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 تعاریف 

o  (یکپ تی)سرطان پیشگیری و تشخیص زودهنگام مرکز 

دستورالعمل مدیریت خدمات تشخیص زودهنگام "مراکزی هستند که خدمات پیشگیری، تشخیص زودهنگام و غربالگری را مطابق 

( PHCارائه می دهند و در نظام شبکه بهداشتی درمانی به عنوان محل ارجاع از سطح یک خدمات )خدمات بهداشتی اولیه یا  "سرطان

 اند:ع و خود بر دو نوعمل خواهند کرد 

عدد از چهار نوع از تجهیزات تشخیص زودهنگام سرطان شامل ماموگرافی،  1مراکز تیپ یکی هستند که دارای  :14تیپ  ▪

 مورد( هستند. 4سونوگرافی،کولپوسکوپی و کولونوسکوپی )در مجموع 

امل ماموگرافی، ش عدد از چهار نوع از تجهیزات تشخیص زودهنگام سرطان 1مراکز تیپ یکی هستند که دارای  :15تیپ  ▪

سونوگرافی، کولپوسکوپی، کولونوسکوپی هستند. نوع دستگاه تشخیصی پنجم )به منظور تشخیص زودهنگام سرطان( بر اساس 

 تغییرات جمعیتی و برنامه های آینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشخص خواهد شد.

 

o (تیپ دو)سرطان  تشخیص و درمان مرکز 

درمان سرطان را ارائه  می دهند. خدمات پایه مراکز تیپ دو شامل رادیوتراپی، شیمی درمانی تشخیص و مات خدمراکزی هستند که 

سرپایی و مراقبت های حمایتی و تسکینی است. ارائه سایر خدمات از جمله شیمی درمانی بستری، جراحی سرطان و خدمات تشخیصی، 

ین سند امکان پذیر خواهد بود. این مراکز بر اساس تعداد دستگاه شتاب ا در صورت رعایت شرایط ذکر شده در قسمت سیاست های

دهنده خود بر سه نوع اند. شایان ذکر است تعداد دستگاه های شتاب دهنده، بر مبنای تعداد سرطان های منطقه و سیر افزایش آن در 

شود تا سایر خدمات و امکانات از جمله تعداد تخت ی طی زمان محاسبه شده است و صرفا به عنوان شاخص تعداد بیمار از آن استفاده م

در مراکز محاسبه گردد و به این معنا نیست که این مراکز صرفا  بندی شده های شیمی درمانی و جراحی نیز به صورت استاندارد و تیپ

 خدمات رادیوتراپی را ارائه می دهند:

 امکانات و تجهیزات در قسمت ارکان ذکر شده است( یردستگاه شتاب دهنده هستند. )سا 1مراکز تیپ دو با  :21تیپ  ▪

 دستگاه شتاب دهنده هستند. )سایر امکانات و تجهیزات در قسمت ارکان ذکر شده است( 2مراکز تیپ دو با  :22تیپ  ▪

 دستگاه شتاب دهنده هستند. )سایر امکانات و تجهیزات در قسمت ارکان ذکر شده است( 3مراکز تیپ دو با  :23تیپ  ▪

 

o (تیپ سه)سرطان جامع ز مرک 

( و انواع خدمات درمانی شامل PETمراکزی هستند که خدمات جامع سرطان از جمله خدمات تشخیصی شامل تصویربرداری )از جمله 

یپ رادیوتراپی، شیمی درمانی سرپایی و بستری، مراقبت های حمایتی و تسکینی و جراحی را ارائه می دهند. این مراکز نیز مانند مراکز ت

 بر اساس تعداد دستگاه شتاب دهنده خود بر سه نوع اند: دو،

 دستگاه شتاب دهنده هستند. )سایر امکانات و تجهیزات در قسمت ارکان ذکر شده است( 3مراکز تیپ سه با  :33تیپ  ▪

 ت(اس دستگاه شتاب دهنده هستند. )سایر امکانات و تجهیزات در قسمت ارکان ذکر شده 4مراکز تیپ سه با  :34تیپ  ▪

 دستگاه شتاب دهنده هستند. )سایر امکانات و تجهیزات در قسمت ارکان ذکر شده است( 5مراکز تیپ سه با  :35تیپ  ▪
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o مرکز سرپایی شیمی درمانی 

ارائه می دهند. این مراکز  "دستورالعمل مدیریت خدمات شیمی درمانی"مراکزی هستند که خدمات شیمی درمانی سرپایی را مطابق 

 باشند. یا بیمارستان ها  3یا  2تیپ طور مستقل دایر شوند و یا جزیی از مراکز می توانند به 

 

o مرکز سرپایی مراقبت های حمایتی و تسکینی سرطان 

دستورالعمل مدیریت مراقبت های حمایتی "مراکزی هستند که خدمات حمایتی و تسکینی از جمله مدیریت عوارض جسمی را  مطابق 

نیز هستند. این مراکز می توانند به طور مستقل دایر شوند  (Home Careهای در خانه ) هدایت گر مراقبت ارائه می دهند و "و تسکینی

 باشند. یا بیمارستان ها  3یا  2و یا جزیی از مراکز تیپ 

 

 سطح بندی مراکز سرطان دانشگاه 

 هر دانشگاه،به تفکیک طح بندی مراکز سرطان جدول زیر تنظیم و جداول س چارچوب انواع مراکز سرطان متناسب با هر دانشگاه مطابق

 آورده شده است.در ادامه 

 

 نام شهر نوع مرکز سرطان
 1404 1انواع مراکز سرطان تا سال 1400 1انواع مراکز سرطان تا سال

 غیر دولتی دولتی غیر دولتی دولتی

      تیپ یک

      تیپ دو

      تیپ سه
 

 را شامل می شود.  از جمله مراکز موجودسال ذکر شده  ر سال، سقف مراکز مورد نیاز تامراکز ذکر شده در ستون های ه 1

 در این سند منظور از مراکز دولتی، مراکز تابعه دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.  2

 

 سرطان حدود جغرافیایی قطب 

o  یپ یک و دو است. )موارد استثنا در قسمت سطح بندی سند مشخص می شوند(دارای یک یا چند مرکز تهر دانشگاه علوم پزشکی 

o  قطب سرطان نیاز است.  15مراکز تیپ سه بر مبنای قطب بندی توسعه یافته اند و در کشور به 

o  ران نیازمند خدمات تعریف شده چند دانشگاه است و به تمامی بیماهر قطب، شامل محدوده جغرافیایی یک یا چند استان و یک یا

 قطب خدمت رسانی می کند. این
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 نظام ارجاع در محدوده قطب سرطان

مبنای سطح بندی و تیپ بندی مراکز سرطان در نظام شبکه بهداشتی درمانی کشور، توزیع خدمات شایع تر در قالب تعداد مراکز 

ارائه خدمات سرطان تر و قطب های سرطان است. برهمین مبنا تمرکز خدمات تخصصی تر در شهرهای محدودبیشتر در سطح کشور و 

از شبکه بهداشتی شامل خانه های بهداشت، پایگاه های سالمت و مراکز جامع خدمات سالمت شهری و روستایی آغاز می شود سپس 

ند. افرادی که می گردارجاع  ودهنگام سرطان به مراکز تیپ یکیند پیشگیری و تشخیص زآافراد مشکوک به سرطان جهت تکمیل فر

 جهت تکمیل فرآیند تشخیص و مرحله بندی ،های جنرال قطعی می گردد ها در سطح مراکز تیپ یک و بیمارستان تشخیص آن

(Staging.به مراکز تیپ دو ارجاع می شوند ) 

( و  PET-CTدارد )مانند ها وجود تشخیصی که نیاز کمتری به آن مراکز تیپ سه به این دلیل طراحی شده اند که بتوانند خدمات

 یا خدمات درمانی پیچیده تر که کم تر مورد نیاز هستند ) مانند پیوند مغز و استخوان( را پوشش دهند. 

ت برای اینکه مشخص گردد افراد مشکوک به سرطان و بیماران چگونه از سطح روستاها، شهرهای کوچک و شهرهای بزرگ جه

( و در نظر گرفتن معیارهایی چون فاصله، حدود دانشگاه GISا کمک سامانه اطالعات مکانی )خدمات تشخیصی و درمانی ارجاع شوند ب

محدوده ی جغرافیایی در نظر گرفته شده که در جدول زیر نواحی  ،و استان، سیر طبیعی حرکت بیماران و امکانات موجود، برای هر مرکز

خدمات، تسهیالتی چون تا ضمن تعریف نظام ارجاع و دسترسی به مرکز و در مقطع شهرستان مشخص شده اند ارجاع دهنده به هر 

 نیز فراهم گردد. تعیین وقت قبلی برای بیماران با کمترین مدت زمان انتظار

ز دانشگاه علوم پزشکی الزم به ذکر است به دلیل سهولت در دسترسی امکان دارد از شهرستان هایی که در خارج اما در نزدیکی مر

ده شود و بیماران شهرستان های که درون و در نزدیکی مرز دانشگاه قرار دارند نیز به مرکز موجود در آن دانشگاه ارجاع داقرار دارند نیز 

 به دانشگاه علوم پزشکی مجاور ارجاع شوند.

زیر  ز شهرستان های محدوده دانشگاه در جدولهمچنین به دلیل تغییرات سالیانه در تقسیمات کشوری، ممکن است نام برخی ا

 نشگاه و تایید وزارت به این جدول افزوده خواهد شد.ذکر نشده باشد که پس از اعالم دا

آورده شده  در ادامه هر دانشگاه،به تفکیک جداول نظام ارجاع چارچوب جدول زیر تنظیم و  نظام ارجاع متناسب با هر دانشگاه مطابق

 است.

 

 نوع مرکز سرطان

 نام شهرستان 

محل تاسیس مرکز 

 اعارج

 شهرستان های ارجاع دهنده
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 سیاست ها

الزم است مراکز جدید سرطان در قالب مراکز تعریف شده در باال توسعه یابند. درخواست های واصله از متقاضیان در خصوص  بند یک:

 تطابق شرایط موجود با این سند توسط معاونت درمان )اداره سرطان( بررسی خواهد شد. 

 

الزم است مراکز درمانی که در حال حاضر به ارائه خدمات رادیوتراپی و شیمی درمانی می پردازند در سقف مراکز تعریف شده  بند دو:

برای هر دانشگاه )مطابق جدول انواع مراکز سرطان دانشگاه(، با استانداردهای گفته شده در بخش ارکان این سند، ارتقا یابند. )به 

است و درحال  23انشکده علوم پزشکی مطابق جدول انواع مراکز سرطان، نیازمند یک مرکز تیپ دو از نوع عنوان مثال اگر دانشگاه/د

تخت شیمی درمانی سرپایی است، الزم است به جای  18حاضر یکی از بیمارستان های دانشگاه دارای دو دستگاه شتاب دهنده و 

تخت شیمی درمانی بستری  36تخت شیمی درمانی سرپایی،  36، تاسیس مرکز جدید، مرکز موجود به مرکزی با سه شتاب دهنده

و سایر امکانات ذکر شده در قسمت ارکان این سند ارتقا یابد(. بر همین منوال و مطابق سطح بندی اعالمی در این سند، موسسات 

رتقا یابند. به همین دلیل در رادیوتراپی خصوصی موجود نیز الزم است پس از طی مراحل قانونی و صدور مجوز به مراکز تیپ دو ا

باشد و پیش از  22صورتی که در محدوده یک دانشگاه مطابق سطح بندی اعالمی امکان تاسیس یک مرکز خصوصی تیپ دو از نوع 

این مجوز مرکزی با دو دستگاه شتاب دهنده صادر شده باشد امکان صدور مجوز جدید برای موسسه رادیوتراپی یا مرکز تیپ دو 

  را درخواست نماید.  22د ندارد و تنها مرکز خصوصی موجود می تواند ارتقا به مرکز تیپ دو از نوع جدید وجو

 

ارکان الزامی مراکز تیپ دو مطابق جداول پیوست شامل رادیوتراپی، شیمی درمانی سرپایی و مراقبت های حمایتی و تسکینی  بند سه:

 یهسته ا یپزشک مرکزی، بردار ریتصو مرکزی، صیتشخ شگاهیآزمارپایی )سایر قسمت های س است و در صورت درخواست می تواند

های بستری را نیز شامل شود. مراکز تیپ دو که صرفا خدمات سرپایی را ارائه دهند می   بخش( یا اسکوپیی و و قسمت تشخیص

عمومی دایر  توانند به صورت مستقل دایر شوند اما مراکز تیپ دو که متقاضی بخش های بستری هستند الزم است یا در بیمارستان

)بیمارستان با گرایش سرطان( را نمایند که  بستریتشخیص و درمان سرطان  مرکز شوند و یا به صورت مستقل درخواست تاسیس

)بیمارستان با  23 یا تخت( 60)بیمارستان با گرایش سرطان دارای  22تشخیص و درمان سرطان از نوع در این صورت مجوز مرکز 

یمارستان های ه متقاضی بخش بستری باشند صرفا در بک 21ت( صادر می شود. )مراکز تیپ دو از نوع تخ 90گرایش سرطان دارای 

عمومی می توانند دایر شوند.( مراکز تیپ دو که در بیمارستان های عمومی دایر می شوند باید امکان استفاده از ظرفیت تخت های 

اسکن( و آزمایشگاهی مطابق جدول پیوست را داشته  CTسونوگرافی و بستری بیمارستان، خدمات تصویربرداری )رادیولوژی ساده، 

اشغال تخت بیمارستان های عمومی، اجازه استفاده از تخت های موجود را ندهد، الزم است درخواست افزایش  باشند. اگر ضریب

سه نیز می توانند در بیمارستان های  تعداد تخت در سامانه صدور پروانه ها ثبت و پس از تایید، توسعه الزم تحقق یابد. مراکز تیپ

  ( دایر شوند.35و  34تخت برای نوع  150و  33تخت برای نوع  120رایش سرطان با عمومی و یا به صورت مستقل )بیمارستان با گ

 

براکی تراپی برخوردار دارای اتاق عمل جراحی می توانند از امکانات  3و 2با توجه به نیاز به خدمات پشتیبان، صرفا مراکز تیپ  بند چهار:

اتاق عمل جراحی دارای  3 و 2صرفا در مراکز تیپ  خدمت آن نیزو ارائه ( IORTرادیوتراپی حین جراحی )گردند. دارا بودن امکانات 

 تگاه شتاب دهنده و نیروی انسانی آموزش دیده باشند، امکان پذیر است. که حداقل دارای دو دس
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یشتر در طی زمان و متناسب با افزایش بروز سرطان، الزم است از ابتدای تاسیس ز تدریجی به امکانات ببا توجه به افزایش نیابند پنج: 

به یک مرکز  1400در نظر گرفته شود )به عنوان مثال اگر دانشگاهی تا سال  هاآنمراکز جدید، شرایط فیزیکی الزم برای توسعه 

ارتقا یابد، از ابتدای طراحی و انتخاب زمین،  23و از نوع به مرکز تیپ د 1404ال دارد و الزم است تا س نیاز 22تیپ دو دولتی از نوع 

 امکان توسعه مرکز برای دارا بودن امکانات بیشتر لحاظ شود(  

 

آموزش پزشکی خدمت مراکز سرطان تعریف شده که با دستورالعمل ها و گایدالین های ابالغی وزارت بهداشت، درمان و بند شش: 

ساماندهی می شوند و در نظام ارجاع شبکه بهداشتی نیز قرار می گیرند. بر  "بت سرطانشبکه ملی مراق"نند، در قالب رسانی می ک

که این خدمات از سطح شبکه  همین مبنا، مراکز تیپ یک، مرکز ارجاع برای خدمات اولیه تشخیص زودهنگام سرطان هستند

 یک تکمیل می گردند.می شوند و در سطح مراکز تیپ ( آغاز PHCبهداشتی )

 

در مراکز تیپ دو و سه تعریف شده اند، عمدتا به ارائه خدمات  "بخش مراقبت های حمایتی و تسکینی" تخت هایی که در ذیلبند هفت: 

بستری تسکینی و حمایتی برای بیمارانی که دچار عوارض حاصل از بیماری یا درمان های ضد سرطان شده اند می پردازند. بیماران 

از خدمات در خانه  "سرطان ینیدستورالعمل مدیریت مراقبت های حمایتی و تسک"( مطابق End of Lifeشرایط پایان زندگی )در 

(Home Care.بهره مند خواهند شد ) 

 

ر اساس انواع مراکز سرطان می توانند ببه منظور استاندارد سازی مراکز به لحاظ تجهیزات رادیوتراپی و ارتقای این خدمات، بند هشت: 

جزییات مشخصات فنی هر کدام از کدهای زیر می  از تجهیزات شتاب دهنده برخوردار گردند. زیر مشخصات ذکر شده در جدول

 تواند توسط متقاضی درخواست گردد. 

 

  

 مشخصات کد 

1 HE, MLC 120 (at least), EPID AS 1000, 3DCRT, IMRT, IGRT, VMAT(Rapid Arc), 4DRT, SBRT 

2 HE, MLC 120 (at least), EPID AS 1000, 3DCRT, IMRT, IGRT, VMAT(Rapid Arc), 4DRT, SBRT 

3 LE, MLC 120 -160 or 64 binary or Dual layer, EPID, 3DCRT, IMRT, IGRT, VMAT, SBRT 

4 HE, MLC 120 (at least), EPID AS 1000, 3DCRT, IMRT, IGRT, VMAT 

5 HE, MLC 120 (at least), EPID AS 500 (at least), 3DCRT, IMRT 

6 LE, MLC 80 (at least), EPID AS 500 (at least), 3DCRT, IMRT 

7 LE, MLC 120 -160 or 64 binary or Dual layer, EPID, 3DCRT, IMRT, IGRT, VMAT(Helical Arc), SRS, SBRT   

8 HE or LE, MLC 120 -160 or 64 binary or Dual layer, EPID, 3DCRT, IMRT, IGRT, VMAT 

 

های  شتاب دهندهبا ، باال و مشخصات ذکر شده در جدول زیربر این مبنا، انواع مراکز سرطان بر اساس نوع مرکز مطابق جدول 

در  کد اعالمی 8می توانند در سقف مراکز معادل دولتی از انواع شتاب دهنده با  نیز مراکز غیر دولتی گردند. مناسب تجهیز می

. میزان پیشرفته بودن دستگاه در درجه اعتبار مرکز به لحاظ شاخص های اعتبار بخشی اثرگذار خواهد شوندجدول  باال برخوردار 

 ت:مطابق جدول زیر اس ،مشخصات انواع شتاب دهنده ها بر اساس نوع مرکزبود. 
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 کد شتاب دهنده به تفکیک هر دستگاه نوع و کارکرد مرکز

 دستگاه پنجم دستگاه چهارم دستگاه سوم دستگاه دوم دستگاه یکم  1مالکیت و آموزش طاننوع مرکز سر

 (21)تیپ دو نوع  و درمان سرطان صیمرکز تشخ
 - - - - - دولتی آموزشی

 - - - - 6یا  5 دولتی غیر آموزشی

 (22)تیپ دو نوع  و درمان سرطان صیمرکز تشخ
 - - - 2یا  1 3یا  8 دولتی آموزشی

 - - - 4 6یا  5 لتی غیر آموزشیود

 (23 دو نوع پیو درمان سرطان )ت صیمرکز تشخ
 - - 8یا  7 2یا  1 3یا  8 دولتی آموزشی

 - - 6 2یا  1 3یا  8 دولتی غیر آموزشی

 (33)تیپ سه نوع  سرطان جامعمرکز 
 - - 8یا  7 2یا  1 3یا  8 دولتی آموزشی

 - - 6 2یا  1 3یا  8 دولتی غیر آموزشی

 (34)تیپ سه نوع  سرطان جامعمرکز 
 - 8یا  7، 3، 2، 1 8یا  7 2یا  1 3یا  8 دولتی آموزشی

 - 8یا  3، 2، 1 6 2یا  1 3یا  8 دولتی غیر آموزشی

 (35)تیپ سه نوع  سرطان جامعمرکز 
 8یا  7، 3، 2، 1 8یا  7، 3، 2، 1 8یا  7 2یا  1 3یا  8 دولتی آموزشی

 8یا  3، 2، 1 8یا  3، 2، 1 6 2یا  1 3یا  8 دولتی غیر آموزشی

 دهدمنظور از مرکز آموزشی، مرکزی است که خدمات آموزشی رادیوتراپی و انکولوژی را در سطح تخصصی و باالتر ارائه می  1

 

 

 ارکان انواع مراکز سرطان

 

 (14)تیپ یک نوع زودهنگام سرطان  صیو تشخ یریشگیمرکز پ

 مشخصات نوع خدمات  1بخش ها و قسمت ها ردیف

 واحد 4 سرپایی کلینیک 1

 1 سرپایی اتاق تصویربرداری )ماموگرافی( 2

 1 سرپایی اتاق سونوگرافی و بیوپسی 3

 1 سرپایی اتاق کولپوسکوپی 4

 1 سرپایی اتاق کولونوسکوپی 5

 

 (15)تیپ یک نوع زودهنگام سرطان  صیو تشخ یریشگیمرکز پ

 مشخصات نوع خدمات  1بخش ها و قسمت ها ردیف

 واحد 4 سرپایی کلینیک 1

 1 سرپایی اتاق تصویربرداری )ماموگرافی( 2

 1 سرپایی اتاق سونوگرافی و بیوپسی 3

 1 سرپایی کولپوسکوپیاتاق  4

 2تا  1 سرپایی اتاق کولونوسکوپی 5
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 (21)تیپ دو نوع و درمان سرطان  صیمرکز تشخ

 مشخصات ماتنوع خد 1بخش ها و قسمت ها ردیف

 )حداقل( واحد 4 سرپایی کلینیک 1

 بونکر شتاب دهنده 1 سرپایی 2رادیوتراپی 2

 تخت 12 سرپایی مرکز سرپایی شیمی درمانی 3

 - سرپایی تسکینی و توانبخشی و حمایتی های مرکز سرپایی مراقبت 4

 اتاق براکی تراپی 1تا  0 بستری موقت براکی تراپی 5

 - سرپایی 3آزمایشگاه تشخیصی 6

 - سرپایی اسکن(  CTسونوگرافی و ، 4مرکز تصویر برداری )رادیولوژی 7

 - سرپایی (مرکز پزشکی هسته ای )گاماکمرا 8

 - سرپایی  5مرکز تشخیصی )اسکوپی(  9

 تخت 4 سرپایی اورژانس تحت نظر 10

 تخت 12 بستری بخش شیمی درمانی 11

تریسب بخش مراقبت های حمایتی و تسکینی 12  تخت 6 

 تخت 12 بستری 6بخش جراحی سرطان 13

 تخت 6 بستری ICUبخش  14

 عدد 2 جراحی 6اتاق عمل جراحی 15
 

 امکان پذیر است 6صرفا با رعایت شرایط ذکر شده در قسمت سیاست های این سند و لحاظ زیرنویس شماره  15تا  10برخورداری از امکانات ردیف های  1

تور، سامانه طراحی درمان و سیموال CTتراپی مطابق جدول مشخصات فنی شتاب دهنده ها و عالوه بر آن حداقل شامل یک دستگاه تجهیزاتی مرکز رادیو جزییات استاندارهای 2

 امکانات دوزیمتری است.

 در صورتی که مسوول فنی آزمایشگاه، متخصص پاتولوژی باشد می تواند خدمات پاتولوژی را نیز ارائه دهد.  3

 از رادیولوژی، خدمات رادیولوژی مرتبط با سرطان از جمله ماموگرافی است. ظور من 4

وسکوپی، وارد مورد نیاز برای تشخیص، درمان و پیگیری بیماران مبتال به سرطان )بر اساس نیاز مرکز(  از جمله کولپوسکوپی، کولونوسکوپی،  برونکامکانات تشخیصی می تواند شامل م 5

 باشد.   هاآنو فضاهای فیزیکی مورد نیاز برای  ERCPسیستوسکوپی و 

د پروسیجرهای مرتبط را مطابق دستورالعمل ها و گایدالین های ابالغی وزارت بهداشت برای بیماران مبتال به مراکز سرطانی که صرفا دارای قسمت های سرپایی هستند، می توانن 6

 سرطان که متعاقبا اعالم خواهد شد ارائه دهند.  
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 (22)تیپ دو نوع و درمان سرطان  صیکز تشخرم

 مشخصات نوع خدمات 1بخش ها و قسمت ها ردیف

 )حداقل( واحد 6 سرپایی کلینیک 1

 بونکر شتاب دهنده 2 سرپایی 2رادیوتراپی 2

 تخت 24 سرپایی مرکز سرپایی شیمی درمانی 3

 - سرپایی تسکینی و توانبخشی و حمایتی های مرکز سرپایی مراقبت 4

 اتاق براکی تراپی 1تا  0 بستری موقت براکی تراپی 5

 - سرپایی 3آزمایشگاه تشخیصی 6

 - سرپایی اسکن(  CTسونوگرافی و ، 4برداری )رادیولوژیمرکز تصویر  7

 - سرپایی (مرکز پزشکی هسته ای )گاماکمرا 8

 - سرپایی  5مرکز تشخیصی )اسکوپی(  9

 تخت 6 سرپایی اورژانس تحت نظر 10

 تخت 24 بستری بخش شیمی درمانی 11

 تخت 12 بستری بخش مراقبت های حمایتی و تسکینی 12

 تخت 24 بستری 6جراحی سرطانبخش  13

 تخت 9 بستری ICUبخش  14

 عدد 3 جراحی 6اتاق عمل جراحی 15
 

 امکان پذیر است 6های این سند و لحاظ زیرنویس شماره  صرفا با رعایت شرایط ذکر شده در قسمت سیاست 15تا  10برخورداری از امکانات ردیف های  1

سیموالتور، سامانه طراحی درمان و  CTجزییات استاندارهای تجهیزاتی مرکز رادیوتراپی مطابق جدول مشخصات فنی شتاب دهنده ها و عالوه بر آن حداقل شامل یک دستگاه  2

 امکانات دوزیمتری است.

 نیز ارائه دهد. د خدمات پاتولوژی را اه، متخصص پاتولوژی باشد می تواندر صورتی که مسوول فنی آزمایشگ 3

 منظور از رادیولوژی، خدمات رادیولوژی مرتبط با سرطان از جمله ماموگرافی است.  4

، رکز(  از جمله کولپوسکوپی، کولونوسکوپی،  برونکوسکوپیامکانات تشخیصی می تواند شامل موارد مورد نیاز برای تشخیص، درمان و پیگیری بیماران مبتال به سرطان )بر اساس نیاز م 5

 باشد.   هاآنو فضاهای فیزیکی مورد نیاز برای  ERCPسیستوسکوپی و 

ی بیماران مبتال به رت بهداشت برامراکز سرطانی که صرفا دارای قسمت های سرپایی هستند، می توانند پروسیجرهای مرتبط را مطابق دستورالعمل ها و گایدالین های ابالغی وزا 6

 ارائه دهند.  سرطان که متعاقبا اعالم خواهد شد 
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 (23)تیپ دو نوع و درمان سرطان  صیمرکز تشخ

 مشخصات نوع خدمات 1بخش ها و قسمت ها ردیف

 )حداقل( واحد 8 سرپایی کلینیک 1

 بونکر شتاب دهنده 3 سرپایی 2رادیوتراپی 2

 تخت 36 ییسرپا مرکز سرپایی شیمی درمانی 3

 - سرپایی تسکینی و توانبخشی و حمایتی های مرکز سرپایی مراقبت 4

 اتاق براکی تراپی 1تا  0 بستری موقت براکی تراپی 5

 - سرپایی 3آزمایشگاه تشخیصی 6

 - سرپایی اسکن(  CTسونوگرافی و ، 4مرکز تصویر برداری )رادیولوژی 7

 - سرپایی (مرکز پزشکی هسته ای )گاماکمرا 8

 - سرپایی  5مرکز تشخیصی )اسکوپی(  9

 تخت 6 سرپایی اورژانس تحت نظر 10

 تخت 36 بستری بخش شیمی درمانی 11

 تخت 18 بستری بخش مراقبت های حمایتی و تسکینی 12

 تخت 36 بستری 6بخش جراحی سرطان 13

 تخت 12 بستری ICUبخش  14

 عدد 4 جراحی 6اتاق عمل جراحی 15
 

 امکان پذیر است 6صرفا با رعایت شرایط ذکر شده در قسمت سیاست های این سند و لحاظ زیرنویس شماره  15تا  10انات ردیف های ی از امکبرخوردار 1

حی درمان و مانه طراتور، ساسیموال CTجزییات استاندارهای تجهیزاتی مرکز رادیوتراپی مطابق جدول مشخصات فنی شتاب دهنده ها و عالوه بر آن حداقل شامل یک دستگاه  2

 امکانات دوزیمتری است.

 در صورتی که مسوول فنی آزمایشگاه، متخصص پاتولوژی باشد می تواند خدمات پاتولوژی را نیز ارائه دهد.  3

 منظور از رادیولوژی، خدمات رادیولوژی مرتبط با سرطان از جمله ماموگرافی است.  4

رای تشخیص، درمان و پیگیری بیماران مبتال به سرطان )بر اساس نیاز مرکز(  از جمله کولپوسکوپی، کولونوسکوپی،  برونکوسکوپی، د نیاز بوارد مورامکانات تشخیصی می تواند شامل م 5

 باشد.   هاآنو فضاهای فیزیکی مورد نیاز برای  ERCPسیستوسکوپی و 

بط را مطابق دستورالعمل ها و گایدالین های ابالغی وزارت بهداشت برای بیماران مبتال به رهای مرتد پروسیجمراکز سرطانی که صرفا دارای قسمت های سرپایی هستند، می توانن 6

 سرطان که متعاقبا اعالم خواهد شد ارائه دهند.  
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 (33مرکزجامع سرطان )تیپ سه نوع 

 مشخصات نوع خدمات بخش ها و قسمت ها ردیف

 )حداقل( واحد 10 سرپایی کلینیک 1

 بونکر شتاب دهنده 3 سرپایی 1پیرادیوترا 2

 تخت 36 سرپایی مرکز سرپایی شیمی درمانی 3

 - سرپایی تسکینی و توانبخشی و حمایتی های مرکز سرپایی مراقبت 4

 اتاق براکی تراپی 1 بستری موقت براکی تراپی 5

 - سرپایی 2آزمایشگاه تشخیصی 6

 - سرپایی (MRIاسکن و   CTسونوگرافی، ، 3)رادیولوژیمرکز تصویر برداری  7

 - سرپایی (PET-CTمرکز پزشکی هسته ای )گاماکمرا،  8

 - سرپایی 4مرکز تشخیصی )اسکوپی( 9

 تخت 6 سرپایی اورژانس تحت نظر 10

 تخت 36 بستری بخش شیمی درمانی 11

 تخت 12 بستری بخش پیوند مغز استخوان 12

 تخت 12 بستری 5انکولوژی کودکانبخش  13

 تخت 18 بستری خلیدا بخش 14

 تخت 18 بستری بخش مراقبت های حمایتی و تسکینی 15

 تخت 36 بستری 6بخش جراحی سرطان 16

 تخت 12 بستری ICUبخش  17

 عدد 4 جراحی 6اتاق عمل جراحی 18

 - - آموزش و پژوهش 19
 

سیموالتور، سامانه طراحی درمان و  CTدهنده ها و عالوه بر آن حداقل شامل یک دستگاه جزییات استاندارهای تجهیزاتی مرکز رادیوتراپی مطابق جدول مشخصات فنی شتاب  1

 امکانات دوزیمتری است.

 در صورتی که مسوول فنی آزمایشگاه، متخصص پاتولوژی باشد می تواند خدمات پاتولوژی را نیز ارائه دهد.  2

 مله ماموگرافی است. منظور از رادیولوژی، خدمات رادیولوژی مرتبط با سرطان از ج 3

مبتال به سرطان )بر اساس نیاز مرکز(  از جمله کولپوسکوپی، کولونوسکوپی، برونکوسکوپی،  امکانات تشخیصی می تواند شامل موارد مورد نیاز برای تشخیص، درمان و پیگیری بیماران 4

 باشد.   هاآنو فضاهای فیزیکی مورد نیاز برای  ERCPسیستوسکوپی و 

 استعالم شود.آنکولوژی کودکان، حسب مورد و بر اساس محل تاسیس مرکز، از معاونت درمان )اداره سرطان(  لزوم بخش در مورد 5

بتال به رت بهداشت برای بیماران ممراکز سرطانی که صرفا دارای قسمت های سرپایی هستند، می توانند پروسیجرهای مرتبط را مطابق دستورالعمل ها و گایدالین های ابالغی وزا 6

 سرطان که متعاقبا اعالم خواهد شد ارائه دهند.  

 

 

  



       سرطانسند توسعه شبکه ملی مراقبت 

 84از    15صفحه 
 

 

 (34مرکزجامع سرطان )تیپ سه نوع 

 مشخصات نوع خدمات بخش ها و قسمت ها ردیف

 )حداقل( واحد 10 سرپایی کلینیک 1

 بونکر شتاب دهنده 4 سرپایی 1رادیوتراپی 2

 تخت 48تا  36 سرپایی مرکز سرپایی شیمی درمانی 3

 - سرپایی تسکینی و توانبخشی و حمایتی های سرپایی مراقبت کزمر 4

 اتاق براکی تراپی 1 بستری موقت براکی تراپی 5

 - سرپایی 2آزمایشگاه تشخیصی 6

 - سرپایی (MRIاسکن و   CTسونوگرافی، ، 3مرکز تصویر برداری )رادیولوژی 7

 - سرپایی (PET-CTمرکز پزشکی هسته ای )گاماکمرا،  8

 - سرپایی 4کز تشخیصی )اسکوپی(رم 9

 تخت 6 سرپایی اورژانس تحت نظر 10

 تخت 48تا  36 بستری درمانیبخش شیمی  11

 تخت 12 بستری بخش پیوند مغز استخوان 12

 تخت 12 بستری 5بخش انکولوژی کودکان 13

 تخت 24 بستری بخش داخلی 14

 تخت 24 بستری بخش مراقبت های حمایتی و تسکینی 15

 تخت 48تا  36 بستری 6بخش جراحی سرطان 16

 تخت 18تا  12 بستری ICUبخش  17

 عدد 6تا  4 جراحی 6اتاق عمل جراحی 18

 - - آموزش و پژوهش 19
 

مانه طراحی درمان و تور، ساسیموال CTجزییات استاندارهای تجهیزاتی مرکز رادیوتراپی مطابق جدول مشخصات فنی شتاب دهنده ها و عالوه بر آن حداقل شامل یک دستگاه  1

 امکانات دوزیمتری است.

 در صورتی که مسوول فنی آزمایشگاه، متخصص پاتولوژی باشد می تواند خدمات پاتولوژی را نیز ارائه دهد.  2

 منظور از رادیولوژی، خدمات رادیولوژی مرتبط با سرطان از جمله ماموگرافی است.  3

د نیاز برای تشخیص، درمان و پیگیری بیماران مبتال به سرطان )بر اساس نیاز مرکز(  از جمله کولپوسکوپی، کولونوسکوپی، برونکوسکوپی، ارد مورشامل موامکانات تشخیصی می تواند  4

 باشد.   هاآنو فضاهای فیزیکی مورد نیاز برای  ERCPسیستوسکوپی و 

 معاونت درمان )اداره سرطان( استعالم شود.یس مرکز، از اساس محل تاسدر مورد لزوم بخش آنکولوژی کودکان، حسب مورد و بر  5

رت بهداشت برای بیماران مبتال به مراکز سرطانی که صرفا دارای قسمت های سرپایی هستند، می توانند پروسیجرهای مرتبط را مطابق دستورالعمل ها و گایدالین های ابالغی وزا 6

 رائه دهند.  سرطان که متعاقبا اعالم خواهد شد ا

 

 

  



       سرطانسند توسعه شبکه ملی مراقبت 
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 (35مرکزجامع سرطان )تیپ سه نوع 

 مشخصات نوع خدمات بخش ها و قسمت ها ردیف

 )حداقل( واحد 10 سرپایی کلینیک 1

 بونکر شتاب دهنده 5 سرپایی 1رادیوتراپی 2

 تخت 48تا  36 سرپایی مرکز سرپایی شیمی درمانی 3

 - یسرپای تسکینی و توانبخشی و حمایتی های مرکز سرپایی مراقبت 4

 اتاق براکی تراپی 1 بستری موقت براکی تراپی 5

 - سرپایی 2آزمایشگاه تشخیصی 6

 - سرپایی (MRIاسکن و   CTسونوگرافی، ، 3مرکز تصویر برداری )رادیولوژی 7

 - سرپایی (PET-CTمرکز پزشکی هسته ای )گاماکمرا،  8

 - سرپایی 4مرکز تشخیصی )اسکوپی( 9

 تخت 6 اییسرپ اورژانس تحت نظر 10

 تخت 48تا  36 بستری بخش شیمی درمانی 11

 تخت 12 بستری بخش پیوند مغز استخوان 12

 تخت 12 بستری 5بخش انکولوژی کودکان 13

 تخت 24 بستری بخش داخلی 14

 تخت 24 بستری بخش مراقبت های حمایتی و تسکینی 15

 تخت 48تا  36 بستری 6سرطانبخش جراحی  16

 تخت 18تا  12 ریبست ICUبخش  17

 عدد 6تا  4 جراحی 6اتاق عمل جراحی 18

 - - آموزش و پژوهش 19
 

سیموالتور، سامانه طراحی درمان و  CTجزییات استاندارهای تجهیزاتی مرکز رادیوتراپی مطابق جدول مشخصات فنی شتاب دهنده ها و عالوه بر آن حداقل شامل یک دستگاه  1

 امکانات دوزیمتری است.

 که مسوول فنی آزمایشگاه، متخصص پاتولوژی باشد می تواند خدمات پاتولوژی را نیز ارائه دهد.  صورتیدر  2

 منظور از رادیولوژی، خدمات رادیولوژی مرتبط با سرطان از جمله ماموگرافی است.  3

سرطان )بر اساس نیاز مرکز(  از جمله کولپوسکوپی، کولونوسکوپی، برونکوسکوپی،  به مبتال امکانات تشخیصی می تواند شامل موارد مورد نیاز برای تشخیص، درمان و پیگیری بیماران 4

 باشد.   هاآنو فضاهای فیزیکی مورد نیاز برای  ERCPسیستوسکوپی و 

 استعالم شود.در مورد لزوم بخش آنکولوژی کودکان، حسب مورد و بر اساس محل تاسیس مرکز، از معاونت درمان )اداره سرطان(  5

رت بهداشت برای بیماران مبتال به مراکز سرطانی که صرفا دارای قسمت های سرپایی هستند، می توانند پروسیجرهای مرتبط را مطابق دستورالعمل ها و گایدالین های ابالغی وزا 6

 سرطان که متعاقبا اعالم خواهد شد ارائه دهند.  
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 پیوست شماره یک

 سطح بندی مراکز سرطان  جداول
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تشخیص زودهنگام سرطان )تیپ یک( پیشگیری و مراکز  

 

 

 قطب
 نام دانشگاه 

 پزشکیعلوم 

 نام شهر محل

 مرکز تیپ  یک 

 توسعه مرکز تیپ یک

 1404سال دولتی تا 

 توسعه مرکز تیپ یک

 1404تا سال  غیردولتی

 اصفهان

 اصفهان

 - 15، 15، 15  اصفهان

 - 14 شهرضا

 - 14 نجف  آباد

 - 14 طبس بیرجند

 - 15 شهرکرد شهرکرد

 - 14 کاشان کاشان

 - 15 یزد یزد

 خوزستان

 اهواز

 - 15، 14 اهواز

 - 14 ایذه

 - 14 بندرماهشهر

 - 14 رامهرمز

 - 14 مسجد سلیمان

 - 14 آبادان آبادان

 - 14 بهبهان بهبهان

 - 14 دزفول دزفول

 - 14 شوشتر شوشتر

 ایران ایران

 - 15، 15، 15  رانهت

 - 14 رباط کریم

 - 15، 14 شهریار

 - 15 )بهارستان( گلستان

 آذربایجان

 اردبیل
 - 15 اردبیل

 - 14 پارس آباد

 ارومیه

 - 15 ارومیه

 - 14 خوي

 - 14 ماکو

 - 14 مهاباد

 - 14 میاندواب

 - 14 نقده



       سرطانسند توسعه شبکه ملی مراقبت 
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 قطب
 نام دانشگاه 

 پزشکیعلوم 

 نام شهر محل

 مرکز تیپ  یک 

 توسعه مرکز تیپ یک

 1404سال دولتی تا 

 توسعه مرکز تیپ یک

 1404تا سال  غیردولتی

 تبریز

 - 14 اهر

 - 14 بناب

 - 15، 15  زریتب

 - 14 مرند

 - 14 میانه

 زنجان
 - 14 ابهر

 - 14 زنجان

 - 14 مراغه مراغه

 - 15، 15، 15  تهران تهران تهران

 گیالن گیالن

 - 14 بندرانزلی

 - 15، 14 رشت

 - 14 الهیجان

 - 14 هشتپر

 مازندران

 - 14 بابل بابل

 - 14 سمنان سمنان

 - 14 ودشاهر شاهرود

 گلستان
 - 15 گرگان

 - 15 گنبدکاوس

 مازندران

 - 14 آمل

 - 14 بابلسر

 - 14 رامسر

 - 15 ساري

 - 14 قائم شهر

 - 14 کالردشت

 شهیدبهشتی شهیدبهشتی
 - 15، 15، 15، 14 تهران

 - 15 ورامین

 فارس

 - 14 بندربوشهر بوشهر

 - 14 جهرم جهرم

 شیراز

 - 14 آباده

 - 14 داراب

 - 14 سوریان



       سرطانسند توسعه شبکه ملی مراقبت 

 84از    20صفحه 
 

 قطب
 نام دانشگاه 

 پزشکیعلوم 

 نام شهر محل

 مرکز تیپ  یک 

 توسعه مرکز تیپ یک

 1404سال دولتی تا 

 توسعه مرکز تیپ یک

 1404تا سال  غیردولتی

 - 15، 14 شیراز

 - 14 فیروزآباد

 - 14 کازرون

 - 14 المرد

 - 14 مرودشت

 - 14 فسا فسا

کهگیلویه و 

 بویراحمد
 - 14 یاسوج

 - 14 گراش گراش

 - 14 الر الر

 هرمزگان

 - 14 بندرعباس

 - 14 بندرلنگه

 - 14 میناب

 قم

 - 15 اراک اکار

 - 14 خمین خمین

 - 14 ساوه ساوه

 - 15 قم قم

 البرز
 - 15 قزوین قزوین

 - 15، 15، 15  کرج کرج

 کرمان

 ایرانشهر
 - 14 ایرانشهر

 - 14 نیکشهر

 - 14 بم بم

 جیرفت
 - 14 جیرفت

 - 14 کهنوج

 - 14 رفسنجان رفسنجان

 - 14 زابل زابل

 زاهدان

 - 14 چابهار

 - 14 زاهدان

 - 14 سراوان

 - 14 سیرجان سیرجان

 - 14 بافت کرمان



       سرطانسند توسعه شبکه ملی مراقبت 
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 قطب
 نام دانشگاه 

 پزشکیعلوم 

 نام شهر محل

 مرکز تیپ  یک 

 توسعه مرکز تیپ یک

 1404سال دولتی تا 

 توسعه مرکز تیپ یک

 1404تا سال  غیردولتی

 - 14 زرند

 - 14 کرمان

 کرمانشاه

 - 14 ایالم ایالم

 کردستان

 - 14 سقز

 - 14 سنندج

 - 14 قروه

 - 14 مریوان

 کرمانشاه

 - 14 اسالم آبادغرب

 - 14 جوانرود

 - 14 صحنه

 - 14 ینقصرشیر

 - 15 کرمانشاه

 خراسان

 بیرجند
 - 14 بیرجند

 - 14 قائن

 - 14 تربت  جام تربت جام

 - 14 تربت  حیدریه تربت حیدریه

 خراسان

 - 14 قوچان

 - 14 کاشمر

 - 15، 15، 15  مشهد

 - 14 بجنورد خراسان شمالی

 - 14 سبزوار سبزوار

 - 14 گناباد گناباد

 - 14 نیشابور رنیشابو

 همدان

 لرستان

 - 14 الیگودرز

 - 14 بروجرد

 - 14 خرم  آباد

 - 14 کوهدشت

 همدان

 - 14 کبودرآهنگ

 - 14 مالیر

 - 15 همدان

     



       سرطانسند توسعه شبکه ملی مراقبت 

 84از    22صفحه 
 

(دو تیپ) سرطان درمان و تشخیص مراکز  

 

 قطب
 نام دانشگاه 

 علوم پزشکی

 نام شهر محل

 مرکز تیپ  دو 

 ودتوسعه مرکز تیپ 

 1404سال دولتی تا 

 توسعه مرکز تیپ دو

 1404تا سال  غیردولتی 

 اصفهان

 اصفهان

 22 23, 23, 22 اصفهان

 0 21 شهرضا

 0 22 نجف آباد

 21 22 شهرکرد شهرکرد

 0 22 کاشان کاشان

 22 23 یزد یزد

 خوزستان

 22 23 اهواز اهواز

 0 22 آبادان آبادان

 0 22 بهبهان بهبهان

 0 22 دزفول دزفول

 ایران ایران
 الف-تهران

21 ،23 ،22 ،22 ،22 ،

22،22 

22 ،22 ،22 ،23 ،23 ،22 ،

22 ،22 ،22 ،22، 21 ،22 ،

23 ،23 ،23 ،23 ،22 ،22 

 0 21 رباط کریم

 آذربایجان

 21 23 اردبیل اردبیل

 ارومیه

 21 22,  22 ارومیه

 0 22 خوي

 0 22 مهاباد

 22 23 تبریز تبریز

 0 21،22 زنجان زنجان

 0 21 مراغه مراغه

 تهران تهران
 0 21، 21، 21، 21، 21 تهران

 0 22، 22 ري

 0 22 بندرانزلی گیالن گیالن



       سرطانسند توسعه شبکه ملی مراقبت 
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 قطب
 نام دانشگاه 

 علوم پزشکی

 نام شهر محل

 مرکز تیپ  دو 

 ودتوسعه مرکز تیپ 

 1404سال دولتی تا 

 توسعه مرکز تیپ دو

 1404تا سال  غیردولتی 

 22 23 رشت

 21 23 الهیجان

 مازندران

 0 21 سمنان سمنان

 0 21 شاهرود شاهرود

 21 23 گرگان گلستان

 مازندران
 21 23 بابلسر

 21 22 ساري

شهید 

 بهشتی
 شهید بهشتی

 شهید بهشتی
22 ،22 ،22 ،23 ،22 ،

22 

21 ،22 ،22 ،22 ،22 ،23 ،

21 ،22 ،22 ،21 ،21 ،22 ،

21 ،22 ،22 

 21 21 ورامین

 فارس

 0 22 بندرعباس بندرعباس

 0 21 بندربوشهر بوشهر

 0 21 جهرم جهرم

 22، 21 23,  22,  22 شیراز شیراز

 0 21 فسا فسا

 0 21 گراش گراش

 0 21 الر الر

 0 22 یاسوج یاسوج

 قم

 21 23 اراک اراک

 0 21 ساوه ساوه

 21 22 قم قم

 البرز
 0 22 قزوین قزوین

 22 22,  22 کرج کرج

 کرمان
 0 21 ایرانشهر ایرانشهر

 0 21 بم بم



       سرطانسند توسعه شبکه ملی مراقبت 

 84از    24صفحه 
 

 قطب
 نام دانشگاه 

 علوم پزشکی

 نام شهر محل

 مرکز تیپ  دو 

 ودتوسعه مرکز تیپ 

 1404سال دولتی تا 

 توسعه مرکز تیپ دو

 1404تا سال  غیردولتی 

 0 21 جیرفت جیرفت

 0 21 رفسنجان رفسنجان

 0 21 زابل زابل

 0 22 زاهدان زاهدان

 کرمان
 0 22 سیرجان

 21 22 کرمان

 کرمانشاه

 0 21 ایالم ایالم

 21 23 سنندج کردستان

 21 23 کرمانشاه کرمانشاه

 خراسان

 0 22 بیرجند بیرجند

 0 22 تربت  حیدریه حیدریهتربت

 22، 22 22،23،23،23 مشهد خراسان

 0 22 بجنورد خراسان شمالی

 0 21 سبزوار سبزوار

 0 22 نیشابور نیشابور

 همدان
 لرستان

 0 22 بروجرد

 21 23 خرم  آباد

 0 23 همدان همدان

     

 

  



       سرطانسند توسعه شبکه ملی مراقبت 
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(سه تیپ) سرطان جامع مراکز  

 

 نام دانشگاه 

 علوم پزشکی

 نام شهر محل

 مرکز تیپ سه 

 تیپ سهتوسعه مرکز 

 1404سال دولتی تا 

 توسعه مرکز تیپ سه

 1404تا سال  ردولتیغی 

 - 35 اصفهان اصفهان

 - 34 اهواز خوزستان

 - 34 تهران ایران

 - 35 تبریز آذربایجان

 - 35 تهران تهران

 - 35 گیالن گیالن

 - 34 مازندران مازندران

 - 35 تهران شهید بهشتی

 - 35 شیراز فارس

 - 33 قم قم

 - 34 کرج البرز

 - 34 کرمان کرمان

 - 34 کرمانشاه هکرمانشا

 - 35 خراسان خراسان

 - 34 همدان همدان

    
 

 

  



       سرطانسند توسعه شبکه ملی مراقبت 
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 دوپیوست شماره 

 مراکز سرطانو نظام ارجاع  سطح بندی 

 به تفکیک هر دانشگاه
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 اردبیل

 نام شهر نوع مرکز سرطان
 1404 1انواع مراکز سرطان تا سال 1400 1انواع مراکز سرطان تا سال

 غیر دولتی تیدول غیر دولتی دولتی

 تیپ یک
 - 14 - 14 پارس آباد

 - 15 - 14 اردبیل

 21 23 21 22 اردبیل تیپ دو

 - - - - - تیپ سه

 

 نوع مرکز سرطان

 نام شهرستان 

محل تاسیس مرکز 

 ارجاع

 شهرستان های ارجاع دهنده

 تیپ یک
 نیر نمین، گیوی، سرعین، سراب، اردبیل، اردبیل

 گرمی خمارلو، آباد، پارس سوار، بیله آباد پارس

 تیپ دو
 گیوی، گرمی، سرعین، سراب، خلخال، آباد، پارس سوار، بیله آستارا، اردبیل، اردبیل

 نیر نمین، شهر، مشگین

 - - تیپ سه

  



       سرطانسند توسعه شبکه ملی مراقبت 
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 اسفراین    

 نام شهر نوع مرکز سرطان
 1404 1انواع مراکز سرطان تا سال 1400 1سرطان تا سالانواع مراکز 

 غیر دولتی دولتی ولتیغیر د دولتی

 - - - - - تیپ یک

 - - - - - تیپ دو

 - - - - - تیپ سه
 

 

 نوع مرکز سرطان

 نام شهرستان 

محل تاسیس مرکز 

 ارجاع

 شهرستان های ارجاع دهنده

 - - تیپ یک

 - - تیپ دو

 - - تیپ سه

 

 



       سرطانسند توسعه شبکه ملی مراقبت 

 84از    29صفحه 
 

 اصفهان  

 نام شهر نوع مرکز سرطان
 1404 1واع مراکز سرطان تا سالان 1400 1انواع مراکز سرطان تا سال

 غیر دولتی دولتی غیر دولتی دولتی

 تیپ یک

 - 14 - 14 نجف ایاد

 - 15و  15و 15 - 14و  15و 15 اصفهان

 - 14 - 14 شهرضا

 تیپ دو

 22 23و  23و  22 22 23و 23و  22 اصفهان

 - 21 - 21 شهررضا

 - 22 - 22 نجف آباد

 - 35 - 33 اصفهان تیپ سه

 

 نوع مرکز سرطان

 نام شهرستان 

محل تاسیس مرکز 

 ارجاع

 شهرستان های ارجاع دهنده

 تیپ یک

 نائین شهر،  شاهین آباد، دولت شهر،  خمینی اصفهان، اصفهان

 آباد  نجف فالورجان، تیران، ایاد نجف

 مبارکه شهرضا، سمیرم، شهر،  زرین دهاقان، شهرضا

 تیپ دو

 نائین فالورجان، شهر،  شاهین آباد، دولت شهر،  خمینی اصفهان، اصفهان

 آباد  نجف شهر،  زرین تیران، آباد نجف

 مبارکه شهرضا، سمیرم، دهاقان، شهرضا

 اصفهان تیپ سه

 بروجن، بافق، اصفهان، اشکذر، اردل، اردکان، اردستان، ابوزیداباد، ابرکوه،

 داران، خور، نسار،خوا شهر،  خمینی چلگرد، چادگان، تیران، تفت، بهاباد،

 شهرکرد، شهرضا، شهر،  شاهین سمیرم، شهر،  زرین آباد، دولت دهاقان،

 مهریز، مبارکه، لردگان، گلپایگان، کاشان، جان،فالور فریدونشهر، فارسان،

 یزد هرات، نطنز، آباد،  نجف نائین، ناغان، میبد،



       سرطانسند توسعه شبکه ملی مراقبت 

 84از    30صفحه 
 

 البرز  

 نام شهر نوع مرکز سرطان
 1404 1انواع مراکز سرطان تا سال 1400 1انواع مراکز سرطان تا سال

 غیر دولتی دولتی غیر دولتی دولتی

 - 15و  15و 15 - 15و 15 کرج تیپ یک

 22 22و  22 21 22و  22 کرج تیپ دو

 - 34 - 33 کرج تیپ سه

 

 

 نوع مرکز سرطان

 نام شهرستان 

محل تاسیس مرکز 

 ارجاع

 شهرستان های ارجاع دهنده

 هشتگرد نظرآباد، کرج، ن،طالقا کرج تیپ یک

 هشتگرد نظرآباد، مالرد، کرج، طالقان، شهریار، قدس، شهر آبیک، اشتهارد، کرج تیپ دو

 کرج تیپ سه
 کرج، قزوین، طالقان، تاکستان، زهرا،  بوئین آوج، آبیک، الوند، اشتهارد،

 هشتگرد نظرآباد،



       سرطانسند توسعه شبکه ملی مراقبت 

 84از    31صفحه 
 

 ایالم  

 نام شهر نوع مرکز سرطان
 1404 1انواع مراکز سرطان تا سال 1400 1الانواع مراکز سرطان تا س

 غیر دولتی دولتی غیر دولتی دولتی

 - 14 - 14 ایالم تیپ یک

 - 21 - 21 ایالم تیپ دو

 - - - - - تیپ سه

 

 

 نوع مرکز سرطان

 نام شهرستان 

محل تاسیس مرکز 

 ارجاع

 شهرستان های ارجاع دهنده

 مهران لومار، بله،سرا ایوان، ایالم، ارکوار، ایالم تیپ یک

 مهران لومار، گیالنغرب، سرابله، شهر، دره آبدانان، ایوان، ایالم، ارکوار، ایالم تیپ دو

 - - تیپ سه



 شبکه ملی مراقبت سرطانسند توسعه 

 84از    32صفحه 
 

 ایران

نوع مرکز 

 سرطان
 منطقه شهری نام شهر

 1404انواع مراکز سرطان تا سال  1400انواع مراکز سرطان تا سال 

 خصوصی دولتی خصوصی دولتی

 تیپ یک

 - 15، 15، 15  - 15، 15، 15  انتهر

 - 14 - 14 رباط کریم

 - 15، 14 - 15، 14 شهریار

 - 15 - 15 گلستان )بهارستان(

 تیپ دو

 تهران

 22، 22، 22 21 22، 22، 22 21 2منطقه 

 22، 22، 23، 23 - 22، 22، 23، 23 - 5منطقه 

 21، 22، 22، 22 22، 22، 22، 23 21، 22، 22، 22 22، 22، 22، 23 6منطقه 

 22 - 22 - 9منطقه 

 23 22،22 23 22،22 18منطقه 

 - - - - 21منطقه 

 - 22منطقه 
23 ،23 ،23 ،22 ،

22 

- 23 ،23 ،23 ،22 ،

22 

 - - - - شهریار

 - 21 - 21 رباط کریم

 - - - - قدس

 - - - - بهارستان

 - - - - مالرد

 - 34 - 33 الف_تهران تیپ سه

 

 نوع مرکز سرطان
 نام شهرستان 

 محل تاسیس مرکز ارجاع
 شهرستان های ارجاع دهنده

 تیپ یک

 الف_تهران الف_تهران

 حسن آباد، رباط کریم رباط کریم

 اشتهارد، شهر قدس، شهریار، مالرد شهریار

 گلستان )بهارستان( اسالم شهر، گلستان )بهارستان(

 تیپ دو
 فال_تهران الف_تهران

 اسالم شهر، حسن آباد، رباط کریم، گلستان رباط کریم

 الف، رباط کریم، شهر قدس، شهریار، گلستان، مالرد_تهران الف_تهران تیپ سه

  



 شبکه ملی مراقبت سرطانسند توسعه 

 84از    33صفحه 
 

 ایرانشهر  

 نام شهر نوع مرکز سرطان
 1404 1انواع مراکز سرطان تا سال 1400 1انواع مراکز سرطان تا سال

 تیغیر دول دولتی غیر دولتی دولتی

 تیپ یک
 - 14 - 14 ایرانشهر

 - 14 - 14 نیکشهر

 - 21 - 21 ایرانشهر تیپ دو

 - - - - - تیپ سه
 

 

 نوع مرکز سرطان

 نام شهرستان 

محل تاسیس مرکز 

 ارجاع

 شهرستان های ارجاع دهنده

 تیپ یک
 ایرانشهر، سرباز، گلمورتی ایرانشهر

 نیکشهر نیکشهر

 چابهار، زابلی، سراوان، سوران، کنارکرباز، گلمورتی، نیکشهر، ایرانشهر، س ایرانشهر تیپ دو

 - - تیپ سه



 شبکه ملی مراقبت سرطانسند توسعه 

 84از    34صفحه 
 

 آبادان  

 نام شهر نوع مرکز سرطان
 1404 1انواع مراکز سرطان تا سال 1400 1انواع مراکز سرطان تا سال

 غیر دولتی دولتی غیر دولتی دولتی

 - 14 - 14 آبادان تیپ یک

 - 22 - 22 آبادان تیپ دو

 - - - - - سه تیپ

 

 

 نوع مرکز سرطان

 نام شهرستان 

محل تاسیس مرکز 

 ارجاع

 شهرستان های ارجاع دهنده

 خرمشهر آبادان، آبادان تیپ یک

 شادگان خرمشهر، آبادان، بندرماهشهر، آبادان تیپ دو

 - - تیپ سه



 شبکه ملی مراقبت سرطانسند توسعه 

 84از    35صفحه 
 

 شرقی آذربایجان  

 نام شهر نوع مرکز سرطان
 1404 1نواع مراکز سرطان تا سالا 1400 1انواع مراکز سرطان تا سال

 غیر دولتی دولتی غیر دولتی دولتی

 تیپ یک

 - 15و  15  - 15و 14 تبریز

 - 14 - 14 اهر

 - 14 - 14 بناب

 - 14 - 14 مرند

 - 14 - 14 میانه

 22 23 21 23 تبریز تیپ دو

 - 35 - 33 تبریز تیپ سه

 

 نوع مرکز سرطان

 نام شهرستان 

مرکز  محل تاسیس

 ارجاع

 شهرستان های ارجاع دهنده

 تیپ یک

 تبریز آباد، بستان آذرشهر، اسکو، تبریز

 ورزقان هریس، شهر، مشگین کلیبر، اهر، اهر

 شیر عجب بناب، بناب

 شهر هادی مرند، شبستر، مرند

 هشترود میانه، آغاج، قره میانه

 تبریز تیپ دو
 هریس، مرند، کلیبر، شبستر، خمارلو، ،تبریز آباد، بستان آذرشهر، اهر، اسکو،

 ورزقان

 تبریز تیپ سه

 بناب، آباد، بستان آذرشهر، آببر، اهر، اشنویه، اسکو، ارومیه، اردبیل، ابهر،

 خرمدره، حلب، تکاب، تبریز، پیرانشهر، پلدشت، آباد، پارس سوار، بیله بوکان،

 سیه سلماس، سرعین، سردشت، سراب، زنجان، خوی، خمارلو، خلخال،

 قیدار، آغاج، قره شیر، عجب ضیاالدین، دژ، صائین شوط، شبستر، چشمه،

 ملکان، شهر، مشگین مرند، مراغه، ماهنشان، ماکو، گیوی، گرمی، کلیبر،

 ورزقان هشترود، هریس، شهر، هادی نیر، نمین، نقده، میانه، میاندواب، مهاباد،



 شبکه ملی مراقبت سرطانسند توسعه 

 84از    36صفحه 
 

 غربی آذربایجان  

 نام شهر نوع مرکز سرطان
 1404 1انواع مراکز سرطان تا سال 1400 1اکز سرطان تا سالانواع مر

 غیر دولتی دولتی غیر دولتی دولتی

 تیپ یک

 - 14 - 14 ماکو

 - 14 - 14 میاندوآب

 - 14 - 14 نقده

 - 14 - 14 مهاباد

 - 15 - 15 ارومیه

 تیپ دو
 21 22و  22 21 22و  21 ارومیه

 - 22 - 22 مهاباد

 - - - - - تیپ سه
 

 سرطاننوع مرکز 

 نام شهرستان 

محل تاسیس مرکز 

 ارجاع

 شهرستان های ارجاع دهنده

 تیپ یک

 ماکو شوط، چشمه، سیه پلدشت، ماکو

 میاندواب ملکان، دژ، صائین تکاب، میاندواب

 نقده پیرانشهر، اشنویه، نقده

 مهاباد سردشت، بوکان، مهاباد

 ارومیه ارومیه

 تیپ دو
 اشنویه رومیه،ا ارومیه

 نقده میاندواب، مهاباد، دژ، صائین سردشت، تکاب، پیرانشهر، بوکان، مهاباد

 - - تیپ سه



 شبکه ملی مراقبت سرطانسند توسعه 

 84از    37صفحه 
 

 بابل  

 نام شهر نوع مرکز سرطان
 1404 1انواع مراکز سرطان تا سال 1400 1انواع مراکز سرطان تا سال

 غیر دولتی دولتی غیر دولتی دولتی

 تیپ یک
 - 14 - 14 بابلسر

 - 15 - 15 بلبا

 21 23 21 23 بابلسر تیپ دو

 - - - - - تیپ سه

 

 نوع مرکز سرطان

 نام شهرستان 

محل تاسیس مرکز 

 ارجاع

 شهرستان های ارجاع دهنده

 تیپ یک
 بابل  بابل

 فریدونکنار بابلسر، بابلسر

 محمودآباد، نور، نوشهر دونکنار،یآمل، بابل، بابلسر، فر بابلسر تیپ دو

 - - تیپ سه



 شبکه ملی مراقبت سرطانسند توسعه 

 84از    38صفحه 
 

 بم  

 نام شهر نوع مرکز سرطان
 1404 1انواع مراکز سرطان تا سال 1400 1انواع مراکز سرطان تا سال

 غیر دولتی دولتی غیر دولتی دولتی

 - 14 - 14 بم تیپ یک

 - 21 - 21 بم تیپ دو

 - - - - - تیپ سه

 

 نوع مرکز سرطان

 نام شهرستان 

محل تاسیس مرکز 

 ارجاع

 جاع دهندهشهرستان های ار

 نرماشیر ریگان، محمداباد فهرج، بم، بم تیپ یک

 نرماشیر ریگان، محمداباد فهرج، بم، بم تیپ دو

 - - تیپ سه



 شبکه ملی مراقبت سرطانسند توسعه 

 84از    39صفحه 
 

 بوشهر  

 نام شهر نوع مرکز سرطان
 1404 1انواع مراکز سرطان تا سال 1400 1انواع مراکز سرطان تا سال

 غیر دولتی دولتی غیر دولتی دولتی

 - 14 - 14 بوشهر تیپ یک

 - 21 - 21 بوشهر تیپ دو

 - - - - - تیپ سه

 

 نوع مرکز سرطان

 نام شهرستان 

محل تاسیس مرکز 

 ارجاع

 شهرستان های ارجاع دهنده

 خورموج بندرگناوه، بندربوشهر، برازجان، اهرم، بوشهر تیپ یک

 والیت کنگان، دیر، خورموج، بندرگناوه، بندربوشهر، برازجان، اهرم، بوشهر تیپ دو

 - - تیپ سه



 شبکه ملی مراقبت سرطانسند توسعه 

 84از    40صفحه 
 

 بهبهان  

 نام شهر نوع مرکز سرطان
 1404 1انواع مراکز سرطان تا سال 1400 1انواع مراکز سرطان تا سال

 غیر دولتی دولتی غیر دولتی دولتی

 - 14 - 14 بهبهان تیپ یک

 - 22 - 21 بهبهان تیپ دو

 - - - - - تیپ سه

 

 

 نوع مرکز سرطان

 نام شهرستان 

س مرکز محل تاسی

 ارجاع

 شهرستان های ارجاع دهنده

 لیکک شهرچرام، دوگنبدان، دهدشت، بهبهان، آغاجاری، حسن، امام بهبهان تیپ یک

 بهبهان تیپ دو
 دوگنبدان، دهدشت، بهبهان، باغملک، آغاجاری، امیدیه، حسن، امام

 هندیجان لیکک، شهرچرام،

 - - تیپ سه



 شبکه ملی مراقبت سرطانسند توسعه 

 84از    41صفحه 
 

 بیرجند  

 نام شهر نوع مرکز سرطان
 1404 1انواع مراکز سرطان تا سال 1400 1واع مراکز سرطان تا سالان

 غیر دولتی دولتی غیر دولتی دولتی

 تیپ یک

 - 14 - 14 طبس

 - 14 - 14 قائن

 - 14 - 14 بیرجند

 - 22 - 21 بیرجند تیپ دو

 - - - - - تیپ سه
 

 نوع مرکز سرطان

 نام شهرستان 

محل تاسیس مرکز 

 ارجاع

 ای ارجاع دهندهشهرستان ه

 تیپ یک

 طبس خور، بشرویه، طبس

 قائن سرایان، آباد،  حاجی قائن

 سربیشه خوسف، بیرجند، اسدیه، بیرجند

 نهبندان قائن، طبس، سربیشه، سرایان، خوسف، آباد،  حاجی بیرجند، اسدیه، بیرجند تیپ دو

 - - تیپ سه



 شبکه ملی مراقبت سرطانسند توسعه 

 84از    42صفحه 
 

 جام تربت  

 نام شهر نوع مرکز سرطان
 1404 1انواع مراکز سرطان تا سال 1400 1سرطان تا سالانواع مراکز 

 غیر دولتی دولتی دولتیغیر  دولتی

 - 14 - 14 تربت جام تیپ یک

 - - - - - تیپ دو

 - - - - - تیپ سه

 

 

 نوع مرکز سرطان

 نام شهرستان 

محل تاسیس مرکز 

 ارجاع

 شهرستان های ارجاع دهنده

 شهرنوباخزر جام،  تربت تایباد، جام  تربت تیپ یک

 - - تیپ دو

 - - تیپ سه



 شبکه ملی مراقبت سرطانسند توسعه 

 84از    43صفحه 
 

 حیدریه تربت  

 نام شهر نوع مرکز سرطان
 1404 1انواع مراکز سرطان تا سال 1400 1انواع مراکز سرطان تا سال

 غیر دولتی دولتی غیر دولتی دولتی

 - 14 - 14 تربت حیدریه تیپ یک

 - 22 - 22 تربت حیدریه تیپ دو

 - - - - - تیپ سه

 

 نوع مرکز سرطان

 نام شهرستان 

محل تاسیس مرکز 

 ارجاع

 شهرستان های ارجاع دهنده

 آباد فیض رشتخوار، آباد،  دولت خواف، حیدریه،  تربت حیدریه  تربت تیپ یک

 تیپ دو
  دولت خواف، آباد، خلیل حیدریه،  تربت تایباد، بشرویه، برداسکن، بجستان، حیدریه تربت

 گناباد کاشمر، آباد، فیض فردوس، خزر،شهرنوبا رشتخوار، آباد،

 -   - تیپ سه



 شبکه ملی مراقبت سرطانسند توسعه 

 84از    44صفحه 
 

 تهران

نوع مرکز 

 سرطان
 منطقه شهری نام شهر

 1404انواع مراکز سرطان تا سال  1400انواع مراکز سرطان تا سال 

 خصوصی دولتی خصوصی دولتی

 - 15، 15، 15 - 15، 15، 15 ت_تهران تیپ یک

 تیپ دو
 تهران

 - 21 - - 10منطقه 

  - 21 - 21 11نطقه م

 - 21 - - 16منطقه 

 - 21 - - 17منطقه 

 - 21 - - 19منطقه 

 -  22، 22 -  22، 22 ری

  -  -  - - اسالم شهر

 - 35 - 33 ت_تهران تیپ سه

 

 نوع مرکز سرطان
 نام شهرستان 

 محل تاسیس مرکز ارجاع
 شهرستان های ارجاع دهنده

 ت_تهران ت_تهران تیپ یک

 ت_تهران ت_تهران تیپ دو

 ت، حسن آباد_اسالم شهر، تهران ت_تهران تیپ سه

 

  



 شبکه ملی مراقبت سرطانسند توسعه 

 84از    45صفحه 
 

 شاپورجندی  

 نام شهر نوع مرکز سرطان
 1404 1مراکز سرطان تا سالانواع  1400 1انواع مراکز سرطان تا سال

 غیر دولتی دولتی غیر دولتی دولتی

 تیپ یک

 - 14 - 14 ایذه

 - 14 - 14 رامهرمز

 - 14 - 14 اهشهربندر م

 - 14 - 14 مسجد سلیمان

 - 14و  15 - 15 اهواز

 22 23 22 23 اهواز تیپ دو

 - 34 - 33 اهواز تیپ سه

 

 نوع مرکز سرطان

 نام شهرستان 

محل تاسیس مرکز 

 ارجاع

 شهرستان های ارجاع دهنده

 تیپ یک

 باغملک ایذه، ایذه

 هفتگل رامهرمز، رامهرمز

 هندیجان شادگان، رامشیر، بندرماهشهر، دیه،امی ماهشهر بندر

 سلیمان مسجد اللی، خواجو، قلعه سلیمان مسجد

 هویزه مالثانی، سوسنگرد، اهواز، اهواز

 تیپ دو
 سلیمان، مسجد خواجو، قلعه سوسنگرد، رامهرمز، رامشیر، ایذه، اهواز، اهواز

 هویزه هفتگل، مالثانی،

 اهواز تیپ سه

 بندرماهشهر، باغملک، آغاجاری، آبادان، ایذه، هواز،ا اندیمشک، امیدیه،

 شوش، شادگان، سوسنگرد، رامهرمز، رامشیر، دزفول، خرمشهر، بهبهان،

 هفتگل، مالثانی، سلیمان، مسجد اللی، گتوند، خواجو، قلعه شوشتر،

 هویزه هندیجان،



 شبکه ملی مراقبت سرطانسند توسعه 

 84از    46صفحه 
 

 جهرم  

 نام شهر نوع مرکز سرطان
 1404 1مراکز سرطان تا سالانواع  1400 1انواع مراکز سرطان تا سال

 دولتیغیر  دولتی غیر دولتی دولتی

 - 14 - 14 جهرم تیپ یک

 - 21 - 21 جهرم تیپ دو

 - - - - - تیپ سه

 

 نوع مرکز سرطان

 نام شهرستان 

محل تاسیس مرکز 

 ارجاع

 شهرستان های ارجاع دهنده

 جهرم جهرم تیپ یک

 قیر آباد، حاجی جهرم، جهرم تیپ دو

 - - سهتیپ 



 شبکه ملی مراقبت سرطانسند توسعه 

 84از    47صفحه 
 

 جیرفت  

 نام شهر نوع مرکز سرطان
 1404 1انواع مراکز سرطان تا سال 1400 1انواع مراکز سرطان تا سال

 غیر دولتی دولتی غیر دولتی دولتی

 تیپ یک
 - 14 - 14 جیرفت

 - 14 - 14 کهنوج

 - 21 - 21 جیرفت تیپ دو

 - - - - - تیپ سه

 

 نوع مرکز سرطان

 نام شهرستان 

اسیس مرکز محل ت

 ارجاع

 شهرستان های ارجاع دهنده

 تیپ یک
 عنبرآباد جیرفت، جیرفت

 منوجان کهنوج، کنج، قلعه فاریاب، بار، رود کهنوج

 کهنوج کنج، قلعه فاریاب، عنبرآباد، بار، رود رابر، جیرفت، جیرفت تیپ دو

 - - تیپ سه



 شبکه ملی مراقبت سرطانسند توسعه 

 84از    48صفحه 
 

 شمالی خراسان  

 نام شهر نوع مرکز سرطان
 1404 1انواع مراکز سرطان تا سال 1400 1ان تا سالانواع مراکز سرط

 غیر دولتی دولتی غیر دولتی دولتی

 - 14 - 14 بجنورد تیپ یک

 - 22 - 22 بجنورد تیپ دو

 - - - - - تیپ سه

  

 نوع مرکز سرطان

 نام شهرستان 

محل تاسیس مرکز 

 ارجاع

 شهرستان های ارجاع دهنده

 گرمه شیروان، جاجرم، بجنورد، ،آشخانه اسفراین، بجنورد تیپ یک

 گرمه قوچان، فاروج، شیروان، درگز، جاجرم، بجنورد، آشخانه، اسفراین، بجنورد تیپ دو

 - - تیپ سه

 

  



 شبکه ملی مراقبت سرطانسند توسعه 

 84از    49صفحه 
 

 خوی 

 نام شهر نوع مرکز سرطان
 1404 1انواع مراکز سرطان تا سال 1400 1انواع مراکز سرطان تا سال

 غیر دولتی دولتی غیر دولتی دولتی

 - 14 - 14 خوی یکتیپ 

 - 22 - 21 خوی تیپ دو

 - - - - - تیپ سه

 

 

 نوع مرکز سرطان

 نام شهرستان 

محل تاسیس مرکز 

 ارجاع

 دهندهشهرستان های ارجاع 

 ضیاالدین سلماس، خوی، خوی تیپ یک

 شهر هادی ماکو، ضیاالدین، شوط، چشمه، سیه سلماس، خوی، پلدشت، خوی تیپ دو

 - - تیپ سه



 شبکه ملی مراقبت سرطانسند توسعه 

 84از    50صفحه 
 

 ولدزف  

 نام شهر نوع مرکز سرطان
 1404 1انواع مراکز سرطان تا سال 1400 1انواع مراکز سرطان تا سال

 غیر دولتی دولتی غیر دولتی دولتی

 - 14 - 14 دزفول تیپ یک

 - 22 - 22 دزفول تیپ دو

 - - - - - تیپ سه

 

 نوع مرکز سرطان

 نام شهرستان 

محل تاسیس مرکز 

 ارجاع

 ع دهندهشهرستان های ارجا

 شوش دهلران، دزفول، اندیمشک، دزفول تیپ یک

 اللی گتوند، شوشتر، شوش، دهلران، دزفول، اندیمشک، دزفول دوتیپ 

 - - تیپ سه



 شبکه ملی مراقبت سرطانسند توسعه 

 84از    51صفحه 
 

 رفسنجان  

 نام شهر نوع مرکز سرطان
 1404 1انواع مراکز سرطان تا سال 1400 1انواع مراکز سرطان تا سال

 غیر دولتی دولتی غیر دولتی دولتی

 - 14 - 14 رفسنجان تیپ یک

 - 21 - 21 رفسنجان تیپ دو

 - - - - - تیپ سه

 

 نوع مرکز سرطان
 نام شهرستان 

 محل تاسیس مرکز ارجاع
 شهرستان های ارجاع دهنده

 رفسنجان انار، رفسنجان تیپ یک

 انار، رفسنجان رفسنجان تیپ دو

 - - تیپ سه



 شبکه ملی مراقبت سرطانسند توسعه 

 84از    52صفحه 
 

 زابل  

 نام شهر نوع مرکز سرطان
 1404 1انواع مراکز سرطان تا سال 1400 1راکز سرطان تا سالانواع م

 غیر دولتی دولتی غیر دولتی دولتی

 - 14 - 14 زابل تیپ یک

 - 21 - 21 زابل تیپ دو

 - - - - - تیپ سه

 

 نوع مرکز سرطان

 نام شهرستان 

محل تاسیس مرکز 

 ارجاع

 شهرستان های ارجاع دهنده

 نهبندان زهک، ل،زاب محمد، دوست زابل تیپ یک

 زهک زابل، محمد، دوست زابل تیپ دو

 - - تیپ سه



 شبکه ملی مراقبت سرطانسند توسعه 

 84از    53صفحه 
 

 زاهدان  

 نام شهر نوع مرکز سرطان
 1404 1انواع مراکز سرطان تا سال 1400 1انواع مراکز سرطان تا سال

 غیر دولتی دولتی غیر دولتی دولتی

 تیپ یک

 - 14 - 14 زاهدان

 - 14 - 14 سرا وان

 - 14 - 14 چابهار

 - 22 - 21 زاهدان تیپ دو

 - - - - - تیپ سه
 

 نوع مرکز سرطان

 نام شهرستان 

مرکز محل تاسیس 

 ارجاع

 شهرستان های ارجاع دهنده

 تیپ یک

 کنارک چابهار، زاهدان

 سوران سراوان، زابلی، خاش، سراوان

 کنارک چابهار، چابهار

 زاهدان خاش، زاهدان تیپ دو

 - - تیپ سه



 شبکه ملی مراقبت سرطانسند توسعه 

 84از    54صفحه 
 

 زنجان  

 شهرنام  وع مرکز سرطانن
 1404 1انواع مراکز سرطان تا سال 1400 1انواع مراکز سرطان تا سال

 غیر دولتی دولتی غیر دولتی دولتی

 تیپ یک
 - 14 - 14 ابهر

 - 14 - 14 زنجان

 - 22، 21 - 22، 21 زنجان تیپ دو

 - - - - زنجان تیپ سه

 

 نوع مرکز سرطان

 نام شهرستان 

کز محل تاسیس مر

 ارجاع

 شهرستان های ارجاع دهنده

 تیپ یک
 قیدار خرمدره، آوج، ابهر، ابهر

 ماهنشان زنجان، حلب، آببر، زنجان

 میانه ماهنشان، قیدار، زنجان، خرمدره، حلب، آببر، ابهر، زنجان تیپ دو

 - - تیپ سه



 شبکه ملی مراقبت سرطانسند توسعه 

 84از    55صفحه 
 

 ساوه

 نام شهر مرکز سرطاننوع 
 1404 1ز سرطان تا سالانواع مراک 1400 1انواع مراکز سرطان تا سال

 غیر دولتی دولتی غیر دولتی دولتی

 - 14 - 14 ساوه تیپ یک

 - 21 - 21 ساوه تیپ دو

 - - - - - تیپ سه

 

 

 نوع مرکز سرطان

 نام شهرستان 

محل تاسیس مرکز 

 ارجاع

 دهندهشهرستان های ارجاع 

 ساوه ،(مامونیه)زاویه ساوه تیپ یک

 ساوه ،(مامونیه)زاویه ساوه تیپ دو

 - - تیپ سه



 شبکه ملی مراقبت سرطانسند توسعه 

 84از    56صفحه 
 

 سبزوار  

 نام شهر نوع مرکز سرطان
 1404 1انواع مراکز سرطان تا سال 1400 1انواع مراکز سرطان تا سال

 غیر دولتی دولتی غیر دولتی دولتی

 - 14 - 14 سبزوار تیپ یک

 - 21 - 21 سبزوار تیپ دو

 - - - - - تیپ سه

 

 نوع مرکز سرطان

 نام شهرستان 

یس مرکز محل تاس

 ارجاع

 شهرستان های ارجاع دهنده

 نقاب آباد، سلطان سبزوار، داورزن، جغتای، سبزوار تیپ یک

 نقاب آباد، سلطان سبزوار، داورزن، جغتای، سبزوار تیپ دو

 - - تیپ سه



 شبکه ملی مراقبت سرطانسند توسعه 

 84از    57صفحه 
 

 سمنان  

 نام شهر نوع مرکز سرطان
 1404 1انواع مراکز سرطان تا سال 1400 1انواع مراکز سرطان تا سال

 غیر دولتی دولتی غیر دولتی دولتی

 - 14 - 14 سمنان تیپ یک

 - 21 - 21 سمنان تیپ دو

 - - - - - تیپ سه

 

 نوع مرکز سرطان

 نام شهرستان 

محل تاسیس مرکز 

 ارجاع

 شهرستان های ارجاع دهنده

 مهدیشهر فیروزکوه، سمنان، ارادان، سمنان تیپ یک

 مهدیشهر کوه،فیروز سمنان، ارادان، سمنان تیپ دو

 - - تیپ سه-



 شبکه ملی مراقبت سرطانسند توسعه 

 84از    58صفحه 
 

 رجانیس  

 نام شهر نوع مرکز سرطان
 1404 1انواع مراکز سرطان تا سال 1400 1انواع مراکز سرطان تا سال

 غیر دولتی دولتی غیر دولتی دولتی

 - 14 - 14 سیرجان تیپ یک

 - 22 - 21 سیرجان تیپ دو

 - - - - - تیپ سه

 

 

 نوع مرکز سرطان

 نام شهرستان 

محل تاسیس مرکز 

 ارجاع

 شهرستان های ارجاع دهنده

 شهربابک سیرجان، آباد، حاجی سیرجان تیپ یک

 هرات شهربابک، سیرجان، آباد، حاجی بافت، ارزوئیه، سیرجان تیپ دو

 - - تیپ سه



 شبکه ملی مراقبت سرطانسند توسعه 

 84از    59صفحه 
 

 شاهرود  

 نام شهر نوع مرکز سرطان
 4140 1انواع مراکز سرطان تا سال 1400 1انواع مراکز سرطان تا سال

 غیر دولتی دولتی غیر دولتی دولتی

 - 14 - 14 شاهرود تیپ یک

 - 21 - 21 شاهرود تیپ دو

 - - - - - تیپ سه

 

 نوع مرکز سرطان

 نام شهرستان 

محل تاسیس مرکز 

 ارجاع

 شهرستان های ارجاع دهنده

 میامی شاهرود، دامغان، شاهرود تیپ یک

 میامی شاهرود، دامغان، شاهرود تیپ دو

 - - یپ سهت



 شبکه ملی مراقبت سرطانسند توسعه 

 84از    60صفحه 
 

 شوشتر   

 نام شهر سرطاننوع مرکز 
 1404 1انواع مراکز سرطان تا سال 1400 1انواع مراکز سرطان تا سال

 غیر دولتی دولتی غیر دولتی دولتی

 - 14 - 14 شوشتر تیپ یک

 - - - - - تیپ دو

 - - - - - تیپ سه

 

 

 نوع مرکز سرطان

 نام شهرستان 

محل تاسیس مرکز 

 ارجاع

 ستان های ارجاع دهندهشهر

 گتوند شوشتر، شوشتر تیپ یک

 - - تیپ دو

 - - تیپ سه



 شبکه ملی مراقبت سرطانسند توسعه 

 84از    61صفحه 
 

 شهرکرد  

 نام شهر نوع مرکز سرطان
 1404 1انواع مراکز سرطان تا سال 1400 1انواع مراکز سرطان تا سال

 غیر دولتی دولتی غیر دولتی دولتی

 - 15 - 15 شهر کرد تیپ یک

 21 22 21 21 شهر کرد تیپ دو

 - - - - - تیپ سه

 

 نوع مرکز سرطان

 نام شهرستان 

محل تاسیس مرکز 

 ارجاع

 شهرستان های ارجاع دهنده

 شهرکرد تیپ یک
 لردگان، فریدونشهر، فارسان، شهرکرد، داران، چلگرد، چادگان، بروجن، اردل،

 ناغان

 تیپ دو
 فریدونشهر، ان،فارس شهرکرد، داران، خوانسار، چلگرد، چادگان، بروجن، اردل، شهرکرد

 ناغان لردگان،

 - - تیپ سه



 شبکه ملی مراقبت سرطانسند توسعه 

 84از    62صفحه 
 

 شیراز  

 نام شهر نوع مرکز سرطان
 1404 1انواع مراکز سرطان تا سال 1400 1انواع مراکز سرطان تا سال

 غیر دولتی دولتی دولتیغیر  دولتی

 تیپ یک

 - 14 - 14 آباده

 - 14 - 14 داراب

 - 14 - 14 سوریان

 - 15و  14 - 15و  14 شیراز

 - 14 - 14 فیروز آباد

 - 14 - 14 کازرون

 - 14 - 14 المرد

 - 14 - 14 مرودشت

 22و  21 23و  22و  22 21و  22 23و 22و  22 شیراز تیپ دو

 - 35 - 33 شیراز تیپ سه

 

 نوع مرکز سرطان

 نام شهرستان 

محل تاسیس مرکز 

 ارجاع

 شهرستان های ارجاع دهنده

 تیپ یک

 آباده اقلید، ه،ابرکو آباده

 ریز  نی داراب، آباد، حاجی استهبان، داراب

 هرات صفاشهر، سوریان، سوریان

 کوار شیراز، شیراز

 قیر فیروزآباد، فراشبند، آباد فیروز

 آباد نور کازرون، کازرون

 والیت مهر، المرد، گاوبندی، کنگان، دیر، المرد

 مرودشت شهر،  سعادت خرامه، ارسنجان، مرودشت

 تیپ دو
 فیروزآباد، فراشبند، صفاشهر، شیراز، سوریان، شهر،  سعادت خرامه، ارسنجان، شیراز

 مرودشت کوار، کازرون،

 شیراز تیپ سه

 آباده، اهرم، انکهرن، حسن، امام اقلید، استهبان، ارسنجان، ،.کان ارد ابوموسی،

 بندرعباس، بندربوشهر، سیریک، بندر خمیر، بندر بستک، برازجان، باشت،

 خنج، خرامه، ،.آباد حاجی آباد، حاجی جهرم، جاسک، بندرلنگه، بندرگناوه،

 شهر،  سعادت سروستان، رودان، دیر، دوگنبدان، دهدشت، داراب، خورموج،

 فیروزآباد، فسا، فراشبند، صفاشهر، شیراز، شهرچرام، سخت،  سی سوریان،

 لیکک، المرد، الر، گراش، گاوبندی، کوار، کنگان، کازرون، قیر، قشم،

 یاسوج والیت، ریز،  نی ،.آباد نور میناب، مهر، مصیری، مرودشت،



 شبکه ملی مراقبت سرطانسند توسعه 

 84از    63صفحه 
 

 شهید بهشتی

نوع مرکز 

 سرطان

نام 

 شهر
 منطقه شهری

 1404انواع مراکز سرطان تا سال  1400انواع مراکز سرطان تا سال 

 خصوصی دولتی خصوصی دولتی

 تیپ یک
 - 15، 15، 15، 14 - 15، 15، 15، 14 ش_تهران

 - 15 - 15 ورامین

 تیپ دو

 تهران

 22، 21 22، 22 22، 21 22 1منطقه 

 21، 23، 22، 22، 22 - 21، 23، 22، 22، 22 - 3منطقه 

 22 22 22 - 4منطقه 

 22 22، 23 21 22، 23 7منطقه 

 21 -  - - 8منطقه 

 21 - 21 - 12منطقه 

 21، 22 - 21، 22 - 13منطقه 

 22 - 22 - 14طقه من

 22 22 22 - 15منطقه 

 -  -  -  -  دماوند

 -  -  -  -  پردیس

 -  -  -  -  قرچک

 21 21 21 21 ورامین

 -  -  -  -  پاکدشت

 -  -  -  -  فیروزکوه

 -  -  -  -  شمیرانات

 -  -  -  -  پیشوا

 - 35 - 33 ش_تهران تیپ سه

 

 نوع مرکز سرطان
 هرستان نام ش

 محل تاسیس مرکز ارجاع
 شهرستان های ارجاع دهنده

 تیپ یک
 ش، دماوند، میگون اوشان فشم_تهران ش_تهران

 پاکدشت، پیشوا، گرمسار، ورامین ورامین

 تیپ دو
 ش، دماوند، میگون اوشان فشم_تهران ش_تهران

 پاکدشت، پیشوا، گرمسار، ورامین ورامین

 ش_تهران تیپ سه
                    ش، دماوند، فیروزکوه، _وا، تهرانپاکدشت، پیش

 میگون اوشان فشم، ورامین

  



 شبکه ملی مراقبت سرطانسند توسعه 

 84از    64صفحه 
 

 فسا  

 نام شهر نوع مرکز سرطان
 1404 1انواع مراکز سرطان تا سال 1400 1انواع مراکز سرطان تا سال

 غیر دولتی دولتی غیر دولتی دولتی

 - 14 - 14 فسا تیپ یک

 - 21 - 21 فسا تیپ دو

 - - - - - تیپ سه

 

 

 نوع مرکز سرطان

 نام شهرستان 

محل تاسیس مرکز 

 ارجاع

 شهرستان های ارجاع دهنده

 فسا سروستان، فسا تیپ یک

 ریز  نی فسا، سروستان، داراب، استهبان، فسا تیپ دو

 - - تیپ سه



 شبکه ملی مراقبت سرطانسند توسعه 

 84از    65صفحه 
 

 قزوین  

 نام شهر نوع مرکز سرطان
 1404 1ا سالانواع مراکز سرطان ت 1400 1انواع مراکز سرطان تا سال

 غیر دولتی دولتی غیر دولتی دولتی

 - 15 - 15 قزوین تیپ یک

 - 22 - 22 قزوین تیپ دو

 - - - - قزوین تیپ سه

 

 نوع مرکز سرطان

 نام شهرستان 

محل تاسیس مرکز 

 ارجاع

 شهرستان های ارجاع دهنده

 قزوین تاکستان، زهرا،  بوئین آبیک، الوند، قزوین تیپ یک

 قزوین تاکستان، زهرا،  بوئین آوج، الوند، زوینق تیپ دو

 - - تیپ سه



 شبکه ملی مراقبت سرطانسند توسعه 

 84از    66صفحه 
 

 قم  

 نام شهر نوع مرکز سرطان
 1404 1انواع مراکز سرطان تا سال 1400 1سرطان تا سالانواع مراکز 

 غیر دولتی دولتی غیر دولتی دولتی

 - 15 - 15 قم تیپ یک

 21 22 21 21 قم تیپ دو

 - 33 - 33 قم تیپ سه

 

 رکز سرطاننوع م

 نام شهرستان 

محل تاسیس مرکز 

 ارجاع

 شهرستان های ارجاع دهنده

 قم قم تیپ یک

 قم قم تیپ دو

 قم تیپ سه
 شازند، ساوه، ،(مامونیه)زاویه دلیجان، خنداب، خمین، تفرش، آشتیان، اراک،

 محالت کمیجان، قم، فرمهین،



 شبکه ملی مراقبت سرطانسند توسعه 

 84از    67صفحه 
 

 کاشان  

 نام شهر نوع مرکز سرطان
 1404 1سالانواع مراکز سرطان تا  1400 1سال انواع مراکز سرطان تا

 غیر دولتی دولتی غیر دولتی دولتی

 - 14 - 14 کاشان تیپ یک

 - 22 - 22 کاشان تیپ دو

 - - - - - تیپ سه

 

 نوع مرکز سرطان

 نام شهرستان 

محل تاسیس مرکز 

 ارجاع

 شهرستان های ارجاع دهنده

 نطنز ان،کاش اردستان، ابوزیداباد، کاشان تیپ یک

 -نطنز  محالت، گلپایگان، کاشان، دلیجان، اردستان، ابوزیداباد، کاشان تیپ دو

 - - تیپ سه



 شبکه ملی مراقبت سرطانسند توسعه 

 84از    68صفحه 
 

 کردستان  

 نام شهر نوع مرکز سرطان
 1404 1انواع مراکز سرطان تا سال 1400 1انواع مراکز سرطان تا سال

 غیر دولتی دولتی غیر دولتی دولتی

 تیپ یک

 - 14 - 14 قروه

 - 14 - 14 انمریو

 - 14 - 14 سقز

 - 14 - 14 سنندج

 21 23 21 22 سنندج تیپ دو

 - - - - - تیپ سه

 

 

 نوع مرکز سرطان
 نام شهرستان 

 محل تاسیس مرکز ارجاع
 شهرستان های ارجاع دهنده

 تیپ یک

 قروه دهگالن، بیجار، قروه

 مریوان سروآباد، مریوان

 سقز دیواندره، بانه، سقز

 سنندج دجسنن

 مریوان قروه، سنندج، سقز، سروآباد، دیواندره، دهگالن، بیجار، بانه، سنندج تیپ دو

 - - تیپ سه



 شبکه ملی مراقبت سرطانسند توسعه 

 84از    69صفحه 
 

 کرمان  

 نام شهر نوع مرکز سرطان
 1404 1انواع مراکز سرطان تا سال 1400 1انواع مراکز سرطان تا سال

 غیر دولتی دولتی غیر دولتی دولتی

 تیپ یک

 - 14 - 14 بافت

 - 14 - 14 رندز

 - 14 - 14 کرمان

 21 22 21 22 کرمان تیپ دو

 - 34 - 33 کرمان تیپ سه
 

 

 نوع مرکز سرطان

 نام شهرستان 

محل تاسیس مرکز 

 ارجاع

 شهرستان های ارجاع دهنده

 تیپ یک

 رابر بافت، ارزوئیه، بافت

 بنان  کوه زرند، راور، بهاباد، زرند

 کرمان بردسیر، کرمان

 بنان  کوه کرمان، زرند، راور، بردسیر، کرمان وتیپ د

 کرمان تیپ سه

 دوست خاش، چابهار، جیرفت، بم، بردسیر، بافت، ایرانشهر، انار، ارزوئیه،

 زهک، زرند، زاهدان، زابلی، زابل، ،.بار رود رفسنجان، راور، رابر، محمد،

 قلعه ج،فهر فاریاب، عنبرآباد، شهربابک، سیرجان، سوران، سرباز، سراوان،

 منوجان، ریگان، محمداباد گلمورتی، بنان،  کوه کهنوج، کنارک، کرمان، کنج،

 نیکشهر نرماشیر،



 شبکه ملی مراقبت سرطانسند توسعه 

 84از    70صفحه 
 

 کرمانشاه  

 نام شهر نوع مرکز سرطان
 1404 1انواع مراکز سرطان تا سال 1400 1انواع مراکز سرطان تا سال

 غیر دولتی دولتی غیر دولتی دولتی

 تیپ یک

 - 14 - 14 جوانرود

 - 14 - 14 صر شیرینق

 - 14 - 14 صحنه

 - 15 - 15 کرمانشاه

 - 14 - 14 اسالم اباد غرب

 21 23 21 22 کرمانشاه تیپ دو

 - 34 - 33 کرمانشاه تیپ سه

 

 

 نوع مرکز سرطان

 نام شهرستان 

محل تاسیس مرکز 

 ارجاع

 شهرستان های ارجاع دهنده

 تیپ یک

 کامیاران روانسر، ،جوانرود آباد، تازه پاوه، جوانرود

 گیالنغرب قصرشیرین، ذهاب، سرپل شیرینقصر 

 هرسین کنگاور، صحنه، سنقر، صحنه

 کرمانشاه کرمانشاه

 کرند آبادغرب، اسالم غرب اباد اسالم

 تیپ دو
 صحنه، سنقر، ذهاب، سرپل روانسر، جوانرود، آباد، تازه پاوه، آبادغرب، اسالم کرمانشاه

 هرسین کرند، کرمانشاه، ان،کامیار قصرشیرین،

 کرمانشاه تیپ سه

 آباد، تازه پاوه، بیجار، بانه، آبدانان، ایوان، ایالم، آبادغرب، اسالم ارکوار،

 ذهاب، سرپل سرابله، روانسر، دیواندره، دهلران، دهگالن، شهر، دره جوانرود،

 ه،کرمانشا کامیاران، قصرشیرین، قروه، صحنه، سنندج، سنقر، سقز، سروآباد،

 هرسین مهران، مریوان، لومار، گیالنغرب، کنگاور، کرند،



 شبکه ملی مراقبت سرطانسند توسعه 

 84از    71صفحه 
 

 بویراحمد و کهگیلویه  

 نام شهر نوع مرکز سرطان
 1404 1انواع مراکز سرطان تا سال 1400 1انواع مراکز سرطان تا سال

 غیر دولتی دولتی غیر دولتی دولتی

 - 14 - 14 یاسوج تیپ یک

 - 22 - 22 یاسوج تیپ دو

 - - - - - تیپ سه

 

 

 نوع مرکز سرطان

 نام شهرستان 

محل تاسیس مرکز 

 ارجاع

 شهرستان های ارجاع دهنده

 یاسوج مصیری، سخت،  سی باشت، کان، ارد یاسوج تیپ یک

 یاسوج آباد، نور مصیری، سخت،  سی باشت، آباده، اقلید، کان، ارد یاسوج تیپ دو

 - - تیپ سه



 شبکه ملی مراقبت سرطانسند توسعه 

 84از    72صفحه 
 

 گراش  

 نام شهر نوع مرکز سرطان
 1404 1انواع مراکز سرطان تا سال 1400 1نواع مراکز سرطان تا سالا

 غیر دولتی دولتی غیر دولتی دولتی

 - 14 - 14 گراش تیپ یک

 - 21 - 21 گراش تیپ دو

 - - - - - تیپ سه

 

 

 نوع مرکز سرطان

 نام شهرستان 

محل تاسیس مرکز 

 ارجاع

 شهرستان های ارجاع دهنده

 اشگر خنج، گراش تیپ یک

 مهر المرد، گراش، گاوبندی، خنج، گراش تیپ دو

 - - تیپ سه



 شبکه ملی مراقبت سرطانسند توسعه 

 84از    73صفحه 
 

 گلستان  

 نام شهر نوع مرکز سرطان
 1404 1انواع مراکز سرطان تا سال 1400 1انواع مراکز سرطان تا سال

 غیر دولتی دولتی غیر دولتی دولتی

 تیپ یک
 - 15 - 14 گنبدکاوس

 - 15 - 15 گرگان

 21 23 21 23 گرگان تیپ دو

 - - - - - تیپ سه

 

 

 نوع مرکز سرطان
 نام شهرستان 

 محل تاسیس مرکز ارجاع
 شهرستان های ارجاع دهنده

 تیپ یک
 مینودشت تپه، مراوه گنبدکاوس، گالیکش، کالله، ببین، خان آزادشهر، گنبدکاوس

 تپه  گمیش گرگان، کردکوی، آباد، علی بندرگز، بندرترکمن، قال، آق گرگان

 گرگان تیپ دو
 کالله، کردکوی، آباد، علی ببین، خان بندرگز، بندرترکمن، قال، آق آزادشهر،

 -مینودشت  تپه، مراوه گنبدکاوس، تپه،  گمیش گلوگاه، گرگان، گالیکش،



 شبکه ملی مراقبت سرطانسند توسعه 

 84از    74صفحه 
 

 گناباد  

 نام شهر نوع مرکز سرطان
 1404 1مراکز سرطان تا سالانواع  1400 1انواع مراکز سرطان تا سال

 غیر دولتی دولتی یغیر دولت دولتی

 - 14 - 14 گناباد تیپ یک

 - - - - گناباد تیپ دو

 - - - - گناباد تیپ سه

 

 

 نوع مرکز سرطان

 نام شهرستان 

محل تاسیس مرکز 

 ارجاع

 شهرستان های ارجاع دهنده

 گناباد فردوس، بجستان، گناباد تیپ یک

 - - تیپ دو

 - - تیپ سه



 شبکه ملی مراقبت سرطانسند توسعه 

 84از    75صفحه 
 

 گیالن  

 هرنام ش نوع مرکز سرطان
 1404 1انواع مراکز سرطان تا سال 1400 1انواع مراکز سرطان تا سال

 غیر دولتی دولتی غیر دولتی دولتی

 تیپ یک

 - 14 - 1514 بندر انزلی

 - 14 - 14 ال هیجان

 - 15و  14  - 15 رشت

 - 14 - 14 تالش

 تیپ دو

 22 23 22 23 رشت

 - 22 - 21 بندر انزلی

 21 23 21 22 الهیجان

 - 35 - 33 رشت تیپ سه
 

 نوع مرکز سرطان

 نام شهرستان 

محل تاسیس مرکز 

 ارجاع

 شهرستان های ارجاع دهنده

 تیپ یک

 رضوانشهر بندرانزلی، انزلی بندر

 لنگرود الهیجان، سیاهکل، رودسر، آستانه، املش، الهیجان

 ماسال فومن، سرا، صومعه شفت، رودبار، رشت، رشت

 هشتپر خلخال، آستارا، تالش )هشتپر(

 تیپ دو

 فومن سرا، صومعه شفت، رودبار، رشت، رشت

 هشتپر ماسال، رضوانشهر، بندرانزلی، انزلی بندر

 کالردشت، آباد، عباس سیاهکل، رودسر، رامسر، تنکابن، آستانه، املش، الهیجان

 لنگرود الهیجان،

 رشت تیپ سه
 سیاهکل، رودسر، رودبار، ضوانشهر،ر رشت، بندرانزلی، آستانه، آستارا، املش،

 هشتپر ماسال، لنگرود، الهیجان، فومن، سرا، صومعه شفت،



 شبکه ملی مراقبت سرطانسند توسعه 

 84از    76صفحه 
 

 الرستان 

 نام شهر نوع مرکز سرطان
 1404 1انواع مراکز سرطان تا سال 1400 1انواع مراکز سرطان تا سال

 غیر دولتی دولتی غیر دولتی دولتی

 - 14 - 14 الر تیپ یک

 - 21 - 21 الر تیپ دو

 - - - - - تیپ سه

 

 

 نوع مرکز سرطان

 نام شهرستان 

محل تاسیس مرکز 

 ارجاع

 شهرستان های ارجاع دهنده

 الر بستک، الر تیپ یک

 الر بستک، الر تیپ دو

 - - تیپ سه



 شبکه ملی مراقبت سرطانسند توسعه 

 84از    77صفحه 
 

 لرستان  

 نام شهر نوع مرکز سرطان
 1404 1انواع مراکز سرطان تا سال 1400 1انواع مراکز سرطان تا سال

 غیر دولتی دولتی غیر دولتی یدولت

 تیپ یک

 - 14 - 14 الیگودرز

 - 14 - 14 بروجرد 

 - 14 - 14 کوهدشت

 - 14 - 14 خرم اباد

 تیپ دو
 21 23 21 22 خرم آباد

 - 22 - 21 بروجرد

 - - - - - تیپ سه

 

 

 نوع مرکز سرطان
 نام شهرستان 

 محل تاسیس مرکز ارجاع
 شهرستان های ارجاع دهنده

 تیپ یک

 الیگودرز ازنا، الیگودرز

 درود بروجرد، بروجرد

 کوهدشت شهر، دره پلدختر، آبدانان، کوهدشت

 نورآباد سرابدوره، آباد،  خرم الشتر، اباد خرم

 تیپ دو
 نورآباد کوهدشت، سرابدوره، آباد،  خرم پلدختر، الشتر، آباد خرم

 درود بروجرد، بروجرد

 - - تیپ سه



 شبکه ملی مراقبت سرطانسند توسعه 

 84از    78صفحه 
 

 مراغه  

 نام شهر نوع مرکز سرطان
 1404 1انواع مراکز سرطان تا سال 1400 1انواع مراکز سرطان تا سال

 غیر دولتی دولتی غیر دولتی دولتی

 - 14 - 14 مراغه تیپ یک

 - 21 - 21 مراغه تیپ دو

 - - - - - تیپ سه

 

 

 نوع مرکز سرطان

 نام شهرستان 

محل تاسیس مرکز 

 ارجاع

 دهنده شهرستان های ارجاع

 مراغه مراغه تیپ یک

 هشترود ملکان، مراغه، آغاج، قره شیر، عجب بناب، مراغه تیپ دو

 - - تیپ سه



 شبکه ملی مراقبت سرطانسند توسعه 

 84از    79صفحه 
 

 مازندران  

 نام شهر نوع مرکز سرطان
 1404 1انواع مراکز سرطان تا سال 1400 1انواع مراکز سرطان تا سال

 غیر دولتی دولتی غیر دولتی دولتی

 تیپ یک

 - 14 - 14 کالردشت

 - 14 - 14 امل

 - 14 - 14 قائم شهر

 - 15 - 15 ساری

 - 14 - 14 رامسر

 تیپ دو
 21 22 21 22 ساری

 21 23 21 23 بابلسر

 - 34 - 33 ساری تیپ سه
 

 نوع مرکز سرطان
 نام شهرستان 

 محل تاسیس مرکز ارجاع
 شهرستان های ارجاع دهنده

 تیپ یک

 نوشهر کالردشت، کالردشت

 نور محمودآباد، مل،آ آمل

 شهر قائم زیراب، جویبار، شهر قائم

 نکاء گلوگاه، سورک، ساری، بهشهر، ساری

 آباد عباس رامسر، تنکابن، رامسر

 تیپ دو
 نکاء شهر، قائم سورک، ساری، زیراب، جویبار، بهشهر، ساری

 نوشهر نور، محمودآباد، فریدونکنار، بابلسر، بابل، آمل، بابلسر

 ساری هتیپ س

 بهشهر، بندرگز، بندرترکمن، بابلسر، بابل، آمل، قال، آق آزادشهر، ارادان،

 سورک، سمنان، ساری، زیراب، رامسر، دامغان، ببین، خان جویبار، تنکابن،

 کالردشت، کردکوی، شهر، قائم فریدونکنار، آباد، علی آباد، عباس شاهرود،

 گنبدکاوس، تپه،  گمیش گلوگاه، گرمسار، گرگان، گالیکش، کالله،

 نوشهر نور، نکاء، مینودشت، میامی، مهدیشهر، تپه، مراوه محمودآباد،



 شبکه ملی مراقبت سرطانسند توسعه 

 84از    80صفحه 
 

 مرکزی  

 نام شهر نوع مرکز سرطان
 1404 1انواع مراکز سرطان تا سال 1400 1انواع مراکز سرطان تا سال

 غیر دولتی دولتی غیر دولتی دولتی

 - 15 - 14 اراک تیپ یک

 21 23 21 22 اراک تیپ دو

 - - - - - تیپ سه

 

 نوع مرکز سرطان

 نام شهرستان 

محل تاسیس مرکز 

 ارجاع

 شهرستان های ارجاع دهنده

 فرمهین شازند، خنداب، تفرش، آشتیان، اراک، اراک تیپ یک

 فرمهین شازند، خنداب، خمین، تفرش، آشتیان، الیگودرز، ازنا، اراک، اراک تیپ دو

 - - تیپ سه



 شبکه ملی مراقبت سرطانسند توسعه 

 84از    81صفحه 
 

 نیشابور  

 نام شهر سرطان نوع مرکز
 1404 1انواع مراکز سرطان تا سال 1400 1انواع مراکز سرطان تا سال

 غیر دولتی دولتی غیر دولتی دولتی

 - 14 - 14 نیشابور تیپ یک

 - 22 - 21 نیشابور تیپ دو

 - - - - - تیپ سه

 

 

 نوع مرکز سرطان

 نام شهرستان 

محل تاسیس مرکز 

 ارجاع

 هشهرستان های ارجاع دهند

 نیشابور فیروزه، نیشابور تیپ یک

 نیشابور فیروزه، نیشابور تیپ دو

 - - تیپ سه



 شبکه ملی مراقبت سرطانسند توسعه 

 84از    82صفحه 
 

 هرمزگان  

 نام شهر نوع مرکز سرطان
 1404 1انواع مراکز سرطان تا سال 1400 1انواع مراکز سرطان تا سال

 غیر دولتی دولتی غیر دولتی دولتی

 تیپ یک

 - 14 - 14 بندرلنگه

 - 14 - 14 میناب

 - 14 - 14 بندرعباس

 - 22 -          22 بندرعباس تیپ دو

 - - - - - تیپ سه
 

 نوع مرکز سرطان
 نام شهرستان 

 محل تاسیس مرکز ارجاع
 شهرستان های ارجاع دهنده

 تیپ یک

 بندرلنگه ابوموسی، بندرلنگه

 میناب رودان، جاسک، سیریک، بندر انکهرن، میناب

 قشم رعباس،بند خمیر، بندر بندرعباس

 تیپ دو
 جاسک، بندرلنگه، بندرعباس، سیریک، بندر خمیر، بندر انکهرن، ابوموسی، بندرعباس

 میناب منوجان، قشم، رودان،

 - - تیپ سه



 شبکه ملی مراقبت سرطانسند توسعه 

 84از    83صفحه 
 

 همدان  

 نام شهر نوع مرکز سرطان
 1404 1انواع مراکز سرطان تا سال 1400 1سالانواع مراکز سرطان تا 

 دولتیغیر  دولتی غیر دولتی دولتی

 تیپ یک

 - 14 - 14 کبودرآهنگ

 - 14 - 14 مالیر

 - 15 - 14 همدان

 - 23 - 22 همدان تیپ دو

 - 34 - 33 همدان تیپ سه
 

 نوع مرکز سرطان
 نام شهرستان 

 محل تاسیس مرکز ارجاع
 ارجاع دهندهشهرستان های 

 تیپ یک

 کبودرآهنگ فامنین، رزن، کبودرآهنگ

 نهاوند ر،مالی تویسرکان، مالیر

 همدان کمیجان، بهار، اسدآباد، همدان

 تیپ دو
 مالیر، کنگاور، کمیجان، کبودرآهنگ، فامنین، رزن، تویسرکان، بهار، اسدآباد، همدان

 همدان نهاوند،

 همدان تیپ سه

 آباد،  خرم تویسرکان، پلدختر، بهار، بروجرد، الیگودرز، الشتر، اسدآباد، ازنا،

 نورآباد، نهاوند، مالیر، کوهدشت، کبودرآهنگ، فامنین، سرابدوره، رزن، درود،

 همدان



 شبکه ملی مراقبت سرطانسند توسعه 

 84از    84صفحه 
 

 یزد  

 نام شهر نوع مرکز سرطان
 1404 1انواع مراکز سرطان تا سال 1400 1سرطان تا سالانواع مراکز 

 غیر دولتی دولتی غیر دولتی دولتی

 - 15 - 14 یزد تیپ یک

 22 23 21 23 یزد تیپ دو

 - - - - - تیپ سه

 

 

 مرکز سرطان نوع

 نام شهرستان 

محل تاسیس مرکز 

 ارجاع

 شهرستان های ارجاع دهنده

 یزد میبد، مهریز، تفت، بافق، اشکذر، اردکان، یزد تیپ یک

 یزد میبد، مهریز، خور، تفت، بهاباد، بافق، اشکذر، اردکان، ابرکوه، یزد تیپ دو

  - تیپ سه

 

 

 

 

 


