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  پزشکان عمومی

  2222554روبروي هتل پارس  –خ بیهق   دکتر ابراهیمی فرزان  1

  2657391باالتر از میدان آل احمد  – 5مرکز بهداشتی درمانی شماره   دکتر ابوترابی فروغ  2

  0571 – 2229992 -37یهق ب –خ بیهق  –درمانگاه سالمت   دکتر احمدي حسین  3

  2231844میدان حکیم  –درمانگاه فرهنگیان   دکتر احمدي مریم  4

  4410150مرکز بهداشتی درمانی توحید شهر   دکتر افصح المتکلمین اصغر  5

  2231844میدان حکیم  –درمانگاه فرهنگیان   دکتر اکبري یزدي آزاده  6

  4447055سرار مرکز بهداشتی درمانی ا  دکتر امیریان فر اعظم  7

  2292110مرکز بهداشتی درمانی خیابان ایزي   دکتر ابویسانی حمیده  8

  2231844میدان حکیم  –درمانگاه فرهنگیان   دکتر ایزي فرزانه  9

  2238711جنب باغ ملی  –ساختمان مرکزي دانشگاه علوم پزشکی   دکتر ادیبان عزت  10

  2292013میدان آل احمد جنب پمپ بنزین  –درمانگاه خاتم االنبیاء   دکتر بابائی فاطمه  11

  2222656ساختمان پارسیان  5نبش اسرار  –خ اسرار شمالی   دکتر برهانی سید علی اکبر  12

  2245400کوچه بیمارستان حشمتیه  –خ اسد آبادي   دکتر بیدي ابراهیم  13

  2658151سه راه امداد  – 115اورژانس   دکتر باقرزاده محمد حسین  14

  4217771میدان دکتر سریعتی ابتداي بلوار شهید چمران  –درمانگاه شفا   بلندي هدیه الساداتدکتر   15

  4441521مرکز بهداشتی درمانی خیابان رضوي   دکتر بینش سارا  16

  2651300کلینیک دیابت بیمارستان واسعی   دکتر پورمجاهد زهرا  17

  2661863ه باقرالعلوم طبقه فوقانی حسینی –خ مطهري   دکتر پورسینا سید هادي  18
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  4217771میدان دکتر شریعتی ابتداي بلوار شهید چمران  –درمانگاه شفا   دکتر پیمانکار علی  19

  2238100خیابان کاشفی  –بیمارستان مبینی   دکتر جاهد واحد ثمانه  20

  2244740روبروي صندوق جاویدان  -20خ بیهق   دکتر جهان آرا رضا  21

  2641655میدان دکتر شریعتی  –سازمان انتقال خون   ودکتر جمیلی پرست  22

  2645620 -خیابان طالقانی مرکز بهداشتی   دکتر جوان رقیه  23

  2262275روبروي ژاندارمري سابق  –خ عطاملک شمالی   دکتر جوکار هادي  24

  2221573خ اسدآبادي روبروي بیمارستان حشمتیه  –درمانگاه شهید باغانی   دکتر حاجی زاده جعفر  25

  4444319میدان شهید بهشتی –درمانگاه امام رضا   دکتر حداد رضا  26

  2640115خیابان رازي –بیمارستان امداد   دکتر حیدري محمد عثمان  27

  2231573روبروي بیمارستان حشمتیه  –خ اسد آبادي  –درمانگاه شهید باغانی   دکتر حسینی سید حسن  28

  2264115 -27بیهق  –ربی خ بیهق غ  دکتر حسینی سید محمود  29

  2229992 -37بیهق  –خیابهان بیهق  –درمانگاه سالمت   دکتر حسینی نژاد ساناز  30

  4443654خیابان طبرسی غربی   دکتر حسینی هوشیار سید حسین  31

  2221141خ کاشفی روبروي بیمارستان مبینی  –درمانگاه تامین اجتماعی   دکتر حسینی هوشیار سید جالل الدین  32

  2231844میدان حکیم  –درمانگاه فرهنگیان   دکتر حسینی هوشیار سید حسین  33

  2262566میدان دروازه عراق   دکتر خسروجردي ناهید  34

  2221141خ کاشفی روبروي بیمارستان مبینی  –درمانگاه تامین اجتماعی   دکتر خسروجردي مریم  35

  2231844ن حکیم میدا –درمانگاه فرهنگیان   دکتر دولت آبادي حمید  36

  4442326روبروي داروخانه دکتر کریمی  –بین میدان فلسطین و رسالت   دکتر دیهیم مهشید  37

  2231844میدان حکیم  –درمانگاه فرهنگیان   دکتر ربانی جالل الدین  38

  4458030طبقه فوقانی داروخانه نجاتی پور  –چهار راه فرودگاه   دکتر رجائی محمد   39
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  4453040 –تیر  7میدان  -115مرکز اورژانس   ه مریمدکتر ریواد  40

  2245245 -24بیهق  –خیابان بیهق  –درمانگاه بو علی سینا   دکتر زارعی سید حسن  41

  2230633 –اول خیابان صائب  –خ کاشفی   دکتر زارعی سمانه  42

  4444533میدان رسالت طبرسی غربی   دکتر زمانیان حمید  43

  2238142-ساختمان پزشکان امین  –بیهق خ   دکتر ستایش حسین  44

  2228710جنب داروخانه دکتر عربشاهی  –خ اسرار شمالی   دکتر سعادتمند غالمرضا  45

  2223233چهار راه امامزاده یحیی (ع)  –خ بیهق   دکتر سلطانی علیرضا  46

  2229757مجتمع پزشکی پارسیان  – 5نبش اسرار  –خ اسرار شمالی   دکتر سمیع زاده امیر  47

  2231573روبروي بیمارستان حشمتیه  –خ اسدآبادي  –درمانگاه شهید باغانی   دکتر سبزواري صفیه  48

  2233830طبقه باالي قنادي کاشفی  –خ کاشفی   دکتر سلطانی نژاد محمد  49

  2234455درمانگاه دکتر سهرابی خیابان اسرار شمالی   دکتر سهرابی رضا  50

  2237771-روبروي اداره آب و فاضالب–متري انقالب 24 –اه شفا درمانگ  دکتر شریفان علی  51

  0572 -6224213شبکه بهداشت و درمان خوشاب   دکتر شم آبادي راضیه  52

  0572 – 2313499مرکز بهداشتی درمانی رباط سرپوش   دکتر شهیدي فر فریبا  53

  2640115زي خیابان را –بیمارستان امداد خیابان طالقانی   دکتر صدر محمد حیدر  54

  2227023خ بیهق جنب داروخانه دکتر داورزنی   دکتر صاحبدل حسن  55

  4445062چهار راه فرودگاه   دکتر صادقی شهره  56

  4444319درمانگاه امام رضا  –میدان شهید بهشتی   دکتر صباغ حمید رضا  57

  2263220 -25بیهق  –خ بیهق   دکتر صباغ زاده علی  58

  2660713پایین تر از چهار راه علی ذغالی  –خیابان امیر کبیر  –شک قانونی پز  دکتر ضرابی سعید  59

  2262100میدان دروازه عراق   دکتر طاهري علی  60
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  2245936 – 30نبش مدرس  –خ مدرس   دکتر عباسی نرگسی فهیمه  61

  2236401 -10کاشفی  –خ کاشفی   دکتر عبداله زاده حسن   62

  4445959 -راه فرودگاه چهار   دکتر عسگري حمید رضا  63

  2263300 -27نبش بیهق  –خ بیهق   دکتر عظیمی نژاد حسن  64

  4440962 –میدان فلسطین   دکتر علی آبادي حمید  65

  2263372طبقه فوقانی بیمه ایران  –خ عطاملک جنوبی   دکتر علی محمدي حمید  66

  2224000خ بیهق جنب داروخانه شبانه روزي   دکتر فاضل هاشمی سید عباس  67

  2231844میدان حکیم  –درمانگاه فرهنگیان   دکتر فائزیان مریم  68

  2237771-روبروي اداره آب و فاضالب–متري انقالب 24 –درمانگاه شفا   دکتر فرجادي تبار سید مرتضی  69

  2237771-روبروي اداره آب و فاضالب–متري انقالب 24 –درمانگاه شفا   دکتر فروهر نرجس  70

  4441521مرکز بهداشتی درمانی خیابان رضوي   ور طزرقی نرجسدکتر فک  71

  4447055مرکز بهداشتی درمانی اسرار   دکتر فصیح فر ملیحه  72

  2237771-روبروي اداره آب و فاضالب–متري انقالب 24 –درمانگاه شفا   رضا دکتر فروزان   73

  2233398متیه سابق روبروي بیمارستان حش –خ اسدآبادي   دکتر فروغی سبزوار علینقی  74

  2234455خ اسرار شمالی  –درمانگاه دکتر سهرابی   دکتر فیض آبادي مهدي  75

  2234455خ اسرار شمالی  –درمانگاه دکتر سهرابی   دکتر فهیمی حسین  76

  2661600ساختمان آسمان  –خ مطهري   غالمعباس دکتر کافی  77

  2221141خیابان کاشفی روبروي بیمارستان مبینی  –اعی درمانگاه تامین اجتم  دکتر کاهانی میري محسن  78

  2220826جنب داروخانه شبانه روزي  –خ بیهق   دکتر کبیري حسین  79

  4455297روبروي داروخانه دکتر کریمی  –بین میدان فلسطین و رسالت   دکتر کرابی علی  80

  4217234چمران  میدان دکتر علی شریعتی ابتداي بلوار شهید  دکتر کریمی ثانی سعید رضا  81
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  2229100خ بیهق غربی جنب کوچه کاله فرنگی داخل پاساژ   دکتر کریمی ثانی وحید رضا  82

  2231844میدان حکیم  –درمانگاه فرهنگیان   دکتر کفاش افسانه  83

  2265250 –میدان شهید بهشتی   دکتر کوشکی امیر حسین  84

  4440538 -میدان شهید بهشتی   دکتر کوشکی علی  85

  2645200روبروي حسینیه نجم  –میدان شهید حسین فهمیده  –مرکز بهداشت   دکتر کوشکی مهدي  86

  2641655میدان شهربانی  –سازمان انتقال خون   دکتر کیانی فر شیال  87

  2234455درمانگاه دکتر سهرابی  –خ اسرار شمالی   دکتر محمدي سید علی  88

  2240200انه شبانه روزي جنب داروخ –خ بیهق   دکتر محمدي فر ناصر  89

  2645200روبروي حسینیه نجم  –میدان شهید حسین فهمیده  –مرکز بهداشت   دکتر مسعودي فر مریم  90

  265130جاده توحید شهر  –بیمارستان واسعی   دکتر مهتدي محسن  91

  2640115 -خیابان رازي  –بیمارستان امداد   دکهتر مهدي یان فهیمه  92

  2237771-روبروي اداره آب و فاضالب–متري انقالب 24 –درمانگاه شفا   سید جمالدکتر میر موسوي   93

  2231866میدان حکیم  -درمانگاه فرهنگیان  دکتر مهرخواه حسینعلی  94

  4217020ی ابتداي بلوار شهید چمران تمیدان دکتر علی شریع  دکتر ناوي ثانی رضا  95

  2226852رژانس حشمتیه خ اسدآبادي جنب او  دکتر نجاتی پور شهربانو  96

  2651300بلوار توحید شهر  –بیمارستان واسعی   دکتر نهضت احمد حسن  97

  2238100خ کاشفی  –بیمارستان مبینی   دکتر نقابی مریم  98

  2229992 – 37بیهق  –خ بیهق  –درمانگاه سالمت   دکتر نوده فاطمه  99

  2231844کیم میدان ح –درمانگاه فرهنگیان   دکتر نیک راد راحله    100

  2222410روبروي پوشاك معلم  –خ بیهق   دکتر نیک عمل الریجانی سوسن  101

  4419566 – 2معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شماره   دکتر هاشمیان مریم  102
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  2231844میدان حکیم  –درمانگاه فرهنگیان   دکتر هاشمی فرد عادله  103

  2238133 – 37بیهق  –خ بیهق  – درمانگاه سالمت  دکتر همایونی فاطمه  104

  2651300 –اورژانس بیمارستان واسعی   دکتر وکیلی زارچ بمانعلی  105

  2223797 –ساختمان پزشکان امین  –خ کاشفی   دکتر وکیلی مهدي  106

  4457610درمانگاه شفا جویان بیهق  -29نبش عطاملک  –خیابان عطاملک جنوبی   دکتر وزیري سید محمد رضا  107

  انپزشکاندند

  2221422کوچه اورژانس حشمتیه  –خ اسدآبادي   دکتر اکبري زاده عباس  1

  2224433 – 12کاشفی  –خ کاشفی   دکتر اسحاقیان ستاره  2

  2222775روبروي خیابان قائم  –خ بیهق   دکتر بازقندي ابراهیم  3

  2242651ساختمان پاستور  –میدان حکیم   دکتر باغانی مریم  4

  2293013نرسیده به میدان آل احمد  –خ امیر کبیر  –درمانگاه خاتم االنبیاء   اکبر دکتر برغمدي  5

  2232776 – 24بیهق  –خ بیهق   دکتر برهانی رضا  6

  2221802میدان حکیم  –ساختمان پزشکان پاستو   دکتر پارسائی علی  7

  2231844میدان حکیم  –درمانگاه فرهنگیان   دکتر حسینی هوشیار مریم  8

  2220209ابتداي خیابان بسیج مستضعفین  –خ بیهق   ر حسینی حوریهدکت  9

  4457050 –ابتداي بلوار سربداران  –میدان سی هزار متري   دکتر جلمبادانی اسماعیل  10

  223533 –خ قائم   دکتر دستورانی عباسعلی  11

  2240351 – 15کاشفی  –خ کاشفی   دکتر دانش ثانی سید امیر  12

  2237669 ابتداي خیابان بسیج مستضعفین –خ بیهق   سعید دکتر راه چمندي  13

  2238599خ کاشفی   دکتر ژیان بالش آبادي بتول  14

  2224106خ بیهق ابتداي خیابان بسیج مستضعفین   دکتر سبزواري محمد  15
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  2224106خ بیهق ابتداي خ بسیج مستضعفین   دکتر سبزواري سعید  16

  2221110پاساژ ارم  خ کاشفی جنب  دکتر شهرستانی محمد  17

  2231573درمانگاه شهید باغانی روبروي بیمارستان حشمتیه   دکتر صمدي امیر حسین  18

  2223223خ بیهق باالي داروخانه دکتر داورزنی   دکتر صابونی محمود  19

  2228941خ بیهق روبروي مسجد پامنار   دکتر صالحی ترابی مهدي  20

  2220019اختمان کاملیا س –خ کاشفی   دکتر صفائی بخش حمید  21

  2221141خ کاشفی روبروي بیمارستان مبینی  –درمانگاه تامین اجتماعی   دکتر صمیم پور سمانه  22

  2238299خ بیهق جنب صندوق جاویدان   دکتر ضیائی سید احمد  23

  2227158خ بیهق روبروي خیابان قائم   دکتر ضیائی سید حسین  24

  245949غربی روبروي مدرسه فخریه  خ بیهق  دکتر عظیمی نژاد کبري  25

  2230360کوچه آب قصبه  –خ اسدآبادي   دکتر عرب احمد رضا  26

  2231844میدان حکیم  –درمانگاه فرهنگیان   دکتر عمرانی رضا   27

  2235674طبقه فوقانی قنادي گل سرخ  –خ کاشفی   دکتر فرهادیان معصومه  28

  2239306ب بیمارستان حشمتیه جن –خ اسدآبادي   دکتر فتاحی طبسی مهدي  29

  2661661 –ساختمان پزشکان الله  –میدان الله   دکتر فالحی رضا  30

  2242433 – 15کاشفی  –خ کاشفی   دکتر فروغی سبزوار مهدا  31

  2233090ساختمان پزشکان  –خ کاشفی   دکتر فاتحی مقدم علی  32

  2236537دان مبینی باالتر از بیمارستان شهی –خ کاشفی   دکتر فرزام الهام  33

  2235186خ اسرار جنب کوچه امیري   دکتر فقیه میرزا مهدي  34

  2226590ساختمان پزشکان  –خ کاشفی   دکتر قانعی نادر  35

  2237515اسرار شمالی  –درمانگاه دکتر سهرابی   دکتر قدرتی حسین  36
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  2240356ساختمان پزشکان قائم  15کاشفی  –خ کاشفی   دکتر قلعه نوئی تیمور  37

  2263543میدان دروازه عراق   دکتر قربانی فرهاد  38

  ابتداي بلوار چمران –میدان دکتر علی شریعتی   دکتر کیخسروي عباسعلی  39

  2231573روبروي دانشگاه علوم پزشکی  –درمانگاه شهید باغانی   دکتر مختاري لیال  40

  2240787طبقه دوم  –ساختمان پزشکان حکیم  –خ اسدآبادي   دکتر معینی فر حسین  41

  2226829ابتداي خیابان بسیج مستضعفین  –خ بیهق   دکتر موید محمد  42

  2226829 –ابتداي خیابان بسیج مستضعفین  –خ بیهق   دکتر مهردادیان عباسعلی  43

  2237375 –بهمن  22ابتداي خ  –خ کاشفی   دکتر میري رضا  44

  2227020خ کاشفی   دکتر نبی زاده محسن  45

  2229595ابتداي خیابان بسیج مستضعفین  – خ بیهق  کتر هاشمی سید جوادد  46

  2228393بهمن  22روبروي خیابان  –خ کاشفی   دکتر هاشمی سید مجید  47

  متخصص دندانپزشکی

  2242651ساختمان پاستور  –میدان حکیم   دکتر باغانی زهرا (متخصص لثه)  1

  2241268بهمن  22روبروي خیابان  –فی خ کاش  دکتر باروتی سارا (متخصص ارتودنسی)  2

  2221944طبقه سوم  –ساختمان ابن سینا  –خ کاشفی   دکتر کاویان محبت (متخصص ترمیمی)  3

  متخصص زنان و زایمان

  2232040ساختمان پاستور  –میدان حکیم   دکتر آگاه ژیال  1

  2237226ساختمان سپید  –خ کاشفی   دکتر احمدي راحله  2

  2236400کوچه صفائیه  – 10کاشفی  –خ کاشفی   یزدي میترا دکتر افتخار  3

  2240673ساختمان رازي  –خیابان صائب  –خ کاشفی   دکتر سویزي بهناز  4

  2238144ساختمان امین  –میدان فرمانداري   دکتر شهابی مرضیه  5
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  2236528طبقه فوقانی قنادي گل سرخ  –خ کاشفی   دکتر شوریده یزدي فاطمه  6

  2227771 – 11کاشفی  –خ کاشفی   ائیان حسینیان بی بی فهیمهدکتر ضی  7

  2228334روبروي بیمارستان شهیدان مبینی  –خ فرمانداري   دکتر ناظري سوسن  8

  2238100بیمارستان مبینی   دکتر حسینی هوشیار اعظم السادات  9

  2238100بیمارستان مبینی   دکتر صادقیان النا  10

  متخصص بیماري هاي کودکان

  2226010روبروي بیمارستان شهیدان مبینی  –میدان فرمانداري   دکتر اسدي علیرضا  1

  2221675ساختمان حکیم  –خ اسدآبادي   عذرا –دکترالداغی میترا   2

  2226700جنب باغ ملی  –ساختمان مرکزي دانشگاه علوم پزشکی   دکتر حسن پور کاظم  3

  2226785نس حشمتیه کوچه اورژا –خ اسدآبادي   دکتر حقیقی سودابه  4

  2238020 – 13کاشفی  –خ کاشفی   دکتر دولت آبادي مامک  5

  2238100بیمارستان مبینی   دکتر جعفریانی مریم  6

  2239417اول خیابان صائب  –خ کاشفی   دکتر طبیعی ابراهیم  7

  2238144ساختمان امین  –میدان فرمانداري   دکتر کیانی مقدم قاسم  8

  2245936 - 30نبش مدرس  –خ مدرس   دکتر هدایت فرامرز  9
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  فوق تخصص نوزادان

  2220868-روبروي دانشگاه علوم پزشکی  –کلینیک ویژه   دکتر صالحی پور حسن  1

  2228100خ کاشفی  –بیمارستان مبینی   دکتر هاشمیان نژاد نسرین  2

  متخصص بیهوشی

  2238100خ کاشفی   –بینی بیمارستان شهیدان م  دکتر طلوع پیله ور محمد جواد  1

  2651300بلوار توحید شهر  –بیمارستان واسعی   دکتر مورزي شکیبا  2

  2241268بهمن 22روبروي خیابان  –خ کاشفی   دکتر وکیلی زارچ علی  3

  2241268بهمن  22روبروي خیابان  –خ کاشفی   دکتر یزدانی ساسان  4

  2241268بهمن  22ن روبروي خیابا –خ کاشفی   دکتر یوسفی مقدم منیژه  5

  2651300بیمارستان واسعی  دکتر عرفانی سیار مهدي  6

  2651300بیمارستان واسعی  دکتر احمدي مهدي  7

  متخصص چشم پزشکی

  2229991بهمن  22روبروي خ  –خ کاشفی   دکتر برگ پو راحله  1

  2223724ابتداي خیابان قائم  –خ بیهق   دکتر عباسی علیرضا  2

  2234124دي کلینیک آریا  –خ اسدآبادي   ن علیرضادکتر قاسمی آریا  3

  2234848 - 10کاشفی  –خ کاشفی   دکتر مهري محمود  4

  متخصص بیماري هاي داخلی

  2243803 –ساختمان پاستور  –خ اسدآبادي   دکتر جهانشاهی مرجان  1

  2238020 -13کاشفی  –خ کاشفی   دکتر شهرستانی محمد رضا  2

  2229120کوچه اورژانس حشمتیه  –خ اسدآبادي   قاسمدکتر صادقی نژاد ابوال  3
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  2244055ساختمان حکیم  –خ اسدآبادي   دکتر نور افشار رها  4

  2243390بهمن  22روبروي خ  –کاشفی شمالی   دکتر نوري غالمرضا  5

  2245999 -10کاشفی  –خیابان کاشفی   دکتر قربانی حجت اله  6

  2233251ختمان پزشکان امین سا -خیابان کاشفی  دکتر لطیف نیا مریم  7

  2220456روبروي پلی کلینیک تأمین اجتماعی  -خیابان صائب  دکتر میرحسینی زهرا  8

  فوق تخصص غدد و متابولیسم

  2661770ساختمان پزشکان الله  –میدان الله   دکتر کرباس فروشان جواد  1

  فوق تخصص گوارش داخلی

  2227771 – 11شفی کا –کاشفی شمالی   دکتر محرابی غالمعلی    1

  متخصص بیماري هاي عفونی 

  2230633اول خ صائب  –خ کاشفی   دکتر ابراهیمی مسعود  1

  2226929 – 11کاشفی  –خ کاشفی   دکتر کالنتري سعید  2

  متخصص بیماري هاي پوست

  2220160اول خ صائب  –خ کاشفی   دکتر به آذین ابراهیم  1

  2238681ساختمان امین  –خ فرمانداري   دکتر حبیبی سید رضا  2

  2229991بهمن  22روبروي خ  –خ کاشفی   دکتر صوفی زاده وحید  3

  متخصص جراحی استخوان و مفاصل

  2234888ساختمان پزشکان پاستور  –میدان حکیم   دکتر بیدخوري امیر رضا  1

  2245902نرسیده به میدان طبس  –خ طالقانی   دکتر غنی زاده احمد شکیب  2

  2244491- مرکز جراحی محدود  ور سعیددکتر رجب پ  3

  2222490ساختمان پزشکان پاستور   دکتر رضایی محمدداوود  4
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  متخصص جراحی عمومی

  2231106 – 12کاشفی  –خ کاشفی   دکتر قاسم زاده غالمحسین  1

  2661900ساختمان پزشکان الله  –میدان الله   سرگزي مقدم  دکتر   2

  2237173کلینیک دکتر سهرابی  -اسرار شمالی خیابان  دکتربرابادي  ابوالفضل  3

  متخصص روانپزشکی

  2238141ساختمان امین  –میدان فرمانداري   دکتر شگرف نخعی محمد رضا  1

  2234796ساختمان سپید  12کاشفی  –خ کاشفی   دکتر کامرانیان هومن  2

  2235969ساختمان حکیم  –خیابان بسیج مستضعفین  –خ بیهق   دکتر مشفق حسین  3

  2651300بیمارستان واسعی   خاطره سپنج نیادکتر   4

  جراحی مغز و اعصابمتخصص 

  2661771ساختمان پزشکان الله  –میدان الله   دکتر صفایی جواد  1

  2234467ساختمان پزشکان امین  -خیابان کاشفی  دکتر تاجدینی شهاب  2

  متخصص بیماري هاي مغز و اعصاب

  2235333ول خیابان صائب ا –خ کاشفی   دکتر اکبري رضا  1

  2226856بهمن  22روبروي خ  –خ کاشفی   دکتر شیرخانی زهرا  2

  متخصص بیماري هاي قلب و عروق

  2220777اول خ صائب  –خ کاشفی   دکتر وکیلی زارچ علیرضا  1

  2646371روبروي مجتمع امین  –میدان فرمانداري   دکتر همایی سمیرا  2

  15کاشفی خیابان   دکتر سجادیان مصطفی  3

  2220452روبروي پلی کلینیک تأمین اجتماعی  –ابتداي خیابان صائب  -خیابان کاشفی  دکتر ضرابی لعیا  4
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  متخصص گوش ، گلو ، بینی و جراحی سر و گردن

  2221425جنب داروخانه دکتر خالصی  –خ کاشفی   دکتر شوریده یزدي محمد  1

  2234411اساژ ارم روبروي پ –خ کاشفی   دکتر صادق زاده مهرداد  2

  2223883طبقه سوم  –مجتمع پزشکی پاستور  –میدان حکیم   دکتر صادقی علی اکبر  3

  متخصص رادیولوژي

  2234321ساختمان سپید  12نبش کاشفی  –خ کاشفی   دکتر حبشی زاده طاهره  1

  2237610ساختمان امین  –میدان فرمانداري   دکتر خامنه باقري آرش  2

  2239872ساختمان پاستور  –میدان حکیم   رامیندکتر شهرآئینی   3

  2226560درمانگاه دکتر سهرابی  –خ اسرار   دکتر صبوري محسن  4

  2222473 – 13کاشفی  –خ کاشفی   دکتر مرادي محمد رضا  5

  2227610ساختمان امین  –میدان فرمانداري   دکتر کروجی یاسر  6

  2229747 - 5نبش اسرار  –خ اسرار شمالی   دکتر طیبی مهتاب  7

  متخصص توانبخشی

  2244990 - 18اسدآبادي  –خیابان اسدآبادي   دکتر صمدي بهنود  1

  متخصص آسیب شناسی 

  2244066ساختمان حکیم  –روبروي اورژانس حشمتیه  –خ اسدآبادي   دکتر ابراهیمی رامین  1

  2238571خ اسرار شمالی  –درمانگاه دکتر سهرابی   دکتر عابدي رمضانعلی  2

  2234857اول خ صائب  –خ کاشفی   دکتر فرامرزي نیا غالمحسین  3

  2240409آزمایشگاه سینا  – 14تا  12حد واسط کاشفی  –خ کاشفی   دکتر معروضی فرشاد  4

  2220309آزمایشگاه کلینیک ویژه دانشگاه علوم پزشکی  –خیابان اسدآبادي   دکتر جلیلیان نصرتی امیر رضا  5
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  تناسلی –اري ادراري متخصص جراحی کلیه و مج

  2243075خ کاشفی   دکتر بسک آبادي علی  1

  2244611مرکز جراحی محدوده آریا  –میدان حکیم   دکتر عباسیون رضا  2

  فلوشیپ اندویورولوژي

  2242650ساختمان پاستور  –میدان حکیم   دکتر کیانیان حمید رضا  1

  متخصص پرتو درمانی

  2243080مجتمع پارسیان  –مالی خ اسرار ش  دکتر امیر آبادي امیر  1

  علوم آزمایشگاهی

  2231154میدان فرمانداري ساختمان امین   دکتر زرگریان مهدي  1

  2241938ساختمان پاستور  –میدان حکیم   دکتر قناتی محمود  2

  2224624اول خیابان قائم   دکتر محمدیانی محمود  3

  مامائی 

  2234440یج مستضعفین ابتداي خیابان بس –خ بیهق   انوري مرضیه  1

  2220826جنب داروخانه شبانه روزي  –خ بیهق   استیري محبوب  2

  2238132ابتداي خیابان بسیج مستضعفین  –خ بیهق   جره سرور  3

  2231037جنب سینما بهمن  –خ نواب صفوي   زارع فاطمه  4

  2263169طبقه فوقانی بیمه ایران  –خ عطاملک جنوبی   صانعی نرگس  5

  2233366 جنب داروخانه دکتر عربشاهی –خ اسرار شمالی   قیه خاتونقلیچ ر  6

  2263169طبقه فوقانی بیمه ایران  –خ عطاملک جنوبی   ناوي مریم  7

  2221824جنب کوچه اورژانس قدیم  –خ نواب صفوي   نیکعمل الریجانی فرانک  8

  4458030ور طبقه فوقانی داروخانه دکتر نجاتی پ –چهار راه فرودگاه   نیکو فاطمه  9
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  4444315میدان سی هزار متري  –درمانگاه امام رضا   هراتی مژگان  10

  2238100 -خ کاشفی  –بیمارستان شهیدان مبینی   همایون پریسا  11

  2229992 – 37بیهق  –خ بیهق   چشمی مقدم مهري  12

  فیزیوتراپ 

  2231844میدان حکیم  –درمانگاه فرهنگیان   حسینی مزینانی سید مهدي  1

  2225131روبروي خ نواب صفوي پاساژ مهران  –خ اسرار شمالی   رستگاري پور اسماعیل  2

  2222700جنب خانه سالمندان مادر  –بهمن  22خ   زرقانی مریم  3

  2222600مجتمع امین  –خ فرمانداري   دیواندري ناهید  4

  2239871میدان حکیم ساختمان پاستور   شاد علی  5

  2242671 – 18اسدآبادي  –دآبادي خیابان اس  صراحی صادق  6

  2243777ابتداي صائب  –خ کاشفی   مشکانی مهدي  7

  2226360 -جنب پاساژ امیر –خ کاشفی   نور افشار بهروز  8

  2229727خ اسرار شمالی ساختمان پارسیان فیزیوتراپی توان   پیرایش بهاره  9

  شنوایی سنجی

  2238500ن آسایشگاه سالمندا –بهمن  22خ   بقایري مرجان  1

  2220453ابتداي خیابان صائب   –خ کاشفی   جغتایی زهرا  2

  2645620روبروي حسینیه نجم  –میدان حسین فهمیده  –مرکز بهداشت   محمد پور ابراهیم  3

  2224693طبقه فوقانی داروخانه دکتر خالصی  –خ کاشفی   ناوي ثانی رزیتا  4
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  بینایی سنجی 

  2227464عینک پویا  -12ب کاشفی جن –خ کاشفی   اکبري رویا  1

  2238998 – 10کاشفی  –خ کاشفی   زرقی الهام  2

  2238493عینک شیک  –بهمن  22روبروي خیابان  –خ کاشفی   قلعه نوئی هما  3

  2239111عینک طبی احسان  –خ قائم   کرابی علی  4

  2239587روبروي دبیرستان اسرار  –خ اسدآبادي   کروجی ستاره  5

  2227075جنب بیمارستان مبینی  –خ کاشفی   اناوي فریب  6

  2238186عینک آفتاب  –خ کاشفی   نهضت سحر  7

  گفتار درمان

  2245570 -40ابن یمین  –خ ابن یمین   ذبیحی علی اصغر  1

  2646959 – 2بوستان  –خ بوستان  –متري انقالب  24مطب اول : خ   فرزین فر کاظم  2

  

  2645437مرکز توانبخشی مهر آنا  – 8رازي  –خ رازي   کالته آقا محمدي فاطمه  3

  2221556موسسه عرشیان بیهق  19کاشفی  –خ کاشفی   گریوي علی  4

  40ابن یمین  –موسسه پژواك خیابان ابن یمین   پور سعیدي زهرا  5

  کاردرمان

  2238088 -2اسرار  –اسرار شمالی   چشمی علی  1

  2222700سی توان بخشی شهید قدو –بهمن  22خ   کیانی مرضیه  2

  2224117 - 5پالك  14کاشفی  –خ کاشفی   بیدي زرین  3

 
 
  
 



 

 
١٩ 

   تغذیه

  2238100خ کاشفی  –بیمارستان شهید مبینی   درودي صدیقه  1

  2651300جاده توحید شهر  –بیمارستان واسعی   صالحی غالمحسین  2

  2226700جنب باغ ملی  –ساختمان مرکزي دانشگاه علوم پزشکی   فیروزي بهناز  3

  قارچ شناسی

  4446030بعد از پلیس راه  –معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی   دکتر معالیی حسین  1

  مهندسی ارتوپدي فنی ساخت اعضاي مصنوعی و وسایل کمکی (ارتز و پروتز)

  2244857دي کلینیک آریا  –خ اسدآبادي   محمد پور نجمه  1

  2242009جنب سینما بهمن  –خ نواب صفوي   مشقی حمید رضا  2

  داروخانه هاي روزانه 

  2222911ساختمان حکیم  –خ اسدآبادي   دکترآریاپور الهام  1

  2223740اول خیابان طالقانی  –میدان حکیم   دکتر الداغی محسن  2

  2229324خ کاشفی   دکتر تبرایی میثم  3

  2222692ابتداي خیابان صائب  –خ کاشفی   دکتر جعفري قاسم  4

  2240472جنب کوچه کاله فرنگی  –خ بیهق غربی   مد علیدکتر حجی زاده مح  5

  2220308 –داروخانه ولی عصر   دکتر حسینی زارع مهشید سادات  6

  2244038بهمن  22روبروي خیابان  –خ کاشفی   دکتر خالصی بتول  7

  2225880جنب کوچه نه بام  –خ بیهق   دکتر داورزنی علیرضا  8

  2661650مارستان واسعی داروخانه بی  دکتر دقیقی محمد رضا  9

  2242300درمانگاه فرهنگیان میدان حکیم   دکتر  ده نبی ابوالقاسم  10

  2221285ساختمان مدرسه فصیحیه  –خیابان بیهق   دکتر دولت آبادي محمد  11



 

 
٢٠ 

  2235958جنب درمانگاه تامین اجتماعی  –خ کاشفی   دکتر زمردیان جواد  13

  2223580چهار راه مدرس  – خ عطاملک جنوبی  دکتر سویزي بهزاد  14

  2231500روبروي مسجد جامع  –خ بیهق   دکتر شاکري نژاد علی  15

  2227871دي کلینیک آریا  –خ اسدآبادي   دکتر ضیائی اکبر  16

  2228266خ اسرار شمالی   دکتر عربشاهی امین  17

  4216500ابتداي بلوار شهید چمران  –میدان دکتر شریعتی   دکتر فاضل محمود  18

  2233643جنب کوچه اورژانس  –خ اسدآبادي   دکتر قندي سعیده  19

  2265552ابتداي خ بیهق  –میدان شهید بهشتی   دکتر قاسمی رضا  20

  4448383 -1طبرسی  –بین میدان رسالت و میدان فلسطین   دکتر کریمی ترشیزي شکیبا  21

  2223098بهمن  22میدان   دکتر لطفی مالدار فاطمه  22

  2661711ساختمان پزشکان الله  –میدان الله   مریمپویا دکتر مهر  23

  2262155داروخانه ابن سینا  –میدان دروازه عراق   مقصودلو مجید رضا  24

  4445959بلوار شهید خوشبین نرسیده به چهار راه فرودگاه   دکتر نجاتی پور خدیجه  25

  2238143مجتمع پزشکی امین  –میدان فرمانداري   دکتر ابراهیمی حسن  26

  2650085 –میدان شهید فهمیده   دکتر نیک جو مسعود   27

  4444634میدان فلسطین   دکتر واعظ نیا الهام  28

  2238608خ کاشفی   دکتر یزدان خواه جعفر  29

  داروخانه هاي دولتی

  2237699روبروي دانشگاه علوم پزشکی  –خ اسدآبادي   داروخانه شهید باغانی  1

  2220308روبروي دانشگاه علوم پزشکی  –دآبادي خ اس  داروخانه ولیعصر  2

 
 



 

 
٢١ 

 
 

  داروخانه هاي شبانه روزي

  4448457درمانگاه شبانه روزي امام رضا (ع)  –میدان شهید بهشتی   دکتر بداغ آبادي اعظم  1

  2230897داروخانه شبانه روزي دکتر قاسم اف  –خ بیهق   دکتر قاسم اف فائزه  2

  2235543داروخانه رازي  –شمالی خ اسرار   مقصود لو غالمرضا  3

  مراکز بهداشتی درمانی دولتی

  4441521 –خ رضوي   1مرکز شماره   1

  4443355 –سه راه دوم جعفر آباد   1از مرکز شماره  1پایگاه شماره   2

  4442649 –چهار راه فرودگاه   1از مرکز شماره  2پایگاه شماره   3

  2265022 –پشت کارخانه برق قدیم   2مرکز شماره   4

  4441667 –میدان رسالت   2از مرکز شماره  1پایگاه شماره   5

  2647990 –پائین تر از فلکه دانشگاه آزاد   3پایگاه شماره   6

  2646558 -16طالقانی  –خ طالقانی   3از مرکز شماره  1پایگاه شماره   7

  2292110 -خ ایزي  –پارك جانبازان   4پایگاه شماره   8

  خیابان جوادیه –چهل متري دوم   4از مرکز شماره  1پایگاه شماره   9

  2231742 –خ باروت کوبی   4از مرکز شماره  2پایگاه شماره   10

  2657391باالتر از میدان آل احمد  –خ امیر کبیر   5پایگاه شماره   11

  2238124میدان شهید بهشتی روبروي بنیاد شهید   5از مرکز شماره  1پایگاه شماره   12

  2646479 –چهار راه علی زغالی   5از مرکز شماره  2ه شماره پایگا  13

  4410150 – 2بلوك  –توحید شهر   6پایگاه شماره   14

  
  



 

 
٢٢ 

  
 

  مراکز ترك اعتیاد

  4454952 –جنب باشگاه حقانی  –پست و تلگراف   احسان  1

  2240350 -2240354 – 2240356 -15کاشفی  –خ کاشفی   اسرار  2

  2661600ساختمان آسمان  –خیابان مطهري   آسمان  3

  2263434بین چهار راه بیهق و میدان دروازه عراق   امید  4

  2240004خیابان بیهق   دکتر فاضل هاشمی  5

  2237175طبقه دوم درمانگاه دکتر سهرابی   دکتر کیوانلو شهرستانکی -کیمیا  6

  2232060خیابان کاشفی شمالی   دکتر سیدحسین حسینی هوشیار -سالمت  7

  4217020جنب داروخانه دکتر فاضل  –ابتداي بلوارشهید چمران   شتبازگ  8

  2263115 -27بیهق  –خیابان بیهق   دکتر حسینی  9

  2648688میدان دکتر علی شریعتی   اداره زندان  10

  2232636ساختمان پزشکان امین   دکتر ستایش  11

  4457550جنب داروخانه دکتر واعظ نیا  –میدان فلسطین   ولیعصر  12

  2228552بهمن  22روبروي خیابان  –خیابان کاشفی   دکتر محمد نژاد  13

  2235969ابتداي خیابان حکیم  –خیابان بیهق   دکتر مشفق  14

  09355692055 -47پالك  –نبش چهار راه فرودگاه  -بلوار خوشبین  زکریا  15

  2648299چهار راه مطهري   دکتر عظیمی نژاد  16

  2223792پزشکان امین ساختمان   دکتر وکیلی مهدي  17

  4440538میدان سی هزار متري   سینا(دکترکوشکی)  18

  میدان هدایت  دکتر فکور طزرقی  19



 

 
٢٣ 

  4457551خیابان اسرار جنوبی   ناجی (دکتر کرابی)  20

  درمانگاه هاي غیر دولتی 

  4444319میدان شهید دکتر بهشتی   درمانگاه امام رضا (ع)  1

  2234455خ اسرار شمالی   درمانگاه دکتر سهرابی   2

  فلکه سی هزارمتري    درمانگاه سالمت  3

  2237771-روبروي اداره آب و فاضالب–متري انقالب 24 –درمانگاه شفا   درمانگاه شفا  4

  درمانگاه هاي خیریه

  2228889خیابان بیهق روبروي میهن تور سابق   درمانگاه خیریه بو علی سینا  1

  2293013خیابان امیر کبیر نرسیده به فلکه آل احمد   یاءدرمانگاه خیریه خاتم االنب  2

  خیابان عطاملک جنوبی  درمانگاه خیریه الزهرا  3

  درمانگاه هاي دولتی

  2653544بلوار سپاه   درمانگاه امام حسین (ع) سپاه  1

  2263551پایین تر از میدان دروازه عراق   درمانگاه امام سجاد (ع) نیروي انتظامی  2

  2231573 -2225791خ اسدآبادي روبروي باغ ملی   شهید باغانی سپاه درمانگاه  3

  2231844میدان حکیم   درمانگاه فرهنگیان  4

  2221141خ کاشفی   درمانگاه تامین اجتماعی  5

  دي کلینیک

  2244491خ اسدآبادي   دي کلینیک آریا  1

  کلینیک

  2220868خ اسدآبادي   کلینیک ویژه دانشگاه علوم پزشکی  1
  

  

  

  

  



 

 
٢٤ 

  
 

  بیمارستان ها

  2651300-10  جاده توحید شهر     بیمارستان واسعی  1

  2640115 -20    خ رازي غربی   بیمارستان امدادي شهید بهشتی  2

  2238100    خ کاشفی   بیمارستان شهیدان مبینی  3

  ادارات و سازمان هاي مرتبط 

  2293280 – 2293190اول خیابان امیر کبیر  –چهار راه کوشک   سازمان نظام پزشکی  1

  2238711 – 19 –جنب باغ ملی  –خ اسدآبادي   ساختمان مرکزي دانشگاه علوم پزشکی  2

  2645620 -2645400 –روبروي حسینیه نجم  –میدان شهید حسین فهمیده   مرکز بهداشت  3

  2660713پائین تر از چهار راه علی زغالی  –خ امیر کبیر   سازمان پزشکی قانونی  4

  2222552روبروي باشگاه تختی  –خ ابوریحان بیرونی   تیاداره بهزیس  5

  2222360چهار راه دادگستري   جمعیت هالل احمر  6

  2641655بولوار پاسداران  –میدان دکتر علی شریعتی   سازمان انتقال خون  7

  4453040تیر  7میدان   115اورژانس   8

  123 – 2224912 – 14ابومسلم  –باالتر از میدان ابومسلم   اورژانس اجتماعی  9

  2222121خیابان ابوریحان بیرونی  –میدان کارگر   اداره بیمه تامین اجتماعی  10

  2238815   11نبش بسیج  –خ بسیج مستضعفین   اداره بیمه خدمات درکانی نیروهاي مسلح  11

  2650750  - 20امیر کبیر  –باالتر از میدان آل احمد   اداره بیمه خدمات درمانی  12

  2651300 - 10   -بیمارستان واسعی   یابتمرکز د  13

  توابع نظام پزشکی سبزوار  –پزشکان عمومی 

  0572-5253611مرکز بهداشتی درمانی  –برغمد   دکتر بابایی زارچ مهدي  1



 

 
٢٥ 

  0572 -5623809میدان فرمانداري  –جغتاي   دکتر حسینی هوشیار سید جواد  2

  0572-5622042مطب شخصی  –جغتاي   دکتر زاهدي فرد سید حسین  3

  0572-5623812تختخوابی  64بیمارستان  –جغتاي   دکتر سبزواري سعیده  4

  0572-  5623812بیمارستان ولی  –جغتاي   دکتر رضا وزیري    5

  0572-  5623812بیمارستان ولی  –جغتاي   تاقی  دکتر مث  6

  0572-  5623812بیمارستان ولی  –جغتاي   دکتر آل اسحاق    7

  0572-  5623812بیمارستان ولی  –جغتاي   فرد دکتر حسام   8

  0572-5622916مطب شخصی  –خ مطهري  –جغتاي   دکتر مهران پور سعید  9

  0571-5733211روستاي آزادوار  –بخش هاللی  –جغتاي   دکتر همدانی محسن  10

  0572-4223752مطب شخصی  –داورزن   دکتر فصیحی منصور  11

  0572-6223740مطب شخصی  –د سلطان آبا  دکتر انصاري محمد  12

  0572 -6223698مطب شخصی  –سلطان آباد   دکتر سیمائی حبیب اله  13

  0572 – 6224645مطب شخصی  –سلطان آباد   دکتر فیض آبادي مهدي  14

  0572 -5222266 -5220747شبکه بهداشت و درمان  –نقاب   دکتر اخوین سهرابی اصغر  15

   0572-5222882ان قمربنی هاشم (ع) بیمارست –اب نق  دکتر مالیتی   16

  0572-5222882بیمارستان قمربنی هاشم (ع)  –نقاب   دکتر حسن زاده   17

  0572 -5222392جنب داروخانه دکتر کاظمی  –نقاب   دکتر قاسمی رضا  18

  0572-5221079جنب داروخانه دکتر سنگ سفیدي  –مطب شخصی  –نقاب   دکتر مالیجردي اسماعیل  19

  0572 – 5220422شبانه روزي خاتم االنبیاء  درمانگاه –نقاب   ملک زادگان علیدکتر   20

  0572 – 5222882بیمارستان قمر بنی هاشم (ع)  –نقاب   دکتر میبدي ثانی مانیا  21

  0572-5222070مطب شخصی  –نقاب   دکتر ناوي دوست مسعود  22



 

 
٢٦ 

  
  توابع نظام پزشکی سبزوار  –دندانپزشکان 

  09151710507مطب دوم  –حکم آباد   ادردکتر قانعی ن  1

  0572 – 5623673فلکه شهرداري  –جغتاي   دکتر احسانی راد علی  2

  0572-5623458دور میدان فرمانداري  –جغتاي   دکتر راه چمنی محمود  3

  0572 – 5220899بلوار امام رضا  -نقاب    دکتر فشانجردي رجبعلی  4

  0572-5221079جنب داروخانه دکتر سنگ سفیدي  –امام رضا بلوار  –نقاب   دکتر وفائی راد سعید  5

  توابع نظام پزشکی سبزوار –متخصص زنان و زایمان 

  0572 -5222882جنب داروخانه دکتر سنگ سفیدي  –نقاب   دکتر شمسا ام البنین  1

  0572-5623812تختخوابی  64بیمارستان  –جغتاي   دکتر خسروي عبدل آبادي اشرف  2

  توابع نظام پزشکی سبزوار –ي هاي کودکان بیمارمتخصص 

  0572-5623812تختخوابی  64بیمارستان  –جغتاي   دکتر فرخی فر سید مجید  1

  0572 -5222079طبقه دوم داروخانه دکتر سنگ سفیدي  –نقاب   دکتر قزلقارشی محمد رضا  2

  متخصص بیهوشی 

  0572 – 5222882 –نقاب   دکتر هما حمیدي  1

  0572 – 5623812جغتاي بیمارستان ولی عصر   نی غالمحسیندکتر شیر خا  2

  توابع نظام پزشکی سبزوار –متخصص بیماري هاي داخلی 

  0572 -5222079خ امام رضا (ع)  –نقاب   دکتر محبی محمود  1

  0572-5623812تختخوابی  64بیمارستان  –جغتاي   دکتر سرپرست غالمعلی  3

  شکی سبزوارتوابع نظام پز –متخصص جراحی عمومی 

  0572 – 5222882بیمارستان قمر بنی هاشم (ع)  –نقاب   دکتر نجیب جاللی علی  1

  0572-5623812تختخوابی  64بیمارستان  –جغتاي   دکتر یازرلو امید  2



 

 
٢٧ 

  توابع نظام پزشکی سبزوار –فیزیوتراپ 

  0572 – 5221221روبروي داروخانه دکتر سنگ سفیدي  –نقاب   اسمعیل زاده سید محمد  1

  توابع نظام پزشکی سبزوار –بینایی سنجی 

  09151711619جنب داروخانه دکتر کاظمی  –خ امام رضا  –نقاب   مصطفوي هادي  1

  توابع نظام پزشکی سبزوار –گفتار درمانی 

  0572-5220915 –مدرسه استثنایی وحدت جوین  –شهر نقاب   شمس آبادي راضیه  1

  باالتر از میدان آموزش  و پرورش روبروي پست –دگان شمالی بلوار آزا –جغتاي   جغتایی مهدي  2

  توابع نظام پزشکی سبزوار  –مامائی 

  0572-5220676 –بلوار امام رضا (ع)  –نقاب   خاتمی سبزوار زهره  1

  0572-5221769جنب داروخانه دکتر سنگ سفیدي  –نقاب   محمدي شیوا  2

  توابع نظام پزشکی سبزوار –داروخانه ها 

  0572 -5244062 –حکم آباد   دکتر اسحاقیان علی  1

  0572-5622719 –جغتاي   دکتر کامل کارده صفیه  2

  0572-5623811داروخانه بیمارستان جغتاي  –جغتاي   دکتر کروجی سعید  3

  0572 – 6232643 –سلطان آباد   دکتر ریاحی تبار ماشاء اله  5

  0572 -5222882 –ارستان نقاب داروخانه بیم –نقاب   دکتر خاتمی اکرم السادات  6

  0572 -5222831 –نقاب   دکتر سنگ سفیدي علی  7

  0572 -5222373 –نقاب   دکتر یوسف اختراعی طوسی  8

  
  
  
  
  



 

 
٢٨ 

 

  رادیولوژي توابع

  0572-5623814بیمارستان جغتاي   دکتر حق بین طاهره  1

  توابع سبزوار –مراکز بهداشتی درمانی دولتی 

  0571 -4447055 –الته سیفر روستاي ک  مرکز اسرار  1

  0572 -5253611 –روستاي برغمد   مرکز برغمد  2

  0572 -8223393 –روستاي بن قن   مرکز بن قن  3

  0572 - 3753300 –روستاي تندك   مرکز تندك  4

  توابع نظام پزشکی سبزوار  –مامائی 

  0572 – 5622766 –شهر جغتاي   مرکز جغتاي  4

  0572 -5783330 –سین آباد آزادوار روستاي ح  مرکز حسین آباد  5

  0572 -5243743 –روستاي حکم آباد   مرکز حکم آباد  6

  0572 -4223260 –شهر داورزن   مرکز داورزن  7

  0572 -6221223 –روستاي دیوانگاه   مرکز دیوانگاه  8

  0572 -5263327 –روستاي ایزي   مرکز رازي  9

  0572 6233411 –روستاي رباط جز   مرکز رباط جز  10

  0572 -2313433 –روستاي رباط سرپوش   مرکز رباط سرپوش  11

  0572 -5223636 –روستاي ریواده   مرکز ریواده  12

  0572 -4293652 –روستاي ریوند   مرکز ریوند  13

  0572 -8222030 –شهر روداب   مرکز روداب  14

  0572 -5643444 –روستاي زرقان   مرکز زرقان  15



 

 
٢٩ 

  0572 -6223746 –ر سلطان آباد شه  مرکز سلطان آباد  16

  0572 -3733300 –روستاي شامکان   مرکز شامکان  17

  0572 -3723260 –شهر ششتمد   مرکز ششتمد  18

  0572 -6263360 –روستاي شم آباد   مرکز شم آباد  19

  0572 -4323448 –روستاي صد خرو   مرکز صد خرو  20

  0572 -6273400 –روستاي طبس   مرکز طبس  21

  0572 -5263327 –روستاي قزلقارشی   کز قزلقارشی  مر  22
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