
.تلفنآدرسنام مسئول فنیتخصصنام آزمایشگاهردیف

تشخیص طبی عمویمدکتر احمدی1
ن   سیدحسی 

دکتر

احمدی

ساختمان – خيابان حكيم نظایمي - آستارا

سوسنگرد

44816757    

fax:44817550

تشخیص طبی عمویمدکتر پوریوسف2
دكتر معصومه 

پوريوسف

تقاطع –خيابان حكيم نظایمي –آستارا 

ي  روبروي اورژانس–فارابی

44824240       

fax:44827711

.تلفنآدرسنام مسئول فنیتخصصنام آزمایشگاهردیف

تشخیص طبی عمویمقائم2
دکتر صالحه پیله 

چیان

فيه خيابان دكتر -آستانه اشر

طبقه هم -نبش كوچه حر-شهيدمنتظري

كف

42130220 fax:42137992

42822376روبروي شيالت-كياشهردکتر فرشاد وکیلیانتشخیص طبی عمویمدکتر وکیلیان3

ییح بالیبندکتر علوی4 دکتر علویآسیب شنایس تشر
پالک - بانک سینا-خ امام خمیبن-آستانه 

2387

T:42126111 

FAX:42132189

دکتر مرادیپانولوژیدکتر مرادی5
روبروی بانک - خ شهید بهشبر- آستانه

44416-35815کد پسبر - سینا
42140328-fax:42139767تعطیل

آزمایشگاههای خصویص املش 

تلفن

دکتر سعیدحکمتتشخیص طبی عمویمدکتر حکمت1
خیابان – بلوار امام خمیبن -املش

ي-شهیدبهشبر 
ن
جنب آتش نشاب

42726558-42726559       

fax:42721155

آزمایشگاههای خصویص بندرانزیل 

روبروي اداره -خيابان مطهري-بندر انزیليدکتر گیبر امیدواریتشخیص طبی عمویمدکتر امیدواری1

برق
                    fax:44542082

لیست آزمایشگاههای استان گیالن

آستارا:آزمایشگاههای خصویص

آدرس

آدرس

ردیف

42122950  fax:42133377

ردیف

1
دکتر مهرداد 

ر
صادق

تشخیص طبی عمویم
 
ر
دکتر مهرداد صادق

ن
خانجاب

فيه ي-آستانه اشر
خيابان دكتر بهشبر

نام مسئول فبنتخصص نام آزمایشگاه

فیه آزمایشگاههای خصویص آستانه اشر

نام مسئول فبننام آزمایشگاه تلفنتخصص



لیست آزمایشگاههای استان گیالن

ییحدکتر ابریشیم2 روبروي بانك -خيابان مطهري-بندر انزیليدکتر عباس ابریشیمآسیب شنایس تشر

مسكن

          44502003                

fax:44547913

تشخیص طبی عمویمدکتر جفرودی3
دکتر ایرج رنیحی 

256پالك -خيابان مطهري-بندر انزیليجفرودی
44544966   

fax:44545382

4
پاتوبیولوژی دکتر 

خوجینیان
ییح ن خوجینیانآسیب شنایس بالیبن و تشر  مهی 

369پالک -خيابان مطهري–بندر انزیلي دکتر
44540936-  

FAX:44540937

5
پاتوبیولوژی دکتر 

عسکری
ییح آسیب شنایس بالیبن و تشر

دکتر کوروش 

عسکری
ساختمالن -خيابان مطهري-بندر انزیلي

تخت جمشيد
44548002

آزمایشگاههای خصویص تالش 

44226861خيابان پاسداران–  تالش فرزين  دكتر فرحنازتشخیص طبی عمویمدكتر فرزين2

تشخیص طبی عمویمدكتر هاشیمي3
دكتر سيد نظام 

هاشیمي  الدين

ن-  تالش -کوچه بوعیل-خيابان معی 

طبقه همکف واول-ساختمان ویل عرص
44220459

 مرضیه آقابيتشخیص طبی عمویمسالمت4
دکتر

جنب قنادي -خيابان خرمشهر– تالش 

پرستو
44221577 fax:44234298

5
پاتوبیولوژی دکتر 

عزیز افشاری
ییح آسیب شنایس بالیبن و تشر

دکتر بابک عزیز 

افشاری

ن- تالش  معی 
-کوچه بوعیل- خ دکتر

-طبقه همکف واول-ساختمان ویل عرص

4371963657

44243447 FAX:44235879

 

آزمایشگاههای خصویص رشت 

تلفنآدرسنام مسئول فبنتخصصنام آزمایشگاهردیف

2
پاتوبیولوژی دکتر 

(ژنتیک)افراه 
ییح آسیب شنایس بالیبن و تشر

افراه دکتر -- دکتر

آرش دریاکار
193پالک -خیابان انقالب -  رشت 

    33221367 

fax:33229604

ییحپاتوبیولوژی پویش3  دکتر زینت آقازادهآسیب شنایس بالیبن و تشر
 شعار -  رشت 

ن
مجتمع - میدان باستاب

پزشیک جاوید

33118740-33114381 

fax33118739

تشخیص طبی عمویمپارس4
 دکتر عیل محمدی 

جوببن

-ابتدای بلوار الکان- فلکه گاز
ن
-کوچه زماب

738پالک 

33472643     

fax:33471064

ییحپاتوبیولوژی دانش5 ن  دکتر آرمان مازوجیآسیب شنایس بالیبن و تشر
ساختمان پزشكان - خيابان نواب -رشت 

33پالک -كيان

Tel:33114977 

FAX:33111568

6
پاتوبیولوژی جم 

(ژنتیک)
ییح آسیب شنایس بالیبن و تشر

 دکتر هادی حاجی 

زاده

باالتر از -بلوارنماز-گلسار- رشت صدمتر

درمانگاه صابرین
33115100  fax:33132843

ن حسیبنتشخیص طبی عمویمدکتر حسیبن7 سیمی 
FAX:34556990 34552524روبروی پاسگاه- کوچصفهان دکتر

تشخیص طبی عمویمدکتر حیدری8
 دکتر مهرناز حیدری 

باوقار
fax:33120759  8533120760کوچه -87خیابان - گلسار

ییح آسیب شنایس بالیبن و تشر
- پل بوسار - خيابان سعدي -  رشت 

3پالک 

33123478-81 

fax:33127719

نام آزمایشگاهردیف

1

1
پاتوبیولوژی دکتر 

ن
آشتیاب

آدرس

 دکتر محمد نجفن 

  و دکتر 
ن
آشتیاب

اژدری

زاده  اكتی
زادهآسیب شنایس بالیبندكتر ن اکتی  افشی 

دکتر
خيابان خرمشهر روبروي بانك - تالش

كشاورزي

تلفن نام مسئول فبنتخصص

44225481 fax:44225400



لیست آزمایشگاههای استان گیالن

9
پاتوبیولوژی رازی 

(ژنتیک)
ییح آسیب شنایس بالیبن و تشر

 دکتر سیدمحمود 

حبیب زاده

پ -ک حسام-خیابان امام خمیبن- رشت

94

33320714 -33324647 

fax:33311606

تشخیص طبی عمویمراد10
 دکتر سیده فاطمه 

نقیب زاده

به -بلوار شهید بهشبر-نشاء   لشت

نرسیده به پل-سمت جاده آستانه
34403675 fax:34403631

11
پاتوبیولوژی دکتر 

نیکوکار رهتی
ییح آسیب شنایس بالیبن و تشر

 دکتر عبدهللا رهتی 

نیکوکار
چهارراه میکائیل-خیابان حافظ- رشت

33323059   

fax:33331208

fax:34423930-34420889(ره)خیابان امام خمیبن - خمام  دکتر محمدقمریتشخیص طبی عمویمزرین12

آسیب شنایسپاتولوژی سینا13
دکتر سیامک 

گرانمایه

جنب انجمن دارو -چهارراه گلسار- رشت

سازان گیالن
33118586-33116715

تشخیص طبیفارابی14

-دکتر عیل ترجمان
ر
دکتر -دکتر عبادب

یونیس

- رشت
ن
33221143-33227474سه راه معلم- خ طالقاب

15
پاتوبیولوژی دکتر 

فدابي
ییح آسیب شنایس بالیبن و تشر

 عیلي فدابي 
 دکتر

دکتر -  سوگواران 

خردمند

266پالک - خیابان امام خمیبن - رشت 
33238939-33225128 

fax:33228790

فرزانه رضازادهتشخیص طبی عمویمکیمیا16   دکتر
ساختمان -خیابان نواب-جهارراه گلسار

21پزشکان 

tel:33726759 

FAX:33125635

نتشخیص طبی عمویمگلسار17
سیدمسعودمدب  دکتر

رشت چهارراه گلسار کوچه بانک سپه 

5پالک 
33110020

تشخیص طبیگیل18

 دکتر سیدحسن 

ن -جالیل پور حسی 

فدابي- لقمان
دکتر

13433331625پالک -خیابان مطهری-رشت

ییحپاتوبیولوژی گیالن آسیب شنایس بالیبن و تشر
 دکتر سیده فاطمه 

شادمهر

-بن بست کیهان -خیابان حافظ-رشت

94پالک 

Tel:33320194 

FAX:33340317
تعطیل

 محرابی19
 شهرام محرابیتشخیص طبی عمویمدکتر

12پالک-80خیابان-گلسار-رشت دکتر
33110001   

fax:33114354

تشخیص طبی عمویممهر20
 دکتر حمیدرضا 

ن
ایرواب

ساختمان بوسار - چهارراه گلسار - رشت 

طبقه اول- 

33110720     

fax:33110719

-رشت دکتر عادل منتظریتشخیص طبی عمویمدکتر منتظری21
ن
چمارشا-خیابان طالقاب

33559968     

fax:33520531

تشخیص طبیدکتر یونیس بانه22
 دکتر هوشنگ 

یونیس بانه

جنب داروخانه دکتر -خیابان شهدا-رشت

ان زاده جت 
33823558 fax:33836610

یفن یفنتشخیص طبی عمویمدکتر شر شر یعبر-سنگر دکتر تعطیلfax:34525281 34525282روبروی بسیج-خیابان شر
25

23

سپهر24
آسیب شنایس بالیبن 

وسیتولوژی
 دکتر رفییع

پشت درمانگاه -90خیابان -گلسار-رشت

صابرین

33119330-33118182-

fax:33110581

33126087-33126093-

fax:33126092
دکتر افرا- دکتر ندافپاتولوژی

نرسیده به پل -چهارراه گلسار- رشت

ن-مجتمع پزشکان دانا-بوسار طبقه زیرزمی 
دانا



لیست آزمایشگاههای استان گیالن

پاتولوژیاندیشه25
دکتر - دکتر شادمهر

طالبی

ن-بلوار نماز-رشت -ابتدای کوی استاد معی 

طبقه اول - ساختمان پزشکان اندیشه

4166713755کدپسبر-وهمکف

Tel33723046 

FAX:33750210

 دکتر مرمریدکپاتولوژیدی26

-روبروی اداره برق-چهارراه میکائیل

-کوچه ستقامت یک
4136813865کدپسبر

33342525-fax:33345419

ضا مهروزپاتولوژیایرانمهر27  علت 
 دکتر

بن - خیابان بوعیل سمت راست -خمام

بست اول
34421754

28
پزشیک ژنتیک 

دکتر کشاورز
دکتر پروانه کشاورزژنتیک

کوچه -بعدازسناتور- بلوار کشاورز-رشت

4193713811کدپسبر -ابن سینا
33758455 fax:33755971

 رضابي جوانتشخیص طبیآزمایشگاه نیلو29
33116062نبش خیابان نواب-رشت دکتر

پاتولوژیآزمایشگاه ملت30

روبروی پارک - چهارراه گلسار_رشت

کدپسبر -خ شهید احمد زاده- ملت

41749-13463

33733097-fax:33733096

پاتولوژیمادر31
دکتر حجت هللا 

وقفن

فلکه یخسازی روبروی پارک - رشت

دانشجو
33780490

33133298ساختمان آتیه-بلوار نماز دکتر آزاده جعفریپاتولوژیآتیه32

یعبر-سنگردکتر گلشایهتشخیص طبیپاستور33 34525777روبروی بسیج-خیابان شر

یپاتولوژیباران34 بلواز نماز جنب خ بهشبر-رشت دکتر اثبن عشر

تلفنآدرسنام مسئول فبنتخصصنام آزمایشگاهردیف

آزمایشگاه خصویص 

رودبار

تلفنآدرسنام مسئول فبنتخصصنام آزمایشگاهردیف

تشخیص طبی عمویمدکتر خوشدوز1
دکتر عیل خوشدوز 

ماسوله
fax:34643212 34643211(ره)خیابان امام خمیبن -منجیل

تشخیص طبی عمویمبوعیل2
دکتر عیل خوشدوز 

ماسوله
34624719رودبار

3
آزمایشگاه دکتر 

وففر
دکتر عییس وففرپاتولوژی وسیتولوژی

مجتمع تجاری -سه رایه بازار-رستم آباد

28و27واحد -طبقه اول -خورشید
34675428 fax:-

آزمایشگاههای خصویص رودش

44623577 FAX:44622691

44628272
طبقه -22پالک-ماه کوجه-رضوانشهر

4384177761کد پسبر- اول و هم کف

آدرس نام مسئول فبنتخصص

نتشخیص طبی عمویم  کامران غالمی 
دکتر

ن حسن زاده  مهی 
دکتر تشخیص طبی عمویمسالمت

ن1  غالمی 
دکتر

تلفننام آزمایشگاهردیف

2

ميدان نماز-رضوانشهر

آزمایشگاههای خصویص رضوانشهر



لیست آزمایشگاههای استان گیالن

دکتر مجید روجتشخیص طبی عمویمبهراد1
روبروی -(ره)خیابان امام خمیبن-کالچای

بانک تجارت
42682813  fax:42685828

ییحپاتوبیولوژی دانش2 آسیب شنایس بالیبن و تشر
دکتر باقر دانش 

طلب

ساختمان پیل -خیابان انقالب-رودش

337پالک -کلینیک تخصیص ایران
42620985-fax:42624550

ییحدکتر کاکرودی3 آسیب شنایس بالیبن و تشر
دکتر مرتیصن محمد 

علیپور کاکرودی

جنب مطب -(ره)خيابان امام-كالچاي

ي
دكتر يوسفر

42682984-fax:42683142

دکتر عباس مومبنتشخیص طبی عمویمدکتر مومبن4
روبروي مركز -خيابان انقالب-رودش

بهداشت

T/F 42626992 

FAX:42624400

5
پاتوبیولوزی دکتر 

روشن
ییح آسیب شنایس بالیبن و تشر

مختارمحمدیان  دکتر

روشن

روبروی بانک -خیابان انقالب -رودش

ن خواه-رفاه طبقه همکف-بن بست حسی 
42628883-fax42614718

آزمایشگاه خصویص سیاهکل

تلفنآدرسنام مسئول فبنتخصصنام آزمایشگاهردیف

تشخیص طبی عمویمسینا1
 
ر
دکتر مهرداد صادق

مجد
ساختمان پزشكان حافظ-سیاهکل

42322762       

fax:42321460
آزمایشگاههای 

خصویص شفت

تلفنآدرسنام مسئول فبنتخصصنام آزمایشگاهردیف

دکتر بابک صدرنوریتشخیص طبی عمویمقائم1
روبروي اداره - خيابان وليعرص-شفت

آموزش و پرورش
34782010fax:-

آزمایشگاههای خصویص صومعه شا

.تلفنآدرسنام مسئول فبنتخصصنام آزمایشگاهردیف

ییحپاتوبیولوژی پارس1 رضا جهانبخشآسیب شنایس بالیبن و تشر دکتر
خيابان برشنورد كوچه –صومعه شا 

ي پناه  پالك 
9حسيبن

44329390-fax:44322714

تشخیص طبی عمویمرازی2
دکتر سیدمویس 

 لیمنجوبی
یوسفن

كوچه – خيابان جعفري –صومعه شا 

منتظر
T/F:44322081

3
پاتوبیولوژی دکتر 

کربایس
ییح دکتر کربایسآسیب شنایس بالیبن و تشر

جنب داروخانه -برشنورد-خ-صومعه شا

پالک-دکتر فرد صمییم
44331112-fax:44328036

تشخیص طبی عمویمبهار4
دکتر منصور یوسفن 

قصابشابي

كوچه –خيابان برشنورد –صومعه شا 

طبق –مجتمع پزشیکي بهار -ستايش 

همكف

44329801-  

fax:44329803

آزمایشگاههای خصویص فومن

آدرس نام مسئول فبنتخصص تلفننام آزمایشگاهردیف



لیست آزمایشگاههای استان گیالن

تلفنآدرسنام مسئول فبنتخصصنام آزمایشگاهردیف

تشخیص طبی عمویمشفا1

وزه   فت 
دکتر

 
ن
- توشکاب

مهرداد کربایس دکتر

-کوچه اطباء-خيابان شهدا –    فومن 

ساختمان شفاء
34739003-fax:34739004

ییحپاتوبیولوژی فومن2 دکتر سوسن صفاریآسیب شنایس بالیبن و تشر
جنب داروخانه -خيابان شهدا – فومن 

داخل کوچه-دکتر مقییم
34738990 FAX:34733991

دکتر ماندانا دولبرپاتولوژیپارس3
-کوچه اطباء-خيابان شهدا – فومن 

ساختمان یکتا
34720555-fax:34737974

آزمایشگاه خصویص الهیجان

ییحپاتوبيولوژي پارس1 آسیب شنایس بالیبن و تشر
ن
دکتر بهاره جهاب

روبروي –خيابان استقامت -الهيجان

مجتمع -آمت  شهيد–قديم   مخابرات

پزشیکي پزشكان

 42336207 - 

T/fax:42344600

ییحپاتولوژی رازی2 آسیب شنایس بالیبن و تشر
دکتر بتول اسدی 

ن
رحماب

جنب آژانس - خ انقالب- الهیجان

بن بست اسدی- اسدی
42237494

 جالیلي4
FAX:42238644 42237642كوچه برق-خيابان شهيد كريیمي-الهيجاندکتر جوادجالیلتشخیص طبی عمویمدكتر

 اکتی مهرموحدتشخیص طبی عمویممهر4
دکتر

كوچه -خيابان شهيد كريیمي-الهيجان

توكیلي
42233628 FAX:42240014

رحییمتشخیص طبی عمویمبهار5 دکتر

کوچه -خیابان شهید کرییم-الهیجان

طبقه همکف -ساختمان پوریا-توکیل

4418694935کدپسبر-وسوم

42249461-63 

fax:42249462

ییحاکست 6 آسیب شنایس بالیبن و تشر
ن
دکتر پیام اصفهاب

-جنب مخابرات-آبان22خیابان -الهیجان

-33765کدپسبر -مجتمع پزشیک آپادانا

44158

42235005-fax:42242486

8

آزمایشگاههای خصویص لنگرود

هاشم پور1 پاتولوژیدكتر
سید مرتیصن  دكتر

یف شر

کوچه -   خمیبن(ره)خيابان امام-  لنگرود
ر
طبقه -    جنب    مویل الموحدین-   رزاق

اول

42520923-42527240-

fax:42543697

42237642
الهیجاندکتر جالیلتشخیص طبی عمویم

42249432

تلفن

  مجتمع پزشیکي-خيابان انقالب-الهيجان

شكوفه

نام مسئول فبنتخصص آدرسنام آزمایشگاهردیف

دکتر جالیل

-کوچه توکیل-خ شهید کرییم-الهیجان

طبقه همکف واول-ساختمان حجت
دکتر موحد

 42238237 

FAX:42231530

پاتوبيولوژي 

يف شر
3

7

دکتر سیدمرتیصن 

یف شر
ییح آسیب شنایس بالیبن و تشر

پاتولوژی دی
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دکتر مهرداد رحییمتشخیص طبی عمویمدكتر رحيیمي2
روبروي بانك -(ره)خيابان امام-لنگرود

84پالک -ملت مركزي 
42542860 FAX:42542861

هاشم پورتشخیص طبی عمویمشفاء3 دکتر
جنب بانک -خیابان امام خمیبن-لنگرود

ساختمان دارالشفاء- رفاه شعبه بازار

42527240-42520923 

FAX:42543697

تشخیص طبی عمویمپاستور4
دکتر مختار 

محمدیان روشن

-کوچه طلویع-خیابان امام-   لنگرود

ساختمان آریان
t/f:42549090

ییحپاتوبيولوژي دي5 يآسیب شنایس بالیبن و تشر
ن
دكتر -دكتر  رضواب

فرزانه شمیسي
fax:42539947-42522466كوچه كفش میلي-(ره)خيابان امام-لنگرود

آزمایشگاههای خصویص ماسال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

تلفنآدرسنام مسئول فبنتخصصنام آزمایشگاهردیف

 زهرابیتشخیص طبی عمویمآزمایشگاه نور1
دکتر

خ انقالب روبروی بانک صادرات - ماسال

23پالک 
44664229

2
آزمایشگاه دکتر 

بکیان
ییح دکتر بکیانآسیب شنایس بالیبن و تشر

خ  روشن جنب نانوابي لوایسر -ماسال

ساختمان خردادی
44660809

3
پاتوبیولوژی دکتر 

قمری
ییح fax:44660937-44665550کوی عدالت-خیابان شهید روشن-ماسالدکتر محمود قمریآسیب شنایس بالیبن و تشر

خصویص استان   بیمارستان ها و موسسات

تعداد تختتلفنآدرسنام مسئول فبن نام بیمارستانردیف

بیمارستان گلسار1
-دکتر کیوان خردمند

مهرورز دکتر

شهرک - رشت 

-بلوار سمیه - گلسار 

142 خیابان 

33111961185

بیمارستان آریا2

ن
دکتر -دکتر مسعود مدب

دکتر -محمدرضابي جوان

گرانمایه

جاده -رشت-رشت

نرسیده به -انزیل 

فرودگاه

33769791-33725661121

دکتر رضا شهری مقدمبیمارستان فامییل3

خیابان -رشت

روبروی - بیستون

موزه

3322094132

4
بیمارستان 

توتونکاران
ی 3332396260خیابان نامجو-رشتدکتر سمیه اثبن عشر

5
موسسه ناباروری 

(ژنتیک)مهر
دکتر ایرج رنیحی جفرودی

بلوار شهید - رشت

خیابان - انصاری 

ارشاد

33755353

دکتر محمدباقر دانش طلببیمارستان شفا6

کاشف -الهیجان
ر
ق اول میدان -شر

دکتر حشمت

4222231650

7
بیمارستان دکتر 

طاهری
64-تالشدکتر حسن زاده
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8
مرکز جراج 

محدود ایران
دکتر فرشاد وکیلیان

-گلباغ نماز-رشت 

روبروی کمیته 

3امدادمنطقه

33732931-33731045

بیمارستان پارس9
-دکتر مازوجی -دکتر خردمند 

دکتر جهانزاد

فلکه قیل پور -رشت 

بلوار قیل پور
139

10
بیمارستان میالد

دکتر مرادی
میدان شیخ -الهیجان

زاهد
60

بیمارستان قائم11
دکتر ذاکری - دکتر حاجی زاده

دانا
Fax:33560121150-33564455بلوار شهید افتخاری

شهرستاننام بیمارستانردیف
ی

تلفنآدرسنام مسئول فبننوع وابستیک

1
بیمارستان رسول 

(ص)اکرم 
ن اجتمایع گیالنرشت ن برزوتامی   سید حسی 

33604962میدان گیل- رشت دکتر

2
پیل کلینیک 

1تخصیص شماره 
ن اجتمایع گیالنرشت  شهرام محرابیتامی 

33325042میدان فرهنگ- رشتدکتر

3
درمانگاه بهداشت 

و درمان نفت
رشت

بهداشت و درمان 

نفت گیالن
دکتر سوسن صفاری

رشت چهارراه میکائیل اول 

خیابان نامجو
33325099-fax:33325097

4
بیمارستان ویل 

عرص
وی دریابيرشت دکتر سید سهیل احسان علوینت 

وی  رشت باالتر از میدان نت 

دریابي خیابان پاسداران 

بیمارستان ویل 

آموزش تخصصهای (عج)عرص

در یابي

33336090-33335335

5
درمانگاه امام 

سجاد
رشت

وی مقاومت  نت 

بسیج
33321198خیابان نامجو-رشتدکتر عبدهللا نیکوکار

6
درمانگاه کلینیک 

نور
کالوریخصویصرشت  خیابان  معلم۲فاز دکتر

غالمرضا درگایهخصویصلوشانپارس لوشان7 لوشاندکتر

رشتدرمانگاه فرهنگیان8
سازمان آموزش و 

پرورش
دکتر مهرناز حیدری

پیچ -خیابان سعدی - رشت

سعدی
33235061

9
مرکز تخصیص 

دریا
ن اجتمایع گیالنبندرانزیل ن خوجینیانتامی   مهی 

دکتر
-خیابان معلم-بندرانزیل

روبروی اداره جهاد کشاورزی
t/f:44420099

10
کلینیک امام رضا 

(ع)
وی انتظایمرشت  دکتر سیدحسن جالیل پورنت 

11
کلینک تخصیص 

کبد و گوارش
33346408خیابان امامدکتر دریا کارخصویصرشت

12
کلینیک مسکن 

مهر
دکتر زینت آقازادهخصویصرشت

پل تالشان درمانگاه -رشت 

مسکن مهر

بیمارستان ها ودرمانگاههای وابسته به سازمان هانهادها
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13
درمانگاه امام 

ن  (ع)حسی 
دکتر کاکرودیسپاه پاسدارانلنگرود

ن -لنگرود درمانگاه امام حسی 

سپاه لنگرود
42520300-fax:42551912

15
ن  درمانگاه تامی 

اجتمایع آستارا

16
ن  درمانگاه تامی 

اجتمایع تالش
دکتر فرزین

17
ن  درمانگاه تامی 

اجتمایع فومن

18
ن  درمانگاه تامی 

اجتمایع لوشان

19
ن  درمانگاه تامی 

اجتمایع لنگرود

20
ن  درمانگاه تامی 

اجتمایع الهیجان

21
ن  درمانگاه تامی 

اجتمایع رودش

22
پیل کلینیک 

2تخصیص شماره 
برزو دکتر

-8733115457خیابان -گلساردکتر برزوخصویصرشتکودکان گیل23

زهرابیسپاه پاسدارانرشتدرمانگاه صابرین24
میدان صابرین-گلساردکتر

25
درمانگاه زندان 

الکان
وی انتظایمرشت نت 

رشت:شهرستان 

تعداد تختتلفنآدرسنام مسئول فبنتوع مدیریت نام بیمارستانردیف

1
 17مرکز آموزیسر 

شهریور
33369019170خیابان نامجو-رشتدکتر گلشایهواگذار به بخش خصویص

2
مرکز آموزیسر 

 الزهرا
ن
ودرماب

33369000400خیابان نامجو-رشتدکتر مرادیواگذار به بخش خصویص

3
مرکز آموزیسر 

 پورسینا
ن
ودرماب

33310241263چهارراه پورسینا-رشتدکتر یوسفنواگذار به بخش خصویص

33462538-fax:33461325

-خشکبیجار
ن
-خیابان طالقاب

-باالتر از بهداری
4339133167کدپسبر

 وبیمارستان های وابسته به معاونت درمان دانشگاه 
ن
مراکز آموزیسر و درماب

حجت وقفنخشکبیجار دکتر خصویصدرمانگاه پردیس14
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4

مرکز آموزیسر 

 
ن
ودرماب

ن المومنی  امت 

دکتر اسدی نژاددولبر
رشت خیابان امام خمیبن 

شهریور17خیابان
33240638105

5
مرکز آموزیسر 

 رازی
ن
ودرماب

33528263280خیابان شدار جنگل-رشت-دکتر عادل منتظریواگذار به بخش خصویص

6
مرکز آموزیسر و 

 شفا
ن
درماب

دولبر
دکتر عیل محمدی 

جوببن
33662350248خیابان پانزده خرداد-رشت

7

مرکز آموزیسر و 

 سوانح 
ن
درماب

 والیت
ی

وسوختیک

دولبر
مرکز آموزیسر -خیابان نامجو-رشت

 والیت
ن
پژوهیسر درماب

33311462-3       

33329357
70

8
آزمایشگاه مرجع 

استان
دکتر کالوریدولبر

پیل کلینیک - خیابان حاجی آباد-رشت

فوق تخصیص بعثت
33261455-fax:33246640

9

مرکز آموزیسر 

 دکتر 
ن
ودرماب

حشمت

33665119158خیابان پانزده خرداد-رشتدکتر عادل منتظریواگذار به بخش خصویص

              

              

              

شهرستان ها

تعداد تختتلفنآدرسنام مسئول فبننوع مدیریتشهرستان نام بیمارستانردیف

1
بیمارستان دکتر 

بهشبر
ن احمدیدولبرآستارا سیدحسی 

698-44502003آستارادکتر

2
بیمارستان 
شهیدبهشبر

بندرانزیل
واگذار به بخش 

خصویص
عباس ابریشیم دکتر

 جاده 5کیلومتر - بندر انزیل 

بیمارستان شهید - آستارا 
بهشبر

44502003180

فیهبیمارستان کوثر3 8100-42122146خیابان نواب صفوی- آستانهدکتر رشیدی نژاددولبرآستانه اشر

4
بیمارستان 
ن
شهیدنوراب

تالش
واگذار به بخش 

خصویص
3110-44221101خیابان شهید بهشبر-تالشدکتر بابک عزیز افشاری

5
 31بیمارستان 

خرداد
دکتر توکیلدولبرمنجیل

ورودی شهرک - منجیل

ایثارگران
34652277-664

6
بیمارستان ویل 

عرص
3462321142رودباردکتر توکیلدولبررودبار

7
بیمارستان امام 

حسن مجتبی
764-34737096جاده کردآباد-فومندولبرفومن

وز8 الهیجانبیمارستان پت 
واگذار به بخش 

خصویص
رشیدی نژاد 42245770158خیابان امام-الهیجاندکتر

مرکز 

سیدالشهداء واگت  غت 
42292032بازکیاگوراب-الهیجاندولبرالهیجان

دولبرلنگرودبیمارستان امیبن9
ن
42524004117خیابان امام-لنگروددکتر قدر جاب

ماسالبیمارستان رسالت10
واگذار به بخش 

خصویص

جاده ماسال 4کیلومتر-ماسال

به شاندرمن
4466610432

 وبیمارستان های وابسته به معاونت درمان دانشگاه 
ن
(شهرستان ها)مراکز آموزیسر و درماب
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11
بیمارستان شهید 

انصاری
رودش

واگذار به بخش 

خصویص
دکتر بارصه

-خیابان انقالب-رودش

روبروی بیمارستان شهداء
42627285100

12
بیمارستان 

سالمت
رستم آباد

واگذار به بخش 

خصویص
3467552532رستم آیاددکتر عییس وففر

13
بیمارستان 

صومعه شا
44323041100صومعه شادکتر شایه پوردولبرصومعه شا

17
شهدای 

رضوانشهر
دولبررضوانشهر

امام  میدان شهدا جنب -خ

78اداره برق پالک 
4462915032

32

32

64 34787010

42326245-

49fax:42326250

42729851-2

خ شهید انصاری-خ امامدکتر بلویکدولبربیمارستان غدیر

جنب مرکز - خ امام خمیبندولبراملش

بهداشت شماره یک
14

خ ولیعرصدکتر اسدی نژاد16

بیمارستان نیکوکار

بیمارستان امام 

رضا ع
دولبرشفت

سیاهکل15














































