
 

 

      

   بانک اطالعات مراکز غربالگري شنوایی کشور     

 

  تلفن تماس  آدرس و شماره تلفن مراکز غربالگري  نام شهرستان استان

  

آذربایجان 

 شرقی

  9145010921  آذرشهر خ امام روبروي کوي پیرلرمجتمع اسکان طبقه زیرزمین  آذرشهر

  9144047598  اسکو خ امام اسکو  

  9148916110  راهی مشکین شهراهر سه  اهر  

  9149310021  ورودي شهر بستان آباد  

  9149257065  خیابان چمران بناب  

  9388523518  22خ پاستور قدیم کاشی  تبریز  

  9338215699  بهمن 29بلوار تبریز  

  9338215699  خیابان حافظ تبریز  

  9144065301  خیابان ارتش جنوبی تبریز  

  9144117076  آزاديخیابان  تبریز  

  9144117076  خیابان چایکنار تبریز  

  9148366158  خیابان بهادري تبریز  

  9148366158  میدان قونقا تبریز  

  9147755621  سرچشمه تبریز  

  9141045918  راه آهن تبریز  

  9362893806  خیابان امام خمینی سراب  

  9141700315  جاده شبستر به تسوج شبستر  

  9145272751  خیابان امام خمینی شیرعجب   

  9148491858  کلیبر روبروي فرمانداري کلیبر  

  9149204950  محله دروازه مراغه  

  9144802413  روبروي دانشگاه پیام نور مرند  

  9392347972  شهرك ولیعصر ملکان  

  4152225284  جاده ترانزیت میانه  

 *شمالی جنب داروخانه هالل احمر کوچه سوم  مرکز خیابان خیام   ارومیهآذربایجان   



  04432235488شنواس شناسی ارومیه شماره تماس  غربی

 ارومیه 

خیابان خیام شمالی جنب داروخانه فتاح پور مرکز باغچه بان و 

بیمارستان شهید مطهري واقع در سه راه کاشانی شماره تماس 

04432242446  

* 

 4432245395  نبش کوچه  -روبروي کوچه خانباخان  - خیابان خیام شمالی ارومیه 

 ارومیه 

بهمن جنب داروخانه  22روبروي دبستان  - خیابان خیام شمالی

  04432240798دکتر عمانی طبقه اول شماره تماس 
* 

 9145116094  ارومیه     523خیابان برق بیمارستان ارتش م  ارومیه  

 4431934224  خیابان امام خیابان بسیج بیمارستان عارفیان  ارومیه 

 ارومیه 

خیابان خیام شمالی کوچه خانباباخان ساختمان میالد نور طبفه 

  چهارشماره تماس 
4432243463 

 اشنویه 

شهرك فرهنگیان خیابان معلم جنب کمیته امداد مجتمع 

  بهزیستی انصار شماره تماس 
4444624770 

 بوکان 

خیابان شهید (بلوار کردستان نبش سه راه سنگینی 

  04446224204نرسیده به بیمارستان قدیم شماره تماس)حیدري
* 

 پلدشت 

بلوار شهدا خیابان فرمانداري پایین تر از ثبت احوال خیابان 

  09397482720بیداري اسالمی شماره تماس 
* 

 پیرانشهر 

پزشکان طبقه خیابان پزشک روبروي شبکه بهداشت ساختمان 

  اول شماره تماس
4444235544 

 تکاب 

خیابان انقالب کوچه روبروي شهرداري ساختمان دکتر عنایت 

  طبقه زیر زمین 
4445533309 

 4434264187  بلوار امام علی جنب دادگستري اداره بهزیستی شماره تماس  چادران 

 چایپاره 

خیابان شهید اصغرزاده جنب شبکه بهداشت و درمان شماره 

  تماس 
4436725565 

 36226311  خیابان امام ابتداي کوجه جاللی ساختمان پزشکان شماره تماس  خوي 

 خوي 

خیابان امام جنب داروخانه دکتر مال حسنی ساختمان پزشکان 

  درمان شماره تماس 
4436261755 

 سردشت 

میدان صالح الدین ایوبی طبقه فوقانی قنادي عادلی شماره 

  تماس 
4444326449 

 سردشت 

خیابان شهید کاظمی درمانگاه زکریاي رازي طبقه اول شماره 

  تماس 
4444325442 

 شاهین دژ 

چهار راه مرکزي روبروي دفتر امام جمعه طبقه فوقانی رستوران 

  تک ساختمان کسري 
4446332608 

 9397482720  خیابان امام جنب بانک تجارت طبقه دوم شماره تماس  شوط 

 ماکو 

خیابان امام ساختمان پزشکان سینا روبروي بانک صادرات طبقه 

  دوم 
4434228630 



 مهاباد 

چهار راه آزادي خیابان صالح الدین ایوبی غربی ساختمان 

  پزشکان داودي طبقه سوم شماره تماس 
444227864 

 میاندوآب 

میدان شهرداري ابتداي خیابان پاسداران درمانگاه شبانه روزي 

  هالل احمر 
9141832689 

 میاندوآب 

خیابان طالقانی ساختمان پزشکان حکیم طبقه سوم شماره 

  تماس 
4445243823 

 نقده 

خیابان امام کوچه داروخانه دکتر حسن زاده ساختمان پزشکان 

  دکتر حیدري طبقه اول شماره تماس 
4435624507 

 

 اردبیل

  اردبیل

سرچشمه ـ جنب سرپرستی بانک ملت ـ مجتمع شهید فیاض 

  بخش اداره بهزیستی شهرستان اردبیل ـ 
33230126 

 اردبیل 

اردبیل ـ خیابان ساحلی ـ روبروي مایکروویو ـ اداره بهزیستی 

  شهرستان اردبیل ـ 
33253984 

 اردبیل 

ـ باالتر از ) راه انزاب قدیم(مابین میدان جهاد و دروازه مشگین 

درمانگاه تأمین اجتماعی ـ مرکز توانبخشی حضرت ابوالفضل 

  ـ )ع(

33815543 

 اردبیل 

خیابان معادي ـ باالتر از بیمارستان علوي ـ روبروي داروخانه 

  فدك ـ طبقه فوقانی درمانگاه نجات ـ  
33231676 

 اردبیل 

خیابان ساحلی ـ روبروي پارك ساحلی ـ مرکز کودك و خانواده 

  ناشنوا و کم شنواي بیان ـ  
33232795 

 اردبیل 

خیابان بعثت ـ روبروي پمپ بنزین ـ جنب مسجد سادات ـ 

) موسسه خیریه خانه شکوفه ها(طبقه دوم درمانگاه سید حاتمی 

  ـ

33633874 

 32728989  خیابان پزشکان ـ ساختمان شفا ـ طبقه دوم ـ ادیولوژي نوا ـ  پارس آباد 

 خلخال 

ـ جنب دبیرستان شهید بهشتی ـ اداره ) ع(خیابان امام حسین 

  بهزیستی شهرستان خلخال ـ 
32424291 

 خلخال 

خیابان شهید مظفر عزیزي ـ اول کوچه نبوت ـ انجمن حمایت از 

  معلولین خلخال ـ 
32420998 

 مشکین شهر 

ـ روبروي داروخانه میکاییلی ـ ) کوچه برق(خیابان خیام 

  ساختمان سینا ـ مرکز ارزیابی شنوایی آذر ـ 
32521698 

 بیله سوار 

ـ روبروي اداره بهزیستی ـ ) متري  24( خیابان آذربایجان 

  انجمن حمایت از معلولین بیله سوار ـ 
9148218713 

 بیله سوار 

باالتر از فلکه نماز ـ خیابان شهید وطن خواه ـ جمعیت همیاران 

  سالمت روان بیله سوار ـ 
32826397 

 گرمی 

ـ روبروي خانه هاي سازمانی ـ اداره ) عج(بلوار ولیعصر 

  بهزیستی شهرستان گرمی ـ  
32643205 

 گرمی 

محله قلعه باشی ـ جنب دفتر امام جمعه ـ موسسه خیریه امام 

  ـ  ) ع(سجاد 
32624955 



 نیر 

ـ اداره بهزیستی ) ره(میدان بسیج ـ خیابان امام خمینی 

  شهرستان نیر ـ 
32282601 

 کوثر 

خیابان پانزده خرداد ـ پالك یک ـ انجمن حمایت از معلولین 

  کوثر ـ 
32924530 

 نمین 

انتهاي خیابان شهید چمران ـ جمعیت همیاران سالمت روان 

  نمین  ـ 
32326040 

 سرعین 

ـ روبروي بانک ملی ـ بن بست سینا ـ ) ره(چهارراه امام خمینی 

  جمعیت همیاران سالمت روان ـ  
32223535 

 

 اصفهان

 54732929  درمانگاه بوعلی   - خرداد 15میدان - آران و بیدگل   آران وبیدگل 

 54244570-54247310  اداره بهزیستی -جنب هالل احمر  -خ امام خمینی -اردستان  اردستان  

 

 اصفهان

  13الی 8خیابان بزرگمهر  - درمانگاه نواب صفوي

  13الی 8خیابان ابن سینا -درمانگاه ابن سینا

سه راه حکیم نظامی -پشت آتش نشانی -درمانگاه شهید فدائی

  13الی  8

  13الی 8خیابان ماه فرخی -خانه اصفهان-سجاددرمانگاه امام 

* 

 

* 

 42222330  فلکه بسیج جنب دبیرستان امام- تیران  تیران وکرون  

 33642204  بهزیستی خمینی شهر-منظریه - بلوار دانشجو- خمینی شهر خمینی شهر 

 57232700  داره بهزیستی-روبروي ثبت ا-شهریور  17خ -خوانسار خوانسار 

 46322122  -خ کاشانی  میدان اما حسین اداره بهزیستی-خورو بیابانک بیابانک خور و 

 3222622170  بولوار انقالب جنب مسجد ابوالفضل داره بهزیستی   -دهاقان دهاقان 

 53662061  اداره بهزیستی -ابتداي خیابان هالل احمر -سمیرم خ قدس سمیرم 

 

شاهین شهر و 

  مجتمع امیرالمومنینگزخیابان شیخ بهایی  میمه
45722038 

 53243444  شهرضا خیابان شهید طباطبائی سمعک پزواك  شهرضا 

 57555013  اداره بهزیستی  -خ گلستان شهدا - بلوار طالقانی -داران فریدن  

 57592093  خ بهزیستی اداره بهزیستی فریدونشهر.فریدونشهر فریدونشهر 

 37420242  فالورجان میدان معلم خ آزادگان جنب اداره گاز  فالورجان  

 3614471290  کوي نراقی-خیابان ببهشتی- کاشان کاشان  

 57450043  مجتمع توانبخشی شهید تند گویان - گلپایگان  گلپایگان  

 52234525  بولوار معلم روبروي بنیاد مسکن اداره بهزیستی -زرین شهر لنجان  

 52409460  خیابان سلمان پشت سینما ایران سابق  - مبارکه مبارکه  

 46265027  شهریور داره بهزیستی شهرستان  17خیابان -انایین نائین  



 42726889  نجف آباد داره بهزیستی شهرستان  نجف آباد 

 54222055  بولوار شهید مصطفی خمینی اداره بهزیستی شهرستان - نطنز نطنز 

 

 البرز

 2632222021  میدان شهداء -کرج  کرج

 8-32233777  میدان کرج کرج 

 32249004  اسالم آباد -کرج کرج 

 32771005  بلوار دانش آموز -کرج کرج 

 4-34416232  خیابان کسري - جهانشهر جهانشهر 

 3-34320002  باغستان -کرج کرج 

 33555752  متري گلشهر 45 -کرج کرج 

 32119000  عظیمیه -کرج کرج 

 4-363330520  مهرشهر -کرج کرج 

 2645355954  روبروي کالنتري -خیابان شهید رجایی شمالی -نظرآباد نظرآباد 

 هشتگرد 

جنب پارك -بعدازدادگستري-بلوار آیت اله خامنه اي-هشتگرد

  مادر
9128894368 

 

 ایالم

 8413342152  میدان شهداء، خیابان ربابه کمالی، مرکز جامع توانبخشی    ایالم

  چهار راه سعدي، روبروي بانک صادرات، جنب مطب دکتر امیري   ایالم  
9181413718 

 آبدانان  

خیابان ولیعصر پایین تر از چهار راه باغ صدر، جمعیت همیاران 

  سالمت روان، 
8426228380 

 9360743432  خیابان بسیج روبروي فرمانداري بیمارستان امام رضا  ایوان 

 9187942378    1میدان امام خمینی درمانگاه شهري شماره  مهران 

 9394926821  خیابان امام بازار سعدي طبقه دوم  دهلران 

 دره شهر 

خیابان نیروي هوایی روبروي مخابرات مرکز خیریه علی ابن 

  ابیطالب  
8425223883 

 9388771672  محله بان بابا خان خیابان شهید رجایی بهداري ولیعصر  ملکشاهی 

 9185112849  خیابان باهنر درمانگاه شهري   بدره 

 9182757870  خیابان ولیعصر میدان شهدا درمانگاه شهید بهشتی  چرداول 

 9182610237  بیمارستان فیاض بخش   سیروان 

 
  

  
 9307718215 بوشهر بزرگراه شهید مطهري بیمارستان شهداي خلیج فارس 

 
 9372501986  مرکز بهداشتی درمانی هفتم تیر ) ره(بوشهر خیابان امام خمینی بوشهر  



 9178753842  اهرم خیابان انقالب کوچه بهداري درمانگاه شهیدرجایی تنگستان   

 جم   

جم خیابان امام حسین جنب اداره تأمین اجتماعی کلینیک  

  شنوایی کریمی

9177754852 

 
 9171700640  برازجان خیابان جوان بیمارستان مهر تأمین اجتماعی  دشتستان بوشهر

 دشتستان   

برازجان خیابان شهیدگنجی جنب روستاي دهقاید بیمارستان 

  شهید گنجی 
* 

 9177735614  )ره(بیمارستان امام خمینی)  ره(خمینی کنگان  بولوار امام گناوه   

 9173734514  )ع(دیلم میدان هفت تیر درمانگاه امام رضا دیلم   

 9171764198  )ع(کنگان درمانگاه امام حسن  -خورموج خیابان اصلی بوشهر دشتی   

 

 تهران

  56129700  )ع(اسالمشهر،سعیدیه،بیمارستان امام رضا   اسالمشهر

  56468449  اسالمشهر،قائمیه،بلکه دوم،سبکه بهداشت اسالمشهر  

  56322138  بهارستان،جاده ساوه،نبش خیابان امام سجاد بهارستان  

 بهارستان  

 20تیر،خیابان آزادگان، 7بهارستان،نسیم شهر،بعد از میدان 

  متري کوهپایی،مرکز بهداشت
56617036  

  36472121  رشا،بیمارستان زعیمپاکدشت،شریف آباد،بلوار امام  پاکدشت  

 پاکدشت  

پاکدشت،میدان آزادگان،شبکه بهداشت و درمان اشرفی 

  اصفهانی
36023110  

 پیشوا  

پیشوا،ضلع شمالی حرم مطهر،طبقه زیرین حسینیه موسی بن 

  جعفر،درمانگاه شبانه روزي آستانه
36733221  

  76237829  پردیس،بومهن، خیابان سپاه، کوچه بهمنی  پردیس  

  76312646  )بصورت سیار(دماوند،مراکز بهداشت  دماوند  

 رباط کریم  

رباط کریم،خیابان بخشداري، بیمارستان خیریه حضرت فاطمه 

  )ص(زهرا
4-56433770  

  65226041  شهریار،خیابان ولی عصر،بیمارستان امام سجاد شهریار  

  65278136  صفوي،اداره بهزیستیشهریار،خیابان انقالب،بلوار شهید نواب  شهریار  

  65276980  شهریار،میدان معلم،جنب هالل احمر شهریار  

  65225015  شهریار،جنب شهرك اداري،بلوار پرستار شهریار  

 فیروزکوه  

فیروزکوه،شهرك ولیعصر،میدان ایثار،روبروي مسجد موسی بن 

  جعفر
76446004  

  46848103  بهمن 12قدس،بلوار مصلی،بیمارستان  قدس  



  46824729  سرقنات خیابان پاسداران،پاساژ نخستین،طبقه سوم قدس  

  36127040  قرچک،میدان کالنتدي،مجتمع ادارات،درمانگاه امام خمینی قرچک  

  36132321  جاده قرچک،باقر آباد قرچک  

  36234924  خرداد 15ورامین،نرسیده به میدان ولیعصر،بیمارستان  ورامین  

  36223011  ورامین،بلوار امام رضا ورامین  

  36254177  ورامین،اسفندآباد،درمانگاه شهید مدنی ورامین  

  *  ورامین،جوادآباد،مجتمع ادارات،جنب بخشداري ورامین  

 ورامین  

ورامین،میدان امام خمینی،کوچه شهید اکبري،طبقه دوم 

  آزمایشگاه قلی زاده
36271956  

  77808880  خیابان هنگام ،میدان الغدیرتهران،میدان رسالت،  تهران  

  66794440  تهران،یافت اباد، خیابان الغدیر  تهران  

  33791874  تهران،خیابان دماوند  تهران  

  39954161  تهران،افسریه، بلوار هجرت تهران  

  33347410  تهران،خیابان ایران مهر، خیابان صفا تهران  

  64352461  نیایشتهران،ستار خان ، خیابان  تهران  

 تهران  

تهران،خیابان کریم خان ، خیابان استاد نجات الهی، نبش کوچه 

  چهارم
88900002  

  44405144  تهران،سردارجنگل،  روبروي پارك شقایق تهران  

  22899260  تهران،سعادت آباد ،جنب تعاونی اوین تهران  

 تهران  

خراسان،خیابان شهریور، پایین تر از میدان  17تهران،خیابان 

  بهزیستی شبیر
33708885  

 تهران  

تهران،خیابان شهید مدنی، به سمت اتوبان امام علی، بعد از 

  خیابان داوودي 
77817444  

  33782998  تهران،خیابان شکوفه، پایین تر از پارك ،کوچه شهید اهري  تهران  

  33556914  شهریور ،جنب آتش نشانی  17تهران،خیابان  تهران  

  33723468  شهریور، کوچه باغ فرید، خیابان مینا17تهران،خیابان  تهران  

  33559777  تهران،خیابان ري، خیابان حداد عادل تهران  

  33055551  تهران،خیابان پیروزي ،خیابان نبرد شمالی  تهران  

  33640051  متري سوم، خیابان هفتم 15تهران،افسریه،  تهران  

  33157333  44متري سوم ،خیابان  15تهران،افسریه،  تهران  



  33706999  تهران،خاوران، سه راه اتابک ،جنب پایگاه مالک اشتر تهران  

  33706999  تهران،خیابان اهنگ ،میدان آهنگ، خیابان احمد کیانی  تهران  

  33867776  تهران،مسعودیه، مسگراآباد، خیابان کلهر تهران  

  77430048  ،خیابان ابوریحانتهران،میدان امامت  تهران  

  55824030  تهران،قلعه مرغی، کوچه باغ تهران  

  55854000  ،تهران،خیابان خاوران، سه راه افسریه، روبروي پارك نیکو تهران  

 تهران  

تهران،خیابان آذربایجان، نرسیده به چهارراه رشدیه روبروي 

  بانک ملی 
66591011  

  77811  متري اول همایی ،کوچه صفایی  16تهران،خیابان جانبازان غربی،  تهران  

  66007666  تهران،خیابان طرشت، خیابان شهید صالحی،کدچه حسین مردي  تهران  

  44454236  تهران،پونک بلوار عدل جنوبی  تهران  

  55635995  تهران،خیابان مولوي نبش خیابان مادر تهران  

  	  شمیرانات،پاسداران شمالی،خیابان شهید لواسانی شمیرانات  

  22290451  شمیرانات،منظریه،خیابان منظریه یک شمیرانات  

  22236436  شمیرانات،خیابان حشمت،میدان ندا شمیرانات  

  22192839  شمیرانات،جاده لشکرك ازگل،جنب کوچه مدرسه شمیرانات  

  22543173  قلهک،خیابان یخچالشمیرانات،خیابان شریعتی،دو راهی  شمیرانات  

  53375166  شهرري،خیابان فدائیاناسالم،نرسیده به سه راه ورامین شهرري  

  51036270  کاشانی... شهرري،فلکه دوم خزانه،بیمارستان آیت ا شهرري  

 شهرري  

شهرري،خیابان فدائیان اسالم،نرسیده به میدان 

  شهرري،بیمارستان فیروز آبادي
55902064  

  33583882  شهر ري،قیام دشت،بلوار آزادي،جنب کالنتري جدید شهرري  

  33744040  شهرري،دولت آباد،بین فلکه اول و دوم،جنب بازار تره بار شهرري  

  55066850  شهرري،فلکه سوم خزانه،جنب میدان تره بار شهرري  

  55203727  متري طالقانی شرقی 24شهرري،باقر شهر،میدان فاتحی،انتهاي  شهرري  

 شهرري  

شهرري،خانی آباد نو،خیابان ماهان، شهرك شریعتی، روبروي 

  پارك شریعتی، داخل کوچه ساختمان دندانپزشکی
55854006  

چهار محال و   

 بختیاري

 9134800965  بیمارستان هاجر -خیابان پرستار- شهرکرد  شهرکرد

 9131841782  )ع(بیمارستان امام علی-ابتداي جاده فرخشهر- شهرکرد شهرکرد 



 9132830683  )عج(بیمارستان ولیعصر- بلوارملت- بروجن بروجن 

 9133844084  بیمارستان شهدا- بلوارپرستار-لردگان لردگان 

 9138852819  بیمارستان سیدالشهدا-میدان فرهنگیان-فارسان فارسان 

 9132858623  )ع(بیمارستان امام جواد-ناغان ناغان 

 9132858623  )ع(بیمارستان امام رضا-هالل احمرخیابان -اردل اردل 

 بروجن 

طبقه -مجتمع صدرا-کوچه گندمان-خیابان طالقانی- بروجن

  مرکزنیوشا-302واحد-سوم
9132830683 

 شهرکرد 

-به طرف دروازه سامان-چهارراه ابوعلی سینا- شهرکرد

  41/1پالك-79کوچه
9131841782 

 

خراسان 

 جنوبی

  بیرجند

  خیابان غفاري،چهارراه دوم ،بخش زنانخیابان ولیعصر، 
5632443001 

 خیابان شهید طهماسبی ، چهارراه تامین اجتماعی ،بخش زنان 
5632435012 

 خیابان معلم ، چهارراه معلم ،بخش زنان 
5632220591 

 ، مجتمع الزهرا11، نبش شیرین 14خیابان طالقانی  
5632238812 

 5625623001  خیابان شفاء، بخش زنانبولوار بسیج،  قاینات 

 

 فردوس

 5632722801  خیابان شهید مطهري، بیمارستان شهید چمران، بخش زنان 

 خیابان شهید مطهري، جنب بیمارستان شهید چمران 
5632721002 

 5632624494  10خیابان دانشگاه ، اورژانس ، اتاق شماره  نهبندان 

 5628224801  مرکزبهداشتی درمانیتیر، 7خیابان  سرایان 

 5632662140  پایین تراز مهدیه  -خیابان شهید مطهري  سربیشه 

 5623225045  بخش زنان - خیابان شهید حمزه اي  درمیان 

 9155343759  ،کلینیک شنوایی سنجی ثامن 3بولوار قائم، نبش قائم  بشرویه  

 5625633201  بولوار امام رضا،خیابان رازي  حاجی آباد 

 

 طبس

 5632383000  بولوار شهید مطهري 

 5632826065 بولوار شهید بهشتی جنوبی -چهارراه قدس 

 5632543201  3بولوار امام خمینی ، امام خمینی  نیمبلوك 

 5625335095  خیابان رجایی غربی ، روبروي دفتر امام جمعه  آرین شهر 

 9105479616  جنب بانک صادرات  - خیابان شهید بهشتی  خوسف 



 

خراسان 

 رضوي

  مشهد

خانم - تقاطع بلوار فرهنگ و دانش آموز- مشهد

  09153076373رضایی
  مرکز بهداشت دانش آموز

 09155195743خانم مرادي - انتهاي سناباد- مشهد  
  مرکز بهداشت شهید قدسی

 09151242695خانم احمد آبادي -خواجه ربیع- مشهد  
  مرکز بهداشت خواجه ربیع

 09155177538خانم متحدي –مشهد نرسیده به چهار راه زرینه   
  بیمارستان ام البنین

 38442390آقاي حدادي- بلوار وحدت- مشهد  
  بیمارستان جواد االئمه

 38441683آقاي طالع-خیابان اخوند خراسانی- مشهد  
  بیمارستان سینا

 38441683آقاي طالع -امام رضاخیابان - مشهد  
  بیمارستان موسی بن جعفر

  

خانم ایزدپناه -شهریور 17بیمارستان - خیابان کوهسنگی- مشهد

09153191205 
  شهریور 17بیمارستان 

  

خانم گلی –بیمارستان امام هادي - بلوار وحدت- مشهد

09153069659 
  بیمارستان امام هادي

 09153069659گلیخانم - گلشور- مشهد  
  بیمارستان امام سجاد

  

خانم - خیابان کوهسنگی- مشهد

 09159122051و38417160سلطانی
  بیمارستان مهر

  

خانم –بیمارستان بنت الهدي - چهارراه لشکر- مشهد

 09155195743مرادي
  بیمارستان بنت الهدي

 38426413خانم خراسانی- بلوار وحدت- مشهد  
  بیمارستان هاشمی نژاد

 38426413خانم خراسانی - جاده سرخس- مشهد  
  بیمارستان صاحب الزمان

 38426413خانم خراسانی -خیابان ابن سینا- مشهد  
  بیمارستان امام رضا

 32793591آقاي طالبی -پیچ دوم تلگرد- مشهد  
  بهمن22بیمارستان 

 32793591آقاي طالبی       -خیابان گلستان شرقی- مشهد  
  بیمارستان آریا

  

 مجري و درحال بررسی جهت همکاري  با بهزیستی

  بیمارستان قائم

 بیمارستان رضوي  

 بیمارستان پاستور  

 بیمارستان شریعتی  

 ارتش550بیمارستان   

  

 نیشابور

-بیمارستان حکیم- ابتداي جاده باغرود-نیشابور

05143222753  
  بیمارستان حکیم

  

خانم اوالدي -بیمارستان قمربنی هاشم -خیابان امام-نیشابور

09153528730 
  )ع(بیمارستان قمر بنی هاشم 



  

خانم آذین -ساختمان پزشکان پارس-7خیابان عطار -نیشابور

 09357416209جعفري 
  کلینیک شنوایی بهشنوا

 تربت حیدریه  

آقاي باصري - درمانگاه هالل احمر-خیابان کاشانی- تربت حیدریه

  05152233680ازغندي
  *درمانگاه هالل احمر

  7229199خانم محمدي -بهمن22بیمارستان- گناباد گناباد  
  بهمن 22بیمارستان 

  09357429563خانم سروري -بیمارستان شهدا-قوچان قوچان  
  بیمارستان شهدا

  09158145469-خانم صحرایی- چناران بیمارستان ثامن االئمه چناران  
  بیمارستان ثامن االئمه

 کاشمر  

آقاي -بیمارستان حضرت ابوالفضل-کاشمر

  09159027314مرادیان

بیمارستان حضرت ابوالفضل 

مرکز بهداشت  –کاشمر 

  شهرستان بردسکن

 تربت جام  

آقاي  صاحبدادي -بیمارستان سجادیه-تربت جام

09155284917    

بیمارستان  سجادیه وکلینیک 

  شنوایی شفا

 سرخس  

مهمان نواز خانم -بیمارستان لقمان حکیم-سرخس

09153233754  
  بیمارستان لقمان حکیم

 سبزوار  

پایگاه سالمندان - روبروي بیمارستان شهید مبینی-سبزوار

  09151706872خانم بقایري -مادر
  بیمارستان برادران شهید مبینی

 فریمان  

سمیرا رفعت جو  -بیمارستان امام خمینی-فریمان

09158076146  
  بیمارستان امام خمینی

  05145221005خانم جهانی- بیمارستان امام خمینی-درگز درگز  
  بیمارستان  امام خمینی

 جوین  

جنب کتابخانه شهید - روبروي دادگستري- بلوار امام رضا-جوین 

  خانم راضیه شمس آبادي -نقابی 

آموزشی  –مرکز توانبخشی 

معلولین ذهنی نیایش شهرستان 

  09158939416جوین

       09354548365خانم عظیم  زاده -بیمارستان ولیعصر-جغتاي جغتاي  
  بیمارستان ولی عصر

  09159027314آقاي مرادیان -بیمارستان ولی عصر-بردسکن بردسکن  
  بیمارستان ولی عصر

  09151242695خانم احمد آبادي -بیمارستان خواف-خواف خواف  
  بیمارستان شهرستان خواف

  09153233754 -بیمارستان خاتم االنبیاء-تایباد تایباد  
  بیمارستان شهرستان تایباد

  09374562305خانم عاطفه اسداله زاده–فیض آباد  مه والت  
  پایگاه سیاري 

  09158177029آقاي صدر- شهر فیروزه فیروزه  
  پایگاه سیاري 

  

خراسان 

  بجنورد  شمالی

زایشگاه بنت  -خیابان زایشگاه  -بجنورد خیابان طالقانی غربی 

  الهدي 
5832236551 



 بجنورد  

بیمارستان ثامن اآلئمه تامین  - بجنورد خیابان شهیدچمران 

  اجتماعی  
5832231851 

 5832226194  بیمارستان ارتش   -انتهاي خیابان نادر چهار راه ژاندارمري  بجنورد  

 13-05836224011  خیابان امام رضا روبروي پمپ بنزین بیمارستان امام خمینی  شیروان 

 4-05837226003  انتهاي خیابان امام رضا بیمارستان امام خمینی  اسفراین 

 5-05832276001  ابتداي ورودي جاجرم بیمارستان جواداالئمه  جاجرم  

 مانه و سملقان  

( آشخانه خیابان نواب صفوي اداره بهزیستی مانه و سملقان 

  )بیمارستان مانه و سملقان در حال راه اندازي و افتتاح می باشد 
5832924858 

 

 خوزستان

 9161310519  ) ره(آبادان درمانگاه امام خمینی   آبادان

 9166711557  امیدیه بیمارستان شرکت نفت بیمارستان شهید ایرانپور امیدیه 

 اندیمشک 

اندیمشک خیابان شهید اسحاق روشنی روبروي بیمارستان امام 

  مرکز غربالگري موسسه روح القدوس ) ع(علی 
9163416990 

 9163020734  شهریور 17اهواز بهداشت  اهواز 

 9166917679  ایذه اداره بهزیستی روبروي بیمارستان شهداء  ایذه 

 9168093580  باغملک بیمارستان طباطبایی  باغملک 

 9163060755  بندر ماهشهر بیمارستان حاجیه نرگس معرفی   بندر ماهشهر 

 بهبهان 

بهبهان خیابان  پیروز مجتمع پزشکی مرکزي ظبقه چهارم 

  شنوایی سنجی آوا 
9166729957 

 9163335214  ) عج(خرمشهر بیمارستان ولیعر  خرمشهر 

 9353842821  1دزفول خیابان انقالب روبروي آموزش وپرورش بهداشت شماره  دزفول 

 دشتآزادگان 

دشت آزادگان بیمارستان شهید چمران درمانگاه تخصصی 

  کلینیک نوزادان 
9364565665 

 9163112175  شادگان بیمارستان شهید فرضی نژاد شادگان 

 9166454404  شوش بیمارستان نظام مافی  شوش 

 شوشتر 

شوشتر چهارراه رضایی ضلع غربی مجتمع پزشکان جنب سالن 

  بدنسازي  
9166118615 

 9167320972  بهمن22مسجد سلیمان بیمارستان  مسجد سلیمان 

 9374108817  اللی خیابان بسیج بیمارستان امید  اللی 

 9169218804  جنب شهرداري  1رامشیر مرکز بهداشت شماره  رامشیر 

 9166124989  1گتوند درمانگاه شماره گتوند 

 9166520943  بندر امام درمانگاه راه زینب شنوایی سنجی راه زینب بندر امام 



 اهواز 

مرکز  16و 15کیان آباد بین خیابان -اهواز بهداشت غرب 

  5بهداشت شماره 
9166124989 

 9103995596  اهواز کارون بیمارستان سینا   اهواز 

 9124447082  اهواز بیمارستان آیت اله کرمی  اهواز 

 9163043245  اهواز بیمارستان آپادانا   اهواز 

 9168093580  اهواز بیمارستان آریا09168093580  اهواز 

 9163020734  اهواز بیمارستان امیر المومنین  اهواز 

 937787672  ) ع(هویزه مرکز بهداشت امام رضا  هویزه 

 9163917303  رامهرمز بیمارستان مادر   رامهرمز 

 *  بیمارستان مهر اهواز 

 *   هندیجان 

 

 زنجان

  زنجان

ابتداي خیابان جاده پایین کوه  –چهار راه دارالقران  –بی سیم  

پایگاه سالمت  33روبروي در شرقی فرهنگسراي امام خمینی پ

  طبقه دوم  2روانی شماره  –اجتماعی 

024-33461763 

 زنجان 

پایین تر از بانک  –خیابان بیست متري مدنی  –اسالم آباد  

پایگاه   375صادارات روبروي بانک آینده موسسه صالحین پ 

  سالمت روان

024-33540971 

 زنجان 

مطب دکتر پیمان  -جنب بانک ملی مرکزي –سبزه میدان  

  طاهري
024-33329925 

 ابهر 

متري شهید فیاض بخش ساختمان  16 –بلوار دکتر بهشتی   

  طبقه همکف  –بهزیستی 
024-35224394 

 34224300-024  ورودي شهر قیدار بیمارستان امیرالمومنین  خدابنده 

 خرمدره 

 30پالك ) کوچه ایران خودرو( 19کوچه شماره - خیابان امام 

  مرکز سالمت روان محلی پدیده 
9122417912 

 طارم 

کوچه ) ره( آببر خیابان قدس روبروي کمیته امداد امام خمینی  

  چهارم شرقی موسسه همراز طارم
024-32823753 

 36222355-024  بیمارستان رازي- ورودي شهر ماهنشان خیابان آیت اهللا خویی ماهنشان 

 

 سمنان

  گرمسار

طبقه  –ساختمان زمرد  -) پایین تر از بیمارستان( خیابان کرند 

  دوم
34231186 - 09124312334  

  

 سمنان

  33328915 - 33322773  شهریور  17بلوار 

  09122310186 - 33350562 3واحد  - طبقه دوم  -ساختمان صدف  - میدان سعدي   

  9122310186  پایگاه خدمات بهداشتی انقالب –شهرك انقالب  مهدیشهر  

  35240838  طبقه فوقانی آژانس مسافرتی حجت –بولوار جنوبی  دامغان  



  

 شاهرود

  32336043  سعیدي... روبروي بلوار آیت ا -جنب پادگان –خیابان شهدا 

  32236828 جنب نظام پزشکی –خیابان رودکی  –خیابان امام   

  32622216  نرسیده به بخشداري مرکزي  –) ع(خیابان اما رضا میامی  

  

سیستان و 

 بلوچستان

 9157512697  بیمارستان امام علی            زاهدان

 9394154575  بیمارستان تامین اجتماعی     زاهدان 

 9159551304  بیمارستان ایران         ایرانشهر 

 9151968831  بیمارستان سیدالشهداء                         زهک  

 9113741874  بیمارستان امیرالمومنین        زابل 

 9396590414  بیمارستان رازي    سراوان 

 9158462462  بیمارستان امام خمینی     خاش 

 9368675696  بیمارستان امام علی   چابهار 

 

 فارس

  اقلید

اقلید خیابن حافظ مجتمع بهزیستی ولی عصرپایگاه سالمت 

  روان قاصدك
7524232133 

 7297225787  -بهزیستی قدیم-قصرالدشت -پاسارگاد پاسارگاد 

 آباده  

مجتمع بهزیستی شهید مصطفی -ابتداي بلوار ادریس آباد-آباده

  خمینی
7513362079 

 9179914816  شهید  کوچه آریا     3خیابان   قیروکارزین 

 6236508-9175824305  -فیروزآباد بلوار پاسداران جنب شیرینی سراي شادي    فیروزآباد 

  اسکان عشایر بیمارستان ولی عصر نورآباد  ممسنی  

09397898165-

07224232695 

 2241922  جنب انتقال خون  -شهرجدید ابتداي چهل متري  - الر الرستان 

 المرد 

-طبقه زیرین- )پزشکان(ساختمان غدیر-خیابان بسیج-المرد

  -موسسه خیریه خضرا

7825223318 

 ارسنجان 

ارسنجان ) س(خیریه فاطمه الزهر ا ارسنجان ، خ آثاري موسسه 

، شهرك شهید رجائی اداره بهزیستی شهرستان  ارسنجان ، 

  واحد امور توسعه و پیشگیري

7143526030 

 7126622625  فراشبند خیابان مددکار اداره بهزیستی              فراشبند 

 7324223434  استهبان ،بلوار قائم خیابان شهداي دانش آموز  استهبان 

 7127222720  سپیدان خیابان امام کوچه جانبازان  سپیدان 



 0752-3525091  موسسه توانبخشی ولیعصر  -بلوار معلم -صفاشهر خرم بید 

 6230653  داراب خیابان شهید حامدي  داراب 

 7327225930   -زرین دشت اداره بهزیستی  -فارس  زرین دشت 

 7125223889  سروستان بلوار نماز  جنب اداره دارایی  بهزیستی سروستان  سروستان  

 53838802  اداره بهزیستی شهرستان    نی ریز  نی ریز  

 2226974   -  23شهریور  ك  17چهار راه  بهارستان  خ  جهرم  

    شهرك انقالب  آخر  بلوار آزادي  روبروي آتش نشانی  جهرم  

 7826522821  خیابان نیلوفر  جنب آموز شگاه  فدك  مهر  

 بوانات  

سوریان  بوانات  خ  جمهوري اسالمی  کوچه آدینه جنب بیمه 

  خدمات درمانی  
7523225877 

 9175839254  خنج بلوار خاتم االنبیاء پشت شرکت سایپا خنج 

 7822226016  اداره بهزیستی - انتهاي بلوار شهدا  -گراش  گراش 

 0731- 3333690  کوچه  جنب بانک ملی     -میدان مصال-فسا  فسا 

  7386226و 7387334  شیراز  میدان شاهزاده قاسم  مجتمع گلریز خاتمی   شیراز  

 7250112 - 14  شیراز  بلوار کوي زهرا  مجتمع فتح المبین  شیراز   

 شیراز  

شیراز   چهار راه خیرات  سه را ه  انوري  در مانگاه اعتماد 

  کساییان کلینیک آوا 
2330745 

 *  شیراز  شاهزاده قاسم  جنب بازار  طال  کلینیک پژواك  شیراز  

 0721   2225020  کازرون  خ سلمان  فارسی  کوچه دارالقران       کازرون  

 کازرون  

کازرون  خ سلمان  فارسی  کوچه جنب  بانک کشاورزي  

  ساختمان شفا       
2215095    0771  

 9179274435  خ انقالب هالل احمر  مرودشت 

 9164511060  بیضا بلوار صیاد شیرازي  مرکز خیریه توانبخشی  سیبویه  بیضا   

 7132726771  خرامه مرکز توانبخشی باران  خ بوستان  خرامه  

 

 قزوین

 028-33236374  خ طالقانی بیمارستان کوثر    قزوین

 028-33665007  -انتهاي خ شهید بابایی بیمارستان رازي قزوین 

 028-3520101  خ بسیج بیمارستان تامین اجتماعی تاکستان 



 028-34224825  باالتر از پلیس راه بیمارستان امیرالمونین -بلوار بهشتی  بویین زهرا 

 

 قم

 2537747692  مرکز شنوایی مسیح   30و  28خیابان  شهید فاطمی، بین کوچه   قم

 2537713849  مقابل زایشگاه ایزدي  19و  17خیابان آذر بین کوچه  قم  

 2538744666  خیابان امام زاده ابراهیم  طبقه فوقانی داروخانه  قم 

 32122346  بلوار جمهوري ، بیمارستان ولیعصر  قم 

 

 کردستان

  بیجار

اداره  -تر از بنیاد شهید و امور ایثارگران پایین -خیابان توحید 

  بهزیستی شهرستان بیجار
8724223235-6 

 8734223200  اداره بهزیستی -بلوار توحید بانه 

 

 مریوان

روي شرکت نفت مرکز شنوایی باران  روبه –جنب دادگستري 

  رحمت
* 

 پشت اداره کار مرکز شنوایی نوزادان نوا –جنب اداره بهزیستی  
* 

 

 سقز

 3210021  کوچه انصاف مرکز شنوایی هیراد –میدان جمهوري 

 

کوچه انصاف مرکز خدمات بهزیستی شهري  –میدان جمهوري 

 نوید  
3222607 

 قروه 

خیابان شریعتی مجتمع پزشکی سعید طبقه سوم  مرکز شنوایی  

  نیوشا 
8725248488 

 دیواندره 

روي اداره بهزستی کلینیک تخصصی  روبه - خیابان شهید باقري

  )  ره(بیمارستان امام خمینی 

08723722930- 

09183806535 

 8735525050  اداره بهزیستی  -الدین ایوبی خیابان صالح کامیاران 

 

 سنندج

 8713230528  تاو خیابان کشاورز ساختمان پزشکان رازي مرکز شنوایی هه 

 

خیابان اکباتان جنب مسجد  مرکز شنوایی مؤسسه خیریه 

 نیکوکاري
8712265921 

 

انجام طرح به صورت سیار در سطح روزهاي تابعه  –کازیوه 

 شهرستان سنندج تلفن 
9183802447 

 8725622393  روي پاسگاه نیروي انتظامی   میدان ساعت اداره بهزیستی روبه دهگالن 

 سروآباد 

جنب بانک ملی کد پستی -خیابان معلم -اداره بهزیستی 

15497-66781   
8733823141 

 

 کرمان

 9132406268  بیمارستان افضلی پور - کرمان  کرمان

 9132981423- 32445470  30کرمان خیابان امام جنب بانک مسکن کوچه شماره  کرمان 

 گرمان 

سیدالشهدا ساختمان کرمان خیابان استقالل روبروي بیمارستان 

  پزشکان حکیم مرکز شنوایی سنجی حکیم
9132980198 



 9133989248  ساختمان زکریا-چهارراه طهماسب آباد -کرمان   کرمان 

 32466116  بیمارستان فاطمه الزهراء - کرمان کرمان 

 46 الی32260041  بیمارستان کاشانی - کرمان کرمان 

 

  درمانگاه کاشانی –جیرفت  جیرفت

9131489978 

 9131499989 

  سیرجان خیابان شریعتی خیریه فاطمیه  سیرجان 

03454226093-

09131452379 

 9131792505  جنب داروخانه بوعلی –خیابان نصیري - سیرجان  سیرجان 

 9133790579  ساختمان پزشکان دکتر گدري –سیرجان خ شریعتی  سیرجان 

 

 فوقانی صندوق تعاونطبقه  4خیابان فلسطین کوچه   

33434111- 

 9132976344 

 9131419119 

 9133963447  کلینیک سینا –زرند  زرند 

  بلوار جمهوري اسالمی انتهاي کوچه شهید بیگلري –بم  بم 

09133460085-

09133400933 

 

  سه راه مدنی -بم  بم

9131440199 

 9138440944 

 9135311198  بیمارستان پاستور –بلوار امام -بم  بم 

 

  عنبرآباد جنب بانک تجارت  عنبرآباد
9132483261 

 

  جنب فرمانداري  مرکز بهداشت–ریگان  ریگان 
09131440289-44360793- 

 3495235030  11کهنوج خیابان امام کوچه روبروي کالنتري  کهنوج 

 -03442422211   خیابان نواب صفوي جنب مجتمع ولیعصر - بافت بافت 

 9133975904  خیابان نواب صفوي روبروي آزمایشگاه حکیم –بافت  بافت 

 

  اداره بهزیستی شهرستان–کرمان  کرمان
9133989248 

 

 9133913045  اداره بهزیستی–رفسنجان  رفسنجان 

 34260081-09133922704  بیمارستان مرادي -رفسنجان رفسنجان 

 09124351492-34111001  اداره بهزیستی–شهربابک  شهربابک 

 9131931655  کلینیک فرهنگیان-شهربابک  شهربابک 

 9103053119  خ ولیعصر بهزیستی -راور راور 

 9138441413  اداره بهزیستی–رودبار  رودبار 



  خ امام اداره بهزیستی-قلعه گنج قلعه گنج 

3443391321-

09139577388 

 

 کرمانشاه

 38396594-083  معاونت پیشگیري -کرمانشاه بلوار بهزیستی   کرمانشاه

 کرمانشاه 

 -روبروي بانک حکمت ایرانیان - 2ایستگاه -مسکن  -کرمانشاه

  کوچه جعفر قربانی
9189195208 

 9183337393  بیمارستان بیستون-کرمانشاه  کرمانشاه 

 37225817-083  بیمارستان سجاد -کرمانشاه  کرمانشاه 

 9391312002  اداره بهزیستی شهرستان کنگاور - کنگاور  کنگاور 

 9183398497  اداره بهزیستی شهرستان اسالم آباد -اسالم آباد غرب اسام آباد غرب 

 سنقر 

 -خ شهید واعظی-خیابان مدرس میدان شهرداري  -سنقر

  بیمارستان امام خمینی
9183862275 

 9183351575  بیمارستان شهدا -شهرستان اداره بهزیستی -سرپلذهاب سرپل ذهاب 

 9336732372  بیمارستان حضرت رسول جوانرود -جوانرود جوانرود 

 9339101883  بیمارستان شهدا -هرسین  هرسین 

 9187338406  بیمارستان الزهرا  - گیالنغرب گیالنغرب 

 9182257223  ساختمان پزشکان-روبروي تکیه خالصی -خیابان انقالب - پاوه پاوه 

 

 کهکیلویه 

  بیمارستان امام سجاد  - یاسوج      بویراحمد

07433220163-

7 2165داخلی  

  بیمارستان شهید رجایی  -خیابان پرستار  -گچساران   دو گنبدان 

07433224811-

09179434752 

 9395073558  بیمارستان امام خمینی - خیابان پاسداران  -دهدشت   کهکیلویه  

 بهمنی 

-روبروي داروخانه دکتر حدادي  - خیابان دین و دانش  -لیک 

  مجتمع ستاره شهر
743285195 

 9177415900  مطب دکتر صفایی - چهارراه کالنتري  -سی سخت دنا 

 9175196614  بخشداري مجتمع فدك  -بوستان بزرگ  باشت  

  مجتمع شهداي چرام - روستایشهرك چرام 

و 09171400096

07432361409  

  

 گلستان

 2970-0714677  آزاد شهر خ نگین شهر کوچه بهزیستی مجتمع حدیث مهر   آزادشهر

 *  - بیمارستان آل جلیل  آق قال 

 0713372 -7399  انجمن جسمی حرکتی وحدت  5خ بندر ترکمن الله -بندر گز  بندر گز 

 *  بیمارستان امام خمینی -بندر ترکمن  بندر ترکمن 

 3757-0174622  مهدیه پنچم-شهرك امام - رامیان  رامیان 



 *  علی آباد بیمارستان بقیه اله اعظم علی آباد  

 7607-0173327  کردکوي بیمارستان امیر المومنین کردکوي 

 *  خ آزادي بیمارستان حضرت رسول اکرم -کالله  کالله 

 3707-017458  سوم فرعی سمت چپ پالك ده -خ شهدا -گالیکش گالیکش 

 *  بیمارستان صیاد شیرازي -گرگان  گرگان 

 *  بیمارستان فلسفی-گرگان  گرگان 

 *  بیمارستان مسعود-گرگان  گرگان 

 *  بیمارستان تامین اجتماعی حکیم جرجانی-گرگان گرگان  

 *  شبکه بهداشت -گمیشان  گمیشان 

 *  االنبیابیمارستان شهدا ویبمارستان تامین اجتماعی خاتم -گنبد  گنبد  

 *  گنبد بیمارستان برزویه  گنبد  

 *  گنبد خ امام خمینی موسسه نسیم سالمت  گنبد  

 *  مینودشت خ شهید مطهري شبکه بهداشت  مینودشت 

 *  انتهاي خ شهید بهشتی شبکه بهداشت -مراوه تپه مراوه تپه 

 

 گیالن

 33759790  جاده بندرانزلی، بیمارستان خصوصی آریا  3رشت، کیلومتر   رشت

 *  رشت، خیابان نامجو، بیمارستان خصوصی توتون کاران رشت 

 *  رشت، خیابان نامجو، بیمارستان دولتی الزهرا رشت 

 *  جاده فومن، بیمارستان خصوصی قائم 5رشت، کیلومتر  رشت 

   33111720        09111420406  رشت، گلسار، بیمارذستان خصوصی گیل   رشت 

 9111395109  رشت، خیابان بیستون بیمارستان فامیلی   رشت 

 *  رشت، میدان گیل، ابتداي جاده رشت قزوین رشت 

 رشت 

رشت، پل عراق، جنب دادگاه انقالب، بیمارستاننیروي دریایی 

  ولیعصر، 
9116386636 

 33115457  ،87رشت، گلسار، خیابان  رشت 

 رشت 

رشت، خیابان پرستار، اداره بهزیستی شهرستان رشت، کلینیک 

  رفیده 
33368900 

 422222316  الهیجان، خیابان کاشف شرقی، میدان حشمت،  الهیجان 

 42235501  الهیجان، خیابان امام خمینی،  الهیجان 

 42524004  لنگرود، خیابان امام خمینی، بیمارستان امینی،  لنگرود 



 *  صومعه سرا، بیمارستان امام خمینی صومعه سرا 

 44815206  آستارا، خیابان فارابی، کوچه هفتم،  آستارا 

 42624001  رودسر، خیابان شهدا، نرسیده به دریا،  زودسر 

 * منجیل، خیابان امام خمینی * 

 *  منجیل، بیمارستان سالمت منجیل 

 رودبار 

رودبار، جنب بیمارستان ولی عصر، ساختمان اداره بهزیستی 

  شهرستان رودبار
* 

 *  آستانه اشرفیه، بیمارستان کوثر آستانه اشرفیه 

 4739128   09112311137  فومن، کرد آباد فومن 

 

 لرستان

  زایشگاه نرگس  دورود

9373718197-43231668-

43231447 

 9385342782  بازار مرکز بهداشتی دباغ خرم اباد 

 33313138  میدان شهدا طبقه باالي بانک سینا کلینیک شنوایی مرکزي خرم اباد 

 9396236460  گلدشت بیمارستان تامین اجتماعی خرم اباد 

  زایشگاه خیریه عسلیان خرم اباد 

غیر فعال به دلیل عدم 

همکاري مسولین بیمارستان و 

  دانشگاه

 42608523  خیابان حافظ شمالی بنیاد کودك بروجرد  

 09166633405-32632025  میدان کشاورز بیمارستان امام خمینی کوهدشت 

 الیگودرز 

خیابان عمار بیمارستان امام جعفرصادق درمانگاه حضرت 

  ابوالفضل
09167052070-43325898 

  خمینیخیابان شهید رحیمی بیمارستان امام  سلسله 

09168571871-32529916-

17 

  7خیابان امام خمینی مرکز بهداشت دلفان درمانگاه شماره  دلفان 

09166992653-

09373718197 

 9364123994  بیمارستان امام خمینی پلدختر 

 43422177  میدان راه اهن خیابان امام خمینی اداره بهزیستی ازنا 

 

 مازندران

  ساري

مجتمع پزشکی  –ابتداي بلوار طالقانی  - میدان شهدا -ساري

  ) حمزه درواري (سارگل

011-33254449-

09113546365 

  )آقاي یعقوبی(بعد از میدان پلیس -سه راه زندان  ساري 

011-33114171-

09113541769 

 رامسر 

طبقه دوم  –روربروي دفتر هواپیمایی هما  –خ مطهري 

  )خانم کاظمی(آزمایشگاه نادر
011-55223644 



 44272130 -011   22پالك - 12آفتاب -بلوار طالقانی –خ هراز  آمل 

 آمل 

خانم امینی (- آزمایشگاه مرکزي موسی بن جعفر  - بلوار طالقانی

(  
9111274160 

 

بابلسر و 

 فریدونکنار

 35252900-011  )س(بیمارستان حضرت زینب  -سادات محله 

 35338031-011 بیمارستان شفا  -خ امام  

 35287568-011 درمانگاه فرهنگیان 

 

قائمشهر و 

 سیمرغ

جنب باغ جهاندیده   3مرکز بهداشتی درمانی شماره  –خ بابل 

  ) آقاي محمد نعمتی(
011-42245765 

 

ساختمان پزشکان آمین  -روبروي بانک ملی مرکزي  -خ مدرس

 )خانم محسنی(بلوك دوم طبقه اول-  24

011-42216462-

09111280563 

 

 تنکابن 

  )آقاي نیکنما(بیمارستان شهید رجایی  - خیابان امام 

011-54237002-9-

09113944936 

 

آقاي ( -ساختمان پزشکان فرزین -خیابان خیام - خیابان امام 

 )بهرامیان

011-54220580-

09111926653 

  )آقاي یوسفی(-شهید بهشتی نوشهربیمارستان  نوشهر 

011-52333211-13-

09111945596 

 بهشهر 

اداره بهزیستی  –جنب پارك مجاهدین –خ پاسداران  –خ گرکان 

  )آقاي نورانی(بهشهر
011-34525550 

 نکا 

مرکز غربالگري - روبروي مصال –کوچه مسجد توفیق  –خ انقالب 

  )آقاي رضی پور(
011-34737230 

 سوادکوه  

بهزیستی  -جنب جهاد کشاورزي -بلوار جانبازان-پل سفید

  خانم محسنی -سوادکوه
1142421852 

 

چالوس و 

 کالردشت 

 52223848-011  )کیوان یوسفی(ساختمان پزشکان -خ گل سرخی

 

مطب دکتر محمود ردایی  - روبروي بیمارستان آیت اهللا طالقانی

 )آقاي حدادي(

011-52227090-

09111942269 

 

سوادکوه 

  خانم محسنی  -ساختمان قدیم جهاد  -خ اصلی شیرگاه  شمالی
011-42445860-4 

 جویبار 

-طبقه اول  -پاساژ امام علی  -روبروي بانک ملت - میدان سپاه 

  )آقاي یعقوبی(
011-42533024 

  )خانم رضوانی(روبروي بینایی سنجی امیرخانلو -خرداد 15خ  گلوگاه 

011-34665600-

09111548060 

 نور 

ساختمان  -طبقه فوقانی موسسه ثامن الحجج  -میدان امام

  )خانم قاسمی(طبقه اول  -پزشکان قدیم 
9112215779 

  )خانم امینی(بیمارستان شهداي محمود آباد محمود آباد  

011-44741535-

44741547-44741561 

 
 مرکزي

 4-08632228061  روبروي بیمارستان قدس–اراك   اراك

 9188647419  بیمارستان تامین اجتماعی-اراك اراك 



 9188642267  ساختمان پزشکان مهر- خ تختی-خرداد 15میدان -خمین خمین 

 محالت 

مجتمع شهید -جنب کالنتري-خیابان  امام خمینی-محالت

  اسماعیلیون
8643229991 

 ساوه 

سوم آزمایشگاه طبقه –خیابان شریعتی نرسیده به میدان -ساوه 

  کوثر
8642218010 

 9188642267  ساختمان  تخت جمشید-کوچه بانک ملی مرکزي-خ امام-ساوه ساوه 

 43229991-086  )بهزیستی سابق ( مجتمع پیشگیري شازند  -شازند شازند 

 8642225058  مامونیه ، خ امام ، جنب داروخانه دکتر امیریان زرندیه 

 8644225656  مرکز توانبخشی امام حسین - امام حسینخیابان -دلیجان دلیجان 

 

 هرمزگان

  بندرعباس

اداره بهزیستی  -جنب بیمارستان شریعتی  -بلوار شهید ناصر

  شهرستان بندرعباس  
7633332574  

  7632240200 ساختمان شفا  –کوچه آزمایشگاه رازي  –بلوار سید جمال الدین   

  9171593941 درمانگاه ام لیال –بلوار امام خمینی   

  

اداره بهزیستی  -جنب بیمارستان شریعتی  -بلوار شهید ناصر

 مجتمع توانبخشی فیاض بخش   –شهرستان بندرعباس 
7633332574  

  7642226466 اداره بهزیستی شهرستان میناب  

  9390421835  مجتمع سلمان بن مضارب - شهرك شهید عباس پور -بلوار امام میناب  

  9174659771  پشته معزآباد رودان  

  9178635650  بیمارستان فاطمه الزهرا - بلوارامیرکبیر حاجی آباد  

  9176916537  بیمارستان الزهرا  -خیابان شهید منتظري قشم  

  7642522360  اداره بهزیستی شهرستان جاسک جاسک  

 بندرلنگه  

 - روبروي بانک صادرات مرکزي -خیابان شهید دستغیب غربی

  جنب مطب دکتردیوانی زاده  
44245187  

 بستک  

  مرکز توانبخشی خیر النساء عباسی - جناح

7644343424  

 بستک  

  7644321535 اداره بهزیستی شهرستان بستک    

  9132989715  مرکز بهداشتی درمانی بندرخمیر بندرخمیر  

  7642374424  بیمارستان سیریک  سیریک   

  9171991281  بیمارستان رستمانی پارسیان  پارسیان  

  7642531227  اداره بهزیستی بشاگرد بشاگرد  

  9379226912  بیمارستان کیش کیش  



  

 همدان

 38350704  بلوار ارم بیمارستان بهشتی   همدان و بهار 

 اسدآباد 

شهید مطهري  مرکز  خیابان شهید بهشتی، نرسیده  به میدان

  توانبخشی ابن سینا
33113096 

 35224554  )ع(میدان آزادگان، بیمارستان امام رضا  کبودراهنگ 

 فامنین 

خیابان شهرداري پشت بانک ملت  ) ره(متري امام خمینی 30

  مجتمع چمران
36828019 

 رزن  

میدان جهاد خیابان والیت ، روبروي تامین اجتماعی ادار 

  شهرستان رزنبهزیستی 
36222430 

 332170714  میدان امام خمینی  بلوار پرستار بیمارستان علیمرادیان نهاوند  

 تویسرکان 

بلوار فرهنگیان اداره بهزیستی شهرستان تویسرکان جنب ارشاد 

  اسالمی 
34920766 

 مالیر  

خیابان شهدا میدان امام حسین  اداره بهزیستی شهرستان مالیر 

  هنرستان فنی  شهید بهشتیجنب 
3349091 

 

 یزد

 32824122-035  )   ع(مرکز توانبخشی امام حسین -شهرك آزادگان  ابرکوه

 اردکان 

کلینیک -)  خیابان پیروزي(خیابان شهید مصطفی حسینی پور

  شنوایی پزواك  
32321141-035 

 035-32325352  بیمارستان ضیایی  -فلکه وحدت -اردکان اردکان 

 035-32436031  )  ع(خ ولیعصر مرکز توانبخشی امام حسن مجتبی -بافق بافق 

 32626902-035  مرکز توانبخشی شهید عباسپور     تفت 

 035-3263399       درمانگاه تخصصی بیمارستان شهید بهشتی تفت    تفت 

 035-  32527261   مرکز توانبخشی-روبروي بنیاد شهید -بلوار هفت تیر -مهریز  مهریز 

 035- 32570388    پایگاه بهداشت  -خ ابن سینا  -هرات خاتم 

 035-3622711      اداره بهزیسی شهرستان   -اشکذر    اشکذر 

  035-32471500   مرکز بهداشت  -خیابان امام بهاباد 

 035-37216216  مرکز جامع توانبخشی شهید فیاض بخش    

 

 یزد

 035-38248001  بیمارستان دکتر مرتاض                                                                                                  

 035-36240061 بیمارستان دکتر مجیبیان                                                                                                    

 36214939-035بیمارستان حضرت سیدالشهدا                                                                                          یزد 

 38112000 -035بیمارستان شهداي کارگر                                                                                            یزد 

 36230030 -035بیمارستان مادر                                                                                                          یزد 

 035-3626081        بیمارستان گودرز                                                                                                        یزد 

 35255011-035بیمارستان افشار                                                                                                           یزد 

 035-35235687   مرکز طوبی                                                                   -کوچه شهید فالح نژاد- بلوار ولیعصر یزد 



 32424042-035بیمارستان ولیعصر                                                                                   -خیابان ولیعصر یزد 

 32825001 -035کلینیک تخصصی                                                                            - بیمارستان خاتم االنبیاء  یزد 

 32583962-035     مرکز بهداشت                                                                                  -خیابان امام -مروست خاتم 

    36226818-035   مرکز توانبخشی حکیم                                                                                                           - بلوار طالقانی ابرکوه 

 37251077-035  )                                                              ع(درمانگاه امام جعفر صادق -بلوار شهید صدوقی یزد 

 32351200 -035کلینیک تخصصی                                                                    -بیمارستان امام جعفر صادق   میبد 

 میبد 

 -)ع(روبروي بیمارستان امام جعفر صادق -خیابان فرمانداري

  ساختمان پزشکان مهر                
       32357621-035 

          

 


