
  

 

 

 فهرست بیمارستان های دولتی

 نام بیمارستان نشانی تلفن

 قائم خیابان احمداباد 00033333-350

 امام رضا حاشیه میدان امام رضا 5-0050030-350

 –تروما  –شهید کامیاب) سوانح  خیابان نخریسی 00528080-350

 شکستگی ( امدادی 

 مرکز فوق تخصصی کودکان دکتر شیخ خیابان طاهری –میدان توحید  5-02892380-350

 دکتر علی شریعتی سه راه شاندیز طرقبه –وکیل آباد  05300530-350

 شهید هاشمی نژاد انتهای اندیشه –سیمتری طالب  5-08202300-350

 زایشگاه و بیمارستان ام االبنین نژادخیابان شهید هاشمی  08800390-350

 امید میدان الندشت –خیابان کوهسنگی  00089308-350

 مجتمع روانی ابن سینا میدان بوعلی –خیابان حر عاملی  02008230-350

 خاتم االنبیا )فوق تخصصی چشم( چهارراه ابوطالب 02800030-350

 طالقانی ) سوانح و شکستگی ها ( سه راه فردوسی –بزرگراه شهید کالنتری  05080223-350
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 فهرست بیمارستان های غیر دولتی

 نام بیمارستان نشانی تلفن

 فارابی) عمومی، جراحی ، قلب و عروق(  سه راه کوکا –بلوار وکیل اباد  00002203-350

 زنان(-پاستور)عمومی خیابان پاستور 9-000003800-350

 بیمارستان و خیریه امام زمان چهاراراه پمپ بنزین –خیابان سرخس  00958333-350

 ء موسی بن جعفردارالشفا خیابان امام رضا 00529390-350

 شهریور ) تامین اجتماعی( 02 خیابان کوهسنگی 00030305-350

 جواداالئمه )قلب و عروق( سه راه هنرستان –بلوار وکیل آباد  09-00009303-350

 داخلی( –جواد االئمه )عمومی  خیابان طبرسی 00908005-350

 –جراحی زنان  –بنت الهدی ) عمومی  22بعد از بیمارستان لشکر  –خیابان بهار  0-00523350-350

 دیالیز(

 تخصصی ثامن االئمه  نیروی انتظامی –خیابان امام خمینی  00503330-350

 امام حسین  5طالب خیابان وحید  08202330-350

 زنان( –امام هادی) عمومی  مقابل پارک وحدت –بلوار وحدت  00908920-350

 جراحی دیالیز( –امام سجاد ) عمومی  00شهید آوینی  –گلشهر  08523000-350

 قلب و عروق ( –) عمومی مهرگان  قاسم آباد  0-05800330-350

 زایشگاه مهر حضرت عباس خیابان کوهسنگی 00082300-350

قلب و عروق و  –رضوی) جراحی  بعد از پل قائم –بزرگراه شهید کالنتری  09990000-350

 دیالیز(

 زایشگاه و بیمارستان سینا خیابان رازی شرقی 2-00500005-350

 بهمن 88بیمارستان زایشگاه و  طالب پیچ دوم تلگرد 08525509-350

 جراحی زنان( –آریا ) عمومی  خیابان گلستان 0-08882320-350
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 شبانه روزی های داروخانهفهرست 

 داروخانهنام  نشانی تلفن

 بهمن  88 جنب دانشگاه پزشکی –خ دانشگاه  5-00520300-350

 مرکزی امام  حاشیه میدان امام رضا 00500300-350

 هالل احمر بین میدان ده دی وچهار راه لشکر 00558008-350

روبه روی مدرسه  –ابتدای خ آیت اهلل شیرازی  08889053-350

 نواب

 دارالشفا

 امام زمان  جنب بیمارستان –سه راه گلریز  –خ سرخس  00955802-350

 دکتر اسماعیل زاده  005بین ثمانه و مهدی پالک  –ی پل فردوس 02900300-350

مقابل  –قلعه ساختمان  –شهرک شهید رجایی  00202033-350

 پاسگاه 

 دکتر امامیان 

 دکتر بابازاده  02پالک  – 05ابتدای امامت  –بلوار امات  09300353-350

 دکتر باستان  032نبش خ فارابی پالک  –خ فداییان اسالم  00580022-350

پالک ثبتی  –جنب اداره ثبت  –بلوار معلم  09355335-350

80080 

 دکتر بنی اسد 

 دکتر بیات  00و  08بین  –بلوار ابوطالب  02502082-350

 دکتر پیروز درمانگاه سرور –شهریور شمالی  02مشهد بلوار  00008880-350

 دکتر تقی پور زرفری طالب چهارراه برق 08238000-350

 دکتر حسن آبادی 0950خیابان خواجه ربیع ابتدای خ گاز پالک  02009033-350

 دکتر دانشگر روبه روی بیمارستان قائم –خ احمد آباد  00000320-350

 دکتر ذبیحی نبش تعبدی –خ توحید  –فلکه دروازه قوچان  02850023-350

 دکتر سبزی سه راه دانش  –کوی سیدی  00059300-350

 دکتر سرابی 08نبش خلج  –شهر توس  09928522-350

 دکتر شیرازی شهریور 0بلوار  –کوی آب و برق  00920293-350

 دکتر صفاریان تن 5بلوار صدمتری ابتدای خیابان  08000900-350

 دکتر طرقی 80خ امام رضا نبش امام رضا  00508030-350

 دکتر طبق فروش 02نبش طبرسی  –بلوار دوم طبرسی  08002020-350

 دکتر عماد حقی ابتدای بلوار پیروزی 00290300-350

 –بین فلکه آب و چهار راه دانش  –خ امام رضا  00520080-350

 جنب هتل مداین

 دکتر غفاریان

 دکتر فراهی 80نبش امامیه  –بلوار امامیه  –قاسم اباد  09985392-350



  

 

 فردوسی دکتر جاده قدیم قوچان –شهر توس  09999099-350

 دکتر کاظمی نبش چهارراه خیبر –کوی امیر المونین  02958552-350

 دکتر مدهوشی نرسیده به بلوار دانشجو –بلوار وکیل آباد  00202525-350

جنب  –نرسیده به چهارراه گاز  –خ طبرسی  08290020-350

 درمانگاه ایثارگران فجر

 دکتر منوری

 دکتر مهدوی 202پ 05مطهری  –خ شهید مطهری شمالی  02002522-350

 دکتر مهر افشان 05پ  00فالحی  –بلوار شهید فالحی  05883583-350

 دکتر هرویان سه راه فردوسی –جاده قدیم قوچان  05080232-350

 دکتر نافعی نبش میدان حر –بلوار پیروزی  00080890-350

 تر نظری توالییدک بین هنرستان و سامانیه  –بلوار وکیل آباد  00000802-350

 دکتر شاهرخی 88نبش طبرسی  –چهارراه مقدم  08880000-350
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 درمانگاههای شبانه روزیفهرست 

 درمانگاهنام  نشانی تلفن

بازه  –خیابان پورسینا  –شهرک شهید رجایی  00282833-350

 شیخ

 اباصالح

 ابا عبداهلل الحسین (90خیابان آیت اهلل عبادی) خواجه ربیع  02000800-350

 اصحاب الحسین  05نبش امامیه  –قاسم آباد  09902909-350

 امام حسن عسکری به طرف مسجد الرضا –سه راه آسیا  –مهرآباد  08523232-350

 امام حسن عسکری خیابان امیر المومنین –طرقبه  8903-03508088-350

 امام حسین 00نبش امام رضا  00520833-350

 امام سجاد  کوچه درمان ) نیروی انتظامی ( –چهارراه دکترا  00009225-350

 امام صادق کوچه نوغان )دیالیز( –میدان طبرسی  08800000-350

 امام هادی متری جاده خلج 03سیدی  00053002-350

 امین نبش کالهدوز –چهارراه ابوطالب  02890303-350

 ایثارگران فجر چهارراه گاز شرقی –بلوار اول طبرسی  08280833-350

 آریا  00و  00بین  –بلوار شهید فکوری  –اب و برق  00922009-350

 آزاد شهر  02و  05بین امات  –آزاد شهر  09352008-350

 آریان 00نبش کوهسنگی  –خیابان کوهسنگی  00093083-350

 آل محمد ) دیالیز( 82نبش دانش  –خیابان دانش شرقی  00500929-350

 ایت اهلل شیرازی 9خیابان آیت اهلل بهجت  08880000-350

 باب الحوائج مقابل نیروی انتظامی  –شهر ک شهید رجایی  00203332-350

 بعثت 5شهید رستمی  –کوی کارمندان  00990233-350

 بقیه اهلل االعظم نبش چهارراه فرامرز عباسی  39392090-350

نرسیده به حواجه  –انتهای بلوار آیت اهلل عبادی  02005090-350

 ربیع 

 پارس

 پاسارگان 2ولیعصر  –کوی امیرالمونین  02905000-350

 پردیس توس 0فدک  02طوس  –جاده قدیم قوچان  02908983-350

 پنج تن 85پنج تن  –بعد از پل فجر  –بلوار صدمتری  08000850-350

 پیروزی میدان حر –بلوار پیروزی  08003335-350

 ثاراهلل ابتدای پنج تن  –طالب  00085228-350

 ثامن االئمه 53بلوار شاهد  –قاسم آباد  09880000-350

 حسین بن علی خیابان امام رضا  0-00583923-350

 حضرت ابوالفضل امام خمینیخیابان  08888000-350



  

 

 حضرت زینب بعد از میدان دوم –گلشهر  0-08500002-350

 داراشفای امام رضا  حرم مطهر رضوی 2-08800000-350

 دتر خطیب خیابان ایت اهلل شیرازی 08808550-350

 دیابت پارسیان  0خیابان جهانبانی 5-08809009-350

 دیابت مشهد  2بلوار وکیل آباد  0-09303300-350

 رازی  مطهری شمالی  02002529-350

 روح اهلل 03خ رسالت ، نبش رسالت  08203330-350

 زائر کوچه چهنو -خ امام رضا 08802080-350

 سروش 00صیاد شیرازی صیاد –بلوار وکیل آباد  00922889-350

02500353-350  سالمت  تقاطع شفا – 08هدایت  –بلوار هدایت  

 سالمت کودک 2وکیل آباد  –بلوار وکیل آباد  00922303-350

 سناباد بین ایرج و تکتم –بعد از کالهدوز  –خ سناباد  00003939-350

 سید الشهدا بعد از پل دروی –جاده سیمان  08228330-350

 شفاء الرضا 0شیخ صدوق  -چهارراه برق –طالب  08200390-350

 شهید چمران مقابل پمپ بنزین  –بلوار معلم  09395052-350

 شهید رجایی 82نبش صدر  –بلوار شهید صدر  –شهریور  02 00005355-350

 شهید شوریده  بعد از میدان جانباز –بلوار فردوسی  02903093-350

 طبرسی  02نبش طبرسی شمالی  –بلوار طبرسی دوم  08002200-350

 عبد المطلب 08و  03بین  –چهارراه عبدالمطلب  02859020-350

 علی ابن موسی الرضا کوچه عید گاه  –فلکه آب  00900509-350

 علی اصغر شاندیز 8885-3508080-350

 فدک 98توس –بلوار توس  09990933-350

 فرهنگیان مقابل آموزش و پرورش –خیابان امام خمینی  08800200-350

 قائم 02بلوار هفت تیر نبش هفت تیر  –اب و برق  00920333-350

 قائم آل محمد نبش کوچه چهنو –شهریور  02خیابان  08950000-350

 قمر بنی هاشم دیالیز جاده سیمان 08088532-350

 بلوار پیروزی  –کسری  بین هاشمیه و هنرستان – 09پیروزی  00000580-350

 الدن 58وکیل آباد  –بلوار وکیل آباد  00920930-350

 میالد مقابل خیابان میالد  –بلوار سجاد  02982229-350

 ارمغان تندرستی احمدآباد 0نبش بلوار رضا  00030089-350

 امام خمینی جنب آزمایشگاه  –خیابان رازی  00000000-350

 امامیه  00متری صبا  93ابتدای بلوار  –شهرک انقالب  -



  

 

 امیر کبیر تقاطع شاهد و حجاب –قاسم اباد  09900020-350

 آرین فردوسی 02  05بین  –بلوار صبا  -سیدی 00023029-350

 حضرت مهدی 83خیابان وحید  –خیابان نبوت  08238238-350

 حضرت نبی 0ایثارگران  –خیابان آیت اهلل عبادی  02005330-350

 رازی متری 05بعد از چهارراه  –مطهری شمالی  02002529-350

 رجعان طب سینا سه راه هنرستان  –بلوار وکیل آباد  00085229-350

 رسالت 99نبش رسالت  –بلوار رسالت  02008033-350

 رضا 0آزاده  – 8بلوار فالحی  –قاسم آباد  05885928-350

 سبحان 0نبش ابوذر  –سیمتری دوم  –احمدآباد  02080389-350

 سهروردی ابتدای سه راه اب و برق –بلوار وکیل آباد  00920020-350

 صحت بین رودکی و سنایی –بلوار پیروزی  00223035-350

 نیایش جنب مسجد –میدان امام حسین  02028000-350

 همای رحمت بعد از سه راه دانش –جاده قدیم قوچان  09525023-350

 ولیعصر 90وکیل آباد  –وکیل اباد  0-30230823-350

 کلینیک سبز درمان دیالی 00خیابا سناباد  00000200-350

 تاالسمی و هموفیلی -کلینیک سرور 0شهریور  02خیابان  00905300-350

 مرکز درمانی رضا 8فالحی  –قاسم اباد  05800558-350

 مرکز درمانی ایثار کوچه بیمارستان شاهین فر –چهارراه خسروی  08880920-350
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