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 لیست مراکز درمانی طرف قرارداد کانون سردفتران و دفتریاران شهر مشهد و سایر شهرستان های خراسان رضوی   

 

 بیمارستان ها   -1

 ردیف نام مرکز  آدرس تلفن

 1 بیمارستان رضوی بزرگراه شهید کالنتری   بعد از پل قائم   -مشهد   36668888

 2 بیمارستان آریا  5گلستان شرقی    ،چهارراه گلستان  -مشهد   32229094

 3 بیمارستان جواداالئمه)ع( بلوار وکیل آباد    ابتدای خیابان هنرستان  -مشهد   38816010

 4 بیمارستان سینا  خیابان رازی شرقی   -مشهد   38544315

 5 بیمارستان مهر  خیابان کوهسنگی  میدان الندشت   -مشهد   380427011

 6 بیمارستان مادر  1بلوار سجاد  بزرگمهر شمالی    -مشهد   38402917

 7  بیمارستان بنت الهدی حد فاصل میدان تقی آباد و استانداری   -مشهد   38590051

 8 بیمارستان پاستور نو  8و    6خیابان احمدآباد  خیابان پاستور  بین    -  مشهد 38410245

 9 بیمارستان چشم بینا  45بلوار سیدرضی  سیدرضی    -مشهد   36163709



 

   یتخصص یها  کینیدرمانگاه ها و کل  -2

 ردیف نام مرکز  آدرس نتلف

 10 درمانگاه  شبانه روزی شهید شوریده  و میدان جانباز   14بلوار فردوسی  حدفاصل فردوسی    -مشهد   37640160

 63بعد از سه راه زندان   وکیل آباد    -مشهد   38904390
 درمانگاه شبانه روزی ولیعصر)عج(

 (وابسته به سپاه امام رضا)ع()
11 

 بلوار طبرسی  چهارراه گاز شرقی   -مشهد   32744200
 درمانگاه شبانه روزی فجر 

 (وابسته به سپاه امام رضا)ع()
12 

 13 اطفال آریان تخصصی  درمانگاه شبانه روزی   9پالک    10کوهسنگی    -مشهد   38429669

 14 درمانگاه شبانه روزی شریف  14خیابان بهار  خیابان شهید صابری پالک    -مشهد   38591774

 15 کلینیک شبانه روزی پیروزی  نرسیده به میدان حر    31و   29بلوار پیروزی  بین    -مشهد   38827131

 16 کلینیک جراحی های محدود چشم آفتاب احمد آباد بلوار بعثت نبش خیابان طالقانی   -مشهد   38404640

71 کلینیک تخصصی قلب و عروق نگار 49و    47بلوار وکیل آباد بین وکیل آباد    -مشهد   31688  

81 کلینیک شبانه روزی مقداد  10پالک   54خیابان مطهری شمالی    -مشهد   37323232  

   

 



 

 آزمایشگاه ها    -3

 ردیف نام مرکز  آدرس تلفن           

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

 20 آزمایشگاه پردیس حافظ  آباد    نبش بلوار حافظ بلوار وکیل      -مشهد   38699090

 21 نوروزپور   آزمایشگاه شبانه روزی دکتر   17پالک     13خیابان چمران  چمران    -مشهد   38544996

38552622 
 میدان بیمارستان امام رضا  ابتدای خیابان رازی   -مشهد  

 ساختمان پزشکان رازی 
22 آزمایشگاه تخصصی پارسیان  

32 آزمایشگاه نوید  احمدآباد  بین پاستور و قائم  جنب ورودی مترو   -مشهد   38445757  

42 آزمایشگاه پاتوبیولوژی آبشار  101برج آبشار واحد    10و    8بلوار معلم  بین معلم   -مشهد   36016292  

 25 آزمایشگاه کیمیا  10پالک   32بلوار امامت    -مشهد   36078800

62 آزمایشگاه دکتر سزاوار  5احمدآباد  خیابان عارف      نبش    -مشهد   38436558  

 27 آزمایشگاه شریف  خیابان بهار  خیابان شهید صابری  مقابل پزشکی قانونی  -مشهد   38591774

 

 

 



 

 داروخانه ها  -4

 ردیف نام مرکز  آدرس تلفن

 28 دکتر نوری فرد شبانه روزی  داروخانه   دور میدان بیمارستان امام رضا )ع(  -مشهد   38532228

 29 داروخانه شبانه روزی دکتر نظری  توالئی  244بلوار وکیل آباد    بین هنرستان و سامانیه   پالک  -مشهد 38834289

 30 داروخانه شبانه روزی دکتر بیات 36و    34بلوار عبدالمطلب   بین    -مشهد   37519129

13 داروخانه دکتر تقی زاده خیابان شهید صابری    29خیابان ملک الشعرای بهار     -مشهد   38518215  

23 داروخانه دکتر فاضل  1091و میدان هاشمیه جنب موسسه ملل پ   37بین پیروزی    -مشهد   38843900  

33 داروخانه دکتر عجمی  52قاسم آباد بلوار اندیشه اندیشه    -مشهد   36225111  

 

 

   

 

 

 



 

 مراکز تصویربرداری  و رادیولوژی  و  فیزیوتراپی   -5

 ردیف نام مرکز     آدرس     تلفن

43 تصویربرداری بهساز طب 61پالک      4خیابان کالهدوز     -مشهد   38400775  

53 تصویربرداری پزشکی پارسیان میدان بیمارستان امام رضا  )ع( ساختمان پزشکان رازی  -مشهد   38539960  

63 رادیولوژی فک و صورت دکتر حسینی زارچ 9کالهدوز  یک    پالک     -مشهد   38418001  

 37 فیزیوتراپی عارف  طبقه همکف    5احمدآباد    خیابان عارف    عارف     -مشهد   38419136

 38 فیزیوتراپی  نگارستان  ساختمان پزشکان سپید  طبقه دوم   18خیابان  دانشگاه    -مشهد   38586607

 39 تصویر برداری و فیزیوتراپی دکتر شریف  خیابان بهار  خیابان شهید صابری  مقابل پزشکی قانونی  -مشهد   38591774

 40 فک و صورت نگاره نوین  یرادیولوژ 22و      20بلوار وکیل آباد بین هفت تیر و هنرستان بین وکیل آباد    -مشهد   38695460

 3واحد     74پالک  4و   2سجاد  بلوار سجاد  بین    -مشهد   37674601
 رادیولوژی  دهان ، فک  و صورت  

 دکتر عباس محمدی 
41 

   

 
   



 

 مراکز درمانی شهرستان بردسکن  -6

 ردیف نام مرکز  آدرس تلفن

 42 دکتر جباری   -آزمایشگاه شفا   میدان مرکزی   پاساژ پزشکان   -بردسکن   55424263

 43 انتظاری دکتر  یداروخانه شبانه روز میدان مرکزی   -بردسکن   55427575

55422157 
 میدان بسیج  خیابان عدالت جنب     -ن  بردسک

 زائرسرای علی ابن موسی الرضا )ع( 
 44 موسی الرضا )ع(  درمانگاه شبانه روزی علی ابن 

 45 فیزیوتراپی نیما  504خیابان مرکزی   کوچه پزشکان  پالک    -بردسکن   55421620

 

 

 

 

 

 



 

 مراکز درمانی شهرستان تربت جام   -7

 ردیف نام مرکز  آدرس تلفن

 چهارراه شاد   22خیابان المهدی  المهدی      -تربت جام   52522211
 درمانگاه شبانه روزی امام صادق )ع(

 (وابسته به سپاه امام رضا)ع()
46 

 47 آزمایشگاه دکتر اسکوئی 8خیابان المهدی    خیابان المهدی    -تربت جام   52528151

 48 داروخانه دکتر  قره داشی  22خیابان المهدی   المهدی    -  تربت جام 52535815

 49 فیزیوتراپی  دکتر اسحاقی  خیابان المهدی  -  تربت جام 52522045

 

 

 

 

 



 

 مراکز درمانی شهرستان تربت حیدریه   -8

 

 

 

 

 ردیف مرکز نام  آدرس تلفن

 60خیابان فردوسی  جنوبی   فردوسی  -تربت حیدریه   52239965
ابوالفضل )ع(    درمانگاه شبانه روزی حضرت

 50 (وابسته به سپاه امام رضا)ع()

52239481 
 خیابان فردوسی جنوبی کوچه شیرچهارسوق   -ربت حیدریه  ت

 جتمع شفا م 
 51 آزمایشگاه دکتر ابریشمی

 52 رادیولوژی و سونوگرافی اسفندیاری مقابل بانک ملی مرکزی   50فردوسی    -تربت حیدریه   52239099

 53 داروخانه دکتر مساعدی  ابتدای خیابان کاشانی  -تربت حیدریه   52248441



 

 سبزوارمراکز درمانی شهرستان   -9

 ردیف نام مرکز  آدرس تلفن

45 فیزیوتراپی دکتر مستعد  خیابان حافظ    -خواف   54232284  

 میدان شهربانی   بلوار پاسداران   -سبزوار   44653544
 درمانگاه شبانه روزی امام حسین )ع( 

 (وابسته به سپاه امام رضا)ع()
55 

 56 درمانگاه شبانه روزی دکتر سهرابی  خیابان اسرار شمالی     -سبزوار   44234455

 57 داروخانه شبانه روزی رازی  شمالی  جنب درمانگاه سهرابی خیابان اسرار     -ر  سبزوا 44226733

44222600 
بین خیابان کاشفی  و میدان فرمانداری      -سبزوار  

 طبقه اول  ساختمان امین
 58 یزیوتراپی ناهیدف

 59 آزمایشگاه دکتر قناتی میدان باغ ملی   ساختمان پزشکان پاستور  -  سبزوار 44241938

44238571 
اسرار شمالی  کلینیک شبانه روزی دکتر    -  سبزوار

 طبقه منفی   سهرابی
 60 زمایشگاه دکتر محمود محمدیانیآ

 



 

 مراکز درمانی شهرستان کاشمر   -11

 ردیف نام مرکز  آدرس تلفن

 5خیابان امام خمینی )ره(      -کاشمر   55223023
 درمانگاه شبانه روزی  ایثارگران

 ( سپاهوابسته به معاونت  )
61 

 62 آزمایشگاه تخصصی امام رضا )ع( خیابان امام خمینی  ) ره(   مجتمع پزشکی امام رضا    -کاشمر    55246420

 63 داروخانه شبانه روزی دکتر صداقتی سروش  مجتمع   11و     9خیابان امام خمینی  )ره(  بین      -کاشمر   55247375

 64 فیزیوتراپی سینا  2خیابان امام خمینی   )ره(       -کاشمر   55228903

 65 تصویربرداری دکتر سهیل سادات ترشیزی  خیابان امام خمینی )ره(    -کاشمر   55221414

55197004 
  2امام خمینی  - خیابان امام خمینی   -ر  کاشم

 ساختمان پزشکان فارابی 
 66 آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر فرهنگدوست 

 67 داروخانه دکتر رحیمی خیابان امام نبش پاساژ شهرداری  -کاشمر   55240100

 



 

 مراکز درمانی شهرستان گناباد   -12

 ردیف نام مرکز  آدرس تلفن

 خیابان امام خمینی   ساختمان قدیم سپاه     -گناباد   57251441
 درمانگاه شبانه روزی سیدالشهداء)ع(

 ( وابسته به معاونت سپاه)
68 

 69 فیزیوتراپی نوین  جنب داروخانه    6خیابان ناصر خسرو  ناصر خسروی      -گناباد   55228903

 70 داروخانه دکتر شجاعی  2میدان غدیر امام خمینی     -گناباد   57229202

57223249 
خیابان سعدی مقابل سعدی یک پاساژ توانا    -گناباد  

 طبقه همکف پالک یک  
 71 آزمایشگاه تشخیص طبی پارس

 

 

 

 

 



 

 مراکز درمانی شهرستان نیشابور  -13

 ردیف نام مرکز  آدرس تلفن

 خیابان امام   الله شیوا-  ر  نیشابو 43331181
 درمانگاه شبانه روزی امام حسین)ع( 

 ( وابسته به معاونت سپاه)
72 

 


