
در نسخه تأييد و پزشكي اسناد آدرسمراكز
تهران

اجتماعي-1 تأمين روبـروي:بيمه شمالي كارگر خيابان
پـالك اتكـا فروشـگاه جنـب اللـه پارك غربي 254درب

كار60982539و60982400:تلفن 14الي8:ساعت

درمـاني-2 خـدمات روبـروي:بيمه فـاطمي خيابـان
پـالك آب كـار143:تلفـن161سازمان الـي8:سـاعت

30/15
مسلح-3 نيروهاي تهـران:بيمه شـمال :تلفـن(شعبه

22293319(
تهـران جنـوب شـرق)66728000:تلفـن(شعبه شـعبه

تهـران)77471213:تلفـن(تهران غـرب :تلفـن(شـعبه
66031042(

بيمـه نماينـدگان كـه است يادآوري به تـأمينالزم هـاي
نيروهـــا و ــاني درمـ خـــدمات دراجتمـــاعي، مـــسلح ي

احمـر13هـايداروخانه هالل و مـستقر)مركـزي(آبان
كار.باشندمي 14الي8:ساعت

تهران در مخدر داروهاي تهيه مراكز

دارو-1 و غذا تهـرانمعاونت پزشكي علوم :دانشگاه
پـالك قـدس، و وصـال خيابان بين غربي طالقاني خيابان

كار174 64432362:تلفن14الي8:ساعت
داروم-2 و غذا شـهيدعاونت پزشـكي علوم دانشگاه

انتهـاي:بهشتي سـاعي، پـارك روبـروي وليعصر، خيابان
پالك آبشار 75كوچه

كار88874554:تلفن 14الي8:ساعت
دارو-3 و غذا ايـرانمعاونت پزشـكي علوم :دانشگاه

بيمارسـتان جنـب غـرب، شـهرك روبروي همت، بزرگراه
ميالد
كار88052191:تلفن 14الي8ساعت

ا مدادبه بيماران اطالع رسانيو آدرسمراكز
درتهران وانكولوژي خون

1- بنیاد امور بیمارى هاى خاص : تهران، بزرگراه صدر(غرب به شرق )، 
خروجى بلوار کاوه شمال ، خیابان بهارجنوبى ، نبش کوچه سعید شرقى، 

پالك 2
: س ا م ت ى  ا ه ن  ف ل ت  
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229004 دفتربابـل ايران:تلفن امدادبهبيمارانسرطاني انجمن -2
دفتر0111-2294100و 021-77512041-2تهرانتلفن
سرطان- بيماريهاي زمينه در رايگان تلفني پزشكي همـه،مشاور

ساعت از 0111-3274331:تلفن30/8-30/11روزه
بهروزي- نداي رساني اطالع شـبانه:مركز گويـاي روزيتلفـن

سرطاني77523344 بيماران راهنمايي .جهت
مشاور-3 سينهدربـارهرايگانعلميمشاوره:صداي بيماريهاي

روز66466266:تلفنبانوان اداريههمه ساعات
ايرانانجمنحمايتاز-4 پستان سرطان به :مبتاليان
88404666–33558972:نتلف
دهـشپـور-5 بهنام خيريه شـهداء(مؤسسه بيمارسـتان نظـر زيـر

22718083:تلفن):تجريش
امام-6 امداد مددكاريكميته كوچه:مركز شميران پيچ انقالب خيابان

پالك 77513291-5:تلفن12بيرجند
نيازمندشهرستاني( كميت)مخصوصبيماران به تهران ساكن هبيماران

سكونت محل نمايندخودامداد .مراجعه
حمايتيجمعيتهالل-7 قرنيجنب:احمرامور تقاطع طالقاني خيابان

تلفن داوطلبان سازمان احمر هالل مخـصوص(88800736-9:داروخانه
شهرستاني هـالل)بيماران مركز به تهران ساكن منطقـهبيماران احمـر

نمايند مراجعه خود .سكونت
********

بگيريدب تماس زير آدرس با بيشتر اطالعات :راي
پستي صندوق 639/14145تهران

ir.oncoinfo.WWW
ir.oncoinfo@info:Email

ه�ا�����

داروخانه تهرانآدرس در تخصصي فوق هاي
تخصصيداروخان-1 فوق كريمخـان:آبـان13ه خيابـان

هفت ميدان به نرسيده شـماليزند، خردمنـد نـبش .تير،
88849011-5:تلفن

احمرداروخانه-2 هالل چهـار:مركزي طالقـاني خيابان
قرني راه

كار88803871-5:تلفن 20الي8:ساعت
دو-3 شماره احمـرداروخانه تهـران:هـالل دوم فلكـه

ــان خياب ــارس، ــشنوارهپ ــنج تلف ــستي بهزي ــب :جن
كار9-77336006 20الي8:ساعت
حر:فروردين29داروخانه-4 ميدان جنوبي كارگر خيابان

كار66401016-66400073:تلفن 16الي8:ساعت
تكنسخهآدرسداروخانه كميـابهاي و اي

تهران در
نسخهداروخانه-1 احمرتك هالل طالقاني،:اي خيابان
قرنــيچ راه پــالك،هــار 88849011:تلفــن309جنــب

كار 18الي8:ساعت
بهشتي:شفايابداروخانه-2 آباد(خيابان از)عباس قبل

پـالك فراهاني مقام قائم 88744119:تلفـن295تقاطع
كار 20الي8:ساعت

ابتـداي:نورداروخانه-3 تيـر، هفـت ميدان شمالي ضلع
خيابان نبش مدرس، تلفـنبزرگراه 88832717-8:زهره

كار 20الي8:ساعت

دارويي اطالعات )تهران(مركز
33930034-5و9-33939007

1

دارويير درمانيو مراكز اهنماي
تهران در ضروري
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تهرانراديوتراپيآدرسمراكزدولتيشيميدرمانيو در
خمينييبيمارستانمجتمع-1 در-راديوتراپي(امام )مانيشيمي

دكتر خيابان كشاورز بلوار 66930040-9:تلفنقريبمحمدانتهاي
تلفن- انكولوژي راديوتراپي 61192517-19:بخش
كانسر- مردان(انستيتو و زنان 66935061-9:تلفن)داخلي
تلفن- يك سانترال كانسر 61192795:انستيتو
تلفن- دو سانترال كانسر 61192766:انستيتو
وليعصر- تلفن-بيمارستان انكولوژي خون 61192218-19درمانگاه
شـريعتيسـتانبيمار-2 كـارگر:)درمـانيشـيمي(دكتر خيابـان

جــالل خيابــان تلفــنشـمالي، شناســي خــاك روبـروي احمــد :آل
84902643-88636000

اكرمبيمارستان-3 رسول خيابـان:)درمانيشيمي()ص(حضرت
تلفن نيايش خيابان شهرآرا، 66515000-9:ستارخان،

تيـربيمارستان-4 هفتم :)درمـانيشـيمي-تراپيراديـو(شهداي
شـهرداريبزرگراهشهرري، خيابـان تقـاطع رجايي، راه(شهيد سـه
55902057-8:تلفن)آرامگاه

بخشبيمارستان-5 فياض :)درمـانيشـيمي-راديـوتراپي(شهيد
كرج قديم فـتح(جاده جنـب7كيلـومتر)بزرگـراه ويتانـاكارخانـه،

تلفن فارس خليج 66258156-9:خيابان
طالقانيستانبيمار-6 اهللا شـهيد:)درمـانيشـيمي(آيت بزرگـراه

ولنجــك، پروانــهچمــران، پزشــكيخيابــان علــوم دانــشگاه جنــب
22432560-2:تلفن

حسينبيمارستان-7 ميدان:)درمانيشيمي-راديوتراپي()ع(امام
مدني شهيد خيابان حسين، آباد(امام 77558001-5:تلفن)نظام

نرسـيده:)درمانييميش(فيروزگربيمارستان-8 عـصر ولي خيابان
ــي ول ــدان مي ــه ــرينب آف ــه ب ــان خياب ــدي ول ــي عل ــان خياب ــصر ع

88942661:تلفن
خيابـان:)درمانيشيمي-راديوتراپي(شهدابيمارستان-9 تجريش،

تلفن 22718000-9:شهرداري
:)درمــانيشــيمي-راديــوتراپي(چمــرانشــهيدبيمارســتان-10

ميدا لنگـري(اقدسـيهخيابـاننوبنيادنپاسداران خيابـان)شـهيد
تلفن 22937031:صنايع

هوايي(بعثتبيمارستان-11 :)درمانيشيمي-راديوتراپي()نيروي
افسريه بسيج(اتوبان تلفـن)بزرگراه هجـرت بلـوار تختـي راه :سـه
39954700

اعظمبيمارستان-12 اهللا ونك،:)درمانيشيمي()عج(بقيه خيابان
مالصدر تلفنخيابان بهايي شيخ چهارراه از بعد 81261:ا

بوعلي-13 امام):درمانيشيمي(بيمارستان خيابانميدان حسين
نو(دماوند 33348036-9:تلفن)تهران

خاص-14 پزشكي درماني(مركز ابتـداي:)شيمي انقالب خيابان
اللهي نجات 88808005-9تلفن10پالك)ويال(خيابان

سعادت):درمانيشيمي(مدرسبيمارستان-15 نرسيدهانتهاي آباد،
تلفنبزرگراهبه امام 22074088-9:يادگار

)زنـانبيماريهـايمخـصوص(خانميرزاكوچكبيمارستان-16
كريمخان):درمانيشيمي( اللهـيخيابان نجـات خيابان )ويـال(زند،

تلفن 88897761-3:شمالي

تهران در ماموگرافي دولتي آدرسمراكز
خانمارسـتانبي-1 كوچك زنـد،:ميرزا كريمخـان خيابـان

اللهي نجات تلفن)ويال(خيابان 88897761-3:شمالي
جمهــوري،:نجميـهبيمارسـتان-2 و حـافظ خيابـان تقـاطع

تلفن حافظ 66707072-8:زيرپل
فـدائيان:مهديهبيمارستان-3 خيابـان ابتداي شوش، ميدان

پياده عابر پل جنب شيشهاسالم گرخيابان
55062628-55314609:تلفن

كامرانيـهنيـاوران:فرهنگيانبيمارستان-4 خيابـانتقـاطع
يك 22831840-4:تلفن،منظريه

شعبانبيمارستان-5 خيابـان:سوم ري، خيابان قيام، ميدان
منگل(رضوي 33129111-9:تلفن)آب

چهـارراه15خيابان:)ع(سيدالشهداءبيمارستان-6 خرداد،
تلفنگلوبند بادامچي كوچه 55801631-9:ك؛

اكرمبيمارستان-7 رسول ستارخان:)ص(حضرت -خيابان
تلفن نيايش خيابان 66515000-9:شهرآرا

بخشبيمارستان-8 فياض فتح:شهيد قـديم(بزرگراه جاده
فـارسكارخانـهجنب7كيلومتر)كرج خلـيج خيابـان ويتانـا
66258156-9:تلفن

به:مدرسبيمارستان-9 نرسيده آباد سعادت بزرگـراهانتهاي
تلفن امام 22074090-9و22074088-9:يادگار

تخصـصي-10 فـوق پـستانكلينيك خيابـان:بيماريهـاي
وحيـد خيابـان ابوريحان خيابان تهران دانشگاه روبروي انقالب

پالك 66492888–66492431:تلفن85نظري
خاص-11 پزشكي ا:مركز انقـالب خيابـانخيابـان بتـداي

اللهي 88808005-9:تلفن10پالك)ويال(نجات

وآدرس خون بيماريهاي بيمارستاني مراكز

تهران در مخصوصكودكان انكولوژي
كودكان-1 طبي كـشاورز:مركز بلـوار خيابـان،انتهـاي

خمينيمحمددكتر امام بيمارستان جنب قريب
66917629و66922115-7:تلفن

اصغركودكاننبيمارستا-2 علي خيابان:)ع(حضرت
دستگردي وحيد خيابان خيابـان)ظفـر(شريعتي از بعـد

شمالي 22222041-5:تلفننفت
كودكان-3 از:مفيدبيمارستان بـاالتر شـريعتي خيابـان

تلفن ارشاد 22227021-9:حسينيه
جـاده):خيريـه(محـككودكانبيمارستان-4 ابتـداي

مينــيلــشكرك بــه جنــبســنرســيده اوشــان بلــوار يتي
تلفن505بيمارستان جنت بلوار 22490544-7:ارتش

بهرامـي-5 كودكـان حـسين:بيمارستان امـام ميـدان
اميـر خيابان آباد قاسم ايستگاه دماوند :تلفـنكيـاييخيابان

4-77547971
تهران-6 كودكان ولي:بيمارستان خيابان عـصرتقاطع

سازندگي جهاد روبروي طالقاني 66464425:تلفنو

********
از:توجه بزرگتر تاالسمي به12بيماران درمانگـاهسال

بزرگساالن دكتـرتاالسمي خيابـان آدرس شـريعتيبه
وحيد خيابان مهـرداد)ظفـر(دسـتگرديابتداي خيابـان

شـاهين كـوي نبش مراجعـهبصـ1/1پـالكنصيري حها
22229674:تلفن.نمايند
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