
گزارش بیمارستانهایی که همه الزامات ده اقدام دوستدار کودک را با اضافه کد بین المللی رعایت نموده اند

آبادان
آیت الله طالقانی، ۱۷ شهریور، شهید بهشتی و امام خمینی آبادان

اردبیل
آرتا، بوعلی، سبالن، علوی اردبیل، والیت گرمی، امام  خمینی پارس آباد، امام خمینی نمین و ولی عصر مشکین شهر

اصفهان
شهید بهشتی اردستان، بهارستان، حجتیه، دارالشفاء زهرای مرضیه(س)، سپاهان، سعدی، سینا، شریعتی، غرضی، مهرگان، 

امیرالمومنین، عسگریه و شهید بهشتی اصفهان، امیرالمومنین(ع) شهرضا، رسول اکرم(ص) فریدون شهر، امام خمینی فالورجان، 
شهید مطهری فوالد شهر لنجان ، محمد رسول الله(ص) مبارکه، فاطمه الزهرا(س) نجف آباد

ایالم
امام علی چرداول،  شهدای دهلران و امام حسین مهران

بوشهر
مهر تامین اجتماعی دشتستان و سلمان فارسی بوشهر

تبریز
طالقانی تبریز

جندیشاپور
بزرگ نفت و شهید بقایی اهواز، شهدای ایذه، شهید طباطبایی دشت آزادگان و صنای پتروشیمی

جهرم
استاد مطهری جهرم

خراسان شمالی
ثامن االئمه(ع) و بنت الهدای بجنورد، جوادالئمه جاجرم و امام خمینی شیروان

خلخال
امام خمینی

دزفول

دکتر گنجویان، نبوی دزفول و نظام مافی شوش
رفسنجان

نیک نفس رفسنجان

زاهدان
علی بن ابیطالب و نبی اکرم زاهدان

زنجان
شهدا طارم 
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تهران
الغدیر، امام حسین(ع)، آیت الله طالقانی، بازرگانان، بانک ملی، بوعلی، پاسارگاد، تهران پارس، خاتم االنبیا(ص)، خانواده، شهید 

دکتر چمران و نیکان تهران و ۱۵ خرداد ورامین

ساوه
شهید چمران، شهید مدرس، ۱۷ شهریور ساوه

شهرکرد
ولیعصر بروجن، هاجر شهرکرد، سیدالشهدا فارسان و شهدا لردگان

شوشتر
الهادی شوشتر

شیراز
ولی عصر(عج) خرم بید، شهدا سروستان، حافظ، مادر و کودک، قیروکارزین، بعثت، مرکزی و امام محمدباقر (ع) شیراز

شهیدبهشتی
مادران

قزوین
مهرگان قزوین و تامین اجتماعی تاکستان

قم
ایزدی

گلستان
امام خمینی بندر ترکمن، شهید صیاد شیرازی گرگان

گیالن
شهید نورانی آستارا، شهید انصاری رودسر، امام حسن مجتبی (ع) فومن، امینی لنگرود و آریا رشت

مازندران
شهدا بهشهر، آیت الله طالقانی چالوس، امام خمینی، شفا، نیمه شعبان و حکمت ساری، رازی تامین اجتماعی قائم شهر، 

سیدالشهدا(ع) محمودآباد، بوعلی نکا و شهید بهشتی نوشهر

مرکزی
امام خمینی، طالقانی و قدس اراک، امام سجاد(ع)آشتیان، والفجر تفرش، امام صادق(ع) دلیجان، تأمین اجتماعی شازند(سربند) 

و امام خمینی محالت

مراغه
شهید بهشتی مراغه

مشهد
ولیعصر (عج ) بردسکن، دکتر شریعتی طرقبه شاندیز، ثامن االئمه(ع) چناران،موسی بن جعفر، ۲۲ بهمن، امام زمان (عج)، 

شهید هاشمی نژاد، پاستور، ام البنین(س)، ثامن االئمه (ع) ناجا، ۱۷ شهریور و بنت الهدی مشهد



گزارش بیمارستانهایی که همه الزامات ده اقدام دوستدار کودک را با اضافه کد بین المللی رعایت نموده اند

یاسوج
بعثت و شهید رجایی گچساران

هرمزگان
ام لیال و صاحب الزمان(عج)، خلیج فارس، خاتم انبیا و امام رضا  بندرعباس، رستمانی پارسیان، حضرت ابوالفضل(ع) میناب، 

فارابی بستک، شهدای بندر لنگه و امام علی رودان

یزد
ضیایی اردکان


