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      07/12/98ش  ویرای -02 نسخه

 نوع فعاليت بيمارستان سازمان شهرستان دانشگاه/دانشكده استان ردیف
نوع 

 بيمارستان
 تلفن آدرس

 33347054 خيابان دانشگاه عمومي آموزشي درماني امام رضا ) ع ( تبريز دانشگاه علوم پزشكي تبريز دانشگاه علوم پزشكي تبريز آذربايجان شرقي  .1

سوانح و  آموزشي درماني سيناي تبريز دانشگاه علوم پزشكي تبريز دانشگاه علوم پزشكي تبريز ربايجان شرقيآذ  .2
 سوختگي

نرسيده به چهارااه -خ آزادي
 ماراالن

35419803 

ي آموزشي درمان امام خميني )ره( سراب دانشگاه علوم پزشكي سراب دانشگاه علوم پزشكي سراب آذربايجان شرقي  .3
 ،پژوهشي

 43222222 خ امام خميني عمومي

حضرت اميرالمومنين  دانشگاه علوم پزشكي مراغه دانشگاه علوم پزشكي مراغه آذربايجان شرقي  .4
 علي)ع( مراغه

خيابان پرستار جاده روستاي  عمومي درماني
 نوا

737241592 

ارتش جمهوري  وميهار دانشگاه علوم پزشكي اروميه آذربايجان غربي  .5
 اسالمي ايران

ع تقاط-خيابان سربازان گمنام عمومي درماني ارتش اروميه523
بيمارستان  -خيابان استادان

 ارتش اروميه

33469479 

خيابان کاشاني مرکز آموزشي  عمومي آموزشي درماني آيت اله طالقاني اروميه دانشگاه علوم پزشكي اروميه دانشگاه علوم پزشكي اروميه آذربايجان غربي  .6
 درماني آيت ا... طالقاني

3/33444591-044 

حضرت فاطمه)س(  دانشگاه علوم پزشكي مياندواب دانشگاه علوم پزشكي اروميه آذربايجان غربي  .7
 مياندوآب

 45221994 خ ساحلي باالتر از فرمانداري عمومي درماني

جراحي  درماني آيت اله عظمي خوئي دانشگاه علوم پزشكي خوي خويدانشگاه علوم پزشكي  آذربايجان غربي  .8
 اعصاب

   بلوار آيت اهلل خوئي -خوي 

دانشگاه علوم پزشكي  اردبيل  .9
 اردبيل

خيابان شهيدان سليم و سلمان  عمومي آموزشي درماني امام خميني )ره( اردبيل دانشگاه علوم پزشكي اردبيل
 نوعي اقدم

045-33251401 
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      07/12/98ش  ویرای -02 نسخه

 نوع فعاليت بيمارستان سازمان شهرستان دانشگاه/دانشكده استان ردیف
نوع 

 بيمارستان
 تلفن آدرس

دانشگاه علوم پزشكي  اردبيل  .10
 خلخال

 4532427435 ميدان بسيج عمومي آموزشي درماني امام خميني)ره( خلخال دانشگاه علوم پزشكي خلخال

دانشگاه علوم پزشكي  اصفهان  .11
 اصفهان

ارتش جمهوري  اصفهان
 اسالمي ايران

 3136281200 خيابان صفه عمومي درماني ارتش اصفهان 577

دانشگاه علوم پزشكي  اصفهان  .12
 اصفهان

عيسي بن مريم )ع(  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
 اصفهان

 3132332065 خ شمس ابادي عمومي درماني

دانشگاه علوم پزشكي  اصفهان  .13
 اصفهان

مراکزآموزشي درماني  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
نور و حضرت علي 

 اصغر

تقاطع خيابان استانداري  عمومي آموزشي درماني
 وهشت بهشت

3132222892 

دانشگاه علوم پزشكي  اصفهان  .14
 اصفهان

تقاطع خيابان استانداري  عمومي درماني اميرالمومنين شهرضا دانشگاه علوم پزشكي شهرضا
 وهشت بهشت

3132222892 

دانشگاه علوم پزشكي  اصفهان  .15
 کاشان

ان شهيد بيمارست دانشگاه علوم پزشكي کاشان
 بهشتي کاشان

 3بلوار قطب راوندي کيلومتر  عمومي آموزشي درماني
 جاده راوند

031-55540026 

دانشگاه علوم پزشكي  اصفهان  .16
 کاشان

بيمارستان نقوي  دانشگاه علوم پزشكي کاشان
 کاشان

 55451515-031 خيابان شهيد ر جايي عمومي آموزشي درماني

حصارك،ميدان دانشگاه  عمومي درماني کوثرکرج دانشگاه علوم پزشكي کرج م پزشكي کرجدانشگاه علو البرز  .17
 خوارزمي،بلوار خوارزمي

34544070 

مجتمع آموزشي  دانشگاه علوم پزشكي کرج دانشگاه علوم پزشكي کرج البرز  .18
 درماني امام علي )ع(

آموزشي درماني 
 ،پژوهشي

يابان خ -سه راه رسالت  عمومي
 چالوس

32500123-

32509256 

بلوار شهيدبهشتي جنب ايران  عمومي آموزشي درماني آيت اله طالقاني ايالم دانشگاه علوم پزشكي ايالم دانشگاه علوم پزشكي ايالم ايالم  .19
 خودرو

2227143 
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      07/12/98ش  ویرای -02 نسخه

 نوع فعاليت بيمارستان سازمان شهرستان دانشگاه/دانشكده استان ردیف
نوع 

 بيمارستان
 تلفن آدرس

دانشگاه علوم پزشكي  بوشهر  .20
 بوشهر

شهداي خليج فارس  دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
 بوشهر

کد پ -ميدان آزادي -بوشهر عمومي آموزشي درماني
 3635ص پ 7517933755

7714555374 

ارتش جمهوري  .الفتهران دانشگاه علوم پزشكي ايران تهران  .21
 اسالمي ايران

خيابان وليعصر تقاطع شهيد  عمومي آموزشي درماني هاجر
 بهشتي )عباس آباد(

88710294-021 

شهداي يافت آباد  دانشگاه علوم پزشكي .الفتهران م پزشكي ايراندانشگاه علو تهران  .22
 تهران

-بلوار الغدير-يافت آباد-تهران عمومي درماني
 بيمارستان شهداي يافت آباد

021-66822105 

شهر ري خيابان فدائييان  عمومي آموزشي درماني فيروزآبادي ري تهران دانشگاه علوم پزشكي .الفتهران دانشگاه علوم پزشكي ايران تهران  .23
اسالم نرسيده به ميدان شهر 

 ري

9-55902064 

آموزشي درماني  فيروزگر تهران دانشگاه علوم پزشكي .الفتهران دانشگاه علوم پزشكي ايران تهران  .24
 ،پژوهشي

خيابان به  -ميدان وليعصر  عمومي
 افرين

-88937907 

سازمان تامين  .الفتهران ندانشگاه علوم پزشكي ايرا تهران  .25
 اجتماعي

شهيد مهدي شريعت 
 رضوي تهران

 -سرآسياب مهر اباد جنوبي  عمومي درماني
 روبروي پايگاه يكم شكاري

66636801 

ي غربي بلوار کشاورز ، انتها عمومي آموزشي درماني امام خميني )ره( تهران دانشگاه علوم پزشكي تهران.ت دانشگاه علوم پزشكي تهران تهران  .26
مجتمع بيمارستاني امام 

 خميني )ره(

9-66939001 

خ  -خ قلعه مرغي  -خ قزوين  عمومي درماني ضيائيان تهران دانشگاه علوم پزشكي تهران.ت دانشگاه علوم پزشكي تهران تهران  .27
روبروي شهرداري  -ابوذر 

 17منطقه 

1-55176810 
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 نوع فعاليت بيمارستان سازمان شهرستان دانشگاه/دانشكده استان ردیف
نوع 

 بيمارستان
 تلفن آدرس

آموزشي درماني  مجتمع اميراعلم تهران دانشگاه علوم پزشكي تهران.ت رانهدانشگاه علوم پزشكي ت تهران  .28
 ،پژوهشي

 خيابان-خيابان انقالب-تهران عمومي
 سعدي شمالي

021-6676106 

سازمان تامين  تهران.ت دانشگاه علوم پزشكي تهران تهران  .29
 اجتماعي

خزانه  خ-بزرگراه بعثت عمومي درماني آيت ا...کاشاني تهران
 فلكه دوم-بخارايي

6-55061131 

دانشگاه علوم پزشكي  تهران  .30
 شهيدبهشتي

ارتش جمهوري  تهران.ش
 اسالمي ايران

 021-39950 افسريه سه راه تختي عمومي درماني بعثت تهران

دانشگاه علوم پزشكي  تهران  .31
 شهيدبهشتي

تهران ، خيابان شهيد باهنر  عمومي يآموزشي درمان دکتر مسيح دانشوري دانشگاه علوم پزشكي تهران.ش
)نياوران(، دارآباد، کدپستي 

، صندوق پستي  19556
154/19575 

27123000 

دانشگاه علوم پزشكي  تهران  .32
 شهيدبهشتي

تهران ميدان خراسان خيابان  عمومي درماني شهداي گمنام دانشگاه علوم پزشكي تهران.ش
 خاوران کوچه اعظم نظامي

33032005 

دانشگاه علوم پزشكي  تهران  .33
 شهيدبهشتي

خيابان بهارستان روبروي  عمومي درماني طرفه تهران دانشگاه علوم پزشكي تهران.ش
سازمان تبليغات مرکز پزشكي 

 طرفه

77626550 

دانشگاه علوم پزشكي  تهران  .34
 شهيدبهشتي

سازمان تامين  تهران.ش
 اجتماعي

پاسداران بوستان نهم مرکز  عمومي درمانيآموزشي  شهيد لبافي نژاد تهران
 پزشكي لبافي نژاد

23601 

دانشگاه علوم پزشكي  تهران  .35
 شهيدبهشتي

سپاه پاسداران انقالب  تهران.ش
 اسالمي

بقيه ا... االعظم )عج( 
 تهران

ميدان ونك خيابان مالصدرا  عمومي آموزشي درماني
 نبش شيخ بهايي -

81261 

ه علوم پزشكي دانشگا تهران  .36
 شهيدبهشتي

شهيد دکتر محمد  دانشگاه علوم پزشكي ورامين
 مفتح ورامين

شهرستان ورامين بلوار امام  عمومي درماني
 رضابيمارستان ش مفتح

4223011-14 
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 نوع فعاليت بيمارستان سازمان شهرستان دانشگاه/دانشكده استان ردیف
نوع 

 بيمارستان
 تلفن آدرس

دانشگاه علوم پزشكي  چهارمحال بختياري  .37
 شهرکرد

 038-32220016 خيابان پرستار عمومي آموزشي درماني هاجر شهرکرد دانشگاه علوم پزشكي شهرکرد

دانشگاه علوم پزشكي  چهارمحال بختياري  .38
 شهرکرد

سازمان تامين  شهرکرد
 اجتماعي

 3822424900 جاده فرخشهر 5کيلومتر  عمومي درماني امام علي )ع()شهرکرد(

دانشگاه علوم پزشكي  خراسان جنوبي  .39
 بيرجند

 -خ زکرياي رازي-خ غفاري عمومي آموزشي درماني )عج( بيرجندوليعصر  دانشگاه علوم پزشكي بيرجند
 روبروي دانشگاه علوم پزشكي

9-32443000-056 

دانشگاه علوم پزشكي تربت  خراسان رضوي  .40
 جام

 -ابتداي جاده تربت جام  عمومي درماني سجاديه تربت جام دانشگاه علوم پزشكي جامتربت
 فريمان

051-52521811 

دانشگاه علوم پزشكي تربت  راسان رضويخ  .41
 حيدريه

مرکز اورژانس    حيدريهتربت
 ذوالفغاري

     0 درماني

دانشگاه علوم پزشكي  خراسان رضوي  .42
 سبزوار

بلوار شهداي هسته اي  عمومي آموزشي درماني واسعي سبزوار دانشگاه علوم پزشكي سبزوار
 بيمارستان واسعي

15-44651300 

آيت اهلل عالمه بهلول  دانشگاه علوم پزشكي گناباد دانشگاه علوم پزشكي گناباد ان رضويخراس  .43
 گنابادي

آموزشي درماني 
 ،پژوهشي

 57236061 خيابان سعدي بلوار وحدت عمومي

دکتر علي شريعتي  دانشگاه علوم پزشكي مشهد دانشگاه علوم پزشكي مشهد خراسان رضوي  .44
 مشهد

 امام -طرقبه  -سه راه شانديز  عمومي درماني
 1رضا 

16-35510010-

051 

امام رضا -خيابان امام رضا عمومي درماني علوي مشهد دانشگاه علوم پزشكي مشهد دانشگاه علوم پزشكي مشهد خراسان رضوي  .45
بيمارستان فوق  -61

 تخصصي عروق علوي

38513258 

دانشگاه علوم پزشكي  خراسان رضوي  .46
 نيشابور

آموزشي درماني  بهمن نيشابور 22 دانشگاه علوم پزشكي شابورني
 ،پژوهشي

 5143304 فلكه ايران -ميدان امام )ره( عمومي
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 نوع فعاليت بيمارستان سازمان شهرستان دانشگاه/دانشكده استان ردیف
نوع 

 بيمارستان
 تلفن آدرس

دانشگاه علوم پزشكي  خراسان شمالي  .47
 اسفراين

امام خميني اسفراين  دانشگاه علوم پزشكي اسفراين
 )فعال(

دان خيابان امام رضا)ع( مي عمومي آموزشي درماني
م بيمارستان اما -ابوعلي سينا 

 خميني )ره(

7226005-0585 

دانشگاه علوم پزشكي  خراسان شمالي  .48
 خراسان شمالي

آموزشي درماني  امام حسن)ع( دانشگاه علوم پزشكي بجنورد
 ،پژوهشي

-جاده ارکان -بجنورد عمومي
 بيمارستان امام حسن)ع(

3151-058 

شكي دانشگاه علوم پز خراسان شمالي  .49
 خراسان شمالي

امام خميني شيروان  دانشگاه علوم پزشكي شيروان
 )فعال(

آموزشي درماني 
 ،پژوهشي

خ امام رضا روبروي پمپ  عمومي
 بنزين

6224012-0583 

 بيمارستان آيت -فيه  -آبادان  عمومي آموزشي درماني آيت اهلل طالقاني آبادان دانشگاه علوم پزشكي ابادان دانشگاه علوم پزشكي آبادان خوزستان  .50
 اهلل طالقاني

06153361006-9 

 06113335935-7 خ فلسطين -امانيه  عمومي آموزشي درماني رازي اهواز دانشگاه علوم پزشكي اهواز دانشگاه علوم پزشكي اهواز خوزستان  .51

دانشگاه علوم پزشكي  خوزستان  .52
 بهبهان

 061-52835872 خيابان شهيد زيبايي عمومي درماني شهيدزاده بهبهان دکتر دانشگاه علوم پزشكي بهبهان

دانشگاه علوم پزشكي  خوزستان  .53
 دزفول

انديمشك -جاده دزفول  عمومي آموزشي درماني دکتر گنجويان دزفول دانشگاه علوم پزشكي دزفول
 92لشگر  2روبروي تيپ 

 زرهي

6261865-0641 

دانشگاه علوم پزشكي  زنجان  .54
 زنجان

 -باالتر از ميدان وليعصر  عمومي آموزشي درماني وليعصر )عج( زنجان دانشگاه علوم پزشكي زنجان
 اتوبان شيخ فضل اله نوري

33770801-024 

دانشگاه علوم پزشكي  سمنان  .55
 سمنان

مرکز آموزشي  دانشگاه علوم پزشكي سمنان
پژوهشي درماني 

 کوثر)سمنان(

موزشي درماني آ
 ،پژوهشي

-شهرك گلستان  -سمنان  عمومي
مرکزآموزشي -خيابان امين

 درماني کوثر

3142035 023 
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نوع 

 بيمارستان
 تلفن آدرس

دانشگاه علوم پزشكي  سمنان  .56
 سمنان

سازمان تامين  سمنان
 اجتماعي

 33442112 بلوار علم و صنعت عمومي درماني شفاي سمنان

دانشگاه علوم پزشكي  سمنان  .57
 شاهرود

( ) ع امام حسين  دانشگاه علوم پزشكي هرودشا
 شاهرود

آموزشي درماني 
 ،پژوهشي

متري 28خيابان امام. انتهاي  عمومي
 آيت ا... توحيدي

14-32342000 

سيستان و   .58
 بلوچستان

دانشگاه علوم پزشكي 
 ايرانشهر

خاتم االنبياء )ص  دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر
 (ايرانشهر

خيابان امام علي بيمارستان  عمومي درماني
 خاتم االنبياء )ع ( ايرانشهر

14-05472227411 

سيستان و   .59
 بلوچستان

دانشگاه علوم پزشكي 
 ايرانشهر

چابهار بلوار صياد بيمارستان  عمومي درماني امام علي )ع( چابهار دانشگاه علوم پزشكي بهارچاه
 امام علي )ع ( چابهار

19-3333011-

0545 

سيستان و   .60
 بلوچستان

اميرالمومنين علي )ع(  دانشگاه علوم پزشكي زابل دانشگاه علوم پزشكي زابل
 زابل

 0543-2295121-5 زاهدان_جاده زابل  3کيلومتر  عمومي آموزشي درماني

سيستان و   .61
 بلوچستان

دانشگاه علوم پزشكي 
 زاهدان

شي درماني آموز بوعلي زاهدان دانشگاه علوم پزشكي زاهدان
 ،پژوهشي

بيمارستان -خ اميرالمومنين عمومي
 بوعلي

 054-3228101و2

سيستان و   .62
 بلوچستان

دانشگاه علوم پزشكي 
 زاهدان

علي ابن ابيطالب )ع  دانشگاه علوم پزشكي زاهدان
 (زاهدان

-بزرگراه خليج فارس  عمومي آموزشي درماني
 روبرومصلي امام خميني

33295564 

جهرم خيابان ولي عصر  عمومي آموزشي درماني پيمانيه جهرم دانشگاه علوم پزشكي جهرم دانشگاه علوم پزشكي جهرم رسفا  .63
 بيمارستان پيمانيه

54230014-071 

ارتش جمهوري  شيراز دانشگاه علوم پزشكي شيراز فارس  .64
 اسالمي ايران

بروي خيابان رو-بلوار مدرس  عمومي درماني شهيد دوران شيراز
 برجستون

37239972 
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      07/12/98ش  ویرای -02 نسخه

 نوع فعاليت بيمارستان سازمان شهرستان دانشگاه/دانشكده استان ردیف
نوع 

 بيمارستان
 تلفن آدرس

حضرت علي اصغر)ع(  دانشگاه علوم پزشكي شيراز دانشگاه علوم پزشكي شيراز فارس  .65
 شيراز

خيابان مشكين فام روبروي  عمومي آموزشي درماني
 هتل هما

7-2288602 

 36240101-071 بلوارچمران عمومي ي درمانيآموزش شهيد چمران شيراز دانشگاه علوم پزشكي شيراز دانشگاه علوم پزشكي شيراز فارس  .66

حضرت ولي عصر  دانشگاه علوم پزشكي فسا دانشگاه علوم پزشكي فسا فارس  .67
 )عج( فسا

 بيمارستان-ميدان ابن سينا  عمومي آموزشي درماني
 حضرت وليعصر)عج(

07153315011-21 

دانشگاه علوم پزشكي  فارس  .68
 گراش

امير المو منين علي  يشكدانشگاه علوم پز گراش
 )ع( گراش

 7152442002 فلكه شهيد بهشتي-گراش عمومي درماني

مرکز آموزشي و  دانشگاه علوم پزشكي الر دانشگاه علوم پزشكي الر فارس  .69
درماني امام رضا )ع( 

 الرستان

بزرگراه دکتر  -شهرجديد  عمومي آموزشي درماني
اه روبروي اداره کل ر -دادمان 

 و شهرسازي

07152242101-9 

دانشگاه علوم پزشكي  قزوين  .70
 قزوين

خيابان بوعلي غربي -قزوين عمومي آموزشي درماني بوعلي سينا قزوين دانشگاه علوم پزشكي قزوين
 بيمارستان بوعلي سينا

33339049-0281 

 مرکز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي قم دانشگاه علوم پزشكي قم قم  .71
 عرب نيا قم-کامكار

چهار راه بازار،ابتداي خيابان  عمومي آموزشي درماني
 (1دي )باجك 19

37713511-025 

مرکز آموزشي درماني  دانشگاه علوم پزشكي قم دانشگاه علوم پزشكي قم قم  .72
-هدايتي  -نكويي 

 فرقاني قم

ميدان نكويي) ميرزاي قمي(،  عمومي آموزشي درماني
ن آذر،جنب ميدان، منطقه خيابا

 يك

31131601-025 

مرکز درماني  دانشگاه علوم پزشكي قم دانشگاه علوم پزشكي قم قم  .73
 اميرالمومنين

     عمومي درماني
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 نوع فعاليت بيمارستان سازمان شهرستان دانشگاه/دانشكده استان ردیف
نوع 

 بيمارستان
 تلفن آدرس

سپاه پاسداران انقالب  قم دانشگاه علوم پزشكي قم قم  .74
 اسالمي

بيمارستان حضرت 
علي بن ابيطالب )ع( 

 قم

متري شهيد  45ان خياب عمومي درماني
بلوار بوعلي،جنب  -صدوقي 

 مسجدتوليت

2531928800 

دانشگاه علوم پزشكي  کردستان  .75
 کردستان

 0873-3286112 خيابان گرياشان عمومي آموزشي درماني توحيد سنندج دانشگاه علوم پزشكي سنندج

 3444319400 جاده بم بروات5کيلومتر عمومي زشي درمانيآمو پاستور بم دانشگاه علوم پزشكي بم دانشگاه علوم پزشكي بم کرمان  .76

دانشگاه علوم پزشكي  کرمان  .77
 جيرفت

امام خميني )ره(  دانشگاه علوم پزشكي جيرفت
 جيرفت

 13-03443316311 خ شفا -بلوار امام خميني )ره( عمومي آموزشي درماني

دانشگاه علوم پزشكي  کرمان  .78
 جيرفت

 43238250- بلوار مصطفي خميني عمومي درماني دوازده فروردين کهنوج علوم پزشكي دانشگاه کهنوج

دانشگاه علوم پزشكي  کرمان  .79
 رفسنجان

حضرت علي ابن  دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان
ابيطالب رفسنجان 

 )فعال(

آموزشي درماني 
 ،پژوهشي

بلوار طالقاني ميدان ايت اهلل  عمومي
 سعيدي

03434280001-6 

دانشگاه علوم پزشكي  کرمان  .80
 سيرجان

 42340301-330 بلوار هجرت جنب فرهنگسرا عمومي درماني امام رضا )ع( سيرجان دانشگاه علوم پزشكي سيرجان

دانشگاه علوم پزشكي  کرمان  .81
 کرمان

اه امام پرديسه افضلي بزرگر عمومي آموزشي درماني افضلي پور کرمان دانشگاه علوم پزشكي کرمان
 پور

3431328000 

دانشگاه علوم پزشكي  کرمان  .82
 کرمان

سازمان تامين  کرمان
 اجتماعي

 32260041-9 خيابان ابوحامد، ميدان جيحون عمومي درماني پيامبر اعظم )ص(

دانشگاه علوم پزشكي  کرمانشاه  .83
 کرمانشاه

امام رضا )ع(  دانشگاه علوم پزشكي کرمانشاه
 714نشاهکرما

 تختخوابي

 34276301 بلوار پرستار -سرخه ليژه  عمومي آموزشي درماني
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 نوع فعاليت بيمارستان سازمان شهرستان دانشگاه/دانشكده استان ردیف
نوع 

 بيمارستان
 تلفن آدرس

کهكيلويه و   .84
 بويراحمد

دانشگاه علوم پزشكي 
 ياسوج

ياسوج )بوير 
 احمد(

مرکزآموزشي درماني  دانشگاه علوم پزشكي
شهداء دولت اباد و 

بيمارستان شهيد دکتر 
 جليل

آموزشي درماني 
 ،پژوهشي

 7433337001 بلوار قرني عمومي

دانشگاه علوم پزشكي  گلستان  .85
 گلستان

بقيه ا..اعظم )عج( علي  دانشگاه علوم پزشكي اباد کتول علي
 آباد

 1734220001 گرگان 2علي آباد کيلومتر  عمومي درماني

دانشگاه علوم پزشكي  گلستان  .86
 گلستان

خيابان پنجم اذر روبروي  عمومي زشي درمانيآمو پنجم آذر گرگان دانشگاه علوم پزشكي گرگان
 سازمان انتقال خون

017-32220561 

دانشگاه علوم پزشكي  گيالن  .87
 گيالن

مرکز آموزشي درماني  دانشگاه علوم پزشكي رشت
 واليت رشت

سوانح و  آموزشي درماني
 سوختگي

روبروي  -خيابان نامجو 
سازمان دامپزشكي استان 

 گيالن

1333368714 

دانشگاه علوم پزشكي  گيالن  .88
 گيالن

مرکزآموزشي درماني  دانشگاه علوم پزشكي رشت
 رازي

 1333554593 خيابان سردار جنگل عمومي آموزشي درماني

دانشگاه علوم پزشكي  گيالن  .89
 گيالن

سازمان تامين  رشت
 اجتماعي

حضرت رسول اکرم 
 )ص( رشت

 -ان گيل االتر از ميد عمومي درماني
بيمارستان حضرت رسول اکرم 

 )ص(

6662214 

دانشگاه علوم پزشكي  لرستان  .90
 لرستان

شهداي عشاير خرم  دانشگاه علوم پزشكي ابادخرم
 آباد

 33236401-4 خيابان انقالب عمومي آموزشي درماني

ن خيابا-ميدان دانشگاه -بابل عمومي آموزشي درماني بابل - آيه اهلل روحاني دانشگاه علوم پزشكي بابل دانشگاه علوم پزشكي بابل مازندران  .91
 گنج افروز

01112238301-14 

دانشگاه علوم پزشكي  مازندران  .92
 مازندران

جاده هراز دوراهي امام زاده  عمومي درماني امام خميني)ره( آمل دانشگاه علوم پزشكي امل
 عبداله جنب دانشگاه شمال

44204491-4 
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 نوع فعاليت بيمارستان سازمان شهرستان دانشگاه/دانشكده استان ردیف
نوع 

 بيمارستان
 تلفن آدرس

دانشگاه علوم پزشكي  ندرانماز  .93
 مازندران

خاتم االنبياء)ص(  دانشگاه علوم پزشكي بهشهر
 بهشهر

اتوبان  1کيلومتر -بهشهر عمومي درماني
گلوگاه ، ابتداي جاده -بهشهر

 عباس آباد

011-34579011 

دانشگاه علوم پزشكي  مازندران  .94
 مازندران

سپاه پاسداران انقالب  چالوس
 اسالمي

 1152226259 چالوس ميدان معلم عمومي درماني ع( چالوسامام رضا)

دانشگاه علوم پزشكي  مازندران  .95
 مازندران

سپاه پاسداران انقالب  ساري
 اسالمي

 1133349797 ساري بلوار پاسداران عمومي درماني واليت

دانشگاه علوم پزشكي  مازندران  .96
 مازندران

اله خامنه اي  آيت دانشگاه علوم پزشكي آبادعباس
 عباس آباد

خيابن شهدا جنب مدرسه  عمومي درماني
 پاسدار حكمت

54670722-6 

دانشگاه علوم پزشكي  مازندران  .97
 مازندران

 2218017-22 خيابان يوسف رضا عمومي آموزشي درماني رازي قائمشهر دانشگاه علوم پزشكي شهرقائم

آيت اهلل خوانساري  دانشگاه علوم پزشكي كارا دانشگاه علوم پزشكي اراك مرکزي  .98
 اراك

سرطان و  آموزشي درماني
 انكولوژي

 8633675005 انتهاي خيابان دانشگاه

بلوار  -خيابان شهيد مطهري  عمومي درماني مدرس ساوه دانشگاه علوم پزشكي ساوه دانشگاه علوم پزشكي ساوه مرکزي  .99
 شهيد مدرس

29-2223026 

سازمان تامين  ساوه دانشگاه علوم پزشكي ساوه يمرکز  .100
 اجتماعي

 2-42422440 جاده گلها-جاده قديم تهران عمومي درماني شهيد چمران ساوه

دانشگاه علوم پزشكي بندر  هرمزگان  .101
 عباس

مجتمع آموزشي  دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس
درماني پژوهشي پيامبر 

 اعظم)ص(

-بلوار جمهوري اسالمي ايران عمومي آموزشي درماني
روبروي -خيابان کمربندي

 مرکز بهداشت شهرستان

8-07633347001 
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 نوع فعاليت بيمارستان سازمان شهرستان دانشگاه/دانشكده استان ردیف
نوع 

 بيمارستان
 تلفن آدرس

دانشگاه علوم پزشكي  همدان  .102
 اسدآباد

بلوار  -خيابان رفسنجاني  عمومي درماني قائم )عج( دانشگاه علوم پزشكي اسداباد
 شهيد قهاري

33115929-081 

 دانشگاه علوم پزشكي همدان  .103
 همدان

 33351046 بلوار نبوت بيمارستان مهر عمومي درماني مهر مالير دانشگاه علوم پزشكي مالير

دانشگاه علوم پزشكي  همدان  .104
 همدان

خ ميرزاده عشقي اول خ  عمومي آموزشي درماني فرشچيان همدان دانشگاه علوم پزشكي همدان
بيمارستان -هنرستان

 فرشچيان

081-38274184 

ان خياب-بلوار شهيد قندي-يزد عمومي آموزشي درماني شهيد صدوقي يزد دانشگاه علوم پزشكي يزد دانشگاه علوم پزشكي يزد يزد  .105
بيمارستان شهيد -ابن سينا

 صدوقي

0351-8224000 

 


