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*********************************************************************** 

  یعلوم پزشک یدر معاونت غذا و دارو دانشگاهها یدرمان یميش ینه داروهایدرصد هز 30تا  25پرداخت  

 تهران یمعاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشک .1
 021-64431و  021-66418284تلفن:  174وصال و قدس پالک  یابانهاین خیب یغرب یابان طالقانیتهران خ -
 زکیآباد و کهر ،حسنیام دشت،شهرریاسالمشهر،ق یو شهرها 20-19-17-16-15-11-10مناطق تحت پوشش تهران: -
 

 ید بهشتیشه یدانشگاه علوم پزشک یمعاونت غذا و دارو .2
 021-84248و  021-8887457تلفن:  45کوچه آبشار پالک  یانتها یپارک ساع یعصر روبرویابان ولیتهران خ -
م،قلعه حسن یکر روزکوه،رباطین،پاکدشت،دماوند،فیورام یو شهرها 22-21-14-13-12-9-8-7-6-5-4-3-2-1مناطق تحت پوشش تهران:  -

 خان،شهرقدس،مالرد،بهارستان،کرج،بومهن،رودهن
 

                                                                        ش فاکتور                                                                                 يد،پی، نسخه جد یمار ، اصل برگه پاتولوژيو شناسنامه ب یمل یید دارو ، اصل کارت شناسای*مدارک الزم : اصل فاکتور خر

 به مراکز  مراجعه کنند  یدرمان یميش ینه داروهایافت کمک هزیتوانند جهت در یز مين یماران شهرستانيتوجه! ب 

*********************************************************************** 

 www.kheyrie.irران یه ایریمؤسسات خ یشبکه اطالع رسان .3
 

 
  88713137 - 88711029 – 88729915 یامور بیماريهاي خاص: تلفن روابط عموم بنیاد .4

 
  9-88808005تلفن  10مركز پزشكي خاص )بخش مددكاري(: خیابان انقالب، خیابان نجات الهي )ويال( پالك  .5

 
  2-77512041-021تلفن دفتر تهران  0111-2294100و  229004انجمن امداد به بیماران سرطاني ايران: تلفن دفتر بابل  .6

 2294100-0111و  3274331-0111تلفن:   11:30-8:30مشاور پزشكي تلفني رايگان در زمینه بیماريهاي سرطان، همه روزه از ساعت  -
 جهت راهنمايي بیماران سرطاني.  7753344روزي ني نداي بهروزي: تلفن گوياي شبانهمركز اطالع رسا -

 
 انجمن ياري به كودكان مبتال به سرطان بابل .7

 0911-3117276و      0111-2192948تلفن: 
 

 مؤسسه خیريه نويدسبز )حمايت از كودكان سرطاني بابل( .8
 http://www.navidesabz.ir/آدرس سايت: 

 -66481820936 و 0111-2257122تلفن:  73: مازندران بابل خیابان نواب صفوي مجتمع جعفريان طبقه فوقاني واحد 1آدرس 
 : بابل امیركال بیمارستان كودكان شفیع زاده واحد مددكاري2آدرس 

 
 همه روزه ساعات اداري  66466266ان و سرطان پستان تلفن: صداي مشاور: مشاوره علمي رايگان درباره بیماريهاي سینه بانو .9

 
 88943189تلفن:  -طبقه اول  55روزه پالک یابان فیعصر خ یدان ولین تر از مییتهران پا ران )اسراء(:یه ایانجمن سرطان ر .10

 
  23540-021و  7-22490544-021مؤسسه خیريه محك: حمايت از كودكان مبتال به سرطان در سراسر كشور. تلفن:  .11

 charity.org-www.mahakت: یآدرس سا
 

  22718083(: تلفن: یمؤسسه خیريه بهنام دهش پور )زير نظر بیمارستان شهداء تجريش بخش انکولوژ .12
 www.behnamcharity.org.irت: یآدرس سا

 
  5-77513291تلفن: 12مركز مددكاري كمیته امداد امام: خیابان انقالب پیچ شمیران كوچه بیرجند پالك  .13

 )مخصوص بیماران نیازمند شهرستاني( بیماران ساكن تهران به كمیته امداد محل سكونت خود مراجعه نمايند.
 اسكان موقت در تهران با معرفي نامه پزشك به اين مركز مراجعه نمايند.توجه! همراه بیماران شهرستاني جهت 

 
)مخصوص بیماران شهرستاني(  9-88800736احمر: خیابان طالقاني تقاطع قرني جنب داروخانه هالل احمر سازمان داوطلبان تلفن: امور حمايتي جمعیت هالل .14

 مراجعه نمايند. احمر منطقه سكونت خود بیماران ساكن تهران به مركز هالل
 

مارسررتان ید بیام یمتر32ابان یخ یان باالتر از سرره را جنوبیه شررهرک فرهنگی(: ارومیجان غربید ) آذربایام یماران سرررطانیت از بیانجمن حما .15
 دیام

 3834949-0441تلفن:  
 www.omidcharity.orgت: یآدرس سا

 
 

 ابان بوعلي تقاطع بوستان هفتم یخانصاريه مهرانه )زنجان(: زنجان  یماران سرطانیاز ب تیانجمن حما .16
  -0241 7281912- 6تلفن:  

 www.mehranehcharity.irآدرس سايت : 

http://www.oncoinfo.ir/
http://www.kheyrie.ir/news.php
http://www.navidesabz.ir/
http://www.mahak-charity.org/main/
http://www.behnamcharity.org.ir/
http://www.omidcharity.org/
http://www.mehranehcharity.ir/


 
 (ماران و خانواده آنانیبه ب یروان شناس-ی،اجتماع یارائه خدمات آموزشمؤسسه خیريه سپاس ) .17

 22868675-021تلفن: 
 0935778868-09195339323تلفن مشاوره: 
 www.sepas.orgآدرس سايت : 

 
 ان مبتال به سرطان آرزوماریت از بیمؤسسه حما .18

 سهشهرستان پارس آباد مغان جنب شهرداري دفتر مركزي مؤس -آدرس : استان اردبیل 
 0452-7233710و  0452-7232355تلفن: 

 www.arezou.orgآدرس سايت : 
 

ستان چهارمحال و بخت یهایماریت از بیه حمایریانجمن خ .19 شک یفرماندار یبا همکار  یاریخاص ا شگاه علوم پز ستان )دکتر  یشهرکرد و دان ا
 (یلطف هللا خاکسار حقان

 
 یماران سرطان ساریاران بیانجمن هم .20

 
 (ین)ع( بخش انکولوژیمارستان امام حسیرنظر بی)زیجرجان یکوکاریگروه ن .21

 5-77568000-021تلفن: 
 

 )دوره آموزشي و حمايتي از بیماران سرطاني(بخش مراقبتهاي تسكیني و معنوي بیمارستان شهداءتجريش  .22
  22718083-021و 73432601 تلفن:

 09364763815تلفن همراه: 
 

 د(یادامیاستان فارس)بن یماران سرطانیت از بیاد حمایبن .23
 4ساختمان مجرد طبقه اول واحد  یده به سه راه انوریرات نرسیخان زند باالتر از چهارراه خیابان لطفعلیراز خیش

 2303327-2347566-0711تلفن: 
 domid.blogfa.combonyaآدرس سايت : 

 
 اد کودک(یه رفاه کودک )بنیریمؤسسه خ .24

 4-88502182-021تلفن: 
 

 انجمن خیريه استومي : ويزيت بیماران ، تهیه كیسه و آموزش به بیماران .25
 88952261و  88969602تلفن: 

 http://iranostomy.comآدرس سايت : 
 

 : برگزاري كالسهاي آموزشي و روان شناسي به بیماران رسممؤسسه خیريه  .26
 19واحد -2طبقه -450ساختمان-بین ديباجي و اختیاريه-خیابان دولت-خیابان شريعتي-آدرس: تهران

 0912488533و  22594531تلفن: 
 www.samarcharity.comآدرس سايت : 

 
 شرق )تخفیف ويژه در هزينه داروهاي شیمي درماني( مركزپزشكي خاص .27

 ابتداي روستاي مسگرآباد –انتهاي خیابان كلهر  –شهرك مسعوديه  –سه راه افسريه )میدان بسیج( -بزرگراه خاوران-آدرس: تهران
 33573086-021 33573072 ,تلفن: 

 
 حمايت از بیماران مبتال به سرطان استان كردستانانجمن  .28

 خیابان حافظ )شريف آباد( جنب مسجد ادب-آدرس: سنندج
 6626798-0871تلفكس: 

 http://kurdcps.comآدرس سايت : 
 

 امدادگران عاشوراانجمن  .29
 متري دوم )بین مجیديه و كرمان( جنب پارك اقاقیا16 –بزرگراه رسالت -آدرس: تهران

 7-22322345-021تلفن: 
 ashoora.ir-http://emdadgaranآدرس سايت : 

 
 خیريه امام علي )ع( هماي رحمتمؤسسه  .30

 33720222-021تلفن: 
 

 ه زينب كبري )س(یریبنیادخ .31
 22821549-021تلفن: 

 
 )مهیار(مؤسسه خیريه همیاري مبتاليان به سرطان  .32

 33پالك -خیابان شهیدرحیمي-بلوارآفريقا-آدرس: تهران
 22037996,88679665-021تلفن: 

 charity.org-www.mahyarآدرس سايت : 
 

 ارزي در معالجه بیمارانهیأت امناي صرفه جويي  .33
 قديم(219) 366پالك-12شماره-بین حافظ و نجات اللهي-خیابان طالقاني -آدرس: تهران

 88809456-021تلفن: 
 

 مؤسسه خیريه شفاجويان کودکان مبتال به سرطان )مشک( .34
 0611-3743345تلفن:  -اهواز 

 charity.org-www.moshkآدرس سايت: 

http://www.sepas.org/
http://www.arezou.org/
http://bonyadomid.blogfa.com/
http://iranostomy.com/
http://www.samarcharity.com/
http://kurdcps.com/?p=28
http://emdadgaran-ashoora.ir/
http://www.mahyar-charity.org/
http://www.moshk-charity.org/


 
 مؤسسه خیريه سنا )حمايت از كودكان مبتال به سرطان( .35

 A23پالک -کوي ياسر-خیابان بسیج-شهرشهید چمران-بندر ماهشهر-آدرس: خوزستان
 0652-2420280و      0652-2420278تلفن: 

 charity.org-www.sana آدرس سايت:
 

 انجمن حمايت از بیماران سرطان مشهد .36
 آذر 7آدرس: مشهد بلوار نمايشگاه بین المللي بزرگراه میثاق میدان 

 0511-5225671و  دورنگار:     0511-5224472تلفن: 
 www.rroc.ir آدرس سايت:

 
 بنیاد حمايت از كودكان مبتال به سرطان اردبیل  .37

 پست پشت بازار آهن فروشان میدان خیرين روبروي مدرسه امام جعفرصادق)ع( آدرس: اردبیل بزرگراه شهدا باالتر از اداره
    0451-2260899و  6634403تلفن:  

 www.khayyerin.ir آدرس سايت:
 

 انجمن حمايت از بیماران سرطان ساوه .38
    0255-92234608-و  0255-2215678فن:  تل
 

 خیريه حضرت امام رضا )ع( مهربان .39
 به منظور معرفي بیمار به بیمارستان شريعتي تهران

 021-88512229و  دورنگار:     021-88555555تلفن: 
 

 مؤسسه ريحانه اردبیل )حمايت از بیماران سرطاني و صعب العالج( .40
 طبقه هم كف هتل آرتا 15آدرس: اردبیل خیابان حافظ جنب كالنتري 

 0914-9559689و  0914-1511791و  همراه:     0451-7727256تلفن: 
 ardabil.ir-www.reihaneh آدرس سايت:

 
 مؤسسه خیريه حمايت از بیماران سرطاني گیالن سبز .41

ترازسررازمان حج و زيارت كوچه شررهید آدرس:رشررت میدان مصررلي كمربندي شررهید بهشررتي بین چهارراه حشررمت و پل هوايي جماران باال
 44طهماسبي پالك 

  0911-3488048و  همراه:     0131-6663445تلفن: 
 

 النید گیمؤسسه خیريه بهشت جاو .42
 دهیام نور کوچه پسندیدانشگاه پ یام نور روبرویابان پیخ ینیابان امام خمیآدرس:رشت خ
 http://beheshtejavideguilan.blogfa.com/ آدرس سايت:

 
 اراک )تبسم( یماران سرطانیت از بیانجمن حما .43

 http://tbsm.ir/ آدرس سايت:
 

 شان )کرج(یمهراند یماران سرطانیت از بیانجمن حما .44
 19واحد  6ده جنب مسجد صاحب الزمان مجتمع شهدا طید فهمیابان شهیخ یهارراه کارخانه قند ابتداآدرس:کرج چ

 026-32755780تلفن: 
 http://www.mehrngo.com/ آدرس سايت:

 
 ام(یپاوه )الت یماران سرطانیت از بیانجمن حما .45

 شهر پاوه یساختمان شورا یدان مولویآدرس:کردستان پاوه م
 09185617161و  0832-7222100تلفن: 

 http://eltiam89.blogfa.com/ آدرس سايت:
 

 کرمان یماران سرطانیت از بیانجمن حما .46
 kerman.ir-http://www.yas/ آدرس سايت:

 
 اصفهان یماران سرطانیت از بیموسسه حما .47

  یمهر فرشاد یام کویابان خیآدرس : خ
 0311-2363656نلفن: 

 
 ال(یمهرورزان )شوش دان یماران سرطانیت از بیموسسه حما .48
 

 ن )ع( ساوهیروان امام حسیه پیریموسسه خ .49
 09358879646و  0255-2215678تلفن: 

 www.savehcharity.blogfa.com آدرس سايت:
 

 کومش )سمنان( یماران سرطانیت از بیانجمن حما .50
 یپاساژ مرکز یطبقه فوقان یابان اعوانیده به چهار راه مازندران جنب بانک مسکن خینرس یابان طالقانیآدرس:سمنان خ

 0231-3337284تلفن: 
 semnan.ir-http://es/ يت:آدرس سا

 
 
 
 
 

http://www.sana-charity.org/
http://www.rroc.ir/
http://www.khayyerin.ir/
http://www.reihaneh-ardabil.ir/
http://beheshtejavideguilan.blogfa.com/
http://tbsm.ir/
http://www.mehrngo.com/
http://eltiam89.blogfa.com/
http://www.yas-kerman.ir/
http://www.savehcharity.blogfa.com/
http://es-semnan.ir/


 
 
 
 

 
*********************** 

  
 

 خواهشمند است مطالب تكميلي و نظرات اصالحي خود را برايمان ارسال فرمائيد.
 
   

info@oncoinfo.ir: Email 
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