالنتصویربرداری403

مجتمع پزشکی پردیس_روبروی نظام وظیفه –خیابان امام خمینی –هشتگرد 44225900-026البرزکوثرآزمایشگاه404

نبش خیابان تربیت پنجم_حسن آباد _میدان آزادگان–کرج 32518181-026البرزپاسارگادآزمایشگاه 405

44پالک -نرسیده به میدان مهران-کرج عظیمیه32535056-026البرزانستتوکانسرالبرزبیمارستان406

سی متری نارمک، نرسیده به فرجام، ساختمان پزشکان کیان77455632تهرانکیانفیزیوتراپی407

3واحد-طبقه اول-244ساختمان-نرسیده به خیابان عارف-خیابان فلسطین شرقی-قزوین33324628-028قزویندکترمسعود رسولیدندانپزشکی408

1واحد -6پالک -خیابان بهنام-خیابان آیت اله کاشانی-فلکه دوم صادقیه44018802تهرانشایستهفیزیوتراپی409

روبروی شبکه بهداشت و درمان شهرستان-خیابان خرمشهر-نوروزآباد-ایالم33343132-084ایالممرواریددندانپزشکی410

19واحد- 5طبقه - 2پالک - ساختمان نیکان-نبش کوچه نیکان- باالتر از خیابان شهید مطهری- خیابان سهروردی شمالی- تهران7-88399001تهرانسهاطبخدمات پزشکی پرستاری در منزل411

 طبقه چهارم125بین خیابان سوم و چهارم نیرو هوایی جنب داروخانه دکتر امرالهی ساختمان پزشکان ادیب پالک -خیابان پیروزی77474760تهراندکترمهدی آقابراریدندانپزشکی412

روبروی پارک کارون-خیابان حافظ-خیابان سلمان فارسی-اهواز32216369-061خوزستانجهاد دانشگاهی خوزستاندندانپزشکی413

نبش زمزم-خیابان حجت-زیتون کارمندی-اهواز34440274-061خوزستاندکتر نقاشآزمایشگاه414

38پالک -(زهره)خ مهران تقاطع انوشه- ملی راه-اهواز34429344-061خوزستانبرنافیزیوتراپی415

جنب پل عابر پیاده-بین خرداد و وهابی-خیابان پهلوان غربی-کیانپارس-اهواز33399999-061خوزستاننورژنآزمایشگاه416

روبروی مسجد ثامن االئمه-بین میدان مادر و میدان سرگل-بلوارمعلم-رشت33534441-013گیالنتخصصی غیرتهاجمی قلب و عروق نوردرمانگاه417

 23/3650پالک -ساختمان کوشا-11عدالت-خیابان ولیعصر-گرگان32366983-017گلستاندکترشهریارعلیزادهآزمایشگاه418

فاز دو بلوار کوثر-ماهشهر20111-061خوزستانشهید عموییدرمانگاه419

نبش خیابان باهنر-میدان امام خمینی-ماهشهر52369271-061خوزستانآریادرمانگاه420

خیابان منتظری-ماهشهر52369580-061خوزستانماریناعینک 421

بهمن، مجتمع پزشکی مرکزی ماهشهر22ماهشهر خیابان طالقانی، خیابان شریفی، تقاطع 52329786-061خوزستاندکتر مهشید لبافدندانپزشکی422

کرمانشاه الهیه خیابان کاشانی ابتدای خیابان تختی38160829-083کرمانشاهبهزادفیزیوتراپی423

6طبقه -ساختمان آیال-پشت مخابرات-83خیابان -گلسار-رشت9-32130608-013گیالنگلساردندانپزشکی424

طبقه همکف-اختمان سبز- متری گیل11کوچه-جنب بیمارستان گلسار-بلوار سمیه-رشت گلسار33124938-013گیالندکترفاطمه رمضانیدندانپزشکی425

7واحد-طبقه دوم-(باالی بانک گردشگری)ساختمان آلبوم-بین مترو نبرد و مترو پیروی-خیابان پیروزی-تهران36601892تهراندکتر مریم دیانتدندانپزشکی426

325شماره-جنب مسجد ولعیصر-خیابان مدائن شمالی-خیابان گلبرگ شرقی-نارمک60-77191557تهرانآرازدرمانگاه 427

خیابان باهنر- خرداد15میدان -گرگان32330930-017گلستانشفابیمارستان فوق تخصصی قلب428

جنب قنادی پرستو-خیابان خرمشهر-تالش24234298-013گیالندکترمرضیه آقاییآزمایشگاه429

1واحد-طبقه اول-42شماره-خیابان عظیمی-سه راه مخابرات-شهرک اکباتان44696990تهرانزاگرسدندانپزشکی430

143شماره -باالتراز ظفر-خیابان آفریقا88873878تهراندکترمهاجریدندانپزشکی431

37واحد-297پالک -ساختمان بوستان-نبش بوستان دهم-پاسداران22567885تهراندکترمحمد کریمیمرکز پزشکی هسته ای و تراکم استخوان432

2پالک-خیابان تندیس-باالتر از اسفندیار-خیابان جردن75254000تهرانتندیسبیمارستان فوق تخصصی 433

64پالک-ساختمان پزشکان مادر-نرسیده به آزادی-خیابان شادمان-ستارخان66059609تهرانتوان مهرفیزیوتراپی434

بین امام شرقی و نادری-(فرهنگ)خیابان شهید حق بین-خیابان امام شرقی-اهواز32926461-061خوزستاندانیالدرمانگاه435

 متری۲۰خیابان -فاز یک  –شهرک قدس  –آبیک 33289001-028قزوینولیعصرآبیکبیمارستان 436

 ، ساختمان نسترن طبقه سوم1قزوین خیابان فرودسی جنوبی ، کوچه نسترن ، پالک 33245851-028قزوینبیناکلینیک فوق تخصصی چشم437

نبش کوچه غنچه-شهریور17بلوار-میدان فرمانداری-شهریار65259427تهرانتندیس شهریارمرکز جراحی محدود438

بیمارستان توس-خیابان عبادی-خیابان استاد مطهری-تهران88714891-88701876تهرانبیمارستان توسآزمایشگاه439

3 واحد2طبقه-ساختمان دامون-نبش کوچه اسدی-خیابان انقالب-الهیجان42233274-013گیالنبنیتافیزیوتراپی440

طبقه اول-درمانگاه شبانه روزی نصر-میدان قلی پور-رشت33131254-013گیالنکادوسدندانپزشکی441

بلوار فرهنگیان-ارومیه33822209-044آذربایجان غربیامیدبیمارستان442

طبقه دوم فروشگاه موتورسیکلت کاظمی-خیابان صنعتی بانک ملی مرکزی-ماهشهرخوزستاندکتر امیررضا بگلودندانپزشکی443

بعد از چهارراه باغ ملی-خیابان شهید بهشتی-کرمان32228989-034کرمانکارمانیابیمارستان444

6طبقه -درب اداری-مجتمع تجاری اداری-کرج فلکه اول گوهردشت34259640-026البرزدکترآوین فتاحیدندانپزشکی445

ابتدای بزرگراه الهیجان به لنگرود-الهیجان32126154-013گیالنمیالدبیمارستان446

روبروی فرش مشهد-خیابان باهنر بعد از درمانگاه آریا-میدان امام-ماهشهر52369116-061خوزستاندکترمحبوبه نصارپوردندانپزشکی447

روبروی فرش مشهد-خیابان باهنر بعد از درمانگاه آریا-میدان امام-ماهشهر09169008482خوزستاندکترمریم نصارپوردندانپزشکی448

کوچه جنب فروشگاه رفاه-(شهرداری)میدان هادی ساعی-شهر ری2155955753تهرانحضرت فاطمه زهرامرکز جراحی محدود449

طبقه اول-ساختمان پزشکان قائم-کوچه بنیاد شهید-خیابان هفده شهریور-آمل44229666-011مازندرانپارسآزمایشگاه 450

بلوار پاسداران-ساری33340111-011مازندراننیمه شعبانبیمارستان451



طبقه زیرزمین-ساختمان پزشکان سینا-(26فرهنگ )نبش کوچه سیدپور-روبروی پیوندی-ساری خیابان فرهنگ33304870-011مازندرانفرهنگآزمایشگاه452

طبقه اول و دوم-ساختمان پویان-میدان حمزه کال-بابل32301135-011مازندرانشبنمدندانپزشکی453

286ساختمان -روبروی بانک رفاه-خیابان قارن-ساری33322916-011مازندراندکترابراهیم نژاددندانپزشکی454

طبقه فوقانی بانک رفاه- خرداد15نرسیده به خیابان -خیابان فرهنگ-ساری33391112-011مازندراندکتر میترا صدیقیدندانپزشکی455

47آمل، بلوار مدرس، آفتاب 44233567-011مازندرانشمال آملبیمارستان456

ساری میدان خزر کمربندی شرق بلوار ولیعصر 33205006-011مازندرانشفا ساریبیمارستان457

7کوچه شماره-خیابان شهید فاطمی-قم37102225-025  قمحضرت بقیه اله اعظمدرمانگاه 458

8کوچه شماره-خیابان شهید فاطمی-قم37102225-025  قمحضرت بقیه اله اعظمدندانپزشکی459

12و 11واحد-4طبقه-1مجتمع آتالنتیس-فلکه رودکی-ارومیه خیابان آزادگان33679860-044آذربایجان غربیجمدندانپزشکی460

طبقه فوقانی بانک ملت-ارومیه فلکه بهداری33487304-044آذربایجان غربیدکترمددیدندانپزشکی461

جنب داروخانه دکترسلطانی-چهارراه میکائیل-رشت33331209-013گیالندکتررهبرنیکوکارآزمایشگاه462

17پالک-کوچه قرنی-باالتراز چهارراه پارک وی-خیابان ولیعصر-تهران22666563تهرانمرکزیآزمایشگاه463

بلوارجمهوری-قم32122143-025قم(عج)ولیعصربیمارستان464

بلوارشهید دل آذر-قم37211061-025قمفرقانی-هدایتی-نکوئیبیمارستان465

شهرک پونک33739251-024زنجانبهمنبیمارستان466

شرق شهرک کارمندان-کوی قائم-زنجان33461552-024زنجانشفامرکز جراحی محدود467

1141پالک-طبقه دوم-جنب داروخانه جالینوس-خیابان اول-3شهرک کارمندان فاز-زنجان33458989-024زنجانمنتظران قائمدندانپزشکی 468

1142پالک-طبقه دوم-جنب داروخانه جالینوس-خیابان اول-3شهرک کارمندان فاز-زنجان33458989-024زنجانمنتظران قائمآزمایشگاه469

6پالک-طبقه دوم-ساختمان جالینوس-کوچه قلعه-چهارراه سعدی-زنجان33333580-024زنجاندکتر کتایون ماهرالنقشدندانپزشکی470

6پالک-کوچه شهید ابوالفضل محمدی-باالتر از درمانگاه سوسن علیمرادیان-سعدی شمالی- زنجان33474830-024زنجانمهر اشراقدندانپزشکی471

13میثاق -اراضی پایین کوه-زنجان4-33466622-024زنجانحکیممرکز جراحی محدود472

خیابان صفا-زنجانزنجان(ع)امام علی مرکز جراحی محدود473

طبقه دوم-129شماره -روبروی ساختمان صدف-خیابان سعدی-زنجانزنجاندکتر اکبر احمدی واالدندانپزشکی474

21واحد-4طبقه-ساختمان البرز-90پالک-کوچه قلعه -خیابان سعدی-زنجانزنجاندکتر خدیجه آزادیدندانپزشکی475

بعد از سه راه طبیب، کلینیک آبان (سپهساالر)اصفهان خیابان سجاد، خیابان قائممقام فراهانی 36305036-031اصفهانآبانکلینیک چشم پزشکی476

210اصفهان خیابان میر، رو به روی بیمه آسیا ، شماره 36620704-031اصفهانپارسیانکلینیک چشم پزشکی477

14واحد5ساختمان کیمیاطبقه7کوچه بینش-روبروی شیرینکنده-چهارراه فاطمیه-بندرعباس32254253-076هرمزگاندکتر مهدی اکبرنژاد مشهدیدندانپزشکی478

باالی گل فروشی دنیای گل طبقه اول1مجتمع نوید-بن بست کسایی-اصفهان خیابان شریعتی روبروی اورژانس بیمارستان شریعتی36293345-031اصفهانیکتافیزیوتراپی479

طبقه دوم-ساختمان پزشکان آپادانا-روبروی دفترهواپیمایی-بلوارامام خمینی-بندرعباس33343732-076هرمزگانآپاداناآزمایشگاه480

چهارراه پاسداران-خیابان گرگان-بهشهر34520274-011مازندرانمهربیمارستان481

13واحد-4طبقه-12پالک-ابتدای خیابان اعتمادیان-ابتدای خیابان آیت اله کاشانی-فلکه دوم صادقیه44044771تهراندکترآلفاکلینیک دندانپزشکی482

میدان باغ فردوس-بابل32338001-011مازندرانبابل کلینیکبیمارستان483

بلوارامام رضا-ابتدای امیرکال-بابل32395591-011مازندرانمهرگان بابلبیمارستان484

طبقه اول-ساختمان پزشکان توحید-(چهارراه نواب)تقاطع آزادی-خیابان توحید-تهران66429880تهرانسیناپزشکی هسته ای485

ساختمان پزشکان باران – 76کوچه -ابتدای گلسار-چهارراه گلسار- رشت33118692-013گیالنمرواریدگاما اسکن486

ابتدای جاده شهرک نفت-سه راه فرودگاه-اهواز34432441-061خوزستاننفت اهوازبیمارستان487

12واحد3طبقه-مجتمع اداری شیری-جنب درمانگاه ابن سینا-ابتدای کاشانی-فلکه دوم صادقیه44098966تهراندکتر مجیددانش اردکانیدندانپزشکی488

182پالک-جنب بانک اقتصاد نوین-نبش بهبودی-ستارخان-تهران66510350تهرانپردیسانکلینیک دندانپزشکی489

طبقه اول-63پالک-نرسیده به نیایش-خیابان بهبودی-خیابان آزادی-تهران66048906تهرانیاسکلینیک دندانپزشکی490

طبقه همکف-72پالک-روبروی دفترامام جمعه-خیابان ستاره-2فاز-پرند56727072تهراندکتر کامران صفاییدندانپزشکی491

722پالک-جنب داروخانه فرجام-چهارراه خاور-خیابان فرجام-تهران77199750تهراندکترحسین فخاری فرددندانپزشکی492

4طبقه-32پالک-روبروی بانک گردشگری-خیابان هاشمی علیا-میدان ندا-خیابان سلیمی جنوبی-بلواراندرزگو-تهران22390838تهرانمهرسافیزیوتراپی493

کوچه شهید حبیب منتظری-خیابان امام-نجف آباد42649157-031اصفهانمهرگاندندانپزشکی494

خیابان امام شرقی-نجف آباد42643214-031اصفهانشفاتصویربرداری495

12آبادان خیابان امیری فرعی دهم پالک06153223046خوزستاندکترجاللی پورکلینیک دندانپزشکی496

ساختمان سروش-تقاطع زابل-خیابان پرویزی-خیابان امیری-آبادان06153224570خوزستانشیاسیفیزیوتراپی497

خیابان پرویزی-خیابان امیری-آبادان06153227009خوزستاندکترصحتیآزمایشگاه498

10 واحد3 طبقه124تهران تهرانپارس بین فلکه اول و اتوبان باقری جنب برج سبز پالک77735691تهراندکترمحسن الیاسیدندانپزشکی499

3واحد -2طبقه -ساختمان حکیم -جنب فروشگاه بانک صادرات-خیابان پور سینا-چهار راه پور سینا -رشت 33328393-013گیالنهدففیزیوتراپی500

3کوچه ساقی-نبش میدان ریاضی-بلوارشهید قندی-صفائیه-یزد38229522-035یزددکترسعیدمقدمدندانپزشکی501

طبقه اول-280نبش کوچه بیستم پالک- خیابان آیت اهلل کاشانی-اسالمشهر56111109-021تهراندکتر حمید برقگیردندانپزشکی502

18واحد4ساختمان پزشکان مهرطبقه79پالک (مخابرات)شهریارخیابان ولیعصرخیابان بهشتی غربی65247966-021تهراندکترسیده طاهره غیاثیاندندانپزشکی503

52خیابان سایه پالک(جردن)بلوارآفریقای شمالی22039800تهرانصوفیاآزمایشگاه 504

206اسالمشهر پایین تر از مصلی ابتدای شهرک صادقیه پالک56122286-021تهراندکترهوشنگ اسماعیل نژاددندانپزشکی505

25 طبقه چهارم واحد72فرمانیه اندرزگو نبش خیابان عبداللهی جنوبی ساختمان پارسیان پالک22204109تهراننوراآزمایشگاه506

 طبقه همکف24بلوارمرزداران نبش خیابان سرسبز جنوبی پالک44213431تهرانمرزدارانآزمایشگاه پاتوبیولوژی507

اراک خیابان عباس آباد روبروی بیمه ایران جنب بانک کار آفرین ساختمان آراز32224383-086مرکزیآرازدندانپزشکی508

خیابان مدرس-زاهدان32410410-054سیستان بلوچستان مرزنشینان زاهدانتصویربرداری509

حاجی آباد خیابان امام جنب داروخانه نیکخو35424818-076هرمزگاندکتروحیدفرهادیدندانپزشکی510

4 طبقه8 شرقی پالک 170تهران فلکه دوم تهرانپارس جنب پاساژ پارسیان خیابان 77862830تهراندکتراشرف دهنویدندانپزشکی511

(مرکز جراحی دی)ساختمان پزشکان مریم –4خیابان ولی عصر - بین پل هوایی و بازار مالصدرا- سه راه رجائی شهر-کرج 32756713-026البرزبهنودفیزیوتراپی512

روبروی اورژانس بیمارستان مدنی - میدان شهید مدنی- جهانشهر-کرج34486915-026البرزآسیافیزیوتراپی513

جنب بانک سپه  - اول پل زیرگذر- بین چهارراه طالقانی و میدان شهدا- کرج32228626-026البرزگامااسکن کرجپزشکی هسته ای514

3پالک - نبش کوچه غفوریان-بلوار طالقانی جنوبی- کرج32702276-026البرزدکترباغستانیدندانپزشکی515

 4واحد-طبقه دوم- ساختمان پارسا- نبش دهقان ویالی دوم- خیابان شهید بهشتی- کرج34456242-026البرزدکتربهاره خالقی مقدمدندانپزشکی516



طبقه دوم- مجتمع گلستان- نبش خیابان کتوئی زاده- روبروی خیابان درختی-  متری گلشهر45- کرج335264000-026البرزنیرواندندانپزشکی517

مجتمع پزشکی بوعلی سینا- نبش بلوار دشت بهشت- بلوار اصلی- محمدشهر-کرج36203620-026البرزدکترعلیجانیآزمایشگاه پاتوبیولوژی518

درمانگاه شبانه روزی کوروش-نبش کوچه گودرزی- به سمت ساسانی- چهارراه مصباح- کرج32800281-026البرزدرمانگاه کوروشدندانپزشکی519

 خرداد 15گرگان میدان 32222618-017گلستانفلسفیبیمارستان وزایشگاه 520

 بیمارستان موسوی11گرگان عدالت32321766-017گلستانموسویبیمارستان 521

23شیراز فرهنگ شهر نبش کوچه 36300365-071شیرازسپیدمرکز جراحی محدود522

MRتصویربرداری523 Iساختمان -نرسیده به کلیسا- (زند)انتهای خیابان طالقانی-آبادان06153220841خوزستانmri

اراک خیابان فلسطین32228061-086مرکزیقدسبیمارستان 524

4 طبقه1اصفهان شهرک سالمت فاز 33115-031اصفهانسیواکدندانپزشکی525

5خیابان شریعتی باالتر از یخچال جنب خانه درسا ساختمان پزشکان سبز قلهک طبقه اول واحد22624731تهرانکیامهرفیزیوتراپی526

20 طبقه اول واحد382سبالن شمالی نبش کوچه بی غم ساختمان پزشکان سینا پالک86011270تهرانسبالن شرقفیزیوتراپی527

طبقه اول–برج آلبان -16نبش معلم-بلوارمعلم-آزادشهر-مشهد36144157-051خراسان رضویخوارزمیدندانپزشکی528

25مشهد بلوار فرامرز عباسی نبش فرامرز36089119-051خراسان رضویدریندندانپزشکی529

جنب بانک انصار مجتمع ایرانیان طبقه اول (مهرشرقی)اهواز کیانپارس خیابان دانشور06133731260خوزستاندکترکاوسیتصویربرداری و رادیولوژی فک و صورت530

 کیانپارس مجتمع  پزشکی تجاری طبقه سوم7اهواز کیانپارس خیابان وهابی نبش خیابان 06133385482خوزستاندکتر ریحانیفیزیوتراپی531

102خیابان پیروزی مقابل پنجم نیروی هوایی پالک77468200تهرانکیواندندانپزشکی532

گرگان میدان فخرالدین اسعدگرگانی ضلع جنوبی میدان تاالر 32233555-017گلستانایزدیتصویربرداری533

، ساختمان پزشکان بهاران10کوچه  (دورشهر)قم خیابان شهید فاطمی37747454-025قمبهارانفیزیوتراپی534

گرگان خیابان فروردین شرقی32324071-017گلستانمسعودبیمارستان535

4و3ساختمان پارس طبقه -4و1ساختمان اردوان طبقه 11گرگان عدالت32336300-017گلستانکاوشآزمایشگاه 536

ارومیه تقاطع آپادانا و برق خیابان ذاکر بعد از خوابگاه دانشجویی33867798-044آذربایجان غربیموسسه خیریه و رفاه کودک و نوجواندندانپزشکی537

ارومیه خیابان کاشانی روبروی هتل جهانگردی32241744-044آذربایجان غربیرویانآزمایشگاه538

18 واحد5 ساختمان پزشکان مهر طبقه 133پالک9تهران خیابان پاسداران بوستان 22793241تهرانپارسهفیزیوتراپی539

ابوریحانBRTتهران خیابان دماوندبعد از چهارراه آیت خیابان تیموری روبروی ایستگاه 77428570تهرانمجیدکلینیک دندانپزشکی540

16اسفراین خیابان طالقانی نبش طالقانی 37242456-058خراسان شمالیشفافیزیوتراپی541

35پالک - غربی15انتهای خ -فردیس36541900-026البرزمرکزی فردیسآزمایشگاه542

گرگان خیابان ولیعصر نرسیده به عدالت جنب بانک پارسیان32344990-017گلستانالنداآزمایشگاه543

3 طبقه8 مجتمع افق واحد21گرگان خیابان ولیعصر عدالت 32324045-017گلستان تالشفیزیوتراپی544

قائم شهر چهارراه فرهنگ اول یوسف رضا جنب بانک ملت مرکزی طبقه فوقانی پرده سرای مجیدمازندراندکتر بهمن رعیتدندانپزشکی545

 طبقه زیرین29قائم شهر ساختمان آمین 42216226-011مازندرانتسکینفیزیوتراپی 546

نرسیده به هوشنگ مرادی-کرمان بلوار جمهوری32127252-034کرمانبرلیاندندانپزشکی547

3تهران بزرگراه آیت اهلل سعیدی چهارراه یافت آباد ابتدای بلوار معلم نبش کوچه کهن پالک66604651تهرانامیرکبیرآزمایشگاه548

کرج خیابان دکتر بهشتی جنب پلی کلینیک شهید بهشتی کوچه خوشنام32234494-026البرزمرکزی کرجآزمایشگاه549

فردیس بین فلکه اول و دوم بین خیابان هشتم و دهم شرقی نبش کوچه برنگی36550546-026البرزکریم مددیدندانپزشکی550

2 طبقه اول واحد2کرج چهارراه هفت تیر نزدیک درمانگاه شهید کالنتری ساختمان ژست 32707089-026البرزدکترمنیژه سلیمانی فرفیزیوتراپی551

خیابان شهید رضوی-خیابان ری33129111تهرانسوم شعبانبیمارستان552

34قم خیابان صفائیه کوچه37749051-025قمبوعلیآزمایشگاه553

قبل از اتمام پل- صدمتر باالتر از درمانگاه صابرین- بلوار نماز- گلسار-رشت33115100-013گیالنجمآزمایشگاه554

8 واحد4بلوار مرزداران نرسیده به خیابان اطاعتی جنوبی ساختمان پارسه باالی بانک آینده طبقه86015088تهراندکترمحمدگل محمدیدندانپزشکی555

 طبقه دوم536میدان فالح روبروی مسجدجامع ابوذر ساختمان پزشکان صبا شماره55133873تهراندکترمحمدگل محمدیدندانپزشکی556

7 پالک7عدالت (ولیعصر)گرگان خیابان شالیکوبی32222299-017گلستانپاستورآزمایشگاه557

رفسنجان خیابان شهدا خیابان شهید محمدی نژاد ساختمان حمید طبقه اول34259908-034کرماندکترآزاده خالقیدندانپزشکی558

ابتدای خیابان فردوس-چهار راه برق-زرند33422031-034کرماندکتراحسان پورمرتضیدندانپزشکی559

تهران میدان صنعت خیابان فرحزادی روبروی مرکز خرید میالد نور جنب مسجد جامع شهرک غرب88362413تهرانامام علی ابن ابیطالبدرمانگاه خیریه شبانه روزی560

7گرگان خیابان ولیعصر عدالت 88700205-017گلستانکاپریمرکز جراحی محدود561

آستانه اشرفیه خیابان شهید بهشتی روبروی بانک سینا 42140328-013گیالنمهر آستانهآزمایشگاه562

کرج چهارراه طالقانی جنوبی نبش خیابان شهیدعین الهی ساختمان سبز طبقه اول32702880-026البرزپویشآزمایشگاه563

خمینی شهر منظریه ابتدای خیابان سروش 33606060-031اصفهانآباندندانپزشکی564

خیابان شریعتی جنوبی- خمینی شهر33674000-031اصفهانالزهراآزمایشگاه565

7گرگان چهارراه فلسفی باهنر32320593-017گلستانفلسفیفیزیوتراپی566

12پالک29گرگان عدالت32322150-017گلستانطبیب گلستانتصویربرداری567

ساری خیابان فرهنگ ابتدای کوچه حافظ روبروی درمانگاه تامین اجتماعی33311402-011مازندراننیکانفیزیوتراپی568

88211569تهراندکترحسن سمیاریدندانپزشکی569
میدان ونک خیابان مالصدرا خیابان شیخ بهایی شمالی کوچه :  مطب12خیابان آیت اله کاشانی خیابان ابراهیمی کوچه دوم الف پالک-تهران:کلینیک

4واحد12سلمان پالک

کرمان خیابان شفا ساختمان پزشکان شفا طبقه دوم 32478156-034کرماندکترآناهیتا حسینیدندانپزشکی570

6کرمان شهرک مطهری خیابان ایثار نبش کوچه32169120-034کرمانکلینیک ایرانمهردندانپزشکی571

قزوین خیابان خیام جنوبی کوچه نسترن ساختمان پزشکان کیان راد طبقه سوم 33226887-028قزویندکتر ریحانه عرب زادهدندانپزشکی572

1تهران خیابان کارگر شمالی باالتراز پمپ بنزین امیرآباد نبش کوچه اردهال پالک88026329تهرانصدفکلینیک دندانپزشکی573

4 طبقه 39تهران میدان رسالت ابتدای خیابان هنگام ساختمان عتیق پالک77205829تهراندکتربهزادرضاییدندانپزشکی574

17واحد4طبقه 8تهران میدان ونک خیابان گاندی شمالی نبش خیابان شریفی پالک88198245تهرانبهبوددرمانگاه دندانپزشکی575

292 شهریور جنوبی خیابان طیب پالک17تهران خیابان 33703033تهرانسپهرآزمایشگاه تشخیص طبی576

12زاهدان خیابان امیرالمومنین 33226616-054سیستان بلوچستانسیناآزمایشگاه577

کرمان جیرفت چهارراه فرمانداری ساختمان نور43219020-034کرماننورآزمایشگاه578

جنوبی4واحد4طبقه31تهران ولیعصر ابتدای بلوارکشاورز نرسیده به فلسطین شمالی نبش بانک پاسارگاد پالک88912304تهراندکترواثقرادیولوژی فکو صورت579

ماهشهرخوزستانتوان طبفیزیوتراپی580



 طبقه اول1058ستارخان بعد از فلکه اول صادقیه جنب پاساژ اطلس پالک44235885تهرانصادقیهدندانپزشکی شبانه روزی581

9واحد5 طبقه63 ساختمان پزشکان زیبا63تهران خیابان شریعتی بین میرداماد و ظفر روبروی متروشریعتی خیابان زیبا پالک22851852تهراندکترلیال یوسف خاندندانپزشکی582

قزوین خیابان خیام شمالی کوچه تابان2833348901-028قزوینسبحانآزمایشگاه پاتوبیولوژی583

 غربی نبش کوچه گلچین ساختمان تندیس طبقه اول3 و 2اندیشه فاز یک بین 65521278تهرانآسماندرمانگاه دندانپزشکی584

تهران انتهای بزرگراه شهید ستاری شمال میدان دانشگاه به سمت حصارک 44869451تهرانفرهیختگانبیمارستان585

مازندران چالوس خیابان هفده شهریور باالی قنادی صفاهان طبقه اول52228222-011مازندرانپارس چالوسآزمایشگاه586

مازندران بابل خیابان مدرس32196820-011مازندرانرازی بابلآزمایشگاه587

328تهران ستارخان بعد از خیابان دریان نو نهم پالک66530197تهرانمینادندانپزشکی 588

(ع)تهران بزرگراه شهید خرازی شهرک شهید باقری بلوار شهید مظفر خیابان سماء یکم جنب مسجد حضرت ابوالفضل46021693تهرانسمادندانپزشکی 589

مازندران بابل میدان کشوری ساختمان پزشکان کشوری32250119مازندرانتوانفیزیوتراپی590

18 واحد4تهران فرمانیه غربی نبش خیابان صالحی شمالی ساختمان ندا طبقه 22690477تهراندکترمهتاب معتبردندانپزشکی591

14 واحد4 ساختمان بهرام طبقه 4 شماره 32تهران خیابان ولیعصر باالتر از پارک ساعی خیابان 88208376تهرانژنومآزمایشگاه ژنتیک592

 طبقه اول5تبریز خیابان ایل گلی خیابان بیمارستان رازی پالک 33805072-041آذربایجان شرقیدکتر مهدی دانشدندانپزشکی593

 طبقه همکف112تهران بزرگراه ارتش جنب بانک پاسارگاد پالک22458883تهرانلشگرکآزمایشگاه پاتوبیولوژی594

رشت گلسار میدان صابرین بلوار نماز انتهای پل هوایی مجتمع پزشکان آتیه طبقه دوم32135064-013گیالنآتیهآزمایشگاه 595

 6 طبقه دوم واحد115/1تهران فلکه دوم تهرانپارس خیابان جشنواره نرسیده به چهارراه سیدالشهدا پالک77737200تهراندکتراردشیرکفایتیدندانپزشکی596

23تهران ضلع شمال شرقی میدان رسالت، آژنگ پالک71365تهرانرصدآزمایشگاه597

7 واحد5 مجتمع رایا طبقه 7بندرعباس بلوار سید جمال الدین اسدآبادی بعد از چهارراه فاطمیه کوچه بینش 322114080-076هرمزگاندکترثمره عباسیرادیولوژی فک و صورت598

بندرعباس خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی سرچهارراه فاطمیه32246465-076هرمزگانحکیمانآزمایشگاه599

بندرعباس چهارراه فامیه بعد از شیرینکدههرمزگاندکترمصطفی نوریدندانپزشکی600

58خیابان آیت اهلل کاشانی بین شقایق شمالی و سازمان برنامه شمالی نبش الله پالک- تهران44111195تهرانزیبا شهرآزمایشگاه تشخیص طبی601

کوچه خداوردی-خیابان نظر غربی-اصفهان36273031-031اصفهانسعدیبیمارستان602

تهران خیابان اقدسیه نبش نیلوفر ساختمان پزشکان صاحبقرانیه22802020تهرانسپندآزمایشگاه ژنتیک و پاتوبیولوژی603

کرمان میدان رسالت جنب بانک تجارت مجتمع میرحسینی طبقه دوم33223735-034کرماننورکلینیک دندانپزشکی 604

کردستان قروه خیابان شریعتی8735226750کردستانرازیآزمایشگاه605

سرو شرقی نرسیده به میدان فرهنگ بیمارستان پارسیان-میدان کاج-سعادت آباد-تهران22362522تهرانبیمارستان پارسیاندندانپزشکی606

4کرمانشاه چهارراه گلستان طبقه فوقانی بانک کشاورزی طبقه دوم واحد38385255کرمانشاهگلستان تصویربرداری و سونوگرافی607

(ع)ساختمان پزشکان امام حسین (ع) متری میدان امام حسین 28سمنان شاهرود32246066-023سمنانپاسارگاددندانپزشکی608

ابتدای خیابان رازی رو به روی انتشارات به نشر ساختمان پزشکان رازی طبقه همکف (ع)مشهد میدان بیمارستان امام رضا38552624-051خراسان رضویپارسیانآزمایشگاه609

کرمانپارکمرکزجراحی محدود610

کرماندکترنظریانالپاروسکوپی611

1کالهدوز-بلوار کالهدوز -مشهد38418001-051خراسان رضویدکترحسینی زارچرادیولوژی فک و صورت612

تهران خیابان شهدا خیابان مجاهدین اسالم نبش کوچه شهید رحیمی ساختمان شاینا طبقه اول 33444085تهرانممتازآزمایشگاه613

299 شرقی پالک 188و186بین فلکه دوم وسوم بین -خیابان تهرانپارس-تهران77874967تهرانرها آزمایشگاه614

12مطهری شمالی پالک -بلوار دریا -سعادت آباد -تهران88695190تهراندکتر پانته آاجلی دندانپزشکی615

278پالک -27و25بین کوچه -خیابان شهید بابایی -قزوین33676945-028قزوین دانش آزمایشگاه616

طبقه سوم  -270پالک -نبش خیابان پرستار-خیابان پیروزی -تهران 77476691تهران دکتر عباسی رادیولوژی فک وصورت617

1خیابان شهرداری بین خیام و فردوسی ساختمان پزشکان خیام واحد -قزوین33236189-028قزوین دکتر سیده زینب موسوی تباردندانپزشکی618

شاهرود بلوار دانشگاه جنب ترمینال 32392661-023سمنانخاتم االنبیابیمارستان619

طبقه سوم -ساختمان حکیم -93رو به روی خیابان -گلسار -رشت 33111901-013گیالندکتر زینب اشجعی فرددندانپزشکی620

17قم،شهر پردیسان ،خیابان البرز،کوچه 32807974-025قم پردیسکلینیک دندانپزشکی621

خیابان یاسر -بلوار ولی عصر-سمنان33330577-023سمنانپاستورآزمایشگاه 622

طبقه چهارم-ساختمان آراد-بلوار فردوسی-کرمان32235186-034کرمانکارنکلینیک دندانپزشکی623

 3شهرک اکباتان ، فاز44670888تهرانصارمبیمارستان624

9واحد -3طبقه -91پالک -ساختمان مهر -نبش خیابان مهران-بلوار آیت اهلل کاشانی -تهران44092889تهراندکتر علی قمری دندانپزشکی 625

بین مشاهیر و سعدی جنب مبل رضوان-سمنان 33360120-023سمناننوردندانپزشکی 626

بین مشاهیر و سعدی جنب مبل رضوان-سمنان 3336012-023سمنانشهر آفتاب دندانپزشکی627

کوچه بیمارستان میالد جنب قنادی نانک -چهار راه آیت اهلل کاشانی -کاشان 7-55444026-031اصفهاندکتر شریعت آزمایشگاه628

جنب بانک مهر اقتصاد-میدان قدس -خمینی شهر-اصفهان 33580271-031اصفهان غدیر درمانگاه دندانپزشکی 629

بلوار پرستار -بلوار قطب راوندی-کاشان55585000-031اصفهانآیت اهلل یثربی کاشانبیمارستان630

ساختمان امیر کبیر -ابتدای خیابان شهید بهشتی -کاشان55452181-031اصفهاندکتر جمال زادهتصویر برداری631

(صفائیه)خیابان شهدا -قم 3123-025قم حکیم دندانپزشکی632

طبقه همکف-بن بست صادقی - ابتدای خیابان شهید کریمی -الهیجان 1342232581گیالنمرکزی فیزیوتراپی633

299شماره - بلوار بوعلی -بلوار شهید صدوقی -قم 32943464-025قم تابانمرکز فوق تخصصی چشم پزشکی634

14واحد -4طبقه -مجتمع امیر کبیر- شرقی 4نبش - باالتر از میدان کاج -سعادت آباد-تهران 22098180تهران شهریار یداللهی فارسانی دندانپزشکی 635

خیابان شهروز-خیابان جمهوری -قم 32052-025قمرویالدندانپزشکی 636

 دی19خیابان -قم 37185000قمکامکار عرب نیابیمارستان637

3ابتدای بلوار معلم نبش کوچه کهن پالک - چهار راه یافت آباد - بزرگراه آیت اهلل سعیدی 66604651تهرانامیر کبیر آزمایشگاه پاتوبیولوژی638

جنب ساختمان شورای شهر - بلوار شهید خادمی -مدخل شهر -کاشان 9-55545578-031اصفهانپارس کاشاندندانپزشکی639

2پالک -17کوچه -خیابان حصاری -تهران 22226754تهرانروبینکلینیک دندانپزشکی 640

1طبقه -2پالک  -12بن بست -قلندری شمالی -بزرگراه صدر-خیابان شریعتی -تهران22243100تهرانمدیست کلینیک دندانپزشکی 641

6 بهمن شماره 22تهران میدان اقدسیه خیابان 22981725تهراننیکانبیمارستان642

3/21نبش -خیابان چهارم نیرو هوایی -خیابان پیروزی -تهران 77750575تهرانارکیداکلینیک دندانپزشکی 643

طبقه اول-6پالک -کوچه سنگانه-نبش مدائن -خیابان رجائی -نازی آباد -تهران55321956تهرانمهساآزمایشگاه تشخیص طبی 644



35پالک -خیابان پیلفوش-رو به روی بیمارستان فیروز آبادی -خیابان فدائیان اسالم -شهر ری -تهران55956898تهرانپالسما طبآزمایشگاه پاتوبیولوژی 645

 61پالک-4کالهدوز -میدان احمد آباد -مشهد38400775-051خراسان رضویبهساز طبتصویر برداری646

80 و 78بین آموزگار -بلوار آموزگار -مشهد 35021749-051خراسان رضویتیوانفیزیوتراپی 647

ساختمان پزشکان صدر -رو به روی خیابان نظامی -سرباالئی ولیعصر -تبریز33326866-041آذربایجان شرقی صدرآزمایشگاه 648

ضلع جنوب شرقی میدان امام علی -سمنان 33469612-023سمنانرضا تصویر برداری 649

(13چمران ) 15پالک -سه راه اول سمت راست  -3خیابان ابن سینا -مشهد 38544996-051خراسان رضویدکتر شهریار نوروز پور آزمایشگاه فوق تخصصی شبانه روزی650

طبقه پنجم-ساختمان آفتاب -جنب اداره کار (کوچه شیرینی سهیل )کوچه شهید بخت پسند -چهار راه گلسار -رشت 33132726-013گیالنارشا فیزیوتراپی 651

ساختمان پزشکان شفا -بهمن 22میدان امام خمینی ابتدای -شاهرود32221122-023سمنان سیناآزمایشگاه 652

 هزار نفری امام خمینی 15جنب ورزشگاه -انتهای خیابان هپکو-اراک33405-086مرکزیسینابیمارستان 653

طبقه فوقانی بانک مسکن-نبش بلوار وصال - پاداد 2فاز -اهواز 35587081-061خوزستان نیکاندندانپزشکی 654

طبقه همکف-195پالک -بین یوسفی نژاد و فاضل-خیابان اصلی زیتون-زیتون کارمندی-اهواز 34441174-061خوزستان تندیسفیزیوتراپی655

2طبقه -4پالک -پشت مسجد جواد االئمه -خیابان اسماعیل فرجوانی -فلکه زیباشهر -پادادشهر -اهواز 35716603-061خوزستان دیفیزیوتراپی656

3واحد-1طبقه -مجتمع جاودانه- شرقی 9و8بین -کیانپارس-اهواز 13377055-061خوزستان دکتر مولود حق نظردندانپزشکی 657

1واحد -1طبقه -1ورودی -مجتمع ایران نگین - غربی 6خیابان -کیانپارس-اهواز 33912368-061خوزستان دکتر طاهره ظاهری شهماروندیرادیولوژی فک و صورت 658

64پالک -3طبقه -طبقه فوقانی داروخانه دکتر رسولی -مجتمع پزشکی باداد-بلوار جواد االئمه-باداد شهر -اهواز 3571654-061خوزستان سیناآزمایشگاه 659

2534پالک -بین میدان ونک و پل شهید همت -خیابان ولیعصر -تهران88773990تهراننیکانپزشکی هسته ای 660

ابتدای خیابان امام- میدان امام-شاهرود 32224700-023سمنانرازیآزمایشگاه661

25پالک-نبش کوچه ششم-تهرانسر -تهران34-44562533تهرانتهرانسر کلینیک دندانپزشکی 662

خیابان ایتالیا -خیابان فلسطین جنوبی -تهران 88966130تهرانمصطفی خمینیبیمارستان663

طبقه پنجم -60پالک -کوچه میر هادی غربی-خیابان جویبار-میدان فاطمی-تهران88985000تهراننور تصویربرداری 664

5واحد -44پالک-کوچه کیش -باالتر از جهان کودک -خیابان آفریقا -تهران88676890تهرانجهان کودکآزمایشگاه665

174پالک -جنب اداره برق -خیابان بهار شمالی -تهران88826802تهرانگاما اسکن تهران تصویربرداری 666

طبقه اول -4پالک -جنب بانک سپه -فلکه اول صادقیه -تهران44213805تهراندکتر مصطفی حیدری دندانپزشکی 667

طبقه اول -4پالک -جنب بانک سپه -فلکه اول صادقیه -تهران44213805تهراندکتر زهرا رحیمی سراجی دندانپزشکی 668

10پالک -کوچه معیر یک -پایین تر از چهار راه طالقانی -خیابان مفتح جنوبی -تهران43000002تهرانتهران آزمایشگاه ژنتیک669

بلوار پژوهش -میدان هفت تیر -شاهرود32398009-023سمنان شفا درمانگاه670

نبش شهید عباسپور -خیابان ولیعصر-تهران88797111تهراندیبیمارستان671

41پالک -خیابان مجلسی -باالتر از خیابان فاطمی -خیابان ولیعصر -تهران 7-88939140-021تهراندکتر زینلیآزمایشگاه ژنتیک پزشکی 672

2ساختمان نیلوفر -جنب فروشگاه افق کوروش -خیابان نخل -مینی سیتی -تهران 22491558-021تهرانحس برتر دندانپزشکی 673

2واحد -7طبقه -مجتمع طال -فلکه دوم صادقیه -تهران 44955390-021تهراندکتر محمد اناریدندانپزشکی 674

9واحد -طبقه سوم -262پالک -جنب شیرینی بلوط- غربی 182 و 180بین -باالتر از فلکه دوم-تهرانپارس -تهران77742565-021تهرانتاتآزمایشگاه675

نبش اندیشه یکم- خیابان اندیشه اصلی- چهار راه اول -خیابان عباس آباد-خیابان شریعتی -تهران 3-88458602-021تهرانزرینتصویربرداری 676

ساختمان پاستور طبقه زیرین- کوچه شهید مرزچی- بهمن22خیابان-شاهرود32233660-023سمنانامینیانفیزیوتراپی677

مجتمع چند تخصصی یادمان -بین بلوار دریا و دادمان -بلوار پاکنژاد -شهرک غرب -تهران 88088541-021تهرانیادمان فیزیوتراپی 678

 جهان کودک66ساختمان پزشکان - ضلع شمال غربی چهارراه - چهارراه جهان کودک -میدان ونک- تهران 88205755-021تهرانپارمیستصویربرداری 679

(خیابان قارچ)نبش یابان معلم -بلوار رسول اکرم-سر آسیاب -مالرد-تهران65162910-021تهراننوآورانآزمایشگاه680

727 پالک67بعد از شاهد- بین چهارراهحجاب-حاشیه بلوار شاهد-قاسم آباد-مشهد36628223-051خراسان رضوی صدرفیزیوتراپی681

ساختمان پزشکان بهار طبقه همکف- بهمن 22خیابان -شاهرود 32226625-023سمنانسجاد شاهرودآزمایشگاه682

 ساختمان مینا طبقه اول22گرگان خیابان ولیعصر عدالت 32354809گلستانبلخیآزمایشگاه683

 مجتمع مهستان طبقه اول11عدالت - خیابان ولیعصر- گرگان3232029-017گلستانسپهر آزمایشگاه684

35خیابان ولیعصر عدالت -گرگان 1732222355گلستانپردیسدندانپزشکی685

 بهمن ساختمان پزشکان اندیشه22خیابان-شاهرود2332227872سمناندانش آزمایشگاه686

9و7بین - آذر5خیابان -گرگان 32328528-017گلستانمیناکلینیک دندانپزشکی 687

طبقه اول-24پالک -27نبش خیابان -سعادت آباد -تهران41153-021تهرانمایساآزمایشگاه پاتوبیولوژی 688

11عدالت -خیابان ولیعصر -گرگان 32340619-017گلستان باراندندانپزشکی 689

نبش خیابان پنجاه و هشتم ثانی -خیابان شهید ثانی -تهران73012000-021تهرانانصاری بیمارستان690

1پالک -نبش کوچه کوثر -بلوار شهید خرقانی -صفا دشت -مالرد -تهران65430046-021تهرانصفا دشتآزمایشگاه تشخیص طبی 691

28پالک -تقاطع سراج-خیابان دالوران-میدان الغدیر -میدان رسالت -تهران77194396-021تهرانمهر آگین آزمایشگاه 692

طبقه سوم باالی بانک شهر- نبش چهارم شرقی -باالتر از تقاطع نیایش-اشرفی اصفهانی-تهران 44850830-021تهراندکترنرگس کامجودندانپزشکی693

 طبقه دوم جنوب شرقی 1ساختمان پارسیان پالک -نبش خیابان پنجم -باال تر از میدان کاج -سعادت آباد-تهران 22377935-021تهرانکاجآزمایشگاه694

طبقه سوم باالی بانک شهر- نبش چهارم شرقی - باالتر از تقاطع نیایش-اشرفی اصفهانی-تهران44850830-021تهران دکتر محمد مهدی گرجیدندانپزشکی695

آزمایشگاه البرز-فلکه گلپارک-توانیر شمال-کوی ولیعصر -تبریز33285081-041آذربایجان شرقیالبرزآزمایشگاه696

طبقه اول -ساختمان ایوان تبریز -بطرف دانشگاه -چهار راه آبرسان-تبریز33314385-041آذربایجان شرقیمهر تابندهفیزیوتراپی697

34پالک -نبش کوچه شقایق  -7عدالت -خیابان ولیعصر-گرگان32229491-017گلستان سالمکلینیک دندانپزشکی 698

طبقه اول -14پالک -کوچه دلفان -کوچه حجت -مقابل بیمارستان جم -خیابان فجر -خیابان استاد مطهری -تهران88326031-021تهرانعمادآزمایشگاه 699

5 واحد1 مجتمع ایرانشهر طبقه23نبش عدالت -خیابان ولیعصر-گرگان32352619-017گلستانگرگانفیزیوتراپی700

394بین الرستان و میرزای شیرازی پالک-خیابان استاد مطهری-تهران88800526-021تهرانساراپزشکی هسته ای 701

6پالک -کوچه ترابنده -نرسیده به توانیر -خیابان ولیعصر -تهران88202529-021تهرانجام جم آزمایشگاه پاتوبیولوژی702

1کوچه اقاقیا پالک  (فالح زاده)بلوار همیال-پونک-تهران44054753-021تهراننو اندیشدرمانگاه اعصاب و روان703

مجتمع پزشکی مادر-خیابان شهید مطهری-بم44314647-034کرماندکتر علی عابدینی نسبدندانپزشکی704

طبقه اول -ساختمان پزشکان راژه-نبش تقاطع فلسطین -سنندج33248274-087کردستانراژهآزمایشگاه705

13عدالت-خیابان ولیعصر -گرگان32236949-017گلستاندانشآزمایشگاه706

 27پالک -کوچه گلبرگ-خیابان آبیدر-سنندج33225696-087کردستاندکتر درخشانپزشکی هسته ای707

کوچه یغموری ساختمان بهار طبقه سوم-خیابان پاسداران-سنندج33282540-087کردستانافقفیزیوتراپی708

انتهای خیابان حافظ-سنندج16667821-087کردستانآرامرکز جراحی محدود709



17خیابان پاسداران پاساژهورام طبقه سوم واحد -سنندج3285869-087کردستاندکتر شاهو ناجدیدندانپزشکی710

ساختمان غزالی طبقه چهارم-نبش فالمک شمالی-بلوار دادمان-شهرک غرب-تهران8836086-021تهراندیبادندانپزشکی711

طبقه فوقانی داروخانه بوعلی -رو به روی سازمان انتقال خون -خیابان شهید شیرودی-اراک33127175-086مرکزی دی مرکز جراحی محدود 712

85شماره-خیابان رئیس زاده -تهران ویال-ستار خان -تهران9-66550758-021تهرانیاسپزشکی هسته ای و سنجش تراکم استخوان713

طبقه اول -ضلع جنوبی -طبقه فوقانی پاساژ ولی عصر -خیابان امام -هشتگرد 44239628-026البرزمتین آزمایشگاه 714

 خرداد 15شاهرود خ شهید مدنی تقاطع 32223933-023سمنانرضویدرمانگاه715

9تهران فلکه دوم صادقیه پشت پارک استقالل خ گلستان یکم پالک 44072808تهرانسلیمانیفیزیوتراپی716

طبقه همکف-جنب بانک سینا-کوچه قلعه-چهار راه سعدی -زنجان33783251-024زنجانسعدیفیزیوتراپی717

طبقه دوم -ساختمان پزشکان نسیم -ابتدای خیابان دلجویی -زینبیه شرقی -زنجان 33369810-024زنجان صبا کلینیک دندانپزشکی 718

رو به روی پار کینگ عمومی آریا -کوچه قلعه-چهار راه سعدی -زنجان 33335045-024زنجانبهارآزمایشگاه719

8پالک -جنب آزمایشگاه امید-بن بست اول-کوچه عطایی -زینبیه غربی-زنجان33336547-024زنجانقائمفیزیوتراپی 720

1پالک -نبش بهاران-ضلع شمال غربی -تقاطع بلوار دریا و پاکنژاد -شهرک غرب -تهران 88697597-021تهرانگاما اسکن مرکزی تصویر برداری 721

33 واحد 3چهارراه طالقانی به سمت میدان شهدا برج رازی ط - کرج 32224706-026البرزدکتر زیدیدندانپزشکی722

177 پ 2تهران شهر ری خ فداییان اسالم بزرگراه شهید کریمی نرسیده به اداره گذرنامه ط 33774352تهرانفاطمه عاشوریدندانپزشکی723

جنب هالل احمر -1بزرگمهر شمالی -چهار راه بزرگمهر -مشهد337616272-051خراسان رضویمادربیمارستان فوق تخصصی و زایشگاه 724

10واحد -طبقه چهارم -32پالک -نبش کوچه سیزدهم -خیابان شهید طهماسبی فر -ابتدای بلوار الله -تهرانسر -تهران 44582321-021تهراندکتر کالنتری درمانگاه دندانپزشکی 725

31میدان آرژانتین خیابان الوند پالک - تهران 88774683تهران الوندتصویربرداری726

خیابان استادان روبروی اداره اوقاف- ارومیه4433433434آذربایجان غربیلبخند سپیددندانپزشکی727

خیابان حافظ شمالی چهارراه کالج مقابل درب شرقی دبیرستان البرز کوچه حیات- تهران88934013تهرانداورپناهآزمایشگاه728

خیابان سعدی وسط نبش کوچه رختشوخانه - زنجان33363459-024زنجانبه توانفیزیوتراپی729

خیابان امام خمینی روبروی بانک سپه انتهای کوچه مسلم بهادری ساختمان پزشکان دانش-تنکابن54211600-011مازندراندانشآزمایشگاه730

 خرداد برج سپید15خیابان فرهنگ روبروی -ساری44430516مازندرانآسافیزیوتراپی731

خیابان بابل نبش خیابان چمران ساختمان خیام طبقه اول- قائم شهر44480230-011مازندرانصدفدندانپزشکی732

ساختمان پزشکان آبادیس-روبروی بانک ملی مرکزی - خیابان مدرس- قائم شهر4267-011مازندراندکتر هدایتیآزمایشگاه733

ساختمان کیان طبقه همکف -خیابان امام خمینی -میدان شهید شیرودی - تنکابن54211116-011مازندرانکیمیاگرفیزیوتراپی734

2واحد - طبقه اول- مجتمع گلسار- روبروی آژانس بابکان- خیابان آیت اهلل روحانی-میدان ششم بهمن - بابل33213215مازندراندکتر حمیدیدندانپزشکی735

طبقه دوم- 2534پالک -  گاندی12روبروی خیابان -نرسیده به میدان ونک - خیابان ولیعصر-تهران88787951تهرانرها درمانگاه فوق تخصصی مغز و اعصاب و روان 736

خیابان ولیعصر چهارراه تابلو شهریور مرکزی نرسیده به میدان گرگانپارس -گرگان32321545-017گلستانپارس توانفیزیوتراپی737

303 ساختمان ایزد طبقه سوم واحد 8عدالت -گرگان32342550-017گلستاندیفیزیوتراپی738

بلوار اباذر-بلوار آیت اهلل کاشانی -فلکه دوم صادقیه -تهران44079131-021تهرانپیامبرانبیمارستان739

جهانشهر خیابان شهید بهشتی نبش خیابان کسری جنب بانک صادرات-کرج34203852-026البرزمیناپزشکی هسته ای 740

چهارراه طالقانی کوی یادگاری ساختمان گالیل طبقه اول -کرج32264710-026البرزکرج بزرگرادیولوژی و سونوگرافی 741

خیابان دکتر بهشتی بعد از چهارراه طالقانی نرسیده به میدان شهدا روبروی بانک انصار- کرج32249192-026البرزبهبدکلینیک دندانپزشکی 742

چهارراه طالقانی طالقانی شمالی روبروی بلوار ماهان بن بست نسیم- کرج32272050-026البرزتبسمکلینیک دندانپزشکی 743

 2 غربی پالک 12رجائی شهر خیابان جمهوری نبش خیابان - کرج34428056-026البرزایرانیانآزمایشگاه 744

18تهرانپارس خیابان رشید جنوبی جنب بانک قوامین پالک - تهران77714971تهرانلبخند سپید شرقکلینیک دندانپزشکی745

 شهریور کوی خضر نبی ساختمان ستاره17 شهریور جنب بیمارستان 17خیابان - آمل42252078-011مازندرانپویافیزیوتراپی746

سعادت آباد ضلع جنوب شرقی چهارراه سرو جنب موسسه کوثر طبقه دوم- تهران22140221تهراندردیسکلینیک دندانپزشکی747

 شهریور مقابل اداره برق17خیابان - آمل44252252-011مازندرانشهریار شفائیآزمایشگاه پاتولوژی748

خیابان امام خمینی کوچه بهار- بابلسر25232715-011مازندرانسیناآزمایشگاه تشخیص طبی 749

30و28بین وکیل آباد -نبش بلوار حافظ -حاشیه بلوار وکیل آباد -مشهد 38699090-051خراسان رضویپردیس حافظآزمایشگاه 750

مقابل بیمارستان قائم -احمد آباد -مشهد 38442016-051خراسان رضویپردیسآزمایشگاه751

ساختمان بانک تات -بین میرزا بابایی وگلستان -خیابان سردار جنگل -تهران 44453010تهراندکتر سید فرید معین زاده دندانپزشکی 752

ساختمان بانک تات -بین میرزا بابایی وگلستان -خیابان سردار جنگل -تهران 44453010تهراندکتر سوگند مهدویدندانپزشکی 753

10عدالت -خیابان ولیعصر -گرگان322226511-017گلستاندیآزمایشگاه754

بلوار کشاورز بیمارستان آیت اهلل روحانی- بابل32238211-011مازندرانحکمت بابلتصویربرداری755

 11خیابان امام خمینی - بابلسر35251090-011مازندراندانادندانپزشکی756

9واحد-2طبقه -ساختمان اکباتان -142خیابان -نبش بیمارستان گلسار -بلوار سمیه -گلسار -رشت 33123896-013گیالندکتر مرتضی شمسدندانپزشکی 757

طبقه دوم-ساختمان سپید -بن بست پیوند -ابتدای بلوار نماز -میدان صابرین -گلسار -رشت 33122797-013گیالندکتر پور داوررادیولوژی دهان ، فک و صورت 758

طبقه اول-ساختمان پزشکان بزرگمهر -12جنب کالنتری -خیابان طالقانی شرقی -گنبد کاووس-گلستان 33237300-017گلستان دکتر ایریآزمایشگاه پاتوبیولوژی759

2واحد - طبقه اول-ساختمان قائم -133پالک -بعد از کوچه بهنام -خیابان مجاهدین اسالم-میدان شهدا-تهران77510748-77510812-021تهرانلبخند برترکلینیک دندانپزشکی 760

طبقه اول -پاساژ ایرانشهر -23عدالت -خیابان ولیعصر -گرگان32320180گلستانحضرتی آزمایشگاه 761

2طبقه -ساختمان پاسارگاد-24عدالت -گرگان32322598گلستانمهدویتصویر برداری762

طبقه سوم -Aبلوک -ساختمان آژند-جنب مبل آبنوس و داروخانه الزهرا-خیابان آمادگاه32240887-031اصفهاندکتر فوالدی آزمایشگاه763

97پالک - کوچه گرمه ای -32خیابان طالقانی - بجنورد 32232223-058خراسان شمالیدکتر قزلباشآزمایشگاه764

12سعادت آباد میدان کاج خیابان نهم پالک - تهران22139015تهرانسالمت نیایشدندانپزشکی765

34 پالک 35خیابان ولیعصر عدالت - گرگان32263612-017گلستاندکتر مفیدآزمایشگاه766

722نارمک فرجام تقاطع حیدر خانی ساختمان پزشکان سینا پالک - تهران77199750تهراندکتر ربابه لیاقتدندانپزشکی767

44 واحد 4 نیستان  طبقه 110 ساختمان 220خیابان پاسداران نبش نیستان دوم پالک - تهران22587581تهراندکتر الدن اصفهانی زادهدندانپزشکی768

 متر به سمت چهارراه رسالت 500 متری اشرفی اصفهانی 24- ایالم3336221-084ایالمایالمیان کلینیک دندانپزشکی769

6خیابان طالقانی جنوبی نبش قیام ساختمان گلها طبقه - کرج32753451-026البرزدکتر رضا حسن زادهدندانپزشکی770

74خیابان پیروزی خیابان شکوفه نبش کوچه گیویان پالک - تهران33677895تهرانبابکآزمایشگاه تشخیص پزشکی771

118بزرگراه فتح بلوار خلیج فارس کوچه تقوی پالک - تهران66250431تهرانسیناآزمایشگاه تشخیص پزشکی 772

ضلع شمالی پمپ بنزین -بلوار شهید نوروزی-سمنان3135-023سمنانسینابیمارستان773

بعداز میدان باهنر -خیابان نهم غربی -شاهین ویال-کرج34525217-026البرزبهرادکلینیک دندانپزشکی 774



طبقه پنجم-ساختمان نسترن-273پالک-جنب بانک سپه -رو به روی میدان عطار -خیابان درختی -مهر ویال-کرج 33120-026البرزآرامشفیزیوتراپی 775

4واحد -8طبقه -برج نگین البرز-حد فاصل بانک ملی سرپرستی امور شعب و بانک صادرات -خیابان شهید بهشتی -کرج34205332-026البرزدکتر محمد حسن امینی دندانپزشکی776

طبقه اول -ساختمان بانک تات و پارسیان-بین میرزا بابایی و گلستان -خیابان سردار جنگل -تهران44453010-021تهراندکتر آرش پیامی دندانپزشکی777

(خاکعلی) 29نبش کوچه -خیابان مینودر -قزوین 33786384-028قزوینکوثرفیزیوتراپی778

6واحد -ساختمان لیدوما-بلوار نخبگان -پونک-قزوین6813718-0912قزویننخبگانفیزیوتراپی779

4واحد -طبقه دوم-جنب کفش ناز پا-14نبش یاس -2منطقه -شهر محمدیه -قزوین32561341-028قزویندکتر علیرضا خطیبدندانپزشکی 780

طبقه دوم -ساختمان کاسپین-جنب بانک تجارت -خیابان طالقانی -آبیک-قزوین 32895000-028قزوینپاستورآزمایشگاه تشخیص طبی 781

(خاکعلی)-29نبش کوچه-خیابان شهید بابایی-قزوین33666035-028قزوینسینافیزیوتراپی782

داروخانه دکتر نوذری -طبقه تحتانی -روبروی استاندارد -خیابان دانشگاه -قزوین 33682010-028قزویندکتر هومن موسویدندانپزشکی 783

جنب تامین اجتماعی-روبه روی کوچه صداقت -خیابان بابل -قائم شهر42260020-011مازندرانقائمجراحی محدود784

رو به روی اداره کشاورزی -بلوار دولت آباد -بجنورد32231451-058خراسان شمالیجواد االئمه جراحی محدود 785

خیابان نادر شمالی-بجنورد 32226194-058خراسان شمالی ارتش597بیمارستان 786

18واحد -5طبقه -71پالک -خیابان کاشانی بین اباذر و مهران -فلکه دوم صادقیه -تهران44023692-021تهرانمهد سالمت فیزیوتراپی 787

بلوار شمالی سید الشهدا-بهمن22میدان -ایالم33368284-084ایالم قائمبیمارستان 788

رو به روی آزمایشگاه دکتر جهان تیغ (چهار راه دکترا)خیابان بعثت -زابل32238400-054سیستان بلوچستاندکتر علی اکبر محمد قاسمی دندانپزشکی 789

طبقه همکف -ساختمان پزشکان دانش -رو به روی داروخانه دکتر توحید -خیابان خیام -زاهدان 33411390-054سیستان بلوچستاندکتر ارمغان اسحقی دندانپزشکی 790

طبقه همکف -ساختمان پزشکان دانش -رو به روی داروخانه دکتر توحید -خیابان خیام -زاهدان 33411391-054سیستان بلوچستانبهتوانفیزیوتراپی 791

785پالک -بلوار امام خمینی -لواسان-تهران25713-021تهرانمهرآیینبیمارستان792

11پالک -کوچه خزان-خیابان فاطمی غربی -تهران66576824تهرانگاما اسکن آرینپزشکی هسته ای793

50پالک -نبش خیابان اطاعتی جنوبی -بلوار مرزداران-تهران88271502-021تهرانمرزدارانفیزیوتراپی794

142پالک -نبش کوچه بیستم-خیابان گاندی -میدان ونک -تهران 42-88648140-021تهرانپارس طبآزمایشگاه795

پاساژ صدرا-خیابان ولیعصر -گرگان32254525-017گلستانصدراآزمایشگاه پاتوبیولوژی 796

رو به روی بیمارستان خاتم االنبیاء-جاده کمربندی -گنبد کاووس -گلستان33385270-017گلستانقابوس طبتصویر برداری 797

باالتر از سازمان زمین شهری -انتهای خیابان استاد نجات الهی شمالی -خیابان کریمخان زند -تهران 4206-021تهرانیاسبیمارستان798

بین خیابان دکتر شریعتی و بهار -خیابان سمیه -تهران73999-021تهرانآراد (بخش تخصصی قلب)بیمارستان 799

(مادرو وکودک  )کلینیک دندانپزشکی نگین -21کوچه -بلوار امین-قم 32926655-025قم (مادر و کودک)نگینکلینیک دندانپزشکی 800

125پالک -بین میدان مهران و میدان استقالل -عظیمیه-کرج32505464-026البرزنیکانکلینیک دندانپزشکی 801

کوچه ابوقداره-خیابان تختی -خیابان سعدی -ایالم33332352-084ایالمابن سیناآزمایشگاه تشخیص طبی 802

کوچه حوزه علمیه-خیابان سعدی -ایالم33332352-084ایالمپاستور آزمایشگاه پاتوبیولوژی 803

بلوار امام علی-ایالم32224974-084ایالمکوثربیمارستان 804

طبقه دوم-کلینیک سپاه سابق -درمانگاه شبانه روزی ولیعصر -خیابان آزادی -مسجدسلیمان09165209616خوزستاندکتر محمد کیانی پور دندانپزشکی 805

مجتمع پزشکی پارس -لین پزشکان - خیابان آزادی -مسجدسلیمان 2229520-061خوزستانپارس آزمایشگاه 806

(سعدی جنوبی)نبش خیابان علم الهدی -نادری-اهواز 32201570-061خوزستانمرواریدکلینیک دندانپزشکی 807

پشت پارکینگ کارون-بین کافی و نادری-خیابان کتانباف-نادری -اهواز 32238653-061خوزستانابن سیناآزمایشگاه 808

طبقه همکف -مجتمع امید -70پالک - نبش فاضل-زیتون -اهواز 37739718-061خوزستانبوعلیفیزیوتراپی809

(جم)خیابان فجر -خیابان مطهری -تهران88820091-021تهرانجمسی تی آنژیوگرافی 810

45سید رضی -بلوار سید رضی -مشهد 36021590-051خراسان رضوی بینابیمارستان چشم پزشکی 811

ساختمان کیمیا پارس -ابتدای خیابان عابدینی-(غیاثی)میدان آیت اهلل سعیدی -اتوبان شهید محالتی -تهران33717483-021تهراندکتر مریم عمادی دندانپزشکی812

55پالک -کوچه پزشکان -(ع)خیابان امام رضا -اسفراین-خراسان شمالی 37222802-058خراسان شمالی توان افزافیزیوتراپی 813

خیابان رشید رستمی -باالتر از بلوار میر داماد -خیابان ولیعصر -تهران83555333-021تهرانخاتم االنبیابیمارستان814

طبقه اول-76پالک -رو به روی دبستان عالمه جعفری -خیابان ستاره -2پرند فاز -تهران56790792-021تهراندکتر مهدی عینی دندانپزشکی815

خیابان ناطق نوری -بزرگراه اشرفی اصفهانی -تهران44605410-021تهرانسالمت فردابیمارستان816

ساختمان آپادانا - شهریور 17اول -چهار راه باغشمال -تبریز35542254-041آذربایجان شرقیرها تصویر برداری 817

خیابان شهید شیرودی -اراک2213309-086مرکزیایرانمهرجراحی محدود818

 130پالک -نبش کوچه ترابنده -ابتدای خیابان خالد اسالمبولی  -خیابان گاندی جنوبی -تهران42603000-021تهرانسهندتصویر برداری819

22نبش اندیشه -مشهد 36616733-051خراسان رضوی سیب سالمت کلینیک دندانپزشکی 820

144 پالک19تهران خیابان کارگرشمالی کوچه54534000تهرانمسعودکلینیک گوارش821

طبقه اول -196پالک -29خیابان - متری دوم 15-افسریه -تهران33146586-021تهراندکتر سیما رضائی دندانپزشکی 822

طبقه نهم-ساختمان بوعلی -رو به روی سازمان انتقال خون -خیابان خرم -اراک33127305-086مرکزیدیدارجراحی محدود823

شهید شیرودی -عباس آباد-اراک33133555-086مرکزی پارسآزمایشگاه824

خیابان شریف واقفی -خیابان بزرگمهر -اصفهان32670047-031اصفهانطاهادندانپزشکی 825

طبقه دوم -26پالک -رو به روی مسجد جامع -اقدسیه (میدان  )سه راه -تهران26153093-26453780-021تهرانآیدینفیزیوتراپی826

2واحد -81پالک -خیابان هفدهم غربی -خیابان شهید بخشایش -سرو غربی -سعادت آباد -تهران22342989-021تهران دکتر رحیمی راد دندانپزشکی 827

رو به روی مجتمع تجاری یونس -نرسیده به تقاطع مدرس -خیابان خیام-زاهدان33428285-054سیستان بلوچستانپاسارگادفیزیوتراپی 828

5واحد - 2پالک -کوچه دوم-خیابان شهید سوری -جنب آتی ساز -اتوبان چمران-تهران22345984-021تهرانهنرمندفیزیوتراپی829

فلکه فجر -شهرک نور -چهار راه الله -تبریز34466903-041آذربایجان شرقیلبخند مهر دندانپزشکی 830

7کوی -خیابان شهید اقلیمی- بهمن 22بلوار -شهرک پردیسان -قم 32507070-025قم البرزدندانپزشکی درمانگاه 831

نبش سیاست-ابتدای خیابان مدرس -میدان امام حسین-کاشان55319721-031اصفهاندکتر کشاورز فیزیوتراپی 832

  35و33بین کوچه - خرداد15بلوار -قم37787833-025قم نیکانفیزیوتراپی833

طبقه زیرزمین-418ساختمان -(کوچه پاساژ جاللی )کوچه عماد -خیابان عباس آباد -اراک32225515-086مرکزیاولتراتصویربرداری834

5پالک -کوچه الوند -رو به روی پمپ بنزین اسدی -نرسیده به میدان قدس -خیابان شریعتی -تهران22247007-021تهرانشیرینپزشکی هسته ای835

214ابتدای نجات الهی پالک -خیابان کریمخان زند-تهران88908188-021تهرانزندآزمایشگاه تشخیص طبی836

5پالک -کوچه الوند -رو به روی پمپ بنزین اسدی -نرسیده به میدان قدس -خیابان شریعتی -تهران22247007-021تهرانکورشمرکز تخصصی قلب و عروق837

جنب درمانگاه محمد رسول اهلل -خیابان امام خمینی -بوشهر 15-33662114-077بوشهردکتر نیکنامآزمایشگاه838

رو به روی بانک پاسارگاد-(سنگی)خیابان امام -بوشهر 7-33331265-077بوشهردیمرکز جراحی تخصصی 839



درمانگاه دندانپزشکی بوشهر -رو به روی بانک آینده-خیابان سنگی -بوشهر 5-33540484-077بوشهر دکتر سعادت نیادندانپزشکی 840

طبقه همکف-ساختمان خلیج فارس-خیابان بی سیم -بوشهر 33564827-077بوشهر دکتر نرگس آریارادیولوژی فک و صورت 841

جنب شیرینی فروشی دلفین-میدان امام -بوشهر33555775-077بوشهرلیانکلینیک دندانپزشکی 842

2پالک -جماران نبش کوچه شهید هاشمی -خیابان شهید باهنر -نیاوران-تهران22284969-021تهراندکتر محمد علی زاهدی وفاپزشکی هسته ای843

میدان مخابرات-ایالم7-32232253-084ایالمخورشیدآزمایشگاه844

ساختمان افق -جنب بانک کشاورزی -خیابان امام -پره سر 44604145-013گیالندکتر مرتضی عبادی جوکنداندندانپزشکی845

طبقه اول-ساختمان صدرا-جنب اداره برق-چهار راه میکاییل-رشت33332346-013گیالندکتر سید احمد بحر خزاندندانپزشکی846

طبقه همکف -مجتمع پزشکی نور -میدان سپاه -بلوار جمهوری اسالمی -قم 32906080-025قم نورفیزیوتراپی847

ساختمان الهیه -ابتدای خیابان سیمین -سه راه سیمین-اصفهان37767947-031اصفهانشرقدندانپزشکی848

فلکه جمهوری اسالمی اول خیابان رباط-اصفهان 33379665-031اصفهانسپهساالردندانپزشکی849

4طبقه -ساختمان سرلک -بین حجت و فردوس -فلکه چیتا-زیتون کارمندی -اهواز34447557-061خوزستانپرتوسانرادیولوژی فک و صورت 850

 متری ژاله 18نبش -بلوار امام رضا -کیانشهر -اهواز09020044432خوزستان نیک کلینیک دندانپزشکی 851

باالتر از پزشکی قانونی- دره اشکفت-مسجد سلیمان 43264259-061خوزستان ارمغان تندرستیفیزیوتراپی852

25نبش کوچه -حد فاصل چهار راه گمرک و پارامونت-خیابان نادر-شیراز332347117-071فارسصدفدندانپزشکی 853

جنب شیرینی دارچین- استقالل 27نبش کوچه -حد فاصل چهار راه بنفشه و فلکه هنگ -شیراز32341391-071فارسمادردندانپزشکی 854

12شماره-جنب باشگاه فرمانیه -(فرمانیه )ابتدای لواسانی -پاسداران-تهران26122613-021تهرانفرداآزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک 855

واحد پنجم-طبقه دوم-ورودی اول-مجتمع البرز-گلباغ نماز -گلسار-رشت32121843-013گیالندکتر نیما غفاریدندانپزشکی856

 طبقه دوم1020پالک -بعد از چهار راه اسدی -فلکه اول صادقیه-خیابان ستار خان-تهران66790300-44239030-021تهرانآریادندانپزشکی 857

1واحد -ساختمان نگین-میدان شادآباد -تهران 66790300-44239030-021تهرانآریادندانپزشکی 858

241پالک -نبش خیابان سنجابی -بین چهار راه قنات و دیباجی-خیابان دولت -خیابان شریعتی -تهران22557667-021تهراندروسآزمایشگاه859

تقاطع خیابان شهید بهشتی -خیابان ولیعصر -تهران88710294-021تهران(س)هاجر بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی 860

میدان مخابرات-ایالم7-32232253-084ایالمخورشیددندانپزشکی861

44پالک -بلوار شریعتی -عظیمیه-کرج32500668-026البرزمرکزی کرجپزشکی هسته ای 862

نبش خیابان ابوذر غفاری -ابتدای پل سید خندان-بزرگراه رسالت -تهران52-22869648-021تهرانرسالت بیمارستان863

72پالک -جنب شیرینی فروشی کشاورز-باالتر از بانک صادرات-بلوار شهدا-کردان44332484-026البرز دکتر مشایخی دندانپزشکی 864

ساختمان پارمیس -30پالک -خیابان طیرانی -نرسیده به تقاطع سبالن -خیابان مدنی جنوبی-تهران77555220-77555330تهرانستاره شرقکلینیک دندانپزشکی865

13پالک -22و20بین مالصدرا -11کوه سنگی -مشهد5-38478082-051خراسان رضوینادرکلینیک دندانپزشکی866

طبقه همکف-ساختمان هدایت -کوچه اول-خیابان شهید نظری- (بین فلکه گاز و رازی )بلوار شهید بهشتی-رشت33446153-013گیالندکتر مونا هدایتی شالکوهیدندانپزشکی867

7نبش امیرالمومنین -خیابان امیر المومنین -زاهدان33231534-33231538-054سیستان بلوچستانآفتابکلینیک دندانپزشکی868

جنب بانک رسالت -نبش تقاطع بعثت -بلوار زرهی-شیراز36488523-071فارسحکمتدندانپزشکی869

حد فاصل خیابان فلسطین و هفت تیر -خیابان اردیبهشت -شیراز32317555-071فارسدکتر تقی زادگان آزمایشگاه 870

23واحد -3طبقه -98پالک -بین میدان کتاب و چهار راه سرو -بلوار سرو غربی -تهران26654294-021تهرانسرو نقره ای فیزیوتراپی871

بلوار میرداماد-تهران85586-021تهرانمسعودآزمایشگاه872

چهارراه گلوبندک-تهران55801630-021تهران(ع)سیدالشهدابیمارستان873

1137تهران خیابان شریعتی نرسیده به میرداماد روبروی داروخانه یاسان پالک22859022-021تهرانمهرکاماندندانپزشکی874

تهران خیابان شریعتی نرسیده به دوراهی قلهک 22009071-021تهرانایرانمهربیمارستان 875

4مجتمع تجاری خدماتی عسکر طبقه اول واحد- میدان امام رضا ضلع جنوب شرقی میدان-سمنان33374591-023سمنانامیرالمومنینبیمارستان876

 متری خوشه 12-خیابان شهید خرمرودی -میدان پیشاهنگی -همدان4-38224003-081همدانمطهریبیمارستان 877

202واحد -طبقه دوم -ساختمان فراز-طبقه فوقانی داروخانه خدارحمی -مقابل بیمارستان -ابتدای خیابان شریعتی -چهار باغ باال -اصفهان 31310350-031اصفهانآرمانفیزیوتراپی 878

رو به روی اداراه تعزیرات -چهار راه تختی -میدان امام -همدان32525122-081همدانرازیکلینیک دندانپزشکی879

ابتدای خیابان مهدیه -میدان شریعتی-همدان4-38378501-081همدانالوندجراحی محدود880

طبقه اول- ساختمان دندانپزشکی خواجه رشید -جنب بانک سپه -ابتدای بلوار خواجه رشید -چهار راه عباس آباد -همدان32513333-081همدانکبیر آزمایشگاه پاتوبیولوژی و تشخیص طبی 881

(22کشاورز )جنب شهرک سپاه -بلوار کشاورز-ساری33231599-011مازندارانیاسآزمایشگاه تشخیص پزشکی 882

40پالک-جنب کلینیک فرهنگیان - شهریورجدید17- تبریز35555444-041آذربایجان شرقی مدیکاآزمایشگاه 883

طبقه اول-پاساژ ناصر-چهار راه سازمان-بندر عباس 32241244-076هرمزگان پارسفیزیوتراپی 884

19شماره -خیابان اسفند شرقی -کیانپارس -اهواز 33334433-061خوزستان پاستورآزمایشگاه 885

10نبش خیابان - شهرداری 3فاز -منبع آب -اهواز32243210-061خوزستان فاطمه الزهرافیزیوتراپی 886

رو به روی اداره دارایی- پادادشهر 10ابتدای خیابان -پادادشهر -اهواز09395663062خوزستانفاطیمافیزیوتراپی 887

طبقه اول -(فلکه بیمارستان )میدان پرستار -خیابان شهید پیروز -بهبهان 337331260-061خوزستانارجان طب تصویربرداری 888

43پالک - شرقی 4خیابان -کیانپارس -اهواز 33921161-061خوزستان نوین آزمایشگاه889

مجتمع پزشکی تابان - شرقی5انتهای خیابان -کیانپارس -اهواز 3202-061خوزستان تابان تصویربرداری  890

طبقه همکف -بیمارستان آریا - شرقی 17خیابان -کیانپارس -اهواز 33378310-061خوزستان آریاتصویربرداری  891

3طبقه -ساختمان آرشام -جنب پل عابر پیاده -چهار راه حافظ -اردبیل33231928-045اردبیلبهدندانکلینیک دندانپزشکی 892

نبش کوچه نور -بین خیابان دوم وسوم -خیابان امام خمینی-نسیم شهر20-56780915تهرانامیران درمانگاه 893

رو به روی دبیرستان شریعتی -ابتدای خیابان مهدیه -خیابان شریعتی -همدان 38378406-081همدانالوندآزمایشگاه894

بن بست عسگری -جنب کلینیک باغچه بان -خیابان شهید شیرودی -اراک32230512-086مرکزی لیال زنگنه فیزیوتراپی895

واحد سوم -طبقه اول -ساختمان پزشکان اهورا -نبش کوچه شهید حسن زاده -خیابان خرم-اراک 33135541-086مرکزی دکتر فاطمه قبادیرادیولوژی و سونوگرافی 896

208واحد -طبقه دوم -مجتمع کوئین سنتر -مریم غربی -خیابان فرشته -تهران26353960-021تهراندلبریفیزیوتراپی 897

184پالک -خیابان فرصت شرقی -میدان توحید -تهران2-66918331-021تهراناوستاکلینیک دندانپزشکی 898

پشت پاساژ خیر خواه -خیابان امام خمینی -الهیجان42333804-013گیالندکتر عماد رمضانیدندانپزشکی899

6واحد -طبقه دوم -نبش کوچه امامی -رو به روی داروخانه دکتر کمالی -خیابان نواب -چهار راه گلسار -رشت 32122894-013گیالن دکتر ابراهیم جوادی نژاد دندانپزشکی900

ساختمان پزشکان میالد -19واحد -4طبقه -119پالک -بوستان نهم -پاسداران-تهران 26471995-021تهراندکتر راضیه محمدیدندانپزشکی 901

86شماره -خیابان جم -خیابان مطهری-تهران 84141-021تهرانجمبیمارستان 902

طبقات دوم وسوم -ساختمان ایران زمین-73پالک -جنب بانک تجارت -خیابان درختی -کرج 33517460-33517470-026البرزبهنود آزمایشگاه پاتوبیولوژی و تشخیص طبی 903

طبقه همکف-772پالک -نرسیده به چهار راه حیدر خانی -خیابان فرجام-تهران77458121تهرانمهرورزانفیزیوتراپی904



نرسیده به شورای حل اختالف فردیس-بین کانال و فلکه سوم -فردیس-کرج36537564-36559134-026البرزحکیمدرمانگاه دندانپزشکی شبانه روزی905

404پالک -28نبش خیایان - متری دوم15خیابان -خیابان افسریه -تهران38945-021تهرانخاتمدرمانگاه دندانپزشکی 906

1پالک -نبش ارغوان غربی-بلوار فرحزادی-سعادت آباد -تهران 22077428-22097430-021تهرانسعادت آباد آزمایشگاه پاتوبیولوژی907

جنب موسسه اعتباری ثامن -ابتدای خیابان مهدیه -میدان شریعتی -خیابان شریعتی -همدان38378501-081همدان پارسیان الوندتصویر برداری908

خیابان شهید پور سعید -نبش کوچه فرمانداری-خیابان جمهوری-تنکابن54212000-54213000-011مازندرانشهسواربیمارستان909

6واحد -6پالک -کوچه قبا -باالتر از حسینیه ارشاد -خیابان شریعتی -تهران22853653-021تهرانراهینفیزیوتراپی 910

4واحد -طبقه اول -ساختمان پزشکان الدن -خیابان فرامرز ابراهیم -پایین تر از میدان هفت حوض -تهران77905866تهراننصیریفیزیوتراپی911

طبقه اول کلینیک کودکان -رو به روی اورژانس -خیابان پاستور نو -همدان38253261-081همدانسیب  کلینیک دندانپزشکی912

265پالک -جنب بانک قوامین  -(شهید بیات ) متری رازی 24خیابان -شهر ری -تهران55968728-55933008تهرانراگاپزشکی هسته ای 913

طبقه سوم -454پالک -64و62ما بین خیابان -خیابان سید جمال الدین اسد آبادی -تهران78-88614573تهرانرفاه پردیس دندانپزشکی 914

23پالک -خیابان الوند-میدان آرژانتین -تهران88774444تهرانکسریبیمارستان915

11واحد -6طبقه -ساختمان بقراط -کوچه ایل خان -رو به روی ستاد نیروی هوایی -پیروزی -تهران33325008تهرانآرامیسدرمانگاه دندانپزشکی 916

25پالک -نبش خیابان جمهوری -(سینا)خیابان شریعتی -اندیمشک 42623841-061خوزستان سیناآزمایشگاه پاتوبیولوژی 917

7پالک -  ابتدای خیابان شیخ شیخ صفی-(گرگان )میدان نامجو -تهران 77552080-021تهرانگرگانآزمایشگاه پاتوبیولوژی 918

مجتمع نور -نبش میدان سپاه -بلوار جمهوری -قم 32946017-025قم نور پزشکی هسته ای 919

22واحد -6طبقه -ساختمان ققنوس -ضلع شمالی پل -سه راه گوهر دشت -کرج34213994-34209648-026البرزدکتر یاسر رحمانی نوده دندانپزشکی 920

رو به روی پارک -1فاز-عالیشهر-بوشهر 33682094-077بوشهردکتر پویان سوسنی دندانپزشکی 921

تهراندکتر مریم مسلمی دندانپزشکی 922
88629649-88037857-

88628145-86053166-
5واحد -203پالک -خیابان مالصدرا-میدان ونک -تهران 

رو به روی بانک تجارت  –سه راه هفده شهریور –خیابان سرباز -کرمان  80-33342478کرمان دوازده امام  کلینیک دندانپزشکی923

22پالک -باالی سوپر مارکت خرم -طبقه دوم-(ع)رو به روی مسجد امام رضا -خیابان امام رضا -شهرک آفتاب -5فاز -پرند -تهران9-56950058-021تهراندکتر آروین غنی طبع دندانپزشکی 924

 a2واحد -ساختمان البرز-جنب میدان بهارستان -بلوار استقالل -شهرک بنفشه -کرج34939739-026البرزافق البرزدندانپزشکی 925

جنب داروخانه دکتر آهنگی -رو به روی بسیج مرکزی -خیابان امام خمینی -بوشهر 33531383-077بوشهر مهرآزمایشگاه پاتوبیولوژی926

76پالک -جنب بانک دی -اول حقانی -میدان ونک -تهران88656500تهرانمرکزی ونکرادیولوژی و سونوگرافی 927

خیابان پروین اعتصامی -کرمان 32466116-034کرمان (س) حضرت فاطمه بیمارستان928

9کوچه -خیابان مبعث -بلوار پاسداران-شیراز36484814-071فارسبصیر چشم پزشکی 929

615  پالک   خیابان پنجم غربی   2فاز    شهرک کارمندان   زنجان33441022-024زنجانشهرککلینیک دندانپزشکی 930

بلوار دنا -خیابان زرگری -شیراز 36490411-071فارسدنابیمارستان931

ضلع شمالی آستان سید مظفر -نایبند شمالی -بلوار امام خمینی-بندر عباس 33333339-076هرمزگانام لیال بیمارستان و زایشگاه 932

9واحد-5طبقه -38پالک -رو به روی بانک ملت -نرسیده به خیابان جمالزاده جنوبی -ابتدای خیابان آزادی -میدان انقالب -تهران66903476-021تهرانزمرددندانپزشکی 933

خیابان سروناز-خیابان ارم -شیراز32273726-071فارسبینا گسترچشم پزشکی 934

اول خیابان بی سیم -بوشهر33548862-077بوشهر(عج)حضرت قائم بیمارستان935

نبش کوچه شهید ودادیان -خیابان شریعتی شمالی -بجنورد 42233665-058خراسان شمالی فرهنگیان درمانگاه 936


