
 

 در مشهد  های طرف قرارداد لیست بیمارستان 

 تلفن  آدرس نام مرکز  ردیف

 32594345  مشهد - کوی طالب - پیچ دوم تلگرد بهمن  22بیمارستان  1

 33652000 مشهد - خیابان سرخس - چهارراه پمپ بنزین  بیمارستان امام زمان ) عج (  2

8-32229094 مشهد - خیابان جهانبانی - چهارراه گلستان  بیمارستان آریا 3  

خیابان بهار   -تقی آباد  –مشهد  بیمارستان بنت الهدی  4  38590051-5  

خیابان پاستور –احمدآباد  –مشهد  بیمارستان پاستور نو  5  38410245 

بعد از پل قائم   –بزرگراه آزادی   –مشهد  بیمارستان رضوی  6   36668888 

جنب پمپ بنزین –قبل از میدان بسیج  –بلوار امام رضا )ع(  –مشهد  جعفر)ع( بیمارستان موسی بن  7   38596061 

میدان الندشت  –خ کوهسنگی  –مشهد  بیمارستان مهر حضرت عباس )ع(  8  38427011 

خیابان رازی شرقی -مشهد  بیمارستان سینا 9  7- 38544315  

جنب ساختمان هالل احمر   – 1خ بزرگمهر شمالی –بلوار سجاد  –مشهد  بیمارستان مادر 10  37642386-8  

بلوار وکیل آباد, سه راه هنرستان -مشهد  بیمارستان قلب و عروق جواداالئمه )ع(  11  38816010 

در مشهد دندانپزشکی های طرف قرارداد  

 تلفن  آدرس نام مرکز  ردیف

 برهمن سبزواری  1
مشهد - بلوار فلسطین - فلسطین ۲۲ - پالک ۱۴ - مجتمع دندانپزشکی تخصصی 

9-37602788 باران - طبقه ۱   

 38466452 46پالک  –بین رضا و طالقانی  –بلوار بعثت  –احمدآباد  –مشهد  بهزاد الهی  2

56ساختمان  –مقابل داروخانه عسگری –آزادشهر –چهارراه استقالل –مشهد  حمید کوشان فرد 3  36053891 

20نبش پاستور   –خیابان پاستور  –احمدآباد  –مشهد  سعید مجیدی 4   38410653 

32نبش شریعتی  –چهارراه مخابرات    -قاسم آباد  –مشهد  فرشته قشم 5   36639800 

 38450368   17ساختمان پزشکان  – 5نبش عارف  –احمدآباد  –مشهد  فریده شاکری منش  6

4طبقه  –مجتمع سپهر صدرا  – 2نبش مالصدرای  –احمدآباد  –مشهد  مریم فقیهی نیا 7   38467369 

 38423600   4واحد   – 17پالک   - 6خیابان  پاستور  -احمدآباد –مشهد  ملیحه اعلمی  8

4طبقه   –ساختمان پزشکان پارسه  – 6خیابان پاستور  –احمدآباد –مشهد  ملیکا خزاعی 9   38449061 

  ورمینا اسماعیل پ  10

پالک   -جنب داروخانه دکترمحسنی  -بعداز چهارراه اول  - 6کوهسنگی –مشهد  

19واحد    – 4طبقه   – 5/4   38559733 

278پالک  – 8و  6بین گاز  –خیابان گاز  –مشهد  کلینیک نیایش  11   37392331  

بین خیابان عارف و پرستار  -احمدآباد  –مشهد  دانشگاهی مشهد کلینیک جهاد 12   38410907 

 37664324   191پالک  –بین ثمانه و مهدی   –بلوار فردوسی  –مشهد  کلینیک کوروش  13

13پالک  – 22و  20بین مالصدرای  –احمدآباد  –مشهد  کلینیک نادر  14  38478082-6  

طبقه اول  –برج آلبان  – 16معلم  –مشهد  کلینیک خوارزمی  15  36144154-6  

 کلینیک آرتا 16

پالک  –بین چهارراه فرامرز عباسی و چهارراه مهدی  –بلوار فردوسی  –مشهد 

273  

 آزمایشگاه های طرف قرارداد در مشهد 

 آزمایشگاه پارسیان 1
 مشهد - میدان بیمارستان امام رضا )ع ( - ابتدای خیابان رازی - ساختمان پزشکان 

 38552622 رازی - طبقه همکف 

 38421014  مشهد - خیابان احمدآباد - روبروی بیمارستان قائم - جنب پل هوایی - ساختمان 73  آزمایشگاه پردیس  2

 38699090 مشهد – بلوار وکیل آباد – بین وکیل آباد 28 و 30 آزمایشگاه پردیس حافظ  3

101واحد  –طبقه اول  –برج آبشار  – 10و  8بین معلم  –بلوار معلم  –مشهد  آزمایشگاه آبشار   4  36016292 

 38445757 مشهد - احمدآباد - بین پاستوروقائم - جنب ورودی مترو -  پالک119 آزمایشگاه نوید 5

نبش خیابان قائم –احمدآباد  –مشهد  آزمایشگاه پارسه 6  38449225 

 رادیولوژی های طرف قرارداد در مشهد
 

1 
 

رادیولوژی دهان ، فک و صورت دکتر  
 عباس محمدی

 مشهد – بلوار سجاد – بین سجاد 2 و 4 – پالک 74 – واحد 3  
 

37643557 
 


