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 نوع معرفینامه تلفن آدرس تخصص نام مرکز

 بیمارستان

 بیمارستان ولیعصر)عج( 1
 بستری

 Online 81448813 خیابان جمهوری اسالمی اعمال جراحی

 بیمارستان علی ابن ابیطالب)ع( 1
 بستری

 Online 81714981 خ بوعلی سینا–متری صدوق 84 اعمال جراحی

 بیمارستان شهداء 8
بستری اعمال 

 Offline 81131114 میدان توحید، نبش خیابان حکمت شمالی جراحی

 آزمایشگاه

 آزمایشگاه آزمایشگاه دانش 1
، 13دی، جنب بیمارستان کامکار، کوچه  17خیابان 

 Online 8171 ساختمان فرجاد

 Online 89987341 88خیابان صفاییه کوچه  آزمایشگاه آزمایشگاه بوعلی 1

 14، پالک 9بلوار محمد امین، کوچه  آزمایشگاه آزمایشگاه ایران 8
81614687 

81614683 Online 

 Online 86934143 88خیابان خاکفرج، نبش کوچه  آزمایشگاه آزمایشگاه رازی 8

 Online 81713311 متری صدوق ابتدای عطاران84 آزمایشگاه آزمایشگاه ولیعصر)عج( 4

6 
درمانگاه آستان مقدس حضرت 

 Online 89194199 حرم مطهر آزمایشگاه معصومه)س(

 Online 81714981 خ بوعلی سینا–متری صدوق 84 آزمایشگاه بیمارستان علی ابن ابیطالب)ع( 9

 Online 86617617 9کوچه-تیر9خیابان آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر مصدق 4

 Online 81414683 11انتهای البرز-خیابان البرز-پردیسانشهر  آزمایشگاه آزمایشگاه پالسما 7

 آزمایشگاه آزمایشگاه آمنین 13
جنب داروخانه -نبش میدان سپاه-بلوار جمهوری

 دکترتقوی
81831481 Online 

 Online 89186 19کوچه-عمار یاسر44 آزمایشگاه آزمایشگاه خدمه اهلبیت 11

 Online 86434848 1کوچه-تیر9خیابان -سعیدی میدان آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر اشتری 11

بین –راه ساالریه 8نرسیده به -خیابان بلوارمحمدامین آزمایشگاه آزمایشگاه صدرا 18

 16و18کوچه
81967 Online 

  (دادبنیاد ) درحال انعقاد قرار آزمایشگاه آزمایشگاه آریا 18
Online 



 مراکز تصویر برداری

1 
 درمانگاه آستان مقدس حضرت

 معصومه)س(

 رادیولوژی

 Online 89194199 حرم مطهر سونوگرافی

 تصویربرداری پرتو طب آزما 1

MRI/CT 

 رادیولوژی

 سونوگرافی

 Online 8117 خیابان امام موسی صدر، روبروی پل شهید رجایی

 تصویربرداری تابش پرتو 8

MRI/CT 

 رادیولوژی

 سونوگرافی
 Online 8171 ، ساختمان فرجاد13دی، کوچه  17خیابان 

 تصویربرداری پویا 8
 سونوگرافی

 رادیولوژی

بلوار محمودنژاد، نبش تقاطع شهید عراقی، ساختمان 

 Online 81838787 شهر پزشکان

 بیمارستان علی ابن ابیطالب)ع( 4
MRI/CT 

 رادیولوژی

 سونوگرافی

 

 Online 81714981 خ بوعلی سینا–متری صدوق 84

  دندانپزشکی  

 Online 81714981 خ بوعلی سینا–متری صدوق 84 دندانپزشکی علی ابن ابیطالب)ع(بیمارستان  1

 دندانپزشکی درمانگاه رویال 1
 بلوار جمهوری،جنب مخابرات ،خیابان شهروز

81818744 Online 

 دندانپزشکی درمانگاه رازی 8
 میدان سعیدی

86618393 Online 

 دندانپزشکی درمانگاه البرز 8
 9کوچه-خیابان شهید اقلیمی-بهمن11بلوار-پردیسان

81439343 Online 

 دندانپزشکی درمانگاه پردیس 4
نبش -خیابان البرز-بلوار سلمان فارسی-پردیسان

 Online 81439798 19البرز

 Online 86934449 14خیابان هفتم تیر کوچه  دندانپزشکی کلینیک مهرگان 6

 Online 81784399 4پالک  11بلوار امین کوچه  دندانپزشکی ان(کودک -کلینیک نگین)بانوان  9

4 
درمانگاه آستان مقدس حضرت 

 Online 89194199 حرم مطهر دندانپزشکی معصومه)س(

7 
 درمانگاه خدمه اهلبیت 

 Online 89186 19کوچه-عمار یاسر44 دندان پزشکی

13 
 درمانگاه آریا

   درحال انعقاد قرارداد دندان پزشکی

 عینک سازی مراکز

 Online 86634131 میدان سعیدی، جنب کفش ملی عینک سازی 1عینک نور شعبه 1

 Online 84411174 نیروگاه، میدان توحید، جنب داروخانه آرمان عینک سازی عینک سینا 1

 Online 89194199 میدان آستانه -حرم مطهر عینک سازی درمانگاه آستان مقدس حضرت معصومه)س( 8

      



 بینایی سنجی

 * 86634131 میدان سعیدی، جنب کفش ملی، روزهای فرد اپتومتریست خانم ساالر  1

 * 86634131 میدان سعیدی، جنب کفش ملی، روزهای زوج اپتومتریست خانم موسوی 1

 * 84488113 نیروگاه، میدان توحید، جنب داروخانه آرمان اپتومتریست آقای سهراب اسدی 8

درمانگاه آستان مقدس حضرت  8

 معصومه)س(

 * 89194199 میدان آستانه-حرم مطهر اپتومتریست

 لطفا قبل از مراجعه حتما هماهنگی تلفنی انجام شود.

 
 

 پزشکی هسته ای

 Online 81786314 نبش میدان سپاه، مجتمع نوربلوار جمهوری،  اسکن هسته ای پزشکی هسته ای نور 1

 offline  بلوار بهشتی بیمارستان شهید بهشتی اسکن هسته ای پزشکی هسته ای شهید بهشتی 1

 رادیوتراپی

 مرکز صدرا 1
 رادیوتراپی

 Offline 89913344 ، ساختمان فرجاد13دی، کوچه  17خیابان  شیمی درمانی 

 بیمارستان ولیعصر)عج( 1
 رادیوتراپی

  درحال قرارداد بلوار جمهوری  شیمی درمانی

 فیزیوتراپی

 Offline 89939348 11خیابان باجک کوچه  فیزیوتراپی توان مهر 1

 Offline 86634141 81، پالک 1میدان سعیدی، نیروی هوایی  فیزیوتراپی توانبخش 1

 Offline 81718137 18 ، پالک86متری صدوق، کوچه  84 فیزیوتراپی درخشان )بانوان( 8

 Offline 81614878  16پالک  -13سبالن  -خیابان سبالن -پردیسان فیزیوتراپی کیمیا 8

جنب  -روبروی زایشگاه ایزدی–بلوار شهید دل آذر  فیزیوتراپی لقمان 4

 موسسه اعتباری کوثر

89949198 Offline 

 Offline 81714981 خ بوعلی سینا–متری صدوق 84 فیزیوتراپی بیمارستان علی ابن ابیطالب)ع( 6

 فیزیوتراپی درمانگاه خدمه اهلبیت 9
 89186 19کوچه-عمار یاسر44

Offline 

 Offline 89487149 4خیابان شهید رجایی پالک-خیابان سمیه فیزیوتراپی خادم)بانوان( 4

 Offline 81734444 13خیابان مفتح نبش کوچه فیزیوتراپی مهرآرا  7

 Offline 86614468 89نبش کوچه-خیابان امام موسی صدر)خاکفرج( فیزیوتراپی ابوریحان 13

 Offline   قراردادانعقاد   درحال  فیزیوتراپی مرکزی 11

 Offline  انعقاد  قرارداد درحال  فیزیوتراپی هالل احمر 11

 Offline  انعقاد  قرارداد درحال  فیزیوتراپی پردیسان 18

 



 معتمداپتومتریست و پزشک 

بیمارستان علی ابن -خ بوعلی سینا–متری صدوق 84 پزشک معتمد دکترعطار زاده 1

 ابیطالب

81711444 * 

اپتومتریست  آقای سهراب اسدی 1

 معتمد

 * 84488113 نیروگاه، میدان توحید، جنب داروخانه آرمان

 11الی  19شنبه هر هفته از ساعت 8شنبه تا1زمان مراجعه به آقای اسدی: 

 11الی  19شنبه هر هفته از ساعت 4شنبه تازمان مراجعه به آقای دکتر عطارزاده : 

 لطفا قبل از مراجعه هماهنگ شود
 

 نکات قابل توجه در خصوص مراجعه به مراکز درمانی

 Offline:  قبل از مراجعه به این مراکز با همراه داشتن کپی کارت ملی و دستور پزشک باید به سرپرستی استان قم مراجعه کرده و با گرفتن

 معرفینامه به مرکز مربوطه مراجعه نمایید.

 Online:  و سهم بیمه تکمیلی  می کند و خود مرکز درمانی معرفینامه صادربا همراه داشتن کپی کارت ملی به این مراکز مراجعه بیمه شدگان

باشید، در غیر این  می دقت شود حتما در روز پذیرش به مرکز درمانی اطالع دهید که دارای بیمه تکمیلی توسط مرکز کسر می گردد.

 .و گذشت زمان انجام خدمت صدور معرفینامه ممکن نمی باشد صورت

  کودکان می باشد. بانوان ومرکز فیزیوتراپی درخشان و دندانپزشکی نگین مخصوص 

 .برای صدور معرفینامه همراه داشتن کپی کارت ملی، کپی صفحه اول دفترچه و دستور پزشک الزامی می باشد 

  جهت جلوگیری از متضرر شدن حتما قبل از انجام هرگونه عمل جراحی، با شرکت تماس گرفته و از نحوه پرداخت هزینه مربوط به عمل جراحی

 خود مطلع شوید.

 عه به عینک سازی طرف قرارداد نیاز به تاییدیه اپتومتریست معتمد نمی باشد و در غیر اینصورت حتما باید با همراه داشتن دستور پزشک و مراج با

 عینک جهت معاینه به اپتومتریست معتمد مراجعه نمایید.

 


