
تهرانتهرانبیمارستانسالمت فردا1
خیابان ناطق - باالتر از اتوبان حکیم- خیابان اشرفي اصفهاني- تهران
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خصوصي1544499127پالک-انتهاي خیابان بهار- خیابان بهار- خیابان شاهین شماليتهرانتهرانبیمارستانامـید5

6
حضرت سید 

(ع)الشهداء
تهرانتهرانبیمارستان

نرسیده به چهار راه )نرسیده به خیابان خیام- خیابان پانزده خرداد- تهران

کوچه بادامچي-(گلوبندک
غیردولتي55801630-40

7
 بیمارستان VIPبخش 

شهید چمران
غیردولتي5-22939741خیابان صنایع- خیابان شهید لنگري- میدان نوبنیاد- تهرانتهرانتهرانبیمارستان

تهرانتهرانبیمارستانبازرگانان8
تقاطع -بعد از پل آهنگ- محالتي غرب- (ع)اتوبان امام علي-تهران

خیابان ري
غیردولتي3-33552001-38570

خصوصي40-76292031خیابان بهشت نهم- جنب میدان فردوس - 4فاز -پردیس پردیستهرانبیمارستانيشفاء پردیس9

تهرانتهرانبیمارستانيمحک10
خیابان - (اوشان)بلوار شهید مژدي- ابتداي بزرگراه ارتش- تهران

بلوار محک-  ارتش505بعد از بیمارستان -پروفسور وثوق
غیردولتي23501000

تهرانتهرانبیمارستانپارسا
ایستگاه - نرسیده به میدان راه آهن- (عج)نتهاي خیابان ولیعصر- تهران

دلبخواه
خصوصي5-55384924
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خصوصي9-8688902785شماره - خیابان آبان- خیابان کریمخان زند- تهرانتهرانتهرانبیمارستانبیمارستان آبان13

خصوصي42046خیابان نجات الهي شمالي- خیابان کریمخان زند- تهرانتهرانتهرانبیمارستانبیمارستان یاس14

تهرانتهرانبیمارستانبیمارستان آپادانا15
نبش خیابان - نرسیده به پل کریمخان زند- خیابان سپهبد قرني- تهران

سپند
خصوصي88827045
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خصوصي88957391نبش خیابان چهل ستون- خیابان دکتر فاطمي- تهرانتهرانتهرانبیمارستانبیمارستان شهرام17

غیردولتي9-66242710نبش خیابان بنایي- خیابان سپیده شمالي-شهرک ولیعصر- تهرانتهرانتهرانبیمارستانبیمارستان غیاثي18

خصوصي42603000-42624نبش کوچه ترابنده- خیابان گاندي جنوبي- میدان ونک - تهرانتهرانتهرانبیمارستانبیمارستان گاندي19

غیردولتي33129111-9خیابان شهید رضوي- خیابان ري- میدان قیام- تهرانتهرانتهرانبیمارستانبیمارستان سوم شعبان20

خصوصي82400ابتداي بلوار اسفندیار- باالتر از شهید دستگردي- خیابان ولیعصر- تهرانتهرانتهرانچشم پزشکيبیمارستان نور

تهرانتهرانبیمارستانبیمارستان مردم22
خیابان - میدان کالنتري-خیابان دلگشا- خیابان شکوفه- پیروزي- تهران

کرمان

33340631-33795823-
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خصوصي

خصوصي9-22869648نبش پل سید خندان- بزرگراه رسالت- تهرانتهرانتهرانبیمارستانيبیمارستان رسالت23

خصوصي47241000(شهید خرازي- انتهاي غربي بزرگراه همت- تهرانتهرانتهرانبیمارستانبیمارستان تریتا24

غیردولتي9-33348035خیابان دماوند- (ع)میدان امام حسین - تهرانتهرانتهرانبیمارستانبیمارستان بوعلي25

غیردولتي47333565793پالک - خیابان مصطفي خمیني- تهرانتهرانتهرانبیمارستانبیمارستان دکتر سپیر26
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بیمارستان قلب بقیه 
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بیمارستان چشم 
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غیردولتي38241جنب مخابرات پیروزي- سه راه سلیمانیه- خیابان پیروزي- تهرانتهرانتهرانبیمارستانبیمارستان فجر29

تهرانتهرانبیمارستانکودکان تهران30
و خیابان  (عج)تقاطع خیابان ولیعصر-(عج)خیابان ولیعصر- تهران

جنب بانک صادرات- طالقاني
خصوصي66464823

به )بیمارستان صدر 

(آفرین
خصوصي42614خیابان به آفرین- خیابان کریمخان زند- تهرانتهرانتهرانبیمارستان

خصوصي89-88965170بعد از خیابان وصال- بلوار کشاورز- تهرانتهرانتهرانبیمارستانبیمارستان ساسان32

خصوصي4-77884690نبش فلکه سوم تهرانپارس- تهرانتهرانتهرانبیمارستانبیمارستان تهرانپارس33

خصوصي2-66014800چهار راه طوس- خیابان کارون- تهرانتهرانتهرانبیمارستانبیمارستان بابک34

غیردولتي84090-82039جنب برج میالد- بزرگراه همت- تهرانتهرانتهرانبیمارستانبیمارستان میالد35

لیست بیمارستانهای استان تهران  طرف قرارداد با بیمه کوثر 

دولتي6-36223011بلوار امام رضا-میدان رازي-ورامینورامینتهرانبیمارستانشهید مفتح ورامین4



خصوصي9-88995767کوچه یکم- خیابان حجاب- بلوار کشاورز- تهرانتهرانتهرانبیمارستانبیمارستان یاس سپید36
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-(عج)امام زمان

اسالمشهر
خصوصي56369282پشت پمپ بنزین- میدان نماز- اسالمشهرتهرانتهرانبیمارستان

خصوصي66001127-66001126خیابان میمنت- خیابان آزادي- تهرانتهرانتهرانبیمارستانبیمارستان آزادي38

خصوصي88821021- 5میدان سنائي- خیابان سنائي- خیابان کریمخان- تهرانتهرانتهرانبیمارستانبیمارستان تهران39

تهرانتهرانبیمارستانبیمارستان نور افشار40
- خیابان خداوردي- خیابان پور ابتهاج- نیاوران- میدان تجریش- تهران

کوچه شهید صادقین
غیردولتي9-22824011

نرسیده به دو راهي قلهک- خیابان شریعتي- تهرانتهرانتهرانبیمارستانبیمارستان کیان
22263838-22266564-

22261818
خصوصي

خصوصي10الي88575901خیابان ایران زمین شمالي- شهرک غرب- تهرانتهرانتهرانبیمارستانبیمارستان بهمن42

خصوصي88714891نرسیده به خیابان میرزاي شیرازي- خیابان مطهري- تهرانتهرانتهرانبیمارستانبیمارستان طوس43

غیردولتي77808880-77801292میدان الغدیر- خیابان هنگام- میدان رسالت- تهرانتهرانتهرانبیمارستانبیمارستان الغدیر44

خصوصي47900و  3-44071212کاشاني... ابتداي بزرگراه آیت ا- فلکه دوم صادقیه- تهرانتهرانتهرانبیمارستانبیمارستان ابن سینا45

روبروي سینما المپیا- چهار راه رودکي-خیابان آذربایجان-تهرانتهرانتهرانبیمارستانبیمارستان اقبال46
66868248-66835027-

66832766
خصوصي

47
بیمارستان تخصصي 

مادران (زایشگاه)

تخصصي 

 (زایشگاه)
تهرانتهران

خیابان شهید - ضلع جنوبي میدان تختي-خیابان دکتر بهشتي-تهران

کوي آریا وطني-حسیني
خصوصي88751477 88751414

خصوصي66959799 5-3866469074شماره- نرسیده به بزرگمهر-خیابان وصال شیرازي-تهرانتهرانتهرانبیمارستانبیمارستان البرز48

تهرانتهرانبیمارستانبیمارستان محب مهر49
خیابان شهید خلیل - باالتر از میدان ونک- خیابان ولیعصر-تهران

(لیدا)زاده
خصوصي85555-88644630-9

50
بیمارستان چشم 

پزشکي نگاه
تهرانتهرانچشم پزشکي

خیابان شهید -اتوبان همت- سه راه ضرابخانه- خیابان شریعتي- تهران

گل نبي
خصوصي23555

دولتي88029600نبش بزرگراه جالل آل احمد- خیابان کارگر شمالي-تهرانتهرانتهرانقلب و عروقبیمارستان قلب تهران

خصوصي344670888انتهاي فاز- شهرک اکباتان- تهرانتهرانتهرانبیمارستانبیمارستان صارم52

تهرانتهرانبیمارستانبیمارستان مدائن53
خیابان صباي -(عج)نرسیده به چهار راه ولیعصر-خیابان انقالب-تهران

جنوبي

66405705-8 

66465355-9
خصوصي

خصوصي14477503600پالک- نرسیده به سه راه طالقاني- خیابان شریعتي- تهرانتهرانتهرانبیمارستانبیمارستان پاسارگاد54

غیردولتي5-22939741خیابان صنایع- خیابان شهید لنگري- میدان نوبنیاد-تهرانتهرانتهرانبیمارستانبیمارستان دکتر چمران55

56
بیمارستان چشم 

پزشکي بینا
تهرانتهرانچشم پزشکي

مقابل مجتمع تجاري دنیاي -قبل از خروجي کرمان-بزرگراه رسالت-تهران

نور
خصوصي23535-26300163-6

تهرانتهرانبیمارستانبیمارستان محب کوثر57
خیابان -خیابان بیست و سوم-خیابان سیدجمال الدین اسد آبادي-تهران

فراهاني پور
غیردولتي42702

غیردولتي5-66707071-61461تقاطع خیابان جمهوري-خیابان حافظ-تهرانتهرانتهرانبیمارستانبیمارستان نجمیه58

خصوصي7-88734551خیابان احمد قصیر- خیابان شهید بهشتي-تهرانتهرانتهرانبیمارستانبیمارستان پاستورنو59

خصوصي9-77608061خیابان کارگر-نرسیده به سه راه طالقاني-خیابان شریعتي-تهرانتهرانتهرانبیمارستانبیمارستان ایرانشهر60

61
بیمارستان سورنا 

(عیوض زاده)
خصوصي5-66702121-021بعد از چهار راه جامي- خیابان شیخ هادي - تهران تهرانتهرانبیمارستان
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