
 ردیف مراکز طرف قرارداد استان خراسان رضوي آدرس تلفن

 1 فیزیوتراپی نیما 504پالك -کوچه پزشکان-خیابان مرکزي-بردسکن 051-55421620

 2 داروخانه شبانه روزي دکتر انتظاري میدان مرکزي -بردسکن 051-55427575

 3 درمانگاه علی ابن موسی الرضا)ع( بن موسی الرضا)ع( جنب زائر سراي علی-خیابان عدالت-میدان بسیج-بردسکن 051-55422157

 4 آزمایشگاه شفا)دکترجباري( پاساژ پزشکان-میدان مرکزي-بردسکن 051-55424263

 5 داروخانه شبانه روزي دکتراحمدي جنب بیمارستان خاتم االنبیاء-تایباد 051-54529275

 6 نبی اکرم)ص( -درمانی بسیجیان درمانگاه موسسات  چهارراه پست-تایباد 051-54536400

 7 امام صادق)ع( -درمانگاه موسسات درمانی سپاه امام رضا)ع(  دور فلکه-ابتداي ورودي جاده تایباد-تربت جام 

 8 فیزیوتراپی اسحاقی باالتر از مجتمع امور صنفی-خیابان المهدي-تربت جام 5152522045

 9 آزمایشگاه دکتر اسکوئی 8خیابان المهدي-خیابان المهدي-تربت جام 051-52528151

 10 فیزیوتراپی سینا تربت حیدریه 5152246551

 11 رادیولوژي و سونوگرافی دکتر هادي اسفندیاري مقابل بانک ملی مرکزي-50فردوسی -تربت حیدریه 52239099

 12 داروخانه دکتر مساعدي تربت حیدریه ، ابتداي خیابان کاشانی  5152226080

 13 آزمایشگاه دکتر ابریشمی  تربت حیدریه خیابان فردوسی جنوبی  229481

 14 فیزیوتراپی مستعد خیابان حافظ-خواف 54232284

 15 داروخانه شبانه روزي دکتر نانی رودي مجتمع تجاري شهرداري-میدان معلم-خواف 54222175

 16 آزمایشگاه دکتر محمود محمدیانی  طبقه منفی یک-سهرابیکلینیک شبانه روزي دکتر -اسرار شمالی-سبزوار 051-44238571

 17 آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر قناتی  میدان باغ ملی ساختمان پزشکان پاستور-سبزوار 051-44241938

 18 امام حسین)ع( -درمانگاه موسسات درمانی سپاه امام رضا)ع(  روبروي شهربازي-بلوار پاسدار-سبزوار 

 19 درمانگاه شبانه روزي دکتر سهرابی خیابان اسرار شمالی -سبزوار 051-4234455

 20 داروخانه شبانه روزي رازي جنب درمانگاه سهرابی -خیابان اسرارشمالی-سبزوار 051-44226733

 21 فیزیوتراپی ناهید طبقه اول-میدان فرمانداري ساختمان پزشکان امین-سبزوار 051-44222600



 

 22 ایثارگران -درمانگاه موسسات درمانی سپاه امام رضا)ع(  مرتضیبلوار سید -کاشمر 

 23 تصویربرداري دکتر سهیل سادات ترشیزي کوچه مخابرات-خیابان امام-کاشمر 051-55221414

 24 داروخانه شبانه ر وزي دکتر صداقتی  مجتمع سروش-11و  9بین امام خمینی -خیابان امام خمینی-کاشمر 051-55247375
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 25 فیزیوتراپی سینا 2خیابان امام خمینی-کاشمر 051-55228903

 26 آزمایشگاه تخصصی امام رضا)ع( مجتمع پزشکی امام رضا)ع(-2امام خمینی-خیابان امام خمینی-کاشمر 051-55246420

 27 فیزیوتراپی نوین جنب داروخانه شبانه روزي-6خسرو ناصر-خیابان ناصر خسرو-گناباد 051-57220280

 28 آزمایشگاه بهار ابتداي خیابان ناصر خسرو-گناباد 051-57227483

 29 سیدالشهداء گناباد -درمانگاه موسسات درمانی سپاه امام رضا)ع(  ساختمان قدیم سپاه-خیابان امام خمینی-گناباد 051-57251441

 30 بیمارستان عالمه بهلول گنابادي خیابان وحدت -خیابان سعدي-گناباد 051-57236820

 31 تصویربرداري دکترعلیرضا محمودآبادي روبروي بانک ملی  -خیابان غفاري-گناباد 051-57225119

 32 بیمارستان رضوي  بزرگراه شهید کالنتري بعد از پل قائم-مشهد 6003000

 33 فیزیوتراپی دکتر زرندي طبقه همکف-5عارف-عارفخیابان -بلوار احمد آباد-مشهد 38419136

 34 فجر -درمانگاه موسسات درمانی سپاه امام رضا)ع(  چهارراه گاز شرقی-بلوار اول طبرسی-مشهد 

 35 درمانگاه شهید شوریده 264پالك-و میدان جانباز14حد فاصل فردوسی -بلوار فردوسی-مشهد 051-37640160

 36 بقیه اله)عج( -درمانگاه موسسات درمانی بسیجیان  17ابتداي فردوسی-فردوسیبلوار -مشهد 051-37666373

 37 ولیعصر)عج( -درمانگاه موسسات درمانی سپاه امام رضا)ع(  بلوار وکیل آباد-مشهد 

 38 داروخانه شبانه روزي نظري توالیی بین هنرستان و هاشمیه-بلوار وکیل آباد-مشهد 38834289

 39 بیمارستان تخصصی قلب و عروق جواد االئمه)ع( هنرستان-بلوار وکیل آباد-مشهد 5138816010

 40 داروخانه شبانه روزي دکتر بیات چهارراه عبدالمطلب-مشهد 37519129

 41 عبدالمطلب -درمانگاه موسسات درمانی بسیجیان  32و 30بین عبدالمطلب-چهارراه عبدالمطلب-مشهد 051-37289612

 42 بیمارستان آریا  5گلستان شرقی-چهارراه گلستان-مشهد 32229094

 43 آزمایشگاه نوید  جنب ورودي مترو-بین پاستور وقائم)عج(-خیابان احمدآباد-مشهد 051-38445757

 44 آزمایشگاه پردیس 73مقابل بیمارستان قائم شماره-خیابان احمدآباد-مشهد 051-38442016

 45 تصویربرداري بهساز طب 61پالك-4خیابان کالهدوز-مشهد 051-38400775



 

 

 46 درمانگاه شبانه روزي آریان )اطفال( 9پالك-10کوهسنگی-مشهد 38429669

 47 داروخانه دکتر نوري فرد ابتداي خیابان ابن سینا-میدان بیمارستان امام رضا-مشهد 051-38532228

 48 شهید رجایی -درمانگاه موسسات درمانی بسیجیان  29ابتداي صدر-بلوار شهید صدر-میدان شهریور-مشهد 051-33435055
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 49 فیزیوتراپی توانا مشهد خیابان دکتر چمران )جهانبانی( سه راه جم ساختمان پزشکان جم 5138513078

 50 دکتر جمال جندقیتصویربرداري  ساختمان پزشکان اردیبهشت ،1مشهد،احمدآباد،روبروي بیمارستان قائم،خیابان بهشت 5138417984

 51 کلینیک چشم پزشکی آفتاب  مشهد، احمد آباد، بلوار بعثت، نبش خیابان طالقانی 5138404640

 52 داروخانه دکتر قره داشی 22تربت جام،خیابان المهدي، المهدي 5152535815

 53 بیمارستان رازي )تامین اجتماعی( مسافربري بهمن، جنب ترمینال  22تربت حیدریه،فلکه  

 54 داروخانه دکتر شجاعی 12، پالك2گناباد،میدان غدیر،امام خمینی 051-57229202

 55 آزمایشگاه شبانه روزي دکتر شهریار نوروزپور  17، پالك  13مشهد، خیابان چمران  5138544996

 56 رادیولوژي فک و صورت دکتر حسینی زارچ  9مشهد، احمد آباد، کالهدوز یک، پالك 5138418001

 57 مرکز تصویربرداري پارسیان ن رازيبیمارستان امام رضا  ساختمان پزشکامشهد:میدان  05138539960

 58 آزمایشگاه آبشار  10و  8بلوار معلم بین معلم  05136016292

 59 انسییب شناسی پارآزمایشگاه تشخیص طبی و آس ن رازيبیمارستان امام رضا  ساختمان پزشکامشهد:میدان  05138539960

 60 فیزیوتراپی نگارستان ساختمان پزشکان آراد 2احمد آباد عدالت -مشهد 05138442102

 61 آزمایشگاه نیکان 8/1 نب ش پرستار 2احمد آباد خیابان عارف -مشهد 05138476680


