
 

 

 آدرس تلفن وابستگی نام

۲۴پ  –نبش کوچه صائب  –خیابان خارک  –ابتدای پل حافظ  –خیابان انقالب  -تهران  ۴۱۲۴۴۵۱۰۲۱۲۰ علوم پزشکی تهران درمانگاه خارک  

نبش کوچه تبریز -سرپرست خ انقالب. خ طالقانی. نرسیده به میدان فلسطین. خ  -تهران  ۴۱۲۷۷۹۵۴۱۱۵ علوم پزشکی تهران درمانگاه احمدیه  

 - ۷پالک  -کوچه شمس  -روبروی ایستگاه اتوبوس توانیر  -سه راه توانیر  -خیابان ولیعصر  ۴۱۲۷۷۵۵۸۱۱۲ علوم پزشکی شهید بهشتی سالمتکده دکتر شریعت پناهی
 ...دانشکده طب سنتی و

۲۵شریعتی، سه راه ضرابخانه، پایین تر از حسینیه ارشاد، خیابان دشتستان سوم، پ خیابان دکتر ۴۱۲۱۱۷۷۱۱۱۲ علوم پزشکی شاهد سالمتکده طب سنتی ایران  

ضلع  -ابتدای خیابان بهشت  -خیابان وحدت اسالمی  -پایین تر از میدان حسن آباد  -خیابان حافظ  ۴۱۲۱۱۴۸۹۵۱۸ علوم پزشکی ایران درمانگاه بهشت
 ...جنوبی پارک

پزشکی ارتشعلوم  درمانگاه طب سنتی ایران کلینیک ویژه بیمارستان آموزشی پژوهشی امام رضا)ع(  -خیابان اعتمادزاده  -خیابان فاطمی غربی  ۴۱۲۰۸۷۱۸۰۸۴ 
ارتش( 1۴۲)   

 میدان ده دی، خیابان رازی شرقی، روبروی سالن ورزشی مهران، دانشکده طب سنتی و مکمل ۴۱۲۸۷۱۱۱۲۷۷ علوم پزشکی مشهد دانشکده طب سنتی و مکمل

 خیابان ابن سینا، میدان امام رضا )ع( ۴۱۲۸۷۱۰۸۴۸۲ علوم پزشکی مشهد درمانگاه بیمارستان امام رضا )ع(



ابتدای خیابان پرستار -خیابان احمد آباد ۴۱۲۸۷۴۲۱۰۷۱ علوم پزشکی مشهد درمانگاه بیمارستان قائم )عج(  

اصفهانعلوم پزشکی  درمانگاه طب سنتی بیمارستان آیت هللا کاشانی بیمارستان آیت هللا کاشانی -خیابان آیت هللا کاشانی  ۴۸۲۸۱۸۵۴۵۱۴   

خیابان قائم مقام اصفهانی )سپهساالر( -اصفهان  ۴۸۲۸۴۸۴۱۰۵۱ علوم پزشکی اصفهان درمانگاه طب سنتي سپهساالر  

٩۹،پالک ۸خیابان هدایت و حکیمی،نبش کوچه خیابان فلسطین،حد فاصل  ۴۵۲۸۱۸۰۴۰۴۴ علوم پزشکی شیراز سالمتکده عمادالدین شیرازی  

خیابان شهید دكتر فیاض بخش -فسا  ۴۵۲۱۸۸۱۴۲۲۴ علوم پزشکی شیراز درمانگاه طب سنتي بیمارستان دكتر شریعتي فسا  

حدفاصل چهارراه ماراالن و حافظ، مرکز آموزشی درمانی سینا، خیابان آزادی)کمربندی(،  -تبریز ۴۰۲۸۱۰۹۷۱۴۱ علوم پزشکی تبریز دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 ...ساختمان کلینیک

میدان شهید کشوری، خیابان شهید قاسمی، جنب شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل -بابل  ۴۲۲۸۱۱۱۸۱۱۴ علوم پزشکی بابل سالمتکده طب سنتی بابل  

پزشکی همدانعلوم  کلینیک ویژه طب سنتی مهدیه همدان  میدان شهدا. بلوار خضریان. درمانگاه مهدیه ۴۷۲۸۱۴۰۴۵۴۱ 

بلوار جمهوری اسالمی، چهارراه امیرکبیر، روبروی دانشکده فنی، جنب دبیرستان پسرانه شهید  ۴۸۰۸۱۲۲۴۸۴۴ علوم پزشکی کرمان سالمتکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 مهدوی

دانشگاه علوم پزشکی یزدسالمتکده طب سنتی   اردکان خیابان امام خمینی، دانشکده طب سنتی اردکان ۴۸۱۱۵۱۸۷۹۲۴ علوم پزشکی یزد 



 

درمانگاههای ارومیه . خیابان ارشاد. مرکز آموزشی درمانی بیمارستان امام خمینی)ره( . بخش  ۴۰۰۸۸۰۱۵۱۷۵ علوم پزشکی ارومیه سالمتکده طب سنتی بیمارستان امام خمینی )ره(
 تخصصی

خیابان سلمان فارسی،روبه روی شهرداری منطقه یک،)زندان سابق(-ساری ۴۲۲۸۸۲۲۱۰۷۲ علوم پزشکی مازندران سالمتکده طب سنتی کلینیک طوبی ساری  

٩٩خرداد، نبش کوچه  ۲1بلوار  ۴۱۱۸۵۵۴۰۴۵۸ علوم پزشکی قم سالمتکده تخصصی طب سنتی، حاج محمد کریمی ثابت  

۱پالک  -کوچه پنجم  -باالتر از بزرگراه جالل آل احمد  -خیابان کارگر شمالی  -تهران  ۷۴۴۹۰۴۵۸ خصوصی سالمتکده حکیم  

خیابان مالقاتی -خیابان شهید بهشتی -گرگان ۴۲۲۸۱۱۴۸۴۴۴ علوم پزشکی گرگان درمانگاه طب سنتی کلینیک تخصصی دزیانی  

بیمارستان بوعلی قزویندرمانگاه ویژه طب سنتی   قزوین ، خیابان بوعلي غربي ۴۱۷۸۸۸۸۹۴۰۹ علوم پزشکی قزوین 

عصر زنجاندرمانگاه طب سنتی بیمارستان ولی اتوبان شیخ فضل اله نوری ، باالتر از میدان ولیعصر)عج(، مرکز آموزشی درمانی  -زنجان  ۴۱۰۸۸۵۵۴۷۴۲ علوم پزشکی زنجان 
 ولیعصر)عج(

ویژه طب سنتی بیمارستان صدوقیکلینیک  مرکز  -خ رسالت )ژاندارمری(  -خیابان ایت هللا یثربی)راه آهن(  -میدان درب عطا  -کاشان  ۴۸۲۱۱۱۸۰۱۷۰ علوم پزشکی کاشان 
 ...بهداشتی و درمانی

دانشگاه علوم پزشکی  کلینیک بیمارستان شهید رجایی
 البرز

قلم. ضلع جنوب شرقیتقاطع خیابان شهید ناصربخت و خیابان  -  



 

ابتدای مطهری جنوبی -میدان تختی  -مشهد  ۴۱۲۸۵۲۸۲۴۸۱ خصوصی سالمتکده طب سنتی ایران مشهد  

 بزرگراه شهید ستاری، بلوار فردوس شرق، بعد از خیابان شهید ابراهیمی ۴۱۲۰۰۴۷۴۴۴۸ خصوصی مجتمع آموزشی درمانی صبح امید تهران

بیمارستان حضرت رسول )ص(درمانگاه طب سنتی  ۲ساختمان شماره  -بیمارستان حضرت رسول )ص(  -خیابان نیایش  -خیابان ستارخان  ۴۱۲۴۰۸۱۲ علوم پزشکی ایران   

 بیرجند _ بلوار مسافر) نرسیده به ترمینال مسافربری(_ مزار شهدای باقریه ۴۱۴۸۱۸۲۷۲۰۰ علوم پزشکی بیرجند سالمتکده طب سنتی حکمت شرق

درمانگاه طب سنتی بیمارستان شهدای تجریش )مرکز جامع 
 کنترل سرطان(

مرکز جامع کنترل سرطان -بیمارستان شهدای تجریش -میدان تجریش  ۴۱۲۱۱۵۱۰۱۵۴ علوم پزشکی شهید بهشتی  

 همدان. میدان بیمه. خ شهید مجیدی، روبروی گلباغ فدک - علوم پزشكي همدان سالمتکده بدیع الحکما

ساختمان تخصصی و فوق تخصصی / ۹۸۱تهران/خ شریعتی/ضلع شمال غربی پل سیدخندان/پ  ۴۱۲۱۱۷۵۲۲۱۴ خصوصی سالمتکده تخصصی طب سنتی کیمیا
 ...پزشکان کیمیا/انتهای راهرو

دانشگاه علوم پزشکی  سالمتکده طب ایرانی ومکمل دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 گناباد

بهمن درمانگاه حاج اقای کریمی سالمتکده طب ایرانی  ۱۱گناباد خیابان ناصر خسرو بیمارستان  ۴۱۲۱۵۱۱۰۴۲۴
 ...ومکمل دانشگاه ع

دانشگاه علوم پزشکی  درمانگاه ریحانه
 تهران

انتهای بلوار کشاورز -تهران  ۴۲۲۹۱۱۲۴  



دانشگاه علوم پزشکی  درمانگاه ویژه سرطان
 تهران

خمینی، انستیتو کانسر، بخش جراحیبیمارستان امام  -  

دانشگاه علوم پزشکی  درمانگاه ویژه پوست و مو
 تهران

اتوبان صدر، خیابان پاشاظهری ) کامرانیه جنوبی (، نرسیده به سه راه کامرانیه، بن بست مریم،  ۱۱۴۵۰۹۵۵
، طبقه٩پالک  ... 

دانشگاه علوم پزشکی  درمانگاه بیمارستان الزهرا)س(
 اصفهان

مرکز آموزشی درمانی الزهرا)س( -بلوار صفه  -اصفهان  ۸۴۱۴۲۷۲۷  

دانشگاه علوم پزشکی  درمانگاه طب ایرانی بیمارستان بوعلی
 مازندران

مرکزآموزشی درمانی بوعلی سینا-بلوارپاسداران  -ساری  ۸۸۸۰۸۴۲۰  

دانشگاه علوم پزشکی  سالمتکده طب ایرانی
 سبزوار

پلیس راه جنب-سبزوار  ۰۰۱۱۴۷۴۹  

دانشگاه علوم پزشکی  سالمتکده طب ایرانی رازی سینا
 البرز

سالمتکده رازی سینا -کوچه شهید طهماسبی  -طالقانی حنوبی -کرج  ۸۱۵۱۵۱۲۲ . 

عصرروزی ولیدرمانگاه شبانه  مشهد ، وکیل آباد ، آزادگان ۸۷۹۴۰۸۹۴ خصوصی 

۲۴پالک  -کوچه شماره یک -خیابان امام جمعه  -کرمان ۸۱۰۴۴۲۴۵ خصوصی سالمتكده نفیس كرمانی  



۲۲کوچه شماره  -خیابان آیت هللا صالحی  -کرمان  ۸۱۱۸۱۴۱۱ خصوصی سالمتکده تخصصی ایرانیان  

دانشگاه علوم پزشکی  کلینیک تخصصی و فوق تخصصی کوثر
 اراک

و  ۲۲۲داخلی  ۴۷1-۸۱۱۲1۵۹۹تماس: خ امام خمینی )ره( روبروی مسجد سیدها شماره  -اراک ۸۱۱۴۴۰۴۴
۸۱۱11٩۴۴نوبت دهی   

کوچه جهانتاش -چهارراه گردو -خ شریعتی -اراك  ۴۷۴۸۱۱۱۰۱۲۲ خصوصی سالمتکده تخصصی ریحانه  

شهرستان یزد، صفائیه، میدان ریاضی، جنب درب اصلی بیمارستان شهید صدوقی، پلی کلینیک  ۸۲۷۴ خصوصی کلینیک بقایی پور
هاشم بقائی پورتخصصی  ... 

 شهرستان یزد، خیابان فرخی، درمانگاه تخصصی بیمارستان شهید دکتر رهنمون یزد ۸۴۱۴۴۴۴۲ دانشگاه علوم پزشکی یزد درمانگاه تخصصی شهید رهنمون

تحقیقاتی درمان دیابت یزد، اطاق  یزد، میدان باهنر، بلوار شهید صدوقی، کوچه تاالر هنر، مرکز ۸۵۱۷۴۱۱۴ خصوصی کلینیک زخمهای مزمن و دیابتی
۲٩ 

 همدان. خیابان خواجه رشید. بعد از کوچه امام جمعه. سالمتکده حکیم خسروی ۴۷۲۸۱۱۱۹۴۵۵ خصوصی سالمتکده حکیم خسروی

دانشگاه علوم پزشکی  سالمتکده طب ایرانی جندی شاپور
 اهواز

فلکه دانشگاه چمران( دانشکده بهداشت قدیم جنب کلینیک  فلکه دانشگاه چمران )بین استادیوم تختی و ۴۴۲۸۸۸۴۱۱۵۱
 ...دندانپزشک

دانشگاه علوم پزشکی  کلینیک سالمت
 رفسنجان

 رفسنجان، بلوار خلیج فارس، بلوار پسته، جنب سایت دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان ۱۹۲۱۹



دانشگاه علوم پزشکی  سالمتکده برگ سبز
 مشهد

و بلوار حافظ ۱۷حاشیه بولوار وکیل آباد، بین وکیل آباد مشهد.  ۴۱۲۸۷۴۵۴۴۴۵  

دانشگاه علوم پزشکی  سالمتکده آیات اروند
 آبادان

روبروی لین چهار اصلی۲۱نبش فرعی -احمد آباد -آبادان  ۴۴۲۱۸۸۱۴۱۴۴  

دانشگاه علوم پزشکی  کلینیک تخصصی طب سنتی ایرانی
 اردبیل

کلینیک  -مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی )ره( اردبیل -برادران شهید نوعی اقدماردبیل خیابان  ۴۰۱۴۸۲۰۱۱۱۱۹
 ...تخصصی طب س

طبقه دوم -ساختمان پزشکان میالد  - ۲۲۹پالک  -بوستان نهم  -پاسداران  -تهران  ۴۱۲۱۱۵۷۸۴۲۵ خصوصی مرکز سالمتی یکتا  

پزشکی دانشگاه علوم  کلینیک بیمارستان شهید رجایی کرج
 البرز

ضلع جنوب شرقی -تقاطع خیابان شهید ناصربخت و خیابان قلم -کرج -  


