دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
معاونت درمان – مدیریت امور پرستاری

لیست مراکز و اوجمه های حمایتی بیماران
ردیف
1

2

3

وام موسسه
اًجوي ام اس تْزاى(ایزاى)
اًجوي دیاتت ایزاى

آدرس
تْزاى  -خیاتاى اًقالب  -خیاتاى ٍصال ضیزاسی ً -زسیذُ تِ

66953907-9

چْارراُ طالقاًی  -کَچِ ضوس  -پالک 35

66951187 -8

تْزاى -خیاتاى ستارخاى -خیاتاى پاتزیس لَهَهثا -خیاتاى
راهیي هلکَتی پالک  46صٌذٍق پستی3316-14155 :

اًجوي خیزیِ حوایت اس

تلفه

88253113

تْزاى  -خیاتاى ٍلیعصز ،تاالتز اس طالقاًی ،کَچِ فزٌّگ

88942570

تیواراى کلیَی ایزاى

حسیٌی ،پالک 3

88944251

کاًَى ّوَفیلی ایزاى

تْزاى ،خیاتاى ٍصال ضیزاسی ،کَچِ عثاس ضفیعی ,پالک 3

66408605
4

66408533
66419416

اًجوي خیزیِ حوایت اس
5

6

7

تیواراى کثذی
اًجوي استَهی ایزاى

تْزاى  -هٌطقِ ٍ - 06لی عصز  -تاالتز اس هیذاى ٍلی عصز -
ک جستی 1415853974 :
الک  .7د
کٍچِ داًص کیاى – ج

88894431
88894432
88894433

تْزاى  ،خیاتاى فاطوی  ،رٍتزٍی ٍسارت کطَر  ،خیاتاى چْارم ،

88952261

کَچِ ضْیذ اسواعیل سادُ علیطاُ ،پالک 6

88969602

اًجوي حوایت اس تیواراى

تْزاى -هیذاى اًقالب -اتتذای خیاتاى آسادی -جٌة تزهیٌال

اسکیشٍفزًی

ضزکت ٍاحذ -خیاتاى تْشاد (کاٍُ) -پالک  -21طثقِ سَم-

66924475

ٍاحذ A 3
8

9

اًجوي تاالسوی ایزاى
تٌیاد اهَر تیوارّای خاظ
(دفتز هزکشی)

تْزاى  -هیذاى ٍلیعصز  -ضلع جٌَب تلَار کطاٍرس  -پالک - 22

88918588

طثقِ چْارم

88918589

تْزاى ،تشرگزاُ صذر ،تاالتز اس پل ضزیعتیٍ ،رٍدی تلَار قیطزیِ
ضوال ،خیاتاى تْارجٌَتی-کاٍُ ضوالً ،ثص سعیذ ضزقی ،پالک
2

22591957
22591926

تْزاى ،سِ راُ افسزیِ ،ضْزک هسعَدیِ ،اًتْای ضْیذ کلْز،
10

هزکش پشضکی خاظ (ضزق)

ٍاحذ هذدکاری تٌیاد اهَر
11

تیواریّای خاظ

هزکش پشضکی خاظ ضزق کذپستی13111-17881 :

33573072-74

تْزاى ،خیاتاى اًقالبً ،ثص استاد ًجات اللْی (ٍیال)  ،پالک
ٍ 4احذ هذدکاری تٌیاد اهَر تیواریّای خاظ .کذ پستی:

88910605

15996-66615
12

اًجوي حوایت اس تیواراى هثتال

تْزاى تلَار کطاٍرس ،خیاتاى دکتز قزیة ،تیوارستاى اهام

66593030

تِ ایذس

خویٌی(رُ) ،ساختواى تخص عفًَی ،تاضگاُ یاراى هثثت

66581519
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13

هزکش هذدکاری کویتِ اهذاد

تْزاى ،خیاتاى اًقالب ،پیچ ضویزاى،اٍل ضزیعتی ،کَچِ تیزجٌذ،
پالک 12

14

هَسسِ خیزیِ تٌْام دّص
پَر

15

اًجوي سزطاى ریِ ایزاى
(اسزاء)

16

تٌیاد کَدک ایزاى

17

77513291-5

تْزاى ،هیذاى تجزیص ،تیوارستاى ضْذاء ،هَسسِ کوک به
تیواراى سزطاى تٌْام دّص پَر
تْزاى ،پاییي تز اس هیذاى ٍلیعصز ،خیاتاى فیزٍسُ ،پالک ،55
طثقِ اٍل
تْزاى  ،سْزٍردی ضوالی ،خیاتاى آپاداًا ،کَچِ گلطي ،کَچِ
گلشار ،پالک 20

22718083

88943189
88764771

خیاتاى ضزیعتی  ،تیي پل ّوت ٍ خیاتاى هیزداهاد،خیاتاى
هَسسِ خیزیِ سپاس

کَضا(جٌة کاًَى داًص آهَسی)  ،خیاتاى ضْیذ تذیعی ،کَچِ

22903647-9

ضْیذ تطزدٍست ،پالک 14
18

هؤسسِ خیزیِ حوایت اس
کَدکاى هثتال تِ سزطاى هحک

19
20

اًجوي صزع
هَسسِ خیزیِ اهذادگزاى
عاضَرا

21
22
23
24

ستاد پذیزش تْشیستی
تیوِ خذهات درهاًی
کویساریای عالی پٌاٌّذگاى
ّیات اهٌای ارسی

تْزاى  ،تْزاى  ،اقذسیِ -سِ راُ اسگل -اًتْای تلَار اٍضاى-
اًتْای خیاتاى فزصت -هجتوع تیوارستاًی رفاّی هحک
تْزاى ،خیاتاى ضزیعتی ،اًتْای پل سیذخٌذاىً ،زسیذُ تِ
خیاتاى دتستاى ،جٌة آهثَالًس ًاجی
تْزاى ،تطزف هیذاى رسالت ،تعذ اس کزهاى ،جٌة هجتوع تجاری
دًیای ًَر ،اًتْای خیاتاى ضْیذ کزد ،فزٌّگسزای هحلِ هجیذیِ،
طثقِ 4
تْزاى ،خیاتاى سیذ جوال الذیي اسذآتادیً ،ثص خیاتاى تیستن
تْزاى ،خیاتاى دکتز فاطوی ،رٍتزٍی ساسهاى آب
تْزاى ،خیاتاى ًٍک،خیاتاى هالصذرا ،خیاتاى ضیزاس ضوالی،
کَچِ اهذاد ضزقی پالک 3
تْزاى خیاتاى طالقاًی ،تیي حافظ ٍ ًجات الْی پالک366

۲۲۴۹۰۵۴۵-۷

88469153
22335881
22335883
88100846
88100847
89379219
89349161
88809456
88809458

