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 تخصص خون انكولوژيدكتر فاضل الهي، فوق  -1

  88728859، تلفن: 15آدرس: خيابان شهيد بهشتي، خيابان قائم مقام فراهاني، باالتر از تهران كلينيك، كوچه شهداء، پالك 
  61192795، 611912766بيمارستان امام خميني، انستيتو كانسر، تلفن:  -
  88833133 -6بيمارستان جم، تلفن:  -
  88712931 -4تلفن:  بيمارستان تهران كلينيك، -
   

 دكتر زهرا افتخار، فوق تخصص خون انكولوژي  -2
 آدرس مطب: خيابان قائم فراهاني، روبروي تهران كلينيك، ساختمان پزشكان رازي، طبقه اول 

  88744647تلفن مطب:  - 
  8889761 -3بيمارستان ميرزا كوچك خان، تلفن:  -
   

 خون انكولوژي دكتر اميرحسين امامي، فوق تخصص  -3
  4آدرس مطب: خيابان شريعتي، باالتر از ميرداماد، روبروي پمپ بنزين، خيابان مينا، پالك 

  22261075تلفن:  -
  33132022 -3درمانگاه لرزاده،  -
  22869648-9بيمارستان رسالت، تلفن:  -
  61192218 -9عصر، درمانگاه خون، تلفن: بيمارستان وليبيمارستان امام خميني،  -
   

 دكتر فاطمه اصفهاني، فوق تخصص خون انكولوژي  -4

، تلفن: 44، واحد 4، سييياختمان ،يييبا، طبقه 149آدرس مطب: خيابان آفريقا )جردن(، باالتر از ظفر، جنب گلفروشيييي هوشييين ، پالك 
22056843  

  22403561 -9بيمارستان طالقاني، تلفن:  -
  88367231-4بيارستان آتيه ساختمان پزشكان تلفن:  -
  22056843بيمارستان آپادانا تلفن:  -
   

 دكتر اللهيار صالح فوق تخصص خون انكولوژي  -5
متري دوم و خيابان كرمان، روبروي پارك اقاقيا، جنب داروخانه نگين،  15متري رسييييالت، بين  45آدرس مطب: ميدان رسييييالت، ابتداي 

  22519178اختمان پزشكان رسالت، تلفن: س
  88947901 -5بيمارستان، فيروزگر، تلفن:  -
  7768061 -9بيمارستان، ايرانشهر، تلفن:  -
   

 فر، فوق تخصص خون انكولوژي دكتر حسن ادبي -6
 ، طبقه اول 64انتهاي خيابان شهيد ايزدي پالك  25آدرس مطب: كوي نصر )گيشا(، خيابان 

  88277830تلفن  -
   

 دكتر مسعود ايرواني، فوق تخصص خون انكولوژي  -7

  88094303آدرس مطب: شهرك غرب ، ميدان ،نعت ، ضلع غربي ميدان ، مجتمع پزشكي پرديس ، طبقه دوم شرقي تلفن: 
  84902660، 88636000بيمارستان دكتر شريعتي، تلفن:  -
   

  دكتر عيسوي بايبوردي، فوق تخصص خون انكولوژي -8
، طبقه دوم، تلفن: 12، پالك 4عصر، ابتداي خيابان توانير، روبروي بيمارستان دي ساختمان پزشكان، شماره آدرس مطب: خيابان ولي

8879919  
  84902643 -88636000بيمارستان دكتر شريعتي، تلفن:  -
  88966130بيمارستان مصطفي خميني، تلفن:  -
   

 انكولوژي  دكتر بابك بهار، فوق تخصص خون -9
  88319091، تلفن: 56آدرس مطب: خيابان مطهري، خيابان جم، روبروي بيمارستان جم، كوچه، حجت، ابتداي كوچه دلفان، پالك 

  84902660 -88636000بيمارستان دكتر شريعتي، تلفن،  -

../../../


  88982000بيمارستان مهر، تلفن:  -
  88712931-4بيمارستان تهران كلينيك، تلفن:  -

   
 دكتر غالمرضا توگه، فوق تخصص خون انكولوژي  -10

، تلفن: 14، واحد 4، طبقه 52آدرس مطب: خيابان فتحي شيييقاقي، بين خيابان اسيييدآبادي و چهلسيييتون، جنب داروخانه سيييبز، پالك 
88716854  

  61192218-19بيمارستان امام خميني، بيمارستان وليعصر، درمانگاه خون، تلفن:  -
  77601052اد، تلفن: بيمارستان پاسارگ -
  66700021 -9بيمارستان شركت نفت، تلفن:  -
   

 دكتر محمد جهاني فوق تخصص خون انكولوژي  -11
  88728859، واحد، تلفن: 11آدرس مطب: خيابان كارگر شمالي تقاطع شهيد گمنام، خيابان چهارم، جنب داروخانه مهرگان، پالك 

  88636000 -84902660شريعتي، تلفن: بيمارستان دكتر  -
  66405705 -8بيمارستان مدائن، تلفن:  -
   

 دكتر عباس حاج فتحعلي فوق تخصص خون انكولوژي  -12
  22869183آدرس مطب: خيابان شريعتي، باالتر از سيد خندان، سمت چپ، بن بست خيام، ساختمان پزشكان سينا، تلفن: 

  22432560 -2تلفن: بيمارستان طالقاني،  -
  88062214-21، 88062304-10بيمارستان ميالد، تلفن:  -
   

 زاده، فوق تخصص خون انكولوژي دكتر مليحه حسين -13
روزهاي يكشييينبه ، سيييه شييينبه و چهارشييينبه  –متري رسيييالت،نرسييييده به پن سييييدخندان،بيمارسيييتان رسيييالت 45آدرس مطب: 
  22869648تلفين مطب:   بعدازظهر،

  88028931 -5ارتش، تلفن:  501مارستان بي -
  88062214-21، 88062306 -10بيمارستان ميالد، تلفن:  -
  22869648 -9بيمارستان رسالت: تلفن:  -
  77884690 -4پارس، تلفن: بيمارستان تهران -
  61192795-61192766انستيتو كانسر، بيمارستان امام خميني، تلفن:  -
   

 د، فوق تخصص خون انكولوژي دكتر كيان خدادا -14
  8883110، تلفن: 5آدرس مطب: ميدان ونك، خيابان مال،درا، كوچه شاد، پالك 

  88797751 -9االنبياء، تلفن: بيمارستان خاتم -

  20109490 -1بيمارستان مسيح دانشوري، تلفن:  -
   

 خو، فوق تخصص خون انكولوژي دكتر حسن جاللي -15
  88028931 -5، تلفن: ارتش 501بيمارستان  -
  88636000 -84902643بيمارستان دكتر شريعتي، درمانگاه خون، تلفن:  -
   

 دكتر عدنان خسروي، فوق تخصص خون انكولوژي  -16
  22649958تلفن:  - 6آدرس مطب: خيابان دكتر شريعتي، دو راهي قلهك، جنب بيمارستان ايرانمهر، كوچه ميري، پالك 

  88797751 -9النبياء، تلفن: ابيمارستان خاتم -
  88821021 -5بيمارستان تهران، تلفن:  -
  22009071 -10بيمارستان ايرانمهر، تلفن:  -
  22432560بيمارستان طالقاني، تلفن:  -
  22937031بيمارستان شهيد چمران، تلفن:  -
   

 دكتر علي خدابنده، فوق تخصص خون انكولوژي  -17
  467آدرس مطب: خيابان كارگر شمالي، روبروي دانشكده اقتصاد، پالك 

  88011399 -88007448تلفن:  -

  84902660 -88636000بيمارستان دكتر شريعتي، تلفن:  -
   

 دكتر عباسعلي داوودي، فوق تخصص خون انكولوژي  -18
  88028931 -5ارتش، بخش خون، تلفن:  501بيمارستان  -

   
 دكتر علي زماني، فوق تخصص خون انكولوژي  -19 

  88028931 -5ارتش، بخش خون، تلفن:  501بيمارستان  -
   

 دكتر محسن رضوي، فوق تخصص خون انكولوژي  -20
 ، طبقه سوم 118خان زند، خيابان سنايي، باالتر از ميدان سنايي، پالك آدرس مطب: خيابان كريم

  88306169تلفن:  -
  88947901 -5فيروزگر، تلفن:  بيمارستان -



  88714898 -4بيمارستان طوس، تلفن:  -
   

 دكتر محمد مهدي زاهدي، فوق تخصص خون انكولوژي  -21
  88964916، تلفن: 36آدرس مطب: ميدان دكتر فاطمي، ابتداي خيابان شهيد گمنام، پالك 

  66467563بيمارستان البرز، تلفن:  -
  22074090 -9خون، تلفن: بيمارستان مدرس، بخش  -
   

 دكتر جهانگير رأفت، فوق تخصص خون انكولوژي  -22
 ، ساختمان پزشكان مهداد 11آدرس مطب: خيابان مطهري، خيابان ميرعماد، نبش كوچه دوم، پالك 

  88753672تلفن:  -
  88747401 -9بيمارستان مهراد، تلفن:  -
  88712931 -4بيمارستان تهران كلينيك، تلفن:  -
  61192766 - 61192795انستيتو كانسر بيمارستان امام تلفن:  -

   
 هللا رستمي، فوق تخصص خون انكولوژي دكتر نعمت -23

سييياختمان پزشيييكان ماهان، طبقه سيييوم، تلفن:  60آباد(، باالتر از پمپ بنزين، نبش خيابان آدرس مطب: خيابان اسيييدآبادي )يوسييي 
88042614  

  22074090 -9ن: بيمارستان مدرس، تلف -
   

 دكتر فريدون سيرتي، متخصص جراحي سرطان  -24
 آدرس مطب: خيابان مطهري، خيابان ميرعماد، جنب بانك تجارت، ساختمان پزشكان مهداد، طبقه اول 

  88751401تلفن مطب:  -
  66935061-9بيمارستان امام خميني انستيتو كانسر تلفن:  -
   

 خصص خون انكولوژي دكتر حميد رضواني، فوق ت -25
  88062304 -10بيمارستان ميالد، تلفن:  -
   

 دكتر منوچهر شجاعي، فوق تخصص خون انكولوژي  -26
  980آدرس مطب: خيابان ستارخان، بين پن ستارخان و برق آلستوم، جنب داروخانه، پرسپوليس، پالك 

  44207483تلفن:  -
  88967181بيمارستان آريا، تلفن:  -
   

 دكتر عبدالعلي شهراسبي، فوق تخصص خون انكولوژي  -27
  88326405، تلفن: 5،ساختمان پزشكان ايران ما،واحد 1، پالك 24آدرس مطب: خيابان مطهري، خيابان قائم مقام فراهاني، كوچه 

  33348036 -9بيمارستان بوعلي، تلفن:  -
  66731360بيمارستان بانك ملي، تلفن:  -
  88821021 -5ن، تلفن: بيمارستان تهرا -
  66935061 -9انستيتو كانسر، بيمارستان امام خميني،  -
   

 دكتر بهمن شفائيان، فوق تخصص خون انكولوژي  -28
  11آدرس مطب: خيابان مطهري شرقي، روبروي خيابان تركمنستان، نبش كوچه پروشات، طبقه اول، واحد 

  88402089تلفن:  -
  88820092 -9بيمارستان جم: تلفن:  -
  66706406-9بيمارستان اميراعلم، تلفن:  -
   

 الدين شمس، فوق تخصص خون انكولوژي دكتر جالل -29
  88966131 -9بيمارستان شهيد مصطفي خميني، درمانگاه خون، تلفن:  -
   

 دكتر مهرداد سليمي، فوق تخصص خون انكولوژي  -30

  1049آباد(، پالك شهيد بهشتي )عباسعصر، باالتر از سه راه آدرس مطب: خيابان ولي
  88723734تلفن:  -
   

 دكتر عليرضا سعادت، فوق تخصص خون انكولوژي  -31
، مجتمع پزشييييكي كو ر ، طبقه سييييوم تلفن: 119آدرس مطب: بلوار كشيييياورز، چهار راه جمالزاده، بين تقاطع كارگر و جمالزاده ، پالك 

66921488  
  81263793تلفن: هللا، بيمارستان بقيه

   
 دكتر رمضانعلي شريفيان، فوق تخصص خون انكولوژي  -32

 ، طبقه چهارم 103عصر، خيابان زرتشت غربي، روبروي بيمارستان مهر، پالك آدرس مطب: خيابان ولي
  88964528-88978015تلفن: 

  61192218 -19بيمارستان امام خميني، بيمارستان وليعصر، درمانگاه خون، تلفن:  -



  88636000 -84902643بيمارستان دكتر شريعتي، تلفن:  -
   

 دكتر پروين شاهنده، فوق تخصص خون انكولوژي  -33
  52آدرس مطب: ميدان ونك، ابتداي خيابان مال،درا، خيابان پرديس، كوچه زاينده رود، پالك 

  88773756تلفن:  -
  88797751-9االنبياء، تلفن: بيمارستان خاتم -
   

 دكتر سيدنصرهللا سيار، فوق تخصص خون انكولوژي  -34
  66035144-7بيمارستان آزادي، تلفن:  -
  88001440بيمارستان دكتر شريعتي، تلفن:  -
  440711212-3سينا، فلكه دوم ،ادقيه، تلفن: درمانگاه ابن -
 

 دكتر صنمبر صديقي، فوق تخصص خون انكولوژي  -35
ي، خيابان احمد قصير )بخارست(، جنب بيمارستان آسيا، كوچه پژوهشگاه دوم، ساختمان پزشكان، آدرس مطب: خيابان شهيد بهشت

  88502631، تلفن: 6، طبقه 3پالك 
  66428655بيمارستان امام خميني انستيتو كانسر، تلفن:  -
   

 دكتر سيدرضا صفايي، فوق تخصص خون انكولوژي  -36
  123بست نادر، پالك آدرس مطب: بلوار كشاورز، خيابان فلسطين جنوبي، جنب آزمايشگاه كاخ، بن

  88808527تلفن:  -
  61192218-19عصر درمانگاه خون تلفن: خميني بيمارستان وليبيمارستان امام -
   

 دكتر حميد عطاريان، فوق تخصص خون انكولوژي  -37
 ، طبقه سوم 36تين(، خيابان الوند، خيابان آفرين، پالك آدرس مطب: ميدان آفريقا )آرژان

  88790559تلفن مطب:  -
  22074090 -9بيمارستان مدرس، تلفن:  -
  88797611 -9بيمارستان كسري، تلفن:  -
  88636000 -84902643بيمارستان دكتر شريعتي، تلفن:  -
  88821021-5بيمارستان تهران تلفن:  -
   

 ري، )متخصص جراحي عمومي و سرطان( دكتر مرتضي عط -38
  88787562، تلفن: 3، طبقه اول، واحد 4عصر، ابتداي توانير شماره آدرس مطب: خيابان ولي

  88785811 -19بيمارستان دي تلفن:  -
   

 دكتر احمد عريضي، فوق تخصص خون انكولوژي  -39
 ، طبقه اول 83پزشكان، پالك  آدرس مطب: خيابان شهيد بهشتي، خيابان مهناز )،ابونچي(ساختمان

  88766331 -6تلفن:  -
  22009071بيمارستان ايرانمهر، تلفن:  -
   

 دكتر اميرحسين فقيه، فوق تخصص خون انكولوژي  -40
  88636000بيمارستان دكتر شريعتي، درمانگاه خون، تلفن:  -
  22363312 -19بيمارستان پارسيان، تلفن:  -
   

 زاده، فوق تخصص خون انكولوژي دكتر اردشير قوام -41
 عصر، نبش خيابان توانير، روبروي بيمارستان دي، ساختمان پزشكان آدرس مطب: خيابان ولي

  88884003 -4تلفن:  -
  84902643 -88636000بيمارستان دكتر شريعتي، درمانگاه خون، تلفن:  -
  88785811 -19بيمارستان دي، تلفن:  -
   

 مقامي، متخصص سرطان زنان  دكتر فاطمه قائم -42
 ، طبقه دوم 103آدرس مطب: خيابان زرتشت غربي، روبروي بيمارستان مهر، پالك 

  88966510تلفن:  -
  88982000بيمارستان مهر، تلفن:  -
   

 دكتر شهناز فخرزادگان، فوق تخصص خون انكولوژي  -43
  44280307  تلفن:  3واحد ، طبقه اول ، 656ن هللا و برق آلستوم ، پالك آدرس مطب: خيابان ستارخان، بين شيخ فض

  775580001 -9بيمارستان امام حسين، تلفن:  -
  269، داخلي 88808005 -9مركز پزشكي خاص، تلفن:  -
   

 دكتر مجتبي قدياني، فوق تخصص خون انكولوژي  -44
  88062214 -21بيمارستان ميالد، تلفن:  -



  22074090 -9تان مدرس، تلفن: بيمارس -
  66492888هاي پستان جهاد دانشگاهي، تلفن: بيماري كلينيك  -
   

 دكتر علي گلشائيان، فوق تخصص خون انكولوژي  -45
  ، طبقه سوم64آدرس مطب: خيابان فاطمي، روبروي سه راه كاج، نبش خيابان ششم، ساختمان تهران، پالك 

  88962318تلفن:  -
  66515000 -9ان حضرت رسول اكرم )ص(، تلفن: بيمارست -
   

 هللا كيهاني، متخصص جراحي سرطان دكتر امان -46
  88308119، تلفن مطب: 129آدرس مطب: خيابان سميّه، چهاراره فر،ت، ساختمان 

  66935061 -9بيمارستان امام خميني، انستيتو كانسر، تلفن:  -
  88797611 -9بيمارستان كسري، تلفن:  -
  88733571بيمارستان آسيا، تلفن:  -

   
 دكتر منوچهر كيهاني، فوق تخصص خون انكولوژي  -47

، تلفن: 69آدرس مطب: خيابان سييميّه، خيابان بهار، نرسيييده به خيابان طالقاني، كوچه شييهيد ،ييديي )پشييت بيمارسييتان آراد(، پالك 
77537495  

  77601001-6بيمارستان آراد، تلفن:  -
  61192218 -19ن امام خميني، بيمارستان وليعصر، تلفن: بيمارستا -
   

 زاده، فوق تخصص خون انكولوژي دضياءالدين لطيفيدكتر س -48
، تلفن: 23، واحد 6، طبقه 52آدرس مطب: خيابان فتحي شييقاقي، بين خيابان اسييدآبادي و چهن سييتون، جنب داروخانه سييبز، پالك 

88553683  
  88733571بيمارستان آسيا، تلفن:  -
  88733571 -9بيمارستان پارس، تلفن:  -
  66515000 -9بيمارستان حضرت رسول اكرم، تلفن:  -
   

 دكتر مازيار مجتبوي، فوق تخصص خون انكولوژي  -49
  88272823 -4، تلفن: 7، كوچه دريا، پالك 23آدرس مطب: كوي نصر )گيشا(، انتهاي خيابان 

  88797751 -9ن: االنبياء، تلفبيمارستان خاتم -
  88636000بيمارستان دكتر شريعتي، تلفن:  -
   

 زاده، فوق تخصص خون انكولوژي دكتر داوود منادي -50
  88272823-4، پارس كلينيك ، طبقه اول تلفن: 5، بن بست دريا، پالك  23آدرس مطلب: كوي نصر )گيشا( ،انتهاي خيابان 

  88747401 -9تلفن:  -بيمارستان مهراد  -
   

 زاده، فوق تخصص خون انكولوژي دكتر محمدرضا مرتضوي -51
  88571065 -7بيمارستان الله، بخش خون، تلفن:  -
  88785811 -9بيمارستان دي، تلفن:  -
   

 جو، فوق تخصص خون انكولوژي دكتر كيقباد نيك -52
  88028931 -5ارتش، بخش خون، تلفن:  501بيمارستان  -
 

 دكتر امير موسوي نسب، فوق تخصص خون انكولوژي  -53
  66250645 -50بيمارستان شهيد فياض بخش، بخش راديولوژي انكولوژي، تلفن:  -
 

 دكتر محمدرضا مير، متخصص جراحي عمومي و سرطان  -54
  88635503احمد، اول پن گيشا، كوچه پروانه، ساختمان چمران، تلفن: آل آدرس مطب: خيابان جالل

  88571065 -7بيمارستان الله، تلفن:  -

  88982000بيمارستان مهر، تلفن:  -
 

 دكتر رضا ماليري، فوق تخصص خون انكولوژي  -55
  6، واحد 1280آدرس مطب: خيابان شريعتي، باالتر از ميرداماد، پالك 

  22252284 -22278056تلفن:  -
  88797751االنبياء، تلفن: بيمارستان خاتم -
  22831840 -4مارستان فرهنگيان، تلفن: بي -
  77608062 -9بيمارستان ايرانشهر، تلفن:  -
  88303163 -4بيمارستان آپادانا، تلفن:  -
  88808005-9مركز پزشكي خاص تلفن:  -
   

 دكتر سيد اسدهللا موسوي، فوق تخصص خون انكولوژي -56



  88636000 -88004140بيمارستان دكتر شريعتي، تلفن:  -
   

 دكتر مسعود وكيلي، فوق تخصص خون انكولوژي  -57
، ساختمان پزشكان، طبقه دوم، 61آدرس مطلب: خيابان شهيد بهشتي، خيابان احمد قصير )بخارست(، نبش خيابان شانزدهم، پالك 

  88734239، تلفن: 10واحد 
  22929741 -5بيمارستان شهيد چمران، تلفن:  -
   

 دكتر مصطفي هاشمي، متخصص جراحي عمومي و سرطان  -58
  9عصر، خيابان توانير، روبروي بيمارستان دي، ساختمان پزشكان دي، طبقه آدرس مطب: خيابان ولي

  88772357 -88889595تلفن:  -
  88785811 -19بيمارستان دي، تلفن:  -
  88571065 -7بيمارستان الله، تلفن:  -

   
 لي محققي، متخصص جراحي سرطان دكتر محمدع -59

  88978013تلفن مطب:  -
  66935061-9انستيتو كانسر بيمارستان امام خميني تلفن:  -
   

 اکبر يعقوبيان، فوق تخصص خون انكولوژي  یدكترعل -60
  88028931 -5ارتش درمانگاه خون، تلفن:  501بيمارستان  -

   
 ولوژي دكتر جاني امينيانس، فوق تخصص خون انك -61

  88034928-32خيابان شيراز شمالي كلينيك غرب تلفن:  -آدرس مطب: ميدان ونك، خيابان مال،درا
  88960051-9بيمارستان پارس تلفن:  -

   
 دكتر ابوالقاسم اباسهل، متخصص جراحي سرطان  -62

  66935061-9انستيتو كانستر بيمارستان امام خميني تلفن:  -
  88881438تلفن مطب: 

   
 دكتر كيومرث پرما، فوق تخصص خون انكولوژي  -63

  88028931-5ارتش، درمانگاه خون تلفن:  501بيمارستان  -
 

 دكتر صدف عليپور، متخصص جراحي سرطان زنان  -64

، بيمارسيييتان روئين تن آرر،درمانگاه 126آدرس مطب: تهران ، تهرانپارس،خيابان فرجام شيييرقي،خيابان رشييييد،جنب كالنتري  -
  77883283-5صي تلفن: تخص

   
 دكتر علي شهرياري احمدي، فوق تخصص خون و انكولوژي  -65

  12، طبقه چهارم ، واحد 124آدرس مطب: تهران ، خيابان فتحي شقاقي ، بين ميدان سلماس و خيابان كاج ، پالك  -
 

 دكتر كريم نصير زاده، فوق تخصص خون و انكولوژي  -66
ساختمان آدرس مطب: تهران،خيابان  - ستان تهران  سنايي،روبروي بيمار سوم،واحد49كريم خان زند،خيابان  تلفن:   303، طبقه 

88842527  
   

 فوق تخصص خون و انكولوژي حسين يحيي زاده ، دكتر -67
ه ،طبق1270گاندي،سيييياختمان  14آدرس مطب: تهران،خيابان كريم خيابان ولي عصيييير،باالتر از سييييه راه توانير،روبروي خيابان  -

  88799088تلفن:   اول،واحديك
 

 فرحناز وفايي زاده فوق تخصص خون و انكولوژيدكتر -68
  88658607-8تلفن:   3طبقه سوم واحد  – 26آدرس مطب: تهران،خيابان ولي عصر،باالتر از ميدان ونك ، كوچه والي نژاد پالك  -

   

  

********  

 
   

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