شت
مش
ن
شه
ف
م
راهنمای مراکز بهدا ی و ردما ی عال ر هد قدس

عم
روابط ومی

نوروز 1394

مراکز بهداشت

بیمارستان های دولتی

داروخانه های شبانه روزی

ستاد مرکزبهداشت ثامن

طبرسي  25کوچه جواديه جواديه 1

33680880

دارالشفاء امام

ابتدای خیابان شیرازی،روبروی مدرسه نواب

32226850

ميدان شهدا ء هاشمي نژاد 14

32225150

دکتر شاهرخی

خیابان طبرسی  ،نبش طبرسی 22

32221134

دکتر غفاریان

خیابان امام رضا(ع)،بین چهارراه کالنتر و فلکه آب

38598124

دکتر فراستی

خیابان امام رضا(ع) بین  26و 28

38532404

امام زمان(عج)

خیابان سرخس ،سه راه گلریز

33652017

دکتر ذبیحی

میدان دروازه قوچان ،خیابان توحید ف نبش تعبدی

37258870
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خیابان دانشگاه،جنب دانشکده پزشکی

38598015

مرکزی امام

میدان امام رضا(ع)

38541011

هالل احمر

خیابان امام خمینی (ره) ،نرسیده به میدان ده دی

38552442

دکتر مهدوی

خیابان مطهری شمالی،بین  33و 35

37317579

دکتر تقی آبادی

احمدآباد،روبروی بیمارستان قائم(عج)

38467897

دکتر معتمدی نژاد

خیابان خواجه ربیع  ،خواجه ربیع 27

37416426

دکتر حسن آبادی

خیابان خواجه ربیع  ،ابتدای خیابان گاز

37336100

بلوار ابوطالب  ،بین ابوطالب 44و 42

37519129
38554158

منتصریه

خیابان امام خمینی (ره) 24

پیوند اعضاء  ،دیالیز،همودیالیز

32291961

امام رضا(ع)

خیابان ابن سینا

سوختگی  ،سوانح ،عفونی  ،قلب،همودیالیز

38543031-9

حضرت زهرا (س)

قائم (عج)

ابتدای خیابان احمد آباد

مغز و اعصاب  ،داخلی،جراحی،همودیالیز

38400001-9

مرکز بهداشت شماره 3

خيابان آخوند خراساني

امدادی شهید کامیاب

خیابان نخریسی

سوانح و تروما  ،شکستگی ها،همودیالیز

38592121-9

شهيد احمدي

بلوار شهيد قرني ،چهارراه ابوطالب

ام البنین (س)

خیابان آیت اهلل بهجت 16

تخصصی زنان و زایمان

32231061-4

شهيد قدسي

انتهاي خيابان سناباد

38440077-38453812

دکتر شیخ

میدان توحید خیابان طاهری

تخصصی اطفال،همودیالیز

سيلو

خيابان رسالت ،جنب سيلو گندم ،رسالت 16

32745585-32709902

امید

خیابان کوهسنگی

تخصصی سرطان  ،شیمی درمانی

فرخد (روستايي)

جاده کارده کيلومتر 12

32623852

خاتم االنبیاء(ص)

چهارراه ابوطالب

تخصصی چشم

قرقي سفلي(روستايي)

جاده سيمان مرکز قرقي

32430905

ابن سینا

انتهای بلوار حر عاملی

تخصصی اعصاب و روان

37112701-7

کارده (روستايي)

جاده کارده کيلومتر 28

358231159

شهید هاشمی نژاد

طالب خیابان شهید مفتح

سوانح و تروما  ،قلب و عروق،همودیالیز

32737011-5

مرکز بهداشت شماره 2

پنجراه  ،جنب پارک وحدت

شریعتی

سه راهی طرقبه شاندیز

قلب  ،داخلی،همودیالیز

35510010-7

معين بیمه روستایی

پنجراه-جنب ستاد مرکزبهداشت شماره 2

33646727

طالقانی

سه راه فردوسی

سوانح و تروما  ،شکستگی ها

354239704

رضويه

جاده سرخس شهرک رضويه

33223262

دکتر بیات

آبروان

کيلومتر  45جاده سرخس

33353416

دکتر باستان

خیابان فدائیان اسالم ،نرسیدهه به چهارراه نخریسی

نريماني

کيلومتر  50جاده سرخس

33543222

دکتر پیروز

خیابان کوهسنگی 10

38412228

مرکز بهداشت شماره5

جنب پدافند هوايي-بسيج52

دکتر هاشمی

خیابان طبرسی نرسیده به چهارراه گاز

32728398

رباط سفيد(شبانه روزي)

کيلومتر70جاده تربت حیدریه -روستاي رباط سفيد

33463338

دکتر آردم

خیابان سناباد  ،پنجراه سناباد

38435597

ملک آباد(شبانه روزي)

ابتداي اتوبان باغچه

33523624

دکتر اسماعیل زاده

بلوار فردوسی بین خیابان مهدی و ثمانه

37683088

دکتر امامیان

شهرک شهید رجایی (قلعه ساختمان)  ،حر 1

33719800

اوارشک(شبانه روزي)

کيلومتر60جاده نيشابور -روستاي اوارشک

33563573

دکتر مهمان نواز

شهرک شهید رجایی ،بین حر  28و 30

33730856

تپه سالم(شبانه روزي)

کيلومتر15جاده فريمان روستاي تپه سالم

33554402

دکتر تقی پور

طالب  ،بین چهارراه برق و مفتح 2

32702841

امام رضا(ع)

ميدان15خرداد -جمهوري اسالمي 1

38541657

دکتر چراغی

بلوار سجاد  ،بعد از سجاد 24

36023017

پایگاه بهداشتی قائم(عج)

بلوار حر ،حر  1-مهريز20

33710678

دکتر طبق فروش

خیابان طبرسی شمالی  ،طبرسی شمالی 17

32137978

مرکز بهداشت شماره يک

انتهاي بلوار وکيل آباد

دکتر مومنی

گلشهر،میدان دوم  ،نبش خیابان نامجو

32584327

دانش آموز

بلوار دانش آموز،ميدان فرهنگ

38932324

دکتر حقی

ابتدای بلوار پیروزی  ،روبروی قنادی جام عسل

38763043

دکتر کاظمی

خیابان ولیعصر(کوی امیر)،بیست متری یزدان دوست

37652559

اميرآباد

کال زرکش  ،روستاي اميرآباد

37276042
38426082-4
37281401

بیمارستان های غیر دولتی
جواداالئمه (ع)

خیابان طبرسی

عمومی  ،داخلی

33682135-9

امام زمان (عج)

خیابان سرخس

عمومی  ،جراحی قلب،همودیالیز

33652000-10

موسی بن جعفر (ع)

خیابان امام رضا (ع)

عمومی،جراحی  ،قلب،همودیالیز

38596061-6

سینا

خیابان رازی شرقی

عمومی،جراحی،زنان

38544315-7

پاستور نو

خیابان پاستور احمدآباد

عمومی  ،زنان

38410244-6

آریا

خیابان گلستان

عمومی  ،جراحی  ،زنان

32229094-8

امام هادی (ع)

بلوار وحدت

عمومی  ،زنان

33682671

شمس (ارتش)

خیابان بهار ،جنب فروشگاه اتکا

عمومی

38598032

بنت الهدی (س)

خیابان بهار

جراحی،عمومی،زنان،همودیالیز

38590051-5

مهرحضرت عباس(ع)

کوهسنگی،میدان الندشت

عمومی،جراحی،قلب،همودیالیز

38427011
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خیابان کوهسنگی

عمومی،داخلی،زنان،همودیالیز

38403015-20

ثامن االئمه (ع)

خیابان امام خمینی(ره)

عمومی  ،جراحی،زنان

امام حسین(ع)

طالب خیابان دریا

عمومی،جراحی،زنان،همودیالیز

32787001

فارابی

بلوار وکیل آباد،ابتدای کوثر

عمومی،جراحی،قلب

38817980

جواد االئمه(ع)

بلوار وکیل آباد  ،هنرستان

تخصصی قلب و عروق

38816017
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خیابان طالب

عمومی،جراحی  ،زنان،همودیالیز

32595516

امام سجاد(ع)

گلشهر ،بلوار شهید آوینی 33

عمومی،جراحی،همودیالیز

32590321

مهرگان

قاسم آباد،نبش فالحی 17

عمومی،قلب

رضوی

بزرگراه کالنتری

عمومی،جراحی  ،قلب،همودیالیز

38510001-8

35229901-6
36668888

38529800-7
37268710

33653000-3

33446410-12

35018011

32676205

دکتر نافعی

بلوار پیروزی،نبش میدان حر

38828261

انداد

آرامگاه فردوسي روستاي انداد

32683444

دکتر نظری توالیی

بلوار هنرستان،بین هنرستان و سامانیه

38834289

کورده

کيلومتر  25جاده چناران

32465122

دکتر بابازاده

بلوار امامت  ،ابتدای امامت 15

36075010

مرکز بهداشت طرقبه

طرقبه ،نبش خيابان صاحب الزمان 16

34222613

دکتر سرابی

بلوار توس ،بین توس  75و 77

36672579

مرکز هاري طرقبه

طرقبه ،نبش خيابان صاحب الزمان 16

34222613

دکتر سبزی

کوی سیدی،خلج  ، 12بیست متری شهید بهشتی

33856013

درمانگاه امام حسن(ع)

طرقبه

34222226

دکتر حسین زاده

مهرآباد  11خیابان مسجدالرضا(ع)

32593965

دکتر بنی اسد

بلوار معلم 22

36055005

پایگاه بهداشت گلستان

طرقبه،روبروي امام زادگان ياسر ناصر(ع)

34230437

درمانگاه ولیعصر(عج)

بلوار وکیل آباد  ، 63مجتمع بهداشتی درمانی ولیعصر

38901434

مرکز بهداشت شانديز

شانديز،خيابان ولي عصر(عج)بین ولی عصر 15و17

34282400

دکتر صفاریان طوسی

بلوار صد متری  ،ابتدای خیابان پنجتن

32118681

مرکز هاري شانديز

شانديز،خيابان ولي عصر(عج)بین 15و17

34282400

دکتر مدهوشی

بلوار وکیل آباد،نرسیده به بلوار دانشجو

38937575

درمانگاه علي اصغر(ع)

شاندیز

34282900

دکتر حاتمی

بلوار پیروزی ،بین صیادشیرازی و پیروزی 67

38657638

دکتر شیرازی

بلوار شهیدفکوری  ،بین فکوری  6و 8

38671960

دکتر صادقیان

قاسم آباد،بلوار شاهد،تقاطع اندیشه

36570936

دکتر فراهی

قاسم آباد  ،بلوار امامیه  ،نبش امامیه 20

36635069

دکتر پرنده رضوانی

بلوار میثاق  ،نبش میثاق 31

35213516

دکتر مهر افشان

قاسم آباد  ،بلوار شهیدفالحی  ،بین فالحی  8و 10

35220520

دکتر فردوسی

دهستان طوس ،جاده قدیم قوچان،کوی قائم نبش 4

36666466

دکتر هرویان

دهستان طوس،سه راه فردوسی ،روستای اکبرآباد

35423709

درمانگاه های شبانه روزی منتخب
آستان قدس رضوی

ابتدای خیابان شیرازی

32244055

بقیه اهلل االعظم(عج)

بلوار فردوسی-فردوسی 17

37611573

اباعبداهلل الحسین(ع)

خواجه ریبع 68

37313218

امام صادق (ع)

میدان طبرسی خیابان نوغان

32233134

میالد

بلوار سجاد ،مقابل خیابان میالد

37629976

رسالت

خیابان رسالت،نبش رسالت 66

37312300

قائم آل محمد(عج)

خیابان هفده شهریور نبش چهنو

33653338

پیروزی

بلوار پیروزی،میدان حر

38825772

روح اهلل

خیابان رسالت  ،نبش رسالت 40

32710008

آل نبی (ص)

نرسیده به هفده شهریور

38597008

صحت

بلوار پیروزی،بین  9و 11

38790405

زائر

خیابان گاز بین  6و 8

37323072

حضرت ابوالفضل(ع)

خیابان امام خمینی (ره ) 24

32211888

حکیم توس

بلوار پیروزی بین  69و 71

38644644

نیایش

میدان امام حسین،جنب مسجد

37392331

فرهنگیان یک

خیابان امام خمینی (ره)

32233733

بهار تندرستی

بلوار هفت تير  -نبش هفت تير 14

38942454

ایثارگران فجر

بلوارطبرسي -چهارراه گاز شرقی

32724200

درمانگاه های دندانپزشکی شبانه روزی
شهید قانع

میدان استقالل -آزادی 29

36066215

خاتم االنبیاء (ص)

میدان دروازه قوچان  ،تعبدی

37251104

کسری

بلوار هفت تیر،بین  11و 13

38680839

پنجتن

صد متری  ،بعد از پل فجر  ،پنج تن 25

32118251

حضرت ابوالفضل (ع)

خیابان امام خمینی -امام خمینی 24

32232667

حضرت رضا(ع)

چهارراه میدان بار،نبش قرنی 11

37249403

سالمت فکوری

بلوار شهید فکوری،فکوری 28

38682930

چهارده معصوم(ع)

بلوار  22بهمن،نبش رستمی 39

33644971

ایرانمهر

سناباد -چهارراه کالهدوز

37233195

حر عاملی

مطهری شمالی،چهارراه عامل

37258502

سهروردی

بلوار وکیل آباد،سه راه آب و برق

38674191

سماء

شهرک شهید رجایی،بین حر  7و 9

33726848

ایرانیان

بلوار وکیل آباد -بین وکیل آباد  20و 22

38684149

شهرداری منطقه یک

احمدآباد،نبش پاستور 3

38421973

قائم (عج)

آب و برق،بین هفت تیر  17و 19

38694000

حضرت زینب(س)

گلشهر،میدان دوم

32584211

امام سجاد (ع)

چهارراه دکتری،کوچه درمان

38436995

سروش

بلوار صیاد شیرازی،صیاد 43

38677226

باب الحوائج(ع)

شهرك شهيد رجايي  ،مقابل پاسگاه

مراکز آزمایشگاهی و تصویربرداری

33710009

پارسیان

خیابان رازی

38539960

سناباد

خیابان سناباد 43

38430606

آزادشهر

بلوار امامت  ،بین15 - 17

36059842

آزادگان توس

شهرک شهید رجائی ،بین حر 24و 26

33719007

رازی پرتوگستر(عارف)

احمدآباد  ،عارف،عارف 2

38404254

حسین ابن علی (ع)

خیابان امام رضا(ع) میدان بسیج

38520670

شهید چمران

بلوار معلم  ،مقابل پمپ بنزین

36065157

امام حسن عسگری(ع)

مهر آباد  -سه راه آسیا

32590707

امام حسین (ع)

خیابان امام رضا(ع) 48

38590301

میقات آسایش

بلوار دالوران بین  13و 15

38221881

حسن ابن علی(ع)

طالب،انتهای بیست متری

32590978

آزمایشگاه مرکز بهداشت ثامن

طبرسی 25

32216638

ارمغان تندرستی

احمدآباد نبش رضا 3

38404126

فردوس

بلوار معلم  ،بین  48و 50

38686155

پارس

بین خواجه ربیع  16و 18

37415361

آزمایشگاه شهید قدسی

انتهای خیابان سناباد

38440077

آزمایشگاه دانش آموز

بلوار فرهنگ،میدان دانش آموز

38932324

آزمایشگاه آراد

احمدآباد،ابتدای خیابان عارف

38443588

آزمایشگاه سروش

خیابان چمران ،چمران 13

38544996

الغدیر سناباد

خیابان سناباد،نبش آفرین

38418118

سالمت کودک

وکیل آباد  ، 35بعد از دانشجو

38697040

عدالت

رسالت شمالی،روستای دهرود

32422085-6

حضرت مهدی (عج)

طالب،وحید 20

32702702

ولی عصر(عج)

وکیل آباد ، 63بعد از سه راه زندان

38904390

قائم مقام

خیابان  17شهریور،نبش چهنو

32654148

سپهر شرق

طالب،بلوار شهید مفتح 34

32773004

الدن

وکیل آباد  ، 52جنب بانک سپه

38694604

امامیه

شهرك انقالب  -صبا 18

33859646

نشاط کودک

طالب،خیابان وحید 5

32770085

فاطمه الزهرا(س)

قاسم آباد  ،نبش شاهد 15

36636763

آرین فردوس

شهرك انقالب  -بین صبا  17و 15

33870376

خانواده

انتهای نخریسی،خیابان آقا مصطفی

33410521

اصحاب الحسین(ع)

قاسم آباد -نبش امامیه 15

36619646

بعثت

کوی کارمندان  ،شهید رستمی 5

33656258

فرهنگیان دو

قاسم آباد،فالحی 15

سازمان های مرتبط

امام هادی(ع)

سیدی،خلج 6

33850489

اورژانس

حوادث و فوریت های پزشکی

شفاگر

دریای دوم،میدان دانش آموز

32137133

سازمان حفاظت محیط زیست

وکیل آباد،ابتدای صدف

38675040

شهیدرجایی

 17شهریور ،بلوار شهید صدر 29

33419449

امیرکبیر

قاسم آباد،تقاطع شاهد و حجاب

36631171

همای رحمت

بلوار توس  ،بعد از سه راه دانش

36575170

اداره کل دامپزشکی

جاده آسیایی بعد از پلیس راه امام هادی(ع)

36228383

 29فروردین

کوهسنگی  ،بهشتی،نبش شهید نامجو

38514688

ثامن االئمه (ع)

قاسم آباد،شاهد 50

36223838

اندیشه سالمت

بلوار توس  ،توس41

36912933

حیان

کوهسنگی،خیابان امیر کبیر

38425687

حجت

قاسم آباد،نبش چهارراه اندیشه

36571149

پردیس توس

بلوار توس  ،توس 17

37632620

آریان

خیابان کوهسنگی،نبش کوهسنگی 10

38460120

نسیم سالمت

بلوار میثاق،نبش میثاق 31

35211875

فدک

بلوار توس،توس 62

36663600

رازی

مطهري شمالي ،چهارراه  35متري

37317576

پارسیان

قاسم آباد  -بین فالحي  1و 3

35219354

شفای آل یاسین

بلوار توس  ،توس 75

36652391

صنعت نفت

بلوار سازمان آب ،بازار گوهرشاد

امین

چهارراه ابو طالب

37268030

فردوسی

بلوار توس  ،تقاطع جاده توس

35424057

پاسارگاد

كوي امير ،وليعصر 9

سالمت

ابوطالب،بین هدایت  12و 14

37534050

امام حسن عسگری (ع)

طرقبه  ،خیابان امیرالمومنین (ع)

34222630

37266041-4
37635483

شهیدشوریده

بلوار فردوسی،بعد از میدان جانباز

37640160

عبدالمطلب

بین عبدالمطلب  30و 32

شهید قانع

میدان استقالل  ،آزادی 29

36062602

گوهر زیبای سالمت

بلوار هدایت غربی،نرسیده به خیام

35229300-1

37283306-9
37539144

کمیته بهداشت ،درمان و محیط زیست ستاد خدمات سفر

115

33438326-112v

جمعیت هالل احمر

نخریسی،جنب فدائیان اسالم 12

اداره کل انتقال خون

میدان شریعتی(تقی آباد)،ابتدای خیابان دانشگاه

38516300

سامانه های ارتباطی  ،دریافت نظرات و شکایات

مرکز ارتباط مردمی دانشگاه (شماره پیامک )30002191

191

مرکز پاسخگویی سالمت

1490

علی اصغر(ع)

شاندیز

34282900

برنامه تحول نظام سالمت

1590

طبرسی

بلوار طبرسی شمالی 17

32137983

نظارت بر تعرفه خدمات سالمت

1690

آدرس  :خیابان دانشگاه،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (ساختمان قرشی)

تلفن 38434900 :

