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 آباداندانشگاه علوم پزشکی 
 

 فعال یهاسالمتکده

 آدرس  روزهای خدمات دهی شماره تماس ثابت  نام سالمتکده ردیف

 53320200-061 آیات اروند 1
 شنبه، یکشنبه، دوشنبه، 

 شنبهسه شنبه،چهار
 4نبش لین  -احمد آباد - آبادان

 

 دانشگاه علوم پزشکی اراک
 

 فعال یسالمتکده ها

 آدرس  روزهای خدمات دهی شماره تماس ثابت  نام سالمتکده ردیف

 کوثر 1
08632233823 

 
 شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه

 ان امام خمینی اراک خیاب

 سه راهی مسجد سیدها ، 

 ساعی  2
08633126693 

 

 شنبه، یکشنبه

 دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه

 شهرک اراک خیابان هپکو، 

 2فاز  ،شهید بهشتی

 

 دانشگاه علوم پزشکی ارتش
 

 یرانیطب  ا یتخصص مشاوره یدارا یهامارستانیب

 آدرس روزهای خدمات دهی شماره تماس ثابت  نام بیمارستان ردیف

1 
 501امام رضا)ع(:

 ارتش
02186096350 

شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، 

 چهارشنبه
 خیابان فاطمی غربی، خیابان اعتمادزاده
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 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

 ها مارستانیدر ب یرانیطب  ا یتخصص یدرمانگاه ها

 آدرس روزهای خدمات دهی شماره تماس ثابت  نام درمانگاه ردیف

1 
کلینیک تخصصی 

 کوثر
ه، دوشنبهشنبه، یکشنب 09145306830  

 اردبیل

 میدان ورزش 

 کلینیک تخصصی کوثر

 

 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 ها مارستانیدر ب یرانیطب  ا یتخصص یهادرمانگاه

 آدرس روزهای خدمات دهی شماره تماس ثابت  نام درمانگاه ردیف

1 

درمانگاه تخصصی 

مرکز آموزشی و 

درمانی امام 

 خمینی)ره(

04433469931 

 
ه، دوشنبه، سه شنبه، شنبه، یکشنب

 چهارشنبه
 ارومیه، خیابان ارشاد

 

 فعال یسالمتکده ها

 آدرس  روزهای خدمات دهی شماره تماس ثابت  نام سالمتکده ردیف

1 
سالمتکده امام 

 )ع(علی

04433440010 
 

 شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه
 ، خیابان ساحلی پاسداران،ارومیه

 نیجنب مرکز آموزشی و درمانی طالقا
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 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 ها مارستانیدر ب یرانیطب  ا یتخصص یهادرمانگاه

 آدرس روزهای خدمات دهی شماره تماس ثابت  نام درمانگاه ردیف

 )س(الزهرا 1

37923016 

37923017 

 
 بیمارستان الزهراء ،بلوار صفه دوشنبه، چهارشنبه

 

 

 یرانیطب  ا یتخصص مشاوره یدارا یهامارستانیب

 آدرس روزهای خدمات دهی شماره تماس ثابت  نام بیمارستان ردیف

1 
بیمارستان  

 سیدالشهداء

03132350210 

 
 بیمارستان سیدالشهداء ،خیابان پل شیری چهارشنبه

 

 یرانیا  طب یمراکز مشاوره تلفن

 شماره محل استقرار مرکز روزهای خدمات دهی  همگانی مرکزشماره  مرکزنام  ردیف

1 
ر دست اقدام می د

 باشد

3113 

 
  7929800 

 

 فعال یهاسالمتکده

 آدرس  روزهای خدمات دهی شماره تماس ثابت  نام سالمتکده ردیف

1 
سالمتکده شهدای 

 مدافع حرم

0317929800 
 

شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، 

 چهارشنبه، پنجشنبه

 شهیدخیابان رهنان، خیابان 

 تقی یار  

 دسالمتکده هورشی 2
03136626582 

 

شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، 

 چهارشنبه، پنجشنبه
 خیابان آپادانا اول 
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 دانشگاه علوم پزشکی اهواز

 ها مارستانیدر ب یرانیطب  ا یتخصص یهادرمانگاه

 آدرس روزهای خدمات دهی شماره تماس ثابت  نام درمانگاه ردیف

1 
درمانگاه طب سنتی 

مرکزآموزشی درمانی 

 رازی 

06133365572 

 
 شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه

 ساختمان شماره دو دانشگاه واقع 

جنب مرکز فوریتهای پزشکی  ،در فلکه لشکرآباد

 اهواز

2 

درمانگاه طب سنتی 

مرکزآموزشی درمانی 

 ابوذر

06134448890 
 

 زیتون کارمندی خیابان زاویه یکشنبه، دوشنبه، چهارشنبه

 

 فعال یسالمتکده ها

 آدرس  روزهای خدمات دهی شماره تماس ثابت  نام سالمتکده ردیف

 06133365573 جندی شاپور 1
شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، 

 چهارشنبه

دانشکده ، بعد از پل پنجم ،فلکه دانشگاه چمران

 بهداشت قدیم

 

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 ها ارستانمیدر ب یرانیطب  ا یتخصص یهادرمانگاه

 آدرس روزهای خدمات دهی شماره تماس ثابت  نام درمانگاه ردیف

 خیریه غیاثی 1
16-66242710  

 
شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، 

 چهارشنبه

دی، بعد تهران ، یافت آباد ، بزرگراه آیت اله سعی

خیابان بنایی، خیابان شهید از چهار راه یافت آباد، 

 غیاثیسلیمانی، بیمارستان خیریه 

 هاشمی نژاد 2
88797761 

 
 سه شنبه

عج(، باالتر از میدان تهران، خیابان ولی عصر )

بیمارستان شهید  ،شهید والی نژادونک، کوچه 

 هاشمی نژاد 

 1969714713کد پستی:     

3 
حضرت رسول اکرم 

 )ص(
66516012 

 
  

 ابان نیایش، خیتهران ، خیابان ستارخان

رستان حضرت ، بیما، نبش خیابان منصوری 

 ) ص (رسول اکرم 
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 یرانیطب  ا یتخصص مشاوره یدارا یهامارستانیب

 آدرس روزهای خدمات دهی شماره تماس ثابت  نام بیمارستان ردیف

 البرز 1
4-66469073  

 
  

 تهران ، خیابان انقالب ،

 خیابان وصال شیرازی ، بیمارستان البرز 

 

 یرانیا  طب یمراکز مشاوره تلفن

 شماره محل استقرار مرکز روزهای خدمات دهی  همگانی مرکزشماره  مرکزم نا ردیف

 نوبان 1
55601274 

 
  42489090 

فعال یهاسالمتکده  

 آدرس  روزهای خدمات دهی شماره تماس ثابت  نام سالمتکده ردیف

 بهشت 1

55639667 

55152191 

55152192 

55580388 

شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، 

 چهارشنبه

 خیابان وحدت اسالمی،  تهران، میدان حسن آباد،

پارک شهر، ابتدای خیابان بهشت، ضلع جنوبی 

 دانشکده طب ایرانی ،847پالک 

 حکیم 2
86094703 

 

شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، 

 چهارشنبه

گذر کردستان، بزرگراه شهید گمنام، بعد از زیر

جالل آل احمد)قزل قلعه(، جنب میدان تره بار 

ابتدای خیابان لونی، ابتدای خیابان پنجم، پالک 

2 

 طبیعت سرشار 3
88725511 

 
 شنبه، دوشنبه،  چهارشنبه

 تهران، خ قائم مقام فراهانی، خ شهدا، 

 1، ساختمان پزشکان، طبقه 4پالک 

 پونک 4
44891041 

44891032 

شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، 

 چهارشنبه، پنجشنبه

ی، باالتر از بان اشرفی اصفهانتهران، تهران، اتو

جنب ، انتهای پونه سوم ،پونکمیدان پونک، بلوار 

 امام زادگان امامزاده عینعلی و زینعلی 

 صبح امید 5
44080063 

44078145 

شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، 

 چهارشنبه، پنجشنبه

بـلوار فـردوس  ،بـزرگراه ستـاری جنوب  ،تهران

پالک  ،هیمی و حسن آبادبین خیابان ابرا ،شرق 

399 
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 دانشگاه علوم پزشکی بابل

 ها مارستانیدر ب یرانیطب  ا یتخصص یهادرمانگاه

 آدرس روزهای خدمات دهی شماره تماس ثابت  نام درمانگاه ردیف

1 
درمانگاه تخصصی 

کرونا با الگوی طب 

 سنتی ایرانی

01132253526 

 
شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، 

هچهارشنب  

 ، باالتر از بیمارستانخیابان سرگرد قاسمیبابل، 

 سالمتکده طب سنتی بابلشهید بهشتی،  

 

 یرانیطب  ا یتخصص مشاوره یدارا یهامارستانیب

 آدرس روزهای خدمات دهی شماره تماس ثابت  نام بیمارستان ردیف

1 
بیمارستان شهید 

 بهشتی

01132253526 

 

شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، 

 هارشنبهچ

، بیمارستان شهید خیابان سرگرد قاسمی ،بابل

 بهشتی

به علت نزدیکی درمانگاه کرونا سالمتکده طب 

سنتی به بیمارستان، بیماران بیمارستان نیز در 

 سالمتکده ویزیت می شوند.

 

 یرانیا  طب یمراکز مشاوره تلفن

 استقرار مرکزشماره محل  روزهای خدمات دهی  همگانی مرکزشماره  مرکزنام  ردیف

1 
مشاوره رایگان تلفنی مبتالیان به 

کرونا توسط اعضا هیئت علمی و 

 متخصصان طب ایرانی

28-01132253527  

 

شنبه، یکشنبه، دوشنبه، 

 سه شنبه، چهارشنبه

28-01132253527  

 

 فعال یهاسالمتکده

 آدرس  روزهای خدمات دهی شماره تماس ثابت  نام سالمتکده ردیف

1 
ب سالمتکده ط

 سنتی بابل

01132253526 
 

شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، 

 چهارشنبه

 ، باالتر از بیمارستانخیابان سرگرد قاسمیبابل، 

 سالمتکده طب سنتی بابلشهید بهشتی،  
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 دانشگاه علوم پزشکی بم

 ها مارستانیدر ب یرانیطب  ا یتخصص یهادرمانگاه

 آدرس های خدمات دهیروز شماره تماس ثابت  نام درمانگاه ردیف

1 
درمانگاه بیمارستان 

 پاستور

6-034444319403  

1046-1093داخلی  

 
 یکشنبه، سه شنبه

 رگراه آیت اهلل هاشمیبزشهرستان بم، 

 درمانگاه بیمارستان پاستوررفسنجانی،  

 کلینیک ویژه 2
03444341250 

 
 شنبه، یکشنبه، سه شنبه، چهارشنبه

 شهرستان بم، لوار امام 

 لینیک ویژه نبش خیابان کوثر، ک خمینی،

 

 یرانیطب  ا یتخصص مشاوره یدارا یهامارستانیب

 آدرس روزهای خدمات دهی شماره تماس ثابت  نام بیمارستان ردیف

 بیمارستان پاستور 1

6-034444319403  

1046-1093داخلی  

 

 یک شنبه، سه شنبه
 آیت اهلل  بزرگراهشهرستان بم، 

 ان پاستوربیمارستهاشمی رفسنجانی، 

 یرانیا  طب یمراکز مشاوره تلفن

 شماره محل استقرار مرکز روزهای خدمات دهی  همگانی مرکزشماره  مرکزنام  ردیف

1 
طب سنتی دانشگاه  علوم 

پزشکی وخدمات بهداشتی 

 درمانی بم 

09911598576 

 
 سه شنبه 

09911598576 

 

 فعال یهاسالمتکده

 آدرس  روزهای خدمات دهی بت شماره تماس ثا نام سالمتکده ردیف

 الزهرا 1
03444341250 

 
 شنبه،  چهارشنبه

 شهرستان بم، بلوار امام خمینی، نبش

 سالمتکده الزهراخیابان کوثر،  
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 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 فعال یهاسالمتکده

 آدرس  روزهای خدمات دهی شماره تماس ثابت  نام سالمتکده ردیف

 ترنج 1
09173781614 

 

شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، 

 چهارشنبه، پنجشنبه

 بوشهر خیابان امام خمینی چهارراه دادگستری 

 مجتمع درمانی هالل احمر

 

 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

 ها مارستانیدر ب یرانیطب  ا یتخصص یهادرمانگاه

 آدرس روزهای خدمات دهی شماره تماس ثابت  نام درمانگاه ردیف

 05632385600 )ع( امام رضا 1
شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، 

 چهارشنبه

 خیابان آیت، بیرجند

 )ع(بیمارستان امام رضا ، اهلل طالقانی 

 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 05632385600 )ع(ولیعصر  2
 ، خیابان آیت اهلل بیرجند

 )ع(بیمارستان ولیعصر غفاری، 

 

 دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 ها مارستانیدر ب یرانیطب  ا یتخصص یهادرمانگاه

 آدرس روزهای خدمات دهی شماره تماس ثابت  نام درمانگاه ردیف

  09144059178 بیمارستان سینا  1
شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، 

 چهارشنبه
 درمانگاه، بیمارستان سیناتبریز، خیابان آزادی، 

بهدوشنبه، چهارشن 09143134824 کلینیک امام خمینی  2  نرسیده به بیمارستان شهدا ، فلکه گلشهر، تبریز 

 روبروی اداره گاز  ،خیابان آزادیتبریز،  یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه 09144006087 کلینیک شیخ الرئیس 3
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 فعال یهاسالمتکده

 آدرس  روزهای خدمات دهی شماره تماس ثابت  نام سالمتکده ردیف

 سالمتکده بهاران 1
09390308241 

 

شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، 

 چهارشنبه، پنجشنبه
 خیابان آزادیتبریز، 

 بیمارستان اسد آبادی 2
09143076720 

 

شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، 

 چهارشنبه، پنجشنبه
 خیابان بهارتبریز، 

 شیخ الرئیس 3
09352195474 

 

شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، 

 چهارشنبه، پنجشنبه
 روبروی اداره پست، خیابان ارتش شمالیتبریز، 

 طبیعت سبز 4
09144115230 

 

شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، 

 چهارشنبه، پنجشنبه
 ارستان شهداروبروی بیمرجائی شهر، تبریز، 

 

 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

 ها مارستانیدر ب یرانیطب  ا یتخصص یهادرمانگاه

 شماره محل استقرار مرکز روزهای خدمات دهی  مرکز همگانیشماره  مرکزنام  ردیف

 معاونت درمان 1
05152239312 

 

شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه 

 شنبه، چهارشنبه

05152239312 

 

 

 فعال یهاسالمتکده

 آدرس  روزهای خدمات دهی شماره تماس ثابت  نام سالمتکده ردیف

 سالمتکده بهشت 1
05152288028  

 

به، سه شنبه، شنبه، یکشنبه، دوشن

 چهارشنبه

 خیابان فردوسی شمالی )شهید سلیمانی (

 روبروی چاپخانه قدس،  5پالک ،  6سلیمانی 
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 دانشگاه علوم پزشکی تهران

ها مارستانیدر ب یرانیطب  ا یتخصص یهادرمانگاه  

 آدرس روزهای خدمات دهی شماره تماس ثابت  نام درمانگاه ردیف

1 
مجتمع بیمارستانی 

 مینی )ره(امام خ

61191304 

 
 انتهای بلوار کشاورز دوشنبه

 

 یرانیا  طب یمراکز مشاوره تلفن

 شماره محل استقرار مرکز روزهای خدمات دهی  همگانی مرکزشماره  مرکزنام  ردیف

1 
 مرکز احمدیه که از هفته آینده 

 فعال خواهد شد

88976527 

 
  

88976527 

 

 فعال یسالمتکده ها

 آدرس  روزهای خدمات دهی شماره تماس ثابت  هنام سالمتکد ردیف

 احمدیه 1
88976527 

 

شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه 

 شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه

خیابان  ،طالقانی غربیخیابان خ  ،طینسمیدان فل

، روبروی اداره آموزش و پرورش سرپرست شمالی، 

  27 الکپ ،نبش ک تبریز

 خارک 2
66754151 

 

به، سه شنبه، یکشنبه، دوشن

 شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه

 ، خارکیابان خ ،ابتدای پل حافظ ،انقالب خیابان

 10 الکپ ،صائب وچهنبش ک
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 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

 یرانیطب  ا یتخصص مشاوره یدارا یهامارستانیب

 نام بیمارستان ردیف
شماره تماس 

 ثابت 
 آدرس روزهای خدمات دهی

 الببیمارستان علی بن ابیط 1
03434280001 

 

شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، 

 چهارشنبه، پنجشنبه

ابتدای بلوار  ،بن ابیطالب، میدان علی رفسنجان

 امام علی

 

 فعال یهاسالمتکده

 نام سالمتکده ردیف
شماره تماس 

 ثابت 
 آدرس  روزهای خدمات دهی

 سالمتکده کلینیک مدرس 1

 

03434258973 
 

 به، چهارشنبهیکشنبه، دوشنبه، سه شن
 کلینیک، خیابا ن مدرس ،رفسنجان

 تخصصی سالمت 

 

 دانشگاه علوم پزشکی زابل

 یرانیطب  ا یتخصص مشاوره یدارا یهامارستانیب

 نام بیمارستان ردیف
شماره تماس 

 ثابت 
 آدرس روزهای خدمات دهی

1 
بیمارستان امیرالمومنین علی 

 )ع(
 )ع(المومنین علی بیمارستان امیر ،زابل دوشنبه 5432226024

 

 فعال یسالمتکده ها

 نام سالمتکده ردیف
شماره تماس 

 ثابت 
 آدرس  روزهای خدمات دهی

1 

کلینیک تخصصی و فوق 

تخصصی علی ابن موسی 

 )ع( الرضا

 روبروی استادیوم ورزشی، خیابان هامون ،زابل شنبه، دوشنبه 5432226024
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 دانشگاه علوم پزشکی زنجان

 ها مارستانیدر ب یرانیطب  ا یتخصص یهادرمانگاه

 آدرس روزهای خدمات دهی شماره تماس ثابت  نام درمانگاه ردیف

1 
مرکز آموزشی درمانی حضرت 

 ولیعصر

02433023723 

 
شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه 

 شنبه، چهارشنبه

باالتر از میدان  ،نوریان شیخ فضل اله انتهای اتوب

 ولیعصر 

 کلینیک شفیعیه 2
70243304313  

 

شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه 

 شنبه، چهارشنبه

 نرسیده به کارخانه  ،خیابان صفا

 کبریت 

 

 یرانیا  طب یمراکز مشاوره تلفن

 شماره محل استقرار مرکز روزهای خدمات دهی  همگانی مرکزشماره  مرکزنام  ردیف

1 
طب مرکز مشاوره تلفنی 

 ، ویژه بیماران کروناییایرانی

02433023740 

 

، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه

 شنبه، چهارشنبه
02433770756 

 

 دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 یرانیطب  ا یتخصص مشاوره یدارا یهامارستانیب

 نام بیمارستان ردیف
شماره تماس 

 ثابت 
 آدرس روزهای خدمات دهی

 )ع( امیرالمومنین 1
02333460099 

 

شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، 

 بهچهارشنبه، پنجشن

، خیابان هجرتسمنان، چهارراه صاحب، 

دانشگاه )فاطمیه  2خصصی شمارهکلینیک ت

 سابق( 
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 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 یرانیطب  ا یتخصص مشاوره یدارا یها مارستانیب

 آدرس روزهای خدمات دهی شماره تماس ثابت  نام بیمارستان ردیف

 بیمارستان واسعی 1
13-05144651300  

  
  

 

 ر، بلوار شهدای هسته ایسبزوا

 یرانیا  طب یمراکز مشاوره تلفن

 شماره محل استقرار مرکز روزهای خدمات دهی  همگانی مرکزشماره  مرکزنام  ردیف

1 
مرکز مشاوره انالین طب  

 ایرانی

 -کلینیک ویژه

 سالمتکده طب ایرانی

شنبه، دوشنبه، سه شنبه، 

 چهارشنبه
05144011555 

 

 فعال یهاسالمتکده

 آدرس  روزهای خدمات دهی شماره تماس ثابت  نام سالمتکده ردیف

1 
سالمتکده طب سنتی 

 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

05144220869 
 

شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه 

 شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه

 خیابان سید جمالدین اسدابادی، رویروی ستاد  ،سبزوار 

 قه دومطب ،ک اقتصاد نوین، جنب بانمرکزی دانشگاه

 

 دانشگاه علوم پزشکی سیرجان

 ها مارستانیدر ب یرانیطب  ا یتخصص یهادرمانگاه

 آدرس روزهای خدمات دهی شماره تماس ثابت  نام درمانگاه ردیف

1 
کلینیک سالمت )مرحوم 

 حسینی(

03459400 

 
شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه 

 شنبه، چهارشنبه
 خیابان ابن سینا
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 شهرکرد دانشگاه علوم پزشکی

 یرانیطب  ا یتخصص مشاوره یدارا یهامارستانیب

 آدرس روزهای خدمات دهی شماره تماس ثابت  نام بیمارستان ردیف

 03832252151 بیمارستان آیت اهلل کاشانی  1
شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، 

 چهارشنبه
 خیابان پرستار

 03832243715 )س(بیمارستان هاجر 2
ه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، شنب

 چهارشنبه
 خیابان پرستار

 

 فعال یهاسالمتکده

 نام سالمتکده ردیف
شماره تماس 

 ثابت 
 آدرس  روزهای خدمات دهی

 03832226757 سالمتکده اکسیر 1
شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، 

 چهارشنبه

 ضلع شمالی مسجد  ،خیابان ملت

 ساختمان دارالشفا  51کوچه  ،جامع
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 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 ها مارستانیدر ب یرانیطب  ا یتخصص یهادرمانگاه

 نام درمانگاه ردیف
شماره تماس 

 ثابت 
 آدرس روزهای خدمات دهی

 بیمارستان مسیح 1
22291146 

 
 دارآباد، نیاوران یک شنبه، سه شنبه، چهارشنبه 

 بیمارستان مهدیه 2
553354000 

 

شنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج  

 شنبه

مقابل ، فداییان اسالم یابانخ، شوش شرقی یابانخ

 منصور یابانخ

 )ع(بیمارستان امام حسین 3
73433000 

 
 سه شنبه 

 نرسیده به میدان امام ، انقالب یابانخ

 شهید مدنی، خیابان )ع(حسین

 )عج(بیمارستان بقیه اهلل 4
81261 

 

نبه، دوشنبه، سه شنبه، شنبه، یک ش

 چهارشنبه، پنج شنبه
 نبش شیخ بهایی، خیابان مالصدرا، میدان ونک

 بیمارستان الغدیر 5
77278877 

 
 ، میدان الغدیرمیدان رسالت، بلوار هنگام  سه شنبه 

 بیمارستان خانواده 6
77507512 

 
 خیابان دکترشریعتی ،وحیدیه  یک شنبه 

 ستان چمرانبیمار 7
22931245 

 
 یک شنبه  

 ، میدان نوبنیاد ، خیابان شهیدنخیابان پاسدارا

 لنگری، خیابان صنایع

 بیمارستان گلستان 8
22549001 

 
 اتوبان شهیدصیادشیرازی دو شنبه 

 بیمارستان سوم شعبان دماوند 9
76319781 

 
 پرستوسابقجنب سینما ، گیالوند، دماوند شنبه، یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه 

 دماوند )س(بیمارستان حضرت فاطمه 10
76328687 

 
 یک شنبه، سه شنبه 

  17دماوند، میدان 

 ، خیابان روح افزا ، روبروی شهرداریشهریور

 بیمارستان رسالت 11
22869647 

 
  

نبش خیابان  ،ابتدای پل سیدخندان ،ه رسالتبزرگرا

 ابوذر غفاری، خیابان ابوذر غفاری

12 
ضر فقط ابیمارستان مفید)در حال ح

 کارتحقیقاتی انجام می شود(

22227021 

 

شنبه، یک شنبه، دوشنبه، سه  

 شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه
 حسینیه ارشاداز باالتر ، شریعتیخیابان 

 رمانگاه اسراءد 13
79090207  

 

شنبه، یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه، 

نبه، پنج شنبه، جمعهچهارش   

 کوچه ، سی متری آیت، نارمک

 2پالک ، غفاری محالتی 

 بیمارستان خاتم االنبیاء 14
88884040 

 
 دوشنبه 

از بلوار میرداماد، خیابان رشید خیابان ولیعصر، باالتر 

 یاسمی
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15 
 بیمارستانتحقیقات سرطان مرکز 

 شهدای تجریش
شنبه پنج ،شنبهسه  22754276  میدان قدس ،جریشت 

 یرانیطب  ا یتخصص مشاوره یدارا یهامارستانیب

 آدرس وزهای خدمات دهیر شماره تماس ثابت  نام بیمارستان ردیف

 بیمارستان مسیح 1
22291146 

 

شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، 

 چهارشنبه، پنجشنبه
 دارآباد، نیاوران

 بیمارستان مهدیه 2
553354000 

 

شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، 

 چهارشنبه، پنجشنبه

، فداییان اسالم یابانخ، شوش شرقی یابانخ

 منصور یابانمقابل خ

 یمارستان خانوادهب 3
77507512 

 
 دوشنبه 

خیابان دکترشریعتی، خیابان دکتر  ،وحیدیه

 شریعتی

 بیمارستان بقیه اهلل)عج( 4
81261 

 

شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، 

 چهارشنبه، پنجشنبه
 نبش شیخ بهایی، مالصدرا، میدان ونک

 

 یرانیا  طب یمراکز مشاوره تلفن

 شماره محل استقرار مرکز روزهای خدمات دهی  مرکز همگانیشماره  مرکزنام  ردیف

 بیمارستان مسیح دانشوری 1
22291146 

 

شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، 

 چهارشنبه

22291146 

 

 مرکز اختصاصی کرونا 2
88209020 

 

شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، 

 چهارشنبه، پنجشنبه
45153 

 

 فعال یهاسالمتکده

 

 دهنام سالمتک ردیف
شماره تماس 

 ثابت 
 آدرس  روزهای خدمات دهی

1 
سالمتکده دولتی شریعت 

 پناهی

88776028 
 

شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، 

 چهارشنبه

 خیابان ولیعصر، روبروی توانیر، کوچه

 ، دانشکده طب سنتی8شمس، پالک  

2 
سالمتکده خصوصی راه سبز 

 سالمت

88810904 
 

نبه، شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه ش

 چهارشنبه، پنجشنبه

کوچه ،ضلع شمالی مسجد الجواد)ع(، میدان هفت تیر

پالک ، سمت چپ، بن بست اول،کوچه بهارمستان اول

 2واحد، 1، طبقه 1

 مرکز اختصاصی کرونا 3
88209020 

 

شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، 

 چهارشنبه، پنجشنبه

 باالتر از میدان خیابان ولیعصر، خیابان توانیر، 

 نبش پل همتعباسپور،  دشهی

 سالمتکده خصوصی نورالرضا 4
36278958 

 

شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، 

 چهارشنبه، پنجشنبه

، روبروی بانک تجارتورامین، بلوار شهید قدوسی، 

طبقه ، 521پالک ، رضاجنب ابزارفروشی رجبی نورال

 واحد اول، اول
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 دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 ها مارستانیدر ب یرانیطب  ا یخصصت یهادرمانگاه

 آدرس روزهای خدمات دهی شماره تماس ثابت  نام درمانگاه ردیف

 )ع(درمانگاه امام رضا، میدان نمازی، شیراز شنبه 6121000 )ع( درمانگاه امام رضا 1

2 
درمانگاه بیمارستان 

 شهید فقیهی
 بیمارستان شهید فقیهی، زند یابانخشیراز،  یکشنبه 32125539

 

 یرانیطب  ا یتخصص مشاوره یدارا یهامارستانیب

 آدرس روزهای خدمات دهی شماره تماس ثابت  نام بیمارستان ردیف

 شهرستان اقلید. بیمارستان اقلید یکشنبه 44361133 بیمارستان اقلیو 1

 شهرستات خرم بید. بیمارستان خرم بید یکشنبه 521021 بیمارستان شهید ولیعصر 2

 

 یرانیا  طب یوره تلفنمراکز مشا

 شماره محل استقرار مرکز روزهای خدمات دهی  همگانی مرکزشماره  مرکزنام  ردیف

 25015015 شنبه 25015015 24پذیرش  1

 

 فعال یهاسالمتکده

 

 آدرس  روزهای خدمات دهی شماره تماس ثابت  نام سالمتکده ردیف

 سالمتکده بانو پروین دالکی 1
38310583 

 
 شنبه

ان فخراباد شرقی، نرسیده به دروازه کازرون، جنب خیاب

 اداره برق

 سالمتکده پارسیان 2
32360220 

 
 خیابان زند، خیابان شهید عباییان شنبه، دوشنبه

 سالمتکده شفا 3
36334696 

 
 خیابان فرهنگ شهر، بعد از استخر کوثر یکشنبه، دوشنبه
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 دانشگاه علوم پزشکی فسا

 یرانیا  طب یمراکز مشاوره تلفن

 شماره محل استقرار مرکز روزهای خدمات دهی  همگانی مرکزشماره  مرکزنام  ردیف

1 
سالمتکده طب ایرانی 

 بیمارستان شریعتی

07153359821 

07153314686 

شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه 

 شنبه، چهارشنبه

07153359821 

07153314686 

 

 فعال یهاسالمتکده

 آدرس  روزهای خدمات دهی ثابت شماره تماس  نام سالمتکده ردیف

1 
سالمتکده طب ایرانی 

 بیمارستان شریعتی

07153359821 

07153314686  

شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه 

 شنبه، چهارشنبه
 سالمتکده طب ایرانی بیمارستان شریعتی فسا

 

 دانشگاه علوم پزشکی قم

 ها مارستانیدر ب یرانیطب  ا یتخصص یهادرمانگاه

 آدرس روزهای خدمات دهی شماره تماس ثابت  نگاهنام درما ردیف

 قبل از چهار راه بازار ،دی 19 یابانخ شنبه، یکشنبه، دوشنبه 37140 کامکار 1

2 
کلنیک ویژه شهید 

 بهشتی
 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 37140

 خیابان شهید ، بلوار شهید بهشتی قم

 چمران

 بیمارستان شهدا 3
37140 

 
  ،لوار حکمت شمالیب، میدان نبوت یکشنبه

4 
کلنیک ویژه 

 بیمارستان فرقانی
37140 

 
 شنبه، دوشنبه

 تقاطع شهید دل، خیابان شهید روحانی

 آذر 

 

 یرانیطب  ا یتخصص مشاوره یدارا یهامارستانیب

 آدرس روزهای خدمات دهی شماره تماس ثابت  نام بیمارستان ردیف

 37185000 کامکار 1
شنبه، شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه 

 چهارشنبه، پنجشنبه
 قبل از چهار راه بازار  ،دی 19 یابانخ

 37185000 بیمارستان شهید بهشتی 2
شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، 

 چهارشنبه، پنجشنبه
 بلوار شهید بهشتی قم
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 یرانیا  طب یمراکز مشاوره تلفن

 ستقرار مرکزشماره محل ا روزهای خدمات دهی  همگانی مرکزشماره  مرکزنام  ردیف

1 
سالمتکده طب ایرانی 

 معصومیه
 37140 شنبه 37764073

 

 فعال یهاسالمتکده

 آدرس  روزهای خدمات دهی شماره تماس ثابت  نام سالمتکده ردیف

  44نبش کوچه  ،خرداد 15بلوار  شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه 37764073 معصومیه 1

 37740649 بابونه 2
شنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، شنبه، یک

 پنجشنبه
 10پالک  ،25کوچه ,دور شهر

 

 دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 ها مارستانیدر ب یرانیطب  ا یتخصص یهادرمانگاه

 آدرس روزهای خدمات دهی شماره تماس ثابت  نام درمانگاه ردیف

1 
درمانگاه کلینیک 

 ویژه اخوان
27-55468308 

به، سه شنبه، شنبه، یکشنبه، دوشن

 چهارشنبه
 ابان اباذر، روبروی شهردای کاشانخی

 

 یرانیطب  ا یتخصص مشاوره یدارا یهامارستانیب

 آدرس روزهای خدمات دهی شماره تماس ثابت  نام بیمارستان ردیف

 جاده قم 5کیلومتر    03155009 شهید بهشتی 1

 الشهدا بیمارستان سید، آران وبیدگل   0315472041 سیدالشهدا  2

 

  

  



  19طب ایرانی کووید تخصصی  مراکز ارائه خدمات 
24 

 دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 ها مارستانیدر ب یرانیطب  ا یتخصص یهادرمانگاه

 آدرس روزهای خدمات دهی شماره تماس ثابت  نام درمانگاه ردیف

 مرکز آموزشی درمانی شهید باهنرخیابان قره نی،  یکشنبه، سه شنبه  03432235011 2-کلینیک بعثت 1

2 
کلینیک ثامن الحجج 

 ش خیریه بخ

03432734509 

 

شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه،  

 چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه

 78نبش کوچه  ،خیابان خورشید
 

 

 یرانیطب  ا یتخصص مشاوره یدارا یهامارستانیب

 آدرس روزهای خدمات دهی شماره تماس ثابت  نام بیمارستان ردیف

03432115780-94 موزشی درمانی شفامرکز آ 1  بلوار کوثر، مرکز آموزشی درمانی شفا ه، چهارشنبهدوشنب 

 

 یرانیا  طب یمراکز مشاوره تلفن

 شماره محل استقرار مرکز روزهای خدمات دهی  همگانی مرکزشماره  مرکزنام  ردیف

 در حال راه اندازی   03431336000 دانشکده طب سنتی 1

 

 فعال یهاسالمتکده

 آدرس  روزهای خدمات دهی  شماره تماس ثابت نام سالمتکده ردیف

1 
سالمتکده طب سنتی نفیس 

 کرمانی

3432466167 
 

شنبه، یکشنبه، سه شنبه، 

 چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه
 پالک ده ،امام جمعه یک یابانخ

2 
سالمتکده دانشکده طب 

 سنتی کرمان
3432110360 

شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه 

 شنبه، چهارشنبه
 ه فنیروبرو دانشکد ،بلوار جمهوری

 034325322052 سالمتکده طب سنتی ایرانیان 3
شنبه، یکشنبه، سه شنبه، 

 چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه

نبش کوچه آیت اهلل صالحی )استقالل جنوبی(،  خیابان

  6واحد  ،طبقه اول ،مجتمع آسمان،  11

  طب سنتی کوثر 4
شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه 

 شنبه، چهارشنبه

ی )استقالل جنوبی(، نبش کوچه خیابان آیت اهلل صالح

 6، مجتمع آسمان، طبقه اول، واحد  11
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 دانشگاه علوم پزشکی گلستان

 ها مارستانیدر ب یرانیطب  ا یتخصص یهادرمانگاه

 آدرس روزهای خدمات دهی شماره تماس ثابت  نام درمانگاه ردیف

17344370220  )ره (بیمارستان امام خمینی  1 شنبهشنبه، چهار   بندر ترکمن 

17343252060  )ع(بیمارستان امیر المومنین  2  بلوار امام رضا ،کردکوی یکشنبه، سه شنبه، پنجشنبه 

   )ص(بیمارستان پیامبر اعظم  3
شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، 

 چهارشنبه، پنجشنبه
 ابتدای جاده گنبد به اینچه برون ،بد کاووسگن

17333457730 بیمارستان شهدا  4  امام خمینی یابانخ کاووس،گنبد دوشنبه 

5 
کلینیک تخصصی و فوق 

 تخصصی دزیانی 
17319351030  شهید بهشتی یابانخ ،گرگان شنبه، سه شنبه، چهارشنبه 

 

 یرانیطب  ا یتخصص اورهمش یدارا یهامارستانیب

 آدرس روزهای خدمات دهی شماره تماس ثابت  نام بیمارستان ردیف

17344370220  )ره(امام خمینی  1  امام خمینی یابانخ ،بندر ترکمن شنبه، چهارشنبه 

17343252060 )ع( امیر المومنین  2  بلوار امام رضا ،یودککر یکشنبه، سه شنبه، پنجشنبه 

 -  )ص(پیامبر اعظم  3
شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، 

 چهارشنبه، پنجشنبه
 ابتدای جاده گنبد به اینچه برون ،کاووس گنبد

 

 یرانیا  طب یمراکز مشاوره تلفن

 شماره محل استقرار مرکز روزهای خدمات دهی  همگانی مرکزشماره  مرکزنام  ردیف

1 
سالمتکده طب ایرانی و مکمل 

 شگاهدان
01732451982 

شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، 

 چهارشنبه
01732451984 

 

 فعال یهاسالمتکده

 آدرس  روزهای خدمات دهی شماره تماس ثابت  نام سالمتکده ردیف

1 
سالمتکده طب ایرانی و 

 مکمل دانشگاه 

85-32451980017  
 

نبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، ش

 چهارشنبه
 فلکه اول  ،ی شهرک زیتونورود ،گرگان
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 دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 ها مارستانیدر ب یرانیطب  ا یتخصص یهادرمانگاه

 آدرس روزهای خدمات دهی شماره تماس ثابت  نام درمانگاه ردیف

1 
کلنیک تخصصی و فوق 

 تخصصی بعثت رشت
 رشت، خیابان انقالب، جنب کوچه طواف سه شنبه  01333261451

  

 یرانیطب  ا یتخصص مشاوره یدارا یهاتانمارسیب

 آدرس روزهای خدمات دهی شماره تماس ثابت  نام بیمارستان ردیف

1 
مرکز آموزشی درمانی رازی 

 رشت
 بلوار مدافعان سالمت ،رشت  دوشنبه 3-01333541001

 

 یرانیا  طب یمراکز مشاوره تلفن

 شماره محل استقرار مرکز روزهای خدمات دهی  گانی مرکزهمشماره  مرکزنام  ردیف

1 
مرکز مشاوره کرونا با طب 

 سنتی ایرانی 
 معاونت درمان دانشگاه دوشنبه 01333332369

 

 دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 ها مارستانیدر ب یرانیطب  ا یتخصص یهادرمانگاه

 آدرس دهیروزهای خدمات  شماره تماس ثابت  نام درمانگاه ردیف

1 
درمانگاه تخصصی بیمارستان 

 رازی 

01142316300 

42316300011  
 یکشنبه، دوشنبه، چهارشنبه

 خیابان یوسف ،قائمشهر

 الرضا 

  )ع(کلینیک تخصصی امام رضا  2
01143274012 

 
شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، 

 چهارشنبه
 2کوچه رضوان  ،آمل

 شنبه 01152331738 درمانگاه بیمارستان بهشتی  3
ادی، خیابان بوعلی شهرستان نوشهر، میدان آز

 شبکه بهداشت و درمانسینا، روبروی 

 سه شنبه 01152217166 بیمارستان طالقانی چالوس 4
 خیابان امام  ،چالوس

  )ره(خمینی

5 
طوبی  - )ع(کلینیک امام رضا 

 بهشهر 

01134578021 

78024011345  
ه شنبهس  

 بلوار ،میدان قدس ،بهشهر

 رو به روی مسجد قائم  ،ابوعمار 
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11356520060 درمانگاه بیمارستان امام  6  یک شنبه، سه شنبه 
 خیابان، فریدون کنار 

 امام  

  )س(درمانگاه حضرت زینب 7
01135363250 

 
 پنجشنبه

 ، خیابان شهیدبابلسر

 ، سادات محله چمران 

 پاسدارانیابان خ پاسداران، بابلسر، دوشنبه 01135291601 درمانگاه شهید صالحی بابلسر  8

9 
درمانگاه شهید زاهد پاشا امیر 

 کال
 امیرکال، بهزاد، بلوار نقوی یکشنبه 01132340777

10 
بیمارستان شهید رجایی 

 تنکابن
7-01154237001  شنبه، دوشنبه، سه شنبه، پنجشنبه 

 ، میدانتنکابن

 ) ره (امام ، خیابان امام خمینی  

11 
بیمارستان  امام سجاد )ع(  

 رامسر
4-01155222031  

 
 یکشنبه، چهارشنبه

 ، میدان، خیابان شهید مطهریرامسر

 ، روبروی اداره پستانقالب 

 

 یرانیطب  ا یتخصص مشاوره یدارا یهامارستانیب

 آدرس خدمات دهی روزهای شماره تماس ثابت  نام بیمارستان ردیف

 بلوار پاسداران  ،ساری شنبه، چهارشنبه 01133343014 بیمارستان بوعلی سینا ساری 1

 

 یرانیا  طب یمراکز مشاوره تلفن

 شماره محل استقرار مرکز روزهای خدمات دهی  همگانی مرکزشماره  مرکزنام  ردیف

01133044000-1 مشاوره و راهنمایی کرونا 1  
شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، 

 چهارشنبه
 34407 

 

 فعال یهاسالمتکده

 نام سالمتکده ردیف
شماره تماس 

 ثابت 
 آدرس  روزهای خدمات دهی

 سالمتکده طوبی  1
-11331154810

3 

شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، 

 چهارشنبه
 13هدیه خیابان مهدیه، بین بهمن شرقی و م
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 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 ها مارستانیدر ب یرانیطب  ا یتخصص یهادرمانگاه

 آدرس روزهای خدمات دهی شماره تماس ثابت  نام درمانگاه ردیف

 (ع)میدان امام رضا شنبه 05138525008 (ع) بیمارستان امام رضا 1

 

 یرانیطب  ا یتخصص مشاوره یدارا یهامارستانیب

 آدرس روزهای خدمات دهی شماره تماس ثابت  تاننام بیمارس ردیف

 (ع)میدان امام رضا شنبه 05138525008 (ع)بیمارستان امام رضا 1

 

 فعال یهامتکدهسال

 آدرس  روزهای خدمات دهی شماره تماس ثابت  نام سالمتکده ردیف

 1و20نبش کالهدوز شنبه، یکشنبه 05138445431 حکمت 1

 

 دانشگاه علوم پزشکی همدان

 ها مارستانیدر ب یرانیطب  ا یتخصص یهادرمانگاه

 آدرس روزهای خدمات دهی شماره تماس ثابت  نام درمانگاه ردیف

 پشت تاالرپیام،امام زاده عبداهلل شنبه، یکشنبه 08131111100 کلینیک امیدهمدان 1

 

 یرانیطب  ا یتخصص مشاوره یدارا یهامارستانیب

 آدرس روزهای خدمات دهی شماره تماس ثابت  نام بیمارستان ردیف

 بلوار ارم شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه 08138380092 بیمارستان شهید بهشتی 1

 خیابان میرزاده عشقی شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه 08138267043 بیمارستان فرشچیان سینا 2

72211081326 بیمارستان بعثت 3  بلوار بعثت شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه 
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 یرانیا  طب یمراکز مشاوره تلفن

 شماره محل استقرار مرکز روزهای خدمات دهی  همگانی مرکزشماره  مرکزنام  ردیف

 08138300651 سالمتکده بدیع الحکما 1
شنبه، شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه 

 چهارشنبه، پنجشنبه
---------- 

 

 فعال یهاسالمتکده

 نام سالمتکده ردیف
شماره تماس 

 ثابت 
 آدرس  روزهای خدمات دهی

 08138300650 سالمتکده دولتی بدیع الحکما 1
شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، 

 چهارشنبه

 جاده دره  ،بلوارشهیدمصیب مجیدی

 روبروی گلباغ فدک ،مرادبیگ

 

 دانشگاه علوم پزشکی یزد

 ها مارستانیدر ب یرانیطب  ا یتخصص یهادرمانگاه

 آدرس روزهای خدمات دهی شماره تماس ثابت  نام درمانگاه ردیف

1 
مرکز تحقیقاتی درمانی 

 دیابت علی خانی یزد 
3-28022835035    

نبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، ش

بهچهارشنبه، پنجشن  

 میدان با هنر به طرف میدان ،یزد

 آزادی، بلوار شهید صدوقی، انتهای کوچه تاالر هنر 

2 
پلی کلینیک تخصصی و فوق 

 تخصصی هاشم بقائی پور
 یکشنبه، پنجشنبه 0353538229105

 ، جنب درب، میدان ریاضیصفائیه ،یزد

 اصلی بیمارستان شهید صدوقی 

 اردکان، میدان آزادی، بلوار معلم ،یزد شنبه، یکشنبه، سه شنبه، چهارشنبه 0353222115 قائم ضیائی اردکان  3

4 
کلینیک تخصصی و فوق 

 تخصصی شهدای محراب 
6-03535250093  میدان معلم ،یزد چهارشنبه 

5 
کلینیک فوق تخصصی خاتم 

 االنبیاء  

43537263150  

03537330122 
نبه، سه شنبهیکش  ، جنب آزمایشگاه مرکزیبلوار طالقانی ،یزد 

6 
 )ع(کلینیک ویژه امام علی 

 یزد   
 بلوارنواب صفوی ،یزد شنبه، دوشنبه 03536601705

05138525008-7 محمد صادق افشار یزد   7  بلوار جمهوری ،یزد  شنبه، دوشنبه، سه شنبه 
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 یرانیطب  ا یتخصص مشاوره یدارا یهامارستانیب

 آدرس روزهای خدمات دهی شماره تماس ثابت  نام بیمارستان ردیف

21152035322 بیمارستان قائم ضیائی   1  دکان، میدان آزادی، بلوار معلمار شنبه، یکشنبه، سه شنبه، چهارشنبه 

 03533123222 ن شهید رهنمون بیمارستا 2
شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، 

 چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه

میدان شهید بهشتی، خیابان فرخی،کوچه  ،یزد

 اورژانس

 بیمارستان شهید صدوقی  3
03533186 

 
 یکشنبه، پنجشنبه

 خیابان  ،بلوار شهید قندی ،یزد

 ابن سینا

4 
ضرت فاطمه بیمارستان ح

  )س(الزهرا 
8-0353253150  

شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، 

 چهارشنبه، پنجشنبه
 ، انتهای بلوار مطهریمهریز

 بیمارستان شهید بهشتی  5
0010353263  

220داخلی   

نبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، ش

 چهارشنبه، پنجشنبه
  بلوار شهید بهشتی ،شهرستان تفت

  (ع) بیمارستان امام جعفر صادق 6
5-03532351200  

1داخلی  
 ، بلوار بسیجمیبد پنجشنبه

 

 فعال یهاسالمتکده

 آدرس  روزهای خدمات دهی شماره تماس ثابت  نام سالمتکده ردیف

 سالمتکده طب سنتی اردکان 1
18- 03527238915  

15داخلی   

شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه 

 چهارشنبهشنبه، 
 خیابان امام خمینی ،اردکان

 

 


