
 لیست مراکز درمانی خراسان رضوی
 

 ردیف
 تلفن مرکز نام مرکز خدمات درمانی

تلفن همراه 

 مسئول
 آدرس

ص امضا خنام ش

 کننده قرار داد

شماره قرار داد 

 کانون

شماره 

قرارداد 

کانون 

 تهران

1 
 31448431141 83141483 فیزیوتراپی دکتر زرندی

بلوار احمد اباد خیابان مشهد 

 ط همکف 4عارف عارف 

دکترمحمدجواد 

 دیزرن
4418-14 _ 

شرکت تصویربرداران بهساز  2

 طب

83133884 

34 - 
- 

 1بلوار کالهدوز کالهدوز مشهد 

 34پالک 
 4411-14  

3 
  14-4413 نوری فرددکتر میدان بیمارستان امام رضامشهد  - - داروخانه دکتر نوری فرد

درمانگاه شبانه روزی اطفال  4

 ناریآ
83111331 31444314388 

خیلبان کوهسنگی مشهد 

 1پالک  43کوهسنگی 

محسن دکتر

 اصالنی
4484-14  

5 
 ریابیمارستان خصوصی آ

81111311  

3- 
31444433838 

خیابان گلستان گلستان مشهد 

 4شرقی 
 14-4433 وحید سقرتیدکتر

14334/

1148 

6 
 زمایشگاه نویدآ

83148388 

83343333 
- 

بلوار احمد اباد بین خیابان مشهد 

 پاستور و قائم

علی دکتر سید

 کریمیان
4338-14  

7 
 زمایشگاه بهار تندرستیآ

83148388 

83343333 
 11بلوار پیروزی پیروزی مشهد  -

سید علی دکتر

 کریمیان
4338-14  

درمانگاه شبانه روزی شهید  8

 شوریده
88313433 - 

فردوسی بین میدان بلوار مشهد 

 41جانباز و فردوسی 
  14-4384 دکتر نصیری

9 
 - 83111343 زمایشگاه پردیسآ

مشهد بلوار احمد اباد روبروی 

 88بیمارستان قائم پالک 
 418-18  

11 
 - 83333333 یمارستان رضوی

مشهد بزرگراه شهید کالنتری بعد 

 از پل قائم
  دکتر فرشاد امامی

14334/

343 

11 
  88138833 عبدالمطلب )ع( درمانگاه

 –چهارراه عبدالمطلب  -مشهد

 - 81و 83بین عبدالمطلب 

دکتر محمدکاظم 

 خلیل زاده
4113-14  

12 
  88141111 درمانگاه شهید رجایی

-میدان شهریور -مشهد

 11بلوارشهیدصدر نبش صدر

دکتر محمدکاظم 

 خلیل زاده
4113-14  

13 
 48نبش  –بلوار فردوسی  -مشهد  88333888 درمانگاه بقیه ا... )عج(

دکتر محمدکاظم 

 خلیل زاده
4113-14  

بیمارستان خیریه تخصصی  14

 قلب و عروق جواداالئمه
88113831 3144443383 

مشهد بلوار وکیل ابد خیابان 

 هنرستان
  18-44483 دکتر صدری

15 
  14-4118 دکتر توکلی راد 38وکیل آباد  –مشهد    درمانگاه ولیعصر )عج(
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شبانه روزی دکتر داروخانه  16

 بیات
  13 – 31 دکتر علی بیات -چهارراه عبدالمطلب  –مشهد   88441411

داروخانی شبانه روزی دکتر  17

 توالئی
83381131  

بین  –بلوار وکیل آباد  –مشهد 

 هنرستان و سامانیه

دکتر نظری 

 توالئی
4488-14  

18 
   درمانگاه فجر

 –بلوار اول طبرسی  –مشهد 

 چهارراه گاز شرقی
  14-4118 دکتر توکلی راد

درمانگاه شبانه روزی شهید  19

 قانع
    11مشهد میدان استقالل آزادی   83331331

داروخانه شبانه روزی دکتر  21

 صداقتی
44111331 31444841844 

و  1کاشمر خیابام امام بین امام 

44 
  14-4483 دکتر صداقتی

21 
 1کاشمر خیابان امام امام  31444811881 44113138 فیزیوتراپی سینا

دکتر علیرضا 

 میانبندی
4488-14  

22 
   درمانگاه ایثارگران

 –بلوار سید مرتضی  –کاشمر 

 درمانگاه سیدالشهداء
  14-4118 دکتر توکلی راد

بیمارستان حضرت ابوالفضل  23

 )ع( کاشمر
   

دکتر محمدرضا 

 رضانژاد
 

14334/

4311 

مرکزتصویربرداری سهیل  24

 سادات ترشیزی
3114141  

کاشمر خیابان  امام کوچه 

 مخابرات
   

بیمارستان شهید مدرس  25

 کاشمر
   

دکتر ناهید 

 کریمی
 

14334/

4311 

آزمایشگاه تخصصی امام  26

 رضا)ع(
   

دکترشادی قناد 

 کافی
  

27 
  14-4334 دکتر ابریشمی تربت حیدریه خیابان فردوسی  111134 آزمایشگاه دکتر ابریشمی

28 
  41113444 فیزیوتراپی سینا

تربت حیدریه خیابان طالقانی 

 مجتمع پزشکان 1طالقانی 

دکترحمیدرضا 

 خسروی
4331-14  

29 
  41181311 سنوگرافی دکتر اسفندیاری

تربت حیدریه خیابان فردوسی 

 43فردوسی 

دکترهادی 

 اسفندیاری
4388-14  

31 
  41188133 پوردائیداروخانه دکتر 

تربت حیدریه خیابان فردوسی 

 14/4فروسی جنوبی 

دکتر زهره 

 پوردائی
4334-14  

31 
 بیمارستان رازی

1184341 - 

48 
  1811 دکترمحمد گرمی بهمن 11تربت حیدریه میدان  

درمانگاه حضرت ابوالفضل  32

 )ع(
  

 13امام خمینی  –تربت حیدریه 

 انتهای میالن –
  14-4118 راددکتر توکلی 
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دانشگاه علوم پزشکی تربت  33

 حیدریه
  

دانشگاه علوم -تربت حیدریه

 پزشکی
  13-44 دکتر قنبری زاده

34 
  18814881 تصویر برداری دکتر زرندی

خرداد مجتمع  44نیشابور خیابان 

 نور

دکترمحمد 

 زرندی
4483-14  

35 
 31444443443 18814133 درمانگاه شبانه روزی حکیم

نیشابور خیبابن امام روبروی باغ 

 ملی

دکترعلی اکبر 

 تنها
4413-14  

36 
 31441411313 18844441 ازمایشگاه رویا

نیشابور خیبابن امام روبروی باغ 

 ملی
  14-4414 دکترزهرا تشکری

داروخانه شبانه روزی دکتر  37

 رحیمی
  14-4411 دکتررحیمی نیشابور میدان خیام 31444444138 11141433

38 
 نیشابور خیابان امام خمینی  114444 بیمارستان قمر بنی هاشم

دکترسید حسن 

 ارتضائ
 

14334/

4883 

39 
   درمانگاه امام حسین )ع(

بنیاد  –میدان حافظ  –نیشابور 

 شهید
  14-4118 دکتر توکلی راد

تصویر برداری دکتر محمود  41

 ابادی
 گناباد خیابان غفاری 31444313433 48114441

دکترعلیرضا 

 محمود ابادی
4388-14  

41 
 31444444331 48118131 ازمایشگاه بهار

گناباد ابتدای خیابان ناصر خسرو 

 44پالک 

دکتر مهدی 

 کریمی شهری
4381-14  

درمانگاه شبانه روزی سید  42

 الشهدا
48144114 31444881833 

گناباد خیابان امام ساختمان قدیم 

 سپاه
  14-4381 دکتر اخرتی

داروخانه شبانه روزی دکتر  43

 گیسور

4111313 - 

14 
  14-4384 دکتر فرح گیسور گناباد خیابان ناصر خسرو 31441341818

44 
  14-4383 دکتر اکرم لطفی گناباد خیابان ناصر خسرو 31444881131 48111144 فیزیوتراپی نوین گناباد

45 
   درمانگاه سیدالشهداء

بلوار  –بعد از میدان نماز  –گناباد 

 معلم
  14-4118 دکتر توکلی راد

فیزیوتراپی دکتر رمضان  46

 41نازک
 تایباد نبش میدان سعدی 31444814133 31418813

دکتر رمضان 

 نازک
4411-14  

47 
 31434483813 41418818 تصویر برداری دکتر جندقی

تایباد میدان وحدت ساختمان 

 پزشکان

دکتر جمال 

 جندقی
4414-14  

48 
 31444131331 41411113 ازمایشگاه دکتر نیکفرجام

تایباد خیابان امام خمینی خیابان 

 رازی

دکتر مهدی 

 نیکفرجام
4413-14  

49 
 چهارراه پست –تایباد   41483133 درمانگاه نبی اکرم )ص(

دکتر محمدکاظم 

 خلیل زاده
4113-14  
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داروخانه شبانه روزی دکتر  51

 احمدی
41411184 31444138434 

تایباد خیابان امام خمینی جنب 

 بیمارستان
  13-433 دکتر احمدی

51 
  14-4481 دکترعلی مجیدی قوچان خیابان ولیعصر 31443441131 18118481 درمانگاه شبانه روزی ساسان

داروخانه شبانه روزی دکتر  52

 کیخسروی
  14-4488 دکتر کیخسروی 111قوچان خیابان ولیعصر پالک  31444384431 18111334

53 
 قوچان خیابان داوودی 31444448111 18113133 ازمایشگاه سینا

دکتر مهدی 

 کریمی
4481-14  

54 
  14-4418 دکتر اریا بهادری تربت جام خیابان مهدی 3144814441 41414114 تصویربرداری اریا پرتو

55 
 تربت جام خیابان المهدی 31444483848 41413314 فیزیوتراپی شفا

قربانعلی دکتر 

 مکلف
4413-14  

56 
   درمانگاه امام صادق )ع(

ابتدای ورودی جاده  –تربت جام 

 دور فلکه –تایباد 
  14-4118 دکتر توکلی راد

57 
 31444131311 41413444 ازمایشگاه دکتر اسکوئی

تربت جام خیابان المهدی المهدی 

3 

دکتر محمد رحیم 

 زاده اسکوئی
4411-14  

روزی دکتر  داروخانه شبانه 58

 آقائی
41411338  

تربت جام خیابان مهدی میدان 

 مرکزی
 13-141 دکتر اقائی

4418/

13334 

59 
  41414344 بیمارستان سجادیه

تربت جام ابتدای ورودی شهر 

 تربت جام

دکتر محسن 

 آخوندی
13-148 

4411/

13334 

درمانگاه شبانه روزی علی ابن  61

 موسی الرضا )ع(
  14-4418  بردسکن خیابان عدالت 31444833313 44111448

61 
 31448813433 44114313 فیزیوتراپی نیما

بردسکن میدان مرکز شهر پالک 

431 

دکتر جالل 

 دانشور
4414-14  

62 
       

بیمارستان عالمه بهلول  63

 گنابادی
48184448 31444814481 

گناباد خیابان سعدی خیابان 

 وحدت

دکتر محسن 

 ملکیصاحبان 
188-13  

64 
   دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

سبزوار خیابان سید جمال الدین 

 اسد ابادی

دکتر هومن 

 کامرانیان
4333-14 

14334/

4413 

65 
 سبزوار   بیمارستان حشمتیه

دکتر هومن 

 کامرانیان
4333-14 

14334/

4413 

66 
 سبزوار   بیمارستان واسعی

دکتر هومن 

 کامرانیان
4333-14 

14334/

4413 
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بیمارستان امداد شهید دکتر  67

 بهشتی
 سبزوار  

دکتر هومن 

 کامرانیان
4333-14 

14334/

4413 

68 
 سبزوار   بیمارستان شهیدان مبینی

دکتر هومن 

 کامرانیان
4333-14 

14334/

4413 

بیمارستان قمر بنی هاشم  69

 )ع(
 جوین  

دکتر هومن 

 کامرانیان
4333-14 

14334/

4413 

71 
 جغتای   بیمارستان ولیعصر )عج(

دکتر هومن 

 کامرانیان
4333-14 

14334/

4413 

داروخانه شبانه روزی دکتر  71

 رازی
11113848 31444841113 

خیابان عطار شمالی جنب -سبزواز

 درمانگاه سهرابی
  13-414 دکتر مقصودلو

72 
  14-4418 دکتر قناتی سبزوار میدان باغ ملی 31444841413 11184183 ازمایشگاه دکتر قناتی

73 
 31444883834 11111333 فیزیوتراپی ناهید

سبزوار بین خیابان کاشفی و 

 میدان فرمانداری

دکتر وحید 

 معروف
4411-14  

74 
 31444843181 11181381 تصویربرداری دکتر شهرآئینی

سبزوار میدان حکیم خیابان 

 پاستور

دکتر رامین 

 شهرائینی
4481-14  

75 
  81141834 شفاآزمایشگاه 

بیرجند خیابان طالقانی روبروی 

 اداره برق
 4333-14  

76 
 سبزوار اسرار شمالی  11183484 آزمایشگاه دکتر محمدیانی

دکتر محمود 

 مهدیانی
 

14334/

4413 

درمانگاه شبانه روزی دکتر  77

 سهرابی
  دکتر رضا سهرابی سبزوار خیابان اسرار شمالی 31444444443 11181144

14334/

4314 

78 
   درمانگاه امام حسین )ع(

مقابل  –بلوار پاسدار  - -سبزوار 

 شهربازی
 8318 14-4118 دکتر توکلی راد

داروخانه شبانه روزی دکتر  79

 مریم آبدار
44118484 31448434381 

خیابان عدالت نبش -بردسکن

 پاساژ شهروند
  13-11 دکتر ابدار

بیمارستان دولتی ولی  81

 عصر)ع(
  13-443  خیابان ولی عصر)ع(-بردسکن 3144888483 44111133

81 
 13-48 دکتر نانی رودی خواف 31448814438 4111184 داروخانه دکتر نانی رودی

 

 

82 
  41181131 فیزیوتراپی عاطفه مستعد

خیابان حافظ بین حافظ -خواف

 جنب بانک ملی 11و11
  13-41 دکتر مستعد

آزمایشگاه تخصصی دکتر  83

 آیت اللهی
41183411 31444441388 

حاشیه خیابان فاطمه الزهرا -خواف

 )س(
  13-413 دکتر ایت اللهی

 


