
 در سراسر کشور: یسینورهیمراکز پذ

 ۰۲۱.۲۳۰۳۱۴۶۵. وندیپ شگاهیآزما د،یاسات نگیپارک ،یطالقان مارستانیب من،ی ابانیتهران، ولنجک، خ -

کودکان، طبقه ششم،  یتخصصفوق مارستانیتهران، دارآباد، جاده لشگرک، بلوار اوشان، بلوار وثوق، بلوار محک، ب –

 ۱۱۳۲ یداخل ۰۲۱.۲۳۵۰۱۰۰۰. یبخش ادار

آسم و  ،یمونولوژیا اتقیکودکان، مرکز تحق یمرکز طب مارستانیب ب،یدکتر قر ابانیبلوار کشاور، خ یتهران، انتها –

 ساختمان شماره سه، طبقه چهارم. ،یآلرژ

 وندیو پ یانکولوژ یهماتولوژ قاتیمرکز تحق  مارستان،یب یضلع جنوب ،یعتیشر مارستانیب ،یکارگر شمال ابانیتهران، خ -

 ۰۲۱.۸۸۳۵۳۰۲۸طبقه همکف.  ،یادیبن یهابانک سلول ،یادیبن یهاسلول

، طبقه Cبلوک  ران،یسازمان انتقال خون ا الد،یسراسر کشور، بزرگراه همت، جنب برج م یهاتهران و مراکز استان -

سراسر کشور.  یهاانتقال خون مراکز استان یهاگاهی)سپاس( و پا یادیبن یهاسلول یاهدا یسینورهیهمکف، مرکز پذ

۰۲۱.۸۸۶۲۹۴۱۸ 

 یداخل ۰۳۱.۳۲۳۵۰۲۱۱طبقه دوم.  ،یساختمان ادار دالشهدا،یس مارستانیب ،یشادنهر فر یکو ام،یخ ابانیاصفهان، خ -

۲۰۸۴ 

گلستان، ساختمان اورژانس شفا، طبقه همکف.  مارستانیگلستان، جنب ب یشفا، بلوار اصل مارستانیاهواز، ب -

 ۲۶۲ ی، داخل۳ یال ۰۶۱.۳۳۷۴۳۲۸۱

طبقه همکف،  ،یقاض دیشه یامام رضا )ع(، مرکز خون و انکولوژ مارستانیگلدشت، ب ابانیدانشگاه، خ ابانیخ ،یتبر -

 ۰۴۱.۳۳۳۴۳۸۸۸. شگاهیآزما یروبرو

. نگیپیتا یاالاچ شگاهیآزما ک،یمونوژنتیا قاتی)ره(، مرکز جامع سرطان، مرکز تحقینیامام خم مارستانیب ،یسار –

۰۱۱.۳۳۳۷۴۹۷۷ 

. کیتوژنتیبخش ف ن،یرزمیشماره سه، طبقه ز ،یمطهر دیشه یتخصصو فوق یمرکز تخصص ،ینماز دانیم راز،یش -

۰۷۱.۳۶۱۲۱۰۸۴ 

. مارستانیب یصیتشخ شگاهیطبقه دوم، جنب آزما پور،یافضل مارستانی)ره(، بینیکرمان، بزرگراه امام خم -

 ۶۰ یال ۰۳۴.۳۳۲۲۲۲۵۰



. یادیبن یهاسلول وندیامام رضا )ع(، طبقه همکف، بخش پ مارستانیبلوار پرستار، ب ژه،یسرخه ل کرمانشاه،  –

۰۸۳.۳۴۲۷۲۷۶۶ 

 ه،یمنتصر مارستانیب ما،یصدا و س شاتیگلستان، مقابل سالن هما ابانی، خ۲۵ ینی)ره(، امام خمینیامام خم ابانیمشهد، خ –

 ۰۵۱.۳۲۲۹۱۹۷۶. یادیبن یهاسلول ،یسینورهیطبقه دوم، مرکز پذ

 دانیبعد از م هاشم،یبن اباتیخ تهران، بزرگراه رسالت،  انیاهداکنندگان خون بند ناف رو یسینورهیتهران، مرکز پذ –

 .۲۴پالک  ،ینبش حافظ شرق هاشم،یبن

. رانیاهداکنندگان خون بندناف سازمان انتقال خون ا یسینورهیسراسر کشور، مرکز پذ یهاتهران و مراکز استان –

، طبقه همکف، واحد بخش بانک خون بند ناف. Cبلوک  ران،یسازمان انتقال خون ا الد،یتهران بزرگراه همت، جنب برج م

۰۲۱.۸۸۶۰۱۵۷۵ 

 یادیبن یهاسلول وندیو پ یانکولوژ یهماتولوژ قاتیاهداکنندگان خون بند ناف، مرکز تحق یسینورهیتهران، مرکز پذ –

 ۰۲۱.۸۴۹۰۲۶۵۹ساختمان اورژانس، طبقه دوم.  ،یعتیشر مارستانیب


