
تلفن منطقه 
شهرداری

آدرس نام بیمارستان ردیف

٦١١٩٠ ٦ تهران ،انتهای بلوارکشاورز امام خمینی(ره) ١
٩-٦٦٧٠٦١٠٦
٥-٦٦٧٠٨١٠٣

١٢
تهران، خیابان سعدی شمالی

امیراعلم ٢

٦٦٩٣٣٣٩٩
٦٦٩٣٢٣٣٣

٦
تهران ،انتهای بلوارکشاورز

انستیتوکانسر ٣

١١-٥٥٦٥٨٥٠٠ ١١ تهران، میدان راه آهن -خیابان بهداری بهارلو ٤
٤-٧٧٥٤٧٩٧١ ٨ تهزان ،خیابان دماوند،خ امیرکیانی،خیابان قاسم آباد بهرامی ٥
٣-٥٥٦٠٩٩٥١ ١٢ تهران،میدان وحدت اسالمی رازی پوست ٦
٥٥٤١٤٥٤٠

٤-٥٥٤١٩١٥١
١١

       تهران، خیابان کارگر جنوبی،پائین ترازچهارراه لشگر
روزبه ٧

٨-٧٧٨٨٣٢٨٣ ٤ تهران، فرجام ، خیابان باغدارنیا، نبش کوچه ١٦٠/١ غربی جامع بانوان آرش ٨
٩-٦٦٧٠١٠٤١ ١٢

تهران،خیابان امام خمینی ،نرسیده به میدان حسن آباد
سینا ٩

٧٠-٨٨٦٣٨٠٦٥
٥-٨٨٦٣٧٠٩١

٦
تهران،خیابان کارگر شمالی،روبروی دانشكده اقتصاد

دکترشریعتی ١٠

١٧-٥٥٧٢٥٢١٦ ١٧ تهران، میدان ابوذر ،٢٠متری ابوذر، روبروی شهرداری منطقه 
١٧

ضیائیان ١١

٩-٥٥٤١٠٠٠٥
٦-٥٥٤١٤٩٤١

١١
تهران، خیابان کارگرجنوبی،میدان قزوین

فارابی ١٢

٧-٦٦٩٢٠٢١٥
٣-٦٦٩٢٠٩٨١

٦
تهران،انتهای بلوارکشاورز،خیابان دکترمحمدقریب

مرکزطبی کودکان ١٣

٨٨٠٢٩٧٢١ ٦ تهران،خیابان کارگرشمالی ، نبش بزرگراه جالل آل احمد مرکزقلب تهران ١٤
٣-٨٨٩٧٧٦١ ٦ تهران،خیابان کریمخان زند،خیابان استاد نجات الهی شمالی یاس ١٥
٣-٦٦٩٣٩٠٠١
٩-٦٦٩٣٥٠٦١

٦
تهران ،انتهای بلوارکشاورز

ولی عصر(عج) ١٦

٩-٣٣٤٠١٢٢٠ ٢٠ تهران ...........،شهرری-روستا امین آباد روانپزشكی رازی ١٧
٥٥٣١٠٨٣٨ ١٦ تهران،ترمینال جنوب ،خیابان خزانه بخارائی آیت اله کاشانی ١٨

-٨٠٠-٧٠٠-٢٢٢٩٦٠٠
٠٢٢٨

اسالمشهر
اسالمشهر- شهرك سعیدیه -  بلوارسردارشهیدسیفی

امام رضا(ع) ١٩



٩-٦٦٠٠١١٢٧ ١٠ تهران، خیابان آزادی ،خیابان میمنت آزادی ٢٠
٣-٥٥٣٤٦٢٦٢
٥٥٣٤٦١٦١

١٦ تهران،انتهای خیابان نازی آباد،انتهای خیابان شهید 
شیرمحمدی

امیرالمؤمنین(ع) ٢١

٦٦٨٣٩٤٠٢
٦٦٨٣٢٧٦٥

١٠
تهران،خیابان آذربایجان، نبش خیابان رودکی

اقبال ٢٢

٢-٦٦٠١٤٨٠٠ ١٠ تهران،خیابان آذربایجان ،خیابان کارون ،  ابتدای خیابان طوس بابك ٢٣
٥٥٣٨٦٤٦٥ ١١ تهران،خیابان جمهوری ،خیابان شیخ هادی پارسا ٢٤
٦٦٧٠٢١٢١ ١١ تهران،خیابان ولی عصر(عج)،بعداز منیریه،خیابان ولی خواه سورنا (عیوض زاده) ٢٥

٤-٦٦٨٧٦٠٢٣ ١٠ تهران، میدان بهمن ، خیابان بهمنیار شهریار ٢٦
٩-٦٦٤٦٥٣٥٧ ١١ تهران،خیابان انقالب ،بعداز٤راه ولی عصر(ع) ،خیابان 

مظفر(خیابان صبای جنوبی)
مدائن ٢٧

٦٦٠٦٦١١١ ١٠ تهران،خیابان آزادی ،خیابان میمنت میمنت ٢٨
٣٠-٥٥٣١١٩٢٥ ١٦ تهران،خیابان آزادی، خیابان آذربایجان ،ابتدای خیابان کارون موقوفه مفرح ٢٩

٦٦٧٠٧٠٧٢ ١١ تهران، خیابان جمهوری ،تقاطع خیابان حافظ نجمیه ٣٠
٥٥٣٠٩٩٤٥ ١٦ تهران،خیابان شوش ، میدان شهیدهرندی، ابتدای خیابان خزانه 

بخارائی
خیریه ولی عصر(ع) ٣١

٧-٣٣٧٥٤٨٢٥ ٢٠
تهران ، شهرری ، دولت آباد، بلوار قدس

خیریه حضرت 
صدیقه زهر(س)

٣٢

فاکس:٥٦٣٦٨٦٨٥
٥٦٣٦٩٢٨٢

اسالمشهر
اسالمشهر، میدان نماز ،پشت پمب بنزین

امام زمان (عج) ٣٣

٤-٥٥١٨٠٨٩٠ ٢٠ شهرری، فدائیان اسالم جنوب، بعداز پل بعثت، جنب پمب گاز، 
خیابان زنگنه،خیابان شهید حیدری،انتهای کوچه زنبق 

دالرام سینا ٣٤


