
ردیف مرکز درمانی نوع مرکز استان شهر نشانی تلفن

1 آزمايشگاه جهاد دانشگاهي آزمايشگاه قزوين قزوين  خيابان فردوسي، روبروي کوچه حمام پاک، ساختمان جهاد دانشگاهي 02833376797

2 آزمايشگاه دانش آزمايشگاه ميناب هرمزگان  جنب ادره پست- شهرستان ميناب - استان هرمزگان 07642226952

3 راديولوژي دکتر حکمتي مرکز تصوير برداري بجنورد خراسان شمالي  ساختمان پزشکان حکمتي-چهارراه مخابرات کوچه دکترحکمتي 5832224874

4 آزمايشگاه تشخيص طبي فارابي آزمايشگاه اردبيل اردبيل  اردبيل، ميدان سرچشمه، کوي شمس، ساختمان فارابي، آزمايشگاه فارابي 4533247389

5 آزمايشگاه دکتر سلوکي آزمايشگاه نهاوند همدان  08133239313 شهريور17استان همدان، نهاوند، خيابان 

6 کلينيک تخصصي غير تهاجمي  قلب و  عروق  نور کلينيک رشت گيالن  رشت حدفاصل ميدان مادر و ميدان سرگل 32335441

7 آزمايشگاه بهار آزمايشگاه قزوين قزوين  خيابان  خيام شمالي جنب بانک ملي 2833887

8 آزمايشگاه الزهرا آزمايشگاه شهرکرد چهارمحال بختياري  3832242900 محرم، طبقه فوقاني مجتمع امام صادق12خيابان 

9 آزمايشگاه دکتر منتظم ملکان آزمايشگاه ملکان آذربايجان شرقي  ملکان، خ امام، روبه روي بانک سپه 4137825040

10 آزمايشگاه پاستور آزمايشگاه اراک مرکزي  اراک خيابان شهيد شيرودي کوچه شهيد حسن زاده ساختمان اهورا آزمايشگاه پاستور

11 عينک پارس عينک سازي بندرماهشهر خوزستان  استان خوزستان بندرماهشهر ماهشهر 0615-2334766

12 دندانپزشکي ساحل تفت دندانپزشکي تفت يزد  32622163 بهمن22تفت ميدان امام ابتداي خيابان 

13 آزمايشگاه دکترمصدق آزمايشگاه قم قم  ساختمان اشراق-14پ-7کوچه-خيابان هفت تير 025-36619619

14 1آزمايشگاه دانش  آزمايشگاه تبريز آذربايجان شرقي  35555187 شهريور جديد، روبه روي بانک ملت17تبريز، خ 

15 آزمايشگاه دکتر رحيمي آزمايشگاه بهشهر مازندران  جنب بانک ملي مرکزي ساختمان پزشکان- خيابان امام خميني - بهشهر  01134536128

16 پزشکي هسته اي سينا پزشکي هسته اي مشهد خراسان رضوي  66 پالک 14 و 12حد فاصل کالهدوز -بلوار کالهدوز  051-38439221

17 فرهيختگان بيمارستان تهران  تهران ستاري شمالي ميدان دانشگاه به سمت حصارک 44869419

18 فيزيوتراپي آترا فيزيوتراپي البرز کرج 02634094093 طبقه ششم1001کرج جهانشهر خيابان شهيد بهشتي بين خيابان حالل احمر و استانداري ساختمان 

19 داروخانه شهريور17داروخانه  سمنان سمنان  1رو به روي بستني شاد -بلوار وليعصر 02333322788

20 آزمايشگاه دکتر آقايي آزمايشگاه نهاوند همدان  شهريور، جنب بانک سپه17همدان، نهاوند، خيابان  33245541

21 آزمايشگاه پاتوبيولوژي کوثر آزمايشگاه البرز هشتگرد هشتگرد، خيابان امام، روبروي اداره نظام وظيفه، مجتمع پزشکان پرديس

22 تصوير برداري دکتر ليواني مرکز تصوير برداري گرگان گلستان  1732325031 ساختمان ايرانيان15گلستان گرگان خيابان وليعصر عدالت 

23 دندان پزشکي دکتر محسن صفاريه پاراکلينيک سمنان سمنان  1بلوار قدس ، نبش ميدان عدالت ، ساختمان بابک ، طبقه  اول ، واحد  02333344858

24 عينک سازي ديپلمات عينک سازي تهران  تهران 1082پالک- متري اول16بين مجيديه جنوبي و -بزرگراه رسالت 2122506079

25 آزمايشگاه حيان اراک آزمايشگاه اراک مرکزي  اراک خيابان مشهد فلکه قرآن 33139526

26 دامغان (ع)درمانگاه امام حسين  درمانگاه دامغان سمنان  (ع) معصوم درمانگاه امام حسين 14موسسه خيريه - ميدان فرهنگ - دامغان  2335250805

27 (فيزيوتراپي)هالل احمر فيزيوتراپي ياسوج کهکيلويه و بويراحمد  جمعيت هالل احمر استان-خيابان شهيد منتظري-ياسوج 7433228121

28 هالل احمر دندانپزشکي کرمان کرمان  بلوار شهيد صدوقي نرسيده به پل راه آهن خيابان هالل احمر 32125357

29 فيزيوتراپي ترميم فيزيوتراپي ياسوج کهکيلويه و بويراحمد  7433338880 روبروي پزشکي قانوني6بلوار شهيد قرني کوي امام رضا کوچه 

30 دندان پزشکي دکتر پونه اخالقي دندانپزشکي ساري مازندران  4طبقه - مجتمع پزشکي نور- مهدي آباد - خيابان امير مازندراني - ساري 

31 مطب دندانپزشکي دکتر صباح کريمي دندانپزشکي شيراز فارس  فارس،شيراز،خيابان قصردشت،جنب بيمارستان فرهمندفر،مجتمع سام،طبقه اول 07136287546

32 مرکز تصويربرداري دکتر ميرهادي مرکز تصوير برداري ياسوج کهکيلويه و بويراحمد  خيابان شهيد قدوسي ساختمان آبشار 7433220773

33 دندانپزشکي دکتر مريم منصوري دندانپزشکي البرز کرج E9 متري گلشهر، مرکز تجاري گلشهر، طبقه دوم واحد 45کرج  33503104

34 آزمايشگاه دکتر قلعه نوئي آزمايشگاه اراک مرکزي  اراک خيابان شهيد بهشتي کوچه شکرائي بن بست گاندي 08634220043

35 آزمايشگاه دکتر امامي آزمايشگاه شهربابک کرمان  خيابان امام خميني، کوچه کوير 34118587

36 آزمايشگاه کيميا آزمايشگاه قائم شهر مازندران  12واحد- پاساژ سپهر طبقه اول - ميدان طالقاني - قائم شهر 42235996

37 آزمايشگاه برهان آزمايشگاه تهران  تهران 619پالک - بين نواب و رودکي-تهران خيابان آذربايجان غرب 66572317

38 دندانپزشکي فاطمه صادقزاده دندانپزشکي اصفهان اصفهان 

39 دندانپزشکي دکتر نيلوفر جمالي دندانپزشکي ساري مازندران  204بلوار خزر،ساختمان اکسير،طبقه دوم،واحد  011444430463

40 فيزيوتراپي دکتر علي ثمربخش فيزيوتراپي ساري مازندران  507بلوار خزر،ساختمان اکسير،طبقه پنجم،واحد 01144430473

41 فيزيو تراپي نور فيزيوتراپي ساري مازندران  مجتمع پزشکي نور- خيابان محسن پور- خيابان امير مازندراني - ساري 

42 بيمارستان سيدالشهدا بيمارستان اصفهان اصفهان  بعد از پل شيري-خيابان مطهري 32350210

43 کلينيک دندانپزشکي سالمت دندانپزشکي کرمان کرمان  4کرمان خيابان هوانيروز نبش کوچه  03432819917

44 تختخوابي محمد واسعي 204 بيمارستان سبزوار خراسان رضوي  بلوار دانشگاه بيمارستان محمد واسعي 15-44651300

45 بهمن22 بيمارستان مشهد خراسان رضوي  32595516-051 پيچ دوم تلگرد2صاحبدالن - 26عالمه طباطبايي - کوي طالب 

63 آريا بيمارستان تهران  تهران بلوارکشاورز، نبش وصال شيرازي

47 مرکز تصوير برداري امير کال مرکز تصوير برداري بابل مازندران  ابتداي کمربندي اميرکال 01132396117

64 مشهد-آريا بيمارستان مشهد خراسان رضوي  خيابان جهانباني، چهارراه گلستان شرقي 051-32229094

65 اهواز-آريا بيمارستان اهواز خوزستان  06133378311 شرقي ، جنب اداره مخابرات17کيانپارس ، خيابان 

66 رشت-آريا بيمارستان رشت گيالن  بلوار انزلي، بيمارستان خصوصي آريا 33759790

70 آزادي بيمارستان تهران  تهران خيابان آزادي، خيابان ميمنت

52 (تصويربرداري آرا پرتو طب) 1596شرکت تعاوني  مرکز تصوير برداري سنندج کردستان  استان کردستان، سنندج، خيابان حسن آباد، خيابان هدايت 08733290525

91 آزمايشگاه بيمارستان ولي عصر بيمارستان قم قم  ساختمان باران-خيابان صدوق 025-32920012

54 آراد دندانپزشکي قم قم  شهرک پرديسان،خيابان انديشه جنب استخر دادگستري 02533207364

55 آراد دندانپزشکي سيرجان کرمان  انتهاي خسابان خواجو، تقاطع خيابان سليمان خاطر 03442243984

56 درمانگاه شبانه روزي آرامش بوستان درمانگاه تهران  تهران 121پالک -سي متري بوستان -نسيم شهر -بهارستان -تهران  56772889

57 درمانگاه شبانه روزي آرامش بوستان بخش دندانپزشکي دندانپزشکي تهران  تهران 121پالک - سي متري بوستان - نسيم شهر - بهارستان - تهران  56772889

58 فيزيوتراپي آرزو سعادت آباد فيزيوتراپي تهران  تهران 15، واحد 2ميدان کاج، سرو غربي، ساختمان پزشکان سينا، طبقه  26767631

59 (کرج)کلينيک دندانپزشکي بهراد کلينيک البرز کرج 02634524605 غربي، بعد از ميدان باهنر9شاهين ويال، خيابان 

60 درمانگاه دندانپزشکي خورشيد ايالم دندانپزشکي ايالم ايالم  استان ايالم شهرستان ايالم ميدان مخابرات 08432232253

61 کلينيک دندانپزشکي درين کلينيک تهران  تهران 15، واحد 2، طبقه 4، ساختمان شماره 32خيابان فتحي شقاقي، تقاطع يوسف آباد، پالک  02188100800

62 راديولوژي فک و صورت دکتر آرمان فيض تصويربرداري خوزستان مرکز تصوير برداري اهواز خوزستان  اهواز،کيانپارس،نبش خيابان پنجم غربي ،مجتمع پزشکي فاخر،طبقه دوم 061-33914282

46 تختخوابي خاتم االنبياشهر 32 بيمارستان جهرم فارس  شهر خفر 07154345041

48 آبت اهلل گلپايگاني بيمارستان قم قم  خيابان رهبر-ميدان شهيد مطهري-قم-قم 025-36161143

49 اهواز-آپادانا بيمارستان اهواز خوزستان  لشکر، کم پلو، ابتداي خيابان سروش شمالي، نبش اتوبان قدس 06133770093

50 آتيه بيمارستان تهران  تهران ، تقاطع بزرگراه شهيد فرحزادي و دادمان4شهرک قدس، فاز  02188086081

67 عينک آريا عينک سازي خرم آباد لرستان  شهداي شرقي، کوچه مخابرات 06623317145

68 آزمايشگاه آريان آزمايشگاه اذربايجان غربي آزمايشگاه اروميه آذربايجان غربي  روبرو دارايي-خيابان کاشاني-اروميه 4433481216

69 (مرکز تصوير برداري آرين  )شرکت محمد صدرا آرين پرتو  مرکز تصوير برداري تهران  تهران 42پالک-روبروي درمانگاه شفاء-خيابان اعتماديان-فلکه دوم صادقيه-تهران 2145861

51 آذربايجان بيمارستان اروميه آذربايجان غربي  خيابان شهيد بهشتي، باالتر از دانشگاه 4433485870

71 آزمايشکگاه پاتوبيولوژي سپند آزمايشگاه تهران  تهران 3، واحد 2اقدسيه، نبش خيابان نيلوفر، ساختمان پزشکان صاحب قرانيه، پالک 

72 آزمايشگاه آپادانا آزمايشگاه هرمزگان هرمزگان  بلوار امام خميني، شهر نمايش

73 آزمايشگاه آپادانا آزمايشگاه ياسوج کهکيلويه و بويراحمد  دهدشت خيابان سپاه خيابان پزشکان ابتداي خيابان فردوسي شمالي کوچه اول 07432264219

74 آزمايشگاه آرامش آزمايشگاه تهران  تهران ، طبقه دوم12سعادت آباد، ميدان کاج، خيابان نهم ، پالک  02122139016

75 آزمايشگاه آريا آزمايشگاه زاهدان سيستان و بلوچستان  خيابان توحيد، ساختمان پزشکان علي ابن ابي طالب 05433433243

76 آزمايشگاه ابن سينا آزمايشگاه ايالم ايالم  چهارراه سعدي، خيابان تختي، کوچه ابوقداره 08413332352

77 آزمايشگاه ابوذر آزمايشگاه تهران  تهران بلوار ابوذر، بين پل اول و دوم، نبش خيابان چهارم 33078620

78 آزمايشگاه ارم آزمايشگاه ايالم ايالم  08413366896 بهمن، بلوار سيدالشهدا، جنب پست شهيد قندي، کوچه کاج22ميدان 

79 آزمايشگاه البرز هشتگرد آزمايشگاه البرز کرج کرج، هشتگرد،بلوار امام خميني،روبروي پمپ بنزين سابق جنب بانک سپه 44212683

80 آزمايشگاه الوند آزمايشگاه همدان همدان  روبروي دبيرستان شريعتي-ابتداي خيابان مهديه-خيابان شريعتي-همدان 8138274664

81 آزمايشگاه اميد آزمايشگاه زاهدان سيستان و بلوچستان  جنب کلينيک شفا-نرسيده به تقاطع توحيد -خيابان خيام - زاهدان  05433433893

82 آزمايشگاه انقالب آزمايشگاه خرم آباد لرستان  6816718148خيابان انقالب روبه روي بيمارستان عشايرکوچه قدس ساختمان فارابي کد پستي  06613229666

83 آزمايشگاه تشخيص طبي بزرگمهر آزمايشگاه شيراز فارس  36276230-071 و بلوار شهيد بهشتي، ساختمان بزرگمهر، ورودي شرقي، طبقه اول45استان فارس، شيراز، خيابان قصردشت، حدفاصل کوچه 

84 آزمايشگاه بوعلي آزمايشگاه زنجان زنجان  13پالک - کوي زرناني - روبروي مخابرات - خيابان سعدي وسط - زنجان  02433323070

85 -آزمايشگاه بوعلي آزمايشگاه کرمانشاه  کرمانشاه 08337298689 غربي ساختمان ارديبهشت118 بهمن سي متري دوم ابتداي بلوار وحدت کوچه 22کرمانشاه 

86 آزمايشگاه بوعلي آزمايشگاه قم قم  34قم صفاييه کوچه  2537719051

87 آزمايشگاه بهار آزمايشگاه البرز کرج کرج، گوهردشت ، فلکه اول ، ابتداي خيابان مطهري ساختمان بيست 34429968

88 آزمايشگاه بهار آزمايشگاه البرز نظراباد خيابان انقالب، کوچه آزاد فالح، ساختمان اتحاف

89 آزمايشگاه بهاردانش آزمايشگاه تهران  تهران 02156753087 متري چمران14نسيم شهر، خيابان امام خميني، بعد از 

90 آزمايشگاه بيمارستان رسالت آزمايشگاه تهران  تهران ضلع شمالي پل سيد خندان، ابتداي بلوار ابوذر غفاري

53 آراد بيمارستان تهران  تهران 83خيابان شريعتي، خيابان سميه، پالک 

92 آزمايشگاه پاتوبيولوژي بهداد آزمايشگاه تهران  تهران 27خيابان قائم مقام فراهاني، حدفاصل خيابان مطهري و شهيد بهشتي،خيابان ششم، پالک

93 آزمايشگاه پاتوبيولوژي پيشرفته آزمايشگاه تهران آزمايشگاه تهران  تهران 604پالک-جنب فروشگاه کوروش-روبروي کانون فرهنگي ابوذر-خيابان ابوذر غربي-ميدان ابوذر

94 آزمايشگاه پاتوبيولوژي جهان کودک آزمايشگاه تهران  تهران 5، واحد 44خيابان آفريقا، باالتر از چهاراه جهان کودک، کوچه کيش، پالک  88770190

95 آزمايشگاه پاتوبيولوژي دکتر راستگو آزمايشگاه تهران  اسالم شهر 41، پالک (شهيد عزتيَ) 2خيابان زرافشان، کوچه 56375941

96 آزمايشگاه پاتوبيولوژي دولت آباد آزمايشگاه تهران  ري 112، پالک 7، بلوک 8رولت آباد، خيابان اردستاني، بين فلکه اول ودوم، گروه  33743869

97 آزمايشگاه دي آزمايشگاه تهران  تهران 344پالک-جنوب شرقي ميدان مدائن-بازار دوم-نازي آباد-تهران 2155081000

98 بيرجند- آزمايشگاه پاتوبيولوژي شفاء  آزمايشگاه خراسان جنوبي بيرجند 18طالقاني - خيابان طالقاني - بيرجند - خراسان جنوبي  056-32211213

99 آزمايشگاه پاتوبيولوژي فردا آزمايشگاه تهران  تهران 241پاسداران، ابتداي لواساني، شماره  26122613

100 آزمايشگاه پاتوبيولوژي فرداد آزمايشگاه تهران  تهران طبقه سوم-ساختمان پزشکان تمجيدي -نبش خيابان ولعصر-بين خيابان جمالزاده و دکتر قريب-خيابان آزادي-تهران 66938038

101 (تهران)آزمايشگاه پاتوبيولوژي مايسا  آزمايشگاه تهران  تهران طبقه اول-24پالک -27نبش خيابان -سعادت آباد -تهران  41153

102 آزمايشگاه پاتوبيولوژي مهر آزمايشگاه بوشهر بوشهر  خيابان امام خميني، روبروي بسيج مرکزي، جنب داروخانه دکتر آهنگي 33531383

103 آزمايشگاه پاتوبيولوژي نيکو آزمايشگاه تهران  تهران 146خيابان پاسداران، بوستان هشتم، شماره  02122559092-3

104 آزمايشگاه پاتوبيولوژي نيلو آزمايشگاه تهران  تهران 4، پالک 32خيابان وليعصر، باالتر از پارک ساعي، خيابان 

105 آزمايشگاه پاتولوژي آفاق آزمايشگاه تهران  تهران فلکه دوم صادقيه، جنب مجتمع تجاري گلديس، مرکز خريدآفاق، طبقه اول 02144267495

106 آزمايشگاه پاتولوژي جم آزمايشگاه رشت گيالن  گلسار، بلوار نماز، صدمتر باالتر از کلينيک صابرين 01333133290

107 آزمايشگاه پاتولوژي دکتر افراه آزمايشگاه رشت گيالن  -179پالک -خيابان انقالب -رشت  33252224

108 آزمايشگاه پارس آزمايشگاه چالوس مازندران  01152227070 شهريور، ابتداي خيابان کوروش17خيايان 

109 آزمايشگاه پارس آزمايشگاه گرگان گلستان  ، پاساژ کوروش، طبقه اول، آزمايگاه پارس31خيابان وليعصر، عدالت  01732328055

110 آزمايشگاه پارس آزمايشگاه مريوان کردستان  بلوار رسالت، جنب ساختمان پزشکان 08734532312

111 آزمايشگاه پاسارگاد پارس آزمايشگاه اصفهان اصفهان  ،ساختمان آريا،طبقه دوم14و12اصفهان ،خيابان توحيد مياني،روبروي اداره ثبت،حدفاصل کوچه 031-31312378

112 آزمايشگاه پاستور آزمايشگاه ياسوج کهکيلويه و بويراحمد  ياسوج خيابان شهيد منتظري روبروي بيمارستان 7433225725

113 آزمايشگاه پاستور آزمايشگاه سمنان سمنان  خيابان ياسر- بلوار وليعصر  02333330577

114 آزمايشگاه پاستور آمل آزمايشگاه آمل مازندران  روبروي دادگستري سابق- ابتداي خيابان مخابرات -سبزه ميدان - آمل  44224881

115 آزمايشگاه پاستور تنکابن آزمايشگاه تنکابن مازندران  تنکابن خيابان امام جنب بانک سينا 011-54225800

116 آزمايشگاه پرديس محققين سالمت آزمايشگاه خراسان رضوي آزمايشگاه مشهد خراسان رضوي  مشهد،احمدآباد،مقابل بيمارستان قائم 5138442016

117 اردبيل-آزمايشگاه پالسما آزمايشگاه اردبيل اردبيل  ميدان ورزش، ابتداي خيابان پاسداران، ساختمان پزشکان ارم

118 آزمايشگاه پويش آزمايشگاه البرز کرج چهارراه طالقاني جنوبي، ساختمان سبز

119 آزمايشگاه تشخيص طبي پاستور آزمايشگاه قم قم  ميدان سعيدي، خيابان فرهنگ

120 (صومعه سرا)آزمايشگاه تشخيص طبي دکتر کرباسي  آزمايشگاه صومعه سرا گيالن  صومعه سرا خ برشنورد روبه روي بانک ايران زمين

121 آزمايشگاه تشخيص طبي دکتر مومني آزمايشگاه رودسر گيالن  رودسر،خيابان انقالب،روبروي بيمارستان شهدا 013-42626992

122 (اسفراين)آزمايشگاه تشخيص طبي وليعصر  آزمايشگاه اسفراين خراسان شمالي  زير زمين مسجد اعظم امام خميني-ابتداي خيابان امام رضا -ميدان امام خميني - اسفراين -خراسان شمالي  5837242876

123 آزمايشگاه جرجاني آزمايشگاه البرز کرج 3چهارراه هفت تير، نبش الله  32756170

124 آزمايشگاه دانا آزمايشگاه رشت گيالن  پل بوسار ساختمان دانا- چهار راه گلسار : رشت 01333126087

125 آزمايشگاه دانش آزمايشگاه تهران  تهران 15بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، روبروي سازمان انتقال خون، کوچه فر دانش، پالک  62974

126 آزمايشگاه دانش آزمايشگاه خرم آباد لرستان  6813777516شهداي شرقي روبه روي بانک رفا ساختمان نور کد پستي  33304549

127 آزمايشگاه دانش آزمايشگاه قم قم  10کوچه شماره-دي19خيابان-قم 025-37705224

128 آزمايشگاه دانش آزمايشگاه زاهدان سيستان و بلوچستان  خيابان شهيد مدرس ، جنب مرکز طب تصويري ، مجتمع پزشکي آيند 33426275

129 آزمايشگاه دانش آزمايشگاه گرگان گلستان  13خيابان وليعصر، عدالت 

130 آزمايشگاه دانش آزمايشگاه سمنان سمنان  ميدان سعدي 02333340220

131 آزمايشگاه دانش نوين آزمايشگاه اردبيل اردبيل  کوچه شهيد لطفي آذر.ميدان سرچشمه .اردبيل  4533251260

132 آزمايشگاه دانش آزمايشگاه مياندوآب آذربايجان غربي  اروميه،مياندوآب،خيابان شهدا روبروي داروخانه لقمان،ساختمان پزشکان ابريشم،طبقه زيرزمين

133 آزمايشگاه دکتر اسدي آزمايشگاه گچساران کهکيلويه و بويراحمد  خيابان بالديان، روبروي مخابرات 07432228561

134 آزمايشگاه دکتر امير کاهه آزمايشگاه کرمان کرمان  03432487315 آذر برج تاج24ابتدايي خيابان - خيابان شهيد بهشتي - کرمان 

135 آزمايشگاه دکتر جهاني اسدآباد آزمايشگاه اسدآباد همدان  مجتمع پزشکي نور- چهار راه رسالت - خيابان فرهنگ - اسدآباد 8133122819

136 آزمايشگاه دکتر سيده اديب حسيني نصب آزمايشگاه سنندج کردستان  سنندج، خيابان آبيدر، پايينتر از ميدان مولوي کرد، کوچه پرتوي 08733239072

137 آزمايشگاه دکتر عزيزي آزمايشگاه ياسوج کهکيلويه و بويراحمد  ياسوج خيابان کودک 7433229608

138 آزمايشگاه دکتر عسگري آزمايشگاه بندرانزلي گيالن  خيابان شهيد مطهري 01844548002

139 آزمايشگاه دکتر قهاري آزمايشگاه بابلسر مازندران  خيابان امام، کوچه شهيد اکبري 01135252606

140 آزمايشگاه هرمزگان (بندرعباس)آزمايشگاه دکتر کاظمي آزمايشگاه بندرعباس هرمزگان  طبقه اول-ساختمان پزشکان بهشت بندر-ابتداي بهشت بندر-بلوار امام خميني-بندرعباس-هرمزگان  7633684922

141 آزمايشگاه دکتر کيهاني آزمايشگاه سيرجان کرمان  خيابان شريعتي-سيرجان -کرمان  42204080

142 آزمايشگاه دکتر موسوي آزمايشگاه بندرعباس هرمزگان  طبقه همکف- ساختمان پزشکان پارسيان - چهار راه مرادي - بندرعباس - استان هرمزگان  076-32233243

143 آزمايشگاه دکتر مويد آزمايشگاه مشهد خراسان رضوي  ابتداي خيابان پرستار-احمد آباد-مشهد -خراسان رضوي 051-38428360

144 آزمايشگاه دکتر مهران احمدي آزمايشگاه بهشهر مازندران  بهشهر،خيابان امام ، روبروي بازار شريعت 011-34531369



145 آزمايشگاه دکتر نشاط آزمايشگاه فارس آزمايشگاه شيراز فارس  بانک سينا- طبقه دوم-ابتداي کوچه شهيد عباييان-حد فاصل بيمارستان شهيد فقيهي و هتل پارس -خيابان زند-شيراز 07132335753

146 آزمايشگاه دکتر ورمزياري آزمايشگاه خرم آباد لرستان  خيابان امام خميني، جنب سينما تماشا 06612222155

147 آزمايشگاه دکتر ويشگايي آزمايشگاه تهران  تهران ، طبقه همکف219 متري رسالت، بين چهارراه رشيد و تيرانداز، جنب بانک تجارت، ساختمان پزشکان زرين، شماره 45تهرانپارس، 

148 آزمايشگاه دکتر يزدان پناه آزمايشگاه کرمان کرمان  کرمان چهارراه باغ ملي 32238753

149 آزمايشگاه دکتراميرآبي آزمايشگاه اردبيل اردبيل  مقابل مسجد سرچشمه، جنب بانک تجارت مرکز، بن بست ياسمين 045-33234017

150 آزمايشگاه دنا آزمايشگاه ياسوج کهکيلويه و بويراحمد  ياسوج  خيابان چمران  آزمايشگاه دنا 7433223866

151 (البرز)آزمايشگاه دنا  آزمايشگاه البرز کرج 2طبقه - 151پالک -نبش خيابان شهيد نيک دهقان-روبروي اداره برق-کرج طالقاني شمالي-البرز 36113

152 آزمايشگاه دي همدان آزمايشگاه همدان همدان  56همدان خيابان پاستور کوچه پاستور ش 8138281570

153 آزمايشگاه دي آزمايشگاه يزد يزد  يزد،خيابان کاشاني،جنب پمپ بنزين 36285052

154 آزمايشگاه تشخيص پزشکي رازي آزمايشگاه رشت گيالن  خيابان امام خميني روبروي آرد کوبي: رشت  01133224647

155 آزمايشگاه رازي آزمايشگاه قروه کردستان  قروه، خيابان شريعتي، کوچه اسوت 35226750

156 آزمايشگاه سمنان (شاهرود)آزمايشگاه رازي  آزمايشگاه شاهرود سمنان  ابتداي خيابان امام آزمايشگاه تشخيص طبي رازي-شاهرود  023-32224700

157 آزمايشگاه رازي سمنان آزمايشگاه سمنان سمنان  ساختمان پزشکان معلم- ميدان معلم - سمنان  023-33445942

158 آزمايشگاه رازي آزمايشگاه خرم آباد لرستان  بين ميدان شهدا و چهارراه فرهنگ/خرم آباد 

159 آزمايشگاه رازي گرمسار آزمايشگاه گرمسار سمنان  گرمسار ميدان شهدا مجتمع صدف 023-34229066

160 (تهران)آزمايشگاه زمرد آزمايشگاه تهران  تهران 20پالک -خيابان ناطق نوري -خيابان گل نبي-ابتداي پاسداران-تهران 26702134

161 آزمايشگاه ژنتيک پزشکي تهران آزمايشگاه تهران  تهران 10کوچه معير يک پالک -پايين تر از چهارراه طالقاني-خيابان مفتح جنوبي-تهران 021-43000002

162 آزمايشگاه ژنتيک ژنوم آزمايشگاه تهران  تهران 14واحد  - 4طبقه  - 4پالک - خيابان سي و دوم - باالتر از پارک ساعي - خيابان ولي عصر - تهران  021-88208376

163 آزمايشگاه سپيد علي اباد آزمايشگاه علي آباد گلستان  طبقه زيرزمين-مجتمع آريا-چهارراه جنگلده-علي آباد 01734238336

164 خرمشهر آزمايشگاه خوزستان- آزمايشگاه سالمت  آزمايشگاه خرمشهر خوزستان  جنب داروخانه دکتر خسروي- ابتداي خيابان نقدي - چهارراه مظهري - خرمشهر - خوزستان  061-53511490

165 رشت-آزمايشگاه سينا آزمايشگاه رشت گيالن  چهارراه گلسار، روبروي خيابان نواب 01133118586

166 آزمايشگاه  سينا آزمايشگاه بابلسر مازندران  خيابان امام، کوچه بهار 01135332715

167 آزمايشگاه سينا آزمايشگاه سياهکل گيالن  خيابان شهيد بهشتي 42322762

168 آزمايشگاه سينا آزمايشگاه گرگان گلستان  01732251884 ساختمان آرمان طبقه همکف13گلستان گرگان خيابان ولي عصر انتهاي عدالت 

169 آزمايشگاه سينا آزمايشگاه گنبدکاووس گلستان  خيابان طالقاني، جنب بيمه ايران، ساختمان دکتر پورقاز طبقه دوم 01733235930

170 (اهواز)آزمايشگاه سينا  آزمايشگاه اهواز خوزستان  6135716541 طبقه سوم  باالي داروخانه رسولي64پادادشهر بلوار جواد االئمه  مجتمع پزشکي پاداد پالک - اهواز

171 (خوي)آزمايشگاه سينا  آزمايشگاه خوي آذربايجان غربي  ساختمان پزشکان افتخاري-کوچه مدرس- خيابان امام- خوي- آذربايجان غربي 4436231421

172 آزمايشگاه سينا بوشهر آزمايشگاه بوشهر بوشهر  روبروي استانداري- بوشهر  07733535428

173 آزمايشگاه پاتوبيولوژي شفا آزمايشگاه سنندج کردستان  سنندج، سه راهي نمکي 08733241611

174 (اراک)آزمايشگاه شفا آزمايشگاه اراک مرکزي  ، جنب سينما قصر طالئي، ساختمان پزشکان شفا(ره)خيابان امام خميني 8642221510

175 آزمايشگاه شيدائي آزمايشگاه اردبيل اردبيل  ميدان سرچشمه، کوي طوي، ساختمان پزشکان نويد

176 آزمايشگاه صبور آزمايشگاه ايالم ايالم  خيابان سعدي جنوبي، کوچه جنب اورژانس 08413368000

177 آزمايشگاه صدرا آزمايشگاه يزد يزد  يزد بلوار جمهوري جنب بيمارستان افشار 035-35250625

178 آزمايشگاه فارابي آزمايشگاه بندرعباس هرمزگان  سه راه پلنگ صورتي، ساختمان پزشکان البرز، طبقه اول

179 آزمايشگاه فارابي آزمايشگاه گنبدکاووس گلستان  قبل از بيمه ايران مرکزي-خيابان طالقاني شرقي 01733225001

180 آزمايشگاه فاضل آزمايشگاه بيجار کردستان  بيجار، چهارراه پست، آزمايشگاه فاضل 08738221919

181 آزمايشگاه فروردين آزمايشگاه تهران  تهران 1026خيابان کارون، تقاطع امام خميني، ساختمان  02121663738

182 آزمايشگاه فروردين نوين آزمايشگاه تهران  تهران انتهاي بلوار کشاورز، روبروي مجتمع بيمارستان 02166902121

183 آزمايشگاه کاوش آزمايشگاه گرگان گلستان  2-01732336300 ساختمان اردوان11عدالت 

184 آزمايشگاه کسري همدان آزمايشگاه همدان همدان  آزمايشگاه پاتوبيولوژي کسري- طبقه دوم - ساختمان پزشکان کسري  - (ايستگاه عباس آباد)نرسيده به ميدان شريعتي - خيابان شريعتي - همدان  08132523385

185 يزد-آزمايشگاه کسري  آزمايشگاه يزد يزد  يزد صفاييه خيابان تيمسار فالحي روبرو بازارچه اطلسي 035-38261060

186 مسجد سليمان-آزمايشگاه کوثر آزمايشگاه مسجدسليمان خوزستان  طبقه دوم(ساختمان شهيد شهني فيض)خوزستان،مسجد سليمان،خيابان آزادي،کلينيک سپاه 061-43221920

187 آزمايشگاه البرز- آزمايشگاه کوروش بلوار ارم  آزمايشگاه البرز کرج کرج ، مهرشهر، بلوار ارم، سه راه شهرداري، ساختمان آميتيس 33342789

188 آزمايشگاه کيلينيکال و مولکولي دکترنژاده آزمايشگاه تهران آزمايشگاه تهران  پيشوا ميدان امام-پيشوا 36725300

189 آزمايشگاه مديا آزمايشگاه تهران  تهران

190 آزمايشگاه مديکال آزمايشگاه تهران  تهران ميدان امام حسين، ابتداي خيابان انقالب، روبروي ايستگاه مترو

191 آزمايشگاه مرکزي فرديس آزمايشگاه البرز کرج 35 پالک 15کرج ، فرديس فلکه دوم،خيابان  36541900

192 آزمايشگاه مرکزي آزمايشگاه خرم آباد لرستان  403خيابان شهداي غربي، پالک 

193 آزمايشگاه مسعود آزمايشگاه تهران  تهران 474خيابان ميرداماد، روبروي ساختمان اسکان، جنب بانک پارسيان، پالک  85586

194 آزمايشگاه ملت آزمايشگاه رشت گيالن  بلوار شهيد انصاري بلوار احمد زاده روبروي بوستان ملت 32733097

195 آزمايشگاه مهر آزمايشگاه تهران آزمايشگاه تهران  ورامين ساختمان پزشکان مهدي-خيابان شهدا-ميدان امام-ورامين 36256415

196 آزمايشگاه مهر آزمايشگاه البرز هشتگرد خيابان امام، روبروي بانک ملي

197 آزمايشگاه مهر آزمايشگاه يزد يزد  يزد،بلوار طالقاني بعد از آزمايشگاه مرکزي 035-37253937

198 آزمايشگاه ميالد آزمايشگاه اصفهان اصفهان  اصفهان،خيابان آمادگاه،بن بست ميالد،ساختمان ميالد،آزمايشگاه ميالد 031-32222430

199 آزمايشگاه نور آزمايشگاه خرم آباد لرستان  6813757585شهداي شرقي نرسيده به پل شهدا ابتداي کوچه مخابرات کد پستي  06612232939

200 (شوشتر)آزمايشگاه نور آزمايشگاه شوشتر خوزستان  شوشتر خيابان رجايي غربي روبه روي بيمارستان الهادي جنب حسينيه اعظم 36221944

201 آزمايشگاه نوين تويسرکان آزمايشگاه تويسرکان همدان  جنب بانک سپه- خيابان باهنر - تويسرکان - همدان  081-34925477

202 آزمايشگاه نيلو آزمايشگاه رشت گيالن  چهار راه گلسار  جنب خيابان نواب:رشت 01333116062

203 آزمايشگاه نيمه شعبان آزمايشگاه کرمان کرمان  چهارراه شعبانيه- بهمن 22بلوار -کرمان  33321991

204 آزمايشگاه و پاتوبيولوژي پرتو آزمايشگاه البرز کرج 2طبقه -ساختمان ستاره-ابتداي کوچه شهيد ساجدي -طالقاني جنوبي-چهارراه طالقاني-کرج 32732957

205 آزمايشگاه و پاتوبيولوژي و تشخيص طبي بهنود آزمايشگاه البرز کرج طبقه دوم و سوم- ساختمان ايران زمين - 73پالک - جنب بانک تجارت - خيابان درختي - کرج - البرز  026-33517463

206 آزمايشگاه هادي آزمايشگاه سمنان سمنان  ساختمان صدف طبقه اول- ميدان سعدي - سمنان  02333335552

207 آزمايشگاه ياس آزمايشگاه خرم آباد لرستان  خيابان شهداي غربي آزمايشگاه ياس 33310083

208 آسيا بيمارستان تهران  تهران (بخارست)خيابان شهيد بهشتي، خيابان شهيد احمد قيصر  88733571

209 آوا کرج دندانپزشکي البرز کرج کرج خ اصلي گوهردشت بين خيابان نهم و دهم غربي ط باالي بانک قوامين 2634213123

210 مطب دندانپزشکي آوا عمادالساداتي مطب تهران  تهران 17، واحد 3، بين چهارراه ديباجي و قنات، کوچه حسينيه، ساختمان پزشکان نرگس، طبقه (دولت)خيابان شهيد کالهدوز 02122567399

211 آهنگ سالمتي فيزيوتراپي تهران  تهران 8، واحد 2، طبقه 389خيابان فرجام، بين عبادي و سراج، ساختمان ارم، پالک  02177292589

212 آيت اهلل صدوقي بيمارستان اصفهان اصفهان  حدفاصل چهارراه نورباران و هشت بهشت-خيابان بزرگمهر-اصفهان 031-32912028

213 آيت اهلل طالقاني بيمارستان تهران  تهران چمران، اوين، جنب دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي

214 آيت اهلل طالقاني بيمارستان مشهد خراسان رضوي  بزرگراه آسيايي، سه راه فردوسي

215 آيت اهلل يثربي بيمارستان کاشان اصفهان  بلوار قطب راوندي، بلوار پرستار، جنب بيمارستان شهيد بهشتي 03155621531

216 آيت اله طالقاني بيمارستان اروميه آذربايجان غربي  طالقاني... خيابان کاشاني، مرکز آموزشي درماني آيت ا 044-33444591

217 آيت اله عليمراديان بيمارستان نهاوند همدان  جاده بروجرد، بلوار جانبازان

218 آيت اله کاشاني بيمارستان شهرکرد چهارمحال بختياري  خيابان پرستار 3832228600

219 (تهران)ابن سينا بيمارستان تهران  تهران فلکه دوم صادقيه، ابتداي آيت اهلل کاشاني 44092621

220 (مشهد)ابن سينا بيمارستان مشهد خراسان رضوي  فلکه بوعلي، جنب نقليه استان قدس 37112701-9

221 ابوذر فيزيوتراپي تهران  تهران 10خيابان قزوين، انتهاي قلعه مرغي، ابتداي خيابان ابوذر، شماره 02155670777

222 (پيوند)ابوعلي سينا  بيمارستان شيراز فارس  2شهر جديد صدرا، فاز 

223 کلينيک دندانپزشکي لبخند دندانپزشکي گرگان گلستان  طبقه دوم- ساختمان البرز  - 81عدالت - جاده ناهارخوران - گرگان - گلستان  01732522588

224 مرکز پزشکي هسته اي تصويربرداري اذربايجان غربي پزشکي هسته اي اروميه آذربايجان غربي  ساختمان تافتاچي-اول کوچه خانباباخان-خيابان خيام شمالي-اروميه 4432250983

225 ارجمند بيمارستان کرمان کرمان  خ شريعتي پشت ورزشگاه 0342225150

226 دندانپزشکي دکتر ارژنگ خليلي دندانپزشکي تهران  اسالم شهر 2انتهاي خيابان کاشاني،ساختمان پزشکان مقدم،طبقه 02156153646

227 مطب دکتر ارغوان مهدوي ايزدي دندانپزشکي تنکابن مازندران  26ميدان شهيد شيرودي، ساختمان پزشکان پارس، طبقه سوم، واحد 01154229848

228 ارغوان مهدوي دندانپزشکي تنکابن مازندران  ميدان شهيد شيرودي، ساختمان پارس 01154229848

229 کرمانشاه-ارمايشگاه فردا آزمايشگاه کرمانشاه  کرمانشاه چهارراه مهديه خ مويد ساختمان صبحان طبقه اول 08337239567

230 اروند بيمارستان اهواز خوزستان  خيابان سي متري، خيابان شهيد قنواتي 06132933347

231 آزمايشگاه اريترون آزمايشگاه اصفهان اصفهان  اصفهان،خيابان شيخ صدوق شمالي،خيابان شيخ مفيد غربي 031-36631906

232 کرمانشاه-ازمايشگاه سينا آزمايشگاه کرمانشاه  کرمانشاه کرمانشاه باالتر از چهارراه جوانشير جنب بانک پارسيان ساختمان پزشکان حکيم طبقه همکف

233 استاد مطهري بيمارستان جهرم فارس  بلوار استاد مطهري

234 درمانگاه دندانپزشکي غدير دندانپزشکي تهران  تهران 9تهران ميدان بهارستان خيابان ابن سينا روبروي تاالر سياره کوچه دانشسرا پالک  77523925

235 مطب دکتر شيده اسکندري مطب سمنان سمنان  طبقه سوم- ساختمان امين - نبش مولوي دوم - بلوار قائم - سمنان  02333330655

236 آزمايشگاه دکتر اسماعيل زاده تصويربرداري اذربايجان غربي آزمايشگاه اروميه آذربايجان غربي  جنب ساختمان ايرانمهر-کوچه بابا خانباباخان-خيابان خيام شمالي-اروميه  4432234737

237 آزمايشگاه پاتوبيولوژي اصحاب يمين آزمايشگاه خراسان جنوبي بيرجند 4خيابان مفتح - بيرجند - خراسان جنوبي  056-32231818

238 قائم دندانپزشکي شيراز فارس  جنب عطاري چهل گياه- نرسيده به سه راه عفيف آباد - خيابان قصرالدشت - شيراز  07136288002

239 دندانپزشکي دکتر افشين مسلمي دندانپزشکي ساري مازندران  301 واحد 3مرکز پزشکي سوگل طبقه 17ساري،خيابان فرهنگ،فرهنگ  01133113513

240 افضلي پور بيمارستان کرمان کرمان  بزرگراه امام پرديسه افضلي پور 3433222250

241 افالطونيان بيمارستان بم کرمان  جاده کرمان، زاهدان اتوبان اول شهر

242 بيمارستان و زايشگاه اقبال بيمارستان تهران  تهران خيابان آذربايجان، نبش خيابان رودکي 66832495

243 اکبر بيمارستان مشهد خراسان رضوي  14روبروي کاوه - بلوار شهيد کاوه - ميدان شهيد جوان - بلوار شهيد فکوري 5138713802

244 البرز بيمارستان تهران  تهران 38خيابان وصال شيرازي، باالتر از پمپ بنزين، روبروي بانک کشاورزي، پالک 

245 (س)الزهرا   بيمارستان کرمان کرمان  14خيابان کارگر، نبش کارگر 

246 1121186 بيمارستان تبريز آذربايجان شرقي  (س)خيابان ارتش جنوبي، چهارراه باغ شمال، مرکز اموزشي و درماني الزهرا  35577223

247 الغدير بيمارستان تهران  تهران ميدان رسالت، خيابان هنگام، ميدان الغدير

248 الغدير ابهر بيمارستان زنجان بيمارستان زنجان زنجان  جنب دانشکده پرستاري- بلوار پرستار - شهرستان ابهر انتهاي بلوار آيت اله خامنه اي - زنجان 02435368200

249 کلينيک دندانپزشکي شريعتمداري دندانپزشکي کرمان کرمان  18، طبقه دوم، پالک 3بلوار جمهوري، خيابان والفجر جنوبي، نبش کوچه شماره  03432449318

250 ام آر آي سهروردي مرکز تصوير برداري تهران  تهران 2سهروردي شمالي باالتر از خرمشهر نرسيده به ميدان پاليزي دست چپ نبش کوچه کنگاور پالک  88756322

251 (س)ام البنين  بيمارستان مشهد خراسان رضوي  16چهارراه زرينه، نبش آزادي  32231061-5

252 ام ليال بيمارستان بندرعباس هرمزگان  بلوار امام خميني، نايبند شمالي، پشت آستان سيد مظفر 33333339

253 (ع)امام حسين  بيمارستان گلپايگان اصفهان  (ع)بيمارستان امام حسين -روبه روي پمپ بنزين - بلوار معلم-شهرستان گلپايگان- اصفهان 3157244211

254 (ع)امام حسين  بيمارستان مشهد خراسان رضوي  3وحيد  - 18خيابان شهيد مفتح - مشهد 051-32787001

255 (ع)امام حسين  بيمارستان زنجان زنجان  ابتداي کوي فرهنگ

256 (کرمانشاه)(ع)امام حسين  بيمارستان کرمانشاه  کرمانشاه طاقبستان، نرسيده به پارک کوهستان 08334274638

257 امام حسين بيمارستان گلپايگان اصفهان 

266 بيمارستان امام خميني آباده بيمارستان آباده فارس  فارس،آباده،بلوار شهيد چمران 07144333311

259 (ع)امام حسين بيمارستان مالير همدان  (ع)خيابان پارک، خيابان دانشگاه بلوار پرستاران، بيمارستان امام حسين  31112100

260 امام خميني بيمارستان دهدشت کهکيلويه و بويراحمد  انتهاي خيابان سپاه پاسداران 74322659016

261 امام خميني بيمارستان محالت مرکزي  استان مرکزي، شهرستان محالت، خيابان جمهوري 086-43222081-3

258 (ع)امام حسين بيمارستان بيجار کردستان  بلوار شهيد رحماني

262 (ره )امام خميني  بيمارستان ديواندره کردستان  خيابان شهيد باقري، روبروي فرمانداري

263 (ره)امام خميني  بيمارستان ايالم ايالم  حيدري... خيابان آيت ا 8433334500

265 (ره)امام خميني  بيمارستان جيرفت کرمان  (ره)بلوار امام خميني  03443316313

264 (ره)امام خميني  بيمارستان سقز کردستان  (ره)خيابان قدس، يمارستان امام خميني 

268 امام خميني ره بيمارستان مهاباد از آذربايجان غربي آذربايجان غربي  بلوار شهيد عبداله پور- خيابان سرباز - مهاباد - آذربايجان غربي  04442226144

278 (ع)امام رضا  بيمارستان کرمانشاه  کرمانشاه سرخه ليژه، بلوار پرستار 08334276344

269 امام خميني سردشت بيمارستان سردشت آذربايجان غربي  کيلومتري شهر، انتهاي خيابان امام، جنب پليس راه5 04444334666

270 (ره)امام خميني بيمارستان اروميه آذربايجان غربي  خيابان ارشاد-مدرس ... بلوار آيت ا-اروميه  4433469931

271 (ره)امام خميني بيمارستان نقده آذربايجان غربي  خيابان دانشگاه

272 (ره)امام خميني بيمارستان قره ضياءالدين آذربايجان غربي  شهر قره ضياءالدين

277 (ع)امام  رضا  بيمارستان سيرجان کرمان  خيابان ابن سينا، بيمارستان امام رضا 42340301

273 (ره)امام خميني بيمارستان پلدشت آذربايجان غربي  خيابان امام 044-34285012

275 (ع  )امام رضا  بيمارستان تبريز آذربايجان شرقي  تبريز، خيابان گلگشت 33363177

276 (ع)بيمارستان امام رضا بيمارستان مشهد خراسان رضوي  (ع)خيابان ابن سينا، حاشيه ميدان امام رضا  38543031

279 (ع)امام رضا بيمارستان الر فارس  شهر جديد، بزرگراه دادمان، روبروي اداره کل راه و شهرسازي 07152242101

280 (ع)امام رضا بيمارستان بندرعباس هرمزگان  (ع)بلوار امام خميني، نايبند شمالي، پشت امامزاده سيد مظفر  33333338

281 (ع)امام رضا بيمارستان کبودرآهنگ همدان  (ع)بلوار وليعصر، جنب پارک آزادگان، بيمارستان امام رضا  035224554

282 (عج)امام زمان  بيمارستان مشهد خراسان رضوي  چهارراه گلريز - 2مصلي - بلوارمصلي  051-33652000

283 (ع)امام سجاد بيمارستان ياسوج کهکيلويه و بويراحمد  جنب هتل آزادي ياسوج 7433220162

284 بيمارستان امام سجاد رامسر بيمارستان رامسر مازندران  خيابان شهيد مطهري، ميدان انقالب، رويروي اداره پست 55222031

285 دانشگاه آزاد(ع)امام سجاد بيمارستان تبريز آذربايجان شرقي  بلوار استاد شهريار، پايين تر از مجتمع تفريحي و فرهنگي باغالر باغي 33286693

286 (ع)امام علي  بيمارستان کميجان مرکزي  (ع)بيمارستان امام علي-بلوار شهيد بهشتي-محله انار 086-35453581-3

287 بيمارستان امام علي سرايان بيمارستان خراسان جنوبي بيمارستان خراسان جنوبي سرايان بلوار شفا-شهرستان سرايان -خراسان جنوبي  05632629601

290 اميد بيمارستان تهران  تهران 15اتوبان همت غرب، بعد از بزرگراه ستاري شمالي، خيابان شهيد کبيري، شاهين شمالي، خيابان بهار شرقي، پالک 02144499127

288 امداد شهيد دکتر بهشتي بيمارستان سبزوار خراسان رضوي  خيابان رازي 44640115

289 اميد بيمارستان مشهد خراسان رضوي  خيابان کوهسنگي، فلکه الندشت 38426082-4

291 فيزيوتراپي اميد کاشان فيزيوتراپي کاشان اصفهان  03155434005 ناجي آباد، بلوار بوستان، ابتداي خيابان بهارستان2فاز 



292 کلينيک دندانپزشکي دکتر راميار کلينيک تهران  تهران 2، طبقه 7جردن، روبروي پمپ بنزين، خيابان بابک، پالک  02122020097

295 اميرالمومنين بيمارستان اراک مرکزي  (ع)مرکز آموزشي درماني اميرالمومنين - جنب دانشکده پزشکي -ميدان بسيج 086-34173601-10

294 داروخانه دکتر امير احمدي داروخانه شاهرود سمنان  32232665-023 بهمن،جنب ساختمان پزشکان رسول اکرم22سمنان،شاهرود،خيابان 

293 اميدوار بيمارستان الر فارس  بخش اوز، خيابان فرهنگ، بيمارستان اميدوار اوز 07152512535-8

296 (ع)اميرالمومنين  بيمارستان تبريز آذربايجان شرقي  تبريز، خيابان قدس 32807702

297 اميران شعبه عينک سازي تهران  تهران 550خيابان دماوند، ايستگاه آيت، پالک  02177477720

298 2اميران شعبه  عينک سازي تهران  تهران 219مجيديه جنوبي، روبروي بانک ملت، پالک  02122526710

299 مرکزآموزشي درماني اميرکبير بيمارستان اراک مرکزي  بيمارستان اميرکبير اراک- ميدان پرستار - خيابان شهيد شيرودي  086-33134715-19

300 کلينيک دندانپزشکي دکتر اميرمسعود مسعودي کلينيک تهران  تهران طالقاني، ساختمان پزشکان دکتر مسعودي، طبقه اول ??بزرگراه فتح، خيابان خليج فارس، بعد از بيمارستان فياض بخش، نبش کوچه  02166265707

301 کلينيک تخصصي تصويربرداري فک و صورت دکتر امين افضلي تصويربرداري گيالن مرکز تصوير برداري رشت گيالن  طبقه دوم- ساختمان مارليک -بعداز راديولوژي مارليک - کوچه شهيد قويدل  - (حاجي آباد )خيابان انقالب - رشت - گيالن  33322778

302 کلينيک دندانپزشکي فروردين کلينيک تهران  تهران 1، طبقه 2خيابان امام خميني، خيابان سپه، بين رودکي و پل نواب، نبش کوچه خبازان، پالک 02166362334

303 مهرپارسه دندانپزشکي تهران  تهران ، ساختمان فجر، طبقه چهارم340خيابان آزادي، روبروي ايستگاه مترو آزادي، پالک  02166062499

304 دندانپزشکي دکتر امين ابوالحسني دندانپزشکي تهران دندانپزشکي تهران  رباط کريم 11واحد-6طبقه-ساختمان پزشکان ابن سينا-کوچه آزادگان سوم-بلوار آزادگان-رباط کريم-تهران 56882040

305 (اطفال)دکتر امين بيدختي  مطب سمنان سمنان  بلوار قائم- سمنان 

306 داروخانه دکتر امينيان داروخانه شاهرود سمنان  32234447-023 بهمن،ابتداي کوچه شهيد مزجي22سمنان،شاهرود،خيابان 

307 آزمايشگاه انديشه آزمايشگاه ساري مازندران  ساري ، خيابان مدرس 1133113124

308 ايت اهلل کاشاني بيمارستان اصفهان اصفهان  کاشاني... کاشاني، بيمارستان آيت ا... خيابان آيت ا

309 ايرانشهر بيمارستان تهران  تهران خيابان شريعتي، نرسيده به سه راه طالقاني، خيابان شهيد جواد کارگر 02177608161

310 ايرانمهر بيمارستان تهران  تهران خيابان شريعتي، نرسيده به دوراهي قلهک

311 ايرانيان پارسا هدف دندانپزشکي تهران  تهران 4واحد.طبقه دوم.24پالک .خيابان کميجاني جنوبي.ابتداي جانبازان غربي.ميدان هفت حوض.نارمک 77938690

312 تصويربرداري ايزدي مرکز تصوير برداري گرگان گلستان  ميدان تاالر فخر الدين اسعد گرگان-گرگان 017173145

313 ايليا عينک سازي همدان همدان  1خيابان پاستور، مجتمع پورسينا، واحد 38252674

314 راديولوژي دهان و فک و صورت مرجان بابادي مرکز تصوير برداري بروجرد لرستان  طبقه چهارم-ساختمان پويا-خيابان شهدا-بروجرد-لرستان 42609946

315 بابک بيمارستان تهران  تهران ، خيابان آذربايجان، خيابان کارون، چهارراه طوس، بيمارستان بابک?منطقه 

316 آزمايشگاه بابک آزمايشگاه تهران  تهران 74خيابان پيروزي، خيابان شکوفه، پالک 02133677895

317 (شهيد اندرزگو)بازرگانان  بيمارستان تهران  تهران خيابان ري، جنب اتوبان شهيد محالتي

318 برادران شهيدمبيني بيمارستان سبزوار خراسان رضوي  خيابان کاشفي شمالي 5-2238100

319 برزويه بيمارستان گنبدکاووس گلستان  131خيابان امامزاده غربي، پالک 

320 برناگر فيزيوتراپي تهران  تهران ، طبقه اول124اميرآبادشمالي، کوچه نهم، پالک  02188353312

321 بزرگمهر فيزيوتراپي شهرکرد چهارمحال بختياري  2، واحد5خيابان سعدي، چهارراه فصيحي، کوچه  03832263204

322 بعثت بيمارستان همدان همدان  ميدان رسالت، بلوار شهيد بهشتي، بلوار شهيد مطهري 32640020

323 بقيه اهلل جماران بيمارستان تهران  تهران تجريش، خيابان باهنر، خيابان جماران، بيمارستان جماران

324 بنت الهدي بيمارستان مشهد خراسان رضوي  خيابان بهار، نرسيده به چهارراه استانداري 051-38590051

325 بوعلي بيمارستان تهران  تهران ميدان امام حسين اول خيابان دماوند 33328036

326 بوعلي بيمارستان زاهدان سيستان و بلوچستان  خيابان اميرالمومنين، بيمارستان بوعلي 33228101

327 بو علي بيمارستان مريوان کردستان  بلوار کردستان

328 فيزيوتراپي به توان فيزيوتراپي زنجان زنجان  زنجان،سعدي وسط جنب کوچه رختشويخانه 024-33363459

329 عينک سازي به ديد عينک سازي خرم آباد لرستان  خرم آباد ،خيابان شهداي شرقي ،جنب بانک سرمايه 066-33306537

330 مرکز جراحي محدود بهار مرکز جراحي محدود بجنورد خراسان شمالي  25 و 29طالقاني شرقي، کوچه گل پامچال، پالک  05832258066

331 آزمايشگاه بهار آزمايشگاه سنندج کردستان  خيابان پاسداران، خيابان شهيد تعريف 08733231414

332 بهار آزمايشگاه آزمايشگاه تهران  تهران 1627پالک-باالتر از فاطمي-خيابان کارگر شمالي-تهران 88961748

333 مطب دندانپزشکي بهاره رشنوادي مطب تهران  تهران 7، واحد 4، طبقه186بلوار کشاورز، بين وصال و نادري، ساختمان پزشگان بلوار، پالک  02188982133

334 بهاره عزيزي دندانپزشکي سنندج کردستان  کردستان سنندج خيابان شهيدتعريف باالتر از کلينيک قاضي ساختمان ژيوار يک طبقه دوم 08733249368

335 کيلينيک دندانپزشکي بيمارستان بهمن دندانپزشکي، زنجان دندانپزشکي زنجان زنجان  پشت دانشگاه روزبه- شهرک پونک - روبروي ستاد فرماندهي نيروي انتظامي -  بهمن 22بزرگراه -زنجان 02433039999

336 پزشکي هسته اي بهبد غرب تصويربرداري تهران مرکز تصوير برداري تهران  شهر قدس واحد يک-407پالک -روبروي کوچه شهيد مدني -بلوارمصلي-شهرقدس 46886040

337 بهبود بيمارستان تبريز آذربايجان شرقي  خيابان ارتش جنوبي، نرسيده به چهار راه باغ شمال

338 بهزاد فيزيوتراپي کرمانشاه  کرمانشاه 6پالک -خ تختي-خ کاشاني-شهرک الهيه-کرمانشاه 8338268829

339 (تهران)بهمن بيمارستان تهران  تهران شهرک غرب، خيابان ايران زمين شمالي، روبروي فرهنگسراي قانون 82499760

340 1121571 دندانپزشکي کرمانشاه  کرمانشاه 71روبروي بلوار سجاد، پالک  08337267616

341 دکتر بيژن حيادخت دندانپزشکي آستارا گيالن  طبقه دوم- ساختمان سوسنگرد - خيابان حکيم نظامي - آستار  44826696

342 بيمارستان تختخوابي بيستون215بيمارستان  کرمانشاه  کرمانشاه بلوار کيهانشهر، جنب شهرک رسالت 08338321701

343 بيمارستان آريا بيمارستان سنندج کردستان  شهرک بهاران، ميدان قانع، جنب پارک شهرداري 08733783300

344 بيمارستان اصفهان دانشگاه آزاد اسالمي نجف آباد بيمارستان اصفهان اصفهان  شيخ بهايي

345 بيمارستان اعصاب و روان نوريه بيمارستان کرمان کرمان  ابتداي سه راه مديريت-کرمان 03433126601

346 (ع)بيمارستان امام حسين  بيمارستان کرمان کرمان  روبروي بيمارستان با هنر- ابتداي خيابان قرني -کرمان  03432265016

347 بيمارستان امام خميني بيمارستان پيرانشهر آذربايجان غربي  خيابان پزشک 04444229722

348 خوي (ره)بيمارستان امام خميني  بيمارستان خوي آذربايجان غربي  ميدان فهميده-  خرداد 15بلوار - خوي - آذربايجان غربي  044-36465255

349 بيمارستان امام خميني چايپاره بيمارستان اروميه آذربايجان غربي  خيابان بيک جوان-شهر چايپاره -آذربايجان غربي 

350 نهاجا(ع)بيمارستان اميرالمومنين بيمارستان بوشهر بوشهر  پايگاه هوايي-بوشهر  07731542072

351 بيمارستان تخصصي اميد بيمارستان اروميه آذربايجان غربي  اروميه شهرک فرهنگيان جنب خيابان اميد 4433854410

352 بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي بيمارستان ميالد بيمارستان الهيجان گيالن  ابتداي بزرگراه شمالي الهيجان به لنگرود- الهيجان - گيالن  42426670

353 تهران بيمارستان تهران  تهران خيابان کريم خان زند ، خيابان سنائي 88821021

354 بيمارستان چشم پزشکي بينا بيمارستان تهران  تهران بزرگراه رسالت، قبل از خروجي کرمان، مقابل مجتمع تجاري دنياي نور 02126300164

355 مشهد خراسان رضوي- بيمارستان چشم پزشکي بينا  بيمارستان مشهد خراسان رضوي  45سيدرضي-بلوار سيد رضي - مشهد 36021590

356 بيمارستان چشم پزشکي نگاه بيمارستان تهران  تهران (کتابي)خيابان دکتر شريعتي، سه راه ضرابخانه، جنب اتوبان همت، خيابان شهيد گل نبي  23555

357 بيمارستان حضرت رسول فردوس بيمارستان خراسان جنوبي فردوس بلوار امام رضا- فردوس - خراسان جنوبي  05631627300

358 بيمارستان حضرت فاطمه بيمارستان اراک مرکزي  (س)، ميدان شهيد ناصري بيمارستان فاطمه(بلوار دادگستري)ساوه، ميدان دانشگاه، بلوار شهيد ناصري 086-42442400

359 مرکزآموزشي درماني خوانساري بيمارستان اراک مرکزي  مرکز درماني خوانساري-انتهاي خيابان دانشگاه  086-33675000-4

360 بيمارستان تختي ويژه کودکان سرطاني100(محک)بيمارستان خيريه  تهران  تهران دارآباد، جاده لشگرک بلواراوشان، بلوار جنت، بلوارمحک

361 بيمارستان دکتر فرهمندفر بيمارستان شيراز فارس  خيابان قصرالدشت، ابتداي گوگردي 07136260066

362 بيمارستان رضوي بيمارستان مشهد خراسان رضوي  بزرگراه شهيد کالنتري، بعداز پل قائم 051-36002175

365 بيمارستان شمس اروميه بيمارستان اروميه آذربايجان غربي  188اروميه،خيابان شهيد بهشتي،باالتر از کوي منصور افشار،پالک  33434490

363 بيمارستان روانپزشکي کارگرنژاد بيمارستان کاشان اصفهان  55540026 بلوار قطب راوندي، بيمارستان اعصاب و روان کارگرنژاد5کاشان، کيلومتر 

364 بيمارستان سينا بيمارستان سمنان سمنان  بلوار شهيد اخالقي، پشت پمپ بنزين پيوندي

366 بيمارستان شهدا بيمارستان کرمانشاه  کرمانشاه

367 بيمارستان شهداي تکاب بيمارستان تکاب آذربايجان غربي  خيابان انقالب، جنب شهرداري 044-45522871

368 بيمارستان شهسوار بيمارستان تنکابن مازندران  تنکابن خيابان جمهوري کوچه شهيد پورسعيد جنب فرمانداري بيمارستان خصوصي تنکابن

369 بيمارستان شهيد سيد مصطفي خميني بيمارستان خراسان جنوبي طبس بلوار مطهري، بيمارستان شهيد سيد مصطفي خميني

370 بيمارستان صدربه آفرين بيمارستان تهران  تهران 8ميدان وليعصر، خيابان کريمخان زند  خيابان به آفرين شماره  02166405476

371 عرفان نيايش بيمارستان تهران  تهران 7، خيابان بهار، پالک (شاهين)بزرگراه نيايش شرق، سه راه کبيري طامه  02144610850

372 بيمارستان فاطمه زهرا نقده بيمارستان نقده آذربايجان غربي  خيابان امام خميني 04435633899

373 (بين الملل)بيمارستان فوق تخصصي تنديس  بيمارستان تهران  تهران 2پالک -خيابان تنديس -آرش -باالتر از اسفنديار -جردن -تهران  75254000

374 بيمارستان فوق تخصصي شمال بيمارستان آمل مازندران  47بلوار مدرس، آفتاب 

375 بيمارستان فوق تخصصي هاجر بيمارستان تهران  تهران تهران،خيابان وليعصر،تقاطع خيابان بهشتي، 021-88556671-5

376 اردبيل-بيمارستان قائم بيمارستان اردبيل اردبيل  جنب هتل دريا

377 بيمارستان قائم رشت بيمارستان رشت گيالن  رشت، اول جاده فومن، نرسيده به دخانيات،بلوار شهيد افتخاري 33565011-13

378 بيمارستان قلب فرشچيان بيمارستان همدان همدان  خيابان مهديه باالتر از دانشگاه بوعلي سينا- همدان 08138251244

379 بيمارستان کوثر زيرکوه بيمارستان خراسان جنوبي فردوس شهرستان زيرکوه- خراسان جنوبي  05631089400

380 الله بيمارستان تهران  تهران ، خيابان سيماي ايران، نبش فالمک جنوبي5شهرک غرب، فاز  81472000

381 بيمارستان محب کوثر بيمارستان تهران  تهران خيابان سيدجمال الدين اسدابادي، خيابان بيست و سوم، خيابان فراهاني پور 42702

382 بيمارستان محب مهر بيمارستان تهران  تهران خيابان وليعصر ، باالتراز ميدان ونک ، خيابان والي نژاد ، جنب بيمارستان هاشمي نژاد 88644630

383 بيمارستان محب ياس بيمارستان تهران  تهران خيابان کريم خان زند، انتهاي خيابان نجات الهي شمالي 02142046

384 (خميني شهر)بيمارستان منظريه  بيمارستان خميني شهر اصفهان  03133604447

385 بيمارستان مهرآئين بيمارستان تهران  تهران 785شماره - بلوار امام خميني - لواسان - تهران  25713

386 بيمارستان نور بيمارستان تهران  تهران 106خيابان وليعصر، باالتر ازظفر، ابتداي خيابان اسفنديار، پالک 

387 بيمارستان نورافشار بيمارستان تهران  تهران ميدان تجريش، نياوران، خيابان پورابتهاج، خيابان خداوردي، کوچه شهيد صادقين

388 بيمارستان و زايشگاه پاستورنو بيمارستان مشهد خراسان رضوي  خيابان پاستور- بلوار احمد آباد 051-38440494

389 بيمارستان و زايشگاه کوثر ايالم بيمارستان ايالم ايالم  (ع)بلوار امام علي 

390 بيمارستان واليت بيمارستان قزوين قزوين  بهمن ميدان تعاون22کوي الهيه بلوار 33790620

391 بيمارستان وليعصر بيمارستان آبيک قزوين  شهرک قدس، فاز يک، بيمارستان وليعصر

392 آزمايشگاه پاتوبيولوژي دکتر حسني آزمايشگاه بروجرد لرستان  24پالک -خيابان تختي-بروجرد-لرستان 06642503024

393 پاتوبيولوژي و ژنتيک آتبين آزمايشگاه آزمايشگاه تهران  تهران 81پالک-خيابان منصور-ابتداي مطهري-خيابان ولي عصر-تهران 86030061

394 پاراکلينيکي بيمارستان پيامبران مرکز تصوير برداري تهران  تهران فلکه دوم صادقيه، بلوار آيت اهلل کاشاني، بلوار اباذر 02144078392

395 پارس بيمارستان تهران  تهران بلوار کشاورز، نرسيده به خيابان عبداله زاده 02188960051

396 پارس بيمارستان شيراز فارس  خيابان قصرالدشت، سه راه برق 07132336006

397 آزمايشگاه پارس الهيجان آزمايشگاه الهيجان گيالن  خيابان استقالل، روبروي مخابرات سابق 42344600

398 پارس آزمايشگاه آزمايشگاه صومعه سرا گيالن  خيابان برشنورد، کوچه حسيني 44329390

399 آزمايشگاه پارس آزمايشگاه اردبيل اردبيل  6پالک -کوچه ي جنب مسجد سرچشمه -ميدان سرچشمه 453326004

400 فيزيوتراپي پارس توان فيزيوتراپي گرگان گلستان  گرگان،خيابان وليعصر چهارراه تابلو شهريور مرکزي نرسيده به ميدان گرگانپارس 1732321545

401 پارسا بيمارستان تهران  تهران باالتراز ميدان راه آهن، ولي عصر جنوبي، بين مختاري و مولوي 02155377204

402 (تهران)پارسيان بيمارستان تهران  تهران سعادت آباد، ميدان کاج، بلوار سرو شرقي، نرسيده به ميدان فرهنگ 22363312

403 پاسارگاد بيمارستان تهران  تهران 144خيابان شريعتي، نرسيده به سه راه طالقاني، روبروي خيابان آمل، پالک  02177601052

404 پاسارگاد درمانگاه شاهرود سمنان  متري امام، خيابان نگارستان 28 02332246068

405 پاستور بيمارستان قزوين قزوين  ميدان وليعصر، بلوار خامنه اي، روبروي هتل مرمر 02813368011

406 بيمارستان پاستور بم بيمارستان بم کرمان   جاده بم بروات5کيلومتر 

407 آزمايشگاه پاستور آزمايشگاه سنندج کردستان  خيابان مولوي،نبش کوچه سوسن 08733236358

408 البرز-آزمايشگاه پاستور آزمايشگاه البرز کرج ساختمان پاستور-3پالک-2کوچه ميثم-سه راه رجايي شهر 34456523

409 پاستورنو بيمارستان تهران  تهران خيابان شهيد احمد قصير نبش کوچه هشتم

410 خرداد مهديشهر15بيمارستان  بيمارستان مهدي شهر سمنان  02333622990 خرداد15رو به روي بيمارستان - خ امام - مهديشهر 

411 پايگاه شکاري ترابري خلبان شهيد عباس دوران بيمارستان شيراز فارس  بلوار شهيد مدرس، جنب درب دوم پايگاه هوايي شهيد دوران 07137239972

412 پرنيان فيزيوتراپي فيزيوتراپي البرز کرج 12، واحد 4بين چهارراه مصباح و کارخانه قند، جنب پل هوايي، نبش کوچه صفا، ساختمان نقشيه، طبقه  32560534

413 دندانپزشکي دکتر حبيب پرهمت دندانپزشکي ايالم ايالم  202خيابان طالقاني نرسيده به چهار راه سعدي جنب پاساژباغ اسالمي کوچه اسالمي ساختمان پارسيان واحد  08433382525

414 پزشکي هسته اي انديشه زرين تصويربرداري مرکز تصوير برداري تهران  تهران .نبش انديشه يکم-خيابان انديشه اصلي-چهارراه اول-خيابان عباس آباد-خيابان شريعتي-تهران 22410648

415 پزشکي هسته اي پرتو مرکز تصوير برداري تهران  تهران ، طبقه اول68خيابان شريعتي، روبروي مترو قلهک، نرسيده به خيابان دولت، کوچه سجاد، پالک  02122640928

416 پزشکي هسته اي طبيب تصويربرداري مرکز تصوير برداري البرز کرج 161بنبست ميثمي، پالک-چهارراه طالقاني، بلوار قائم 32702364

417 (گاما اسکن مرکزي)پزشکي هسته اي مرکزي  مرکز تصوير برداري تهران  تهران 1شهرک غرب، تقاطع بلوار دريا و پاکنژاد، ضلع شمال غربي، نبش بهاران، پالک 

418 پزشکي هسته اي نيک پرتو مرکز تصوير برداري تهران  تهران 19فلکه دوم صادقيه، بلوار آيت اله کاشاني،نرسيده به پمپ بنزين، پالک  02144035973

419 (ع)کلينيک دندانپزشکي امام زمان  کلينيک تهران  اسالم شهر ميدان نماز، پشت پمپ بنزين، بيمارستان تخصصي امام زمان 02156691373

420 شيراز-کيلينيک تخصصي فيزيوتراپي پويا گستر فيزيوتراپي  فيزيوتراپي شيراز فارس  304،واحد3بلوار معالي آباد، حدفاصل پزشکان و دوستان، جنب بانک اقتصاد نوين،ساختمان اوتانا،طبقه  07136341923

421 1121823 دندانپزشکي البرز کرج 202-201متري گلشهر، روبروي خيابان درختي،  نبش خيابان کتوئي زاده، مجتمع گلستان، طبقه دوم، پالک 45 02633526400

450 (بيمارستان توحيد )شرکت پزشکان لرستان  بيمارستان خرم آباد لرستان  قاضي آباد،خيابان توحيد، ميدان دوم 33408200

422 (ص)پيامبر اعظم  بيمارستان کرمان کرمان  کرمان خيابان ابوحامد

424 دکتر پيروز وجداني دندانپزشکي الهيجان گيالن  خيابان شهيد کريمي، کوچه توکلي، ساختمان زحمتکش، طبقه همکف 01342233888

425 آزمايشگاه پاتوبيولوژي پيشگام آزمايشگاه خراسان جنوبي بيرجند مجتمع پزشکي خيام- خيابان مفتح - خيابان طالقاني - بيرجند - خراسان جنوبي  056-32237021

423 پيامبران بيمارستان تهران  تهران کاشاني، بلوار اباذر... فلکه دوم صادقيه، بلوار آيت ا

427 راديولوژي تابش تصويربرداري فارس راديولوزي شيراز فارس  96خيابان صورتگر ،تقاطع معدل ،ساختمان -شيراز  071-32311111

428 (تهران پارس )تات آزمايشگاه تهران  تهران 9واحد-طبقه سوم-262پالک-جنب شيريني بلوط- غربي182 و 180بين -باالتر از فلکه دوم-تهران پارس-تهران 77742565

429 کيلينيک شبانه روزي دندانپزشکي تاج دندانپزشکي تهران  تهران 3پالک-طبقه فوقاني بانک کوثر-تقاطع نيايش-جنت آباد مرکزي-تهران 44444103

426 پيمانيه بيمارستان جهرم فارس  (عج)ميدان جهاد،خيابان ولي عصر 07154230007

430 تخت جمشيد بيمارستان البرز کرج عظيميه، نرسيده به ميدان مهران، بيمارستان تخت جمشيد 02632219000

431 تخصصي زنان زايمان ونازائي مادر بيمارستان يزد يزد  چهاراه مهديه

432 (رشت)تخصصي و فوق تخصصي پارس بيمارستان رشت گيالن  بلوار شهيد قلي پور 01333116887

434 آزمايشگاه تشخيص طبي منجي آزمايشگاه تهران  اسالم شهر .طبقه همکف-9پالک-ساختمان پزشکان نيکان-کوچه تعاون-خيابان تعاون-اسالمشهر 56375945

435 تصوير برداري مرکزي مرکز تصوير برداري البرز کرج 44عظيميه، نرسيده به ميدان مهران، پالک 

436 تصويربرداري بهساز طب مرکز تصوير برداري مشهد خراسان رضوي  61،پالک 4مشهد،کالهدوز 5138400775



437 تصويربرداري پارس مرکز تصوير برداري البرز کرج 10چهارراه طالقاني جنوبي، بعد از کوچه گاز، ساختمان سبز، طبقه همکف، واحد  32709240

438 تصويربرداري پارسيان مرکز تصوير برداري مشهد خراسان رضوي  مشهد ميدان بيمارستان امام رضا خيابان رازي روبروي انتشارات به نشر 38539960

439 تصويربرداري پزشکي کوثر مرکز تصوير برداري تهران  شهريار کوچه پروين اعتصامي-جنب بانک ملي مرکزي-خيابان وليعصر-شهريار-تهران 65271500

440 تصويربرداري پيام سالمتي مرکز تصوير برداري آبادان خوزستان  (موسي بن جعفر)جنب مسجد بهبهاني ها - خيابان زند- ابادان _خوزستان  61532208413

441 تصويربرداري سپهر مرکز تصوير برداري رشت گيالن  جنب تاکسيراني-بلوارمشيري-حدفاصل ميدان صابرين 33115530

442 تصويربرداري مهرگان بابل مرکز تصوير برداري بابل مازندران  مازندران،بابل،ميدان کشوري،جنب اورژانس بيمارستان شهيد بهشتي ،روبروي ساختمان پزشکان روژين 011-32288804

433 تريتا بيمارستان تهران  تهران (شهيد خرازي)انتهاي غربي بزرکراه همت  02147241000

444 آزمايشگاه تقي زادگان شيراز آزمايشگاه فارس آزمايشگاه شيراز فارس  خيابان ارديبهشت، حدفاصل فلسطين و هفت تير، کلينيک پزشکي مهر 07132317555

443 تصويربرداري نگاه بيمارستان رشت گيالن  بلوارشهيدانصاري، انتهاي بن بست مسعود

446 تهران(شهريار)مرکز جراحي محدود تنديس  مرکز جراحي محدود تهران  شهريار .نبش کوچه غنچه- شهريور17بلوار-ميدان فرمانداري-شهريار-تهران 65259427

447 فيزيوتراپي آرمان فيزيوتراپي تهران  تهران 02188776903 طبقه همکف10ميدان ونک خيابان گاندي جنوبي کوچه بيستم شماره 

448 فيزيوتراپي حالي فيزيوتراپي تهران  تهران 3، طبقه 184مرکزي، پالک 11تهران پارس، ميدان شهرک اميد، بلوار مطهري، نبش کوچه 

449 توانبخشي يادمان فيزيوتراپي تهران  تهران بلوار پاکنژاد، بين بلوار دريا و دادمان، مجتمع چند تخصصي يادمان، واحدتوانبخشي 02188088541

445 تک تخصصي قلب بيمارستان بوشهر بوشهر  بعد از چهارراه دادگستري 07733328805

451 توس بيمارستان تهران  تهران انتهاي خيابان شهيدبهشتي ، نرسيده به خيابان وليعصر ، خيابان شهيد عبادي 88714891

452 تهرانپارس بيمارستان تهران  تهران تهرانپارس، فلکه سوم تهرانپارس 77884690

453 تهمتن فيزيوتراپي شيراز فارس  203واحد-3طبقه-3نبش کوچه -خيابان مالصدرا 07132319368

454 تيک دندانپزشکي دندانپزشکي مشهد خراسان رضوي  5، پالک 69خيابان عبادي  05137341001

455 (ع)ثامن االئمه  بيمارستان چناران خراسان رضوي  خيابان شهيد مطهري 5146123001

456 ثمره آزمايشگاه تهران  تهران 8واحد-2طبقه-119پالک-ساختمان ميالد-بوستان نهم-پاسداران-تهران 22580760

457 آزمايشگاه ثمين آزمايشگاه تبريز آذربايجان شرقي  19واحد -طبقه پنجم-طبقه فوقاني قنادي تشريفات-110ساختمان -چهارراه آبرسان-تبريز 33344513

458 جراحي چشم پزشکي کلينيک ونک بيمارستان تهران  تهران ميدان ونک، خيابان حقاني، بعد از خيابان گاندي جنوبي 88774143

459 جراحي محدود جواد االئمه مرکز جراحي مرکز جراحي محدود بجنورد خراسان شمالي  بلوار دولت-بجنورد-خراسان شمالي 0580240200

460 جراحي محدود کسري مرکز جراحي محدود مشهد خراسان رضوي  459، پالک 53 و51خيابان سناباد، بين سناباد  051-38451762

461 جراحي محدود ميالد نور مرکز جراحي محدود اروميه آذربايجان غربي  2پالک - کوي شهيد رخشا - باالتر از تقاطع فردوسي  - 2خيابان مولوي - آذربايجان غربي  4431010

462 (قشم)آزمايشگاه دکتر جعفري آزمايشگاه قشم هرمزگان  روبروي کلينيک رازي- بلوارولي عصر- قشم - استان هرمزگان  7635225460

463 آزمايشگاه دکترجلوند آزمايشگاه اذربايجان غربي آزمايشگاه اروميه آذربايجان غربي  316پالک -روبروي بانک ملت - و خيام شمالي2تقاطع مدني -اروميه 4432245825

464 جم بيمارستان تهران  تهران خيابان مطهري، خيابان فجر

465 جمشيد بهمني دندانپزشکي البرز کرج 15، واحد 4طالقاني جنوبي، نبش خيابان قيام، باالي بانک اقتصاد نوين، ساختمان گلها، طبقه  02632730645

466 جواداالئمه بيمارستان مشهد خراسان رضوي  خيابان طبرسي، بين ميدان طبرسي و چهار راه مقدم 051-33682135

467 جواداالئمه قلب وعروق بيمارستان مشهد خراسان رضوي  بلوار وکيل اباد، ابتداي خيابان هنرستان 38816010

468 (س)چشم پزشکي فوق تخصصي الزهراء مرکز چشم پزشکي زاهدان سيستان و بلوچستان  بلوار شهيد آيت اهلل مطهري

469 چشم نيکوکاري بيمارستان تبريز آذربايجان شرقي  12خيابان عباسي، ايستگاه حاج هاشم، روبروي کالنتري  36570600

470 چمران بيمارستان شيراز فارس  بلوارچمران 07136240101

471 داروخانه دکتر حامدي داروخانه مهدي شهر سمنان  جنب کلينيک تخصصي دانشگاه.خ امام.مهديشهر.سمنان 023-33628505

472 درمانگاه کميل درمانگاه اهواز خوزستان  زيتون کارمندي خ کميل تقاطع انوشه 061344933112

473 مطب دندانپزشکي حسن صادقپور گلويک مطب تهران  تهران 6، طبقه اول، واحد328خيابان آزادي، خيابان کارون، نرسيده به خيابان هاشمي، ساختمان پزشکان راه پيما، پالک  02166361010

474 درمانگاه دندانپزشکي ساميا دندانپزشکي تهران  تهران 102 واحد 167تهران پاسداران بوستان هفتم پالک  02122793747

475 آزمايشگاه پاتولوژي و ژنتيک نرگس آزمايشگاه اهواز خوزستان  کيانپارس فلکه سوم خيابان ميهن شرقي 06133336682

476 حشمتيه بيمارستان نائين اصفهان  بيمارستان حشمتيه حبيبيان نايين- خيابان شهيد رجايي - شهرستان نايين - اصفهان

477 سبزوار خراسان رضوي- بيمارستان حشمتيه  بيمارستان سبزوار خراسان رضوي  سبزوار- خراسان رضوي  5144011014

478 حصاري فيزيوتراپي البرز کرج 15واحد-طبقه ششم-Bبلوک -مجتمع تجاري البرز-ميان جاده-بين دهقان و ويالي دوم-خيابان شهيد بهشتي-کرج  34251569

479 حضرت ابوالفضل بيمارستان کاشمر خراسان رضوي  شهرک معلم، ميدان سينا 05155238300-9

480 (ع )حضرت ابوالفضل  بيمارستان ميناب هرمزگان  بلوارآل محمد 42214126

481 حضرت زهرا بيمارستان فريمان خراسان رضوي  تربت جام –جاده فريمان : فريمان  05134637001-5

482 حضرت سيد الشهداء بيمارستان اصفهان اصفهان  خيابان خيام، کوي نهرفرشادي 03132350210

483 حضرت علي اصغر بيمارستان شيراز فارس  خيابان مشکين فام، روبروي هتل هما 07132288603

484 حضرت علي اصغر بيرم بيمارستان بيرم فارس  بخش بيرم،ميدان شهداء، خيابان عبدالکريم مال 07152552604

485 (س)حضرت فاطمه  بيمارستان کرمان کرمان  خيابان پروين اعتصامي

486 (س)حضرت فاطمه بيمارستان مياندوآب آذربايجان غربي  خيابان ساحلي، باالتر از فرمانداري 044-45228192

487 (عج)حضرت قائم  بيمارستان ايالم ايالم  بلوار سيدالشهدا، بيمارستان قائم 8433351300

488 حکيم مرکز جراحي محدود زنجان زنجان  13اراضي پايين کوه، ميثاق  02433466622

489 حکيم آزمايشگاه البرز کرج ابتداي طالقاني شمالي، بعد از بانک صادرات، کوچه اول 026447112

490 آزمايشگاه حکيمان آزمايشگاه بندرعباس هرمزگان  ،آزمايشگاه حکيمان1بندرعباس،چهارراه فاطميه،ساختمان پزشک،طبقه  076-32245541

491 مطب دندانپزشکي حميد حميدي دندانپزشکي بابل مازندران  2، مجتمع گلسار، طبقه اول، واحد (سمت چپ)شهريور، ابتداي خيابان روحاني 17ميدان 01113213215

492 درمانگاه دندانپزشکي سپيد دندانپزشکي کرمان کرمان  3432650312 سمت راست7کرمان بلوار جمهوري خيابان بيهقي بلوار پارسيان کوچه 

493 لبخند سپيد شرق دندانپزشکي تهران  تهران 4و3واحد 2 طبقه 18تهران خيابان دماوند خيابان بهار خيابان رشيد جنوبي ساختمان گيوا پالک  02177714971

494 (ص)خاتم االنبيا ء  بيمارستان تهران  تهران خيابان وليعصر، باال تر از ميدان ونک، خيابان رشيد ياسمي

495 بيمارستان خاتم االنبياء درميان بيمارستان خراسان جنوبي بيرجند ميدان شهيد حمزه اي-اسديه -بيرجند -خراسان جنوبي  056-32125848

496 خاتم االنبياء بيمارستان مشهد خراسان رضوي  15بلوار شهيد قره ني، نبش قره ني  37281401

497 خاتم االنبياء بيمارستان تايباد خراسان رضوي  ابتداي بلوار امام خميني، روبروي پارک ملت 5154523990

498 خاتم االنبياء بيمارستان شاهرود سمنان  بلوار دانشگاه، بيمارستان خاتم االنبياء

499 (ص)خاتم االنبياء  بيمارستان زاهدان سيستان و بلوچستان  بلوار جام جم 33238832

500 (ص)خاتم االنبياء  بيمارستان بافت کرمان  ، بلوار پيامبر اعظم(ره)خيابان امام 

501 (ص)خاتم االنبياء بيمارستان سلماس آذربايجان غربي  بلوار جمهوري اسالمي ايران

502 خسارت متفرقه بيمه سرمد ساير

503 خضراء دندانپزشکي شيراز فارس  خيابان ستارخان، روبروي نان سپيد، ساختمان خضراء، طبقه اول 07136281745

504 فارس- آزمايشگاه دکتر خلق اهلل  آزمايشگاه شيراز فارس  فرهنگ شهر، روبروي دادگستري، ساختمان دردانه، طبقه سوم 07136327016-18

505 خليل باللي مود دندانپزشکي خراسان جنوبي بيرجند ساختمان پزشکان کيميا ?خيابان طالقاني  05632234245

506 بيمارستان خيريه حضرت صديقه زهرا بيمارستان تهران  تهران --طبقه همکف-1پالک -خيابان درمانگاه-خيابان قدس-دولت آباد-شهر ري- بخش مرکزي - شهرستان ري - تهران 

507 بخش دندانپزشکي (ع)خيريه درمانگاه حضرت علي اصغر  دندانپزشکي تهران  ري خيابان شهيد طبايي- خيابان پورزاهد - انتهاي خيابان شهيد بهشتي - فلکه دوم دولت آباد - شهرري  33390111

508 (موسسه موقوفه و خيريه شهيد همراهيان)بيمارستان موقوفه شهيد مطهري بيمارستان همدان همدان  متري خوشه12همدان، پيشاهنگي، بلوار خرم رودي،  38224003

509 (شبانه روزي)داروخانه حکيم  داروخانه سمنان سمنان  ميدان سعدي بلوار قدس جنب خ تامين اجتماعي- سمنان  02333330365

510 مطب دندانپزشکي دکتر  صلواتي دندانپزشکي سنندج کردستان  سنندج، ميدان آزادي، ابتداي خيابان کشاورز، جنب داروخانه دکتر خديو 08733248144

511 (شاهرود)داروخانه دکتر عاطفي  داروخانه شاهرود سمنان   بهمن ساختمان پزشکان بهار22خيابان -شاهرود - سمنان 

512 (شاهرود)داروخانه دي  داروخانه شاهرود سمنان  جنب بانک رفاه-خيابان امام خميني -شاهرود 023-32227887

513 داروخانه شبانه روزي دکتر رضايي داروخانه دامغان سمنان  جنب کيلينيک دانشگاه- خيابان امام - دامغان  02335255599

514 داروخانه شبانه روزي دي دکتر صداقت زاده داروخانه شاهرود سمنان  سمنان،شاهرود،خيابان امام،جنب بانک رفاه 023-32227887

515 داروخانه قانون داروخانه همدان همدان  همدان،خيابان پاستور،باالتر از اورژانس 081-32671604

516 فارس- آزمايشگاه دانشبد  آزمايشگاه شيراز فارس  23پالک  - (هفت تير)حدفاصل بيست متري سينما سعدي و صورتگر - خيابان ارديبهشت شرقي  07132352512

517 دايانا آزمايشگاه تهران  تهران 102خيابان کارگر شمالي، روبروي مرکز قلب، کوچه شکر اهلل، پالک  02188357214

518 مرکز جراحي محدود دکتر درخشان مرکز جراحي محدود شهرکرد چهارمحال بختياري  شهرکرد، منظريه، خيابان شهيد بياتي، مرکز جراحي محدود دکتر درخشان 03833370081

519 درمانگاه الياد آزمايشگاه تهران  تهران  متري گلستان30جنت آباد، روبروي 

520 درمانگاه بقيه اهلل درمانگاه قم قم  خيابان فاطمي 02537102222

521 درمانگاه تخصصي نيکان فردا درمانگاه مشهد خراسان رضوي  38675608-051 ، طبقه اول4، پالک  [40/9هنرستان ]34، خيابان شهيدفکوري  [55هاشميه ]40هنرستان ، خيابان هنرستان /استان خراسان رضوي ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزي ، شهر مشهد، 

522 درمانگاه جهاددانشگاهي درمانگاه اهواز خوزستان  روبروي پارکينگ کارون- خيابان حافظ جنوبي - خيابان سلمان فارسي  06132237003

523 درمانگاه خيريه امام رضا درمانگاه تهران  اسالم شهر انتهاي خيابان آيت اهلل کاشاني، کوچه شهيد فضلي 56124791

524 درمانگاه دندانپزشکي آفتاب دندانپزشکي ياسوج کهکيلويه و بويراحمد  سردار جنگل جنوبي، جنب بانک پارسيان، ساختمان سلطانيه، طبقه سوم 07433232740

525 درمانگاه دندانپزشکي ديبا دندانپزشکي تهران  تهران 7 واحد 2تهران شهرک غرب بلوار دادمان نبش فالمک شمالي پالک  02188376086

526 درمانگاه دندانپزشکي سپيد فام دندانپزشکي تهران  تهران 02188691586 طبقه اول43سعادت آباد چهار راه مسجد قدس ابتداي بلوار مديريت جنب داروخانه ستاره ساختمان بانک ملت پالک 

527 درمانگاه شبانه روزي سليم مرکز تصوير برداري تهران  تهران 99خيابان شهيد رجايي، ميدان بهشت، بلوار ابريشم، بلوار دستواره، نبش کوچه ايماني، پالک  02155311170

528 درمانگاه دندانپزشکي شيخ صدوق دندانپزشکي اصفهان اصفهان  41خيابان شيخ صدوق شمالي کوچه - اصفهان  36639875

529 درمانگاه رضوي درمانگاه شاهرود سمنان  32235301-023 خرداد15سمنان،شاهرود،انتهاي خيابان 

530 درمانگاه سليم عينک سازي تهران  تهران 99خيابان شهيد رجايي، نبش کوچه ايماني، پالک  02155336833

531 درمانگاه شبانه روزي اميدنيکان درمانگاه تهران  تهران کوچه تعاون- خيابان تعاون - بلوار الغدير - ميدان نماز - اسالمشهر- تهران  56379029

532 درمانگاه شبانه روزي دياليز لويزان درمانگاه مشهد خراسان رضوي  1، طبقه 140بلوار وکيل اياد، حد فاصل بلوار هاشميه و کوثر،  پالک  051-38847500

533 (دندان پزشکي)درمانگاه شبانه روزي ملي راه درمانگاه اهواز خوزستان  ملي راه، خيابان مهران، بين زهره و زيتون 34443646

534 (دندانپزشکي)درمانگاه شهداي علي آباد  دندانپزشکي تهران  تهران . متري شهيد استاني پور24-بلوار شهيد دستواره-تهران 55086688

535 درمانگاه شهميرزاد دولتي درمانگاه سمنان سمنان  سمنان دانشگاه علوم پزشکي

536 شهيد مصطفي خميني بيمارستان تهران  تهران خيابان فلسطين شمالي، خيابان ايتاليا

537 درمانگاه صنعت آب و برق درمانگاه اهواز خوزستان  گلستان، خيابان فروردين، نبش خيابان آذر 06133325638

538 درمانگاه فرهنگيان درمانگاه شاهرود سمنان  16-32236015-023 بهمن ،کوچه ثبت قديم،جنب کانون بازنشستگان آموزش و پرورش22سمنان،شاهرود،خيابان 

539 درمانگاه مرکزي رباط کريم دندانپزشکي تهران  رباط کريم بلوار امام خميني، روبروي خيابان آبرساني، جنب بانک ملت 56433812

540 درمانگاه دندانپزشکي مهرآرا کلينيک شيراز فارس  شهرک گلستان،ميدان دوم،جنب بانک تجارت، طبقه زيرين، 07136203124

541 درياي نور دندانپزشکي تهران  تهران ، طبقه دوم38خيابان بهشتي، خيابان سرافراز، بين هشتم و دهم، پالک  02188738644

542 آزمايشگاه مازندران (چالوس)دقيق آزمايشگاه چالوس مازندران  ساختمان بهار-خيابان سالمت -جنب بيمارستان طالقاني-چالوس 114445120

543 دکتر آشتياني آزمايشگاه رشت گيالن  خيابان سعدي، پل بوسار، ابتداي خيابان بوسار 01333123478

544 (شهريار)کلينيک دندانپزشکي سپهر کلينيک تهران  شهريار ، بلوار دنيا مالي، ورودي فاز، جنب بانک ملت، ساختمان ظفر، طبقه اول1انديشه فاز 02165531500

545 دندانپزشکي دکتر اسامه قاسمي مطب رشت گيالن  104خيابان حافظ، بعد از چهارراه پورسينا، جنب پيتزا شهدشب، بن بست کيهان، پالک 

2526 دندانپزشکي دکتر امجد عزيززاده بيمارستان سقز کردستان  ،سقز، ميدان جمهوري، طبقه فوقاني پاساژ مهدي" 08736216008

547 آزمايشگاه پارس تنکابن آزمايشگاه تنکابن مازندران  ساختمان پزشکان پارس-ميدان شهيد شيرودي -تنکابن  54236630

548 دکتر زهرا عباسپور دندانپزشکي قائم شهر مازندران  20خيابان بابل، تالر  01142243382

728 بيمارستان خيريه عسگريه بيمارستان اصفهان اصفهان  ابتداي خيابان عسگريه-چهارراه عسگريه-خيابان سروش-اصفهان 32255891

550 مطب دندانپزشکي سيمين محمدزاده دندانپزشکي تهران  تهران 2، واحد196پيروزي، خيابان کريمشاهيان، نبش الدن، پالک  02177428069

551 دکتر شهرزاد شيخ االسالم دندانپزشکي اهواز خوزستان  06132924824 شرقي ساختمان امين6اهواز کيانپارس خيابان 

634 سوم شعبان بيمارستان تهران  تهران 72ميدان قيام، خيابان ري، خيابان شهيد رضوي، پالک 

553 دکتر مهدي صبور دندانپزشکي اردبيل اردبيل  سرچشمه، روبروي مسجد سرچشمه، کوي ياسمن 04533230545

1008 مرکز جراحي محدود دي بيمارستان البرز کرج ، ساختمان پزشکان مريم4خيابان شهيد بهشتي، نرسيده به سه ره گوهر دشت، ولي عصر 

555 دندانپزشکي دکتر توحيدنيا دندانپزشکي تهران  تهران 1، واحد 74خيابان پيروزي، خيابان شکوفه، ساختمان پزشکان هما، پالک  02133676561

1592 آرتا بيمارستان اردبيل اردبيل  اردبيل خ طالقاني س ارتا 045-33335248

835 قلب و عروق شهيد مدني بيمارستان تبريز آذربايجان شرقي  خيابان دانشگاه 33373928

558 مرکز دندانپزشکي دکتر فاطمه سادات سجادي دندانپزشکي ياسوج کهکيلويه و بويراحمد  روبروي بانک مسکن ساختمان حافظ طبقه اول (سه جوب)ياسوج خيابان چمران  07433232450

1535 بهداشتي درماني گروه پزشکي آمل بيمارستان آمل مازندران  01144233567 ، طبقه همکف470استان مازندران ، شهرستان آمل ، بخش مرکزي ، شهر آمل، مدرس ، کوچه آفتاب چهل و هفتم ، بلوار شهيدمدرس ، پالک 

560 دندانپزشکي سيد محبت اله سيادت دندانپزشکي ياسوج کهکيلويه و بويراحمد  10واحد شماره -طبقه دوم-ساختمان شماره بيست-ساختمان کريمي نژاد-7سردار -خيابان سردارجنگل جنوبي 07433227671

1357 3ميالد  (ع)بيارستان حضرت ابوالفضل العباس  بيمارستان خراسان جنوبي بيرجند انتهاي بلوار صنعت و معدن 05632328501

562 دکتر موسوي متخصص داخلي مطب سمنان سمنان  سمنان ميدان سعدي مجتمع صدف

563 آزمايشگاه دکتر نقاش آزمايشگاه اهواز خوزستان  زيتون کارمندي، خيابان حجت، نبش زمرم- 06134440274

564 آژمايشگاه دکتر وردي آزمايشگاه سنندج کردستان  سنندج، خيابان پاسداران، کوچه يغموري، جنب داروخانه دکتر رشيدي 08733288288

565 دندانپزشک خانم سودا قنبري دندانپزشکي اردبيل اردبيل  2سرچشمه، کوچه ياسمن، ساختمان الغدير، طبقه  4533235456

1328 بيمارستان  شهداي طارم بيمارستان زنجان زنجان  خيابان امام خميني –شهر آب بر  –طارم شهر آب بر  02432822701

567 دندانپزشک عليرضا خصوصي ثاني دندانپزشکي رشت گيالن  چهارراه گلسار، مجتمع پزشکي دي، طبقه سوم 01133118777

568 دندانپزشکي آران دندانپزشکي کرمانشاه  کرمانشاه 5و3کرمانشاه پشت پارکينگ شهرداري خيابان موئد به طرف پارک شيرين ساختمان پارسيان طبقه اول واحد  083337230679

569 دندانپزشکي ايران زمين کلينيک تهران  تهران ، واحد دندانپزشکي25ميدان انقالب، کارگر شمالي، ابتداي نصرت غربي، پالک  44034366

570 دندانپزشکي برتر کلينيک تهران  تهران 103، واحد 3شريعتي، بين سميه و طالقاني، جنب بيمارستان پاسارگاد، کوچه صديق، پالک  77655464

571 دندانپزشکي درمانگاه سليم دندانپزشکي تهران  تهران 99پالک -بلوار دستواره -بلوار ابريشم -ميدان بهشت -خيابان رجايي -تهران  55336830

572 1122931 دندانپزشکي تهران  تهران 202تهرانپارس، بلوار فرجام، تقاطع بزرگراه شهيد باقري، پالک  02177870186

573 دندانپزشکي دکتر عارفيان دندانپزشکي خرم آباد لرستان  خيابان انقالب، ابتدايي بلوار بعثت، طبقه فوقاني سيسموني پاندا 33227410

574 (شعبه شيراز)دندانپزشکي سيب دندانپزشکي شيراز فارس  روبروي درب استخر حجاب- خيابان شهيد رضايي -بلوار بعثت-شيراز 07136340512

575 دندانپزشکي صدف دندانپزشکي خرم آباد لرستان  خيابان انقالب، باالتر از بيمارستان عشاير، نبش خيابان دهخدا 33237368

576 کلينيک دندانپزشکي کادوس دندانپزشکي رشت گيالن  طبقه اول- درمانگاه شبانه روزي نصر- ميدان قلي پور - رشت - گيالن  33131254

577 دندانپزشکي نيايش دندانپزشکي قزوين قزوين  خيابان فردوسي جنوبي، بين سه راه شهرداري و کوچه اميرمجد، روبروي پارکينگ فردوس 02833243270

2499 بيمارستان آذر گرگان5بيمارستان  گرگان گلستان  3115 ، طبقه همکف0 آذر ، پالک 5، بلوار  [ش فرهاد کريمي]8، کوچه آذر (پنجم آذر)استان گلستان ، شهرستان گرگان ، بخش مرکزي ، شهر گرگان، محله شاليکوبي غربي

1638 بيمارستان تختخوابي کوثر540بيمارستان  سنندج کردستان  روبروبي بيمارستان تامين اجتماعي-سنندج، بلوار پاسداران 08736668311

580 (ديبا درمان ايرانيان  )دندانپزشکي ديبا  دندانپزشکي بندرعباس هرمزگان  5رسالت شمالي، ميدان صادقيه، ساختمان پاسارگاد، طبقه  07633621335

581 عينک سازي ديده آوران عينک سازي اردبيل عينک سازي اردبيل اردبيل  طبقه همکف.ساختمان پزشکان شمس يک .ميدان سرچشمه .اردبيل 4533248493



582 مرکز فيزيوتراپي کيان پارس فيزيوتراپي اهواز خوزستان  3کيانپارس ، خيابان سوم شرقي ، مجتمع پارسيان ،  واحد  06133920597

583 درمانگاه دندانپزشکي ايران طب دندانپزشکي تهران  تهران ، طبقه سوم(81پالک)ميدان ونک، مالصدرا، خيابان شيخ بهايي شمالي، نبش صائب تبريزي، برج صبا  02188043904

584 راديو تراپي صدرا مرکز تصوير برداري قم قم  -طبقه زير زمين-مجتمع مرکز تشخيص درماني فرجاد-21پالک -10دي 19کوچه -دي19خيابان -چهارراه بازار-شهر قم- بخش مرکزي - شهرستان قم - استان قم  025-37719343

585 راديولوژي دکترباصر مرکز تصوير برداري اردبيل اردبيل  6سرچشمه، روبروي مسجد سرچشمه، بن بست ياسمن، پالک  04533257798

586 راديولوژي دهان و دندان حسين زارچ مرکز تصوير برداري مشهد خراسان رضوي  مشهد،احمدآباد،نبش کالهدوز يک 38418001

587 (البرز)راديولوژي مرکزي فرديس  مرکز تصوير برداري البرز کرج 23پالک - کوچه ششم غربي - فلکه اول - فرديس - البرز  2640667018

588 راديولوژي و سونوگرافي بهار مرکز تصوير برداري اصفهان اصفهان  اصفهان،خيابان توحيد مياني،نرسيده به چهارراه پليس،روبروي تقاطع ساختمان آريا 031-36286022

589 (ژرفا)راديولوژي و سونوگرافي دکتر سعيد خسروي مرکز تصوير برداري تهران  تهران طبقه دوم-9پالک-نبش کوچه مفتخر-روبروي مترو ابن سينا-بين شکوفه و امام علي-خيابان پيروزي-تهران 33343415

590 راديولوژي و سونوگرافي کرج بزرگ مرکز تصوير برداري البرز کرج طبقه اول-ساختمان گاليل -جنب داروخانه دکتر مظلومي -کوي يادگاري -چهار راه طالقاني -کرج  32264710

620 بيمارستان تختخوابي سجاد70بيمارستان  کرمانشاه  کرمانشاه خيابان بهار، بيمارستان سجاد

2500 مرکز آموزشي درماني اسدآبادي بيمارستان تبريز آذربايجان شرقي  4132804101 ، طبقه همکف0استان آذربايجان شرقي ، شهرستان تبريز ، بخش مرکزي ، شهر تبريز، محله گلباد ، خيابان دانشگاه ، خيابان گلگشت ، پالک 

593 آزمايشگاه راژه آزمايشگاه سنندج کردستان  سنندج، خيابان فلسطين، نبش خيابان مولوي، ساختمان پزشکان راژه، طبقه اول 08733248274

1540 بيمارستان امام حسن مجتبي شهرستان کالت بيمارستان کالت خراسان رضوي  بيمارستان امام حسن مجتبي 34724214

595 رايانه اروند مرکز تصوير برداري اهواز خوزستان  خيابان شريعتي، خيابان قنواتي 06132933334

1647 1305100 بيمارستان سنندج کردستان  بيجار، بلوار شهيد رحماني 08734236066

597 کلينيک دندانپزشکي رز دندانپزشکي اليگودرز لرستان  روبروي هتل شقايق-نبش کوچه شهيد چنگايي-ميدان امام حسين-لرستان 33435949

1559 اهرم(ع)بيمارستان امام حسين بيمارستان بوشهر بوشهر  اهرم(ع)بوشهر،تنگستان ،اهرم،خيابان آبگرم،بيمارستان امام حسين 7735222251

599 رسالت مرکز جراحي محدود اصفهان اصفهان  سه راه حکي، ميدان نظامي، خيابان ارتش، جنب خانه معلم 03162756553

1646 1305098 بيمارستان سنندج کردستان  سقز، خيابان قدس 08733224755

601 مطب دندانپزشکي دکتر رضا پناهي مطب تبريز آذربايجان شرقي  تبريز جالليه روبه روي بانک ملي طبقه چهارم 34482210

602 (تهران)کلينيک دندانپزشکي صدف کلينيک تهران  تهران 2، طبقه1کارگر شمالي، باالتر ازپمپ بنزين اميرآباد، نبش کوچه اردهال، پالک 02188026329

603 مطب دندانپزشکي دکتر رضا سليماني مطب تهران  تهران 4شريعتي، باالتر از قلهک، جنب ايستگاه مترو قلهک، خيابان کدويي، پالک  02122264612

604 دندانپزشکي دکتر رضا طالبيان طاهري دندانپزشکي اصفهان اصفهان  5اصفهان شهرستان کاشان چهار راه زيارتي مجتمع پزشکان دي طبقه  3155580631

605 مطب دندان پزشکي آقاي دکتر رضا قهري کرمان دندانپزشکي بم کرمان  33خيابان امام بعد از مصال کوچه شماره  44311520

606 مرکز پزشکي هسته اي هالل پزشکي هسته اي اهواز خوزستان  کيانپارس، خيابان يازده شرقي 06133924511

1648 1305101 بيمارستان سنندج کردستان  ديواندره، خ شهيد باقري، روبه روي فرمانداري 08738722930

608 روشا آزمايشگاه تهران  تهران 203، طبقه دوم، واحد 9انتهاي بزرگراه صياد شيرازي، ابتداي خيابان صنايع، پالک  02122982685

609 رويان آزمايشگاه اذربايجان غربي آزمايشگاه اروميه آذربايجان غربي  ساختمان پزشکان ميالد- 12کوچه -روبروي بانک ملت-خيابان کاشاني 4432241744

610 عينک سازي زمرد عينک سازي بروجرد لرستان  پايين تر از درمانگاه سجاد- بروجرد خيابان حافظ جنوبي - لرستان  42602348

611 مراکز دندانپزشکي مهنا دندانپزشکي تهران  تهران 237، پالک 249بزرگراه رسالت شرق، بين بزرگراه باقري و چهار راه تيرانداز، ساختمان شاهين، شماره  02176701090

612 مطب دندانپزشکي دکتر زهرا باباي دندانپزشکي رشت گيالن  2طبقه دوم واحد –ساختمان تخت جمشيد  –نبش کوچه شهاب شانزدهم - خيابان تختي –رشت  33229034

1561 بيمارستان امام خميني کنگان بيمارستان بوشهر بوشهر  (ره)بوشهر،شهرستان کنگان ،خيابان رازي ،بيمارستان امام خميني  7737224792

614 آزمايشگاه ژنوم آزمايشگاه اروميه آذربايجان غربي  طبقه زيرزمين و سوم283اروميه،خيابان حسني،ساختمان پزشکان پارس،پالک  044-33444829

2472 چالوس (ع)بيمارستان امام رضا  بيمارستان چالوس مازندران  چالوس (ع  )مازندران چالوس ميدان معلم بيمارستان امام رضا 

1685 بيمارستان امام زمان عج بيمارستان تهران  تهران -طبقه همکف-ساختمان بيمارستان امام زمان-0پالک -1کوچه تعاون -خيابان تعاون-باغ فيض-شهر اسالمشهر- بخش مرکزي - شهرستان اسالمشهر - استان تهران  56379021

617 سبالن شرق فيزيوتراپي تهران فيزيوتراپي تهران  تهران 382واحد -پالک -ساختمان پزشکي سينا-نبش کوچه بي غم-سبالن شمالي-تهران 86011270

618 سپهساالر دندانپزشکي اصفهان اصفهان  دروازه تهران، خيابان رباط، جنب بانک صادرات 03133379665

619 سپيده ارسطويي دندانپزشکي تهران  شهر قدس 202واحد -طبقه دوم -ساختمان پارادايس  -587پالک -نيش خيابان امامزاده - متري انقالب 45خيابان - شهر قدس- تهران  40446079

632 بيمارستان امدادي شهيدکامياب بيمارستان مشهد خراسان رضوي  خيابان فدائيان اسالم ، نرسيده به چهارراه نخريسي

621 سجاد آزمايشگاه شاهرود سمنان  02332221262 بهمن، ساختمان پزشکان بهار، طبقه همکف22خيابان 

1563 بيمارستان اميرالمومنين گناوه بيمارستان بوشهر بوشهر  (ع)بوشهر، شهرستان گناوه ، بعداز پليس راه، بيمارستان حضرت اميرالمومنين 7733134617

623 سحر آزمايشگاه تهران  تهران 700، جانبازان شرقي، پالک(هفت حوض  )ميدان نبوت  02177974291

1311 بيمارستان انصاري بيمارستان تهران  تهران 58ضلع جنوبي ميدان -خيابان شهيد ثاني-خيابان نارمک 77900555

625 پارسه دندانپزشکي تهران  تهران 5، واحد 45يوسف آباد، انتهاي کوچه نهم، پالک  88108055

626 دکتر سعيد بهلولي دندانپزشکي اروميه آذربايجان غربي  2ميدان امام حسين، جنب بانک صادرات، ساختمان زکريا، طبقه دوم واحد  04432250110

627 کلينيک دندانپزشکي سعيد مقدم دندانپزشکي يزد يزد  بلوار شهيد قندي نبش ميدان رياضي کوچه ساقي سه- يزد  3538229522

628 دندان پزشکي دکتر سعيد داج ليري دندانپزشکي فومن گيالن  3واحد-طبقه اول-ساختمان پزشکي دکتر نظري-کوچه اطباء-فومن 34732662

629 درمانگاه دندانپزشکي سبز دندانپزشکي ساري مازندران  (شهيد جعفريان)1مازندران ساري خيابان قارن روبروي پارکينگ روشن کوچه قارن  1133327022

630 دندانپزشکي سميه مجيدي دندانپزشکي سنندج کردستان  4خيابان پاسداران، کوچه يغموري، مجتمع مهر، طبقه سوم، واحد  08733285876

631 سنجش تراکم استخوان وليعصر مرکز تصوير برداري تهران  تهران 1802پالک-طبقه چهارم-ساختمان اطباء -نرسيده به سينما آفريقا-باالتر از ميدان وليعصر-تهران 88893331

2445 بيمارستان ايرانمهر بيرجند بيمارستان خراسان جنوبي بيرجند خراسان جنوبي ، بيرجند ،خيابان غفاري 05631626842

633 سودا سلماسي دندانپزشکي تبريز آذربايجان شرقي  3آذربايجان شرقي تبريز خيابان طالقاني روبروي مصلي ساختمان پزشکان شهريار طبقه  04135530220

702 بيمارستان آتش دست نهبندان بيمارستان خراسان جنوبي نهبندان بلوار دانشگاه 05631621912

635 تصويربرداري البرز-(کرج)سونوگرافي و راديولوژي رويان مرکز تصوير برداري البرز کرج 4واحد-طبقه سوم-Aبلوک -کجتمع تخصصي البرز-ظلع جنوبي پل ميان جاده-خيابان شهيد بهشتي-کرج 34251501

636 سي تي اسکن بيمارستان آريا مرکز تصوير برداري اهواز خوزستان  کيانپارس، خيابان هفدهم شرقي، بيمارستان آريا، طبقه همکف، واحد سي تي اسکن 06133378310

637 دندانپزشکي سپيد دندانپزشکي البرز کرج 4و3واحد -طبقه دوم  - 22636پالک  - (ع)نبش بلوار امامزاده حسن- ميدان توحيد - کرج  32200814

638 کلينيک دندانپزشکي پايتخت کلينيک تهران  تهران ، طبقه اول1776خيابان شريعتي، پايين تر از پل رومي، قبل از ايستگاه، روبروي ايستگاه اتوبوس، پالک 22603939

639 کلينيک دندان پزشکي سماء دندانپزشکي تهران  تهران مجتمع تجاري سماء-طبقه اول -شهرک سماء-بلوار مظفر-شهرک باقري-اتوبان شهيد خرازي 46021671

640 کلينيک دندانپزشکي تهرانسر کلينيک تهران  تهران 2تهرانسر، بلوار اصلي، کوچه ششم، پالک  02144562533

641 کلينيک دندانپزشکي هومينا کلينيک تهران  تهران سعادت اباد ، ميدان فرهنگ ، خ سرو شرقي ، جنب بيمارستان پارسيان ، کلينيک دندانپزشکي هومينا 22129002

642 آزمايشگاه دکتر ترابي زاده آزمايشگاه داراب فارس  07153542424 بهمن، کوچه زهره22فارس، داراب،خيابان 

643 مطب دکتر سيد مرتضي موحدي اميري دندانپزشکي بابل مازندران  ميدان شهيد کشوري، جنب داروخانه، دکتر شريف پور 01132254750

644 درمانگاه دندانپزشکي صدرا دندانپزشکي شيراز فارس  3فارس شيراز شهر صدرا بلوار موالنا ساختمان فلوراند طبقه اول واحد  07136403102

1457 بيمارستان آشتيان بيمارستان آشتيان مرکزي  خيابان شهيد بهشتي-بلوار امام خميني-آشتيان  086-37222120-4

1639 بيمارستان بعثت بيمارستان سنندج کردستان  سنندج، خيابان کشاورز 08733285891

1558 ديلم (عج)بيمارستان بقيه اهلل االعظم بيمارستان بوشهر بوشهر  بوشهر،ديلم،خيابان امام حسين 7733241160

1327 بيمارستان بهمن بيمارستان زنجان زنجان  پشت دانشگاه روزبه- شهرک پونک  02433039999

1642 1305089 بيمارستان سنندج کردستان  مريوان، بلوار کردستان 08733301114

650 (فرديس)کلينيک دندان پزشکي صدف کلينيک البرز کرج فرديس، بين کانال و فلکه سوم، طبقه فوقاني پيتزا خورشيد 02636564200

651 دکتر سيد مرضيه حسيني دندانپزشک دندانپزشکي گرگان گلستان  312 پاساژ الله طبقه سوم واحد 6خيابان وليعصر نبش عدالت  07432264627

652 سيمرغ آزمايشگاه تهران  تهران 37پالک -نصرت غربي-کارگر شمالي-ميدان انقالب 66426891

1326 بيمارستان بوعلي سينا بيمارستان زنجان زنجان  خرمدره،خيابان امام خميني جنب کارخانه مينو 02435528001-4

2207 بيمارستان بين المللي آرمان بيمارستان تهران  تهران 90متري اول پالک 12تهران سئول نبش خ  41014

1141 بيمارستان بين المللي وليعصر تبريز بيمارستان تبريز آذربايجان شرقي  تبريز، خيابان امام،ورودي زعفرانيه

656 (دکتر گندمکار )آزمايشگاه و پاتولوژي تخصصي سينا  آزمايشگاه گچساران کهکيلويه و بويراحمد  خيابان شهيد بالديان، خيابان فراش بندي 07432227080

657 سينا دندانپزشکي بوشهر بوشهر  دندانپزشکي سينا- ساختمان خليج فارس - چهارراه وليعصر - بوشهر  07733342552

658 درمانگاه دندانپزشکي سالمت دندانپزشکي اردبيل اردبيل  اردبيل، شهرک کارشناسان، ميدان شفا، جنب مجتمع واليت، طبقه دوم 04533749183

1310 بيمارستان پارس آپادانا بيمارستان تهران  تهران خيابان فردوسي خيابان سپهبد قرني نرسيده به پل کريمخان نبش سپند 88827045

660 مطب دندانپزشکي دکتر کريمي دندانپزشکي سنندج کردستان  1، واحد 1سنندج، خيابان شهيد تعريف، کوچه نيلوفر، ساختمان پزشکان مديکا، طبقه  08733247458

661 شرکت ايرانيان تجهيزگستر برتر هيراد موسسه مشهد خراسان رضوي  14، واحد 13، برج اداري و تجاري مرمر، طبقه 30خيابان امام خميني  05138114326

662 پيشرو پارسا پزشکي هسته اي کلينيک تهران  تهران 3طبقه منفي -17پالک -خيابان رستاک-خيابان ورنوس-کشاورز-استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزي شهر تهران 02188985888

663 شرکت تعاوني طب تصويري مرزنشينان مرکز تصوير برداري زاهدان سيستان و بلوچستان  6، پالک 5خيابان مدرس، روبروي مدرس 33410410

1523 زاهدان (ع)بيمارستان تخصصي کودکان علي اصغر  بيمارستان زاهدان سيستان و بلوچستان  خيابان آزادي 33229688

665 (شادگان)آزمايشگاه شعاعي آزمايشگاه شادگان خوزستان  خيابان پاسداران غربي-شادگان-خوزستان 6153723969

1238 بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي منطقه آزاد کيش بيمارستان کيش هرمزگان  ميدان هرمز بلوار حريره خيابان بيمارستان 07644459400

1640 بيمارستان توحيد بيمارستان سنندج کردستان  سنندج، خيابان گرياشان 08733286112

688 بيمارستان چمران فردوس بيمارستان خراسان جنوبي فردوس خيابان مطهري 05632722801

945 مرکز آموزشي درماني اميرالمومنين بيمارستان سمنان سمنان  (ع)ميدان امام حسين، بيمارستان اميرالمومنين  023-33463052

1324 (عج)بيمارستان حضرت قائم  بيمارستان بوشهر بوشهر  ابتداي خيابان بيسيم 7733548862

1709 فسا (عج)بيمارستان حضرت وليعصر  بيمارستان فسا فارس  استان فارس، فسا،ميدان ابن سينا 07153315011-19

1140 (عج)وليعصر  بيمارستان زنجان زنجان  باالتر از ميدان وليعصر، اتوبان شيخ فضل اله نوري 3770801

673 آزمايشگاه تخصصي پاتوبيولوژي شفق آزمايشگاه تهران آزمايشگاه تهران  تهران طبقه اول-297پالک -روبروي بانک صادرات -باالتر از مطهري-سهروردي شمالي 88454025

2548 جاسک (ص)بيمارستان خاتم االنبيا  بيمارستان بندرجاسک هرمزگان  روبروي اداره برق- بلوار امام خميني - شهرستان جاسک - استان هرمزگان 07642521634

1541 باخرز (ص)بيمارستان خاتم االنبياء  بيمارستان باخزر خراسان رضوي  باخرز 5154827110

1539 خليل آباد (ص)بيمارستان خاتم االنبياء  بيمارستان خليل اباد خراسان رضوي  5157728060 محور خليل آباد به کاشمر3کيلومتر : خليل آباد

677 شهرام مينويي دندانپزشکي اردبيل اردبيل  خيابان سي متري اول، کوي طوي، طبقه ي فوقاني بانک ايران زمين 04533257028

678 (علي سينا شهره)آزمايشگاه شهره آملي  آزمايشگاه آمل مازندران  01144154181 شهريور، کوچه بنياد شهيد، مجتمع پزشکي دکتر شهره17خيابان 

1272 بيمارستان خصوصي شفاء الهيجان بيمارستان الهيجان گيالن  خيابان کاشف شرقي نرسيده به ميدان دکتر حشمت 42222316

552 بيمارستان دکتر شيخ بيمارستان مشهد خراسان رضوي  ميدان توحيد، خيابان طاهري 05137269021

1710 بيمارستان دکتر علي شريعتي فسا بيمارستان فسا فارس  استان فارس،فسا،خيابان شهيد دکتر فياض بخش 07153350119

682 دندانپزشکي دکتر شهناز نيري دندانپزشکي اروميه آذربايجان غربي  ، طبقه اول102، ساختمان (کوي اطباع)خيابان امام، کوچه جنب صنايع دستي 33225963

1218 بيمارستان دکتر مير بيمارستان شيراز فارس  عفيف آباد 07136260099

1644 بيمارستان رازي بيمارستان سنندج کردستان  بانه، بلوار مهارت 08734242733

2498 مرکز آموزشي و درماني رازي تبريز بيمارستان تبريز آذربايجان شرقي  تبريز، جاده ائل گلي ، فلکه گلشهر، بيمارستان رازي 33804486-90

1562 دشتي-بيمارستان زينبيه خورموج بيمارستان بوشهر بوشهر  تخت خوابي زينبيه خورموج96بوشهر،خورموج ، انتهاي بلوار بسيج ،بيمارستان  7735326932

1564 بيمارستان سوانح و سوختگي شهرستان گناوه بيمارستان بوشهر بوشهر  7733124601 کيلومتري پليس راه ، بيمارستان سوانح و سوختگي گناوه5بوشهر،جاده گناوه، برازجان ، 

1409 بيمارستان سيد  عبدالباقي نياپور خمير بيمارستان بندرخمير هرمزگان  روبروي دانشگاه پيام نور- بندرخمير 

1288 بيمارستان سيد الشهدا بيمارستان کرمان کرمان  کرمان خ استقالل نرسيده به پروين اعتصامي 03432526280

1650 1305106 بيمارستان سنندج کردستان  کامياران، خ پرستار، بيمارستان سينا 08733522925

2534 مرکز آموزشي درماني پژوهشي سينا تبريز بيمارستان تبريز آذربايجان شرقي  تبريز،خ آزادي، مابين چهارراه شهيد منتظري و حافظ 35498416

1536 بيمارستان شفا ساري بيمارستان ساري مازندران  01133205006 ، طبقه همکف0استان مازندران ، شهرستان ساري ، بخش مرکزي ، شهر ساري، کمربندي شرقي ، بلوار شهيد صادق تقوي ، بلوار دفاع مقدس ، پالک 

1651 بيمارستان شهدا بيمارستان سنندج کردستان  (ره)دهگالن، ميدان امام خميني 08725623133

2489 مرکز آموزشي و درماني شهدا تبريز بيمارستان تبريز آذربايجان شرقي  تبريز، جاده ائل گلي ،  گلشهر، بيمارستان شهدا 33893069

2437 بيمارستان شهدا قائن بيمارستان خراسان جنوبي قائن خراسان جنوبي ،قاين 05631628095

1404 بيمارستان شهداء بيمارستان قم قم  نبش حکمت شمالي-انتهاي بلوارتوحيد-قم 025-31100

675 شهدا بيمارستان لردگان چهارمحال بختياري  ميدان شهرداري، بلوار پرستار، بيمارستان شهداي لردگان 03834444441

2479 بيمارستان شهداي آسيابک بيمارستان زرنديه مرکزي  زرنديه ، مامونيه ، خيابان شهيد محمديان ، بيمارستان شهداي آسيابک 08645222441-2

1560 بيمارستان شهداي خليج فارس بوشهر بيمارستان بوشهر بوشهر  بوشهر،خيابان طالقاني،مرکز آموزشي درماني شهداي خليج فارس 7733455381

1312 بيمارستان شهرام بيمارستان تهران  تهران نبش خيابان چهلستون-ميدان فاطمي 88957391-6

1219 دولتي- بيمارستان شهرستانها  بيمارستان شيراز فارس  بلوار زند،ساختمان مرکزي معاونت درمان دانشگاه 07136277203

1649 1305103 بيمارستان سنندج کردستان  قروه، انتهاي بلوارسيد جمال الدين اسد ابادي 08725220150

2473 بيمارستان شهيد بهشتي نوشهر بيمارستان نوشهر مازندران  مازندران نوشهر خيابان ابن سينا بيمارستان شهيد بهشتي نوشهر 0115233321

685 شهيد بهشتي بيمارستان ياسوج کهکيلويه و بويراحمد  خيابان شهيد محمد منتظري 7433221811

705 مطب دندانپزشکي دکتر آرش شيشه ءيان دندانپزشکي همدان همدان  روبروي اداره دارايي، طبقه باالي آزمايشگاه نور 08138251290

706 دکتر شيما حيدري دندانپزشکي لرستان دندانپزشکي خرم آباد لرستان  2واحد-4طبقه -ساختمان پزشکان پارس-کوچه مخابرات-خيابان شهداي شرقي-خرم آباد 06633326071

707 مطب دندانپزشکي دکتر صادق نظري دندانپزشکي ايالم ايالم  طبقه سوم-ساختمان آريا- کوچه کاج-پشت بيمارستان قائم-بهمن22ميدان  08433363097

1645 1305095 بيمارستان سنندج کردستان  سروآباد، باالتر از بلوار فرهنگيان، روبروي دبيرستان فني و حرفه اي 08734824101

709 صبا آزمايشگاه البرز کرج 445بلوار طالقاني، طبقه فوقاني، پوشاک خانواده، پالک  02632263773

710 فيزيوتراپي دکتر صحت فيزيوتراپي ياسوج کهکيلويه و بويراحمد  ابتداي خيابان پاسداران، روبروي گلستان يک 07433225158

711 صدرا دندانپزشکي اصفهان اصفهان  فلکه ملک شهر، ابتداي خيابان علم الهدي 03134396643

712 کلينيک دندانپزشکي دکتر صدري دندانپزشکي ياسوج کهکيلويه و بويراحمد  شصت متري، ابتداي خيابان پاسداران، ساختمان بهارستان 07433222541

713 کلينيک دندانپزشکي صدف قائم شهر دندانپزشکي قائم شهر مازندران  (سه راه نظامي)خيابان بابل نبش چمران - قائم شهر - مازندران  011-44480230

596 بيمارستان شهيد رجائي بيمارستان گچساران کهکيلويه و بويراحمد  خيابان بالديان ميدان پرستار 07412222292

1556 بيمارستان شهيد گنجي برازجان بيمارستان بوشهر بوشهر  بوشهر، برازجان ، ميدان امام رضا ،بيمارستان شهيد صادق گنجي 7734260016

700 شهيد مطهري بيمارستان گنبدکاووس گلستان  خيابان طالقاني شرقي، بيمارستان شهيد مطهري 01733551112

701 بيمارستان شهيد هاشمي نژاد بيمارستان مشهد خراسان رضوي  طالب، خيابان شهيد مفتح، انتهاي بلوار ابوريحان 32737011-15

2212 (عج)بيمارستان صاحب الزمان  بيمارستان بندرعباس هرمزگان  07633564501 بهمن، خيابان ملوان22استان هرمزگان، بندرعباس، بلوار پاسداران، سه راه 

719 کلينيک دندانپزشکي لبخند دندانپزشکي بابل مازندران  طبقه فوقاني - 40نبش توحيد - کمربندي غربي - بابل 01132310251

720 (نيايش)مسجدالرسول  دندانپزشکي تهران  تهران 22139007 طبقه سوم دندانپزشکي12ميدان کاج خيايان شعباني پالک 

721 کلينيک دندانپزشکي ظفر سمنان دندانپزشکي سمنان سمنان  بلوار نهضت ، چهارراه ورزش ، خيابان ظفر

722 عاج دندانپزشکي اهواز خوزستان  244خيابان دکتر شريعتي، بعد از ميدان شريعتي، روبروي مسجد الغدير، پالک  06135523503

723 آزمايشگاه دکتر عباس زاده آزمايشگاه اروميه آذربايجان غربي  اروميه ،خيابان خيام شمالي،جنب داروخانه فتاح پور 04432234112

1289 بيمارستان طبيبان ارجمند کارمانيا بيمارستان کرمان کرمان  خيابان ابن سينا-کرمان 03432228989

725 دکتر عبدالحميد پيمبر آزمايشگاه بهبهان خوزستان  خيابان پيروز ، بيم ميدان مراحل و بيد بلند 06152819974

726 مرکز فيزيوتراپي زيتون فيزيوتراپي اهواز خوزستان  خيابان زيتون کارمندي ، فلکه چيتا ، نبش خيابان حجت 06134449748



732 مرکز آموزشي درماني  علوي تبريز بيمارستان تبريز آذربايجان شرقي  خيابان منجم-تبريز 32663933-7

944 بيمارستان بهار شاهرود بيمارستان سمنان سمنان  2332224091 بهمن روبه روي پارک کودک22شاهرود خيابان 

729 درمانگاه دندانپزشکي کريستال دندانپزشکي تهران  تهران 3 واحد 108 پالک 113بين رشيد و  (گلبرگ شرقي)فلکه اول تهرانپارس خيابان اميري طائمه 

1643 1305090 بيمارستان سنندج کردستان  روبروي شهرداري. مريوان، بلوار رسالت 08733221460

786 بيمارستان فرشچيان سينا بيمارستان همدان همدان  بلوارميرزاده عشقي-همدان 8138274184

829 (عج)بيمارستان قائم  بيمارستان مشهد خراسان رضوي  خيابان احمداباد، خيابان کوهسنگي 8400001-9

733 کلينيک دندانپزشکي مينا دندانپزشکي تهران  تهران 328خيابان ستارخان، بعد از خيابان دريان نو نهم، پالک  02166530197

734 شبانه روزي صادقيه دندانپزشکي تهران  تهران 44235887 طبقه اول1058تهران خيابان ستارخان بين فلکه اول و چهارراه خسرو پالک 

735 کاشف دندانپزشکي تهران  تهران 406تهران خيابان آيت اهلل کاشاني بين خيابان حسن آباد و عقيل جنب مسجد علي ابن ابيطالب پالک  44027213

736 درمانگاه دندانپزشکي مهراد دندانپزشکي اراک مرکزي  ابتداي خيابان شهيد شيرودي، جنب کلينيک جراحي محدود ايرانمهر 08134025136

1641 1305088 بيمارستان سنندج کردستان  سنندج، خيابان پاسداران، نرسيده به دانشگاه علوم پزشکي کردستان، مرکز پزشکي آموزشي و درماني قدس 08736660025

738 کلينيک دندانپزشکي مهر دندانپزشکي سنندج کردستان  جنب داروخانه هالل احمر(ششم بهمن)سنندج خيابان پاسداران 08733290241

739 کلنيک دندانپزشکي صبا دندانپزشکي قم قم  52 پالک 6کوچه شماره - خيابان شهيد فاطمي- قم 2537841280

740 دندانپزشکي دکتر علي اکبر قلي زاده مطب آمل مازندران  2خيابان هفده شهريور، مجتمع پزشکي تخصصي آمل، طبقه 

1557 1281423 بيمارستان بوشهر بوشهر  بوشهر ،چهار راه دادگستري ،خيابان سيراف 7733326802

742 تشخيص طبي دکتر عليجاني آزمايشگاه البرز محمد شهر بلوار اصلي دشت بهشت، مجتمع پزشکي بوعلي سينا 02636203620

743 عماد آزمايشگاه تهران  تهران طبقه اول-14خيابان استاد مطهري، خيابان فجر، مقابل بيمارستان جم، کوچه حجت، کوچه دلفان، پالک  02188326031

744 عينک آفتاب عينک سازي خرم آباد لرستان  خرم آباد خيابان شهداي شرقي کوچه مخابرات 33336426

745 عينک آوين عينک سازي خرم آباد لرستان  4پالک - ساحلي غربي - پل شهدا - خرم آباد - لرستان  33301905

746 عينک چلسي عينک سازي همدان همدان  همدان، خيابان جهان نما، باالتر از هالل احمر 38233513

747 (آقاي قادريان)عينک سازي آرمان  عينک سازي يزد يزد  (شهيددايي)يزد،بلوار طالقاني،ابتداي کوچه اورژانس،کالنتري  035-36278736

748 عينک سازي استار عينک سازي اردبيل اردبيل  عينک استار نو.ابتداي کوچه معصومين .ميدان سرچشمه .اردبيل  04533254469

749 عينک سازي امير اکباتان عينک سازي تهران  تهران 46 و 45 پالک 10بازارچه شماره  -1فاز -شهرک اکباتان -تهران  44660298

750 عينک سازي ايران عينک سازي الشتر لرستان  جنب پاساژنورمحمدي-خيابان امام-الشتر-لرستان 32526304

943 بيمارستان کوثرسمنان بيمارستان سمنان سمنان  بلوار بسيج، ستاد معاونين دانشگاه 023-31422000

752 (به نمايندگي خانم سميرا صادقي)عينک سازي پرديس  عينک سازي يزد يزد  نرسيده به کلينيک خاتم االنبياء-بلوار طالقاني -يزد  3728045

753 عينک سازي پرويز عينک سازي تهران  تهران 355خيابان حافظ، بين خيابان جمهوري و نوفل لوشاتو، پالک  66707977

754 عينک سازي حميد عينک سازي خرم آباد لرستان  شهداي شرقي، نرسيده به پل شهدا، بعد از کوچه مخابرات، موسسه بينايي سنجي حميد 06633322606

755 عينک سازي درسا عينک سازي ياسوج کهکيلويه و بويراحمد  ياسوج خيابان معلم نرسيده به چهار راه هالل احمر 07433224592

756 عينک سازي ديدگان ساير تهران  تهران خيابان دکتر فاطمي مقابل هتل الله ابتداي خيابان باباطاهر 88963195

757 عينک سازي سرو نقره اي عينک سازي تهران  تهران 362 متري غربي روبروي بيمارستان انصاري پالک 46خيابان نارمک  02177912916

758 1123801 عينک سازي سمنان سمنان  خيابان تامين اجتماعي 02333363350

759 عينک سازي فدک عينک سازي خراسان جنوبي بيرجند 1خراسان جنوبي ،بيرجند،نبش طالقاني  056-32225400

760 عينک سازي فرانس اپتيک عينک سازي خرم آباد لرستان  خرم آباد ميدان شهدا خيابان شهداي شرقي جنب ساختمان نور 33308682

761 عينک سازي مرکزي عينک سازي خرم آباد لرستان  کوچه دوم.کوهدشت خ بازارچه  33301667

762 عينک سازي نورا عينک سازي اردبيل اردبيل  طبقه زيرين.ساختما پزشکان سرچشمه .ابتداي کويمعصومين .ميدان سرچشمه .اردبيل  4533255607

763 عينک سرچشمه عينک سازي اردبيل اردبيل  روبروي داروخانه دکتر احدي- کوي معصومين - سرچشمه - اردبيل  04533236634

764 عينک شهاب عينک سازي تهران  تهران 106ميدان ونک، جنب برج آينه ي ونک، شماره  88791172

765 عينک طبي بين المللي عينک سازي تهران  تهران 148ابتداي خيابان پاسداران، نبش دشتستان پنجم، ساختمان  2122851977

899 مرکز آموزشي درماني  کودکان تبريز بيمارستان تبريز آذربايجان شرقي  تبريز، خيابان ششگالن 04135262250

2477 بيمارستان مدرس ساوه بيمارستان ساوه مرکزي  08642222042 ، طبقه همکف0استان مرکزي ، شهرستان ساوه ، بخش مرکزي ، شهر ساوه، محله صولت آباد ، بلوار سپاه ، بلوار مدرس ، پالک 

768 فارابي مرکز جراحي محدود رشت گيالن  خيابان مطهري، بين سه راه حاجي آباد و مسجد چهار برادران، کلينيک جراحي فارابي 01333334750

1239 بيمارستان مهر حضرت عباس بيمارستان مشهد خراسان رضوي  ميدان الندشت-خيابان کوهسنگي  051-38439812

770 آزمايشگاه دکتر فاضل مالير آزمايشگاه مالير همدان  مقابل بانک کشاورزي- خيابان فخريه - مالير - همدان  081-322227337

771 شوشتر-فيزيوتراپي شفا فيزيوتراپي شوشتر خوزستان  شوشتر خ امام خميني ضلع غربي جنت بانک توسعه تعاون 06136210036

772 فيزيوتراپي ايرانمهر فيزيوتراپي اهواز خوزستان  139 غربي، پ12پاداشهر، خيابان  06135510827

773 دندانپزشک فاطمه اسد پور دندانپزشکي خراسان جنوبي بيرجند 106،ساختمان آلما طبقه اول واحد 2خيابان آيت اهلل طالقاني ،طالقاني -بيرجند  056-32223364

2539 بيمارستان مهر مالير بيمارستان مالير همدان  مالير ، بلوار نبوت ، بيمارستان مهر 033351046

775 دکتر فاطمه خسروي دندانپزشکي کرمان کرمان  طبقه اول- ساختمان شجاعي - ميدان آزادي - بردسير- کرمان 

776 دکتر فاطمه قموشي رامندي دندانپزشکي تهران  تهران 12، واحد 3، طبقه 55، ساختمان 463خيابان فلسطين شمالي، بين کوچه غزائي عتيق و فرشيد، پالک  02188906917

777 مطب دکتر فاطمه محمدي دندانپزشکي ياسوج کهکيلويه و بويراحمد  سردار جنگل جنوبي، نرسيده با تامين اجتماعي، ساختمان شيدرخ، طبقه اول 07433224487

778 دندانپزشکي خانم فاطمه محمودي افصح دندانپزشکي قم قم  18طبقه ششم، واحد-ابتداي عطاران، ساختمان آرمان-ميدان صدوق

1220 بيمارستان ميرحسيني بيمارستان شيراز فارس  ميدان اطلسي، روبروي خيابان عبيراميز 07132284433-4

780 دکتر فائزه خسروي دندانپزشکي کرمان کرمان  طبقه اول- ساختمان شجاعي - ميدان آزادي - بردسير - کرمان  03433527270

1517 بيمارستان ميالد بيمارستان اروميه آذربايجان غربي  2بلوار مولوي فردوسي  4433673520

1119 نمازي بيمارستان شيراز فارس  خيابان زند، فلکه نمازي

2478 بيمارستان هفده شهريورساوه بيمارستان ساوه مرکزي  08642222042 ، طبقه همکف0استان مرکزي ، شهرستان ساوه ، بخش مرکزي ، شهر ساوه، محله صولت آباد ، بلوار سپاه ، بلوار مدرس ، پالک 

784 فدک آزمايشگاه بندرگز گلستان  40خيابان اسدي عرب، راه بند راه آهن، انقالب  01734369170

785 فيزيوتراپي فرانک محمودي عالمي فيزيوتراپي مازندران فيزيوتراپي بهشهر مازندران  4 واحد 2بهشهر،خيابان شهيد رجايي نرسيده به پير حلب ساختمان ستايش  01134530817

2481 بيمارستان والفجر تفرش بيمارستان تفرش مرکزي  08636225444 ، طبقه همکف0استان مرکزي ، شهرستان تفرش ، بخش مرکزي ، شهر تفرش، محله يکه بهار ، خيابان فياض بخش ، خيابان پرستار ، پالک 

1138 بيرجند (عج)بيمارستان ولي عصر  بيمارستان خراسان جنوبي بيرجند خيابان غفاري، خيابان زکرياي رازي، روبروي دانشگاه علوم پزشکي 05631622071

788 فيزيوتراپي همتي فيزيوتراپي ايالم ايالم  ميدان سعدي، جنب پارکينگ سينا 08433366816

789 فرهنگ آزمايشگاه ساري مازندران  ، ساختمان پزشکان سينا26خيابان فرهنگ، نبش فرهنگ  01133304870

1485 (دانشگاه علوم پزشکي سبزوار)بيمارستان وليعصر جغتاي بيمارستان جغتاي خراسان رضوي  شهرستان جغتاي 5725623814

1633 دي منظريه9بيمارستان بيمارستان اصفهان اصفهان  دانشگاه علوم پزشکي اصفهان- خ هزار جريب 33604447

792 فيزيوتراپي آرزو کلينيک تهران  تهران 1، واحد 1خيابان مطهري، بعد از سهروردي، نبش حکمي، پالک  88432969

793 فيزيوتراپي آرمان اصفهان فيزيوتراپي اصفهان اصفهان  102اصفهان،چهارباغ باال،ابتداي خيابان شريعتي،روبروي درب اصلي بيمارستان شريعتي،مجتمع فراز ،طبقه اول،واحد 031-31310351

794 فيزيوتراپي ارديبهشت فيزيوتراپي فارس فيزيوتراپي شيراز فارس  07132305752 متري سيما سعدي ،چهارراه ارديبهشت ،مجتمع پزشکي شفا20خيابان 

795 فيزيوتراپي ارغوان فيزيوتراپي اذربايجان غربي فيزيوتراپي اروميه آذربايجان غربي  طبقه سوم- ساختمان پارس - خيابان حسني - اروميه - آذربايجان غربي 

796 فيزيوتراپي ايرانيان بابل فيزيوتراپي بابل مازندران  ساختمان پزشکان رضا-جنب بيمارستان شهيد بهشتي-ميدان کشوري-بابل 01132288962

797 بهبود فيزيوتراپي اروميه آذربايجان غربي  طبقه زيرزمين-ساختمان صدر-خيابان حسني-اروميه 443483766

798 فيزيوتراپي بهتوان فيزيوتراپي فيزيوتراپي سنندج کردستان  22خيابان پاسداران، مجتمع صدف،  طبقه دوم، واحد  33284163

799 فيزيوتراپي پارس فيزيوتراپي گچساران کهکيلويه و بويراحمد  گچساران پشت پاساژ شهرداري 7432222192

800 فيزيوتراپي تخصصي کيامهر فيزيوتراپي تهران  تهران 5واحد-طبقه اول-1495پالک -ساختمان پزشکان سب قلهک-جنب خانه درسا-باالتر از يخچال-شريعتي  22624731

801 فيزيوتراپي تالش کلينيک شيراز فارس  6 واحد Aبلوار سرباز نبش خيابان اعتمادي  جنب فست فود گوارا  آرتمان سرباز ورودي  07136498663

802 فيزيوتراپي جاويد فيزيوتراپي کرمانشاه  کرمانشاه چهارراه شهيد فهميده-فرهنگيان فازيک 

803 (ميناب)فيزيوتراپي حضرت زينب  فيزيوتراپي ميناب هرمزگان  شعبه بلوار امام خميني-جنب بانک تجارت-ميناب 7642223583

804 فيزيوتراپي خورشيد فيزيوتراپي ياسوج کهکيلويه و بويراحمد  خيابان بالديان، چهارراه فرمانداري قديم، تکميلي فيزيوتراپي و ليزر درماني

805 فيزيوتراپي رازي فيزيوتراپي بابل مازندران  ، ساختمان پزشکان روجين2ميدان کشوري، خيابان سرداران  01132289220

806 فيزيوتراپي سروش فيزيوتراپي ياسوج کهکيلويه و بويراحمد  خيابان شهيد منتظري، روبروي بيمارستان شهيد بهشتي 07422227334

807 فيزيوتراپي سالمت فيزيوتراپي کرمانشاه  کرمانشاه چهارراه شهيد فهميده-فرهنگيان فاز يک- کرمانشاه  8338212010

808 فيزيوتراپي سينا فيزيوتراپي خرم آباد لرستان  خيابان امام خميني، کوچه شهيد کاکاوند 33314693

809 فيزيوتراپي شعباني فيزيوتراپي البرز کرج خيابان شهيد بهشتي، بعد از چهارراه طالقاني، بعد از اداره پست ساختمان البرز

810 فيزيوتراپي شفاء فيزيوتراپي تهران  تهران طبقه دوم-1802پالک-ساختمان اطباء-نرسيده به سينما آفريقا-خيابان وليعصر-تهران 88904466

811 (محبوبه حسين زاده آهنگر)فيزيوتراپي فارابي بابل فيزيوتراپي بابل مازندران  ، داخل کوچه روبروي ساختمان پزشکان روجين2ميدان کشوري خيابان سرداران  01112251820

812 1124086 فيزيوتراپي نهاوند همدان  ابتداي خيابان آزادگان، روبروي کوچه دکتر صالح، ساختمان پزشکان شفا 08133324379

813 فيزيوتراپي فارابي فيزيوتراپي زنجان زنجان  خيابان رهبري اصلي- کوچه مشکي  024-33443556

814 فيزيوتراپي کسري فيزيوتراپي قم قم  14واحد-7طبقه -ساختمان بهنود-9نبش کوچه-بلوارجمهوري 02532920364

815 فيزيوتراپي کياني فيزيوتراپي تهران  تهران 27واحد-4طبقه-ساختمان افرا-روبروي مسجد اميرالمومنين-ابتداي خيابان ايثار-مرزداران-تهران 44212642

816 فيزيوتراپي کيمياي مهر فيزيوتراپي کرمان کرمان  18واحد  -20کوچه -خيابان شفا  32111409

854 کلينيک جراحي چشم بينا بيمارستان قزوين قزوين  1خيابان فردوسي جنوبي، کوچه نسترن، پالک 

818 فيزيوتراپي مرکزي شريعتي فيزيوتراپي فيزيوتراپي تهران  تهران 1006ساختمان فوق تخصص پزشکان -ضلع شمال غربي سيد خندان-خيابان شريعتي-تهران 22892689

819 فيزيوتراپي مهر فيزيوتراپي بندرعباس هرمزگان  طبقه دوم- ساختمان آرش - روبه روي داروخانه دکتر اميري زاده -  شهريور  17سه راه - بندرعباس - استان هرمزگان  076-32220265

820 فيزيوتراپي مهر فيزيوتراپي بروجرد لرستان  خيابان شهدا، کوچه دالوندي 42625653

821 فيزيوتراپي مهرورزان فيزيوتراپي تهران  تهران ، طبقه همکف772ميدان رسالت، خيابان فرجام شرقي، نرسيده به چهارراه خاور، پالک  02177458121

822 فيزيوتراپي ميرامين فيزيوتراپي تهران  تهران 02188800908

823 فيزيوتراپي نوين فيزيوتراپي دهدشت کهکيلويه و بويراحمد  دهدشت بلوار پاسداران جنب آزمايشگاه مهر 7432269319

824 فيزيوتراپي نوين فيزيوتراپي قروه کردستان  خيابان شريعتي،  مجتمع سعيد 08735227395

825 فيزيوتراپي نيايش فيزيوتراپي تهران  تهران 2، واحد4سعادت آباد، چهاراه سرو، سرو غربي، کوچه آريا، پالک  02122358022

826 فيزيوتراپي نيکنام فيزيوتراپي ياسوج کهکيلويه و بويراحمد  ، روبروي بانک سپه6سردار جنگل جنوبي، فرعي  07433225570

827 فيزيوتراپي هروي فيزيوتراپي تهران  تهران 9 واحد 46پالک -خيابان آزادي -خيابان وفا منش -ميدان هروي -تهران 22981224

1044 مسعود بيمارستان گرگان گلستان  خيابان فروردين شرقي 1732326547

1533 پزشکي تخصصي و فوق تخصصي مهرگان شمال بيمارستان بابل مازندران  01132395591 ، طبقه همکف0استان مازندران ، شهرستان بابل ، بخش مرکزي ، شهر اميرکال، شهرک دانش ، بلوار عالمه حائزي ، بلوار امام رضا ، پالک 

1002 تشخيص ودرمان شهيدشوريده بيمارستان تهران  تهران خيابان پاستور، مرکز پزشکي شهيد شوريده

817 فيزيوتراپي مرکزي شرق بيمارستان تهران  تهران 3، واحد 308، ساختمان پزشکان (لرستاني) غربي 186تهرانپارس، بين فلکه دوم و سوم، نبش  77740928

2482 بيمارستان ميالد بيمارستان تهران  تهران 84090 ، طبقه همکف0استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزي ، شهر تهران، کوي نصر ، بزرگراه شيخ فضل اله نوري ، بزرگراه شهيد همت شرقي ، پالک 

1731 (شرکت خدمات پزشکي درمانگران نوين)بيمارستان پارسيان بيمارستان شهرکرد چهارمحال بختياري  جنب ستاد بحران استان ، بيمارستان پارسيان (ع)شهرکرد جاده دانشگاه آزاد منظريه ابتداي بلوار امام علي  038333353410

1038 مريم بيمارستان البرز کرج 347متري گلشهر، ارغوان غربي، پالک  45 02633555749

860 کلينيک چشم پزشکي نوين ديدگان بيمارستان تهران  تهران 8، کوچه پنجم، پالک قديم (احمدقصير)خيابان بخارست  88703356

767 خيريه غياثي بيمارستان تهران  تهران چهارراه يافت آباد، بلوار معلم، خيابان شهيد رجايي، خيابان شهيد بنايي

2480 بيمارستان امام خميني خمين بيمارستان خمين مرکزي  13-08646332211 ، طبقه اول64استان مرکزي ، شهرستان خمين ، بخش مرکزي ، شهر خمين، محله انقالب ، کوچه شهرداري ، خيابان آزادي ، پالک 

838 آزمايشگاه دکتر کامکار آزمايشگاه خراسان جنوبي طبس 131پالک -بلوار شهيد بهشتي -طبس -خراسان جنوبي 056-32831390

839 بهاران دندانپزشکي اراک مرکزي  خيابان شهيد شيرودي، نبش کوچه ارشاد 08633125043

840 (پزشک عمومي)دکتر کرم الدين  مطب سمنان سمنان  ساختمان پزشکان معلم- ميدان معلم - سمنان 

1058 معتمدي گرمسار بيمارستان گرمسار سمنان  گرمسار (ره)ميدان شهدا، خيابان شهيد منتظري، بيمارستان امام 

1136 واليت بيمارستان دامغان سمنان  دامغان ،بلوار دانشگاه 02335225145

843 کلينيک جراحي و چشم پزشکي آبان مرکز جراحي محدود اصفهان اصفهان  خيابان سجاد، خيابان سپه ساالر، بعد از پل غدير 031-36305035

844 کلينيک دندانپزشکي آراد دندانپزشکي همدان همدان  خيابان شريعتي جنب سرپرستي بانک ملت 08132520272

845 کلينيک آريا دندانپزشکي کرمان کرمان  58 و 56خيابان جهاد، حد فاصل کوچه  03412481008

846 کلينيک آريا دندانپزشکي زاهدان سيستان و بلوچستان  خيابان خيام، ساختمان پزشکان تهران 05433443434

847 کلينيک آفتاب دندانپزشکي تهران  تهران 12، واحد 66بزرگراه آفريقا، چهارراه جهان کودک، ضلع شمال غربي، شماره 88885806

848 کلينيک دندانپزشکي بهار دندانپزشکي تهران دندانپزشکي تهران  تهران واحد يک- طبقه اول - 1292پالک - جنب سوپر استار - بين کوچه شروين و افضل - پايين تر از ظفر - خيابان شريعتي - تهران  021-26414891

849 کلينيک پارسيان مرکز جراحي محدود اصفهان اصفهان  خيابان مير، روبروي بيمه آسيا 031-36616635

2043 (ويزيت- خدمات قلب و عروق - تصوير برداري -آزمايشگاه -اورژانس )پاراکلينيکي بيمارستان واليت دامغان  بيمارستان دامغان سمنان  دامغان ،بلوار دانشگاه 02335225145

851 کلينيک تخصصي دنداپزشکي کشاورز دندانپزشکي تهران  تهران 127بلوار کشاورز، بعد از چهارراه جمالزاده، به سمت بيمارستان امام خميني، پالک  66433445

852 مرکزتصويربرداري صبا مرکز تصوير برداري قم قم  زيرزمين مطب دکترکرماني-متري عمارياسر45-قم 025-37711515

853 کلينيک ثامن الحجج کلينيک رفسنجان کرمان  9پالک  - 33کوچه - بلوار طالقاني - رفسنجان - کرمان  03434268874

689 بيمارستان شهيد بهشتي بيمارستان قم قم  بلوار شهيدبهشتي، بيمارستان شهيدبهشتي 025-36122181

855 کلينيک جواداالئمه کلينيک کرمانشاه  کرمانشاه کرمانشاه خيابان دبيراعظم کوچه دبيراعظم 08337294895

2471 بيمارستان شهيد رجايي تنکابن بيمارستان تنکابن مازندران  روبه روي بانک ملي مرکزي (ره  )مازندران تنکابن ميدان امام خميني  01154237001-9

857 کلينيک چشم پزشکي تابان کلينيک قم قم  299پالک-خيابان بوعلي-خيابان ساالريه-قم 02532914130

858 کلينيک چشم پزشکي رازي مرکز جراحي محدود تهران  تهران خ پاليزواني- خ گاندي جنوبي - ونک  02181034

731 بيمارستان علوي بيمارستان مشهد خراسان رضوي  بيمارستان فوق تخصصي عروق علوي- 61امام رضا -خيابان امام رضا 0515138047

592 بيمارستان رازي بيرجند بيمارستان خراسان جنوبي بيرجند بيمارستان رازي-خيابان غفاري -بيرجند 05631626067

861 کلينيک خاتم االنبياء کلينيک سمنان سمنان  02333328915 شهريور17بلوار 

862 1124289 دندانپزشکي ياسوج کهکيلويه و بويراحمد  خيابان شهيد چمران، سه چوب، کلينيک دندانپزشکي دنا 7433228779

863 کلينيک دندان پزشکي حکمت دندانپزشکي شيراز فارس  شيراز بلوار زرهي نبش تقاطع بعثت جنب بانک رسالت 0713302

864 کلينيک دندان پزشکي زند دندانپزشکي شيراز فارس  طبقه دوم-ساختمان تارا-43نبش کوچه -روبروي خيابان شهيد فقيسي-خيابان زند -شيراز  07132304100

865 کلينيک دندان پزشکي يادگاران کلينيک يزد يزد  چهار راه مهديه، نبش داروخانه امام زاده يزدي 03216268498

866 کلينيک دندانپزشکي آپادانا کلينيک تهران  تهران 1، طبقه 36باالتر از ميدان وليعصر، نرسيده به زرتشت، کوچه ناصر، پالک 

867 کلينيک دندانپزشکي بهدندان دندانپزشکي اردبيل اردبيل  04533231928 شهريور، نبش کوچه سما، طبقه ششم17مابين چهارراه حافظ و ايستگاه سرعين، روبروي خيابان 

868 کلينيک دندانپزشکي پورسينا دندانپزشکي اراک مرکزي  اراک خيابان شهيد بهشتي باالتر از امام زاده نبش کوچه سميه ساختمان پارس طبقه زيرين

869 کلينيک دندانپزشکي جم دندانپزشکي اروميه آذربايجان غربي  12 و 11،واحد 4، طبقه 1خيابان آزادگان، فلکه رودکي، مجتمع آتالنتيس  04433679860

870 (کلينيک جم)شرکت مجتمع تخصصي دندانپزشکان نگين کاشان   دندانپزشکي کاشان اصفهان  خيابان اميرکبير، بعد از بيمارستان متيني 03155315500

871 کلينيک دندانپزشکي جهاد دانشگاهي کلينيک کرمان کرمان  خيابان ناصريه، روبروي بيمارستان خداداد مهرابي 3432253640



872 کلينيک دندانپزشکي درمانگاه فرهنگيان شاهرود دندانپزشکي شاهرود سمنان  16-32236015-023 بهمن،کوچه ثبت قديم،جنب کانون باز نشستگان آموزش و پرورش22شاهرود،خيابان 

873 کلينيک دندانپزشکي رويال لبخند دندانپزشکي تهران  تهران نبش کوچه صفاريان-ميدان حر - تهران 66411577

874 کلينيک دندانپزشکي سروش کلينيک اصفهان اصفهان  خيابان سروش ،حد فاصل آل خجند و حکيم شفايي، جنب اداره برق، مرکز دندانپزشکي سروش

875 کلينيک دندانپزشکي شبانه روزي مهرگان دندانپزشکي اراک مرکزي  ميدان شهدا، جنب پاساژ اسالمي، ساختمان علوي 08632219508

876 کلينيک دندانپزشکي شهاب دندانپزشکي کرمان کرمان  41خيابان شهيد مصطفي خميني نبش کوچه 

877 کلينيک دندانپزشکي کيان دندانپزشکي قزوين قزوين  453خيابان خيام شمالي، باالتر از بانک ملت، بن بست حکمت، پالک  02833328001

878 کلينيک دندانپزشکي گلسار دندانپزشکي رشت گيالن  6طبقه -ساختمان آيال -پشت مخابرات -83خيابان -گلسار - رشت  33130608

879 کلينيک دندانپزشکي متين دندانپزشکي يزد يزد  يزد بلوار مدرس پشت دادگستري خيابان دانش دانش غربي 38276722

880 کلينيک دندانپزشکي مهر اشراق دندانپزشکي زنجان زنجان  6سعدي شمالي، کوچه شهيد محمدي زنجاني، پالک  02433442278

881 کلينيک دندانپزشکي مهرگان دندانپزشکي بابلسر مازندران  فرعي فجري شده از يک اصلي6925طبقه اول پالک ثبتي  -2نبش شريفي -بلوار شهيد شريفي -بابلسر 35231616

882 کلينيک دندانپزشکي نصرت کلينيک البرز کرج سه راه حافظيه، بلوار اصلي فرديس، خيابان شهيد ادريس يا اول غربي 36611819

883 کلينيک دندانپزشکي نيکان دندانپزشکي البرز کرج عظيميه، ميدان مهران، روبروي همراه اول 02632505464

884 کلينيک راديوتراپي و آنکولوژي گيالن تصويربرداري گيالن مرکز تصوير برداري رشت گيالن  رشت گلباغ نماز 0313763222

885 کلينيک راديولوژي و سونوگرافي شيرين اسعدي مرکز تصوير برداري رامسر مازندران  خيابان شهيد مطهري، جنب پيتزا شهر شب، ساختمان سرو، طبقه اول 01155230695

886 آزمايشگاه ژنتيک پارس ژنوم آزمايشگاه البرز کرج 2کرج، خيابان شهيد بهشتي،بين جهانشهر و کسري، برج نگين،طبقه سوم واحد  34219637

887 کلينيک سپيد دندانپزشکي خرم آباد لرستان  خيابان انقالب، کوچه باقري 06613202166

888 کلينيک شبانه روزي دندانپزشکي صدف دندانپزشکي شيراز فارس  25خيابان نادر، حدفاصل چهارراه گمرک و پاراموند، نبش کوچه  07132347117

889 کلينيک فوق تخصصي چشم پزشکي ديدار مرکز جراحي محدود اراک مرکزي  اراک، بلوار شهيد شيرودي، روبروي سازمان انتقال خون، ساختمان بوعلي، کلينيک ديدار 086-33127175

890 کلينيک فوق تخصصي نور مطهري کلينيک تهران  تهران خيابان مطهري، خيابان شهيد يوسفيان

648 سيدالشهداء بيمارستان فارسان چهارمحال بختياري  بلوار ايت اهلل خامنه اي، روبروي پمپ بنزين 03833227331

892 کلينيک مرواريد دندانپزشکي شهرکرد چهارمحال بختياري  64خيابان سعدي غربي، نبش کوچه  03832240305

893 کلينيک منتظران حضرت قائم آزمايشگاه زنجان زنجان  1141خيابان اول قطعه 3زنجان شهرک کارمندان فاز 33458989

894 کلينيک ميالد دندانپزشکي شيراز فارس  شيراز بلوار چمران روبروي بيمارستان حافظ جنب بانک سپه 07133626843

895 کلينيک نويد ديدگان کلينيک مشهد خراسان رضوي  7احمد آباد، خيابان مالصدرا، مالصدرا 

1871 بيمارستان شهيد جليل ياسوج بيمارستان ياسوج کهکيلويه و بويراحمد  ياسوج بلوار قرني 743337001

680 بيمارستان شهريار بيمارستان شيراز فارس  3،کوچه (مشيرفاطمي)فارس،شيراز،خيابان انقالب  07132341801

1534 درماني مهر بهشهر بيمارستان بهشهر مازندران  بيمارستان مهر- خيابان پاسداران - چهارراه گرگان - بهشهر 01134520271

554 دکتر صولتي بيمارستان اروميه آذربايجان غربي  602خيابان امام، پالک 

556 دکتر علي شريعتي بيمارستان مشهد خراسان رضوي  3سه راه شانديز، طرقبه، امام رضا  35510010-16

901 کيلينيک صدرا مرکز جراحي محدود اصفهان اصفهان  دروازه شيراز، بلوار دانشگاه، روبروي درب شمالي دانشگاه

902 گاما اسکن مرکز تصوير برداري تهران  تهران 174خيابان بهارشمالي، جنب اداره برق، پالک  02188826802

903 گاما اسکن کاوش مرکز تصوير برداري تهران  تهران 02166122377 طبقه اول123بلوار کشاورز نبش جمالزاده پالک 

904 پزشکي هسته اي  گاما اسکن مرواريد مرکز تصوير برداري رشت گيالن  33111816 ساختمان پزشکي باران76چهار راه گلسار کوچه 

905 گلسار فيزيوتراپي رشت گيالن  چهارراه گلسار، خيابان نواب، کوچه دوم، جنب آزمايشگاه کيميا 01333111747

557 دکتر غرضي بيمارستان مالير همدان  همدان، مالير، بلوار نبوت 33340042

559 دکتر مجيبيان بيمارستان يزد يزد  خيابان آيت اهلل کاشاني، بيمارستان دکتر مجيبيان يزد

908 راديولوژي گلنار سيالوي مرکز تصوير برداري شاهرود سمنان  3 بهمن ،ساختمان فارابي ،طبقه 22شاهرود،خيابان  023-32238826

561 دکتر موسوي بيمارستان گرگان گلستان  13-11خيابان وليعصر، عدالت  1732345319

910 آزمايشگاه الندا آزمايشگاه گرگان گلستان  12 و14خيابان وليعصر، بين عدالت  1732344990

911 آزمايشگاه دکتر لبيب زاده آزمايشگاه شوشتر خوزستان  2روبروي درمانگاه شماره - خيابان طالقاني  061-36213000

566 دنا بيمارستان شيراز فارس  خيابان زرگري، کوي دنا، بيمارستان دنا

913 ماد آزمايشگاه تهران  تهران 481دولت، چهارراه اختياريه، جنب داروخانه ويال، پالک  02122542276

579 دي بيمارستان تهران  تهران ،  ابتداي خيابان توانير، بيمارستان دي(عج)خيابان ولي عصر 

591 (روانپزشکي)رازي اروميه  بيمارستان اروميه آذربايجان غربي  جاده سلماس، مرکز آموزشي و درماني روانپزشکي رازي اروميه

598 رسالت بيمارستان تهران  تهران زير پل سيدخندان، نبش ابوذر غفاري 22869651

917 بينايي سنجي و عينک سازي مارون عينک سازي تهران  تهران 5واحد  -28پالک -باالي درمانگاه گيشا -نبش کوچه دوم -ابتداي گيشا -تهران  86016225

918 شهيد مباشر کاشاني کلينيک همدان همدان  8138262435 پالک مرکز جامع توانبخشي شهيد مباشر کاشاني110همدان ، خيابان مهديه ، جنب اداره برق 

600 رستماني بيمارستان پارسيان هرمزگان  44624026 جاده دريا4کيلومتر 

920 فيزيوتراپي موال فيزيوتراپي اهواز خوزستان  گلستان، بلوار فروردين، بين سعدي و غزالي 06133212395

921 درمانگاه دندانپزشکي مهرگان دندانپزشکي قم قم  15شهرستان قم ميدان سعيدي خيابان هفتم تير کوچه  02536705557

607 روانپزشکي ميمنت بيمارستان تهران  تهران 62خيابان آزادي، خيابان ميمنت، پالک  66066111

923 دندان پزشکي دکتر محسن وريجي دندانپزشکي ساري مازندران  خيابان امير مازندراني، مهدي آباد، مجتمع نور، طبقه سوم 01133268823

924 محققين آزمايشگاه آزمايشگاه تهران  اسالم شهر 10 و 8پالک-کوچه يکم-خيابان علي ابن ابيطالب-ميدان نماز-اسالمشهر-تهران 56684819

925 دنا دندانپزشکي شهرضا اصفهان  شهرضا خيابان شهيد بهشتي روبه روي بانک ملي مرکزي 03153246092

926 دندانپزشکي دکتر محمدرضا احمدي سياهمرد دندانپزشکي ماسال گيالن  طبقه باال سوپرمارکت آرين-جنب بانک کشاورزي-ميدان آرش-شاندرمن-ماسال 01344653416

927 کلينيک دندانپزشکي محمدعلي ملکي گنجي دندانپزشکي بهشهر مازندران  8طبقه اول واحد -ساختمان پزشکي بوستان-خيابان امام-بهشهر-مازندران 01134529175

928 درمانگاه دندانپزشکي سهروردي دندانپزشکي قزوين قزوين  شهر صنعتي الوند، خيابان سهروردي، روبروي دانشگاه کار، ابتداي کوچه احسان ششم 02832246001

929 آزمايشگاه پاتوبيولوژي دکتر محمد مهدي تاج آبادي آزمايشگاه سيرجان کرمان  کوچه کامجو-خيابان امام -سيرجان  42201500

930 کلينيک دندانپزشکي مرزداران کلينيک تهران  تهران بزرگراه اشرفي، بلوار مرزداران، نرسيده به پل يادگارامام، ساختمان نگين آسمان، ورودي دي، طبقه اول 44213431

931 مطب دندانپزشکي دکتر محمدرضا شيريان مطب تهران  تهران 12شهران، باالتر از فلکه دوم، ساختمان بانک پاسارگاد، طبقه دوم ،واحد  02144335388

932 آزمايشگاه دکتر جاللي آزمايشگاه اهواز خوزستان  اهواز،نادري شرقي،کوچه دوم،خيابان بهزاد،بين مولوي و خاقاني 0612219163

933 کلينيک دندانپزشکي دکتر اشراقي دندانپزشکي تهران  تهران ، روبروي دبيرستان عموئيان، کوچه طوس، ساختمان طوس، طبقه اول1اکباتان، فاز  02144666607

730 بيمارستان علوي بيمارستان شيراز فارس  فلکه وليعصر، ابتداي خيابان تختي 07132248327

935 کلينيک دندانپزشکي دکترمددي دندانپزشکي اروميه آذربايجان غربي  فلکه بهداري، طبقه فوقاني بانک ملت 33487304

936 (مديست)مداوا  دندانپزشکي تهران  تهران ، درب جنوبي2، پالک 12اتوبان صدر، بين کاوه و شريعتي، قلندري شمالي، کوچه  02122243100

613 زهرا مرضيه بيمارستان اصفهان اصفهان  ميدان قدس، ابتداي خيبان مجلسي 03134456061

672 شفا بيمارستان سمنان سمنان  بلوار علم و صنعت

939 کلينيک دندانپزشکي بهاران دندانپزشکي اردبيل اردبيل  111اردبيل، خيابان دانش، باالتر از راهنمايي و رانندگي، جنب بانک مهر اقتصاد، پالک  04533460001-3

940 مرکز فيزيوتراپي فاطيما فيزيوتراپي اهواز خوزستان  06135543656 پادادشهر ، روبروي اداره دارايي10پادادشهر ، ابتداي خيابان 

691 شهيد دکتر رحيمي بيمارستان خراسان جنوبي بيرجند خيابان پاسداران، تقاطع شهيد طهماسبي

942 ساير مهديهMRIمرکز  همدان همدان  8138380016 متري پرستار12بلوار بعثت، جنب پارک مردم، 

615 ساسان بيمارستان تهران  تهران 59ميدان وليعصر، بلوار کشاورز، بيمارستان ساسان، شماره  88965170

616 ساير بيمارستان تهران  تهران

622 سجاديه بيمارستان تربت جام خراسان رضوي  ابتداي جاده تربت جام، فريمان 2221811

624 سعدي بيمارستان اصفهان اصفهان  371بوستان سعدي، کوچه خداوردي، بالک  031-36273031-4

947 مرکز آنکولوژي گيالن کلينيک رشت گيالن  GOCچهار راه گلسار خيابان نواب ساختمان  33131645

948 مرکز ام  آر  آي کوثر مرکز تصوير برداري ياسوج کهکيلويه و بويراحمد  ياسوج خيابان ساحلي جنب بيمارستان امام سجاد 07433233997

949 مرکز ام آر آي سپاهان آي.آر.مرکز ام اصفهان اصفهان  خيابان حکيم نظامي، چهارراه شريعتي 031-36273030

950 تصوير برداري مالصدرا مرکز تصوير برداري تهران  تهران خيابان مالصدرا، خيابان شيخ بهائي جنوبي

951 مرکز بابک مرکز جراحي محدود اردبيل اردبيل  پشت بيمارستان امام خميني.خيابان يسري  04533257365

952 مرکز بهداشت دامغان دولتي درمانگاه سمنان سمنان  سمنان دانشگاه علوم پزشکي

953 مرکز بهداشت سمنان دولتي درمانگاه سمنان سمنان  سمنان دانشگاه علوم پزشکي

954 مرکز بهداشت گرمسار درمانگاه سمنان سمنان  سمنان دانشگاه علوم پزشکي

955 مرکز بهداشت مهديشهر دولتي درمانگاه سمنان سمنان  سمنان دانشگاه علوم پزشکي

956 کلينيک دندانپزشکي بهبود کلينيک تهران  تهران 17 واحد 4 طبقه 8خيابان گاندي شمالي نبش خيابان شريفي پالک  02188198245

957 مرکز پزشکي هسته اي ابريشم مرکز تصوير برداري الهيجان گيالن  45پالک - کوچه بهار - بلوار مطهري - الهيجان - گيالن  42223666

958 (اصفهان)مرکز پزشکي هسته اي اصفهان  مرکز تصوير برداري اصفهان اصفهان  اصفهان ، خيابان مير ، خيابان مصلي ، بعد از چهار راه شيخ مفيد ، خيابان واله ، مجتمع تجاري اداري کوثر ، طبقه همکف 3136644460

959 مرکز پزشکي هسته اي امام رضا مرکز تصوير برداري تهران  اسالم شهر 36نبش بوستان -انتهاي خيابان محمديه -اسالم شهر  56119197

960 پزشکي هسته اي ايران پزشکي هسته اي تهران  تهران 3، پالک -1ميدان قدس، ابتداي خيابان شريعتي، کوچه مهنا  22730378

961 مرکز پزشکي هسته اي بهاران مرکز تصوير برداري تهران  اسالم شهر 8بعداز ميدان نماز، خيابان زرافشان، کوچه شهيد احمد پورحسين، کوچه اول، پالک  56357779

962 مرکز پزشکي هسته اي بهبد مرکز تصوير برداري البرز کرج خيابان دکتر بهشتي ، حدفاصل چهارراه طالقاني و ميدان شهدا ، روبروي بانک پاسارگاد ، درمانگاه بهبد ، طبقه زيرين ، مرکز پزشکي هسته اي بهبد 32255061

963 مرکز پزشکي هسته اي بيمارستان پارس پزشکي هسته اي تهران  تهران 67بلوار کشاورز، شماره  88960051

964 مرکز پزشکي هسته اي دکتر درخشان مرکز تصوير برداري سنندج کردستان  6618634654 کدپستي 27سنندج،خيابان آبيدر،کوچه گلبرگ،پالک  8733225696

965 مرکز پزشکي هسته اي رازي مرکز تصوير برداري تهران  تهران پيروزي، چهارراه کوکاکوال، روبروي مسجد قدس 77426439

966 مرکز پزشکي هسته اي رسالت مرکز تصوير برداري تهران  تهران 776ضلع جنوب شرقي رسالت پالک  02177749111

967 مرکز پزشکي هسته اي سينا مرکز تصوير برداري تهران  تهران خيابان توحيد نرسيده به چهار راه آزادي روبروي ايستگاه مترو توحيد ساختمان پزشکان توحيد طبقه اول 66426990

968 مرکز پزشکي هسته اي سينا مرکز تصوير برداري گرگان گلستان  ،ساختمان پزشکان مهر34گرگان،عدالت  1732244100

969 مرکز پزشکي هسته اي سيندخت مرکز تصوير برداري تهران  تهران 7بلوار آيت اهلل کاشاني، بين وفا و آذر شمالي و عقيل، جنب بيمه دانا، ساختمان سروين، طبقه دوم، واحد  02144039781

970 مرکز پزشکي هسته اي طلوع مرکز تصوير برداري قائم شهر مازندران  جنب بانک کشاورزي-خيابان بابل- قائم شهر 1142262424

971 مرکز پزشکي هسته اي گاما اسکن مرکز تصوير برداري رشت گيالن  گلسار، بلوار نماز، کوچه گلها 33732390

972 مرکز پزشکي هسته اي ياس مرکز تصوير برداري تهران  تهران 85ستار خان، تهران ويال، خيابان رئيس زاده، شماره 

973 مرکز تخصصي چشم پزشکي بصير مرکز جراحي محدود کرمان کرمان  خيابان استقالل 03432522629

1361 سالمت فردا بيمارستان تهران  تهران اشرفي اصفهاني خيابان ناطق نوري 49229000

975 (کرج)مرکز تخصصي راديولوژي دهان ، فک و صورت سامان  مرکز تصوير برداري البرز کرج طبقه اول - 479بن بست نسيم - نبش کتاب بهمن - طالقاني شمالي -باالتر از چهارراه طالقاني - کرج -البرز  2632239942

976 مرکز تصوير برداري آسيا مرکز تصوير برداري خرم آباد لرستان  ميدان آزادي، خيابان مولوي 33334441-4

977 1124742 مرکز تصوير برداري رشت گيالن  بخش تصويربرداري بيمارستان پارس- بلوار شهيد قليپور : رشت  01333133438

978 شرکت تصوير برداران نور کرج مرکز تصوير برداري البرز کرج 3کرج،خيابان طالقاني جنوبي،نرسيده به هفت تير،نبش الله  02622747118

979 (اصفهان)مرکز تصوير برداري دکتر مير قادري  مرکز تصوير برداري اصفهان اصفهان  ساختمان مير داماد- روبروي بيمارستان شهيد صدوقي-خيابان بزرگمهر -اصهان  3132644426

980 مرکز تصويربرداري آراد مرکز تصوير برداري گرگان گلستان  ، مجتمع پزشکي آراد، مرکز تصويربرداري آراد34خيابان وليعصر، عدالت  01732353585

981 مرکز تصويربرداري ايران مرکز تصوير برداري تبريز آذربايجان شرقي  تبريز،خيابان ارتش جنوبي،نرسيده به چهارراه باغشمال 35555616

982 مرکز تصويربرداري پارسيان الوند مرکز تصوير برداري همدان همدان  روبروي دئبيرستان شريعتي-ابتداي خيابان مهديه-خيابان شريعتي-همدان 8138378501

983 مرکز تصويربرداري پايتخت مرکز تصوير برداري تهران  تهران ميرداماد، روبروي مسجد الغدير 22225717

984 مرکز تصويربرداري پرديس نور مرکز تصوير برداري تهران  تهران ، کوچه قره تپه اي25بلوار سعادت آباد، خيابان  41943

985 مرکز تصويربرداري جام جم مرکز تصوير برداري تهران  تهران خيابان وليعصر، باالتر از ظفر

986 مرکز تصويربرداري حقيقت مرکز تصوير برداري تهران  تهران هفت حوض ابتداي خيابان گلبرگ شرقي 77957227

987 مرکز تصويربرداري خاتم االنبياء مرکز تصوير برداري زنجان زنجان  روبروي بانک تجارت- سعدي وسط - زنجان  02433360236

988 مرکز تصويربرداري دکتر جمال زاده مرکز تصوير برداري کاشان اصفهان  چهارراه آيت اله کاشاني، ساختمان پزشکان امير 031-55452181

989 مرکز تصويربرداري دکتر شمعداني مرکز تصوير برداري مالير همدان  ساختمان پزشکان مرکزي-پارک چمران-مالير-همدان  8132229901

990 1124776 آزمايشگاه رضوان شهر گيالن  رضوانشهر ميدان نماز 44623577

991 مرکز تصويربرداري شفا مرکز تصوير برداري سنندج کردستان  سنندج،  خيابان تعريف، باالتر از بيمارستان شهيد قاضي 08733234277

992 اصفهان- مرکز تصويربرداري شفا  مرکز تصوير برداري اصفهان اصفهان  اصفهان،چهارراه شيخ صدوق،ابتداي خيابان شيخ صدوق شمالي،بن بست ندا،مرکز تصويربرداري شفا 031-36226001

993 مرکز تصويربرداري طب آزما مرکز تصوير برداري قم قم  روبروي پل شهيد رجائي-خيابان خاکفرج 025-36617367

994 مرکز تصويربرداري مارليک مرکز تصوير برداري رشت گيالن  رشت گلباغ نماز ساختمان مارليک

995 آزمايشگاه مهران آزمايشگاه البرز کرج عظيميه قبل از ميدان مهران جنب بيمارستان تخت جمشيد 32521253

996 مرکز تصويربرداري و پزشکي هسته ايي نور مرکز تصوير برداري قم قم  نبش ميدان سپاه- خيابان جمهوري  02532946015

997 مرکز جراحي آراد مرکز جراحي محدود اردبيل اردبيل  جنب سرپرستي بيمه ايران.خيابان مطهري  045-33254552

998 مرکز جراحي ارديبهشت مرکز جراحي محدود اصفهان اصفهان  نبش کوچه ارغوان-جنب اداره گذرنامه-خيابان رودکي 03137861672

645 ناجا (ع)سيدالشهدا  بيمارستان کرمان کرمان  خيابان استقالل 03432526280

646 (ع)سيدالشهدا بيمارستان اروميه آذربايجان غربي  شهريور17بلوار 

1001 مرکز جراحي دي مرکز جراحي محدود بوشهر بوشهر  (سنگي)بوشهر، خيابان امام خميني  07733331265-7

647 سيدالشهداء بيمارستان اران و بيدگل اصفهان  ميدان طالقاني، خيابان ولي عصر 54724041

1003 مرکز جراحي محدود آريا مرکز جراحي محدود شهرکرد چهارمحال بختياري  شهرکرد، خيابان کاشاني 03832254902

649 سيدالشهداء بيمارستان يزد يزد  خيابان امام خميني 3165442

1005 مرکز جراحي محدود ايرانمهر مرکز جراحي محدود اراک مرکزي  بلوار شهيد شيرودي، نبش کوچه محمود آبادي، کلينيک ايرانمهر 08632240500

653 مشهد-سينا بيمارستان مشهد خراسان رضوي  خيابان رازي شرقي 051-38545150

1007 مرکز جراحي محدود دوازده امام مرکز جراحي محدود کرمان کرمان  خيابان سرباز-  شهريور 17يعداز سه راه  03433342478

655 اراک-سينا بيمارستان اراک مرکزي  33405164-086 هزار نفري امام خميني، بيمارستان فوق تخصصي سينا15انتهاي خيابان هپکو، جنب ورزشگاه 

1009 مرکز جراحي محدود دي مرکز جراحي محدود اراک مرکزي  اراک، بلوار شهيد شيرودي، روبروي سازمان انتقال خون، ساختمان بوعلي، کلينيک دي 08633127174

1010 مرکز جراحي محدود سپيد مرکز جراحي محدود شيراز فارس  32خيابان فرهنگ شهر، نبش کوچه  07136300365

1011 مرکز جراحي محدود سينا مرکز جراحي محدود اردبيل اردبيل  173پالک .اول خيابان شهيد صوفي .خيابان سيمتري  045-33338484

1012 مرکز جراحي محدود شفا مرکز جراحي محدود زاهدان سيستان و بلوچستان  خيابان خيام ، نرسيده به مسجد مکي 33411809

654 سينا بيمارستان کامياران کردستان  خيابان پرستار، بيمارستان سينا

1014 مرکز جراحي محدود کاپري مرکز جراحي محدود گرگان گلستان  7خيابان وليعصر، عدالت  1732268980

1015 مرکز جراحي محدود گهرسا مرکز جراحي محدود مشهد خراسان رضوي  248بلوار فردوسي، نبش چهارراه مهدي، پالک  37667193

1016 مرکز جراحي محدود و سرپايي مهران عظيميه مرکز جراحي محدود البرز کرج 46عظيميه، ميدان مهران، پالک  32521252



1017 مرکز جراحي محدود نور مرکز جراحي محدود سنندج کردستان  خيابان شبلي، ميدان امام شافعي 08733565448

659 شجاع بيمارستان خرم آباد لرستان  سه راه شهيد مطهري، ضلع جنوبي پارک گلستان، بيمارستان شجاع

1019 مرکز جراحي مهر مرکز جراحي محدود نوشهر مازندران  روبروي بيمارستان شهيد بهشتي- خيابان بوعلي- نوشهر 52351730-7

1020 مرکز جراحي ناباروري ارمغان مرکز جراحي محدود مشهد خراسان رضوي  23خ ابوذر غفاري-بلوار بعثت 05138448770

1021 مرکز جراحي نيمه شعبان مرکز جراحي محدود کرمان کرمان  03433321996 بهمن22ميدان خواجو، بلوار 

664 شرکت نماپرداز گيل بيمارستان رشت گيالن  بيمارستان آريا بخش قلب و عروق- بلوار شهيد انصاري  01333720707

666 شفا بيمارستان اروميه آذربايجان غربي  خيابان امام، جنب مخابرات

1024 مرکز راديوتراپي آنکولوژي عرفان نيايش کلينيکي مرکز تصوير برداري تهران  تهران بزرگراه نيايش، سه راه کبيري طامه، خايابان بهار 44628258

1025 مرکز تصوير برداري مرکز پزشکي مهر گچساران مرکز تصوير برداري گچساران کهکيلويه و بويراحمد  خيابان شهيد بالديان غربي جنب بانک تجارت مرکزي 07432228618

1026 (شاهرود)مرکز راديولوژي و سونوگرافي کوثر  مرکز تصوير برداري شاهرود سمنان  بين درب اول پادگان و فروشگاه اتکا-خيابان مطهري-شاهرود 32372027

1027 مرکز سونوگرافي خورشيد مرکز تصوير برداري خرم آباد لرستان  چهارراه فرهنگ، ساختمان خورشيد 33314994

1028 مرکز فيزيوتراپي سليماني فيزيوتراپي تهران  تهران 19، مجتمع فانوس، واحد 9فلکه دوم صادقيه، ابتداي بلوار آيت اله کاشاني، پشت پارک استقالل، خيابان گلستان يکم، پالک  44072805

1029 مرکز فيزيوتراپي سينا فيزيوتراپي بندرعباس هرمزگان  5گلشهر شمالي، بلوار پرديس،  ساختمان پزشکان پرديس،  طبقه  07633683534

1030 (شيخ االسالمي)مرکز فيزيوتراپي قائم  فيزيوتراپي گرگان گلستان  ، ساختمان کالنتري، طبقه همکف11عدالت -خيابان وليعصر  01732332929

1031 مرکز فيزيوتراپي نيکان فيزيوتراپي ساري مازندران  ، طبقه اول88خيابان فرهنگ، خيابان حافظ، ساختمان حافظ پالک  1133311402

1032 مرکز فيزيوتراپي هالل احمر فيزيوتراپي اهواز خوزستان  06133924510 شرقي11کيانپارس ، خيابان 

667 شفا بيمارستان شيراز فارس  خيابان هفت تير،چهارراه معدل 07132339015-17

1034 مرکز هسته اي الوند پزشکي هسته اي تهران  تهران ، ساختمان الوند27ميدان آرژانتين، خيابان الوند، پالک  2188774683

668 شفا بيمارستان الهيجان گيالن  الهيجان

670 بيمارستان شفا بشرويه بيمارستان خراسان جنوبي بيمارستان خراسان جنوبي بشرويه بلوار جهاد-بشرويه -خراسان جنوبي  05631622071

674 شمس بيمارستان تبريز آذربايجان شرقي  خيابان هفت تير 36583030

676 شهدا بيمارستان بندرلنگه هرمزگان  بلوار معلم 07644226066

1039 کلينيک دندانپزشکي جام جم دندانپزشکي تهران  تهران ، طبقه پنجم، کلينيک جام جم335اشرفي اصفهاني، باالتراز ميدان پونک، نبش کوچه پانزدهم، پالک  02144890745

1040 دندانپزشکي ماهان دندانپزشکي کرمان کرمان  ، طبقه فوقاني فروشگاه سها6خيابان امام جمعه، نبش کوچه شماره  32470072

1041 مريم محمدپور کلينيک بم کرمان  خيابان مطهري، کلينيک مادر

1042 مژگان اميني دندانپزشکي تهران  تهران خيابان ولي عصر، بين ايستگاه سي و دوم و توانير، نبش کوچه مريم، ساختمان مينياتور 02188672542

1043 مطب دکتر مژگان عسگري شاهرود مطب شاهرود سمنان  32237882-023 بهمن،ساختمان پزشکان اميرالمومنين22شاهرود،خيابان 

1462 شهداي شوط بيمارستان شوط آذربايجان غربي  شوط بلوار سردار شهيد عبداله پور جنب پمپ بنزين بيمارستان شهداي شوط 044-34277495

1045 دندان پزشکي آراز دندانپزشکي اراک مرکزي  خيابان دکتر شهيد بهشتي 8632224484

1046 دندان پزشکي دکتر سازگار دندانپزشکي فومن گيالن  خيابان شهدا، کوچه پزشکان، ساختمان فومن، طبقه دوم 34724788

679 شهريار بيمارستان تهران  تهران خيابان آذربايجان

1048 1125081 دندانپزشکي بجنورد خراسان شمالي  طبقه دوم- 7پالک - 27طالقاني - طالقاني غربي

1049 مطب آقا امين نوري دندانپزشکي دهدشت کهکيلويه و بويراحمد  خيابان شريعتي، ساختمان ظفر، طبقه دوم 07432261182

1050 مطب دندان پزشکي جناب آقاي دکتر رسول سليمي دندانپزشکي کرمان کرمان  2066کرمان، خيابان شفا ، ساختمان پزشکان شفا ،طبقه دوم واحد  3432478149

1051 مطب دندانپزشکي ارمغان دندانپزشکي زاهدان سيستان و بلوچستان  روبه روي داروخانه توحيد،ساختمان پزشکان دانش-خيابان خيام 05433411390

1052 مطب دندانپزشکي دکتر الهام مسعود پيکر دندانپزشکي همدان همدان  8، واحد 4، ساختمان پزشکان شريعتي، طبقه (ع  )ميدان شريعتي، جنب موسسه قرض الحسنه موسي بن جعفر  08138323809

1053 مطب دندانپزشکي دکتر اميررضا هاشميان دندانپزشکي همدان همدان  13، واحد 2خيابان جهان نما، ساختمان پزشکان شهباز، طبقه  8138212626

1054 مطب دندانپزشکي دکتر دلشاد دندانپزشکي ايالم ايالم  طبقه سوم-کوچه عبداللهي ساختمان پزشکان ساسان-خيابان سعدي جنوبي  08433367355

1055 مطب دندانپزشکي محمدمهدي گرجي مطب تهران  تهران 8، ساختمان مسعود،طبقه اول، واحد 71، نبش خيابان شهيد بصارتي،شماره (مخبري ) متري گلستان35جنت آباد، شاهين شمالي، بعداز 

1056 مطب دندانپزشکي مسعود رسولي دندانپزشکي قزوين قزوين  3واحد - طبقه اول 244ساختمان -نرسيده به خيابان عارف -خيابان فلسطين شرقي  02833324628

681 شهريار بيمارستان تبريز آذربايجان شرقي  بلوار استاد شهريار، جنب تاالر مونسي

684 شهيد  بهشتي بيمارستان قروه کردستان  بلوار سيد جمال الدين اسد ابادي

1059 مرکز تصوير برداري مفاخر ايرانيان مرکز تصوير برداري اهواز خوزستان  اهواز،اتوبان قدس،نبش سوروش 06133770093

683 شهيد بهشتي بيمارستان کاشان اصفهان  55005297-55005304 جاده راوند3بلوار قطب راوندي، کيلومتر 

1061 داروخانه دکتر مقيمي داروخانه سمنان سمنان  داروخانه دکتر مقيمي-ضلع شمالي پارک سنگي-بلوار وليعصر-سمنان 023-33361403

1062 مرکز فيزيوتراپي خاتم االنبياء فيزيوتراپي اهواز خوزستان  طبقه اول- مجتمع پزشکي ساحلي - خيابان خسروي - خيابان نادري  06132217907

1063 ممتاز آزمايشگاه تهران  تهران نبش کوچه شهيد رحيمي-ابتاي خيابان مجاهدين اسالم-ميدان شهدا-تهران 2133444085

686 شهيد بهشتي بيمارستان همدان همدان  ابتداي بلوار ارم

1065 دکتر منصور سلطاني دندانپزشکي همدان همدان  38214771درمانگاه خصوصي مهرگان- ابتداي بلوار واليت - همدان :روزهاي زوج //// طبقه دوم -  بهمن مجتمع پزشکي سينا 22جنب داروخانه - خيابان بوعلي - همدان :روزهاي فرد  08132523948

1066 آزمايشگاه دکتر موحدي پور آزمايشگاه ياسوج کهکيلويه و بويراحمد  گچساران خيابان فراشبندي ساختمان دادگر طبقه همکف آزمايشگاه دکتر موحدي پور

1067 موسسه تصوير برداري دکتر محمد اطهري مرکز تصوير برداري تهران  تهران 8 و 6خيابان شهيد مطهري، خيابان فجر، روبروي بيمارستان جم، کوچه حجت، پالک 

1068 موسسه راديولوژي و سونوگرافي مرکزي ونک مرکز تصوير برداري تهران  تهران 76ميدان ونک، ضلع جنوب شرقي ميدان، پالک 

1069 عينک سازي بوعلي عينک سازي همدان همدان  9همدان، بلوار خواجه رشيد، پاساژ خواجه رشيد، پالک 32511472

1070 عينک کيميا عينک سازي بندرعباس هرمزگان  1نبش کوچه مهيار - چهار راه مرادي - بندرعباس - استان هرمزگان  076-32226903

687 شهيد بهشتي چالدران بيمارستان سيه چشمه آذربايجان غربي  بلوار امام علي

690 شهيد دکتر چمران بيمارستان اصفهان اصفهان  خيابان مشتاق سوم-اصفهان 3132611101

1073 کلينيک فيزيوتراپي مهد سالمت فيزيوتراپي تهران  تهران 18،ساختمان پارسا ،طبقه پنجم،واحد 21تهران،فلکه دوم صادقيه،خيابان آيت اهلل کاشاني،بين اباذر و مهران ،پالک  021-44023692

1074 (فجر)آزمايشگاه دکتر مهدوي  آزمايشگاه ساري مازندران  ساري،ابتداي بلوار کشاورز،پل راهبند ،ساختمان دکتر داد خواه 01133411104

1075 مهدي انارکي فيروز دندانپزشکي مشهد خراسان رضوي  203 ساختمان سايروس طبقه دوم واحد  13خراسان رضوي مشهد بلوار وکيل آباد بلوار هاشميه نبش هاشميه  05138842741

1076 فيزيوتراپي شفيعي فيزيوتراپي اهواز خوزستان  29خيابان گلستان ، کوي سعيدي ، بين همدان و کاشان ، پالک  06133212084

1077 مطب دندانپزشکي دکتر مهدي شمشير مطب تهران  تهران ، طبقه اول496متري صالحي، بين سوم چهارم غربي، جنب بانک مسکن، پالک 30سه راه افسريه اول، اتوبان آقانور،مشيريه،  02133474004

1078 دکتر مهدي جمشيدي دندانپزشک دندانپزشکي بروجرد لرستان  مطب دکتر مهدي جمشيدي-جنب داروخانه جالينوس-خيابان شهدا-بروجرد-لرستان 66426078

1079 محمدرضا فرخي دندانپزشکي کرمانشاه  کرمانشاه کرمانشاه چهارراه مدرس پشت پاساژسعيد 8337253510

1080 آزمايشگاه همدان- آزمايشگاه مهديه تويسرکان آزمايشگاه همدان همدان  کوچه مهديه- خيابان باهنر - تويسرکان - همدان  081-34943180

1461 شهيد راثي شاهين دژ بيمارستان شاهين دژ آذربايجان غربي  شاهين دژ خيابان دستغيب 044-46322135

692 شهيد رجايي بيمارستان اران و بيدگل اصفهان  خيابان معلم، جنب بانک صادرات

693 شهيد قليپور بيمارستان بوکان آذربايجان غربي  بلوارشهداء 044-46230701

1084 (اميرآباد)مهر  عينک سازي تهران  تهران 1368 متر باال از پمپ بنزين، پالک 100امير آباد شمالي،  02188639294

1085 (همدان)مهر  دندانپزشکي همدان همدان  طبقه فوقاني بانک مسکن.ابتداي خ تختي.همدان 08132517063

1086 مهر آزمايشگاه آزمايشگاه سقز کردستان  خيابان امام، مجتمع پزشکي مهر 36221595

1087 مهر البرز دندانپزشکي البرز نظراباد ميدان جانباران روبروي بانک صادرات 02645353166

1088 آزمايشگاه مهر آزمايشگاه نوشهر مازندران  ساختمان پزشکان سينا-نبش کوچه ابرار-ستارخان-نوشهر 01152339037

1089 مهرآگين آزمايشگاه تهران  تهران 28ميدان رسالت، ميدان الغدير، خيابان دالوران، تقاطع سراج، پالک  02177194396

695 بيمارستان شهيد محمدي بيمارستان بندرعباس هرمزگان  بلوارجمهوري اسالمي-

696 شهيد مدرس بيمارستان کاشمر خراسان رضوي  شهريور، خيابان رازي17خيابان  05155227401-7

697 شهيد مصطفي خميني بيمارستان ايالم ايالم  ميدان کشوري، تپه شاهد 8433338455

1093 دکتر ميترا صديقي دندانپزشکي ساري مازندران  مجتمع فرهنگ-طبقه فوقاني بانک رفاه - خرداد15تقاطع -خيابان فرهنگ-ساري 01133114231

1094 درمانگاه دندانپزشکي امين دندانپزشکي تهران  تهران 34تهران جنت آباد جنوبي خيابان پژوهنده نبش کوچه قماشي پالک  44408790

1095 ميترا ميبدي ثاني دندانپزشکي مشهد خراسان رضوي  203 ساختمان سايروس طبقه دوم واحد  13خراسان رضوي مشهد بلوار وکيل آباد بلوار هاشميه نبش هاشميه  05138842741

698 شهيد مطهري بيمارستان اروميه آذربايجان غربي  خيابان کاشاني 044-31977180

1097 ميالد مرکز جراحي محدود اصفهان اصفهان  ميدان شهداء، خيابان چهارباغ پايين 03134487797

1098 ميالد آزمايشگاه سنندج کردستان  خيابان مولوي

1099 کلينيک تصويربرداري ميالد غرب مرکز تصوير برداري تهران  تهران 5واحد -طبقه سوم -48پالک -خيابان فالحت پور-اول حبيب اله-ستارخان -تهران  66538077

1100 آزمايشگاه دکتر ميالني آزمايشگاه اروميه آذربايجان غربي  روبروي خيام شمالي-تقاطع مدني-اروميه 4432230117

1101 درمانگاه تخصصي دندانپزشکي مينا دندانپزشکي قم قم  19پالک  - 5کوچه - بلوار امين - قم  253145

1102 دکتر نادر نژند علي دندانپزشکي اروميه آذربايجان غربي  خيابان امام روبروي بيمارستان شفا 04532236959

1103 کلينيک فيزيوتراپي نادعلي  فارس فيزيوتراپي شيراز فارس  نبش بلوار محالتي- بلوار پاسداران - شيراز - فارس  07136310001

699 شهيد مطهري بيمارستان فوالد شهر اصفهان  فوالدشهر، مرکز پزشکي شهيد مطهري 031-52624141

703 شهيدايت اله دستغيب بيمارستان شيراز فارس  خيابان حافظ، جنب باغ ملي 07132288064

1106 کلينيک دندانپزشکي نرگس کامجو دندانپزشکي تهران  تهران 44494450 ساختمان مسعود71متري گلستان نبش خيابان بصارتي شماره 35تهران جنت آباد شاهين شمالي بعد از 

1107 راديولوژي فک و صورت دکتر نرگس آريا پاراکلينيک بوشهر بوشهر  طبقه همکف - 2ساختمان خليج فارس  - 7کوچه الله - خيابان بيسيم - بوشهر  07733564827

1108 نسرين السادات اصغري دندانپزشکي دندانپزشکي تهران  تهران 20واحد-طبقه دوم-ساختمان پزشکان شهريار-نبش تاالر قصر سپيد-ايستگاه سبالن-تهران 77840121

1109 مطب دندانپزشکي دکتر نسرين عليزاده مطب همدان همدان  5سريخچال، مجتمع خاتم االنبياء، طبقه  08132531680

1110 نسيم عينک سازي تهران  تهران 77485293 نيروي هوايي، پاساژ نسيم5خيابان پيروزي، مقابل خيابان 

1111 نسيم سالمت فيزيوتراپي تهران  تهران طبقه همکف-6پالک-ابتداي خيابان اميرکبير-شهرک گلستان-22منطقه-تهران 44758595

1112 نسيم قيطريه آزمايشگاه تهران  تهران 30بلوار سي پنج متري قيطريه، بين پارک قيطريه و بزرگراه صدر، پالک 02122214148

1113 نشاط فيزيوتراپي تهران  تهران 11، واحد 384خيابان شهيد ثاني، نرسيده به چهارراه تلفن خانه، پالک  02177950237

1114 فيزيوتراپي نصر فيزيوتراپي همدان همدان  خيابان بوعلي، روبروي سينما قدس، ساختمان پزشکان دي 08132512544

1115 مرکزجراحي محدود دکتر نظريان مرکز جراحي محدود کرمان کرمان  2خ هزارويکشب انتهاي کوچه  03432445444

1116 آزمايشگاه دکتر نعمتي آزمايشگاه اروميه آذربايجان غربي  طبقه زيرزمين- ساختمان پزشکان کسري - خيايان شهيد اميني - پنج راه - اروميه - آذربايجان غربي  044-33456607

704 شهيددکترمحمدجوادباهنر بيمارستان کرمان کرمان  خيابان شهيدقرني 3432235011

1118 عينک سازي نگاه عينک سازي اهواز خوزستان  06133920011 شرقي جنب داروخانه دکتر انصاري3و2کيانپارس خيابان شهيد چمران بين خيابان - اهواز

708 صارم بيمارستان تهران  تهران 3شهرک اکباتان، فاز  44670888

1120 آزمايشگاه اصفهان- آزمايشگاه نوبل  آزمايشگاه اصفهان اصفهان  سه راه حکيم نظامي- اصفهان  031-36246204

1121 نور آزمايشگاه سنندج کردستان  23سنندج، خيابان پاسداران، کوچه يغموري، ساختمان پزشکان باران  08733224624

714 صالح الدين ايوبي بيمارستان بانه کردستان  خيابان صالح الدين ايوبي، خيابان پرستار

1123 کلينيک تخصصي چشم پزشکي نور مرکز چشم پزشکي خراسان جنوبي بيرجند .جنب شرکت گاز-بلوار شهداي عبادي-بيرجند 32222349

1124 آزمايشگاه ژنتيک و پاتوبيولوژي نورژن آزمايشگاه اهواز خوزستان  144بين وهابي وخرداد پالک - خيابان پهلوان غربي-کيانپارس 061-33399999

716 طالقاني بيمارستان اراک مرکزي  مرکز درماني آموزشي طالقاني- ضلع غربي خيابان امام خميني جنب شرکت گاز 086-32776063-5

1126 نويد سالمت فيزيوتراپي فيزيوتراپي البرز کرج .5واحد-طبقه فوقاني داروخانه مهرشهر-ساختمان گلها-نرسيده به اتوبان- متري گلشهر45انتهاي -کرج 02633502055

718 طاهري بيمارستان تالش گيالن  بلوار وليعصر 44231051

1668 (بيمارستان شفا)شرکت طبيب درمان بخش  بيمارستان خرم آباد لرستان  بلوار پيروزي بيمارستان شفا 33265053

1129 آزمايشگاه دکتر نيکخو آزمايشگاه ياسوج کهکيلويه و بويراحمد  دهدشت خيابان سپاه مجتمع پزشکي پرشين 7432262495

1130 (کاشان)آزمايشگاه تشخيص طبي دکتر نيکخواه  آزمايشگاه اصفهان اصفهان  .ساختمان پزشکان امير کبير-چهارراه آيت اهلل کاشاني-کاشان 55441710

1131 آزمايشگاه پاتوبيولوژي دکتر نيکنام آزمايشگاه بوشهر بوشهر  (ص).. جنب درمانگاه محمد رسول ا- خيابان امام خميني - بوشهر  07791021720

1132 آزمايشگاه نيکوکار آزمايشگاه رشت گيالن  چهاررراه ميکاييل، جنب داروخانه هالل احمر 33331208

1133 (ع)واحد دندانپزشکي کلينيک شبانه روزي اميرالمومنين  دندانپزشکي کرمان کرمان  ساختمان علي ابن ابيطالب - 14نبش کوچه - خيابان فيروزه - کرمان  03432521338

1134 (ع)واحد فيزيوتراپي کلينيک شبانه روزي اميرالمومنين  فيزيوتراپي کرمان کرمان  ساختمان علي ابن ابيطالب - 14نبش کوچه - خيابان فيروزه - کرمان  03432521338

1135 دکتر وحيد کريم زاده دندانپزشکي تهران  تهران 1تهران ميدان شاد آباد نبش کوچه مهر پالک  2166790300

724 عباسي بيمارستان مياندوآب آذربايجان غربي  خيابان شهداي قره ورن، جنب کارخانه قند 044-45350920

727 عرفان بيمارستان تهران  تهران سعادت آباد، بعد از ميدان سرو، خيابان شهيد بخشايش 2302100

741 بيمارستان علي بن ابي طالب سرپيشه بيمارستان خراسان جنوبي بيمارستان خراسان جنوبي سربيشه نبش ميدان جهاد-بلوار امام علي -شهرستان سر پيشه -خراسان جنوبي  05632664754

751 عينک سازي برتر بيمارستان رشت گيالن  چهارراه گلسار، جنب داروخانه آراد 33113530

766 غرضي بيمارستان سيرجان کرمان  بلوار صفازاده

546 دکتر بسکي بيمارستان گنبدکاووس گلستان  خيابان طالقاني شرقي

769 فارابي بيمارستان بستک هرمزگان  بلواردکتر سعيدي-بلوارشهدا  07644325744

1143 (افق برتر)ونوس  عينک سازي خرم آباد لرستان  بين ميدان شهريار و چهارراه فرهنگ، طبقه همکف 06633336801

1144 مطب دکتر  ويدا پيروزمند مطب تهران  اسالم شهر 2انتهاي خيابان کاشاني، روبروي مسجد امام سجاد، ساختمان پزشکان مقدم ، طبقه 

774 فاطمه الزهرا بيمارستان حاجي آباد از هرمزگان هرمزگان  ضلغ شرقي جاده بندرعياس سيرجان 35422168

779 فاطميه بيمارستان همدان همدان  خيابان پاسداران 8138278080

781 فجر بيمارستان ماکو آذربايجان غربي  خيابان امام، جنب اداره برق بيمارستان فجرماکو

1148 دندانپزشکي دکتر ياسر رحيمي اشان دندانپزشکي تبريز آذربايجان شرقي  2تبريز، تقاطع پاستورو شريعتي ، ساختمان افرا، طبقه  35579552

1149 کلينيک دندان پزشکي امام علي دندانپزشکي زنجان زنجان  خيابان لنگري- ميدان نوبنياد - تهران  21824472

1150 مرکز تصويربرداري دکتر پناهي مرکز تصوير برداري ياسوج کهکيلويه و بويراحمد  2ياسوج خيابان سردار جنگل جنوبي روبه روي تامين اجتماعي ساختمان دنيا طبقه 

1151 اردبيل-فيزيوتراپي شفا فيزيوتراپي اردبيل اردبيل  10اردبيل،ميدان يحيوي،ساختمان پاستور،طبقه ي سوم،واحد  045-3324494

1152 مرکز فيزيوتراپي يزدان مهر فيزيوتراپي شيراز فارس  4شيراز،معدل غربي،حد فاصل فلسطين و هفت تير،ساختمان نهال،طبقه اول، واحد  07132359777

1153 فيزيوتراپي سينا فيزيوتراپي قزوين قزوين  (خاکعلي)29خيابان شهيد بابايي،نبش کوچه  2833666035

1154 فيزيوتراپي کوثر فيزيوتراپي قزوين قزوين  شهرک مينودر بحر ميدان لوازم خانگي روبروي مرکز خريد پارس ساختمان نگين 2833786384

1155 (خوي)فيزيوتراپي افق  فيزيوتراپي خوي آذربايجان غربي  جنب پارک گلستان- بلوار شهيد بهشتي - خيابان انقالب  4436463422

1156 (اهواز)کلينيک فيزيوتراپي جهانپارس  فيزيوتراپي اهواز خوزستان  6پالک - ميهن شرقي- کيانپارس 6133330817

1157 فيزيوتراپي وليعصر همدان فيزيوتراپي همدان همدان  3همدان ميدان ارامگاه بوعلي ساختمان فدک ط  8133122988

1158 فيزيوتراپي فارابي مالير فيزيوتراپي مالير همدان  همدان، مالير، خيابان فخريه، روبرو کالنتري سابق، کوچه ناظمي 8132212157

1159 (خرمشهر)فيزيوتراپي شفا  فيزيوتراپي خرمشهر خوزستان  130پالک - خيابان سهراب- خيابان نقدي 6153523074

1160 فيزيوتراپي سبحان کبودرآهنگ فيزيوتراپي کبودرآهنگ همدان  کبودراهنگ خ شهيد دستغيب 8135228463

1161 کلينيک فيزيوتراپي حرکت بندرعباس فيزيوتراپي بندرعباس هرمزگان  36،واحد 6بندرعباس،بلوار امام خميني،خيابان اتوبوسراني،ساختمان پزشکان ارم،طبقه  7633634384



1162 (سنندج)فيزيوتراپي آريا فيزيوتراپي سنندج کردستان  ساختمان کلينيک فرهنگيان- خيابان پاسداران- سنندج 08733290004

1163 (کرج)فيزيوتراپي سپنتا  فيزيوتراپي البرز کرج 98پالک  (شهيد عطايي)کرج، فرديس بين فلکه اول و سه راه حافظيه،خيابان چهارم 2636666675

1164 (رشت)فيزيوتراپي ارشا فيزيوتراپي رشت گيالن  کوچه شهيد بخت پسند- چهارراه گلسار- رشت 13133132726

1165 (فالورجان)فيزيوتراپي سوم شعبان فيزيوتراپي فالورجان اصفهان  فيزيوتراپي سوم شعبان- روبروي پل قديم- چهارراه مطهري- فالورجان 31137430063

1166 (شهرضا)فيزيوتراپي شفا  فيزيوتراپي شهرضا اصفهان  مجتمع پزشکي مرکزي- خيابان حکيم فرزانه -شهرضا -اصفهان  32153503765

1167 عينک سازي آرماني عينک سازي تهران  تهران 22پالک - ضلع شمال غربي - فلکه اول تهرانپارس - تهران  021-76703739

1168 (بيرجند)عينک سازي قائم  عينک سازي خراسان جنوبي بيرجند 2نبش مفتح -بيرجند-خراسان جنوبي  5632442580

1169 عظيميه-عينک سازي مدرن عينک سازي البرز کرج 209عظيميه نرسيده به ميدان مهران جنب بيمارستان تخت جمشيد کيلينيک تخصصي مهران طبقه اول شماره  32516491

1170 کلينيک دنداپزشکي سالم دندانپزشکي گرگان گلستان  (شکوري )گلستان گرگان ميدان وليعصر طبقه فوقاني پاساژ خاله سوسکه  1732254351

1171 (کلينيک دندان پزشکي معراج)موسسه تامين درمان بسيجيان دندانپزشکي سنندج کردستان  سنندج، خيابان امام خميني، کوچه ناحيه سپاه 8733159800

1172 (البرز)درمانگاه دندانپزشکي شفا  دندانپزشکي البرز کرج طبقه اول -1355پالک-بين بوستان نهم و دهم - بلوار باغستان  2634353631

1173 درمانگاه حضرت زينب نور درمانگاه نور مازندران  114451208182 طبقه فوقاني داروخانه دکتر کالجي درمانگاه حضرت زينب5خيابان امام،نبش سرداران 

1174 سالمت گستران پرتو درمان پرديس تيرازيس درمانگاه شيراز فارس  تقاطع با هنر جنوبي ،ابتداي بلوار رحمت 071-38258393

1175 کلينيک دندانپزشکي درمانگاه بهبود دندانپزشکي شيراز فارس  78و76خيابان قصرالدشت روبه روي خيابان مهدي اباد بين کوچه  07136285237

1176 (سنندج)درمانگاه عمومي معراج درمانگاه سنندج کردستان  کوچه گلبرگ- کوچه سجادي- خيابان فردوسي 87133159800

1177 فيزيوتراپي مرکزي فيزيوتراپي قم قم  ساختمان پزشکان سحر-روبروي پاسازطوبي-خيابان شهيدفاطمي 025-37831122

1178 پزشکي هسته اي مينا مرکز تصوير برداري البرز کرج خيابان شهيد بهشتي به سمت ميدان سپاه نبش خيابان کسري جنب بانک صادرات 34203852

782 فجر بيمارستان تهران  تهران خيابان پيروزي، سه راه سليمانيه، جنب مخابرات پيروزي، بيمارستان فجر

1180 کرمانشاه-ازمايشگاه رازي آزمايشگاه کرمانشاه  کرمانشاه کرمانشاه پارکين شهرداري خ تقي اصفهاني 8337298689

1181 (کاشان)آزمايشگاه تشخيص طبي پاستور  آزمايشگاه کاشان اصفهان  ميدان کمال الملک- کاشان  031-55441162

1182 (بجنورد)آزمايشگاه دکتر حميدرضا فرزنديان  آزمايشگاه بجنورد خراسان شمالي  5832721775 کوچه شهيد حامد همداني ساختمان پزشکان اميد طبقه زيرزمين23خيابان طالقاني شرقي-بجنورد -خراسان شمالي

1183 (مشهد)آزمايشگاه پرديس حافظ  آزمايشگاه مشهد خراسان رضوي  طبق همکف- جنب گل فروشي - قطعه دوم جنوبي -  تير 7به سمت - بعد از بلوار حافظ - بلوار وکيل آباد  051-38699090

1184 آزمايشگاه آلفا مالير آزمايشگاه مالير همدان  پارک چمران مجتمع صحرايي طبقه دوم 8132222210

1185 (اصفهان)آزمايشگاه دکتر امامي  آزمايشگاه اصفهان اصفهان  طبقه اول- مجتمع پزشکي فدک -ابتداي خيابان هشت بهشت غربي - چهارراه هشت بهشت -خيابان بزرگمهر  3132666356

1186 آزمايشگاه اصفهان (اصفهان)آزمايشگاه دکتر فشارکي آزمايشگاه اصفهان اصفهان  طبقه اول-بن بست شهيد کبوتري-خيابان احمد آباد-فلکه احمد آباد-اصفهان 031-32264050

1187 (فالورجان) (ع)آزمايشگاه امام علي  آزمايشگاه فالورجان اصفهان  بن بست کافي-پشت بانک صادرات-خيابان طالقاني-فالورجان 031-37424046

1188 آزمايشگاه خرم کرمان آزما جم آزمايشگاه کرمان کرمان  روبروي ساختمان پزشکان متخصص-چهارراه طهماسب آباد  3432448102

1189 فيزيوتراپي کيميا محالت فيزيوتراپي اراک مرکزي  محالت کوي مطهري روبروي آموزشگاه کاوه 08643231003

1190 آزمايشگاه دکتر صحتي آزمايشگاه آبادان خوزستان  خيابان پرويزي 06153228287

1191 تصويربرداري وحيد کردکوي مرکز تصوير برداري کردکوي گلستان  روبروي بانک ملي-خيابان شهيد بهشتي -کردکوي 017343467377

1192 1163377 دندانپزشکي اهواز خوزستان  5 پاداد نبش بلوار وصال طبقه فوقاني بانک مسکن واحد 2فاز  06135587081

1193 درمانگاه دندانپزشکي دکتر قرباني دندانپزشکي بوشهر بوشهر  39بوشهر، خيابان شهيد ماهيني، نرسيده به سه راه دانشگاه، نبش خيابان پژوهش 7733451088

1194 دندان پزشکي دکتر نوربخش کاظمي دندانپزشکي بابل مازندران  طبقه دوم- ساختمان آرام - روبروي بيمارستان شهيد بهشتي- بابل 32252330

1195 رويا ايرانمنش دندانپزشکي کرمان کرمان  3 ساختمان پزشکان بو علي طبقه 9خيابان استقالل نبش کوچه  03432478396

1196 تقي صالحي دندانپزشکي ساري مازندران  14 واحد 4بلوار امير مازندراني روبروي بيمارستان امام جنب داروخانه دکتر بهاري ساختمان پزشکان کيميا طبقه  01133368729

1197 مرکز راديولوژي فک و صورت  دکتر طاهره ظاهري مرکز تصوير برداري اهواز خوزستان  06133912368 غربي6کيانپارس ، خيابان 

1198 مرکز راديولوژي فک و صورت  پرتوسان خوزستان مرکز تصوير برداري اهواز خوزستان  زيتون کارمندي ، ميدان چيتا بين حجت و فردوس 06134447557

1199 فيزيوتراپي احدي فيزيوتراپي اهواز خوزستان  استان خوزستان ، اهواز ، کيانپارس ، خيابان آبان غربي ، مجتمع پزشکي آبان 06133334087

1200 فيزيوتراپي تن آسا فيزيوتراپي اهواز خوزستان  06133911287 غربي ، مجتمع ايران نگين6کيانپارس ، کيانپارس ، نبش 

1201 امام خميني دندانپزشکي رفسنجان کرمان  رفسنجان خيابان امير کبير غربي 03434262034

1202 کلينيک دندانپزشکي نور دندانپزشکي کرمان کرمان  کرمان ميدان رسالت جنب بانک تجارت مجتمع تجاري مير حسيني طبقه دوم 03433223735

1203 آزمايشگاه دکتر بوهاني آزمايشگاه خرمشهر خوزستان  06136223456 متري40خرمشهر خيابان -خوزستان 

1204 کلينيک دندانپزشکي ارديبهشت دندانپزشکي کرمان کرمان  03433521228 طبقه زيرين بانک رسالت سابق6کرمان بردسير خيابان امام خميني کوچه گلستان 

1205 کلينيک دندانپزشکي نوين دندانپزشکي البرز کرج 2 واحد 2کرج خيابان شهيد بهشتي نبش کوچه بيمارستان امام خميني برج کهن طبقه  32219740

1206 اسما اميري دندانپزشکي کرمان کرمان  کرمان بلوار جهاد ميدان امام علي جنب داروخانه شبانه روزي 03434123424

1207 دانيال هاشميان دندانپزشکي تهران  تهران 5قرچک محمد آباد مهديه يکم ساختمان آسايش طبقه  36140611

1208 کلينيک دندانپزشکي دکتر شريعت دندانپزشکي تهران  تهران 5قرچک محمد آباد مهديه يکم ساختمان آسايش طبقه  36140611

1209 دکتر مريم نصرت آبادي دندانپزشکي سيرجان کرمان  سيرجان خيابان شريعتي کوچه جنب طالفروشي داماس 3442205849

1210 حسن عبادي دندانپزشکي تالش گيالن  تالش خيابان خرمشهر طبقه باالي کتاب فروشي انديشه 01344223040

1211 فاطمه ملکي دندانپزشکي رفسنجان کرمان  رفسنجان خيابان شهدا روبروي پاساژ ستاره ساختمان حميد طبقه سوم 03434250879

1212 آزمايشگاه قاضي سعيدي آزمايشگاه اراک مرکزي  16، واحد (بلوک هاي سمت راست  )خيابان شهيد بهشتي، باالتر از امام زاده، ساختمان پزشکان رازي، طبقه دوم  086-34029035-45

1213 فيزيوتراپي بزرگمهر فيزيوتراپي اراک مرکزي  خيابان شهيد بهشتي، ساختمان پزشکان بزرگهر طبقه اول 086-32239336

1214 کلينيک پارس شيراز دندانپزشکي شيراز فارس  شيراز، ابتداي فرهنگ شهر، جنب بانک مسکن 07136311193-7

1215 آزمايشگاه دکتر صالحي آزمايشگاه شيراز فارس  47خيابان زند، بيست متري سينما سعدي و سه راه فلسطين، کوچه  07132352223

1216 مرکز فيزيوتراپي تاش فيزيوتراپي شيراز فارس  5بلوار ميرزاي شيرازي، روبروي بانک ملت، سختمان غزل، طبقه اول، واحد  07136245393

1217 مرکز چشم پزشکي بيناگستر فارس مرکز چشم پزشکي شيراز فارس  5بلوار ارم، خيابان سروناز، نبش کوچه 07132273542

783 فجر مريوان بيمارستان مريوان کردستان  بلوار رسالت، روبروي شهرداري

787 فرمانيه بيمارستان تهران  تهران 20بلوار شهيد لواساني، قبل از تقاطع پاسداران، نبش کوچه الدن، پالک 

790 فلسفي بيمارستان گرگان گلستان  گلستان گرگان چهار راه فلسفي بيمارستان فلسفي 01732224898

1221 فيزيوتراپي نوين فيزيوتراپي خراسان جنوبي بيرجند 4/2خيابان طالقاني ،خيابان مفتح ،مفتح  05632231175

1222 مطب دندانپزشکي دکتر ناصر طباطبائي مجد دندانپزشکي اردبيل اردبيل  اردبيل، سرچشمه، کوي شمس، ساختمان پزشکان خيام، طبقه زيرين 04533243838

1223 کلينيک دندانپزشکي ايثار دندانپزشکي المرد فارس  فارس،المرد،بلوار شاهد،هتل قصر اميريه،طبقه همکف 07152723084

1224 تصوير برداري دکتر مصطفوي مرکز تصوير برداري گرگان گلستان  1732327270 ساختمان پزشکي ويال21خ وليعصر عدالت 

1225 مرکز تصوير برداري دکتر رضايي مرکز تصوير برداري گرگان گلستان  22گرگان وليعصر عدالت  01732320501-3

1226 مرکز هسته اي صدف مرکز تصوير برداري گرگان گلستان  1732231706 ساختمان صدف طبقه همکف13گرگان انتهاي عدالت 

1227 مرکز تصوير برداري ام آر آي کوثر آي.آر.مرکز ام گرگان گلستان  16گرگان خ وليعصر عدالت  01732256551-3

1228 ازمايشگاه قانون آزمايشگاه گرگان گلستان  کالله خ فراغي کوچه فراغي 1735448333

1229 ازمايشگاه دکتر عليزاده آزمايشگاه گرگان گلستان  1732366983 ساختمان کوشا11گرگان خ وليعصر عدالت 

1230 ازمايشگاه بلخي آزمايشگاه گرگان گلستان  01732354809 ساختمان سينا طبقه اول22گرگان عدالت 

1231 فيزيوتراپي پويش فيزيوتراپي گرگان گلستان  31گرگان خ ملل سه راه پارک شهر نبش بن بست  1732238261

1232 فيزيوتراپي صدرا فيزيوتراپي گرگان گلستان  1732320494 ساختمان دکتر طعنه31خ وليعصر عدالت 

1233 گرگان-فيزيوتراپي توانبخش فيزيوتراپي گرگان گلستان  14مجتمع مينا طبقه سوم واحد 22گرگان عدالت  1732346934

1234 فيزيوتراپي هالل گرگان فيزيوتراپي گرگان گلستان  خ وليعصر ابتداي خ پاسداران 1732323710

1235 فيزيوتراپي هالل گنبد فيزيوتراپي گنبدکاووس گلستان  گنبد کاووس خ امام خميني جنوبي جنب داروخانه هالل احمر 1733346400

1236 آزمايشگاه فهيمي آزمايشگاه گنبدکاووس گلستان  گنبد خيابان طالقاني شرقي خيابان دانش شمالي روبروي درب اورژانس بيمارستان طالقاني ساختمان پزشکان دانش طبقه اول 33220156

1237 گرگان-ازمايشگاه سينا آزمايشگاه گرگان گلستان  اق قال خ شهيد رجايي چهارراه اول 1734531702

791 فوريتهاي جراحي شهيد رجايي بيمارستان شيراز فارس  بلوار چمران، نرسيده به بلوار نيايش 07136364001

828 (عج)قائم  بيمارستان البرز کرج چهارراه دولت آباد، بلوار شهداي دانش آموز

1240 آزمايشگاه دکتراميني آزمايشگاه مشهد خراسان رضوي  186جنب خيابان پاستور پالک -انتهاي کوي دکترا  051-38434119

1241 آزمايشگاه دکتر نوروزپور آزمايشگاه مشهد خراسان رضوي  17 پالک 13چمران - خيابان چمران  051-38544996

1242 (ع)آزمايشگاه امام رضا آزمايشگاه کاشمر خراسان رضوي  2 (ره)امام خميني -(ره)خيابان امام - کاشمر  051-55246490

1243 فيزيوتراپي علوي فيزيوتراپي مشهد خراسان رضوي  54ساختمان پزشکان -تقاطع بلوار استقالل و امامت - آزادشهر  051-36058742

1244 (عج)فيزيوتراپي وليعصر  فيزيوتراپي تربت جام خراسان رضوي  8المهدي - خيابان المهدي  051-52528488

1245 فيزيوتراپي بهار فيزيوتراپي مشهد خراسان رضوي  36039562-051 ساختمان رضا21 و19بين وکيل آباد -بلواروکيل آباد 

1246 فيزيوتراپي فاطميه فيزيوتراپي تربت جام خراسان رضوي  (ع)انتهاي کوچه جواد االئمه  -60فردوسي - خيابان فردوسي  051-52232994

1247 فيزيوتراپي مهر فيزيوتراپي خواف خراسان رضوي  7 و 5 (ص)بين فاطمه الزهرا - (ص)خيابان فاطمه الزهرا  051-54224338

1248 تصويربرداري فرهودي زاده مرکز تصوير برداري اردبيل اردبيل  ميدان سرچشمه انتهاي کوچه معصومين.اردبيل  045-33244828

1249 تصويربرداري پرتو مرکز تصوير برداري اردبيل اردبيل  ساختمان ارم.ميدان ورزش .اردبيل  045-33262080

1250 آزمايشگاه دکتر اسداللهي آزمايشگاه ايالم ايالم  کوچه اديب-خيابان سعدي جنوبي-ايالم 8433369176

1251 آزمايشگاه عزيزيان آزمايشگاه ايالم ايالم  به سمت بازار روز-بلوارسيدالشهدا 8433347547

1252 فيزيوتراپي رستمي مهر فيزيوتراپي ايالم ايالم  (ع)بيمارستان امام علي - سرابله

1253 سمنان - (ع)کيلينيک امام رضا  کلينيک سمنان سمنان  3519835481کد پستي - روبروي سالن هالل احمر - بلوار بسيج - ميدان معلم  023-33458115

1254 فيزيوتراپي باربد فيزيوتراپي خرم آباد لرستان  خيابان انقالب نرسيده به ناصرخسرو ساختمان جندي شاپور 33344544

1255 گرمسار- آزمايشگاه ابن سينا آزمايشگاه گرمسار سمنان  3581789857: ميدان شهدا پشت بانک ملي کدپستي 

1256 آزمايشگاه کبير آزمايشگاه همدان همدان  بلوار خواجه رشيد جنب پست بانک 8132513333

1257 مرکز تصوير برداري سايه مرکز تصوير برداري همدان همدان  8خيابان پاستور کوچه اورژانس پ  8138251122

1258 آزمايشگاه جهاد دانشگاهي آزمايشگاه همدان همدان  آرامگاه بوعلي- همدان 8132520264

1259 (عبدالملکي)فيزيوتراپي شفا  فيزيوتراپي مالير همدان  ابتدا يخيابان فخريه 8132226799

1260 آزمايشگاه بهار آزمايشگاه يزد يزد  خيابان کاشاني جنب مجتمع شهاب کوچه قريشي انتهاي کوچه 36296200

1261 آزمايشگاه شفا آزمايشگاه يزد يزد  خيابان بعثت ،خيابان انقالب کوچه ميالد 36266011

1262 فيزيوتراپي سيدالشهدا فيزيوتراپي يزد يزد  شهرستان بافق ابتداي بلوار وحشي بافقي کوچه ايتاهلل ميرغني زاده 3532429968

1263 فيزيوتراپي خاتم االنبيا فيزيوتراپي يزد يزد  16خيابان کاشاني ابتداي خيابان چمران کوچه يکم پالک  36237575

1264 مرکز جراحي موسوي بيوکي مرکز جراحي محدود يزد يزد  12بلوار پاکنژاد نرسيده به ميدان باهنر کوچه  372448105

1265 (تالش)آزمايشگاه فرحناز فرزين  آزمايشگاه تالش گيالن  ميدان امام خيابان پاسداران 44226861

1266 آزمايشگاه مهر آستانه اشرفيه آزمايشگاه آستانه اشرفيه. گيالن  آستانه اشرفيه خ شهيد بهشتي روبروي بانک سينا 42140328

1267 راديولوژي دهان، فک ،صورت دکتر پورداوري راديولوزي رشت گيالن  گلسار ميدان صابرين ابتداي بلوار نماز بن بست پيوند ساختمان سپيد طبقه دوم 33122797

1268 مرکز فيزيوتراپي سينا فيزيوتراپي رشت گيالن  33325707 طبقه اول816چهار راه پور سينا ساختمان 

1269 مرکز فيزيوتراپي آرام فيزيوتراپي رشت گيالن  چهارراه پورسينا روبروي درب اورژانس پورسينا ساختمان حکيم 33334279

1270 مرکز فيزيوتراپي نوين فيزيوتراپي رشت گيالن  چهار راه پورسينا جنب لوازم پزشکي سوپا 33328541

1271 موسسه پزشکي مهر پوياي گيل موسسه رشت گيالن  بلوار شهيد انصاري خيابان ارشاد 33755353

830 (جيرفت)قائم بيمارستان جيرفت کرمان  ميدان شاهد 3443317828

1273 فيزيوتراپي علي حسين قاسمي فيزيوتراپي ياسوج کهکيلويه و بويراحمد  خيابان منتظري کوچه کودک 7433229571

1274 آزمايشگاه نگين سالمت آزمايشگاه ياسوج کهکيلويه و بويراحمد  ياسوج سه جوب طبقه دوم بانک پاسارگاد 7433233804

1275 آزمايشگاه البرز آزمايشگاه ياسوج کهکيلويه و بويراحمد  ياسوج بلوار قرني نبش داروخانه روهيتا

1276 آزمايشگاه  نانو آزمايشگاه اروميه آذربايجان غربي  خيابان حسني مجتمع پزشکي هاشمي 4433457996

1277 آزمايشگاه آريا آزمايشگاه اروميه آذربايجان غربي  خيابان حسني ساختمان افق 4433472627

1278 آزمايشگاه آلفا آزمايشگاه اروميه آذربايجان غربي  خيابان حسني ساختمان رازي 4433435821

1279 آزمايشگاه دکتر قوام آزمايشگاه اروميه آذربايجان غربي  خيابان امام نبش خيابان طرزي 4432223675

1280 آزمايشگاه پاستور آزمايشگاه خوي آذربايجان غربي  خيابان امام کوچه شهرباني 4436227117

1281 آزمايشگاه پالسما آزمايشگاه خوي آذربايجان غربي  خيابان امام  ساختمان پزشکان بوعلي- خوي  4436264371

1282 آيدا غيبي آزمايشگاه اروميه آذربايجان غربي  خيابان شورا برج شورا 4433468604

1283 تصوير برداري دکتر آيسان غزنوي آزمايشگاه اروميه آذربايجان غربي  خيابان سرداران کوچه خان بابا خان جنب داروخانه دکتر صدقياني 4432248103

1284 تصوير برداري دکتر سلطان احمدي مرکز تصوير برداري اروميه آذربايجان غربي  27پالک -کوچه خان بابا خان  4432258595

1285 تصوير برداري دکتر طوسي نژاد مرکز تصوير برداري خوي آذربايجان غربي  خيابان امام 4436220835

1286 فيزيوتراپي دکتر حکيم فيزيوتراپي اروميه آذربايجان غربي  خيابان خيام شمالي کوچه خان بابا خان 4432240617

1287 فيزيوتراپي دکتر جعفر احمد زاده فيزيوتراپي اروميه آذربايجان غربي  4432240666 تقاطع خيام شمالي2خيابان مدني 

831 قدس سنندج بيمارستان سنندج کردستان  خيابان پاسداران، نرسيده به دانشگاه علوم پزشکي کردستان، مرکز پزشکي آموزشي ودرماني قدس

832 (اراک)قدس بيمارستان اراک مرکزي  اراک، خيابان فلسطين، بيمارستان فوق تخصصي قدس 086-32228061

1290 مرکز تصويربرداري نگاره مرکز تصوير برداري کرمان کرمان  3052خ شفا کلينيک شفا طبقه سوم واحد  03432453550

833 دولتي- بيمارستان قلب الزهراء  بيمارستان شيراز فارس  فارس، شيراز؛بلوار سيبويه، سه راه آستانه 07137398811

1292 قم-فيزيوتراپي توانبخش فيزيوتراپي قم قم  1پالک-2کوچه -خيابان امامزاده ابراهيم-ميدان سعيدي 025-36605252

1293 فيزيوتراپي توحيد فيزيوتراپي قم قم  7پالک-9کوچه-خيابان توحيد 025-38834378

1294 فيزيوتراپي درخشان فيزيوتراپي قم قم  14پالک-36کوچه-خيابان صدوق 025-32913109

1295 فيزيوتراپي پرديسان فيزيوتراپي قم قم  7پ-12سبالن-خيابان سبالن-پرديسان 025-32615954

1296 فيزيوتراپي هالل احمر فيزيوتراپي قم قم  1کوچه -ابتداي هفت تير-ميدان سعيدي 025-36505492

1297 آزمايشگاه آمنين آزمايشگاه قم قم  ميدان سپاه-خيابان جمهوري 025-32401842

1298 ازمايشگاه امين آزمايشگاه قم قم  23پالک-کوچه بيگدلي-خيابان صفائيه 025-37740783

1299 آزمايشگاه ايران آزمايشگاه قم قم  7کوچه شماره-بلوارامين 025-32615639

1300 قم-آزمايشگاه پالسما آزمايشگاه قم قم  21البرز-خيابان البرز-پرديسان 025-32815640

1301 آزمايشگاه قائم آزمايشگاه قم قم  خيابان شهيد بهشتي-خيابان امام خميني 025-36610994

1302 آزمايشگاه کوثر آزمايشگاه قم قم  29کوچه-خيابان دورشهر 025-37847775

1303 مرکز جراحي محدود آذين مرکز جراحي محدود کرمان کرمان  خ خورشيد ابتداي خ ابن سينا 03432227849

1304 آزمايشگاه رازي آزمايشگاه کرمان کرمان  خ شريعتي جنب کوچه برق 03432261613

1305 آزمايشگاه نشاط آزمايشگاه کرمان کرمان  بلوار جمهوري نبش خ امام جمعه ساختمان آتيه 03432226889

1306 آزمايشگاه دکتر ايرانمنش آزمايشگاه کرمان کرمان  خ سرباز کلينيک دوازده امام 03433342481



1307 آزمايشگاه مادر آزمايشگاه کرمان کرمان  03432465478 مجتمع تخصصي مادر4.6بلوار جهاد بين کوچه

1308 آزمايشگاه دکتر شفازند آزمايشگاه سيرجان کرمان  خ شريعتي ساختمان پزشکان رازي 034342203023

1309 آزمايشگاه دکتر انارکي محمدي آزمايشگاه انار کرمان  بلوار آيت اهلل مطهري خيابان شهيد باهنري خ شهيد باهنر- بلوار شهيد مطهرانار 03434387755

671 شفاء گرگان بيمارستان گرگان گلستان  ابتداي خيبان باهنر- ميدان سرخواجه 1732330935

836 قمربني هاشم بيمارستان خوي آذربايجان غربي  ميدان بسيج، خيابان شهيد منتظري

837 (ع)قمربني هاشم بيمارستان نقاب خراسان رضوي  45222882 جاده راه آهن3کيلومتر - نقاب - جوين 

1313 (سيد عليرضا اميني محرر)آزمايشگاه مهر آزمايشگاه کرمان کرمان  بم خيابان امام جنب مسجد امام–کرمان  03444318773

1314 فيزيوتراپي التيام فيزيوتراپي کرمان کرمان  ساختمان پزشکان بو علي9خ استقالل کوچه  03432478390

1315 فيزيوتراپي صيفوري فيزيوتراپي کرمان کرمان  خ ابوحامد ميدان بسيج روبه روي اوقاف مجتمع پزشکي مهرگان 03432268835

1316 فيزيوتراپي احمدي پور فيزيوتراپي کرمان کرمان  خ امام جمعه ساختمان پزشکان ايرانيان

1317 فيزيوتراپي عمارتي فيزيوتراپي کرمان کرمان  2خ استقالل کوچه  03432477060

1318 فيزيوتراپي مهري شريفي فيزيوتراپي کرمان کرمان  سيرجان خ امام کوچه دکتر طاهري ساختمان پزشکان سيرجان درمان طبقه اول 03442237114

1319 (شفا )فيزيوتراپي حسيني نسب  فيزيوتراپي کرمان کرمان  سيرجان کوي پزشکان 03434240034

1320 فيزيوتراپي معين نيا فيزيوتراپي بم کرمان  بم بلوار امام خميني کلينيک بقيه اهلل 3444319201

1321 فيزيوتراپي ماهان فيزيوتراپي کرمان کرمان  باغ ملي جنب استخر نشاط ساختمان دي 3432267659

1322 (مهران شهروان )ازمايشگاه دي  آزمايشگاه کرمان کرمان  باغ ملي ساختمان پزشکان دي 03432226889

1323 فيزيوتراپي نوين فيزيوتراپي بندرعباس هرمزگان  طبقه سوم- ساختمان مهروماه - خيابان شهيد کازروني  32243322

842 کسري بيمارستان تهران  تهران 23ميدان آرژانتين، خيابان الوند، پالک 

1325 آزمايشگاه بهرام کرمي آزمايشگاه کنگان بوشهر  بلوار امام، جنب پل هوايي 07737227092

850 کلينيک تخصصي چشم پزشکي حکيمان نور بيمارستان تبريز آذربايجان شرقي  انتهاي شريعتي جنوبي، نرسيده به دانشکده پرستاري

856 کلينيک چشم پزشکي بصير بيمارستان شيراز فارس  9بلوار پاسداران، خيابان مبعث، کوچه 07136484812

859 کلينيک چشم پزشکي نور ديدگان بيمارستان البرز کرج 45جهانشهر، بلوار ماهان، ميدان مدني، پالک  34489091

1329 فيزيوتراپي سعدي پاراکلينيک زنجان زنجان  چهارراه سعدي 02433235550

1330 آزمايشگاه بهار پاراکلينيک زنجان زنجان  کوچه قلعه- چهارراه سعدي  02433335045

1331 آزمايشگاه سينا پاراکلينيک زنجان زنجان  سعدي وسط ک قلعه پشت بانک مسکن ساختمان البرز 02433365870

1332 مرکز تصوير برداري پرتو گستر گرمسار پاراکلينيک گرمسار سمنان  ضلع شمالي بلوار ابريشم 02334230013

1333 آزمايشگاه پاتولوژي الوازيه آزمايشگاه تهران  تهران 776پالک -ضلع جنوب شرقي ميدان رسالت 77899106

1334 دندان پزشکي خانم دکتر مريم همتي پاراکلينيک سمنان سمنان  6 ، واحد 3باغ فردوس ، مجتمع تجاري همت ، طبقه  02333346611

1335 فيزيوتراپي آرين کامياران فيزيوتراپي کامياران کردستان  3، واحد 2خيابان امام، پاساژ شاهو، طبقه  08735532624

1336 آزمايشگاه پاتوبيولوژي ظفر آزمايشگاه تهران  تهران 10واحد-2پالک-جنب مجتمع نگين ظفر-کوچه اماني-روبروي خيابان ظفر-خيابان شريعتي 4591224287

1337 آزمايشگاه پاتوبيولوژي نويد آزمايشگاه تهران  تهران چهارراه بوستان سعدي-خيابان قصر الدشت 66862750

1338 آزمايشگاه دانش دهگالن آزمايشگاه دهگالن کردستان  خيابان استقالل، کوچه اتحاديه 08735128796

1339 فيزيوتراپي سالمت پاراکلينيک دهگالن کردستان  خيابان استقالل، کوچه امين 08735126094

1340 مرکز کلينيک سونوگرافي دکتر حسيني پاراکلينيک سقز کردستان  سقز، ميدان هلو، کوچه مجتمع تجاري کوثر 08736308620

1341 فيزيوتراپي راستي پاراکلينيک سقز کردستان  ، کوچه دهزني(ره)خيابان امام خميني  08736237000

1342 کلينيک فيزيوتراپي سينا پاراکلينيک سقز کردستان  ميدان جمهوري، ساختمان پزشکان رازي 08736210956

1343 آزمايشگاه شهريار پاراکلينيک ديواندره کردستان  روبروي مسجد جامع 08738728700

1344 آزمايشگاه دکتر مهاجري آزمايشگاه اصفهان اصفهان  ساختمان سارا-ابتداي هشت بهشت غربي-خيابان بزرگمهر 031-32652521

1345 آزمايشگاه شفا آزمايشگاه اصفهان اصفهان  ابتداي خيابان قائم مقام فراهاني-خيابان سجاد-اصفهان 031-36605114

1346 آزمايشگاه پورسينا آزمايشگاه اصفهان اصفهان  34405236-031 طبقه5مجتمع - ميدان گلها-خانه اصفهان-اصفهان

1347 آزمايشگاه کسري آزمايشگاه اصفهان اصفهان  71ساختمان -روبروي بيمارستان عيسي بن مريم-خيابان شمس آبادي 031-32240965

1348 فيزيوتراپي ساالر فيزيوتراپي اصفهان اصفهان  طبقه دوم-ساختمان پزشکان-روبروي بانک ملت-ابتداي خيابان حکيم نظامي 031-36701077

1349 فيزيوتراپي دي فيزيوتراپي اصفهان اصفهان  طبقه چهارم-ساختمان شيخ بهايي-ابتداي خيابان قائم مقام فراهاني-خيابان سجاد-اصفهان 031-36605190

1350 مرکز فيزيوتراپي قائم فيزيوتراپي بجنورد خراسان شمالي  چهارراه مخابرات کوچه قنادي الله-بجنورد-خراسان شمالي 5832245866

1351 آزمايشگاه دکتر يوسفي آزمايشگاه بجنورد خراسان شمالي  ميدان شهيد بن بست شفا 5832234647

1352 آزمايشگاه تشخيص طبي دکتر قزلباش آزمايشگاه بجنورد خراسان شمالي  خيابان طالقاني، کوچه گرمه اي 5832232223

1353 آزمايشگاه پاتوبيولوژي و تشخيص طبي  دکتر طالقاني آزمايشگاه بجنورد خراسان شمالي  طالقاني غربي، چهارراه اميريه کوچه شهيد رنجبر 5832249417

1354 آزمايشگاه رازي پاراکلينيک سنندج کردستان  خيابان پاسداران، نرسيده به ميدان آزادي 08733224545

1355 مرکز تصوير برداري کوثر پاراکلينيک کرمانشاه  کرمانشاه خيابان حاج محمد تقي اصفهاني ساختمان ابن سينا 08337234588

1356 فاطمه قائد دندانپزشکي بوشهر بوشهر  07733553010 جنب بانک تجارت1ميدان امام کوچه الله 

891 کلينيک مرکزي شهر بيمارستان تهران  تهران 29باالتر از ميدان ونک، خيابان والي نژاد، پالک  02188884425

1358 فيزيو تراپي مهرگان فيزيوتراپي خراسان جنوبي بيرجند 2خيابان طالقاني،خيابان مفتح ،مفتح 05632237174

1359 مرکز تصوير برداري پارس مرکز تصوير برداري شهرکرد چهارمحال بختياري  3 پالک 48شهرکرد خيابان مولوي کوچه  3832245423

1360 آزمايشگاه مهر آزمايشگاه شهرکرد چهارمحال بختياري  شهرکرد، چهار راه فصيحي، طبقه باالي داروخانه هالل احمر 3832261680

896 کوثر بيمارستان شيراز فارس  خيابان قصردشت، بعد از زيرگذر شاهد، بيمارستان کوثر 0716231515

1362 موسسه راديولوژي و سونوگرافي مرکزي مشکين دشت مرکز تصوير برداري البرز مشکين دشت خيابان شهيد هدايتکار ابتداي طالقاني 36200316

1363 مرکز جراحي پارس مرکز جراحي محدود قزوين قزوين  خيابان پادگان روبروي بيمارستان شهيد رجايي

1364 آپادانا مبارکه دندانپزشکي اصفهان اصفهان  ميدان شهرداري روبروي ورزشگاه کوچه خجسته 031-52400820

1365 بقيه اله االعظم درمانگاه ايالم ايالم  نرسيده به بيمارتان حضرت قائم-بلوار سيدالشهدا 8433353861

1366 معلم دندانپزشکي مراغه آذربايجان شرقي  روبروي ستاد دانشکده علوم پزشکي- خيابان معلم شمالي 41372479934

1367 شرق دندانپزشکي اصفهان اصفهان  اصفهان خيابان سهروردي نرسيده به سه راهي سيمين بن بست شهيد مهران ترکي ساختمان الهيه 3137767947

1368 آرش ايزدي دندانپزشکي گرگان گلستان  15 واحد 4 مجتمع کيوان طبقه 14خيابان وليعصر عدالت  1732327870

1369 صمد حق زاد دندانپزشکي رشت گيالن  واحد اول-طبقه اول-716ساختمان -جنب داروخانه دکتر يعقوبي-زير پل عابر پياده-نبش خيابان نواب-چهارراه گلسار 1332113207

1370 دندانپزشک دکتر حميده آرين دندانپزشکي خراسان جنوبي بيرجند 8 وفلکه طالقاني ساختمان نجال طبقه دوم واحد 18بين طالقاني  32227998

1371 مژده احمدي دندانپزشکي همدان همدان  طبقه دوم_انتهاي بن بست شيخ_پايين تر از سينما قدس_خيابان بوعلي پايين_همدان 08132515556

1372 زهرا ظفرنيا دندانپزشکي بندرعباس هرمزگان  بلوار امام خميني شهر نمايش بلوار معلم ساختمان دي طبقه اول 7633332009

1373 آزمايشگاه پاستور آزمايشگاه ايالم ايالم  کوچه رادکار-کوچه صابر-سعدي جنوبي 8433369105

1374 1215246 درمانگاه سرابله ايالم  خيابان شهيدمطهري-سرابله-ايالم

1375 درمانگاه بقيه اهلل اعظم ايوان درمانگاه ايوان ايالم  خيابان مسجدجامع 8433329990

1376 درمانگاه بقيه اهلل اعظم دهلران درمانگاه ايالم ايالم  خيابان عطارجنوبي 8433729997

1377 کلينيک دندان پزشکي شهر آفتاب دندانپزشکي سمنان سمنان  اول خيابان فجر ، روبروي پارک سنگي 023-33360771

1378 کلينيک دندانپزشکي مهرگان دندانپزشکي اصفهان اصفهان  ابتداي خيابان باهن-ميدان فاطمي-خيابان کاوه 0313347079

1379 کلينيک دندانپزشکي سپيده دندانپزشکي شيراز فارس  ساختمان-38نبش کوچه -حدفاصل خيابان وليعصر و عفيف آباد-خيابان قصرالدشت 07136285000

1380 دندانپزشکي صبا احمدي دندانپزشکي کرمانشاه  کرمانشاه 24واحد -6طبقه-ساختمان اداري تجاري محمد-جنب کارواش بوش-حدفاصل شير و خورشيد و ميدان رفعتيه 083372992162

1381 کلينيک دندانپزشکي لبخند دندانپزشکي ايالم ايالم  کلينيک دندانپزشکي لبخند-پاين تر از خيابان شهيد نادري-بلوار اصناف- متري وليعصر24خيابان  08433351907

1382 ژيال نريماني دندانپزشکي البرز کرج 28واحد -طبقه پنجم-ساختمان سبز-کوچه عين الهي-طالقاني جنوبي 02632724308

1383 لطيف زرگوشي دندانپزشکي البرز کرج 28واحد -طبقه پنجم-ساختمان سبز-نبش کوچه عين اللهي-جنب ايستگاه تاکسي درختي-ابتداي طالقاني جنوبي 02632724308

1384 سيما رضايي دندانپزشکي تهران  تهران طبقه فوقاني مطب دکتر مهرور-خيابان بيست و نهم- متري دوم15-افسريه 02133146586

1385 کلينيک دندانپزشکي سيواک دندانپزشکي اصفهان اصفهان  کلينيک دندانپزشکي سيواک-4طبقه -1ساختمان شماره -705پالک -شهرک سالمت-کوچه سالمت-بزرگراه شهيد آقابابايي 03135548114

1386 کلينيک دندانپزشکي ارمغان سالمت دندانپزشکي تهران  تهران 24پالک -نبش کوچه ابراهيمي-الله غربي-جنت آباد جنوبي 02144433512

1387 دنيا هرندي دندانپزشکي گرگان گلستان  15واحد -طبقه چهارم-مجتمع کيوان-14عدالت -خيابان وليعصر 01732327870

1388 مرکز توانبخشي هالل احمر فيزيوتراپي تهران  تهران خيابان وليعصر خيابان ياسمي ساختمان هالل احمر

1389 مهدي عيني دندانپزشکي تهران  پرند 56790792 طبقه اول74خيابان ستاره روبروي دبيرستان عالمه جعفري پالک 2پرند فاز 

1390 1223420 آزمايشگاه ماسال گيالن  ماسال خيابان انقالب جنب بانک ملت 44664229

1391 سميرا نوروزي قطب صفايي دندانپزشکي سمنان سمنان  سمنان ، بلوار مولوي ، روبروي سه راه فرمانداري ، طبقه فوقاني آزمايشگاه 023-33334188

1392 کلينيک دندانپزشکي فرهنگيان دندانپزشکي اهواز خوزستان   ، مجتمع اريان75کيانپارس ، خيابان الهام غربي ،پالک 

1393 کلينيک چشم پزشکان توس مرکز جراحي محدود مشهد خراسان رضوي  17/2نبش کالهدوز -بلوار کالهدوز-مشهد 051-37290193

1394 آزمايشگاه پاتوبيولوژي مشهد آزمايشگاه مشهد خراسان رضوي  10پاسداران - خيابان پاسداران  051-38546664

1395 دندانپزشکي شهيد بهشتي يزد دندانپزشکي يزد يزد  يزد ،پالک ،طبقه،واحد 38214553

1396 مرکز فزيوتراپي جمعيت هالل احمر استان کرمان فيزيوتراپي کرمان کرمان  بلوار شهيد صدوقي جاده تهران جنب پل راه آهن خيابان هالل احمر

1397 کلينيک پارک مرکز جراحي محدود کرمان کرمان  کرمان پارک نشاط خيابان سعدي 3432220860

1398 (مرکز جراحي محدود)مادر مرکز جراحي محدود تهران  تهران 779420000 متري غربي جنب بيمارستان انصاري46نارمک چهارراه تلفنخانه 

1399 منيژه فرسام دندانپزشکي تهران  تهران 11 طبقه اول واحد Bاتوبان ستاري بلوار فردوس غرب تقاطع شقايق ساختمان پرشيا ورودي  44140254

1400 محمدرضا افتخار عمراني دندانپزشکي تهران  تهران 11 طبقه اول واحد Bاتوبان ستاري جنوب بلوار فدوس غرب تقاطع شقايق ساختمان پرشيا ورودي  44140254

1401 حفيظي آزمايشگاه تهران  تهران 24سعادت آباد ميدان کاج خيابان سرو شرقي پالک  22085182

1402 (پاسداران)پرديس نور  مرکز تصوير برداري تهران  تهران 30خيابان پاسداران بوستان دوم نبش خيابان فرخي يزدي پالک  28111032

1403 (انقالب)پرديس نور  مرکز تصوير برداري تهران  تهران 64خيابان انقالب خيابان ابوريحان تقاطع شهداي ژاندارمري پالک  41943

897 کودکان بيمارستان تهران  تهران 31تقاطع خيابان وليعصر و خيابان طالقاني، جنب بانک صادرت، شماره  02166464823

1405 فيزيوتراپي مهر فيزيوتراپي ساري مازندران  54بلوار طالقاني، ابتداي باغ سنگ برج نگين طبقه پنجم واحد 1133247319

1406 حکيمي آمل آزمايشگاه آمل مازندران  1144227066 شهريور روبروي سازمان تامين اجتماعي پاساژ رضايي طبقه اول17خيابان 

1407 آزمايشگاه پاتوبيولوژي مرکز آمل آزمايشگاه آمل مازندران  1144252252 شهريور روبروي اداره برق17آمل ميدان 

1408 فيزيوتراپي شفا طب فيزيوتراپي بهشهر مازندران  روبروي هتل بهشهر- بلوار شهيد هاشمي نژاد- بهشهر  1134574167

898 کودکان بيمارستان بندرعباس هرمزگان  نبش خيابان داروپخش- بلوارامام خميني  07616666241

1410 مرکز جراحي محدود نور طب خوزستان مرکز جراحي محدود اهواز خوزستان  110، پالک (پهلوان)کيانپارس ، فلکه دوم ، خيابان توحيد غربي  06133362121

1411 مرکز توانبخشي جمعيت هالل احمر فيزيوتراپي خراسان جنوبي بيرجند ،مرکز توانبخشي جمعيت هالل احمر10طالقاني  05632214990

1412 آزمايشگاه تشخيص پزشکي پاتولوژي ،ژنتيک  دکتر بکيان آزمايشگاه ماسال گيالن  (پشت اداره برق)ابتداي خيابان شهيد روشن -خيابان انقالب  44664236

1413 محمد دارابي دندانپزشکي ايالم ايالم  - طبقه دوم-ساختمان پزشکان ساسان-کوچه عبداللهي- خيابان سعدي جنوبي 8433362763

1414 آرمان امرايي دندانپزشکي ايالم ايالم  - خيابان نيروي هوايي-شهرستان دره شهر 8435228101

1415 بهار شيراز دندانپزشکي تهران  تهران 66ميدان هفت تير جنب ايستگاه متروي هفت تير خيابان صارم پالک  88820858

1416 سپهر آزمايشگاه تهران  تهران 292خيابان هفده شهريور جنوبي خيابان طيب پالک  33703033

1417 جردن آزمايشگاه تهران  تهران 9جردن نرسيده به ميرداماد داخل بن بست عمدي پالک 

1418 پاستورنو مرکز تصوير برداري تهران  تهران 1-خيابان بهشتي خيابان بخارست نبش خيابان هستم بيمارستان پاستور نو ط 

1419 سهروردي طب مرکز تصوير برداري تهران  تهران 2.1سهرودي شمالي ابتداي کنگاور کوچه يکم پالک 

1420 فيزيوتراپي ساالر فيزيوتراپي تهران  تهران يافت آباد چهارراه قهوه خانه جنب ساختمان ماهان نبش کوچه شهيد قربانعلي زاده ساختمان ياس طبقه اول 66146826

1421 الزهرا آزمايشگاه تهران  تهران 8خزانه بخارايي بين فلکه اول و دوم کوچه سلطاني پالک 

1422 پارس طب آزمايشگاه تهران  تهران 4 طبقه زير همکف واحد 142ميدان ونک ابتداي گاندي جنوبي نبش بيستم پالک 

1423 غيرانتفاعي بهداشتي و درماني شهيدکالنتري کارکنان وزارت راه و شهرسازي موسسه تهران  تهران 10کوچه سپهر پالک  (ديدار جنوبي)بلوار آفريقا نرسيده به جهان کودک خيابان شهيدي 

1424 شهيد کالنتري دندانپزشکي دندانپزشکي تهران  تهران 4خيابان کريمخان زند اول خيابان سنايي پالک 

1425 دندانپزشکي مانراد دندانپزشکي تهران  تهران 3 واحد 1پاسداران فرمانيه خيابان بخش مانراد ضلع جنوبي ميدان کوثر پالک 

1426 مجيد دندانپزشکي دندانپزشکي تهران  تهران  ابوريحانBRTخيابان دماوند بعد از چهار راه آيت نبش خيابان تيموري روبروي ايستگاه 

1427 درمانگاه شبانه روزي دکتر شاهرخي درمانگاه البرز کرج متري گلشهر،چهارراه گلزار،جنب انتقال خون 45

1428 فيزيوتراپي مريم فيزيوتراپي البرز کرج 8 واحد 3،طبقه 555پل آزادگان،به طرف ميدان طالقاني،بعد از برج قائم،بين خيابان مريم و نرگس مجتمع 

1429 جعفر معماريان دندانپزشکي تهران  تهران 9خيابان گوي آبادي بين راجيان و پيوندي پالک (دستگردي)خيابان ظفر 

1430 کلينيک دندانپزشکي فربدان دندانپزشکي شيراز فارس  941، پالک 65خيابان قصرالدشت، مقابل کوچه 07136294023

1431 پالسما طب آزمايشگاه تهران  تهران 35شهر ري خيابان فدائيان اسالم روبروي بيمارستان فيروز آبادي خيابان پيلغوش پالک  55956898

1432 فيزيوتراپي تن آفرين فيزيوتراپي تهران  تهران 3 طبقه اول واحد72خيابان شريعتي تقاطع پل صدر ضلع جنوبي مجموعه فرهنگي بولينگ عبدو خيابان شهيد بيمياري ساختمان پزشکان سوم پالک  22212246

1433 علي حکيمي منش فيزيوتراپي تهران  تهران 12 واحد 5 طبقه 35بلوار فردوس شرق نبش خيابان اعتماديان ساختمان مهرگان پالک  1756159122

1434 فيزيوتراپي ياس فيزيوتراپي تهران  تهران 5نازي آباد خيابان شهيد رجائي ايستگاه بانک ساختمان مهستان واحد  55357015

1435 آزمايشگاه پاتوبيولوژي پروين آزمايشگاه تهران  تهران 466تهرانپارس فلکه سوم ميدان پروين ضلع جنوب غربي پالک  77721114

1436 آزمايشگاه تشخيص طبي رافع آزمايشگاه تهران  تهران 1159پالک  (منصور) محله مظاهري خيابان فداييان اسالم خيابان شهرزاد خيابان رضايي 15تهران منطقه  55086402

1437 آزمايشگاه رصد آزمايشگاه تهران  تهران 23ضلع شمال شرق ميدان رسالت پالک  71365

1438 آزمايشگاه ژنتيک پزشکي دکتر زينلي آزمايشگاه تهران  تهران 41خيابان وليعصر باالتر از خيابان فاطمي خيابان مجلسي پالک  88939140

1439 آزمايشگاه مهسا آزمايشگاه تهران  تهران 6نازي آباد خيابان رجايي نبش خيابان مدائن پالک  55321988

1440 فيزيوتراپي مونا فيزيوتراپي البرز کرج 203عظيميه،ميدان مهران،جنب بيمارستان تخت جمشيد،ساختمان پزشکان کوروش،طبقه دوم واحد 

1441 دندانپزشکي دکتر نوروزاده هاللي دندانپزشکي تبريز آذربايجان شرقي  5تبريز خيابان وليعصر نرسيده به چهارراه شريعتي جنب بانک ملت برج افرا ط  33270957

1442 دندان پزشکي دکتر منصور آذري فام دندانپزشکي تبريز آذربايجان شرقي  Bوليعصر چهار راه شريعتي ساختمان آيدا طبقه اول واحد 3323938

1443 فيزيوتراپي درمان فيزيوتراپي تبريز آذربايجان شرقي  ، طبقه اول19تبريز، خ امام، رضانژاد جنوبي، پالک  33250232

1444 فيزيوتراپي سما فيزيوتراپي تبريز آذربايجان شرقي  تبريز،ائل گلي، فلکه خيام، ابتداي خ شهيد سلطاني روبه روي بانک ايران زمين، کلينيک سما 33806666

1445 فيزيوتراپي مهر فيزيوتراپي تبريز آذربايجان شرقي  ائل گلي، فلکه خيام، ابتداي خ شهيد سلطاني روبه روي بانک ايران زمين، کلينيک سما 34768088

1446 آزمايشگاه مديکا آزمايشگاه تبريز آذربايجان شرقي  خيابان هفده شهريورجديد،جنب کلينيک فرهنگيان، 35555444

1447 آزمايشگاه صفا آزمايشگاه تبريز آذربايجان شرقي  دروازه تهران،سه راهي وليعصر،برج سيناف طبقه دوم 33271038-40

1448 فيزيوتراپي آرزو پيروزي فيزيوتراپي تهران  تهران 275خيابان پيروزي بعد از چهار راه کوکاکوال جنب مسجد قدس ساختمان پزشکان  77153565

1449 فيزيوتراپي پارس فيزيوتراپي تهران  تهران 122شرقي پال188تهرانپارس بين فلکه دوم و سوم خيابان  77873615

1450 دندانپزشکي دکتر احسان حياتي دندانپزشکي تهران  تهران 56762487 طبقه دوم721استان تهران رباط کريم نسيم شهر بيست متري امام خميني نرسيده به خيابان سوم جنب داروخانه دکتر لطيفي پالک 

1451 فيزيوتراپي گلستان فيزيوتراپي تهران  تهران 4 واحد 198اسالمشهر بهارستان شهرک گلستان نرسيده به فلکه اول ساختمان مطهر پالک  56326103



1452 آزمايشگاه پاتوبيولوژي لشگرک آزمايشگاه تهران  تهران 113بزرگراه ارتش جنب بانک پاسارگاد پالک  22458883

1453 رويا سعيدنژاد آزمايشگاه تهران  تهران 308خيابان رودکي بين چهاراره مرتضوي و وثوق شماره 

1454 آزمايشگاه آفتاب آزمايشگاه تهران  تهران شهرک اکباتان فاز يک خيابان فيات کوچه اول 44691200

1455 آژمايشگاه دکتر شريعت کاشان آزمايشگاه کاشان اصفهان  ساختمان پزشکان مهر-کوچه بيمارستان ميالد-خيابان شهيد بهشتي 55444026

900 کيان بيمارستان تهران  تهران خيابان شريعتي، دو راهي قلهک 02122266564

841 کسري بيمارستان البرز کرج خيابان شهيد بهشتي، خيابان کسري، بيمارستان کسري

1458 مرکز تصويربرداري تابش پرتو مرکز تصوير برداري قم قم  19پالک-10کوچه شماره- دي19خيابان -قم 025-37720085

1459 فيزيوتراپي سالمت فيزيوتراپي البرز کرج 19،ساختمان داريوش واحد 1گوهر دشت،خيابان داريوش،نبش قائم  34487421

1460 کلينيک دندانپزشکي دکتر باغستاني دندانپزشکي البرز کرج خيابان طالقاني جنوبي،نرسيده به دبيرستان شهدا،نبش کوچه غفوريان 32701530

1092 مهرگان بيمارستان قزوين قزوين  خيابان فردوسي، روبروي درمانگاه شهيد بلنديان 028-33365161-9

1538 گروه پزشکي امير مازندارني بيمارستان ساري مازندران  (منفي يک) طبقه زير زمين 0استان مازندران شهرستان ساري بخش مرکزي شهر ساري مدرس کوچه شهيد حمزه قريشي بلوار امير مازندراني پالک  01133255201

1463 کلينيک دندانپزشکي آزادگان اصفهان دندانپزشکي اصفهان اصفهان  درمانگاه آزدگان-نبش کوچه دوازدهم-خيابان فرايبورگ 36700792-5

1464 کلينيک دندانپزشکي محتشم اصفهان دندانپزشکي اصفهان اصفهان  جنب بانک سپه-ابتداي خيابان محتشم کاشاني-چهارراه وحيد 36252573

1465 کلينيک دندانپزشکي الغدير اصفهان دندانپزشکي اصفهان اصفهان  طبقه دوم-مجتمع غدير-حدفاصل چهارراه جهاد و سه راه کهندژ-بزرگراه شهيد خرازي 32342281

1466 مطب دندانپزشکي خانم دکتر صادق زاده اصفهان دندانپزشکي اصفهان اصفهان  15واحد -طبقه سوم-مجتمع ارغوان-39بن بست - جنب بانک تجارت-شيخ صدوق شمالي

1467 آزمايشگاه مهستان آزمايشگاه تهران  تهران 1 طبقه همکف واحد33ميدان ونک خيابان صانعي پالک  86082136

1468 راديولوژي و سونوگرافي شفق مرکز تصوير برداري تهران  تهران 2نازي آباد خيابان مدائن ايستگاه برق نبش کوچه خزاعي پور پالک 55354108

1469 دندانپزشکي برليان دندانپزشکي تهران  تهران 8 واحد 3 طبقه 192بلوار فردوس شرقي بين خيابان مالکي و سليم جهرمي پالک  44095185

1470 دندانپزشکي نگين نارمک دندانپزشکي تهران  تهران واحد يک1311ميدان رسالت خيابان شهيد مدني بعد از تقاطع گلبرگ پالک  77035100

1471 دندانپزشکي دنتال پالس دندانپزشکي تهران  تهران 4 واحد 324جردن تقاطع آفريقا و ظفر پالک  88658222

1472 درمانگاه مهد کرامت سمنان درمانگاه سمنان سمنان  16بلوار حکيم الهي ، نبش حکيم الهي  023-33360001

1473 دندانپزشکي دکتر حسن فرهادي نيک دندانپزشکي تهران  تهران 4 ساختمان پزشکان مهر آفرين طبقه اول واحد 17خيابان شريعتي باالتر از ظفر جنب بيمارستان کيان بن بست مرشدي انتهاي کوچه  26406405

1474 دندانپزشکي دکتر محمد آسيابان دندانپزشکي تهران  تهران 5 واحد 2 طبقه 31تهرانپارس فلکه دوم ابتداي خيابان فرجام ساختمان پزشکان اطلس پالک  77719219

1475 دندانپزشکي دکتر مريم علي محمدي دندانپزشکي تهران  تهران 5 واحد2 طبقه 31تهرانپارس فلکه دوم ابتداي خيابان فرجام ساختمان پزشکان اطلس پالک  77719219

1476 پزشکي هسته اي گاما اسکن آرين مرکز تصوير برداري تهران  تهران 11خيابان فاطمي غربي کوچه خزان پالک  66574654

1477 آزمايشگاه سپاس آزمايشگاه تهران  تهران 22 واحد4 ساختمان پزشکان مالصدرا طبقه 3ميدان ونک ابتداي خيابان مالصدرا پالک  88675152

1478 دندانپزشکي دکتر مصطفي حسني دندانپزشکي اراک مرکزي  8خيابان عباس آباد، نبش خيابان عضد، ساختمان پزشکان رازي، بلوک سمت چپ، طبقه دوم، واحد  086-32215828

1479 دندانپزشکي دکتر وحيد نايبي دندانپزشکي اراک مرکزي  32220028-086 اول1 واحد 4اراک، خيابان عباس آباد، چهارراه ميثم، نبش خيابان عضد، ساختمان پزشکان مير احمد، طبقه 

1480 دندانپزشک احسان حاجي قاسمي دندانپزشکي شازند مرکزي  خيابان امام، جنب داروخانه شفا، کلينيک مهر 086-38227541

1481 مرکز تصويربرداري دي مرکز تصوير برداري همدان همدان  ابتداي کوالنج جنب پاساژ الماس 8132524335

1482 مرکز جراحي محدود الوند مرکز جراحي محدود همدان همدان  ميدان شريعتي ابتداي خيابان مهديه روبه روي دبيرستان شريعتي 8138378501

1483 مطب دندانپزشکي دکتر وحيد سرتيپي دندانپزشکي همدان همدان  3طبقه-همدان پل يخچال ساختمان خاتم االنبياء 32521551

1484 مطب دندانپزشکي دکتر پگاه شيشه ئيان دندانپزشکي همدان همدان  روبروي اداره دارايي، طبقه باالي آزمايشگاه نور 08138251290

669 شفا بيمارستان تبريز آذربايجان شرقي  خيابان نيروي هوايي، روبروي باغ گلستان، نرسيده به ميدان قونقا

1486 آزمايشگاه آبشار آزمايشگاه مشهد خراسان رضوي  101برج آبشار واحد  - 10و8بين معلم -بلوار معلم - مشهد  36017432

1487 دندانپزشکي حسام الدين ابطحي دندانپزشکي مشهد خراسان رضوي  111 ساختمان 1عارف -خيابان عارف-خيابان احمد اباد 38400458

1488 دندانپزشکي حمزه مشهور رودي دندانپزشکي خواف خراسان رضوي  جنب بانک تجارت-(ره)حاشيه ميدان امام خميني  54223126

1489 دندانپزشکي علي عليزاده دندانپزشکي مشهد خراسان رضوي  2طبقه -909 ساختمان پزشکان 38بعدازوکيل آباد -بلوار وکيل آباد 38945000

1490 دندانپزشکي ناصر خزيمه دندانپزشکي مشهد خراسان رضوي  2طبقه - ساختمان کفش هامون - 7نرسيده با امامت - آزادشهر-چهارراه ميالد 36051531

1491 دندانپزشکي عباس قرائي دندانپزشکي تربت جام خراسان رضوي  جنب داروخانه دکتر آقايي- مقابل پاساژ رضائيان -خيابان المهدي - تربت جام 52544166

1492 دندانپزشکي دکتر فرناز رمضاني دندانپزشکي تهران  تهران 45/1خيابان شريعتي نرسيده به ميدان قدس خيابان برادران واعظي پالک  22744077

1493 گروه پزشکي پيشگامان سالمت جم موسسه تهران  تهران خيابان مطهري خيابان فجر بخش سي تي آنژيوگرافي بيمارستان جم 88838897

1494 پزشکي هسته اي زاهدي فا پزشکي هسته اي تهران  تهران خيابان نياوران خيابان جماران نبش کوچه هشتم 22829079

1495 مطب دندان پزشکي دکتر مريم قطبي دندانپزشکي قم قم  7واحد-2طبقه-ساختمان پزشکان عرفان-7کوچه شماره-بلوارامين  025-32615454

1496 مطب دندان پزشکي دکترمهدي آقاجاني دندانپزشکي قم قم  7واحد-2طبقه-ساختمان پزشکان عرفان-7کوچه شماره-بلوارامين  025-32615454

1497 مرکز همودياليز شفاطوس درمانگاه مشهد خراسان رضوي  12نبش قائم - خيابان قائم- احمد آباد  38469142

1498 دندانپزشکي کتايون صفري دندانپزشکي مشهد خراسان رضوي  4ساختمان سايروس واحد - 13هاشميه - بلوار هاشميه -بلوار وکيل آباد  38847839

1499 دندانپزشکي سيد جواد زمانيه شهري دندانپزشکي مشهد خراسان رضوي  9نبش معلم -بلوار معلم  36046937

1500 هالل احمر (ره)دندانپزشکي درمانگاه امام خميني  دندانپزشکي مشهد خراسان رضوي  خيابان رازي غربي- ميدان ده دي  38556139

1501 1268264 دندانپزشکي تهران  تهران جنب خيريه الفائزون -(ره)خيابان امام خميني - بجستان  56522848

1502 کلينيک دندانپزشکي بزرگمهر دندانپزشکي مشهد خراسان رضوي  16نبش بزرگمهر جنوبي - خيبابن بزرگمهر جنوبي - بلوار سجاد  37666977

1503 دندانپزشکي جواد ستاري دندانپزشکي مشهد خراسان رضوي  ساختمان پزشکان کوثر طبقه همکف -4کوثر -بلوار کوثر-بلوار وکيل آباد 36077692

1504 دندانپزشکي آيال چمني دندانپزشکي مشهد خراسان رضوي  6پاستور - خيابان پاستور - احمد آباد  38449058

1505 دندانپزشکي علي خالقي دندانپزشکي مشهد خراسان رضوي  65 پالک 46سناباد -خيابان سناباد 38436083

1506 دندانپزشکي فريبا فخار دندانپزشکي مشهد خراسان رضوي  ساختمان پزشکان پويا-26نبش جالل آل احمد - 10معلم - بلوار معلم  36089194

1507 دندانپزشکي سميه ابراهيمي دندانپزشکي مشهد خراسان رضوي  3ساختمان بهشت طبقه  -10ابن سينا -کوي دکترا خيابان ابن سينا 38448462

1508 دندانپزشکي نادر حاکمي دندانپزشکي مشهد خراسان رضوي  3 طبقه 17اولين ساختمان سمت راست پالک (به طرف ميدان الدن)بلوار پيروزي نبش چهارراه صياد شيرازي 38692888

1509 (متخصص ارتودنسي)دندانپزشکي برهمن سبزواري دندانپزشکي مشهد خراسان رضوي  1ساختمان باران طبقه - 14پالک - 22فلسطين -بلوار فلسطين 37602788

1510 دندانپزشکي نرگس عليپور خشت دندانپزشکي مشهد خراسان رضوي  5واحد - طبقه اول  -72ساختمان - چهارراه فرامرز عباسي 36047284

1511 دندانپزشکي غالمرضا اسعدي دندانپزشکي مشهد خراسان رضوي  1طبقه - 52پالک -جنب بانک رفاه -چهارراه ميالد-آزادشهر 36083786

1512 دندانپزشکي مريم فقيهي نيا دندانپزشکي مشهد خراسان رضوي  4ساختمان سپهر صدرا واحد  - 2نبش مالصدرا -بلوارمالصدرا 38447369

1513 (متخصص درمان ريشه)دندانپزشکي علي زردادي دندانپزشکي مشهد خراسان رضوي  2طبقه  -5پالک - 18فلسطين -بلوار فلسطين 37658049

1514 دندانپزشکي ثريا توکلي دندانپزشکي مشهد خراسان رضوي  4طبقه - برج آبشار 10 و 8بين معلم - بلوار معلم  36087644

1515 دندانپزشکي سعيد اخوان مهدوي دندانپزشکي مشهد خراسان رضوي  ساختمان پزشکان پرديس - 2عارف - خيابان عارف - احمد آباد  38440418

1516 کلينيک دندانپزشکي دندانپزشکي مشهد خراسان رضوي  تقاطع خيابان آبکوه و کالهدوز- بلوار کالهدوز  37233195

578 دهخدا بيمارستان قزوين قزوين  خيابان فردوسي شمالي 33342060

1518 بيمارستان جراحي محدود آفتاب مرکز جراحي محدود اروميه آذربايجان غربي  خيابان ورزش روبروي ورزشگاه غدير

1519 آزمايشگاه تشخيص پزشکي شفا دامغان آزمايشگاه دامغان سمنان  خيابان پرستار ، آزمايشگاه شفا 023-35237710

1520 مطب دکترايمان قائم پناه دندانپزشکي کرمان کرمان  102پ-ساختمان پزشکان دي -چهاراره وليعصر 034-32262864

1521 مرکز جراحي محدود نبوت مرکز جراحي محدود زاهدان سيستان و بلوچستان  خيابان خيام،جنب مسجد مکي 33442067

1522 مرکز جراحي محدود آريا مرکز جراحي محدود زاهدان سيستان و بلوچستان  4 و 2بلوار بهداشت، حد فاصل بهداشت  33435064

916 گروه پزشکي مادران بيمارستان تهران  تهران خيابان بهشتي، ميدان تختي، خيابا ن حسيني، کوچه آرياوطني

1524 آزمايشگاه سينا آزمايشگاه زاهدان سيستان و بلوچستان  8خيابان اميرالمومنين،اميرالمومنين 33226616

1525 ازمايشگاه نوين آزمايشگاه زاهدان سيستان و بلوچستان  بلوار بهداشت، روبه روي کلنيک عدالت 33433919

1526 کلنيک دندانپزشکي لبخند دندانپزشکي زاهدان سيستان و بلوچستان  10اميرالمومنين-خيابان ميرالمومنين 33223765

1527 دندانپزشکي دکتر حميدرضا لکزائي دندانپزشکي زاهدان سيستان و بلوچستان  21اميرالمومنين-خيابان ميرالمومنين 33228231

1528 سعيد دندانپزشکي دکتر سعيد بردبار دندانپزشکي زاهدان سيستان و بلوچستان  ساختمان پزشکان عرفان-خيابان مصطفي خميني 33251266

1529 عينک سازي بست اپتيک عينک سازي تهران  تهران 248 واحد 3خيابان جمهوري بين پل و حافظ و سي تير کوچه کيخسرو شاهرخ پاساژ بزرگان اپتيک طبقه  66751520

1530 عينک سازي افق عينک سازي تهران  تهران 348فلکه صادقيه بلوار فردوس شرق بين الله و ابراهيمي پالک  44062053

1531 نفس بان موسسه تهران  تهران 501 طبقه پنجم واحد 432خيابان آيت اله کاشاني بين خيابان ابراهيمي شمالي و حسن آباد روبروي پارک زنبق ساختمان افرا پالک  44030722

1532 عينک سازي گلبين عينک سازي تهران  تهران 18خيابان دکتر فاطمي غربي روبروي هتل الله خيابان باباطاهر دست چپ پالک  88952042

906 گلسار سبز شمال بيمارستان رشت گيالن  گلباغ نماز

907 (رشت)گلسار بيمارستان رشت گيالن  142گلسار، بلوار سميه، خيابان 

909 گودرز بيمارستان يزد يزد  خيابان سلمان فارسي، کوچه بيمارستان گودرز 36261081

912 لقمان حکيم بيمارستان سرخس خراسان رضوي  خيابان فرمانداري، جنب فرمانداري 05134522228-9

914 مادر بيمارستان مشهد خراسان رضوي  1خيابان بزرگمهر جنوبي - لوار سجاد  051-37642391

915 مادر و کودک غدير بيمارستان شيراز فارس  دروازه قرآن 07132279701-20

919 متيني بيمارستان کاشان اصفهان  خيابان امير کبير 55342020

922 مجتمع درماني شهدا بيمارستان قوچان خراسان رضوي  خيابان امام خميني 5147224110

934 مدائن بيمارستان تهران  تهران خيابان انقالب، خيابان صباي جنوبي، بيمارستان مدائن

1542 محمد برجي دندانپزشکي کرمان کرمان  89انار،نبش بلوار مطهري،خيابان نواب،پالک  3434384600

1543 1275354 دندانپزشکي کرمان کرمان  03432235007 طبقه اول40خيابان مطهري، حد فاصل چهارراه احمدي و بسيج،نبش کوچه ،

1544 عينک سازي زياني عينک سازي شيراز فارس  2،واحد8فارس،شيراز،معالي آباد،ابتداي خيابان بهاران،مجتمع اداري آرين،طبقه 07136384830

1545 کلينيک دندانپزشکي درمانگاه هالل احمر شيراز دندانپزشکي شيراز فارس  فارس،شيراز،بلوار سيبويه،جنب باشگاه شهيد دستغيب 07137399293

1546 آزمايشگاه دکتر رضوي آزمايشگاه المرد فارس  فارس،المرد،ميدان امام،پشت بانک صادرات 07152721928

1547 دندانپزشک محسن شاهي گيو دندانپزشکي خراسان جنوبي بيرجند 2مفتح -خيابان مفتح -خيابان طالقاني-بيرجند  5632229400

1548 کلينيک دندانپزشکي بهار دندانپزشکي البرز هشتگرد کرج،هشتگرد،ميدان امام خميني،نبش بلوار مدرس شمالي 44212200

1549 آزمايشگاه تنديس آزمايشگاه تهران  تهران 65259427 شهريور نبش کوچه غنچه17شهريار ميدان فرمانداري بلوار 

1550 درمانگاه دندانپزشکي بزرگمهر دندانپزشکي گچساران کهکيلويه و بويراحمد  گچساران چهار راه فرمانداري قديم 7432222429

1551 مهدي ميرزائي دندانپزشکي تهران  پرند 56791600 ، طبقه همکف80، روبروي دبستان عالمه جعفري ، پالک 2پرند ، فاز 

1552 امير افضلي عينک سازي اهواز خوزستان  اهواز، باهنر، بلوار اصلي معلم ، نبش ناصح غربي، مجتمع اريا عينک امير 32291888

1553 آيگين ريحاني فيزيوتراپي اهواز خوزستان  33385482 کيلنپارس ، مجتمع پزشکي طبقه سوم7کيانپارس، خيابان وهابي، نبش خيابان 

1554 مهتاب احمدي دندانپزشکي اهواز خوزستان  1، واحد 6 شرقي، مجتمع پارس، طبقه 3کيانپارس، نبش خيابان  33390717

1555 درمانگاه آدينه درمانگاه تبريز آذربايجان شرقي  استان آذربايجان شرقي، شهرتبريز ،خيابان وليعصر،مابين فلکه بازاروفلکه شريعتي،روبه روي نان حامد 04133290754

937 مرادي بيمارستان رفسنجان کرمان  خيابان شهدا، روبروي زايشگاه نيک نفس

938 مرتاض بيمارستان يزد يزد  خيابان کاشاني، بيمارستان مرتاض

941 مردم بيمارستان تهران  تهران ميدان شهدا، خيابان پيروزي، خيابان شکوفه، ميدان کالنتري، خيابان کرمان

594 راضيه فيروز بيمارستان کرمان کرمان  خيابان مطهري غربي، بيمارستان راضيه فيروز 03432228484

834 قلب شهيد رجائي بيمارستان تهران  تهران ، تقاطع نيايش(عج)خيابان وليعصر 22663309

1928 بيمارستان امام حسين بيمارستان شاهرود سمنان  توحيدي... متري آيت ا28انتهاي - خيابان امام - شاهرود  32346204

1036 مرکزآموزشي درماني تخصصي وفوق تخصصي آيت اله موسوي بيمارستان زنجان زنجان  زنجان جاده گاوازنگ 024-3313001

1456 (عج)مرکز آموزشي درماني ولي عصر  بيمارستان اراک مرکزي  (عج)، مرکز آموزشي درماني حضرت وليعصر (عج)ميدان حضرت وليعصر  086-32222003-8

717 مرکز آموزشي درماني  طالقاني تبريز بيمارستان تبريز آذربايجان شرقي  ميدان راه آهن-تبريز 04134424420-3

1565 کلينيک دندانپزشکي رومي دندانپزشکي تهران  تهران 7واحد 5 طبقه 10کامرانيه شمالي باالتر از کوه نور ابتداي فرمانيه غربي پالک 

1566 چهاردانگه آزمايشگاه تهران  اسالم شهر 19خيابان شهيد هيدخ، گلستان سوم شرقي، پالگ  02155253556

1567 چهاردانگه مرکز تصوير برداري تهران  اسالم شهر 19خيابان شهيد هيدخ، گلستان سوم شرقي، پالگ  02155253556

1568 سنجش تراکم استخوان چهاردانگه مرکز سنجش تراکم استخوان تهران  اسالم شهر 19خيابان شهيد هيدخ، گلستان سوم شرقي، پالگ  02155253556

1569 فيزيوتراپي چهاردانگه فيزيوتراپي تهران  اسالم شهر 19خيابان شهيد هيدخ، گلستان سوم شرقي، پالگ  02155253556

1570 مرکز جراحي محدود چهاردانگه مرکز جراحي محدود تهران  اسالم شهر 19خيابان شهيد هيدخ، گلستان سوم شرقي، پالگ  02155253556

1571 ساير خدمات قلب و عروق چهاردانگه کلينيک تهران  اسالم شهر 19خيابان شهيد هيدخ، گلستان سوم شرقي، پالگ  02155253556

1572 مرکز سنجش تراکم استخوان  اميدنيکان مرکز سنجش تراکم استخوان تهران  تهران کوچه تعاون- خيابان تعاون - بلوار الغدير - ميدان نماز - اسالمشهر- تهران  56379029

1573 نوار عصب و عضله اميد نيکان نوار عصب تهران  تهران کوچه تعاون- خيابان تعاون - بلوار الغدير - ميدان نماز - اسالمشهر- تهران  56379029

1574 خدمات قلب و عروق اميد نيکان اکو وتست ورزش تهران  تهران کوچه تعاون- خيابان تعاون - بلوار الغدير - ميدان نماز - اسالمشهر- تهران  56379029

1575 آزمايشگاه ساقي آزمايشگاه تهران  تهران تهران صادقيه آيت اهلل کاشاني نرسيده به حکيم

1576 دندانپزشکي ساحل دندانپزشکي تهران  تهران 6 طبقه اول واحد 446تهران بلوار فردوس غرب بين ورزي و پروانه جنوبي ساختمان کارون پالک 

1577 تصوير برداري ايليا مرکز تصوير برداري تهران  تهران 14نازي آباد خيابان مدائن تقاطع اوجاني جنب بانک پارسيان پالک 

1578 آزمايشگاه  ايليا آزمايشگاه تهران  تهران 14نازي آباد خيابان مدائن تقاطع اوجاني جنب بانک پارسيان پالک 

1579 فيزيوتراپي ايليا فيزيوتراپي تهران  تهران 14نازي آباد خيابان مدائن تقاطع اوجاني جنب بانک پارسيان پالک 

1580 دندانپزشکي ايليا دندانپزشکي تهران  تهران 14نازي آباد خيابان مدائن تقاطع اوجاني جنب بانک پارسيان پالک 

1581 دندانپزشکي ملورين دندانپزشکي تهران  تهران 26450788 ساختمان آفتاب طبقه سوم واحد شرقي و غربي29پاسداران شمالي قبل از چهار راه فرمانيه کوچه رضايي روبروي بانک انصار پالک 

1582 دندانپزشکي کامران صفايي دندانپزشکي تهران  پرند 56727072 طبقه همکف72 خيابان ستاره روبروي دفتر امام جمعه پالک 2پرند فاز 

1583 دندانپزشکي دکتر آروين غني طبع دندانپزشکي تهران  پرند 2 طبقه 22خيابان امام رضا روبروي مسجد امام رضا پالک 5پرند فاز  56950058

1584 دندانپزشکي دکتر زوارئيان دندانپزشکي تهران  تهران 5تهران خيابان وليعصر روبروي ايستگاه خبرنگاران برج جم طبقه اول واحد  26230861

1585 آزمايشگاه پاتوبيولوژي آينده آزمايشگاه تهران  ورامين 40335228 خرداد15ورامين روبروي بيمارستان 

1586 آزمايشگاه اميد نيکان آزمايشگاه تهران  تهران کوچه تعاون- خيابان تعاون - بلوار الغدير - ميدان نماز - اسالمشهر- تهران  56379029

1587 تصوير برداري اميد نيکان مرکز تصوير برداري تهران  تهران کوچه تعاون- خيابان تعاون - بلوار الغدير - ميدان نماز - اسالمشهر- تهران  56379029

1588 فيزيو تراپي اميد نيکان فيزيوتراپي تهران  تهران کوچه تعاون- خيابان تعاون - بلوار الغدير - ميدان نماز - اسالمشهر- تهران  56379029

1589 آزمايشگاه زيبا شهر آزمايشگاه تهران  تهران 58آيت اهلل کاشاني ، نرسيده به سه راه جنت آباد نبش خيابان الله ساختمان پزشکان ، پالک  44111195

1590 درمانگاه لبخندبرتر درمانگاه تهران  تهران 2طبقه اول واحد133استان تهران شهر تهران ميدان شهدا خيابان مجاهدين اسالم بعد از کوچه بهنام ساختمان قائم پالک  02177510812

1591 درمانگاه رهام درمانگاه زاهدان سيستان و بلوچستان  استان سيستان و بلوچستان شهرزاهدان زيباشهر خيابان ويال نرسيده به تقاطع بشارت 05433290843

2436 مرکز بيماران خاص بيرجند بيمارستان خراسان جنوبي بيرجند خراسان جنوبي ،بيرجند ،ابتداي خيابان شهيد بهشتي 05632426842

1593 فيزيوتراپي سينا فيزيوتراپي اردبيل اردبيل  123سه راهي خيابن آذربايجان ساختمان.شهرک آزادي.اردبيل  045-33727357

1594 1287365 دندانپزشکي اردبيل اردبيل  3طبقه .ساختمان آرشام .جنب پل عابر پياده .چهارراه حافظ.اردبيل  4533231928

1595 دکتر اصغر محمدزاده دندانپزشکي اردبيل اردبيل  طبقه اول.40ساختمان .روبروي مسجد طوي .کوي طوي .سرچشمه .اردبيل  4533258424

1596 عليرضا حياتي گرجان دندانپزشکي اردبيل اردبيل  3اردبيل رو به روي استانداري کوچه عارف روبروي داروخانه دکتر همتي ساختمان پزشکان جم طبقه اول،پالک 4533262924



1597 کلينيک دندانپزشکي صدف دندانپزشکي اردبيل اردبيل  خيابان امام ،ميدان ارتش.اردبيل  4533722900

1598 آزمايشگاه سبحان آزمايشگاه قزوين قزوين  خيابان خيام شمالي روبروي آريا کتاب ابتداي کوچه تابان 02833348901

1599 آزمايشگاه دانش آزمايشگاه قزوين قزوين  278پالک 25,27خيابان شهيدبابائي بين کوچه  02833665666

1600 آزمايشگاه فرزام آزمايشگاه قزوين قزوين  278پالک 25,27خيابان شهيدبابائي بين کوچه  02833665666

1601 سعيد ناموري قره بالغ دندانپزشکي تبريز آذربايجان شرقي  9تبريز،وليعصر، تقاطع پروين اعتصامي و شهريار،ساختمان پزشکان، طبقه  33336631

1602 ناصر رئوفي آزمايشگاه اهر آذربايجان شرقي  اهر، ميدان معلم، نبش ميدان 44231142

1603 دانش درمانگاه تبريز آذربايجان شرقي  تبريز،شهرک باغميشه، ميدان صائب تبريزي 36679100-2

1604 دکتر شهال امير حسني دندانپزشکي تبريز آذربايجان شرقي  D واحد 4تبريز، وليعصر، فلکه شريعتي، جنب بانک سپه، ساختمان آيدا، ط 33314293

1605 کيميا گران لبخند سفيد وليعصر دندانپزشکي تبريز آذربايجان شرقي  تبريز خيابان وليعصر فلکه بزرگ جنب آلپ تور نرسيده به شير پگاه 33323823

1606 دندانپزشکي هالل دندانپزشکي اهواز خوزستان  33925561 شرقي جمعيت هالل احمر13کيانپارس خيابان - اهواز 

1607 آزمايشگاه ايران امين آزمايشگاه انديمشک خوزستان  خيابان طالقاني جنب سينما بهمن- انديمشک 42627373

1608 راديولوژي فک و صورت دکتر محققي مرکز تصوير برداري اهواز خوزستان  گلستان ابتداي بوستان نبش همدان مجتمع آرتينا طبقه سوم- اهواز 33211466

1609 فيزيوتراپي يزداني فيزيوتراپي اهواز خوزستان  گلستان خيابان خرداد بين دي و آذر- اهواز 33328268

1610 آزمايشگاه سينا انديمشک آزمايشگاه انديمشک خوزستان  خيابان شريعتي نبش خيابان جمهوري-انديمشک 06142641898

1611 فيزيو تراپي آمين فيزيوتراپي اهواز خوزستان  خيابان نادري خيابان حافظ جنوبي روبه روي پارکينگ کارون- اهواز 33290936

1612 سها طب موسسه تهران  تهران تهران خيابان سهره وردي شمالي 88399001

1613 عينک سازي چشم شهر عينک سازي شيراز فارس  17 و 15فارس، شيراز، خيابان زرگري، حدفاصل کوچه  07136283375

1614 عينک سازي سروش عينک سازي شيراز فارس  105،طبقه اول،واحد 1فارس،شيراز،معالي آباد،حدفاصل خيابان پزشکان و دوستان، جنب بانک اقتصاد نوين، ساختمان اوتانا 07136341939

1615 دندانپزشکي اسماء پرمر دندانپزشکي بندرعباس هرمزگان  بندر عباس بلوار سيد جمال روبروي پاساژ طباطبايي کوچه جنب داروخانه آريا ساختمان پزشکان آريا 07632220890

1616 فيزيوتراپي فاطمه زهرا فيزيوتراپي اهواز خوزستان  32243210 ، روبه روي دفتر پيشخوان دولت10 شهرداري ، خيابان 3اهواز، منبع اب فاز

1617 فيزيوتراپي مالصدرا فيزيوتراپي اهواز خوزستان  33388203 غربي ، مجتمع پزشکي ايران پارس15کيانپارس ، خيابان 

1618 خدمات تصوير برداري تشخيص رضا مرکز تصوير برداري سمنان سمنان  (ع)سمنان ، ميدان امام علي  02333469612

1619 دندانپزشکي داتيس دندانپزشکي البرز کرج 8 واحد 7 متري گلشهرو سه راه حدادي،مرکز خريد درختي،طبقه 45استان البرز،کرج،خيابان درختي،حدفاصل  33535129

1620 عينک ديد ارا عينک سازي اهواز خوزستان  3و 2کيانپارس، بلوار چمران، بين خيابان  33384550

1621 فيزيوتراپي پاسارگاد فيزيوتراپي البرز کرج 4 پالک 5استان البرز،کرج، بلوار طالقاني،نرسيده به چهارراه هفت تير،الله  32746800

1622 آزمايشگاه درمانگاه پارس آزمايشگاه اهواز خوزستان  اقبال14کوروش، نبش خيابان  34483214

1623 تصوير برداري درمانگاه پارس مرکز تصوير برداري اهواز خوزستان  اقبال14کوروش، نبش خيابان  34483214

1624 دندانپزشکي درمانگاه پارس دندانپزشکي اهواز خوزستان  اقبال14کوروش، نبش خيابان  34483214

1625 تصوير برداري درمانگاه سينا مرکز تصوير برداري بندرماهشهر خوزستان  ماهشهر خ منتظري جنب داروخانه دکتر قنواتي ازمايشگاه دکتر طهماسبي 5223881

1626 آزمايشگاه درمانگاه سينا بندرامام آزمايشگاه بندرامام خميني خوزستان   شهريور، روبه روي دبستان سميه17بندر امام خميني، خيابان 

1627 آزمايشگاه درمانگاه دي اهواز آزمايشگاه اهواز خوزستان  -طبقه همکف-0پالک -خيابان شانزدهم غربي-خيابان هفدهم غربي-کوي کيانپارس-شهر اهواز- بخش مرکزي - شهرستان اهواز - استان خوزستان  33384662

1628 فيزيوتراپي درمانگاه دي اهواز فيزيوتراپي اهواز خوزستان  33384662 غربي16اهواز، کيانپارس ، خيابان 

1629 دندانپزشکي درمانگاه دي اهواز دندانپزشکي اهواز خوزستان  33384662 غربي16اهواز، کيانپارس ، خيابان 

1630 تصوير برداري درمانگاه دي اهواز مرکز تصوير برداري اهواز خوزستان  33384662 غربي16اهواز، کيانپارس ، خيابان 

1631 عينک درمانگاه دي اهواز عينک سازي اهواز خوزستان  33384662 غربي16اهواز، کيانپارس ، خيابان 

1632 خدمات قلب و عروق درمانگاه دي اهواز اکو وتست ورزش اهواز خوزستان  33384662 غربي16اهواز، کيانپارس ، خيابان 

1537 مرکز پزشکي نيمه شعبان ساري بيمارستان ساري مازندران  01133340111 ، طبقه همکف0 بهمن ، کوچه آفتاب ، بلوار پاسداران ، پالک 22استان مازندران ، شهرستان ساري ، بخش مرکزي ، شهر ساري، 

1634 درمانگاه فرهنگيان درمانگاه خراسان جنوبي بيرجند اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبي- خيابان معلم - بيرجند  056-32227133

1635 دندانپزشکي دکتر ليال بازيار دندانپزشکي شيراز فارس  07136499003 ساختمان ناربن طبقه دوم24شيراز چهار راه هوابرد به سمت زرهي نبش کوچه 

1636 کلينيک دندانپزشکي آبنوس دندانپزشکي شيراز فارس  فارس،شيراز،بلوار پاسارگاد غربي، حدفاصل ميدان پاسارگاد و چهارراه امام خميني 07138242282

1637 درمانگاه تخصصي داخلي همودياليز رضويان شاهرود درمانگاه شاهرود سمنان  جمعيت هالل احمر استان-ابتداي بيست متري وحدت-بلوار هالل احمر 023-32247304

1033 مرکز قلب بيمارستان تهران  تهران کارگر شمالي، نبش بزرگراه جالل آل احمد 88029600

974 مرکز تخصصي چشم سالمت غرب بيمارستان تهران  تهران 75ميدان آزادي، نرسيده به شهرک اکباتان، خيابان شهيد فلسفي، پالک  44630276

999 مرکز جراحي چشم نور بيمارستان اردبيل اردبيل  خيابان سي متري، نرسيده به مسجد مالمومن

1000 مرکز جراحي حافظ بيمارستان اردبيل اردبيل  خيابان حافظ، جنب سرپرستي بانک سپه 045-33711555

1004 مرکز جراحي محدود ايران بيمارستان رشت گيالن  (مرکز جراحي محدود ايران)، شرکت گيل گلسار سبز شمال 3گل باغ نماز، روبروي کميته امداد منطقه 

1013 مرکز جراحي محدود شقايق بيمارستان تهران  تهران 78يوسف آباد، خيابان فتحي شقاقي، بين چهل ستون و بيستون، پالک  88705388

1018 مرکز جراحي مهر بيمارستان تبريز آذربايجان شرقي  3-35532791-041 شهريور، جنب کوچه ادب دفتري17باالتر از سه راه طالقاني، نرسيده به چهارراه 

1022 مرکز چشم پزشکي بصير بيمارستان تهران  تهران بلوار کشاورز، خيابان جمالزاده شمالي، نرسيده به خيابان فاطمي، نبش کوچه شيباني

1023 مرکز چشم پزشکي هالل ايران بيمارستان تهران  تهران تهران پارس، خيابان جشنواره

2444 سرايان (ع)مرکز سرپايي بيمارستان امام علي  بيمارستان خراسان جنوبي سرايان بلوار شفا-شهرستان سرايان -خراسان جنوبي  05632629601

2443 مرکز سرپايي بيمارستان خاتم االنبياء درميان بيمارستان خراسان جنوبي بيرجند ميدان شهيد حمزه اي-اسديه -بيرجند -خراسان جنوبي  056-32125848

2439 سربيشه (ع)مرکز سرپايي بيمارستان علي ابن ابيطالب  بيمارستان خراسان جنوبي سربيشه نبش ميدان جهاد-بلوار امام علي -شهرستان سر پيشه -خراسان جنوبي  05632664754

2449 مرکز سرپايي بيمارستان کوثر زيرکوه بيمارستان خراسان جنوبي فردوس شهرستان زيرکوه- خراسان جنوبي  05631089400

1035 مرکزآموزشي تحقيقاتي ودرماني روانپزشکي بهاران بيمارستان زاهدان سيستان و بلوچستان  خيابان امام خميني، روبروي سيلو 33513777

1652 کلينيک دندانپزشکي آرسته دندانپزشکي شيراز فارس  19فارس،شيراز،بلوار آزادي،حدفاصل خاکشناسي و ارم،نبش کوچه 07132273937

1653 کلينيک دندانپزشکي تبسم دندانپزشکي شيراز فارس  فارس،شيراز،بلوار نيايش،روبروي مجتمع پزشکي نيايش، ساختمان هيراد، طبقه دوم 07136541295

1654 دندانپزشکي دکتراميرحسين غريبي دندانپزشکي ايالم ايالم  طبقه سوم-مجتمع عرش -روبروي داروخانه دکتر رشيدي -سعدي جنوبي-ايالم 8433365747

1655 کلينيک دندانپزشکي ايرانبان دندانپزشکي مرودشت فارس  فارس، مرودشت،خيابان انقالب،ابتداي خيابان هالل احمر 07143336509

1656 ابراهيم هاشم خاني دندانپزشکي فسا فارس  فارس، فسا، خيابان شهيد قندي،جنب مخابرات 07153359654

1657 مطب دندانپزشکي دکتر فاطمه ابطحي دندانپزشکي فسا فارس  فارس،فسا، خيابان حافظ، نبش بانک ملي 07153350723

1658 ازمايشگاه دکتر غالمي آزمايشگاه اهواز خوزستان  33743730 برج پزشکان306گلستان بلوار فروردين نبش اسفند و اقبال پالک - اهواز

1659 آزمايشگاه بزرگ کيانپارس آزمايشگاه اهواز خوزستان  67شرقي پالک 9کيانپارس خيابان - اهواز 33381811

1660 آزمايشگاه ايران زمين آزمايشگاه اهواز خوزستان  خيابان نادري بين حافظ و خوانساري مجتمع پزشکي بزرگ نادري- اهواز 32230540

1661 مرکز دندانپزشکي فرهنگيان دندانپزشکي دزفول خوزستان  بلوار عالمه طبا طبايي انتهاي فردوسي روبه روي کوي سعدي- دزفول 42224378

1662 آزمايشگاه تشخيصي طبي مهر آزمايشگاه سقز کردستان  سقز، ميدان هلو، جنب داروخانه شبانه روزي سابق 08736221595

1663 معصومه حافظي راد فيزيوتراپي سنندج کردستان  سنندج، خيابان صفري، کوچه گلبرگ، ساختمان پزشکان بوشهري 08733229804

1664 آزمايشگاه شفا آزمايشگاه گنبدکاووس گلستان  گلستان گنبد کاووس خيابان طالقاني شرقي روبه روي بيمه ايران 1733238789

1665 موسسه عينک پارسيان عينک سازي گرگان گلستان  1732222009 عينک پارسيان10-8گلستان گرگان خيابان وليعصر بين عدالت 

1666 دندانپزشکي درمانگاه هيرکان دندانپزشکي گرگان گلستان  9واحد -طبقه دوم-ساختمان نگين-0پالک -کوچه امداد-12خيابان عدالت -محله خ وليعصر-شهر گرگان- بخش مرکزي - شهرستان گرگان - استان گلستان  1732328012

1667 فيزيوتراپي سيروان فيزيوتراپي سنندج کردستان  ، ساختمان فردوس(تاج)سنندج، خيابان تعريف  08733284502

715 صياد شيرازي بيمارستان گرگان گلستان  بلوار صياد شيرازي-گرگان 17-32204175

1669 فيزيوتراپي يارا فيزيوتراپي خرم آباد لرستان  7خيابان خاتم االنبيا روبه روي درب اورژانس بيمارستان عشاير پالک  33200988

1670 دندانپزشکي راژمان دندانپزشکي خرم آباد لرستان  6813897678خيابان انقالب روبه روي خيابان ناصرخسرو کدپستي  33206688

1671 درمانگاه دانيال درمانگاه اهواز خوزستان  اتوبان شهيد بهبهاني پشت ترمينال باهنر- اهواز 32926491

1672 دندانپزشکي درمانگاه دانيال دندانپزشکي اهواز خوزستان  اتوبان شهيد بهبهاني پشت ترمينال باهنر- اهواز 32926491

1673 آزمايشگاه سالمت شوشتر آزمايشگاه شوشتر خوزستان  شوشتر، خيابان طالقاني، پايين تر از سادات، جنب عکاسي فرهنگ 6228243

1674 مطب دندانپزشکي  معصومه عطوفي دندانپزشکي اهواز خوزستان  16، واحد 4، طبقه ، پ1 غربي، فاز 8اهواز، کيانپارس، خيابان  33915892

1675 بابل کلينيک کلينيک بابل مازندران  نرسيده به چهارراه شهرک تندست-ميدان باغ فردوس-بابل 01132338001-3

1676 کلينيک راديولوژي و سونوگرافي مهر مرکز تصوير برداري اراک مرکزي  2، واحد 3اراک، ميدان وليعصر، ابتداي خيابان امام، ساختمان دنا، جنب بانک آينده، طبقه  08632244706

1677 عينک سازي نيکزاد عينک سازي اراک مرکزي  اراک، ميدان شهدا، خيابان مخابرات، پاساژ عراقچي، طبقه دوم 08632248949

1678 عينک سازي ابن سينا عينک سازي اراک مرکزي  ، نرسيده به چهارراه دکتر حسابي، جنب رستوران لوکس نقره اي، ساختمان مهر(ره)اراک، خ امام خميني  08632244724

1679 فيزيوتراپي سالمت فيزيوتراپي اراک مرکزي  اراک، خيابان شهيد شيرودي، ساختمان پزشکان بوعلي سينا، طبقه پنجم، فيزيوتراپي سالمت 08633121020

1680 دندانپزشکي دکتر اسحق نصيري دندانپزشکي ايالم ايالم  کوچه کوثر-خيابان امام خميني-شهرستان آبدانان-ايالم 8433627666

1681 دکتر عليرضا رجبي دندانپزشکي زنجان زنجان  زنجان ميدان قائم ابتداي کوچه مشکي مجتمع دندان پزشکي رز 2433468440

1682 دندانپزشکي دکتر ليال ثابت قدم دندانپزشکي تهران  شهريار 6 ساختمان نيکان واحد6شهريار خيابان وليعصر کوچه رودکي پالک  65254060

1683 عينک سازي ناهيد عينک سازي تهران  تهران 124تهرانپارس بين خيابان رشيد و اتوبان باقري پالک  77298678

1684 تصوير برداري شهاب مرکز تصوير برداري تهران  تهران 4طبقه 20بزرگراه آفريقا بلوار گلشهر پالک  22058390

1037 (ام آر آي )مرکزي   بيمارستان شيراز فارس  بلوار شهيد چمران، ابتداي بلوار چمران، بعداز پل زرگري 07136126195

1686 فيزيوتراپي کيان فيزيوتراپي تهران  تهران 939باالتر از چهار راه سرسبز نرسيده به فرجام ساختمان کيان پالک  (دکتر آيت)سي متري نارمک  77205528

1687 1376325 آزمايشگاه تهران  تهران 121پالک - سي متري بوستان - نسيم شهر - بهارستان - تهران  56772889

1688 درمانگاه شهيد کالنتري درمانگاه تهران  تهران 4خيابان کريمخان زند اول خيابان سنائي پالک  42997

1689 جراحي محدود درمانگاه شهيد کالنتري مرکز جراحي محدود تهران  تهران 42997

1690 آزمايشگاه درمانگاه شهيد کالنتري آزمايشگاه تهران  تهران 42997

1691 فيزيوتراپي شهيد درمانگاه کالنتري فيزيوتراپي تهران  تهران 42997

1692 شبکه بهداشت و درمان دليجان ساير دليجان مرکزي  دليجان خيابان فاضل نراقي شبکه بهداشت و درمان دليجان 08644224114

1693 کلينيک دندانپزشکي ايران دندانپزشکي شيراز فارس  فارس، شيراز،فلکه سنگي،اول خيابان سرباز 07136480621

1694 درمانگاه شهرآرا شاهين شهر-آزمايشگاه آزمايشگاه اصفهان اصفهان  جنب بانک سپه-بلوار امام خميني-شاهين شهر-اصفهان 45243500-45244243

1695 درمانگاه شهرآرا شاهين شهر-مرکز تصوير برداري مرکز تصوير برداري اصفهان اصفهان  جنب بانک سپه-بلوار امام خميني-شاهين شهر-اصفهان 45243500-45244243

1696 درمانگاه شهرآرا شاهين شهر-فيزيوتراپي فيزيوتراپي اصفهان اصفهان  جنب بانک سپه-بلوار امام خميني-شاهين شهر-اصفهان 45243500-45244243

1697 آزمايشگاه خاتم االنبياء خميني شهر آزمايشگاه اصفهان اصفهان  طبقه همکف-ساختمان پارسيان-خيابان بوعلي-خميني شهر-اصفهان 03133637260-1

1698 کلينيک دندانپزشکي مهرگان نجف آباد دندانپزشکي نجف آباد اصفهان  کوچه شهيد حبيب منتظري-خيابان امام-نجف آباد-اصفهان 03142649151-5

1699 ناصر اکراميان آزمايشگاه اصفهان اصفهان  6پالک -ابتداي فردوسي-باغ ملي-نجف آباد-اصفهان 3142620202

1700 کلينيک دندانپزشکي مارال اصفهان دندانپزشکي اصفهان اصفهان  3طبقه -ساختمان آسيا-جنب بانک ملي-خيابان شهيد مفتح-ابتداي خيابان بزرگمهر-اصفهان

1701 آزمايشگاه مهر آزمايشگاه مهاباد از آذربايجان غربي آذربايجان غربي  -آزمايشگاه مهر _ساختمان پرشکان مهر-خيابان صالح الدين ايوبي غربي:مهاباد 422242834

1702 آزمايشگاه عرفان آزمايشگاه اروميه آذربايجان غربي  2خيابان حسني ساختمان اورشاد ورودي : اروميه  4433224007

1703 آزمايشگاه دکتر هاشم پور آزمايشگاه مياندوآب آذربايجان غربي  مجتمع پزشکي سايه روشن- خيابان امام روبروي بانک ملت مرکزي : مياندوآب  4445227045

1704 فيزيوتراپي فرابي فيزيوتراپي اروميه آذربايجان غربي  خيابان حسني ساختمان بهار: اروميه  4433463088

1705 فيزيوتراپي سيناي بوکان فيزيوتراپي بوکان آذربايجان غربي  بلوار کردستان سه راهي سنگيني ساختمان پزشکان دکتر بابا ميري: بوکان  4446224930

1706 توسعه سالمت اکسين مرکز تصوير برداري اهواز خوزستان  1واحد1زيتون کارمندي خيابان زاويه نبش خ فروغ پالک 34446620

1707 مولود مالکي دندانپزشکي اهواز خوزستان  1پاساژ جزايري طبقه اول واحد (بازار پاکستانيها )خيابان سلمان فارسي نبش سعدي  32215078

1708 دندانپزشکي تبسم دندانپزشکي سنندج کردستان  5کردستان، سه راهي شريف آباد، روبروي سازمان انتقال خون، مجتمع سنه دژ، طبقه  08791001091

549 بيمارستان سيدالشهدائي بيمارستان سنندج کردستان  خيابان آبيدر، مبارک آباد، باالتر از ميدان کوهنورد، جنب مسجد مبارک آباد 08733566331

1047 مسلمين بيمارستان شيراز فارس  خيابان خيام 07132135454

1711 آزمايشگاه درمانگاه شهداي علي آباد آزمايشگاه تهران  تهران 35تهران بلوار دستواره پايين تر از علي آباد خيابان باستاني پور پالک  55086688

1712 تصوير برداريدرمانگاه شهداي علي آباد مرکز تصوير برداري تهران  تهران 35تهران بلوار دستواره پايين تر از علي آباد خيابان باستاني پور پالک  55086688

1713 فيزيوتراپي درمانگاه شهداي علي آباد فيزيوتراپي تهران  تهران 35تهران بلوار دستواره پايين تر از علي آباد خيابان باستاني پور پالک  55086688

1714 دندانپزشکي درمانگاه شهداي علي آباد دندانپزشکي تهران  تهران 35تهران بلوار دستواره پايين تر از علي آباد خيابان باستاني پور پالک  55086688

1715 جراحي محدود درمانگاه شهداي علي آباد مرکز جراحي محدود تهران  تهران 35تهران بلوار دستواره پايين تر از علي آباد خيابان باستاني پور پالک  55086688

1716 خدمات قلب و عروق درمانگاه شهداي علي آباد اکو وتست ورزش تهران  تهران 35تهران بلوار دستواره پايين تر از علي آباد خيابان باستاني پور پالک  55086688

1717 مرکز تصويربرداري پارس مرکز تصوير برداري رشت گيالن  استان گيالن،رشت، بلوار شهيد قليپور 33133438

1718 آزمايشگاه درمانگاه بهبود آزمايشگاه شيراز فارس  78 و 76فارس،شيراز،خيابان قصردشت،روبروي خيابان مهدي آباد،حدفاصل کوچه  07136285237

1719 دندانپزشکي دکتر پيروز وجداني دندانپزشکي الهيجان گيالن  استان گيالن،الهيجان،خيابان شهيد کريمي، کوچه توکلي، روبروي آزمايشگاه دي 42223888

1720 دندانپزشکي دکتر محمد شفيعي دندانپزشکي رودسر گيالن  استان گيالن،رودسر، خيابان گلسار،روبروي ميدان مادر ،ساختمان گلسار 42618174

1721 فيزيوتراپي شفا فيزيوتراپي رودسر گيالن  استان گيالن، رودسر خيابان انقالب، روبروي بانک ملي 42625999

1722 دندانپزشکي دکتر ليال پور نظري دندانپزشکي رودبار از گيالن گيالن  کوچه شفاء-استان گيالن،رودبار، خليل آباد 31624836

1723 دندانپزشکي محمدرضا مرشدي دندانپزشکي رودبار از گيالن گيالن  استان گيالن،رودبار، خليل آباد،کوچه شفاء 31624698

1724 مرکز کلينيک دندانپزشکي گلسار دندانپزشکي رشت گيالن  6استان گيالن، رشت،چهار راه گلسار ،پشت مخابرات، ساختمان آيال ط 32130608

1725 کلينيک دندانپزشکي کادوس دندانپزشکي رشت گيالن  استان گيالن،رشتف ميدان شهيدقليپپور، درمانگاه نصر، طبقه اول 32131254

1726 کلينيک فيزيوتراپي بقية اهلل فيزيوتراپي المرد فارس  16، پالک 14فارس،المرد،خيابان وليعصر،کوچه 07152724855

1727 دکتر محمديان آزمايشگاه المرد فارس  فارس،المرد،ميدان امام،ابتداي خيابان بسيج،روبروي بانک ملي 07152725540

1728 کلينيک فيزيوتراپي بعثت فيزيوتراپي المرد فارس  ،سمت چپ، درب دوم15فارس، المرد،بلوار شهيد مطهري، کوچه 07152723129

1729 مطب دندانپزشکي دکتر استخر دندانپزشکي مرودشت فارس  2، وحد1فارس،مرودشت،خيابان هفت تير، خيابان شهيد نامجو،مجتمع پزشکي اميريان، طبقه 07143234838

1730 کلينيک فيزيوتراپي اميد فيزيوتراپي نورآباد ممسني فارس  1فارس،نورآباد ممسني،خيابان سپاه،کوچه 07142524385

1057 مطهري بيمارستان اصفهان اصفهان  فوالد شهر 03132624141

1732 درمانگاه شبانه روزي ياس درمانگاه شهرکرد چهارمحال بختياري  شهرکرد کوي فرهنگيان، خيابان انديشه 0383136

1733 فيزيوتراپي درمانگاه شبانه روزي ياس فيزيوتراپي شهرکرد چهارمحال بختياري  شهرکرد کوي فرهنگيان، خيابان انديشه 0383136

1734 دندانپزشکي درمانگاه شبانه روزي ياس دندانپزشکي شهرکرد چهارمحال بختياري  شهرکرد کوي فرهنگيان، خيابان انديشه 0383136

1735 جراحي محدود درمانگاه شبانه روزي ياس مرکز جراحي محدود شهرکرد چهارمحال بختياري  شهرکرد کوي فرهنگيان، خيابان انديشه 0383136

1736 عينک سازي تيام عينک سازي شهرکرد چهارمحال بختياري  03832262128 محرم، مجتمع بهرام12شهرکرد خيابان 

1737 دندانپزشکي محسن جلوخاني دندانپزشکي قزوين قزوين  15واحد3خ نادري جنوبي روبروي کوچه جانباز ساختمان ماهان طبقه  33245761

1738 درمانگاه دندانپزشکي شفا دندانپزشکي قزوين قزوين  واحد شمالي-طبقه دوم-206پالک -خيابان خيام جنوبي-13کوچه شهيد خضري -محله خيام-شهر قزوين- بخش مرکزي - شهرستان قزوين - استان قزوين  33238862

1739 آزمايشگاه امروز آزمايشگاه تهران  تهران 4استان تهران، شهر ري،خيابان شهيد بيات،بن بست تاجيک، پالک  55928770

1740 آزمايشگاه نوين آزمايشگاه اهواز خوزستان  43شرقي، پالک 4استان خوزستان،اهواز،کيانپارس خيابان  33921161

1741 روژمان نصرت پور دندانپزشکي گرگان گلستان  1732327737 ساختمان ايرانيان طبقه سوم15گلستان گرگان عدالت 



1742 دندانپزشکي دکتر مهسا جاودان دندانپزشکي شيراز فارس  A202،واحد 2استان فارس،شيراز،ستارخان،روبروي وليعصر،جنب بانک آينده،ساختمان سيلور،طبقه 07136282098

1743 مرکز فيزيوتراپي شفا فيزيوتراپي آباده فارس  فارس،آباده،خيابان معلم، روبروي خيابان دکتر شريعتي 07144346172

1744 فسا-کلينيک فيزيوتراپي مسيحا فيزيوتراپي فسا فارس  فارس،فسا،خيابان جمهوري اسالمي،نرسيده به ميدان غدير،ساختمان پارادايس،طبقه فوقاني 07153341444

1745 مطب دکتر سامان محمودي مطب شهرکرد چهارمحال بختياري  03832228700 محرم، ساختمان پزشکان رازي12شهرکرد، خيابان 

1746 کلينيک دندانپزشکي ماد دندانپزشکي همدان همدان  خيابان جهان نما نبش خيابان آزاد 8138219090

1747 (ويژه بانوان)فيزيوتراپي قديري  فيزيوتراپي يزد يزد  9يزد بلوار طالقاني کوچه زماني کوچه مدرسه ايثار پالک  37249215

1748 (زنجان)درمانگاه بهار دندانپزشکي زنجان زنجان  02433478990 ، طبقه همکف4 ، 17-استان زنجان ، شهرستان زنجان ، بخش مرکزي ، شهر زنجان، محله سعدي شمالي ، کوچه شهيدمنصورجزءپناهي ، خيابان شهيدعبداله اميرفضلي ، پالک 

1749 دندانپزشکي دکتر جمال نعمتي آذر دندانپزشکي تهران  تهران شهريار-پشت هايپر استار-ارم-تهران 98765432

1750 فيزيوتراپي شفا ساوه فيزيوتراپي ساوه مرکزي  کوچه بانک مسکن، ساختمان قائم، طبقه همکف، فيزيوتراپي شفا (ره)نشاني  ساوه، خيابان امام خميني 08642232422

1751 آزمايشگاه کوثر ساوه آزمايشگاه ساوه مرکزي  آزمايشگاه تخصصي کوثر,خيابان شريعتي,ساوه 08642222726

1752 کلينيک دندانپزشکي سفيران دندانپزشکي شيراز فارس  3،واحد2، ساختمان سرمست،طبقه22فارس، شيراز،بلوار اميرکبير، حدفاصل باغ حوض و چهار راه ريشمک،نبش کوچه  07138386715

1753 آزميشگاه پاسکال آزمايشگاه مرودشت فارس  استان فارس،مرودشت،خيابان انقالب،تقطع بيست متري موسوي،کوچه شهيد کشاورز 07143334416

1754 مرکز تصوير برداري دکتر گودرزي فر مرکز تصوير برداري مرودشت فارس  استان فارس،مرودشت،خيابان انقالب،روبروي بيست متري موسوي،کوچه شهيد کشاورز 07143334240

1755 امير جعفريان دندانپزشکي تبريز آذربايجان شرقي  1 واحد 3تبريز، ارتش جنوبي جنب بيمارستان بهبود ساختمان ماهان طبقه  35543956

1756 ازمايشگاه پاتوبيولوژي سپهر آزمايشگاه گرگان گلستان  1732320299 روبه روي بيمارستان موسوي ساختمان مهستان11گرگان عدالت 

1757 ازمايشگاه درمانگاه دکتر وحيد آزمايشگاه کردکوي گلستان  خيابان شهيد بهشتي روبروي بانک ملي-کردکوي 017343467377

1758 دندانپزشکي دکتر ساناز استوار دندانپزشکي گنبدکاووس گلستان  8 واحد 4گلستان گنبد کاووس خيابان طالقاني شرقي روبه روي اموزش و پرورش ساختمان سعيدي اخونديطبقه  1733239004

1759 کلينيک فيزيوتراپي حسام فيزيوتراپي رشت گيالن  9رشت حميديان جنب مسجد الغدير ساختمان ترنج طبقه سوم واحد  33545342

1760 عينک سازي بينش عينک سازي رشت گيالن  رشت چهارراه ميکائيل پورسينا جنب ثبت احوال 33334989

1761 عينک سازي رم اپتيک عينک سازي رشت گيالن  رشت خيابان حافظ چهار راه پورسينا جنب بانک ملي شعبه محتشم 32328287

1762 کلينيک فوق تخصص گوارش و کبد و جراحي گيالن مرکز جراحي محدود رشت گيالن  رشت خيابان امام خميني نرسيده به چهار راه حشمت ساختمان آرسن 33346401

1763 آزمايشگاه مهر الهيجان آزمايشگاه الهيجان گيالن  الهيجان خيابان شهيد کريمي کوچه توکلي 42233628

1764 عينک سازي ديدار عينک سازي رشت گيالن  رشت چهار راه پورسينا بطرف پارک شهر روبروي پيتزا شب 33324433

1765 آزمايشگاه پاتولوژي آرمين آزمايشگاه تبريز آذربايجان شرقي  2 شهريور، روبهروي بستني وحيد، ساختمان ابن سينا طبقه 17تبريز، خ  35559931

1766 دندانپزشکي خيام دندانپزشکي تبريز آذربايجان شرقي  33330771 متري سينا روبه روي اتولند35تبريز ، بلوار ائل گلي، فلکه خيام، اول 

1767 تعاوني تشخيص طبي ميثاق هگمتانه آزمايشگاه همدان همدان  8134289440 طبقه اول17 بلوار نبوت پالک 1شهرک شهيد مدني کوچه فرعي 

1768 فيزيوتراپي آذربايجاني فيزيوتراپي اصفهان اصفهان  طبقه دوم شرقي-ساختمان شاد پسران-روبروي بيمارستان عسگريه-خيابان عسگريه-اصفهان 031-32262375

1769 عينک حميد زرين شهر عينک سازي زرين شهر اصفهان  عينک حميد-خيابان باهنر-زرين شهر 031-52272027

1770 آزمايشگاه هشت بهشت آزمايشگاه اصفهان اصفهان  حد فاصل خيابان گلزار و خيابان ملک-خيابان هشت بهشت غربي 031-32665515

1771 آزمايشگاه دکتر شريفي آزمايشگاه اصفهان اصفهان  مقابل استخر انقالب-ابتداي چهارباغ باال-ميدان آزادي-اصفهان 031-36617196

1772 کلينيک دندانپزشکي حکيم نظامي دندانپزشکي اصفهان اصفهان  روبروي پيتزا شاپ-حد فاصل پل فلزي و چهارراه حکيم نظامي-خيابان حکيم نظامي-اصفهان 031-36295345-48

1773 کلينيک دندانپزشکي خواجو دندانپزشکي اصفهان اصفهان  306خ مشتاق دوم خ مهر کوي شهيد عليخاني بلوار مهر بن بست الهام پ  031-32124901-4

1774 عينک نيکان فوالدشهر عينک سازي فوالد شهر اصفهان  بلوار شهيد مطهري-خيابان برزن-B4-فوالدشهر 031-52272027

1775 عينک بينا سبز عينک سازي اصفهان اصفهان  روبروي داروخانه دکتر مهديان-13جنب کوچه -خيابان ارباب-خيابان سجاد-اصفهان 031-36617844

1776 فيزيوتراپي نگين فيزيوتراپي درچه پياز اصفهان  بن بست گل محمدي-جنب بانک صادرات-فلکه امام-درچه 031-33768534

1777 آزمايشگاه نگين آزمايشگاه شيراز فارس  فارس، شيراز،خيابان قصردشت، باالتر از بلوار مهر، ساختمان پزشکي نگين، طبقه همکف، واحد يک 07136263600

1778 آزمايشگاه دکتر عبدالرحيمي آزمايشگاه ايالم ايالم  نبش کوچه عبداللهي-خيابان سعدي جنوبي-ايالم 8433338674

1779 دندانپزشکي دکتر فاطمه خيرانديش دندانپزشکي ايالم ايالم  جنب بانک صادرات- خيابان شهيدمطهري-شهرستان سيروان-ايالم 8434723044

1780 درمانگاه تخصصي مسعود درمانگاه قم قم  114پالک -متري فردوسي55-خيابان شهيد صدوقي-قم 025-32404050

1781 کلينيک دندان پزشکي سينا بروجن دندانپزشکي بروجن چهارمحال بختياري  بروجن،بلوار بوعلي،کوچه شهيد طاهري 3834245110

1782 آزمايشگاه المهدي آزمايشگاه شهرکرد چهارمحال بختياري  15 پالک 33شهرکرد خيابان پرستار کوچه  3832264468

1783 مطب دکتر نسترن دنيا ديده مطب شهرکرد چهارمحال بختياري  383222629 محرم،کوچه مجتمع امام صادق، روبه روي بانک12خيابان 

1784 کلينيک دندانپزشکي درنيکا دندانپزشکي شيراز فارس  ، طبقه فوقاني بانک صادرات3فارس،شيراز،خيابان سي متري سينما سعدي، نبش کوچه 07132343110

1785 کلينيک دندانپزشکي بارانا دندانپزشکي اصفهان اصفهان  63کوچه -خيابان الهور 031-32505560

1786 مطب دکتر محمد حامي مطب اصفهان اصفهان  45228688-031 شرقي4کوچه -خيابان عطار-شاهين شهر-اصفهان

1787 عينک سازي پارسا عينک سازي البرز کرج استان البرز،کرج ، ضلع جنوبي سه راه گوهردشت،مقابل ايسگاه تاکسي درختي،ساختمان امير طبقه سوم 32708759

1788 مطب دندانپزشکي دکتر حبيب اهلل بهتوئي دندانپزشکي قزوين قزوين  ميدان آزادي بن بست ميناساختمان آزادي 33226288

1789 آزمايشگاه فردوس آزمايشگاه قزوين قزوين  خيابان فردوسي جنوبي خيابان امير امجد 33244807

1790 آزمايشگاه دانا آزمايشگاه ساري مازندران  مجتمع پزشکي پاستور- روبروي بيمارستان امام - خيابان رازي- دروازه بابل- ساري 33377330

1791 عينک سازي نگاه نو عينک سازي بابل مازندران  ابتداي خيابان بيمارستان شهيد بهشتي- ميدان کشوري - بابل  32252205

1792 عينک سازي اميران عينک سازي بابل مازندران  جنب ساختمان پارس- نرسيده به  بيمارستان شهيد بهشتي-ميدان کشوري - بابل  2264396

1793 (ع)دندان پزشکي حضرت ابوالفضل  دندانپزشکي ساري مازندران  33205085 طبقه همکف0خيابان معلم پالک  [2دانش ] 1استان مازندران شهرستان ساري بخش مرکزي شهر ساري محله دانش کوچه معلم 

1794 (ع)فيزيوتراپي حضرت ابوالفضل  فيزيوتراپي ساري مازندران  33205085 طبقه همکف0خيابان معلم پالک  [2دانش ] 1استان مازندران شهرستان ساري بخش مرکزي شهر ساري محله دانش کوچه معلم 

1795 (ع)درمانگاه حضرت ابوالفضل  درمانگاه ساري مازندران  33205085 طبقه همکف0خيابان معلم پالک  [2دانش ] 1استان مازندران شهرستان ساري بخش مرکزي شهر ساري محله دانش کوچه معلم 

1796 (ع)عينک سازي حضرت ابوالفضل  عينک سازي ساري مازندران  33205085 طبقه همکف0خيابان معلم پالک  [2دانش ] 1استان مازندران شهرستان ساري بخش مرکزي شهر ساري محله دانش کوچه معلم 

1797 دندان پزشکي دکتر مرتضوي دندانپزشکي ساري مازندران  2طبقه - پاساژگل - خيابان قارن - ساري 33322552

1798 دندان پزشکي نيک درمان دندانپزشکي آمل مازندران  ئ-خيابان دادگستري - بلوار بسيج -آمل  44044

1799 فيزيو تراپي دارالشفاء فيزيوتراپي قائم شهر مازندران  4تالر - خيابان بابل - قائم شهر  42230418

1800 فيزيو تراپي  مرکزي آمل فيزيوتراپي آمل مازندران  پاساژ مير داماد- سبزه ميدان -آمل  44221062

1801 آزمايشگاه دکتر مظاهري آزمايشگاه بهشهر مازندران  151پالک - جنب بانک مسکن مرکزي - بلوار شهيد هاشمي نژاد - بهشهر  34527242

1802 آزمايشگاه دکتر حجتي آزمايشگاه بهشهر مازندران  جنب داروخانه دکتر شعباني- بعد از بيمارستان امام- خيابان امام خميني - بهشهر 34542858

1803 آزمايشگاه دکتر حسن زاده آزمايشگاه بهشهر مازندران  ساختمان پزشکان الله-خيابان امام - بهشهر  5226518

1804 فيزيو تراپي توان فيزيوتراپي بهشهر مازندران  طبقه اول- مجتمع گلستان - مقابل داروخانه شبانه روزي دکتر تبرائي-خيابان امام - بهشهر  34521921

1805 کلينيک دندانپزشکي نور دندانپزشکي اهواز خوزستان  گلستان خيابان ارديبهشت- اهواز  33355225

1806 طبس (ع)دندانپزشکي حضرت ابوالفضل  دندانپزشکي خراسان جنوبي طبس طبس م قدس خيابان امام خميني 056-32827666

1807 طبس (ع)فيزيوتراپي  حضرت ابوالفضل  فيزيوتراپي خراسان جنوبي طبس طبس م قدس خيابان امام خميني 056-32827667

1808 طبس (ع)کاردرماني  حضرت ابوالفضل  کلينيک خراسان جنوبي طبس طبس م قدس خيابان امام خميني 056-32827668

1809 طبس (ع)گفتاردرماني  حضرت ابوالفضل  کلينيک خراسان جنوبي طبس طبس م قدس خيابان امام خميني 056-32827669

1810 طبس(ع)مرکز تصويربرداري حضرت ابوالفضل  مرکز تصوير برداري خراسان جنوبي طبس طبس م قدس خيابان امام خميني 056-32827670

1811 عينک سازي اپتيک عينک سازي تنکابن مازندران  خيابان کاپري- خيابان امام خميني - تنکابن 54226848

1812 دندانپزشکي دکتر شهره زماني دندانپزشکي ساري مازندران  طبقه همکف- ساختمان سعيد- ميدان ساعت-ساري 33327641

1813 مطب دندانپزشکي دکتر صدري دندانپزشکي آباده فارس  استان فارس،آباده،ميدان شهيد منتظري،پشت داروخانه بوعلي 07144339327

1814 آزمايشگاه پيوند آزمايشگاه شيراز فارس  2استان فارس،شيراز، خيابان ارديبهشت،حدفاصل بيست متري سينما سعدي و صورتگر، نبش کوچه 07132317800

1815 مطب دندانپزشکي دکتر فاطمه سادات فتاح دندانپزشکي شيراز فارس  استان فارس،شيراز،ميدان نمازي،ابتداي خيابان زند،مجتمع پزشکي ياس،طبقه دوم 07132309572

1816 کلينيک دندانپزشکي رز دندانپزشکي مرودشت فارس  استان فارس،مرودشت،خيابان انقالب،خيابان کاووسي، حدفاصل چهارراه اول و دوم 07143230821

1817 درمانگاه دندانپزشکي ايران زمين دندانپزشکي مرودشت فارس  استان فارس،مرودشت،خيابان انقالب، بعد از خيابان مدرس، روبروي بلوار کارگر 07143344612

1818 آزمايشگاه مهر آزمايشگاه شيراز فارس  استان فارس،شيراز،خيابان ارديبهشت غربي،جنب کارگزاري بيمه تأمين اجتماعي،ساختمان بهار 07132340095

1819 آسيه خورشيدي آزمايشگاه مرودشت فارس  استان فارس،مرودشت،خيابان کاووسي، چهارراه اول، سمت راست، روبروي مجتمع پزشکي باران 07143222290

1820 دندان پزشکي رويا محبوب روشنکار دندانپزشکي رشت گيالن  ساختمان دانا- رشت  33122317

1821 دندان پزشکي دکتر ستار کاظمي تاسکوه دندانپزشکي رشت گيالن  ساختمان پزشکي دانا- پل بوسار- رشت 33129994

1822 عينک سازي محدثه اميد بخش عينک سازي لنگرود گيالن  جنب پمپ بنزين داخل شهر رويروي بانک پاسارگاد- خيابان اما م خميني - لنگرود 42542574

1823 آزمايشگاه دکتر عسکري آزمايشگاه بندرانزلي گيالن  ساختمان تخت چمشيد- کوچه فاطمي - خ مطهري - انزلي  44548002

1824 عينک سازي ديپلمات عينک سازي رشت گيالن  روبروي پرورشگاه مژدهي- خيابان مطهري - رشت 3225858

1825 عينک سازي نورا عينک سازي رشت گيالن  عينک نورا- جنب داروخانه دکتر سجودي - خيابان نواب - راه گلسار - رشت 33211640

1826 آزمايشگاه دکتر پوريوسف آزمايشگاه آستارا گيالن  آستارا خيابان فارابي روبروي مرکز بهداشت 44824240

1827 عينک ديده البرز عينک سازي البرز کرج کرج، بين چهارراه طالقاني و ميدان شهداء ،جنب داروخانه شبانه روزي دکتر فاطمي ساختمان پزشکان سينا،عينک ديده البرز 32234404

1828 کلينيک دندانپزشکي درمانگاه پرتو دندانپزشکي شيراز فارس  استان فارس،شيراز،ميدان دانشجو،جنب پمپ بنزين ابيوردي 07136289849

1829 تصويربرداري درمانگاه پرتو مرکز تصوير برداري شيراز فارس  استان فارس،شيراز،ميدان دانشجو،جنب پمپ بنزين ابيوردي 07136289849

1830 آزمايشگاه درمانگاه پرتو آزمايشگاه شيراز فارس  استان فارس،شيراز،ميدان دانشجو،جنب پمپ بنزين ابيوردي 07136289849

1831 آزمايشگاه البرز آزمايشگاه شيراز فارس  استان فارس،شيراز،خيابان هفت تير،بيست متري سينما سعدي،نبش معدل غربي 07132355733

1832 راديولوژي و سونوگرافي دکتر فرحي راديولوزي تنکابن مازندران  ساختمان پزشکان سينا- کوچه دکتر بهاري - خيابان امام خميني - تنکابن  54237161

1833 عينک سازي مردمک عينک سازي بهشهر مازندران  بعد از داروخانه شبانه روزي دکتر تبرائي- خيابان امام خميني - بهشهر 34530298

1834 (شرکت تجهيزات پزشکي حکمت طب مازند ) حکمت MRIمرکز  آي.آر.مرکز ام ساري مازندران  14-32238211 ، طبقه همکف65، پالک  [مدانلو]، کوچه سوم  (زراعتي)استان مازندران ، شهرستان ساري ، بخش مرکزي ، شهر ساري، شهرک آبياري ، کوچه 

1835 کلينيک دندانپزشکي ياس دندانپزشکي ساري مازندران  کلينيک ياس-روبروي فروشگاه عمران -خرداد 15خيابان -ساري 33114634

1836 دندان پزشکي دکتر نصراهلل کوهستاني دندانپزشکي فومن گيالن  بن بست شفا مطب دکتر کوهستاني-خيابان شهدا - فومن

1837 عينک سازي چشمک عينک سازي رشت گيالن  رشت چهار راه ميکائيل 33310103

1838 مطب دندانپزشکي دکتر مريم اميدي دندانپزشکي شيراز فارس  استان فارس،شيراز،بلوار مطهري،نرسيده به چهارراه ستارخان،روبروي اداره منابع طبيعي،ساختمان صدگل،طبقه همکف،واحد يک 07136493632

1839 کلينيک فيزيوتراپي توان افزا فيزيوتراپي تبريز آذربايجان شرقي  تبريز ، خيابان شريعتي جنوبي نرسيده به تقاطع پاستور جنب بانک کوثر ساختمان آريا طبقه زير زمين 35579204

1840 عينک عطا مبارکه عينک سازي مبارکه اصفهان  طبقه فوقاني آزمايشگاه دکتر باقري-ساختمان سالمت-خيابان بسيج شمالي-مبارکه 031-52400773

1841 فيزيوتراپي محتشم فيزيوتراپي اصفهان اصفهان  15واحد -ساختمان طاها-(ع)جنب امامزاده محسن -خيابان رودکي-اصفهان 031-37867198

1842 آزمايشگاه استادان آزمايشگاه همدان همدان  همدان،ميدان بيمه، ابتداي استادان 8138247200

1843 فيزيوتراپي نصر فيزيوتراپي اصفهان اصفهان  133ساختمان -خيابان هشت بهشت غربي-اصفهان 32671704

1844 آزمايشگاه پاتوبيولوژي سماء آزمايشگاه اصفهان اصفهان  طبقه دوم بانک آينده-مابين چهارراه پليس و بيمارستان شريعتي-خيابان شريعتي-اصفهان 36260098

1845 آزمايشگاه پيام تندرستي شهرضا آزمايشگاه شهرضا اصفهان  ساختمان پيام -3کوي -خيابان صاحب الزمان-شهرضا 53518315-6

1846 کلينيک دندانپزشکي زمرد دندانپزشکي اصفهان اصفهان  ساختمان دي-جنب بانک سينا-خيابان شمس آبادي-اصفهان 32331340

1847 آزمايشگاه درمانگاه شبانه روزي پارس شاهين شهر آزمايشگاه اصفهان اصفهان  -طبقه اول-411پالک قديم-117-پالک -خيابان هشت بهشت شرقي-[10-13]کوچه آل زيار-هشت بهشت شرقي-شهر اصفهان- بخش مرکزي - شهرستان اصفهان - استان اصفهان 

1848 فيزيوتراپي درمانگاه شبانه روزي پارس شاهين شهر فيزيوتراپي اصفهان اصفهان  فرعي يک شرقي-خيابان فردوسي-شاهين شهر 45112

1849 دندانپزشکي درمانگاه شبانه روزي پارس شاهين شهر دندانپزشکي شاهين شهر اصفهان  فرعي يک شرقي-خيابان فردوسي-شاهين شهر 45112

1850 دندان پزشکي دکتر امير اسحاقي دندانپزشکي نوشهر مازندران  طبقه فوقاني قنادي رضا-  خرداد15خيابان - نوشهر 52351032

1851 آزمايشگاه سينا آزمايشگاه نوشهر مازندران  جنب بانک رفاه- ميدان آزادي -نوشهر 52333108

1852 مرکز جراحي محدود نور مرکز جراحي محدود نور مازندران  5سوردار - خيابان امام خميني- نور  44512081-87

1853 کلينيک دندان پزشکي حضرت زينب نور دندانپزشکي نور مازندران  5سوردار - خيابان امام خميني- نور  44512081-87

1854 فيزيوتراپي حضرت زينب نور فيزيوتراپي نور مازندران  5سوردار - خيابان امام خميني- نور  44512081-87

1855 (دکترعليرضا زاهدي )عينک سازي درمانگاه حضرت زينب نور عينک سازي نور مازندران  5سوردار - خيابان امام خميني- نور  44512081-87

1856 دندان پزشکي دکتر بهمن رعيت دندانپزشکي قائم شهر مازندران  روبروي ايستگاه تاکسي خيابان ساري- اول خيابان يوسف رضا - چهار راه فرهنگ- قائمشهر 42225525

1857 عينک تابان عينک سازي قائم شهر مازندران  کلينيک دکتر اسداهلل پور-جنب اداره برق- خيابان ساري-قائمشهر 42070506

1858 دندانپزشکي کبريا دندانپزشکي قائم شهر مازندران  202پالک- 2طبقه - 28ساختمان آمين - خيابان مدرس- قائمشهر 42216313

1859 فيزيوتراپي دکتر فاطمه مسلمي فيزيوتراپي بابلسر مازندران  2طبقه - ساختمان خورشيد- کوچه بهار- خيابان امام خميني- بابلسر 35331926

1860 مرکز بينايي سنجي و ساخت و فروش عينک پرنيان عينک سازي بابلسر مازندران  روبروي مخابرات-خيابان امام خميني- بابلسر  35337403

1861 فيزيوتراپي به توان فيزيوتراپي ساري مازندران  طبقه همکف-85ساختمان -36و34بين فرهنگ -خ فرهنگ-ميدان شهدا-ساري 33329400

1862 عينک شهر عينک سازي ساري مازندران  داخل کوچه- جنب بانک تجارت - آزادي دهم - بلوار آزادي- ميدان امام - ساري  33352740

1863 مرکز راديولوژي و سونوگرافي جم مرکز تصوير برداري بابل مازندران  طبقه سوم- ساختمان پزشکان- ميدان کشوري- بابل  32250638

1864 آزمايشگاه فيروزجاهي آزمايشگاه بابل مازندران  آزمايشگاه فيروزجاهي- ميدان کشوري- بابل  32288841-3

1865 آزمايشگاه سبز شهر آزمايشگاه تهران  تهران ، درمانگاه سبز شهر6تهران، خيابان انقالب، روبروي پيچ شميران، انتهاي خيابان نور محمدي، پالک  77524073

1866 فيزيوتراپي سبز شهر فيزيوتراپي تهران  تهران ، درمانگاه سبز شهر6تهران، خيابان انقالب، روبروي پيچ شميران، انتهاي خيابان نور محمدي، پالک  77524073

1867 آزمايشگاه پرند آزمايشگاه تهران  تهران -طبقه همکف-52پالک -خيابان ستاره-خيابان نرگس-2محله پرند فاز-شهر شهرجديدپرند- بخش مرکزي - شهرستان رباط کريم - استان تهران  56796965

1868 زرند (فجر)درمانگاه شهيد ثمره درمانگاه تهران  تهران خيابان شهيد لنگري- ميدان نوبنياد  03433437347

1869 آزمايشگاه پاتوبيولوژي نصرت آزمايشگاه تهران  تهران 2 طبقه 72ستارخان خيابان شادمهر تقاطع خوشرو پالک  66035700

1870 فيزيوتراپي راهين فيزيوتراپي تهران  تهران 22853653 واحد6تهران خيابان شريعتي باالتر از حسينيه  ارشاد کوچه قبا پالک 

946 عرب نيا-مرکز آموزشي درماني کامکار بيمارستان قم قم  دي19ابتداي خيابان 

1872 (کلنيک دندانپزشکي)هالل احمر دندانپزشکي ياسوج کهکيلويه و بويراحمد  ياسوج خيابان شهيد منتظري چهار راه هالل احمر درمانگاه هالل احمر 7433228121

1873 درمانگاه دندانپزشکي لبخند دندانپزشکي ياسوج کهکيلويه و بويراحمد  ياسوج خيابان سردار جنگل جنوبي پايين تر از بانک پارسيان 7433333450

1874 مطب  دندانپزشکي دکتر صادق پناهي دندانپزشکي ياسوج کهکيلويه و بويراحمد  ياسوج سردار جنگل جنوبي روبروي داروخانه رازي جنب بانک سپه 7433225354

1875 (اپتومتريست احسان آوري)عينک سازي آوري  عينک سازي گچساران کهکيلويه و بويراحمد  گچساران چهاراه ساعت 7432227867

1876 مطب دندانپزشکي دکتر زهره پرهيز دندانپزشکي دهدشت کهکيلويه و بويراحمد  دهدشت خيابان شهيد نورالديني 7433270069

1877 تصويربرداري امين مرکز تصوير برداري تبريز آذربايجان شرقي  تبريز، چهارراه شهيد بهشتي ، باالتر از بانک ملي، ساختمان بارانا طبقه همکف 33376875

1878 دندانپزشکي دکترمحمد رضا اسدي دندانپزشکي تبريز آذربايجان شرقي  تبريز،بلوار شهريار، نرسيده به کوچه بيمارستان شهريار، جنب پل عابر پياده ساختمان احسان 36551017

1060 مفرح بيمارستان تهران  تهران خيابان بهمنيار، بيمارستان مفرح

1880 آزمايشگاه نور آزمايشگاه همدان همدان  همدان، خيابان بوعلي، روبرو اداره دارايي 8138252656

1881 آزمايشگاه دکتر رضوي آزمايشگاه نهاوند همدان  شهريور، مجتمع پزشکان دکتر رضوي17همدان، نهاوند، خيابان 8133242625

1882 فيزيوتراپي آرمان فيزيوتراپي همدان همدان  همدان، خيابان بوعلي، ساختمان پزشکان ارم 32512544

1883 دندانپزشکي دکتر سحر وارسته دندانپزشکي تبريز آذربايجان شرقي  2 طبقه 2تبريز، آبرسان،کوچه مهرگان ، ساختمان اسکان  33366045

1884 آزمايشگاه مرکز مهر آزمايشگاه تبريز آذربايجان شرقي  تبريز، جاده ائل گلي، فلکه گلشهر 3381907

1885 مرکز پزشکي هسته اي بيمارستان شهيد بهشتي پزشکي هسته اي قم قم  بيمارستان شهيد بهشتي-خيابان شهيد بهشتي-قم 025-36122980

1886 عينک شيدرخ عينک سازي خرم آباد لرستان  خرم آباد ميدان شهدا خيابان شهداي شرقي روبروي ساختمان پزشکان نور 33316180



1887 دندانپزشکي مريم قاسمي دندانپزشکي کوهدشت لرستان  کوچه آزمايشگاه مسجديان-کوچه بازارچه-کوهدشت-لرستان

1888 دندانپپزشکي مسعود قاسم زاده دندانپزشکي خرم آباد لرستان  کوچه شهيد سپهوند-خيابان علوي بعد از مسجد علوي-خرم آباد 33335948

1889 دندانپزشکي صبا دندانپزشکي خرم آباد لرستان  3پالک -کوچه شهيد کاکاوند-بين چهارراه بانک و شهدا-خرم آباد 33323601

1890 عينک شمس عينک سازي بروجرد لرستان  کوچه زهره ساختمان پزشکان نور-ابتداي زيرگذر قيام-خيابان شهدا-بروجرد-لرستان 42610458

1891 آزمايشگاه آزمون آزمايشگاه کليبر آذربايجان شرقي  کليبر، خيابان شهيد ايماني، پايين تر از بيمارستان امام خميني 44446503

1892 مرکز فيزيوتراپي شفا فيزيوتراپي مرودشت فارس  فارس،مرودشت،خيابان انقالب، ابتداي کوچه سوپر گوشت 07143332515

1893 دندان پزشکي دکتر حسين رجبي دندانپزشکي محمودآباد مازندران  2طبقه - ساختمان پزشکان سينا- باران يک- خيابان معلم- محمودآباد 44734488

1894 عينک ونوس عينک سازي چالوس مازندران  ساختمان پزشکان ياس- خيابان گل سرخي - چالوس 52217703

1895 سونوگرافي و تصوير برداري دکتر معين فر مرکز تصوير برداري چالوس مازندران  طبقه اول- ساختمان پزشکان رازي- ظلع شرقي بانک سپه مرکزي- خيابان امام - چالوس 52282677

1896 موسسه تصوير برداري دکتررمضاني مرکز تصوير برداري چالوس مازندران  طبقه زيرزمين- ساختمان پزشکان بهار- خيابان سالمت-چالوس  44450128

1897 تصوير برداري نگين مرکز تصوير برداري ساري مازندران  ابتداي باغ سنگ- ساري 34010

1898 دندان پزشکي دکتر ميترا ظبياني دندانپزشکي ساري مازندران  نيم طبقه دوم- ساختمان سينا- جنب بانک مسکن- روبروي پاساژ الهيه- خيابان قارن- ساري 33327737

1899 موسسه عينک طبي بصيرت موسسه آمل مازندران  مجتمع پزشکي بصيرت-روبروي اداره برق- شهريور17خيابان -آمل  44220594

1900 عينک ستاره نوشهر عينک سازي نوشهر مازندران  عينک ستاره نوشهر- خيابان بوعلي سينا- نوشهر 52330891

1901 تصويربرداري طلوع مرکز تصوير برداري قائم شهر مازندران  جنب درمانگاه البرز- خيابان بابل- قائمشهر 42262424

1902 دندانپزشکي دکتر آيالر ابراهيم پور دندانپزشکي تبريز آذربايجان شرقي  A، واحد 4تبريز، وليعصر، فلکه شريعتي، ساختمان آيدا، طبقه  33319137

1903 آزمايشگاه دکتر شعباني آزمايشگاه رزن همدان  بلوار امام، روبرو بانک ملي

1904 (ع)مرکز تخصصي آنکولوژي رضا  ساير مشهد خراسان رضوي  2فالحي - بلوار فالحي - قاسم آباد - مشهد  05135008

1905 شرکت تعاوني دندانپزشکي آدينه دندانپزشکي تبريز آذربايجان شرقي  42تبريز، وليعصر، چهارراه شريعتي، نبش کوچه کهنمويي، پالک  33290754

1906 آزمايشگاه پويا آزمايشگاه شاهرود سمنان  آزمايشگاه پويا- طبقه اول-ساختمان پاستور-ک شهيد مزجي- بهمن22خ -شاهرود 023-32222143

1907 داروخانه دکتر خراساني داروخانه شاهرود سمنان  5 و 3پالک .خ شهدا.ميدان جمهوري.شاهرود 023-32227171

1908 داروخانه دکتر رسولي داروخانه دامغان سمنان  ابتداي خيابان پرستار-خيابان امام خميني-دامغان 023-35245566

1909 (شرکت نيکان طب ديبا  )مرکز پزشکي  هسته اي  دکتر محمد کريمي   پزشکي هسته اي تهران  تهران -طبقه همکف-2بلوک-297پالک -خيابان پاسداران-(9بوستان )خيابان شهيد مجيد جعفري -پاسداران-شهر تهران- بخش مرکزي - شهرستان تهران - استان تهران  02122567671

1910 راديولوژي و سونوگرافي دکتر هاشم اوغلي راديولوزي بابل مازندران  ساختمان مرکزي پزشکان- پشت بانک سامان - روبروي شهرداري- خيابان مدرس- بابل 32199157-8

1911 دندان پزشکي دکتر يوسف صادقي دندانپزشکي بابل مازندران  طبقه سوم- ساختمان پارس - 38 و 40بين توحيد - کمربندي غربي- بابل 32335325

1912 آزمايشگاه پاتوبيولوژي مرکزي قائم شهر آزمايشگاه قائم شهر مازندران  29ساختمان آمين - طبقه فوقاني بانک انصار- نرسيده به اداره پست- خيابان مدرس - قائم شهر 42216000-4

1913 دندان پزشکي دکتر قربانعلي تاري دندانپزشکي قائم شهر مازندران  طبقه سوم- مرکز جراحي قائم - جنب تامين اجتماعي- خيابان بابل- قائم شهر 42260481

1914 آزمايشگاه دکتر راد آزمايشگاه قائم شهر مازندران  روبروي بانک ملي مرکزي- خيابان مدرس - قائم شهر 42216400

1915 فيزيو تراپي مرکزي فيزيوتراپي قائم شهر مازندران  روبروي مطب دکتر عبدي - 20نبش تالر- خيابان بابل- قائم شهر 42243853

1916 عينک چشم انداز عينک سازي بابل مازندران  عينک چشم انداز- ساختمان سينوهه- نرسيده به بيمارستان شهيد بهشتي- ميدان کشوري - بابل  32252069

1917 نور شهريار مرکز تصوير برداري تهران  شهريار ضلع غربي تقاطع سپاه، ابتداي شهرک صدف 02265577001

1918 نور شهريار فيزيوتراپي تهران  شهريار ضلع غربي تقاطع سپاه، ابتداي شهرک صدف 02265577001

1919 نور شهريار پزشکي هسته اي تهران  شهريار ضلع غربي تقاطع سپاه، ابتداي شهرک صدف 02265577001

1920 نور شهريار آزمايشگاه تهران  شهريار ضلع غربي تقاطع سپاه، ابتداي شهرک صدف 02265577001

1921 آزمايشگاه دانش بابل آزمايشگاه بابل مازندران  روبروي استخر غدير- خيابان کشاورز- بابل 32206026

1922 دندانپزشکي درمانگاه کميل دندانپزشکي اهواز خوزستان  زيتون کارمندي  نبش خيابان کميل-اهواز  34493113

1923 راديولوژي و سونوگرافي درمانگاه کميل راديولوزي اهواز خوزستان  زيتون کارمندي  نبش خيابان کميل-اهواز  34493113

1924 آزمايشگاه پاتوبيولوژي سواد کوه آزمايشگاه زيرآب مازندران  روبروي کوچه اکبر جوجه البرز- بلوار آزادي  42457011

1925 مطب دندانپزشکي دکتر محسن دهنوي دندانپزشکي تهران  تهران 8واحد-4طبقه-419پالک-نبش گالبدان-شادمهر-ستارخان-تهران 2166558023

1926 پزشکي هسته اي پارس پزشکي هسته اي تهران  تهران 274پالک-بين فلکه اول و دوم-خزانه بخارايي-روبروي ترمينال جنوب 2155358047

1927 کلينيک دندانپزشکي درمانگا تخصصي سهامي دندانپزشکي شيراز فارس  ، فلکه اول2فارس، شيراز،بلوار چمران، ابيوردي  07136269121

1064 منتصريه بيمارستان مشهد خراسان رضوي  ، روبروي ساختمان صبا، بيمارستان فوق تخصصي پيوند اعضاء و دياليز منتصريه25خيابان امام خميني  32291970

1929 دندانپزشکي دکتر محسنيان دندانپزشکي تهران  تهران 105واحد-2طبقه-مجتمع گلستان-30و زرين پالک ( غربي 142 )تقاطع خيابان گلبرگ -فلکه اول تهرانپارس-تهران 2177867688

1930 دندانپزشکي دکتر مهسا مجتهدي دندانپزشکي رشت گيالن  گلباغ نماز ساختمان مارليک 32764791

1931 آزمايشگاه دکتر علوي آزمايشگاه آستانه اشرفيه. گيالن  آستانه اشرفيه خيابان امام جنب بانک سينا 42126111

1932 مطب دندانپزشکي دکتر منتظمي دندانپزشکي کليبر آذربايجان شرقي  کليبر، خ امام ، روبه روي بانک ملي 44441109

1933 آزمايشگاه بوعلي آزمايشگاه همدان همدان  اسدآباد،خيابان فرهنگ 33115454

1934 عينک سازي ماکان عينک سازي رشت گيالن  خيابان مطهري روبروي مسجد چهار برادران: رشت  32333953

1935 درمانگاه دندانپزشکي پونک دندانپزشکي قزوين قزوين  پونک  بلوارنخبگان ساختمان ليدوماطبق فوقاني داروخانه دکتر غالمپور 33654450

1936 آزمايشگاه دانش ميانه آزمايشگاه ميانه آذربايجان شرقي  710، باالتر از ميدان آزادي، ساختمان (ره)ميانه ، خ مام  4152239777

1937 آزمايشگاه سينا آزمايشگاه تبريز آذربايجان شرقي  تبريز، خ آزادي ، مابين تقاطع گلباد و گلگشت، نرسيده به اداره گاز ، خيابان شهيدي 33350510

1938 آزمايشگاه مهر آزمايشگاه تبريز آذربايجان شرقي  9143142909 شهريور، رو به روي کلينيک فرهنگيان17تبريز، خ 

1939 تصويربرداري کوه نور مرکز تصوير برداري اصفهان اصفهان  مجتمع کوه نور-کوچه پارسيان-چهارباغ باال-اصفهان 03136205766

1940 کلينيک دندانپزشکي به سيماي ايران دندانپزشکي اصفهان اصفهان  جنب هتل چهل پنجره-بوستان سعدي-پل فلزي-اصفهان 03136296038

1941 آزمايشگاه دکتر برادران آزمايشگاه اصفهان اصفهان  طبقه همکف-ساختمان حکيم-جنب بانک رفاه-چهارراه فلسطين-خيابان فردوسي-اصفهان 03132240434

1942 (ع)آزمايشگاه امام رضا  آزمايشگاه اصفهان اصفهان  (مستوفي)13کوچه-خيابان بزرگمهر-اصفهان 03132652800

1943 عينک هرمس عينک سازي اصفهان اصفهان  34جنب کوچه -بعد از بيمارستان فيض-خيابان مدرس-اصفهان 03134468842

1944 تصويربرداري فرجاد بهارستان مرکز تصوير برداري اصفهان اصفهان  طبقه سوم-ساختمان آسمان-ابتداي خيابان الفت غربي-ميدان وليعصر-بهارستان 03136824155

1945 تصويربرداري فرهنگيان مرکز تصوير برداري اصفهان اصفهان  مقابل اداره کل آموزش و پرورش-بلوار هشت بهشت-خيابان باغ گلدسته-اصفهان 03132247465

1946 دکتر فرهاد کاظم لو دندانپزشکي قزوين قزوين  فردوسي شمالي روبروي بيمارستان دهخدا ساختمان پزشکان ساسان 33356956

1947 فيزيوتراپي آسيا فيزيوتراپي البرز کرج کرج، جهانشهر، ميدان شهيد مدني،روبروي اورژانس بيمارستان مدني 34486915

1948 آزمايشگاه مهديه اصفهان آزمايشگاه اصفهان اصفهان  اصفهان خيابان احمد آباد ايستگاه سرلت مرکز تشخيصي مهديه 03132290997

1949 تصويربرداري مهديه اصفهان مرکز تصوير برداري اصفهان اصفهان  جنب مسجد ايلچي-خيابان احمد آباد-اصفهان 03132290997

1950 (شرکت همساز تصوير)ام آر آي اصفهان  آي.آر.مرکز ام اصفهان اصفهان  -طبقه همکف-ساختمان ام ار اي-31پالک -خيابان شمس آبادي-خيابان مطهري-انقالب-شهر اصفهان- بخش مرکزي - شهرستان اصفهان - استان اصفهان  03132205830

1951 دندانپزشکي جي اصفهان دندانپزشکي اصفهان اصفهان  135اصفهان خ مدرس کوي شهيدان شفيعي ک غني پ 03135232244

1952 عينک سازي جي عينک سازي اصفهان اصفهان  کوي مطهري-بعد از خيابان همدانيان-خيابان جي-اصفهان 03135232244

1953 آزمايشگاه درمانگاه جي آزمايشگاه اصفهان اصفهان  کوي مطهري-بعد از خيابان همدانيان-خيابان جي-اصفهان 03135232244

1954 فيزيوتراپي درمانگاه جي فيزيوتراپي اصفهان اصفهان  کوي مطهري-بعد از خيابان همدانيان-خيابان جي-اصفهان 03135232244

1955 تصويربرداري درمانگاه جي مرکز تصوير برداري اصفهان اصفهان  کوي مطهري-بعد از خيابان همدانيان-خيابان جي-اصفهان 03135232244

1956 فيزيو تراپي توانبخش فيزيوتراپي اهواز خوزستان  29گلستان کوي سعدي بين همدان و کاشان پالک  33212587

1957 فيزوتراپي درمانگاه کميل فيزيوتراپي اهواز خوزستان  زيتون کارمندي  نبش خيابان کميل-اهواز  34493113

1958 آزمايشگاه دکتر ميرشکاري آزمايشگاه کرمان کرمان  کرمان چهارراه طهماسب آباد 03432448102

1959 تصوير برداري تفاخري مرکز تصوير برداري رفسنجان کرمان  35-37رفسنجان خيابان امام بين کوچه  03434267683

1960 دندانپزشک سعيد غالمي اسفهرود دندانپزشکي خراسان جنوبي بيرجند 54خيابان معلم، نبش معلم -بيرجند  05632342532

1961 فيزيوتراپي بقيه اهلل فيزيوتراپي محالت مرکزي  15محالت خيابان انقالب نبش بنبست امامت  08643233699

1962 آزمايشگاه دکتر ابراهيمي آزمايشگاه رامهرمز خوزستان  رامهرمز ميدان ازادي جنب بانک صارات مرکزي 43526585

1963 (پويان)فيزيوتراپي پريسا رسولي فيزيوتراپي مالير همدان  213، واحد 2همدان، مالير، خيابان برق پايين، ساختمان پزشکان تنديس، طبقه 8132240877

1964 آزمايشگاه دانش آزمايشگاه مالير همدان  همدان، مالير، ضلع شمالي پارک چمران، جنب بانک سينا، ساختمان پزشکان نور 8132224400

1965 تصويربرداري گلستان مرکز تصوير برداري گرگان گلستان  29عدالت-خيابان وليعصر-گرگان 01732322150

1966 کلينيک دندانپزشکي دکتر زهرا آلياني دندانپزشکي رشت گيالن  8رشت،ميدان صابرين اول گلباغ نماز ساختمان پزشکان آتيه طبقه  32108545

1967 آزمايشگاه دانش هاديشهر آزمايشگاه هادي شهر آذربايجان شرقي  هاديشهر ، ميدان امام حسن ، خيابان گلزار شهدا، طبقه فوقاني موسسه قرض الحسنه 4142046692

1968 داروخانه دکتر چيذري داروخانه مهدي شهر سمنان  33620152-023 خرداد15رو به روي بيمارستان - خ امام - مهديشهر 

1969 آزمايشگاه دانش مرند آزمايشگاه مرند. آذربايجان شرقي  مرند ، خيابان امام ، کوي اطبا، آزمايشگاه دانش 42229043

1970 (نسرين احمديان  )فيزيو تراپي بوعلي  فيزيوتراپي آمل مازندران  مجتمع پزشکي سبز- سبزه ميدان - آمل  44220101

1971 (حسين  الهي  )فيزيوتراپي شفا  فيزيوتراپي آمل مازندران  طبقه همکف- ساختمان ارم -  شهريور 17خيابان - آمل  44251002

1972 آزمايشگاه پاتوبيولوژي هراز آزمايشگاه آمل مازندران  طبقه اول- قائم هراز - ساختمان پزشکان  - 15/1آفتاب - خيابان امام خميني - آمل  44440001-2

1973 آزمايشگاه تشخيص طبي مهر آمل آزمايشگاه آمل مازندران  طبقه اول- ساختمان جام جم - 4نبش رضوان - خيابان امام رضا - آمل  43269538

1974 دندان پزشکي دکتر طاهري دندانپزشکي آمل مازندران  باالي آزمايشگاه شفائي- روبروي اداره برق -  شهريور 17خيابان - آمل  44229767

1975 کلينيک دندانپزشکي تبيان دندانپزشکي شيراز فارس  3، واحد4فارس،شيراز،ميدان قصردشت، ابتداي ايمان شمالي، جنب بانک صادرات، ساختمان مجد، طبقه 07136309818

1976 آزمايشگاه ثمين بناب آزمايشگاه بناب آذربايجان شرقي  بناب، خ دانشجو ، ساختمان پزشکان  شهريار، آزمايشگاه ثمين 37743434

1977 آزمايشگاه صدر تبريز آزمايشگاه تبريز آذربايجان شرقي  تبريز، سربااليي وليعصر؛ باالتر از پل توانير، ساختمان پزشکان صدر ؛ طبقه دوم 33326866

1978 راديولوژي فک و صورت دکتر خلجي مرکز تصوير برداري الهيجان گيالن  الهيجان خيابان امير شهيد ،روبروي مخابرات ، ساختمان پزشکي مرکزي طبقه سوم 42342040

1979 مرکز درمان و تشخيص ميرداماد گرگان درمانگاه گرگان گلستان  32428282 ، طبقه همکف0 ، پالک 4، بن بست ميرداماد  [ميرداماد]، خيابان حوزه (م بسيج)استان گلستان ، شهرستان گرگان ، بخش مرکزي ، شهر گرگان، محله کوي اميرکبير

1980 آزمايشگاه بيمارستان بهبود آزمايشگاه تبريز آذربايجان شرقي  -طبقه اول-140پالک -خيابان ارتش جنوبي-کوچه حاجي رضا-ارتش جنوبي-شهر تبريز- بخش مرکزي - شهرستان تبريز - استان آذربايجان شرقي  31555

1981 تصويربرداري بيمارستان بهبود مرکز تصوير برداري تبريز آذربايجان شرقي  تبريز، خيابان ارتش جنوبي، نرسيده به چهارراه باغشمال؛ بيمارستان بهبوئ 31555

1982 مرکز تصوير برداري نگارگر مرکز تصوير برداري اردبيل اردبيل  11واحد .طبقه همکف .مجتمع پزشکان اردبيل . متري آزادگان 18خيابان .پشت بيمارستان امام خميني .اردبيل  4533249414

1983 آزمايشگاه الزهرا خميني شهر آزمايشگاه خميني شهر اصفهان  مجتمع سينا - 34کوچه -خيابان شريعتي جنوبي-خميني شهر 031-33674000

1984 موسسه عينک سازي کاج عينک سازي مشهد خراسان رضوي  طبقه همکف - 54 پالک 11نبش جالل آل احمد - بلوار جالل آل احمد - مشهد بلوار وکيل آباد  031-32264050

1985 موسسه عينک سازي فرزانه عينک سازي مشهد خراسان رضوي  طبقه اول-مجتمع مهر - 20دانشگاه - خيابان دانشگاه - مشهد 051-38555351

1986 موسسه عينک سازي صبا عينک سازي مشهد خراسان رضوي  22نبش شريعتي - چهارراه مخابرات -شهرک غرب -مشهد 051-36640189

1987 تصويربرداري  فک و صورت  دکتر زهرا دليلي مرکز تصوير برداري رشت گيالن  4ابتداي خيابان سعدي ساختمان بوسار طبقه -چهارراه گلسار : رشت 32112734

1988 موسسه عينک سازي گالره عينک سازي مشهد خراسان رضوي  18 و 16بين پيروزي -بلوار پيروزي -مشهد 051-38794853

1989 موسسه عينک سازي ماه نو عينک سازي مشهد خراسان رضوي  (ع) جنب بيمارستان موسي بن جعفر23و21بين امام رضا  -(ع)خيابان امام رضا-مشهد  051-38590233

1990 آزمايشگاه اميد آزمايشگاه مشهد خراسان رضوي  743بلوار وکيل آباد نرسيده به بلوار دانشجو پالک - مشهد  051-38929640

1991 آزمايشگاه ابن سينا آزمايشگاه مشهد خراسان رضوي  538پالک -سراه آب و برق بطرف همرستان -مشهد بلوار وکيل آباد 051-38685626

1992 داروخانه دکتر رمضانپور داروخانه گرمسار سمنان  نبش کوچه آرمان- باالتر از کلينيک امام - ميدان شهدا - گرمسار  023-34229465

1993 (شفا)مرکز تصويربرداري درمانگاه پارس  مرکز تصوير برداري شيراز فارس  64 پالک 3/8شيراز تقاطع بلوار زرهي بعثت خيابان انصار کوچه انصار  07136499001

1994 (شفا)آزمايشگاه درمانگاه پارس  آزمايشگاه شيراز فارس  3فارس،شيراز،بلوار بعثت،خيابان شهيد مجتبي آقائي،کوچه شماره  07136499001

1995 مطب دندانپزشکي دکتر قادرمرزي دندانپزشکي سنندج کردستان  2، واحد 1سنندج، خيابان شهيد تعريف، کوچه نيلوفر، ساختمان پزشکان مديکا، طبقه  08733246227

1996 مطب دندانپزشکي دکتر  حسين زاده دندانپزشکي بيجار کردستان  بيجار، خيابان آزادگان، مجتمع تجاري مسکوني مهدوي 08738226451

1997 مطب دندانپزشکي دکتر عبدموخر دندانپزشکي سنندج کردستان  سنندج، خيابان فردوسي، روبه روي هتل کاج 08733224704

1998 عينک سازي فارابي عينک سازي سنندج کردستان  سنندج، خيابان پاسداران، نرسيده به ميدان سنه دژ 08733233730

1999 مطب دندانپزشکي دکتر زندسليمي دندانپزشکي سنندج کردستان  226سنندج، ميدان سنه دژ، مجتمع تجاري کردستان، طبقه اول، واحد  08733287085

2000 عينک سازي مرواريد عينک سازي مريوان کردستان  مريوان، بلوار رسالت، کوچه شهدا 08734532074

2001 کلينيک دندانپزشکي حکيم دندانپزشکي اردبيل اردبيل  --طبقه اول-13پالک -خيابان ساحلي-کوچه عظيم اوليائي-ابراهيم آباد-اردبيل شهر اردبيل 4533263300

2002 مطب دندانپزشکي شيال لکا دندانپزشکي تهران  تهران 86018551 طبقه همکف8تهران شهرآرا آرش مهر کوچه گلرخ پالک 

2003 درمانگاه ظفر آريا درمانگاه تهران  تهران 88658094 طبقه ششم283تهران خيابان دستگردي بين جردن و وليعصر پالک 

2004 موسسه عينک سازي صديقي عينک سازي مشهد خراسان رضوي  32داخل قرني -چهارراه ابوطالب به طرف ميدان فردوسي روبروي بيمارستان خاتم االنبياء -مشهد  051-37267800

2005 موسسه عينک سازي موژان عينک سازي مشهد خراسان رضوي  16 و 14بين دانشجو - بلوار دانشجو - مشهد  051-38939119

2006 دندانپزشکي دکتر مهسا لطفي دندانپزشکي قزوين قزوين  7واحد4خ بوعلي شرقي نرسيده به چهاراه خيام نبش کوچه چگيني ساختمان پزشکان حکيم طبقه  028-33326248

2007 کلينيک دندانپزشکي مينا دندانپزشکي گرگان گلستان  123 پالک 9 و 7 آذر بين آذر 15گلستان گرگان خيابان  1732328528

2008 دندانپزشکي دکتر زهره جانفشان دندانپزشکي تهران  تهران 66944147 طبقه اول64تهران شهرآرا خيابان پاتريس لوممبا خيابان ملکوتي غربي پالک 

2009 دندانپزشکي دکتر رحيم جوانبخت نوجرده دندانپزشکي تبريز آذربايجان شرقي  3کمربند مياني، ورودي زعفرانيه، کوچه ده متري اول غربي، ساختمان راد، طبقه  33295687

2010 آزمايشگاه درمانگاه پروين آزمايشگاه اصفهان اصفهان  24اصفهان خيابان پروين روبه روي کوي امامزاده اسحاق نبش کوچه  031-32503400

2011 سونوگرافي و راديولوژي درمانگاه پروين مرکز تصوير برداري اصفهان اصفهان  24اصفهان خيابان پروين روبه روي کوي امامزاده اسحاق نبش کوچه  031-32503400

2012 فيزيوتراپي درمانگاه پروين فيزيوتراپي اصفهان اصفهان  24اصفهان خيابان پروين روبه روي کوي امامزاده اسحاق نبش کوچه  031-32503400

2013 کلينيک دندانپزشکي پروين دندانپزشکي اصفهان اصفهان  24اصفهان خيابان پروين روبه روي کوي امامزاده اسحاق نبش کوچه  031-32503400

2014 آزمايشگاه پاسارگاد باغبهادران آزمايشگاه اصفهان اصفهان  آزمايشگاه پاسارگاد-کوچه حکيم-خيابان شهيد بهشتي-باغبهادران-اصفهان 031-52505871

2015 مرکز بينائي سنجي و کانون عينک عينک سازي خميني شهر اصفهان  داخل پاساژ طبقه باال-جنب عکاسي جهان-اول خيابان امام جنوبي-ميدان امام-خميني شهر 031-33511690

2016 آزمايشگاه امداد اصفهان آزمايشگاه اصفهان اصفهان  طبقه همکف-ساختمان نگين-جنب بانک مسکن-ميدان جمهوري-اصفهان 031-33371311

2017 آزمايشگاه آکسون آزمايشگاه اصفهان اصفهان  14نبش کوچه -روبروي عمارت وحيد-حدفاصل باغ درياچه و چهارراه رودکي-خيابان وحيد-اصفهان 031-37864729

2018 فيزيوتراپي بهبود مبارکه فيزيوتراپي مبارکه اصفهان  ابتداي بلوار يزدان-خيابان بسيج شمالي-مبارکه 031-52414490

2019 درمانگاه دندالنپزشکي آراد دندانپزشکي خراسان جنوبي بيرجند 15خراسان جنوبي ،بيرجند،خيابان مدرس، نبش مدرس  056332354360

2020 کيلينيک فيزيوتراپي شفا فيزيوتراپي سمنان سمنان  8پالک -  متري گلستان 8کوچه - باغ فردوس - سمنان  02333331994

2021 مرکز فيزيوتراپي درمانگاه پرديس فيزيوتراپي شيراز فارس  چهارراه باهنر جنوبي ابتداي بلوار رحمت- شيراز - فارس  07138356316

2022 عينک سازي درمانگاه پرديس عينک سازي شيراز فارس  چهارراه باهنر جنوبي ابتداي بلوار رحمت- شيراز - فارس  07138356316

2023 آزمايشگاه درمانگاه پرديس آزمايشگاه شيراز فارس  چهارراه باهنر جنوبي ابتداي بلوار رحمت- شيراز - فارس  07138356316

2024 تصويربرداري درمانگاه پرديس مرکز تصوير برداري شيراز فارس  چهارراه باهنر جنوبي ابتداي بلوار رحمت- شيراز - فارس  07138356316

2025 موسسه عينک سازي ثامن عينک سازي قم قم  عينک ثامن-بسمت خيابان مالک اشتر-ميدان توحيد 025-38818087

2026 آزمايشگاه امين علي آباد آزمايشگاه علي آباد گلستان  طبقه زيرزمين-پاساژ اسپانتا-چهار راه جنگلده-علي آباد 01734241128

2027 آزمايشگاه آريان آزمايشگاه بابلسر مازندران  طبقه اول آزمايشگاه آريان- ساختمان آريان - جنب پمپ بنزين جعفريان - خيابان امام- بابلسر  35365605-6

2028 آزمايشگاه رازي آزمايشگاه فريدونکنار مازندران  روبروي آموزش و پرورش- خيابان شهدا - فريدونکنار  35664414

2029 کلينيک دندان پزشکي صدف دندانپزشکي بابلسر مازندران  طبقه دوم- ساختمان ترنم  - 24خيابان پاسداران - بابلسر  35271957

2030 درمانگاه شبانه روزي جانبازان معين قائم شهر درمانگاه قائم شهر مازندران  جنب داروخانه دکتر ادياني- ميدان جانبازان -قائم شهر  42041972

2031 دندان پزشکي درمانگاه  جانبازان معين قائم شهر دندانپزشکي قائم شهر مازندران  جنب داروخانه دکتر ادياني- ميدان جانبازان -قائم شهر  42041972



2032 دندانپزشکي حشمت اله لطفي دندانپزشکي اليگودرز لرستان  نبش ميدان آزادي-خيابان وليعصر شمالي-اليگودرز-لرستان

2033 دندانپزشکي محسن نظامي دندانپزشکي بروجرد لرستان  مطب دکتر محسن نظامي-جنب پاساژجهادي-خيابان شهدا-بروجرد-لرستان 42601580

2034 آزمايشگاه پاتوبيولوژي باران آزمايشگاه رشت گيالن  گلباغ نماز جنب شهيد بهشتي 33720901

2035 آزمايشگاه دکتر محمد رحيم آزمايشگاه ارسنجان فارس  فارس،ارسنجان،خيابان طالقاني،کوچه يک، ساختمان پزشکي آرام 07143523152

2036 فيزيوتراپي سينا فيزيوتراپي همدان همدان  همدان، بلوار بعثت، روبرو هتل اميران، مرکز جراحي محدود مهديه، طبقه زيرين 38219420

2037 آزمايشگاه سينا آزمايشگاه همدان همدان  10همدان،کبودراهنگ،بلوار شهدا،نبش شاهد 35221424

2038 سيدعلي حسيني مطب کرمانشاه  کرمانشاه 12 واحد 4کرمانشاه نوبهار ساختمان آريا طبقه  38361459

2039 (ويزيت- خدمات قلب و عروق - تصوير برداري -آزمايشگاه -اورژانس )پاراکلينيکي بيمارستان معتمدي گرمسار  پاراکلينيک گرمسار سمنان  گرمسار (ره)ميدان شهدا، خيابان شهيد منتظري، بيمارستان امام 

2040 (ويزيت- خدمات قلب و عروق - تصوير برداري -آزمايشگاه -اورژانس )پاراکلينيکي بيمارستان سينا سمنان ر پاراکلينيک سمنان سمنان  بلوار شهيد اخالقي، پشت پمپ بنزين پيوندي 02331351220

2041 (ويزيت- خدمات قلب و عروق - تصوير برداري -آزمايشگاه -اورژانس )پاراکلينيکي بيمارستان کوثر ر پاراکلينيک سمنان سمنان  بلوار بسيج، ستاد معاونين دانشگاه 023-31422000

2042 (ويزيت- خدمات قلب و عروق - تصوير برداري -آزمايشگاه -اورژانس )پاراکلينيکي بيمارستان امام حسين شاهرود ر پاراکلينيک شاهرود سمنان  توحيدي... متري آيت ا28انتهاي - خيابان امام - شاهرود  32346204

1006 مرکز جراحي محدود حکيم بيمارستان تهران  تهران 123، پالک (ياران)شهرک وليعصر، خيابان برادران بهرامي  66203720

2044 (ويزيت- خدمات قلب و عروق - تصوير برداري -آزمايشگاه -اورژانس )پاراکلينيکي بيمارستان خاتم االنبيا شاهرود ر پاراکلينيک شاهرود سمنان  بلوار دانشگاه، بيمارستان خاتم االنبياء

2045 دندان پزشکي فرهنگيان دندانپزشکي زنجان زنجان  دروازه رشت ،نبش خيابان دلجويي-زنجان  024-33326604

1081 تهران-مهر بيمارستان تهران  تهران خيابان وليعصر، خيابان زرتشت غربي

2047 آزمايشگاه دي آزمايشگاه قزوين قزوين  78خ بوعلي شرقي بين  چهاراه خيام وچهاراه پارک ملت  پالک  33240933

2048 فيزيوتراپي وليعصراسدآباد فيزيوتراپي همدان همدان  خرداد، فيزيوتراپي وليعصر15همدان، اسدآباد، خيابان  8133122988

2049 دندانپزشکي دکتر مهدي خواجه دندانپزشکي بافت کرمان  بافت خيابان طالقاني شرقي 03442424900

2050 فيزيوتراپي آرامش فيزيوتراپي انار کرمان  6انار بلوار مطهري، مطهري 03434385999

2051 آزمايشگاه سپيد آزادشهر آزمايشگاه آزادشهر گلستان  -جنب فيزيوتراپي قائم-کوچه واليت سوم-خيابان امام خميني -آزادشهر 35735790

2052 فيزيوتراپي دکتر ناجي فيزيوتراپي اهواز خوزستان  33388054 واحد وسط10کيانپارس فلکه سوم برج پزشکي تخصصي اهواز طبقه - اهواز

2053 (آزمايشگاه مرکزي شيرگاه  )شرکت پيام آوران بهداشت سواد کوه  آزمايشگاه شيرگاه مازندران  (فدک)سرتپه ، خيابان راه آهن ، کوچه  42443498

2054 داروخانه دکتر ارسطو داروخانه سمنان سمنان  داروخانه دکتر ارسطو- ميدان سعدي - سمنان  33328578

2055 داروخانه خاتم االنبيا داروخانه سمنان سمنان  پلي کلينيک خاتم النبياء- شهريور 17بلوار - سمنان  02333322773

2056 داروخانه دکتر مشته داروخانه سمنان سمنان  رو به روي بيمارستان شفا- خيابان بيست متري وحدت - سمنان  02333423189

2057 (مسلم يعقوبي)عينک سازي نور عينک سازي همدان همدان  همدان، مالير، پارک چمران، کوچه شهيد عباسي، ساختمان نور 32222069

2058 مرکز فيزيوتراپي مهر مبارکه فيزيوتراپي مبارکه اصفهان  جنب داروخانه دکتر صرامي-نبش خيابان مشتاق-خيابان بسيج شمالي-مبارکه 03152411905

2059 دندانپزشکي دکتر کبريايي دندانپزشکي همدان همدان  2همدان، خيابان ميرزاده عشقي، جنب بنياد شهيد، ساختمان زيتون، ط 38260363

2060 آزمايشگاه امداد مبارکه آزمايشگاه مبارکه اصفهان  12ابتداي کوچه -سه راه بسيج-بلوار نيکبخت-مبارکه 03152402008

2061 مطب دندانپزشکي دکتر مهتاب طالبيان دندانپزشکي مبارکه اصفهان  8/9پالک -طبقه همکف-مجتمع پزشکي علي اصغر-دهاقان 03153338402

2062 ره جويان سالمت اصفهان کلينيک اصفهان اصفهان  شهرک سالمت-اتوبان شهيد آقا بابائي-اصفهان 03135548061

2063 فيزيوتراپي شفا فيزيوتراپي خراسان جنوبي قائن 64 پالک2خراسان جنوبي ،قاين،ميدان امام ،مهديه  05632528123

2064 کلينيک دندانپزشکي برتر دندانپزشکي همدان همدان  2همدان، آرامگاه بوعلي، روبرو بانک مسکن، طبقه 38265016

2065 فيزيوتراپي شاکري فيزيوتراپي سقز کردستان  سقز، خيابان ساحلي، پشت ساختمان انتقال خون 08736213444

2066 مطب دندانپزشکي دکتر عزيزي دندانپزشکي بانه کردستان  12، طبقه اول، واحد 8خيابان بيمارستان، کوچه سيروان  08734267788

2067 عينک سازي نگاه عينک سازي سنندج کردستان  سنندج، خيابان شهيد تعريف، روبه روي بيمارستان شهيد دکتر قاضي 08733246750

2068 مطب دندانپزشکي دکتر رادمنش دندانپزشکي مريوان کردستان  مريوان، بلوار رسالت، ساختمان پزشکان ميالد 08730774487

2069 دندانپزشکي اميد نيکان دندانپزشکي تهران  تهران 1اسالمشهر ميدان نماز بلوار الغدير خيابان تعاون کوچه تعاون  56379029

2070 دندانپزشکي دکتر  ربيعي دندانپزشکي تهران  تهران 56782575 متري اول خيابان مدني12تهران نسيم شهر ميدان هفتم تير بلوار امام خميني نبش 

2071 داروخانه دکتر زرين داروخانه گرمسار سمنان  خيابان شهيد منتظري روبه رو کيلينيک امام- گرمسار  02334224510

2072 آزمايشگاه رسالت آزمايشگاه تهران  تهران 880پالک- متري دوم مجيديه و خيابان کرمان16مابين -(ضلع جنوبي)بزرگراه رسالت-تهران 02122508555

2073 درمانگاه دندانپزشکي دکتر رزمجو دندانپزشکي شيراز فارس  71،واحد7فارس،شيراز،معالي آباد، نبش خيابان پزشکان،مجتمع پزشکان،طبقه 07136340048

2074 درمانگاه دندانپزشکي آوا دندانپزشکي شيراز فارس  (نبش خيابان مرداني شرقي)بلوار جانبازان،نبش بيست متري اول  07137230000

2075 آزمايشگاه درمانگاه شفا آزمايشگاه فيروزآباد فارس  فارس،فيروزآباد،حدفاصل سه راه بروجردي و چهارراه مجاهدين،روبروي دفتر سابق امام جمعه 07138735015

2076 کلينيک دندانپزشکي درمانگاه شفا دندانپزشکي فيروزآباد فارس  فارس،فيروزآباد،حدفاصل سه راه بروجردي و چهارراه مجاهدين،روبروي دفتر سابق امام جمعه 07138735015

2077 کلينيک فيزيوتراپي نخبگان فيزيوتراپي قزوين قزوين  6واحد2پونک بلوار نخبگان ساختمان ليدوما طبقه  33656268

2078 آزمايشگاه باران آزمايشگاه قزوين قزوين  فردوسي جنوبي کوچه ديانت ساختمان پزشکان باران 33230533

2079 عينک سازي کارن عينک سازي قزوين قزوين  راه شهرداري جنب باشگاه پرواز3فردوسي جنوبي باالتراز  33239199

2080 (تصوير برداري )بيمارستان مهرگان  مرکز تصوير برداري قزوين قزوين  فردوسي جنوبي جنب مرکز دياليز 33365168

2081 (آزمايشگاه )بيمارستان مهرگان  آزمايشگاه قزوين قزوين  فردوسي جنوبي جنب مرکز دياليز 33365168

2082 (تصوير برداري )بيمارستان پاستور  مرکز تصوير برداري قزوين قزوين  خيابان وليعصر روبروي هتل مرمر 33365558

2083 (آزمايشگاه   )بيمارستان پاستور  آزمايشگاه قزوين قزوين  خيابان وليعصر روبروي هتل مرمر 33365558

2084 (تصوير برداري )بيمارستان دهخدا مرکز تصوير برداري قزوين قزوين  راه فردوسي4فردوسي شمالي نرسيده به  33342060

2085 (آزمايشگاه )بيمارستان دهخدا مرکز تصوير برداري قزوين قزوين  راه فردوسي4فردوسي شمالي نرسيده به  33342060

2086 درمانگاه دندانپزشکي مهرآريا دندانپزشکي محمديه قزوين  2طبقه اول پالک 7محمديه بلوار مطهري نبش کوچه  32557200

2087 فيزيوتراپي تسکين فيزيوتراپي قزوين قزوين  15واحد4شهر صنعتي البرز خيابان سهروردي روبروي مسجد رسول اکرم ساختمان سيناط  32226621

2088 فيزيوتراپي آراد فيزيوتراپي بندرعباس هرمزگان  طبقه پنجم- ساختمان پزشکان فاطميه - چهار راه فاطميه  - خيابان سيد جمال الدين اسد آبادي  - بندرعباس - استان هرمزگان  076-32211302

2089 دندانپزشکي دکتر عليرضا ربيعي دندانپزشکي بندرعباس هرمزگان  طبقه دوم- ساختمان روژان - روبه روي استخر پروانه - بلوار دانشگاه  - بندرعباس - استان هرمزگان  076-33687587

2090 عينک سازي وزرا عينک سازي بندرعباس هرمزگان  1نبش کوچه مهيار - چهار راه مرادي - بندرعباس - استان هرمزگان  076-32251212

2091 دندانپزشکي دکتر محمد حسني دندانپزشکي بندرعباس هرمزگان  2طبقه - ساختمان زيگورات -  چهار راه فاطميه - بندرعباس - استان هرمزگان  076-32238943

2092 دندان پزشکي دکتر سارا حيدريان دندانپزشکي ساري مازندران  13واحد- طبقه سوم - ساختمان پارس - ميدان امام - ساري  33266294

2093 تصويربرداري بيمارستان مهر بهشهر مرکز تصوير برداري بهشهر مازندران  بيمارستان مهر- خيابان پاسداران - چهارراه گرگان - بهشهر 34520271-3

2094 آزمايشگاه بيمارستان مهر بهشهر آزمايشگاه بهشهر مازندران  بيمارستان مهر- خيابان پاسداران - چهارراه گرگان - بهشهر 34520271-3

2095 آزمايشگاه رازي آزمايشگاه رفسنجان کرمان  رفسنجان ميدان موزه رياست جمهوري، بلوار زيتون 3434242449

2096 آزمايشگاه شفا آزمايشگاه بم کرمان  بم ميدان فرمانداري 034444312700

2097 مطب دندانپزشکي دکتر آزاده حري دندانپزشکي کرمان کرمان  3 و 1کرمان بلوار جهاد حدفاصل کوچه  03432267339

2098 مرکز فيزيوتراپي مهرآريا فيزيوتراپي مرودشت فارس  فارس،مرودشت،خيابان انقالب،کوچه دادگستري قديم،روبروي فروشگاه مباشري 07143338710

2099 فيزيوتراپي مقدم فيزيوتراپي تهران  تهران 14 واحد 4 طبقه 23تهران خيابان گاندي شمالي کوچه صانعي غربي ساختمان پزشکان سينا پالک  88640175

2100 عينک مجيدي عينک سازي تهران  تهران 16 مرکز خريد خاتم پالک 14 و12تهران گيشا بين خيابان  88259431

2101 آزمايشگاه راز آزمايشگاه شيراز فارس  فارس،شيراز،خيابان فلسطين،خيابان معدل غربي 07132369393

2102 مطب دندانپزشکي دکتر سميه رحمانيان دندانپزشکي شيراز فارس  فارس،بلوار رحمت،خيابان شهيد فکوري،جنب بستني آرش 07138247264

2103 دندانپزشکي دکتر فاطمه احمدي خوب دندانپزشکي يزد يزد  24 واحد Bيزد بلوار طالقاني کوچه دوم ساختمان شمس بلوک  3537337033

2104 آزمايشگاه نوبل آزمايشگاه يزد يزد  يزد ميدان مهديه ابتداي بلوار جعفر صادق روبروي ساختمان پزشکان امام رضا 3536298100

2105 آزمايشگاه ثامن الحجج آزمايشگاه يزد يزد  353629403 ، طبقه همکف0استان يزد ، شهرستان يزد ، بخش مرکزي ، دهستان فهرج ، روستا اکرم اباد، محله ندارد ، خيابان سليماني ، ميدان نماز ، پالک 

2106 آزمايشگاه پويش آزمايشگاه اهواز خوزستان  باهنر بلوار معلم جنب کلينيک  دندانپزشکي باهنر-اهواز  32291296

2107 آزمايشگاه اکسين آزمايشگاه اهواز خوزستان  54شرقي پالک  (پهلوان )کيانپارس ابتداي خيابان توحيد - اهواز 33366010

2108 کلينيک دندانپزشکي گلستان دندانپزشکي اهواز خوزستان  گلستان خيابان فروردين بين اذر و دي روبه روي بانک ملي- اهواز  33205062

2109 فيزيوتراپي شفاياب فيزيوتراپي سنندج کردستان  سنندج، خيابان پاسداران، کوچه يغموري، ساختمان پزشکان پارس

2110 کلينيک ارتودنسي دکتر مرادي کلينيک سنندج کردستان  سنندج، خيابان فلسطين، کلينيک ارتودنسي دکتر مرادي 08733288844

2111 راديولوژي فک و صورت دکتر حداديان مرکز تصوير برداري سنندج کردستان  سنندج، ميدان آزادي، کوچه سجادي، جنب داروخانه شفا، طبقه زيرزمين 08733286398

2112 عينک سازي مردوخي عينک سازي سنندج کردستان  سنندج، سه راه نمکي، جنب آزمايشگاه شفا 08733239191

2113 دندانپزشکي دکتر ابراهيم کيخائي دندانپزشکي زاهدان سيستان و بلوچستان  مطب دندانپزشکي دکتر ابراهيم کيخائي_(ره)چهارراه خيابان اميرالمومنين و خيابان امام خميني :زاهدان 33224422

2114 دکتر محمد شيردلي (راديولوژي  )مرکز تخصصي تصوير برداري  مرکز تصوير برداري زابل سيستان و بلوچستان  چهارراه دکترا، خيابان بعثت ، جنب بعثت نهم: زابل 

2115 مطب دندانپزشکي دکتر عبدالمجيد صفرزائي دندانپزشکي زابل سيستان و بلوچستان  چهارراه دکترا، کوچه دکتر هاشمي شمالي ، دندانپزشکي دکتر عبدالمجيد صفرزائي: زابل 

2116 آزمايشگاه تشخيص طبي و پاتولوژي سينا آزمايشگاه زابل سيستان و بلوچستان  چهارراه دکترا، خيابان بعثت ، جنب داروخانه دکتر نجفي: زابل  32233131

2117 آزمايشگاه مهران آزمايشگاه زاهدان سيستان و بلوچستان  تقاطع خيابان شهيد بهشتي و خيام ،ساختمان مهر ، طبقه اول ، آزمايشگاه مهران:زاهدان  33420938

2118 مرکز فيزيوتراپي فاطمه الزهرا فيزيوتراپي يزد يزد  3125469 متري امام شهر52بلوار وليعصر -يزد

2119 مرکزدندانپزشکي فاطمه الزهرا دندانپزشکي يزد يزد  3125469 متري امام شهر52بلوار وليعصر -يزد

2120 مرکز تصوير برداري فاطمه الزهرا مرکز تصوير برداري يزد يزد  3125469 متري امام شهر52بلوار وليعصر -يزد

2121 آزمايشگاه فاطمه الزهرا آزمايشگاه يزد يزد  3125469 متري امام شهر52بلوار وليعصر -يزد

2122 دندانپزشکي امام جعفر صادق دندانپزشکي يزد يزد  يزد بلوار شهيد صدوقي 31242392

2123 عينک سازي نگاه عينک سازي خراسان جنوبي بيرجند 32234534-056 عينک نگاه5و3خراسان جنوبي،بيرجند ،خيابان طالقاني ،بين طالقاني

2124 آزمايشگاه دکتر قريب آزمايشگاه بندرعباس هرمزگان  9کوچه بينش - نرسيده به فرش شيوا - چهار راه فاطميه - بندرعباس - استان هرمزگان  076-32253688

2125 کلينيک دندانپزشکي صدف دندانپزشکي بندرعباس هرمزگان  روبروي فرش شيوا- بعد از چهار راه فاطميه - خيابان سيد جمال الدين اسد آبادي  - بندرعباس - استان هرمزگان  076-32230190

2126 آزمايشگاه تشخيص طبي سروش آزمايشگاه اصفهان اصفهان  خيابان سروش جنب خيابان مصلي آزمايشگاه سروش-اصفهان 031-34455695-6

2127 آزمايشگاه تشخيص طبي و پاتولوژي سينا مبارکه آزمايشگاه اصفهان اصفهان  روبه روي بلوار شهداي يزدان-خيابان بسيج شمالي-شهر مبارکه-اصفهان 031-52402082

2128 فيزيوتراپي عرفان فيزيوتراپي البرز کرج 3کرج ، هشتگرد ، خيابان امام خميني جنب بانک سپه ساختمان پزشکان ميالد طبقه  44239634

2129 کلينيک دندانپزشکي نياز دندانپزشکي تهران  تهران 66385403 طبقه اول600تهران خيابان آذربايجان غربي  نرسيده به اتوبان نواب پالک 

2130 کلينيک دندانپزشکي فرسام دندانپزشکي البرز کرج 3 روبروي مخابرات مرکز پزشکي فرسام طبقه 14البرز باغستان غربي بوستان  34353500

2131 عينک مردمک عينک سازي سمنان سمنان  54خيابان شهيد صفائيان پالک  (باغ فردوس)بلوار ميرزاي شيرازي - سمنان  02333364775

2132 فيزيوتراپي مرکزي ساوه فيزيوتراپي ساوه مرکزي  6 و 4ساوه،خيابان شريعتي بين کوچه  08642223337

2133 آزمايشگاه پارس آزمايشگاه اراک مرکزي  اراک خيابان شهيد شيرودي روبروي انتفال خون ساختمان پزشکان بوعلي طبقه اول 08633133351

2134 مرکز تصوير برداري فک و صورت کاسپين مرکز تصوير برداري اراک مرکزي  5اراک خيابان عباس آباد جنب امام زاده ساختمان رازي واحد  08632215731

2135 دندانپزشکي طيب قرباني دندانپزشکي سنندج کردستان  سنندج، خيابان پاسداران، کوچه يغموري، ساختمان پزشکان کوثر، طبقه سوم 08733290702

2136 عينک سازي ياس عينک سازي بيجار کردستان  بيجار، خيابان آزادگان، چهارراه پست، روبه روي پاساژ مهدوي 08738223056

2137 عينک سازي نورا عينک سازي سنندج کردستان  سنندج، خيابان فلسطين، روبه روي آموزش و پرورش 08733243424

2138 فيزيوتراپي ثمر فيزيوتراپي سنندج کردستان  سنندج، خيابان فلسطين، روبه روي آموزش و پرورش، ساختمان پزشکان رز، طبقه سوم 08733284465

2139 دندانپزشک رامين رزويني دندانپزشکي خراسان جنوبي قائن خراسان جنوبي،قاين،خيابان شهيد امين زاده،چهارراه دکترا 05632523100

2140 فيزيوتراپي حکمت نوين فيزيوتراپي قزوين قزوين  4قزوين چهارراه خيام بوعلي شرقي طبقه فوقاني آزمايشگاه دي واحد 33235766

2141 آزمايشگاه امام سجاد آزمايشگاه قزوين قزوين  -طبقه همکف-0پالک -خيابان حيدري-خيابان فلسطين غربي-بنياد شهيد-شهر قزوين- بخش مرکزي - شهرستان قزوين - استان قزوين  33333475

2142 دندانپزشکي  امام سجاد دندانپزشکي قزوين قزوين  -طبقه همکف-0پالک -خيابان حيدري-خيابان فلسطين غربي-بنياد شهيد-شهر قزوين- بخش مرکزي - شهرستان قزوين - استان قزوين  33333475

2143 فيزيوتراپي  امام سجاد فيزيوتراپي قزوين قزوين  -طبقه همکف-0پالک -خيابان حيدري-خيابان فلسطين غربي-بنياد شهيد-شهر قزوين- بخش مرکزي - شهرستان قزوين - استان قزوين  33333475

2144 مرکز تصويربرداري دکتر محمدپور مرکز تصوير برداري جهرم فارس  4 بهمن،کوچه22فارس،جهرم،خيابان  07154223164

2145 دکتر نبي کريم زاده دندانپزشکي سلماس آذربايجان غربي  سلماس تقاطع قره ني ساختمان پزشکان ميالد 35223628

2146 درمانگاه پرديس درمانگاه شيراز فارس  فارس،شيراز،جهارراه باهنر،تقاطع بلوار رحمت،جنب داروخانه دکتر نجيبي 07138356316

2147 مرکز دندانپزشکي امام سجاد دندانپزشکي اروميه آذربايجان غربي  خيابان کاشاني روبروي دارايي 33481983

2148 دندانپزشکي دکتر پريسا فرشادفر دندانپزشکي اروميه آذربايجان غربي  خيابان مدني نبش خيام شمالي ساختمان کيميا 32238924

2149 دندانپزشکي دکتر فريد خيراله نيا دندانپزشکي مياندوآب آذربايجان غربي  مياندوآب خيابان طالقاني ساختمان پزشکان حکيم 45220736

2150 عينک کامياب عينک سازي قائم شهر مازندران  روبروي فروشگاه فرهنگيان - 4ياس - خيابان ساري - قائم شهر  42200776

2151 آزمايشگاه دهقان آزمايشگاه کردکوي گلستان  کوچه صاحب الزمان-خيابان وليعصر-کردکوي 01734343339

2152 دندانپزشکي عزيزي جديد دندانپزشکي همدان همدان  9همدان، خيابان ميرزاده عشقي، جنب تاالر حافظ، ساختمان اسکار، و 38321501

2153 مرکز راديولوژي دهان و فک و صورت ياس مرکز تصوير برداري اردبيل اردبيل  5واحد .طبقه سوم .ساختمان فراز .کوي طوي .ميدان سرچشمه .اردبيل  4533235182

2154 کلينيک دندانپزشکي سيب سبز دندانپزشکي اردبيل اردبيل  مجتمع سيب سبز.روبروي داروخانه دکتر همتي .کوچه عارف .اردبيل  4533240942

2155 کلينيک دندانپزشکي لبخند سفيد دندانپزشکي اردبيل اردبيل  روبروي دانشگاه آزاد.ميدان بسيج .اردبيل  4533733320

2156 دندانپزشک آقاي سام سيد خامسي دندانپزشکي اردبيل اردبيل  2واحد .3طبقه .ساختمان فراز .کوي طوي .ميدان سرچشمه .اردبيل  4533236122

2157 دندانپزشک آقاي بهزاد شيخ فعال دندانپزشکي اردبيل اردبيل  6واحد .3طبقه .2ساختمان اکسير .ميدان يحيوي .اردبيل  4533262377

2158 آزمايشگاه دکتر برين آزمايشگاه اردبيل اردبيل  ساختمان هستي.نرسيده به داروخانه همتي .اول کوشا .کوچه عارف .اردبيل   4533257547

2159 فيزيوتراپي کيان فيزيوتراپي تبريز آذربايجان شرقي  5تبريز ، چهرراه بهشتي، روبهروي برج ابريشم، ساخنمان باراما، طبقه اول ، واحد  33354269

2160 دندان پزشکي فخر الدين آذرخش دندانپزشکي اشنويه آذربايجان غربي  کوچه خليلي- خيابان کارگر :اشنويه  044-44623554

2161 فيزيوتراپي افسانه  قادر زاده فيزيوتراپي بوکان آذربايجان غربي  جنب مطب دکتر باپيري طبقه همکف- پاساژ هدايتي - بلوار کردستان :بوکان 044-46226989

2162 فيزيوتراپي محمدي فيزيوتراپي سلماس آذربايجان غربي  ساختمان افرا- تقاطغ قره ني - خيابان مصطفي خميني  044-35231944

2163 آزمايشگاه درمانگاه رهگذر آزمايشگاه الر فارس  فارس،الر،شهرقديم،خيابان شهيد فائضي 07153343300

2164 کلينيک دندانپزشکي درمانگاه رهگذر دندانپزشکي گرگان گلستان  7عالت -گرگان 01732268982

2165 (دکتر ملکي)دندانپزشکي پاسارگاد دندانپزشکي البرز کرج 7کرج، جاده فرديس روبروي شهرداري ، جنب پارک منظريه ساختمان ثبت اسناد طبقه دوم واحد  36660868

2166 کلنيک فرهنگيان سنندج کلينيک سنندج کردستان  سنندج، ابتداي بلوار پاسداران 08733243015

2167 مطب دندانپزشکي دکتر مفاخري دندانپزشکي دهگالن کردستان  11دهگالن، خيابان استقالل، کوچه ژاله، پالک  08735126560

2168 مطب دندانپزشکي دکتر حسيني دندانپزشکي دهگالن کردستان  11دهگالن، خيابان استقالل، کوچه ژاله، پالک  08735126560

2169 درمانگاه شبانه روزي  شفا درمانگاه مريوان کردستان  مريوان، ميدان سرباز، جنب هتل مريوان، درمانگاه شبانه روزي شفا 08734530103

2170 مطب دندانپزشکي دکتر آدابي دندانپزشکي سنندج کردستان  سنندج، خيابان فردوسي، رو به روي هتل کاج 08733227158

2171 کلينيک دندان پزشکي امام رضا دندانپزشکي زنجان زنجان  زنجان ابهربلوار اثيرالدين جنب ستاد فرماندهي انتظامي 21824472

2172 فيزيوتراپي نشاط شازند فيزيوتراپي شازند مرکزي  شازند،خيابان امام خميني ساختمان پزشکان پارس طبقه اول فيزيوتراپي نشاط 08638227123

2173 آزمايشگاه درمانگاه حکيم آزمايشگاه شيراز فارس  -طبقه همکف-0پالک -شهيد رجايي19کوچه -بلوار ش رجايي-فرهنگ شهر-شهر شيراز- بخش مرکزي - شهرستان شيراز - استان فارس  07136325816

2174 تصويربرداري درمانگاه حکيم مرکز تصوير برداري شيراز فارس  20فارس،شيراز،فرهنگ شهر،نبش کوچه 07136325816

2175 کلينيک دندانپزشکي درمانگاه حکيم دندانپزشکي شيراز فارس  21فارس،شيراز،فرهنگ شهر،نبش کوچه 07136325816

2176 (ع)پاراکيلينيک بيمارستان اميرالمومنين  درمانگاه سمنان سمنان  (ع)ميدان امام حسين  02333461580



2177 درمانگاه خرداد مهديشهر15پاراکيلينيک بيمارستان  مهدي شهر سمنان  02333622990 خرداد مهديشهر15خيابان امام بيمارستان - مهديشهر 

2178 پارا کيلينيک بيمارستان شفا سمنان درمانگاه سمنان سمنان  3514815171 متري وحدت کدپستي 20خيابان - سمنان  33423518

2179 عينک سازي محمدي عينک سازي دهگالن کردستان  استان کردستان،دهگالن، پاساژ رحيمي، طبقه دوم 08735126539

2180 دندانپزشکي دکتر صابري دندانپزشکي گچساران کهکيلويه و بويراحمد  گچساران خيابان شيراز خيابان شهيد فراشبندي مجتمع دادگر طبقه اول 7432220331

2181 آزمايشگاه پاتوبيولوژي مادر آزمايشگاه سنندج کردستان  14استان کردستان، سنندج، خيابان مردوخ جنوبي، کوچه بهارستان ششم، پالک  08733224554

2182 دندانپزشکي دکتر عباد کريمي دندانپزشکي قروه کردستان  استان کردستان، قروه، خيابان شريعتي، روبه روي بانک رفاه، مجتمع غفاري، طبقه دوم 08735228660

2183 آزمايشگاه ملل آزمايشگاه اهواز خوزستان  32کيانپارس پهلوان شرقي مجتمع سينوهه پالک  33369060

2184 مطب دندانپزشکي دکتر حسين ملک زاده دندانپزشکي اهواز خوزستان  12 ساختمان دانش واحد 1 غربي فاز 8اهواز کيانپارس نبش  33915882

2185 دندانپزشکي درمانگاه ميالد دزفول دندانپزشکي دزفول خوزستان  13دزفول ميدان بهاران جنب کالنتري  061-42518801

2186 فيزيوتراپي درمانگاه ميالد دزفول فيزيوتراپي دزفول خوزستان  13دزفول ميدان بهاران جنب کالنتري  061-42518801

2187 عينک درمانگاه ميالد دزفول عينک سازي دزفول خوزستان  13دزفول ميدان بهاران جنب کالنتري  061-42518801

2188 درمانگاه قلب ميالد دزفول درمانگاه دزفول خوزستان  13دزفول ميدان بهاران جنب کالنتري  061-42518801

2189 درمانگاه ميالد دزفول درمانگاه دزفول خوزستان  13دزفول ميدان بهاران جنب کالنتري  061-42518801

2190 موسسه عينک طبي آفتاب عينک سازي بجنورد خراسان شمالي  طالقاني غربي حد فاصل مخابرات و اميريه-بجنورد-خراسان شمالي 05832225511

2191 کلينيک دندانپزشکي ايثار دندانپزشکي بجنورد خراسان شمالي  05832318523 موسسه ايثار طبقه همکف11شهرک شاهد شاهد -بجنورد-خراسان شمالي

2192 سونوگرافي کاظمي راديولوزي اسفراين خراسان شمالي  3ساختمان ميزان ط-ابتداي خيابان طالقاني-اسفراين-خراسان شمالي 05837243600

2193 آزمايشگاه بيمارستان شهيد محالتي آزمايشگاه تبريز آذربايجان شرقي  ، ايستگاه قند و شکر (راه آهن) بهمن22تبريز،  34495282

2194 تصويربرداري بيمارستان شهيد محالتي مرکز تصوير برداري تبريز آذربايجان شرقي  ، ايستگاه قند و شکر (راه آهن) بهمن22تبريز،  34495282

2195 دندانپزشکي دکتر قبادي دندانپزشکي ديواندره کردستان  ديواندره، خيابان امام، ساختمان پزشکان شهرداري، طبقه دوم 08738720879

2196 کلينيک دندانپزشکي مهر آران و بيدگل دندانپزشکي اران و بيدگل اصفهان  بلوار شاه ميرزايي-ميدان بهشتي-آران و بيدگل 031-54720093-4

2197 آزمايشگاه جهاد دانشگاهي اصفهان آزمايشگاه اصفهان اصفهان  7کوچه شماره -بلوار دانشگاه-دروازه شيراز-اصفهان 031-36936

2198 آزمايشگاه پاستور زرين شهر آزمايشگاه زرين شهر اصفهان  ابتداي خيابان دستغيب-بلوار باهنر-زرين شهر 031-52233820

2199 مطب دندانپزشکي دکتر مهنام بهروش دندانپزشکي اهر آذربايجان شرقي  2اهر، خيابان بيگلري، پايين تر ازميدان يادبود، سختمان عطايي، طبقه  44228362

2200 مؤمن علي دارابي دندانپزشکي همدان همدان  خيابان آزادگان جنب بانک مسکن- نهاوند- همدان 08133222240

2201 مرکز فيزيوتراپي درمانگاه حکيم فيزيوتراپي شيراز فارس  -طبقه همکف-0پالک -شهيد رجايي19کوچه -بلوار ش رجايي-فرهنگ شهر-شهر شيراز- بخش مرکزي - شهرستان شيراز - استان فارس  07136325816

2202 کلينيک دندانپزشکي دکتر جواديان دندانپزشکي تهران  تهران 22976274 طبقه دوم32تهران هروي خيابان صفا منش نبش مکران شمالي پالک 

2203 فيزيوتراپي غزاله فيزيوتراپي تهران  تهران 9 طبقه سوم واحد 18کوچه امام زمان پالک  (هفت حوض)تهران ضلع جنوب شرقي ميدان نبوت  77954419

2204 آزمايشگاه پالديوم آزمايشگاه تهران  تهران 22087926 طبقه اول19تهران شهرک غرب بلوار فرحزادي تقاطع بلوار دريا بلوار نوراني پالک 

2205 فيزيوتراپي افق روشن فيزيوتراپي تهران  تهران 88686800 ، طبقه اول0، خيابان سعادت آباد ، پالک  (31) ، شهرستان تهران ، بخش مرکزي ، شهر تهران، محله دريا ، خيابان شهيد رضا جندوني19منطقه - استان تهران 

2206 مطب دندانپزشکي دکتر غالمرضا عسگري دندانپزشکي تهران  تهران 7واحد-طبقه دوم-208پالک -جنب بانک مسکن-خيابان آيت پائين تر از چهار راه تلفنخانه-نارمک-تهران 02177921894

1082 اهواز-مهر بيمارستان اهواز خوزستان  کيانپارس، خيابان کوثر 06133339480

2208 درمانگاه دندانپزشکي ساحل دندانپزشکي شيراز فارس  فارس،شيراز،ميانرود،بعد از پمپ بنزين،قبل از ميدان شکوفه 07138413041

2209 آزمايشگاه سبز آزمايشگاه بوئين زهرا قزوين  بوئين زهراخيابان معلم روبروي داروخانه شبانه روزي شفا آزمايشگاه سبز 028-34221002

2210 آزمايشگاه پارس آزمايشگاه خراسان جنوبي قائن 32522652-056 ساختمان پارس2،امام خميني (ره)خراسان جنوبي،قاين ،ميدان امام خميني

2211 مرکز تخصصي وفوق تخصصي جراحي رازي مرکز جراحي محدود بندرعباس هرمزگان  استان هرمزگان، بندرعباس، انتهاي خيابان دانشگاه، جنب معاونت غذا و دارو 07633381112

1083 مالير-مهر بيمارستان مالير همدان  بلوار نبوت، بيمارستان مهر

2213 مرکز تصويربرداري درمانگاه انصار مرکز تصوير برداري فسا فارس  استان فارس،فسا،خيابان امام خميني،حدفاصل ميدان آيت اله خامنه اي و ميدان پليس 07153312249

2214 آزمايشگاه درمانگاه انصار آزمايشگاه فسا فارس  استان فارس،فسا،خيابان امام خميني،حدفاصل ميدان آيت اله خامنه اي و ميدان پليس 07153312249

2215 مرکز فيزيوتراپي درمانگاه انصار فيزيوتراپي فسا فارس  استان فارس،فسا،خيابان امام خميني،حدفاصل ميدان آيت اله خامنه اي و ميدان پليس 07153312249

2216 عينک سازي درمانگاه بهراد عينک سازي تهران  تهران تهران فلکه دوم صادقيه بلوار اشرفي اصفهاني نرسيده به مرزداران جنب برج نگين رضا 44059760

2217 دندانپزشکي درمانگاه بهراد دندانپزشکي تهران  تهران تهران فلکه دوم صادقيه بلوار اشرفي اصفهاني نرسيده به مرزداران جنب برج نگين رضا 44059760

2218 عينک نگاهستان عينک سازي البرز کرج 38کرج ، عظيميه جنب بيمارستان تخت جمشيد ساختمان پزشکان کوروش پالک  32558328

2219 (ع)آزمايشگاه درمانگاه اميرالمومنين  آزمايشگاه شيراز فارس  20استان فارس، شيراز، بلوار باهنرجنوبي، ميدان پارسه، خيابان يقطين جنوبي، نبش کوچه 07138325400

2220 (ع)تصويربرداري درمانگاه اميرالمومنين  مرکز تصوير برداري شيراز فارس  21استان فارس، شيراز، بلوار باهنرجنوبي، ميدان پارسه، خيابان يقطين جنوبي، نبش کوچه 07138325400

2221 (ع)فيزيوتراپي درمانگاه اميرالمومنين فيزيوتراپي شيراز فارس  22استان فارس، شيراز، بلوار باهنرجنوبي، ميدان پارسه، خيابان يقطين جنوبي، نبش کوچه 07138325400

2222 (ع)کلينيک دندانپزشکي درمانگاه اميرالمومنين دندانپزشکي شيراز فارس  23استان فارس، شيراز، بلوار باهنرجنوبي، ميدان پارسه، خيابان يقطين جنوبي، نبش کوچه 07138325400

2223 عينک ارک عينک سازي تبريز آذربايجان شرقي  7تبريز، شريعتي جنوبي، اول کوچه ارک، پاساژ ارک پالک  5137873983

2224 عينک بابک عينک سازي تبريز آذربايجان شرقي  تبريز، چهارراه ابوريحان، اول سعدي، جنب مرکزخريد ايران، عينک بابک 34778554

2225 فيزيوتراپي اميد فيزيوتراپي همدان همدان  3استان همدان، همدان، ميدان آرامگاه بوعلي، ابتداي بلوار مدني، نبش آقاجاني بيگ، ساختمان اعتماد، طبقه دوم، واحد  08132520426

2226 فيزيوتراپي مهر فيزيوتراپي همدان همدان  استان همدان، همدان، بهار، ميدان امام، خيابان  سيدجمال الدين، جنب بانک صادرات 08134500242

2227 آزمايشگاه بزرگمهر آزمايشگاه اراک مرکزي  اراک خيابان شهيد بهشتي نرسيده به هالل احمر ساختمان پزشکان بزرگمهر 08632238387

2228 کلينيک دندانپزشکي پروشات دندانپزشکي تهران  تهران درمانگاه بزرگمهر- ساختمان شفا -جنب سينما استقالل - خ امام خميني 08633683981

2229 درمانگاه حضرت زهرا درمانگاه اراک مرکزي  (سيد جمااللدين اسد آبادي)متري12اراک خيابان شهيد رجائي خيابان  08632228783

2230 دندانپزشکي درمانگاه حضرت زهرا دندانپزشکي اراک مرکزي  (سيد جمااللدين اسد آبادي)متري12اراک خيابان شهيد رجائي خيابان  08632228783

2231 آزمايشگاه سينا آزمايشگاه بهشهر مازندران  ابتداي خيابان فرهنگ-چهارراه فراش محله-بلوار شهيد هاشني نژاد-بهشهر-مازندران 011-34523537

2232 دندانپزشکي دکتر مژگان توکلي دندانپزشکي ساري مازندران  طبقه همکف-3ساختمان شهريار -خيابان فرهنگ-ساري-مازندران

2233 عينک سازي نگاه عينک سازي سمنان سمنان  ميدان معلم- سمنان  2333438336

2234 مرکز راديولوژي پرتو راديولوزي سمنان سمنان  1ساختمان فردوس طبقه - ميدان معلم - سمنان  2333350436

2235 فيزيوتراپي قائم اصفهان فيزيوتراپي اصفهان اصفهان  ساختمان سالمت-نرسيده به چهارراه فلسطين-خيابان آمادگاه-اصفهان 031-32213144

2236 فيزيوتراپي درمانگاه آريا اصفهان فيزيوتراپي اصفهان اصفهان  جنب کوچه مشگين-خيابان امام خميني-اصفهان 031-33339000

2237 آزمايشگاه سالمت اصفهان آزمايشگاه اصفهان اصفهان  حدفاصل فلکه نگهباني و فلکه ماه فرخي-خانه اصفهان-اصفهان 031-33344661

2238 آزمايشگاه درمانگاه آريا اصفهان آزمايشگاه اصفهان اصفهان  جنب کوچه مشگين-خيابان امام خميني-اصفهان 031-33339001

2239 تصويربرداري بامداد اصفهان مرکز تصوير برداري اصفهان اصفهان  بن بست بامداد-چهارراه عباس آباد-خيابان شمس آبادي-اصفهان 031-32352026

2240 دولت آباد (ع)آزمايشگاه درمانگاه امام رضا  آزمايشگاه اصفهان اصفهان  -طبقه همکف-547پالک -بلوار طالقاني-کوچه طاهر-سلمان-شهر دولت آباد- بخش مرکزي - شهرستان برخوار - استان اصفهان  031-45826003

2241 دولت آباد (ع)فيزيوتراپي درمانگاه امام رضا  فيزيوتراپي اصفهان اصفهان  -طبقه همکف-547پالک -بلوار طالقاني-کوچه طاهر-سلمان-شهر دولت آباد- بخش مرکزي - شهرستان برخوار - استان اصفهان  031-45826003

2242 دولت آباد (ع)تصويربرداري درمانگاه امام رضا  مرکز تصوير برداري اصفهان اصفهان  -طبقه همکف-547پالک -بلوار طالقاني-کوچه طاهر-سلمان-شهر دولت آباد- بخش مرکزي - شهرستان برخوار - استان اصفهان  031-45826003

2243 دولت آباد (ع)دندانپزشکي درمانگاه امام رضا  دندانپزشکي اصفهان اصفهان  -طبقه همکف-547پالک -بلوار طالقاني-کوچه طاهر-سلمان-شهر دولت آباد- بخش مرکزي - شهرستان برخوار - استان اصفهان  031-45826003

2244 اصفهان (ع)آزمايشگاه درمانگاه ابوالفضل  آزمايشگاه تهران  تهران ميدان برازنده-خيابان آل محمد-اصفهان 031-34501005

2245 اصفهان (ع)فيزيوتراپي درمانگاه ابوالفضل  فيزيوتراپي تهران  تهران ميدان برازنده-خيابان آل محمد-اصفهان 031-34501005

2246 اصفهان (ع)تصويربرداري درمانگاه ابوالفضل  مرکز تصوير برداري تهران  تهران ميدان برازنده-خيابان آل محمد-اصفهان 031-34501005

2247 اصفهان (ع)دندانپزشکي درمانگاه ابوالفضل  دندانپزشکي تهران  تهران ميدان برازنده-خيابان آل محمد-اصفهان 031-34501005

2248 اصفهان (ع)عينک سازي درمانگاه ابوالفضل  عينک سازي تهران  تهران ميدان برازنده-خيابان آل محمد-اصفهان 031-34501005

2249 دندانپزشکي دنيز دندانپزشکي تهران  تهران 2 واحد 180 و پاساژ نصر پالک 11گيشا بين خيابان  88230830

2250 بيمارستان دکتر سيدالشهدايي شرکت مروت سنندج مرکز تصوير برداري سنندج کردستان  خيابان آبيدر، مبارک آباد، باالتر از ميدان کوهنورد، جنب مسجد مبارک آباد 08733564747

2251 بيمارستان دکتر سيدالشهدايي شرکت مروت سنندج آزمايشگاه سنندج کردستان  خيابان آبيدر، مبارک آباد، باالتر از ميدان کوهنورد، جنب مسجد مبارک آباد 08733566331

2252 کلينيک دندانپزشکي لبخند دندانپزشکي سنندج کردستان  08733787065 فروردين12سنندج، شهرک بهاران، ميدان قانع، ابتداي بلوار 

2253 درمانگاه عمومي تخصصي شفا شاهرود درمانگاه شاهرود سمنان  خ دکتر شريعتي- بلوار پژوهش - ميدان هفت تير- شاهرود  2332398012

2254 راديولوژي و سونوگرافي دکتر ايزدي راديولوزي البرز کرج 32265875 متر باالتر از اداره پست،روبروي بلوار ماهان،کوچه نسيم ساختمان کيميا طبقه زيرين100کرج،چهارراه طالقاني شمالي،

2255 عينک فروشي سهند عينک سازي تبريز آذربايجان شرقي  تبريز، شريعتي جنوبي، اول کوچه ارک، جنب شهر جوراب 35547198

2256 (دندانپزشک)دکتر حامد عبدالملکي  دندانپزشکي سمنان سمنان  استان سمنان ، سمنان، باغ فردوس، ساختمان نشاط، طبقه اول 02333344333

2257 آزمايشگاه نوين آزمايشگاه همدان همدان  ، مجتمع نوين10خيابان سيزده خانه ، کوچه لعلي ، پالک  03855525

2258 مطب دندانپزشکي دکتر احسان اله غالمي دندانپزشکي املش گيالن  خيابان شهيد رباني، روبروي مسجد اعظم 42722897

2259 مطب دندانپزشکي دکتر ارجمندي دندانپزشکي رودبار از گيالن گيالن  جنب فرمانداري، کوچه بهار، ساختمان دالور 31624574

2260 تصويربرداري فک و صورت دکتر پورداوري مرکز تصوير برداري رشت گيالن  گلباغ نماز،باالتر از کلينيک صابرين ،بن بست پيوند،ساختمان سپيد 33122797

2261 آزمايشگاه حکيم آزمايشگاه همدان همدان  ميدان بعثت ،ساختمان پزشکان بعثت 38218991

2262 آزمايشگاه دکتر وطنخواه آزمايشگاه جيرفت کرمان  خيابان امام خميني 43213530

2263 کلينيک دندان پزشکي مهراد دندانپزشکي زنجان زنجان  271قطعه 3زنجان ،انصاريه ،بلوار شريعتي نبش بوستان  33780380

2264 کلينيک دندان پزشکي تبسم دندانپزشکي زنجان زنجان  5زنجان ،خيابان صفا،پشت کارخانه کبريت ساختمان  جهان کودک طبقه  33431810

2265 مطب دندانپزشکي دکتر محمدرضا نيکوپور دندانپزشکي کرمان کرمان  چهارراه طهماسب آباد، ساختمان پزشکان خاتم االنبيا 32442814

2266 درمانگاه دندانپزشکي ايرانيان دندانپزشکي انديمشک خوزستان  انديمشک کوي شهدا خيابان پرتو نبش خيابان فالح 061-42650391

2267 دندانپزشک صمد صميمي دندانپزشکي اهواز خوزستان  کيانپارس خيابان سوم غربي مجتمع سينوهه طبقه دوم- اهواز  061-33388996

2268 فيزيو تراپي ميالد فيزيوتراپي اهواز خوزستان  35556636-061 گندمکار3گندمکار خيان - شهرستان کارون 

2269 دندانپزشک سرکار خانم ژيال صالحي دندانپزشکي اردبيل اردبيل  ، واحد اول681ميدان ارتش، روبروي اداره آب، نبش کوچه گلستان، پالک  04533727000

2270 دندانپزشک آقاي دکتر ميالد آقاجاني دندانپزشکي اردبيل اردبيل  ، واحد اول681ميدان ارتش، روبروي اداره آب، نبش کوچه گلستان، پالک  04533727000

2271 بوعلي نهاوند فيزيوتراپي نهاوند همدان  اول کوچه آقا سليمان ،کلينيک فيزيوتراپي بوعلي سينا (شريعتي  ) بهمن 22همدان نهاوند، ميدان  33245987

2272 دندانپزشک آقاي دکتر علي احمدي دندانپزشکي اردبيل اردبيل  ميدان سرچشمه، کوچه طوي، ساختمان پزشکان احمدي اصل 04533251563

2273 مطب دکتر شاهپور مداح دندانپزشکي سمنان سمنان  306 واحد 3ساختمان بوعلي طبقه - جنب پل محب شاهدين - بلوار امير کبير  02333490148

2274 تسکين بخش نهاوند فيزيوتراپي همدان همدان  8133239013 شهريور ، خيابان جوانان17همدان ، نهاوند ،خيابان 

2275 طب پژوهان هکمتان جم آزمايشگاه همدان همدان  همدان ، پل رسالت ابتداي بلوار واليت 8138220104

2276 راستگوي حقي آزمايشگاه همدان همدان  همدان ، خيابان بوعلي ، جنب پاساژ هما ، ابتداي کوچه شهيد محمدي 32534352

2277 پاستور آزمايشگاه همدان همدان  9-8همدان ، خيابان پاستور ،برج پاستور واحد  32514524

2278 سينا نهاوند مرکز تصوير برداري نهاوند همدان  3نهاوند ، خيابان ابوذر ، کوچه زينبيه ، مجتمع پزشکان آدرين طبقه اول واحد  8133224063

2279 درمانگاه دندان پزشکي لبخند دکتر محمدرضا صبوري دندانپزشکي گرمسار سمنان  خيابان امام ،ساختمان تجاري ارس طبقه دوم 02334229411

2280 آزمايشگاه جم آزمايشگاه تهران  تهران خيابان شهيد مطهري،خيابان فجر،بيمارستان جم،آزمايشگاه و پاتولوژي جم 02188303228

2281 سينا فيزيوتراپي مالير همدان  مالير خيابان سعدي ، کوچه مهاجر ، فيزيوتراپي حسني 32213265

2282 شفا آزمايشگاه مالير همدان  مالير ، ضلع غربي پارک چمران ، کوچه صفا ، مجتمع صفا 32229044

2283 دندان پزشکي آيدين پسانيده دندانپزشکي اروميه آذربايجان غربي  خيابان امام ،روبروي بيمارستان شفا ، بن بست قاسملو: اروميه  044-32259742

2284 پارس مالير آزمايشگاه مالير همدان  مالير خيابان سعدي ، روبروي بانک تجارت ، ساختمان پزشکلن پارس 32231800

2285 پرديس آزمايشگاه همدان همدان  ميدان صدا و سيما ، کوي وليعصر ، ايستگاه دوم ، درمانگاه شبانه روزي وليعصر ، آزمايشگاه پرديس 34277337

2286 عينک سازي پويا عينک سازي قروه کردستان  36خيابان شريعتي، پاساژ هستي، طبقه همکف، واحد  08735230223

2287 پژواک مرکز تصوير برداري همدان همدان  9خيابان بوعلي ،کوچه نيلي ، ساختمان پزشکان مرکزي ، طبقه دوم واحد  32513040

2288 مرکز جراحي محدود نور مرکز جراحي محدود سنندج کردستان  ميدان امام شافعي، خيابان شهيد بهشتي 08733565448

2289 دندانپزشکي دکتر راحله صلح ميرزايي دندانپزشکي بوشهر بوشهر  ميدان امام به سمت خيابان فرودگاه، روبروي بانک کار آفرين پاساژکسري، طبقه پنجم 07791001134

2290 دندانپزشکي دکتر اميرعباس شيري دندانپزشکي بوشهر بوشهر  ميدان امام به سمت خيابان فرودگاه، روبروي بانک کار آفرين، پاساژکسري، طبقه پنجم 07791001140

2291 دندانپزشکي دکتر پريسا رضائي دندانپزشکي بوشهر بوشهر  خيابان امام خميني،روبروي بانک کشاورزي، طبقه دوم ساختمان پارسا 07733558908

2292 دندانپزشکي دکتر محمدامين آماره دندانپزشکي بوشهر بوشهر  ، جنب دفتر امام جمعه2چغادک،روبروي خيابان شهيد عاشوري،جنب ساختمان رويال، طبقه اول، واحد  07733423779

2293 کلينيک فيزيوتراپي پارسا فيزيوتراپي بوشهر بوشهر  ، بين مرکز انتقال خون و داروخانه نويد ،داخل راهرو ،طبقه همکف(سنگي)خيابان امام خميني 07733342180

2294 مرکزي آزمايشگاه مالير همدان  مالير خيابان قائم مقامي دست راست نرسيده به حسيني سرچشمه 32214838

2295 خاتم االنبياء آزمايشگاه همدان همدان  طبقه پايين- همدان ، خيابان بوعلي ، مجتمع پزشکي پارس  32528356

2296 دندانپزشکي دکتر مريم فتحي دندانپزشکي تهران  تهران 5واحد-2طبقه-3پالک-خيابان گلزار يکم-ميدان پونک-تهران 02144601127

2297 مطب دکتر محمدحسين شهيدي مطب دامغان سمنان  7خيابان پرستار، ساختمان پزشکان مرکزي، واحد  02335252430

2298 دکتر رضا رازقي دندانپزشکي کرمانشاه  کرمانشاه 4 واحد 2پارکينگ شهرداري، جنب هتل راه کربال، ساختمان متخصصين ،طبقه ، 37210549

2299 ديانا مراديان دندانپزشکي کرمانشاه  کرمانشاه 3، واحد 2، طبقه 2 شهريور، ساختمان ماکو 17ميدان  38385044

2300 کمال باباجاني کردستاني دندانپزشکي کرمانشاه  کرمانشاه پاوه، خيابان انقالب اسالمي، روبروي تکيه، پاساژ رسولي، طبقه دوم

2301 عينک سازي  رائين عينک سازي بوشهر بوشهر  بوشهر، ميدان امام خميني، ابتداي خيابان بيسيم، مجتمع پزشکي مهر 7733556181

2302 سيب دندانپزشکي همدان همدان  8138277014 طبقه اول115همدان ، خيابان پاستور ، روبروي اورژانس 

2303 لنگرود-عينک چشمان  عينک سازي لنگرود گيالن  ط سوم-خيابان امام خميني ساختمان پارس کلينيک -لنگرود  42542855

2304 رشت-مرکز جراحي محدود ايران  مرکز جراحي محدود رشت گيالن  روبروي کميته امداد-رشت،گلباغ نماز  33731056

2305 آزمايشگاه دانش آزمايشگاه ايالم ايالم  مجتمع پزشکي ميالد نور- نبش کوچه عبداللهي-خيابان سعدي جنوبي 08433367054

2306 مرکز جراحي نامحدود خاتم النبيا مرکز جراحي محدود علي آباد گلستان  چهار راه جنگلده بوستان يکم-علي آباد 01734241669

2307 ايران آزمايشگاه همدان همدان  همدان خيابان بوعلي روبروي کوچه بيمه جنب فروشگاه چلچراغ 8132512189

2308 سينا آزمايشگاه همدان همدان  همدان ، خيابان بوعلي نرسيده ، به سينما قدس بن بست شيخ آزمايشگاه سينا 32510104

2309 موسوي آزمايشگاه رزن همدان  رزن ، سه راهي قروه ، ابتداي خيابان ستار ابراهيمي آزمايشگاه دکتر موسوي 8136225821

2310 آتا طب آزمايشگاه همدان همدان  --طبقه همکف-78پالک -خيابان گلستان-ميدان مدني-بلوارامام خميني-شهر قروه درجزين- بخش قروه درجزين - شهرستان رزن - همدان  8136462821

2311 آزمايشگاه دکتر واحديان آزمايشگاه گرگان گلستان  ،طبقه همکف، مجتمع پزشکان سرو22خيابان وليعصر ،عدالت 01732325798

2312 مطب دندانپزشکي فاطمه سويطي دندانپزشکي هويزه خوزستان  شهرستان هويزه منطقه نيس بازاذچه اوقاف خيابان علم الهدي روبه روي مسجد الشهدا 0613-6788272

2313 دندانپزشکي دکتر رامين فرازمند دندانپزشکي تهران  تهران 13 واحد 4تهران شهر ري باقر شهر ابتداي خيابان سي متري امام خميني ساختمان ابن سينا طبقه  55209367

2314 دندانپزشکي دکتر اکرم قنبري دندانپزشکي اليگودرز لرستان  جنب بانک قرض الحسنه مهر-خيابان وليعصر شمالي-اليگودرز-لرستان  43349120

2315 کلينيک دندانپزشکي دي دندانپزشکي خرم آباد لرستان  خرم آباد گلدشت شرقي ميدان آرش نرسيده به دادسرا 34406484

2316 دندانپزشکي سانازچاغروند دندانپزشکي پلدختر لرستان  لرستان پلدختر خيابان امام جنب سينا طب 6632221220

2317 دندانپزشکي دکتر نادر ذهابي دندانپزشکي خرم آباد لرستان  خرم آباد  ابتداي خيابان شفا 6633220374

2318 فيزيوتراپي حکمت فيزيوتراپي خرم آباد لرستان  خرم آباد چهارراه بانک  کوچه شجاع 6633331566

2319 کلينيک دندانپزشکي سينا دندانپزشکي خرم آباد لرستان  خرم آباد ميدان کيو 6633210682

2320 کلينيک دندانپزشکي سالمت دندانپزشکي کرمانشاه  کرمانشاه کرمانشاه ميدان جمهوري اسالمي ضلع غربي ميدان 37275736

2321 آزمايشگاه پاتوبيولوژي پويا آزمايشگاه کرمانشاه  کرمانشاه 290کرمانشاه مسکن بلوار گلها بعد از خيابان مطهري کوي جنب ساختمان سبحان پالک  34242982



2322 آزمايشگاه بهار آزمايشگاه کرمانشاه  کرمانشاه کرمانشاه بلوار طاق بستان 34221141

2323 آزمايشگاه پاتوبيولوژي جم آزمايشگاه کرمانشاه  کرمانشاه کرمانشاه خيابان دارائي نبش کوچه الدن 37277777

2324 کلينيک دندانپزشکي پاسداران دندانپزشکي تهران  تهران ، طبقه اول5پاسداران، بوستان دوم، خيابان گيالن، نرسيده به شهيد عراقي، پالک 02122323085

2325 محمدعلي عبائي دندانپزشکي ساري مازندران  8بلوارطالقاني، جنب بيمارستان حکمت، ساختمان حکيم، طبقه دوم، واحد 01133405289

2326 بيژن افضلي گروه دندانپزشکي کرمان کرمان  03432235007 طبقه اول40خيابان مطهري حدفاصل چهار راه احمدي و بسيج نبش کوچه 

2327 توانا فيزيوتراپي همدان همدان  همدان ، خيابان بين النهرين ، پشت پارک  بين النهرين 8138266020

2328 عينک پاستور عينک سازي تبريز آذربايجان شرقي  3 شهريور، رو به روي برج آذربايجان ، ساختمان پزشکان پاستور ط 17تبريز، خ  35559218

2329 2آزمايشگاه دانش  آزمايشگاه تبريز آذربايجان شرقي  تبريز، خ آزادي، تقلطع گلگشت، ساختمان آزادي 4133378775

2330 (ع)آزمايشگاه بيمارستان امام سجاد  آزمايشگاه تبريز آذربايجان شرقي  تبريز، بلوار استاد شهريار خيابان گلکار 33286693

2331 (ع)تصوير برداري بيمارستان امام سجاد  مرکز تصوير برداري تبريز آذربايجان شرقي  تبريز، بلوار استاد شهريار خيابان گلکار 33286693

2332 آزمايشگاه دانش آزمايشگاه دهگالن کردستان  -طبقه همکف-0پالک -کوچه خيام-کوچه راشدين-محله حرفه اي-شهر دهگالن- بخش مرکزي - شهرستان دهگالن - استان کردستان  08735128796

2333 زهرا حسيني دندانپزشکي ورزقان آذربايجان شرقي  44555046 ، طبقه اول551ورزقان، فلکه سونگون، پالک

2334 مطب دندانپزشکي دکتر سميه کريميان نژاد دندانپزشکي کرمان کرمان  2، واحد6بلوار فردوسي، جنب پارک نشاط، ساختمان آراد ، طبقه 32235213

2335 آزمايشگاه پاستور نو آزمايشگاه تبريز آذربايجان شرقي  2خيابان منجم، چهارراه نادر، اول کوچه باغ، ساختمان پاستور نو، طبقه  041328077770

2336 ديد برتر عينک سازي مالير همدان  مالير مقابل پارک چمران ، جنب مجتمع پزشکي حاج حاتم 08132250423

2337 دانش آزمايشگاه همدان همدان  همدان خيابان ميرزاده عشقي روبروي کلينيک امام 08138273005

2338 فرزان آزمايشگاه همدان همدان  6515638377، طبقه همکف،کدپستي 15استان همدان، شهرستان همدان، بخش مرکزي، شهر همدان، محله آرامگاه بوعلي سينا، آرامگاه بوعلي سينا، کوچه شهيد مصطفي نيلي، بن بست رسالت، پالک  08132534465

2339 دندانپزشکي سيد محمد ميرفالح دندانپزشکي بندرانزلي گيالن  1جنب مسجد ، ساختمان دماوند طبقه -چهار راه برق - خ مطهري - انزلي  44548109

2340 تصوير برداري جام جم شهريار مرکز تصوير برداري تهران  شهريار ميدان جهاد بلوار انقالب کوي انبيا بن بست اصفيا 65279352

2341 دندانپزشکي دکتر سيد قباد رهبرزاده دندانپزشکي کرمانشاه  کرمانشاه کرمانشاه مسکن بلوار گلها بعد از چهارراه مطهري روبروي بانک انصار پاساژ ميالد طبقه دوم 34230302

2342 دندانپزشکي ندا خانيان دندانپزشکي کرمانشاه  کرمانشاه 1کرمانشاه چهاراه نوبهار پايين تر از پاساژ پالزا ساختمان آرين طبقه اول واحد  38365405

2343 فيزيوتراپي شفا علي آباد فيزيوتراپي علي آباد گلستان  30بلوار امام رضا،فردوس  01734239550

2344 شهرعينک پزشکپور عينک سازي ياسوج کهکيلويه و بويراحمد  خيابان فردوسي، کوچه نجوا، شهر عينک پزشکپور 07433233234

2345 جمهوري عينک سازي نهاوند همدان  نهاوند خيابان ابوذر باالتر از کفش ملي به سمت شريعتي عينک جمهوري 08133243959

2346 بهمن رحيمي دندانپزشکي نهاوند همدان  8133245311 شهريور ابتداي خيابان دوحواهران ساختما ن امام رضا طبقه اول17نهاوند خيابان 

2347 آزمايشگاه تشخيص طبي دکتر رضواني آزمايشگاه شيروان خراسان شمالي  شيروان،خيابان شفا،آزمايشگاه دکتر رضواني.استان خراسان شمالي 58362220900

2348 فيزيوتراپي توان گستر يداللهي فيزيوتراپي اردل چهارمحال بختياري  اردل خيابان شهيد بهشتي 3834344928

2349 کلينيک راديوتراپي بيستون مرکز تصوير برداري کرمانشاه  کرمانشاه شهرک کيانشهر،جنب شهرک رسالت 38321701

2350 فيزيوتراپي پناه فيزيوتراپي ساري مازندران  خيابان قارن،روبروي بانک رفاه،ساختمان پزشکان شفا،طبقه اول 01133310450

2351 آزمايشگاه ياس آزمايشگاه ساري مازندران  بلوار کشاورز،جنب شهرک سپاه 01133231599

2352 مرکز تصويربرداري جواداالئمه مرکز تصوير برداري بجنورد خراسان شمالي  بلوار دولت 05832402036

2353 کلينيک چشم پزشکي نگاه مرکز چشم پزشکي سنندج کردستان  ،سنندج، ميدان سنه دژ، روبه روي سازمان انتقال خون" 08733289962

2354 مطب دندانپزشکي عباس فروتن مهر دندانپزشکي انديمشک خوزستان  70پالک (ع)خيابان پناهي بين خيابان اسحاق روشني و امام حسين -انديمشک  061-42642332

2355 دندانپزشکي دکتر احسان حبيبي وند دندانپزشکي تبريز آذربايجان شرقي  3تبريز، خيابان آزادي ، نرسيده به آبرسان، مهرگان پنجم، ساختمان سيلور ، ط  33379467

2356 آزمايشگاه پالسما آزمايشگاه تبريز آذربايجان شرقي  تبريز، خيابان آبرسان، روبه روي دفتر هواپيمايي هما، ساختمان ياس 36566263

2357 آزمايشگاه سينا آق قال آزمايشگاه آق قال گلستان  چهارراه اول-کوچه دکتر غني -خيابان شهيد رجايي 34531702

2358 فيزيوتراپي درمانگاه بهراد فيزيوتراپي تهران  تهران تهران فلکه دوم صادقيه بلوار اشرفي اصفهاني نرسيده به مرزداران جنب برج نگين رضا 44059760

2359 آزمايشگاه درمانگاه بهراد آزمايشگاه تهران  تهران تهران فلکه دوم صادقيه بلوار اشرفي اصفهاني نرسيده به مرزداران جنب برج نگين رضا 44059760

2360 آزمايشگاه درمانگاه حضرت علي اصغر آزمايشگاه تهران  ري تهران شهر ري فلکه دوم دولت آباد خيابان برادران شهيد بهشتي خيابان شهيد پور زاهد 33390555

2361 تصويربرداري درمانگاه حضرت علي اصغر درمانگاه تهران  ري تهران شهر ري فلکه دوم دولت آباد خيابان برادران شهيد بهشتي خيابان شهيد پور زاهد 33390555

2362 دندانپرشکي درمانگاه حضرت علي اصغر دندانپزشکي تهران  ري تهران شهر ري فلکه دوم دولت آباد خيابان برادران شهيد بهشتي خيابان شهيد پور زاهد 33390555

2363 جراحي محدود درمانگاه حضرت علي اصغر مرکز جراحي محدود تهران  ري تهران شهر ري فلکه دوم دولت آباد خيابان برادران شهيد بهشتي خيابان شهيد پور زاهد 33390555

2364 خدمات قلب و عروق درمانگاه  حضرت علي اصغر اکو وتست ورزش تهران  ري تهران شهر ري فلکه دوم دولت آباد خيابان برادران شهيد بهشتي خيابان شهيد پور زاهد 33390555

2365 تصويربرداري شاهين مرکز تصوير برداري تبريز آذربايجان شرقي  4135555616 شهريور جديد، روبه روي برج آذربايجان17تبريز، خ 

2366 آزمايشگاه اتم آزمايشگاه تبريز آذربايجان شرقي  35568812 شهريورجديد، روبه روي مسجد حاج غفار، ساختمان نيک طبقه اول17تبريز، خ 

2367 دندانپزشکي درمانگاه فرهنگيان دندانپزشکي خراسان جنوبي بيرجند 13و11حد فاصل طالقاني -خيابان آيت اهلل طالقاني -بيرجند  056-32227133

2368 تصويربرداري درمانگاه فرهنگيان مرکز تصوير برداري خراسان جنوبي بيرجند 13و11حد فاصل طالقاني -خيابان آيت اهلل طالقاني -بيرجند  056-32227133

2369 کاردرماني درمانگاه فرهنگيان پاراکلينيک خراسان جنوبي بيرجند 13و11حد فاصل طالقاني -خيابان آيت اهلل طالقاني -بيرجند  056-32227133

2370 گفتار درماني درمانگاه فرهنگيان پاراکلينيک خراسان جنوبي بيرجند 13و11حد فاصل طالقاني -خيابان آيت اهلل طالقاني -بيرجند  056-32227133

2371 فيزيوتراپي درمانگاه فرهنگيان فيزيوتراپي خراسان جنوبي بيرجند 13و11حد فاصل طالقاني -خيابان آيت اهلل طالقاني -بيرجند  056-32227133

2372 عينک سازي درمانگاه فرهنگيان عينک سازي خراسان جنوبي بيرجند 13و11حد فاصل طالقاني -خيابان آيت اهلل طالقاني -بيرجند  056-32227133

2373 اپتومتري  درمانگاه فرهنگيان اپتومتري خراسان جنوبي بيرجند 13و11حد فاصل طالقاني -خيابان آيت اهلل طالقاني -بيرجند  056-32227133

2374 شنوايي سنجي  درمانگاه فرهنگيان پاراکلينيک خراسان جنوبي بيرجند 13و11حد فاصل طالقاني -خيابان آيت اهلل طالقاني -بيرجند  056-32227133

2375 مرکز تصوير برداري فرهنگيان يزد مرکز تصوير برداري يزد يزد  خيابان شهيد رجايي ،ابتداي خيابان معلم 36261550

2376 آزمايشگاه  فرهنگيان يزد آزمايشگاه يزد يزد  خيابان شهيد رجايي ،ابتداي خيابان معلم 36261550

2377 کلينيک دندانپزشکي  فرهنگيان يزد دندانپزشکي يزد يزد  خيابان شهيد رجايي، ابتداي خيابان معلم 36261550

2378 عينک سازي فراديد يزد عينک سازي يزد يزد  ميدان باهنر، جنب کوچه دکتر شاهي

2379 آزمايشگاه جهاد دانشگاهي يزد آزمايشگاه يزد يزد  ازادشهر، نرسيده به فلکه سوم، روبروي تاالر نور، داخل کوچه شهيد نکويي 37203081

2380 مرکز جراحي محدود فاطمه الزهرا مرکز جراحي محدود يزد يزد  3125469 متري امام شهر52بلوار وليعصر 

2381 کلينيک تصوير برداري دي مرکز تصوير برداري يزد يزد  بلوار طالقاني، جنب بانک ملي، بن بست قدس 36227017

2382 فيزيو تراپي سعادت خواه فيزيوتراپي يزد يزد  ميدان مهديه، انتهاي کوچه بيمارستان مادر 36241711

2383 راديولوژي دنداني دکتر مهدوي راديولوزي گرگان گلستان  24و 22بين عدالت -خيابان وليعصر-گرگان 32322598

2384 نزاجا تبريز (ع)آزمايشگاه بيمارستان امام علي  آزمايشگاه تبريز آذربايجان شرقي  خيابان آزادي ، نرسيده به چهار راه ارتش 354215719

2385 نزاجا تبريز (ع)تصوير برداري بيمارستان امام علي  مرکز تصوير برداري تبريز آذربايجان شرقي  خيابان آزادي ، نرسيده به چهار راه ارتش 354215719

2386 فيزيوتراپي بهبود تبريز فيزيوتراپي تبريز آذربايجان شرقي  خ وليعصر، خيابان تختي شرقي ، نبش خ استاندارد ، ط زير زمين درمانگاه مهتاب 4133324581

2387 مطب دندانپزشکي دکتر معين آرامون دندانپزشکي کرمان کرمان  ساختمان شفا-خيابان شفا 32478155

2388 عينک سازي علي عينک سازي خراسان جنوبي بيرجند خيابان مفتح ،عينک سازي علي-خيابان طالقاني -بيرجند  5632213606

2389 فيزيوتراپي سروستان فيزيوتراپي تهران  تهران 12واحد-3طبقه-59پالک-بين سروستان سوم و چهارم آبي-ابتداي پاسداران-سه راه ضرابخانه-خيابان شريعتي-تهران 02122886454

2390 آزمايشگاه سالم آزمايشگاه تبريز آذربايجان شرقي  تبريز، پيشقدم مجتمع پزشکي سالمت طبقه اول 33259601

2391 کلينيک دندانپزشکي کسري يزد دندانپزشکي يزد يزد  ،بلوار پروفسور حسابي، نبش بلوار فلسطين(نعل اسبي)ميدان فرهنگ  38214234

2392 آزمايشگاه لقمان يزد آزمايشگاه يزد يزد  خيابان کاشاني، روبروي پارک هفتم تير، کوچه حسين علي گل 38275385

2393 آزمايشگاه تخت طاووس آزمايشگاه تهران  تهران 176پالک-بين مفتح و اميراتابک-خيابان استاد مطهري-تهران 02188846812

2394 آزمايشگاه تشخيص طبي نامدار آزمايشگاه تهران  تهران 118پالک-بين ميدان سلماس و خيابان کاج-خيابان فتحي شقاقي غربي-يوسف آباد 02188638259

2395 فيزيوتراپي پيام سالمت فيزيوتراپي تهران  تهران 9واحد-5طبقه-ساختمان پليکان-نبش باغستان دوم-روبروي بيمارستان مدرس-باالتر از ميدان کاج-بلوار سعادت آباد 02122093067

2396 آزمايشگاه مبناي دانش آزمايشگاه تهران  تهران 9پالک-کوي الله-انتهاي اتوبان ارتش-ميني سيتي-تهران 02122193018

2397 شرکت تعاوني خدمات بهداشتي و درماني دارآباد سيستم ايرانيان)آزمايشگاه پاتوبيولوژي دارآباد ) آزمايشگاه تهران  تهران 3ميدان داراباد، ايستگاه مدرسه، نبش کوچه نديم، کاموئي پ 02126108572

2398 دکتر فاطمه نوروزاني دندانپزشکي زنجان زنجان  زنجان ميدان قائم ابتداي کوچه مشکي مجتمع دندان پزشکي رز 2433468440

2399 دندان پزشکي بهمن دکتر سعيده اجلي دندانپزشکي زنجان زنجان  زنجان پونک بيمارستان بهمن 33039466

2400 آزمايشگاه پاتولوژي پاستور آزمايشگاه شهرکرد چهارمحال بختياري  42شهرکرد ميدان انقالب ابتداي خيابان ملت کوچه  3832270477

2401 مرکز تصوير برداري آفاق طب مهر مرکز تصوير برداري شهرکرد چهارمحال بختياري  36شهرکرد ميدان انقالب بلوار هفده شهريور کوچه  3833343272

2402 دندانپزشکي دکتر عبدالرضا موالنا دندانپزشکي گرگان گلستان  طبقه دوم-مجتمع الله زاري-6نبش عدالت-گرگان 01732352936

2403 فيزيوتراپي تسکين فيزيوتراپي گرگان گلستان  طبقه دوم-مجتمع پارسه-7گلشهر -گرگان 32542951

2404 دندانپزشکي دکتر زينب مهدي نژاد دندانپزشکي زاهدان سيستان و بلوچستان  چهارراه خيابان اميرالمومنين و خيابان مصطفي خميني ، روبه روي ثبت احوال 33218726

2405 مرکز فيزيوتراپي درمان فيزيوتراپي زاهدان سيستان و بلوچستان  33441128 ، جنب کاالي پزشکي رويان طب5خيابان مدرس ، نبش مدرس : زاهدان 

2406 آزمايشگاه مهر آراد آزمايشگاه تبريز آذربايجان شرقي  29تبريز، خ الله، شهرک فجر، خ نگارستان، پالک  34460122

2407 دندانپزشکي درمانگاه مهتاب دندانپزشکي تبريز آذربايجان شرقي  تبريز، وليعصر، خ تختي شرقي ، نبش خيابان استاندارد، درمانگاه مهتاب، دندانپزشکي مهتاب 33339855

2408 دندانپزشکي دکتر مهدي پرورش دندانپزشکي مرند. آذربايجان شرقي  مرند خ ايستگاه صمصامي، ساختمان شيخ الرئيس 4142277287

2409 فيزيوتراپي خاتم فيزيوتراپي تبريز آذربايجان شرقي  35565424 شهريور، رو به روي برج امپراطور،  ساختمان کسري17تبريز، خ 

2410 دندانپزشکي زهره مهين خواه آزمايشگاه رفسنجان کرمان  رفسنجان ،بلوار طالقاني روبروي آبشار پسته طبقه باالي فروشگاه ال سي من، 03434265476

2411 آزمايشگاه محک ميبد آزمايشگاه ميبد يزد  ميبد بلوار بسيج روبرو بيمارستان امام جعفرصادق ساختمان پزشکان مهر 3532362020

2412 دندانپزشکي دکتر محمدرضا بي طرف دندانپزشکي يزد يزد  3538245764 ساختمان سروستان طبقه دوم1يزد صفائيه چهار راه پژوهش خيابان استاد احمد آرام بين کوچه بهار و ميرداماد 

2413 تصوير برداري درمانگاه موالنا مرکز تصوير برداري تبريز آذربايجان شرقي  تبريز، شهرک باغميشه، بعد از ميدان ارغوان ، درمانگاه موالنا 04136689836-7

2414 آزمايشگاه درمانگاه موالنا آزمايشگاه تبريز آذربايجان شرقي  تبريز، شهرک باغميشه، بعد از ميدان ارغوان ، درمانگاه موالنا 04136689836-7

2415 فيزيوتراپي درمانگاه موالنا فيزيوتراپي تبريز آذربايجان شرقي  تبريز، شهرک باغميشه، بعد از ميدان ارغوان ، درمانگاه موالنا 04136689836-7

2416 دندانپزشکي درمانگاه موالنا دندانپزشکي تبريز آذربايجان شرقي  تبريز، شهرک باغميشه، بعد از ميدان ارغوان ، درمانگاه موالنا 04136689836-7

2417 آزمايشگاه دکتر نوروزي آزمايشگاه شبستر آذربايجان شرقي  شبستر؛ خيابان شيخ محمود، پشت شهرداري 041-42423641

2418 کلينيک دندانپزشکي سيب سالمت دندانپزشکي قم قم  20پالک-ابتداي خيابان بوعلي-خيابان شهيد صدوقي-قم 025-32940700

2419 ازمايشگاه بهار آزمايشگاه اهواز خوزستان  27پهلوان شرقي پالک -اهواز

2420 فيزيوتراپي رازي فيزيوتراپي خراسان جنوبي بيرجند 3 ساختمان بينا طبقه اول واحد 18خراسان جنوبي ،بيرجند،خيابان آيت اهلل طالقاني ،طالقاني  05632238390

2421 دندانپزشکي وحيد کردکوي دندانپزشکي کردکوي گلستان  روبروي بانک ملي-خيابان شهيد بهشتي -کردکوي 017343467377

2422 عينک سازي محسني نژاد عينک سازي کرمان کرمان  20کرمان خيابان امام جمعه جنب کوچه 32245000

2423 دندانپزشکي دکتر رضوان فاتحي چنار دندانپزشکي رفسنجان کرمان  رفسنجان خيابان امام خميني 34269300

2424 آزمايشگاه و پاتولوژي تشخيصي نادر آزمايشگاه رامسر مازندران  روبه روي دفتر هواپيمايي هما (ابريشم محله  )مازندران رامسر خيابان شهيد مطهري  1155222410

2425 دندانپزشکي دکتر قلي زاده دندانپزشکي رامسر مازندران  مازندران رامسر خيابان شهيد مطهري روبه روي پاساژ اصغريان 1155255151

2426 فيزيوتراپي شفا رامسر فيزيوتراپي رامسر مازندران  1155224181 ساختمان ارم39مطهري - مازندران رامسر روبه روي بيمارستان 

2427 راديولوژي و تصويربرداري ساغر مرکز تصوير برداري گرگان گلستان  32251638 ساختمان پونا4و2بين عدالت -گرگان

2428 (طنين)تصويربرداري دکتر عطائي اسکوئي مرکز تصوير برداري تبريز آذربايجان شرقي  2002 شهريور جديد، تقاطع طالقاني، جنب آزمايشگاه دانش، ساختمان 17تبريز، خ  041-35570037

2429 عينک فروشي پگاه عينک سازي تبريز آذربايجان شرقي  تبريز، خ امام، روبه روي پارکينگ طبقاتي تربيت، عينک پگاه 35542513

2430 عينک نگاه عينک سازي البرز کرج 36500098 شرقي طبقه فوقاني امور مشترکين14کرج ، فرديس ، فلکه دوم خيابان 

2431 عينک سازي نگاه عينک سازي املش گيالن  278پالک -ساختمان مادر-جنب درمانگاه قائم-کوچه طاهري-روبروي بانک کشاورزي-خيابان امام خميني 42728680

2432 دندانپزشکي دکتر فرخ پورنيا دندانپزشکي تهران  تهران 1765پالک-روبروي قنادي کاخ و بانک شهر-باالتر از پمپ بنزين-اميرآباد شمالي-تهران 2188022967

2433 (دکتر علي اسمعيل زاده بختياري  )دندانپزشکي امير  دندانپزشکي تهران  تهران طبقه دوم داروخانه آرسته-146پالک-روبروي ديستان شهيد مدني-بعد از ممي نژاد-بين شاه محمدي و قليچ خاني-سي متري جي-تهران 02165030429

2434 عينک سازي عالمه عينک سازي تهران  تهران پاساژ سهيل- غربي18نبش خيابان -خيابان عالمه شمالي-سعادت آباد-تهران 2122091591

2435 مرکز سرپايي بيمارستان رازي بيرجند پاراکلينيک خراسان جنوبي بيرجند بيمارستان رازي-خيابان غفاري -بيرجند 05631626067

1128 نيکان بيمارستان تهران  تهران  بهمن22ميدان اقدسيه، خيابان 

1879 بيمارستان نيکان غرب بيمارستان تهران  تهران -طبقه اول-6پالک -بهمن22خيابان -خيابان شهيد مسعود تيموري-اراج-شهر تهران- بخش مرکزي - شهرستان تهران - استان تهران  71062950

2438 مرکز سرپايي بيمارستان شهدا قائن پاراکلينيک خراسان جنوبي قائن خراسان جنوبي ،قاين 05631628095

1090 مهرگان بيمارستان اصفهان اصفهان  خيابان شيخ بهايي، جنب بانک رفاه 031-32338848

2440 مرکز سرپايي بيمارستان مصطفي خميني طبس پاراکلينيک خراسان جنوبي طبس بلوار مطهري، بيمارستان شهيد سيد مصطفي خميني 05632383000

2441 بيرجند (عج)مرکز سرپايي بيمارستان ولي عصر  پاراکلينيک خراسان جنوبي بيرجند خيابان غفاري، خيابان زکرياي رازي، روبروي دانشگاه علوم پزشکي 05631622071

2442 فردوس(ص)مرکز سرپايي بيمارستان حضرت رسول پاراکلينيک خراسان جنوبي فردوس بلوار امام رضا- فردوس - خراسان جنوبي  05631627300

1091 مهرگان بيمارستان کرمان کرمان  3خيابان شهيد کامياب، کوچه  03433491225

1071 (ع)موسي بن جعفر  بيمارستان مشهد خراسان رضوي  جنب پمپ بنزين- (ع)خيابان امام رضا  051-38596061

1072 (ع)موسي بن جعفر  بيمارستان قوچان خراسان رضوي  خيابان پرستار 05147233412-15

2446 مرکز سرپايي بيمارستان ايرانمهر بيرجند پاراکلينيک خراسان جنوبي بيرجند خراسان جنوبي ، بيرجند ،خيابان غفاري 05631626842

2447 بيرجند (ع)مرکز سرپايي بيمارستان امام رضا پاراکلينيک خراسان جنوبي بيرجند خيابان طالقاني 05632222300

2448 بيرجند (ع)کلينيک دندانپزشکي حضرت ابوالفضل  دندانپزشکي خراسان جنوبي بيرجند خيابان طالقاني 05632222300

1096 ميالد بيمارستان کاشان اصفهان  خيابان بهشتي، کوچه شهيدديمي 031-55461717

2450 کلينيک تخصصي دانشگاه کلينيک خراسان جنوبي بيرجند خراسان جنوبي،بيرجند ،خيابان آيت اهلل طالقاني 05631624400

2451 مرکز سرپايي بيمارستان آتش دست نهبندان پاراکلينيک خراسان جنوبي نهبندان بلوار دانشگاه 05631621912

2452 مرکز سرپايي بيمارستان چمران فردوس پاراکلينيک خراسان جنوبي فردوس خيابان مطهري 05632722801

2453 مرکز سرپايي بيمارستان شفا بشرويه پاراکلينيک خراسان جنوبي بشرويه بلوار جهاد-بشرويه -خراسان جنوبي  05631622071

2454 دندان پزشکي فارابي دندانپزشکي زنجان زنجان  کوچمشکي چهارراه سوم کلينيک فارابي 33474150

2455 تصويربرداري فارابي مرکز تصوير برداري زنجان زنجان  کوچمشکي چهارراه سوم کلينيک فارابي 33474150

2456 مطب دندانپزشکي دکتر امين مرزبان دندانپزشکي خرم آباد لرستان  خرم آباد بين چهارراه فرهنگ و پل دارايي زاده 06633324334

2457 مطب دندانپزشکي دکتر سپيده سهرابي دندانپزشکي خرم آباد لرستان  خرم آباد بين چهارراه فرهنگ و پل دارايي زاده 6633324334

2458 عينک مرکزي عينک سازي خرم آباد لرستان  خرم آباد شهداي شرقي جنب پل شهدا 6633301667

2459 مطب دندان پزشکي دکتر احمدي دندانپزشکي خرم آباد لرستان  خرم آباد شهداي شرقي ساختمان تابان 9375312270

2460 دکتر بهروز احمدي دندانپزشکي همدان همدان  8همدان ، خيابان خواجه رشيد کوچه مرواريد ، ساختمان بيمه رازي طيقه سوم واحد  08138324039

2461 فيزيوتراپي آزاليا فيزيوتراپي همدان همدان  خيابان بوعلي ، ساختمان پزشکان سينا طبقه دوم فيزيوتراپي آزاليا 08132531910

2462 عينک سازي ساينا عينک سازي تهران  تهران جنب فروشگاه ماهان-روبروي بانک ملي-خيابان مالک اشتر غربي-جيحون-آزادي-تهران 02166834894

2463 فيزيوتراپي توان يار فيزيوتراپي تهران  تهران 10واحد-4طبقه-134پالک  (چاوش  )کوچه شهيد فرض اله صمدزاده -خيابان مهران-شهرک شريعتي-تهران 02155856711

2464 فيزيوتراپي آرزوي سالمت فيزيوتراپي تهران  تهران 3طبقه-1پالک-ساختمان پزشکان جاهد-خيابان ذوالفقاري نبش کوچه نوروزي-خاوران-تهران 02133000894

2465 عاج دندانپزشکي همدان همدان  (ياسمين )همدان ، خيابان طالقاني ، کوچه وليد آبادي  08132222202

2466 عينک سازي سناتور عينک سازي کرمان کرمان  4کرمان خيابان استقالل بعد ازکوچه  32435313



2467 دکتر نسترن سعيدي دندانپزشکي بندرخمير هرمزگان  9واحد- طبقه سوم - ساختمان افرا - روبروي هايپرزيتون - بلوارامام خميني - بندر خمير  076-33228603

2468 دکتر حسين ناصري بازياري دندانپزشکي ميناب هرمزگان  درمانگاه حکمي- روستاي حکمي - جاده ميناب به تياب -  شهرستان ميناب -استان هرمزگان 

2469 آزمايشگاه پاتوبيولوژي حکيم آزمايشگاه تبريز آذربايجان شرقي  طبقه اول-تبريز، فلکه دانشگاه ، اول خيابان دانشگاه ، ساختمان پزشکان نور 33367780-1

2470 فيزيوتراپي دکتر وحيد فيزيوتراپي کردکوي گلستان  روبروي بانک ملي-خيابان شهيد بهشتي -کردکوي 017343467377

1291 (عج)بيمارستان وليعصر بيمارستان قم قم  بلوارجمهوري اسالمي 025-32122143

1104 (ص)نبي اکرم  بيمارستان خنج فارس  خنج بلوار خاتم االنبياء 07152620051-4

1105 نجميه بيمارستان تهران  تهران خيابان حافظ، تقاطع جمهوري

2474 آزمايشگاه پاتوبيولوژي دي آزمايشگاه سنندج کردستان  سنندج، خيابان مولوي، ساختمان پزشکان مولوي 08733245472

2475 مطب دندانپزشکي دنا پيرعباسي دندانپزشکي مسجدسليمان خوزستان  روبه روي عکاسي ژيال ساختمان هالل احمر-مسجد سليمان 

2476 آزمايشگاه پاتوبيولوژي دکتر ابوطالب آزمايشگاه بوشهر بوشهر  استان بوشهر، خورموج، خيابام مطهري، جنب مخابرات

1117 نقوي بيمارستان کاشان اصفهان  خيابان شهيد ر جايي

1179 نور البرز بيمارستان البرز کرج 4جهانشهر، ميدان هالل احمر، ابتداي کوچه فريما، پالک  34496990

1122 نور شهريار بيمارستان تهران  شهريار ضلع غربي تقاطع سپاه، ابتداي شهرک صدف 02265577001

1125 نورنجات بيمارستان تبريز آذربايجان شرقي  خيابان حافظ 041-33371985-86

1127 نيک نفس بيمارستان رفسنجان کرمان  رفسنجان خيابان شهدا 3434259030

1145 هاجر بيمارستان شهرکرد چهارمحال بختياري  خيابان پرستار

2483 آزمايشگاه مانا آزمايشگاه تهران  تهران 150تهران خيابان کريم خان زند خيابان ايرانشهر نرسيده به طالقاني ساختمان  88820833

2484 عينک سازي يغمايي عينک سازي تهران  تهران 364تهران خيابان فلسطين روبروي سفارت فلسطين پالک  66413929

2485 آزمايشگاه داورپناه آزمايشگاه تهران  تهران خيابان حافظ شمالي باالتراز چهارراه کالج روبروي ضلع شرقي دبيرستان البرز کوچه حيات-تهران 88934015

2486 عينک سازي کاوياني فر عينک سازي تهران  تهران 8پاساژ بازار بزرگ سعيد پالک -چهارراه حافظ کوچه زرتشتيان کوچه کيخسروشاهرخ- تهران 

2487 مرکز انکولوژي نگين آزادي آزمايشگاه تهران  تهران 52واحد -10طبقه -مجتمع تجاري واداري نگين آزادي-149پالک -خيابان آزادي-کوچه بيمارستان کمک-محله جمالزاده-تهران 62756000

2488 آزمايشگاه پارسه آزمايشگاه تهران  تهران طبقه اول-137پالک -بزرگراه محمد علي جناح - ( غربي 25 )خيابان شهيد عباسعلي عابدزاده-صادقيه-تهران 44287633

1146 هتل گاندي بيمارستان تهران  تهران 130، پالک 2خيابان گاندي جنوبي، ابتداي خيابان خالداسالمبولي،روبروي آنتن شبکه  02142624

2490 فيزيو تراپي قائم فيزيوتراپي زنجان زنجان  8زنجان زينبيه غربي کوچه عطائي جنب آزمايشگاه اميد پالک  33332674

2491 آزمايشگاه پارس ساوه آزمايشگاه ساوه مرکزي  8642227810 ساختمان مهرگان11ساوه ميدان مخابرات پياده رو امام کوچه امام خميني 

2492 درمانگاه دندانپزشکي دکتر احمدي دندانپزشکي اراک مرکزي  اراک خيابان جهان پناه مجتمع آسا طبقه اول 8633123030

2493 دندانپزشکي سينوهه دندانپزشکي اراک مرکزي  1-اراک خيابان عباس آباد روبروي مسجد حاج آقا صابر کوچه شمس ساختمان سينوهه طبقه  8632233766

2494 دندانپزشکي دکتر آباريان دندانپزشکي خمين مرکزي  1خمين خيابان آزادي بعداز دانشگاه علوم پزشکي نبش پارکينگ شهرداري طبقه اول واحد 8646225422

2495 آزمايشگاه بيمارستان قلب فرشچيان آزمايشگاه همدان همدان  خيابان مهديه باالتر از دانشگاه بوعلي سينا- همدان 08138251244

2496 تصويربرداري  بيمارستان قلب فرشچيان مرکز تصوير برداري همدان همدان  خيابان مهديه باالتر از دانشگاه بوعلي سينا- همدان 08138251244

2497 دندانپزشکي دکتر فريبا قادري دندانپزشکي سنندج کردستان  22سنندج، ميدان آزادي، کوچه بيمه ايران، ساختمان آزادي، پالک  08733285646

694 شهيد محالتي بيمارستان تبريز آذربايجان شرقي  ، نرسيده به ميدان جهاد،ايستگاه قند و شکر (راه آهن) بهمن 22تبريز، خيابان  34495282

2046 نزاجا تبريز (ع)بيمارستان امام علي  بيمارستان تبريز آذربايجان شرقي  تبريز، خيابان آزادي ، نرسيده به چهار راه ارتش 354215719

737 (ع)علي ابن ابيطالب بيمارستان قم قم  ساالريه خيابان سينا 32914951

2501 (شبانه روزي)درمانگاه دندانپزشکي کيان دندانپزشکي بوشهر بوشهر  7بوشهر، خيابان يادگار امام، نبش مهتاب 

2502 آزمايشگاه تشخيص طبي آراد آزمايشگاه البرز کرج کرج، خيابان شهيد بهشتي،نرسيده به ميدان سپاه،برج طاق کسري طبقه اول 34440277

2503 فيزيوتراپي شهدا فيزيوتراپي البرز کرج 32208621 ، ساختمان نورا طبقه همکف19کرج ، ميدان شهدا ، ابتداي خيابان بهار ، پالک 

2504 آزمايشگاه مهر آزمايشگاه تاکستان قزوين  22تاکستان خيابان امام خميني کوچه رسالت  35245161

2505 آزمايشگاه پاتوبيولوژي رازي آزمايشگاه ياسوج کهکيلويه و بويراحمد  ساختمان اول سمت چپ (5مرداد)ياسوج کوچه روبروي بيمارستان شهيد بهشتي  7433222971

2506 دندان پزشکي بابک زندي فر دندانپزشکي اروميه آذربايجان غربي  تقاطع خيام شمالي و مدني طبقه فوقاني ، بانک قرض ا الحسنه مهرايران ،ساختمان کيميا ،طبقه چهارم: اروميه  044-32253029

2507 موسسه عينک سازي زايس عينک سازي نيشابور خراسان رضوي  عينک زايس-نبش پاساژ شهرداري - خيابان امام -نيشابور  051-43357037

2508 موسسه عينک قائم عينک سازي مشهد خراسان رضوي  1نبش رضا -احمد آباد - مشهد  051-38413050

2509 آزمايشگاه رويان آزمايشگاه نيشابور خراسان رضوي  2ساختمان پزشکان حکيم  طبقه - کوچه بن بست اميدي-روبروي باغ ملي - نيشابور 051-43351554

2510 کلينيک دندانپزشکي نيايش دندانپزشکي مشهد خراسان رضوي  278 پالک 8 و 6بين گاز - خيابان گاز - مشهد  051-37392313

2511 کلينيک دندانپزشکي سالمت فکوري دندانپزشکي مشهد خراسان رضوي  28حد فاصل سه راه هنرستان و فکوري - بلوار فکوري - مشهد 051-38902381

2512 کلينيک دندانپزشکي اطلس دندانپزشکي مشهد خراسان رضوي  33859416-051 جنب بانک ملت6 و 4بين مهدي - کوي سيدي - مشهد 

2513 داروخانه مرکزي داروخانه همدان همدان  همدان ، آرامگاه بوعلي سينا بين پاستور و بينن النهرين داروخانه مرکزي

2514 (کبودرآهنگ  )دکتر زهره سهرابي نژاد  داروخانه کبودرآهنگ همدان  شهرستان کبودرآهنگ ، خيابان شهيد مطهري ، جنب بانک مهر 35222731

2515 نصرتي مالير داروخانه مالير همدان  مالير ، ابتداي خيابان قايم مقام 32227583

2516 درمانگاه دندانپزشکي رازي دندانپزشکي زنجان زنجان  221زنجان اسالم آباد خيابان رحمان امامي پالک  33531592

2517 آزمايشگاه دکتر توسلي آزمايشگاه اردبيل اردبيل  اردبيل، ميدان ورزش، خيابان پاسداران، روبروي زورخانه، ساختمان پزشکان رويان، طبقه همکف 04533255656

2518 دندانپزشکي دکتر آلجاي امين شکروي دندانپزشکي ساوه مرکزي  ساوه، خيابان امام کوچه صالحي ساختمان صالحي طبقه سوم 08642214466

2519 دندانپزشکي دکتر محمدرضا بني جمالي دندانپزشکي اراک مرکزي  12اراک خيابان شهيد شيرودي مجتمع پزشکي خرم طبقه سوم واحد  08633140002

2520 عينک سازي سان اپتيک عينک سازي اردبيل اردبيل  اردبيل، ميدان سرچشمه، کوي شمس، عينک سان اپتيک 04533251646

2521 زهرا علي زاده دندانپزشکي اردبيل اردبيل  اردبيل، سرچشمه، کوي شمس، ساختمان پزشکان خيام، طبقه اول 04533251644

2522 دندانپزشکي دکتر مريم نظري دندانپزشکي دليجان مرکزي  2دليجان خيابان رازي ساختمان سپهر طبقه اول واحد  08644227744

2523 فيزيوتراپي آرشيدا فيزيوتراپي اراک مرکزي  اراک خيابان امام چهارراه دکتر حسابي نبش هفده متري ملک باالي داروخانه دکتر قاسمي طبقه سوم

2524 فيزيوتراپي آترينا فيزيوتراپي البرز کرج 33120 ساختمان نسترن طبقه پنجم273کرج ، خيابان درختي،روبروي ميدان عطار،جنب بانک سپه،پالک 

2525 آزمايشگاه مهراد آزمايشگاه اراک مرکزي  اراک خيابان شهيد بهشتي چهارراه هالل احمر جنب بانک پارسيان ساختمان غدير طبقه دوم 08632210879

1139 (عج)وليعصر  بيمارستان بردسکن خراسان رضوي  خيابان قائم 5155422400

2527 آزمايشگاه دکتر کالنتري آزمايشگاه مياندوآب آذربايجان غربي  جنب داروخانه حيان-نرسيده به چهار راه -خيابان امام :مياندوآب 044-45225545

2528 سونوگرافي بهار مرکز تصوير برداري مياندوآب آذربايجان غربي  -خرداد زيرزمين ساختمان ارم15پشت پارک معلم خيابان : مياندوآب  044-45233910

2529 آزمايشگاه سينا آزمايشگاه مياندوآب آذربايجان غربي  خيابان طالقاني روبروي مدرسه فاطمه الزهرا: مياندوآب  044-45224090

2530 دندانپزشک عاطفه پيري دندانپزشکي اهواز خوزستان  18 واحد 5 شرقي مجتمع پاستور طبقه 4کيانپارس خيابان - اهواز 061-33920519

2531 فيزيو تراپي ارمغان تندرستي فيزيوتراپي مسجدسليمان خوزستان  مسجد سليمان دره اشکفت باالتر از پزشکي قانوني

2532 عينک سازي ميالد عينک سازي مسجدسليمان خوزستان   شهريور17مسجد سليمان خيابان آزادي نبش خيابان 

2533 آزمايشگاه دکتر طهماسبي آزمايشگاه بندرماهشهر خوزستان  ماهشهرخيابان منتظري 0615-2369253

1137 رزن (عج)وليعصر  بيمارستان رزن همدان  رزن (عج )رزن ، باالتر از ميدان جهاد ، بيمارستان وليعصر  36226044

2535 نياوران مد آريا درمانگاه تهران  تهران 16پالک-خيابان محمود احمدي زماني-خيابان مقدسي 028111911

2536 عينک سازي پارسيا عينک سازي تهران  تهران به سمت درياچه شهداي خليج فارس ميدان ساحل ضلع جنوبي ميدان-انتهاي همت غرب 02144762095

2537 دندانپزشکي پارسيا دندانپزشکي تهران  تهران به سمت درياچه شهداي خليج فارس ميدان ساحل ضلع جنوبي ميدان-انتهاي همت غرب 02144762095

2538 آزمايشگاه نيلو آزمايشگاه شيراز فارس  ، ساختمان شيراز نقش، طبقه اول (هفت تير)فارس،شيراز،خيابان زند،ابتداي بيست متري سينما سعدي 07132337063

1142 (عج)وليعصر بيمارستان شهربابک کرمان  بلوار جهاد 03434112150

2540 مرکز تصويربرداري نور مرکز تصوير برداري قم قم  کوچه يکم-ابتداي بلوارشاهد-نيروگاه-قم 02538844040

2541 مطب دندانپزشکي دکتر نوشين خديوي دندانپزشکي شيراز فارس  10، واحد 5، روبروي خيابان شهيد آقائي،ساختمان فوقاني بانک تجارت،طبقه (زرهي)فارس،شيراز،بلوار پاسداران 07138447963

2542 فيزيوتراپي مهر فيزيوتراپي اليگودرز لرستان  اليگودرز ميدان کروبي

2543 فيزيوتراپي ايران فيزيوتراپي خرم آباد لرستان  خرم آباد خيابان انقالب 06633209924

2544 فيزيوتراپي مرکزي فيزيوتراپي اليگودرز لرستان  اليگودرزخيابان امام 066433388947

2545 داروخانه کيهان داروخانه مالير همدان  مالير ،  ميدان فخريه داروخانه کيهان 2226215

2546 داروخانه زهرا خدادادي داروخانه مالير همدان  مالير ، ميدان امام داروخانه خدادادي 32256005

2547 آزمايشگاه دکتر دهستاني آزمايشگاه سيرجان کرمان  سيرجان خيابان قدس جنوبي ساختمان پزشکان بزرگمهر 03444281133

1147 ياس سپيد بيمارستان تهران  تهران بلوار کشاورز، خيابان عبداله زاده، کوچه سوم 88995767

2549 کلينيک دندانپزشکي صدف دندانپزشکي اردبيل اردبيل  اردبيل، خيابان امام خميني ميدان ارتش 4533722900

2550 مطب دندانپزشکي دکتر فروغ بورنگ دندانپزشکي اردبيل اردبيل  10 واحد 3اردبيل، شريعتي، جنب بيمارستان فاطمي، ساختمان پزشکان سفيد، طبقه  04533254040

2551 آزمايشگاه گيتي آزمايشگاه شيراز فارس  41فارس،شيراز،معالي آباد،نبش خيابان پزشکان،طبقه چهارم،واحد  07136341130

2552 آزمايشگاه-(اراک)بيمارستان سينا آزمايشگاه اراک مرکزي  08633405164 هزار نفري امام خميني، بيمارستان فوق تخصصي سينا15اراک،انتهاي خيابان هپکو، جنب ورزشگاه 

2553 فيزيوتراپي(اراک)بيمارستان سينا فيزيوتراپي اراک مرکزي  08633405165 هزار نفري امام خميني، بيمارستان فوق تخصصي سينا15اراک،انتهاي خيابان هپکو، جنب ورزشگاه 

2554 تصويربرداري(اراک)بيمارستان سينا مرکز تصوير برداري اراک مرکزي  08633405166 هزار نفري امام خميني، بيمارستان فوق تخصصي سينا15اراک،انتهاي خيابان هپکو، جنب ورزشگاه 

2555 آزمايشگاه جهاد دانشگاهي آزمايشگاه اراک مرکزي  اراک خيابان شهيد بهشتي کوچه بلورچي ساختمان مرکزي جهاد دانشگاهي استان مرکزي 08632232403

2556 (تعاوني مهراز تشخيص)آزمايشگاه نوين آزمايشگاه اراک مرکزي  اراک خيابان شهيد بهشتي نرسيده به ميدان هفت تير روبروي بانک ملي ساختمان پزشکان سالمت

2557 فيزيوتراپي پارسيان اراک فيزيوتراپي اراک مرکزي  اراک خيابان خرم روبروي کلينيک امام رضا نبش کوچه حسن زاده طبقه دوم ساختمان اهورا 08633127284

2558 مرکز تخصصي تصوير برداري دهان ، فک و صورت ويدا مسرت مرکز تصوير برداري زاهدان سيستان و بلوچستان  10زاهدان، خيابان اميرالمومنين ، اميرالمومنين 

2559 آزمايشگاه رازي خمين آزمايشگاه خمين مرکزي  خمين خيابان امام خميني روبروي بانک مسکن آزمايشگاه رازي 8646339902

2560 آزمايشگاه مرکزي آزمايشگاه اراک مرکزي  اراک ميدان هفت تير ابتداي کوچه شکرائي 08632246822

2561 دندانپزشکي دکتر يارمحمدي محالت دندانپزشکي محالت مرکزي  08643220040 خرداد نبش چهارراه مخابرات ساختمان تابان طبقه سوم15محالت خيابان 

2562 دندانپزشکي دکتر الهام دلبخش دندانپزشکي دليجان مرکزي  دليجان خيابان طالقاني روبروي بانک ملل جنب مانتو فروشي برند طبقه فوقاني 08644229998

2563 دندان پزشکي دکتر آرمين ساالري دندانپزشکي رشت گيالن  4طبقه -ساختمان بوعلي-انتهاي خيابان نواب_رشت، چهارراه گلسار 32128187

2564 عينک کالسيک عينک سازي رشت گيالن  عينک کالسيک-روبروي کلينيک فارابي-کوچه دلزنده -رشت،خيابان مطهري 33335442

2565 آزمايشگاه بيمارستان امام حسين مالير آزمايشگاه مالير همدان  (ع)مالير بلوار پرستار ، بيمارستان امام حسين  081322200013

2566 تصويربرداري بيمارستان امام حسين مالير مرکز تصوير برداري مالير همدان  (ع)مالير بلوار پرستار ، بيمارستان امام حسين  081322200013

2567 آزمايشگاه آناليز آزمايشگاه اصفهان اصفهان  روبروي درب بيمارستان عسگريه-خيابان عسگريه-اصفهان 031-32262373

2568 مطب دندانپزشکي دکتر محمد رامين نيا دندانپزشکي اصفهان اصفهان  درمانگاه سابق شهيد صياد شيرازي-خيابان شهيد فهميده-خيابان شهيد بهشتي-شهرضا 031-53246037

2569 راديولوژي تابش مرکز تصوير برداري زنجان زنجان  2زنجان خيابان صفا باالتر از کارخانه کبريت سابق نبش کوچه اسکندري ساختمان پرستيژ طبقه اول واحد  2433369842

2570 کلينيک دندانپزشکي آراد دندانپزشکي قم قم  1 ، طبقه منفي 0، پالک  [9آقايوسفي ]10استان قم ، شهرستان قم ، بخش مرکزي ، شهر قم، محله پرديسان ، خيابان ايمان ، کوچه ايمان  025-33207070

2571 دندانپزشکي دکتر رسول مقدم دندانپزشکي قزوين قزوين  طبقه اول26قزوين خيابان شمالي کوچه تابان پالک  33329928

2572 آزمايشگاه ابن سينا آزمايشگاه اهواز خوزستان  خيابان نادري خيابان کتانباف پشت پارکينگ کارون- اهواز 061-32925734

2573 آزمايشگاه درمانگاه  خانه سالمت آزمايشگاه بندرامام خميني خوزستان  بندر امام خميني هفتصد دستگاه خيابان شهيد آزاده پشت پاساژ روز 0615-2223520

2574 تصوير برداري درمانگاه خانه  سالمت مرکز تصوير برداري بندرامام خميني خوزستان  بندر امام خميني هفتصد دستگاه خيابان شهيد آزاده پشت پاساژ روز 0615-2223520

2575 جراحي محدود خانه  سالمت مرکز جراحي محدود بندرامام خميني خوزستان  بندر امام خميني هفتصد دستگاه خيابان شهيد آزاده پشت پاساژ روز 0615-2223520

2576 داروخانه دکتر عامريان داروخانه شاهرود سمنان   بهمن، رو به روي مخابرات22شاهرود، خيابان 

2577 آزمايشگاه دانش شاهرود آزمايشگاه شاهرود سمنان   بهمن  ساختمان پزشکان انديشه22شاهرود  خيابان 

2578 آزمايشگاه سينا شاهرود آزمايشگاه شاهرود سمنان  شاهرود  ميدان امام  ساختمان پزشکان شفا

2579 مرکز راديولوژي فک و صورت سيالوي راديولوزي شاهرود سمنان   بهمن  ساختمان پزشکان فارابي  طبقه سوم22شاهرود  خيابان 

2580 کيلينيک دندانپزشکي آپادانا دندانپزشکي شاهرود سمنان  شاهرود  ميدان امام  خيابان امام  نبش کوچه بيرجندي ها


