
معرفی نامه آنالینتلفنآدرسشهر نوع مرکزعنوان مرکز

ندارد8602183838پالک  (شهيد عضدي )کریمخان خ آبان جنوبی تهرانبيمارستان96آبان       تهران 

ندارد02188827048 , 02188827047 , 02188827046 , 02188827045خ سپهبدقرنی چهارراه سپند. تهرانتهرانبيمارستان96تهران - آپادانا 

ندارد02188954422 , 02188967181بلوارکشاورز نبش وصال شيرازيتهرانبيمارستان96آریا      تهران

ندارد02166001126تهران خيابان آزادي خيابان ميمنتتهرانبيمارستان96آزادي       تهران 

ندارد02188733571تقاطع بهشتی و قائم مقام. خ عباس آباد . خ احمدقصير. تهرانتهرانبيمارستانآسيا    تهران

دارد02147900ابتداي آیت اهلل کاشانی- فلکه دوم صادقيه - تهران تهرانبيمارستان96ابن سينا      تهران 

دارد3802166469073خيابان وصال شيرازي باالتر از پمپ بنزین روبروي بانك کشاورزي پ تهرانبيمارستان96البرز      تهران  

دارد1502144426690پالک -خيابان بهار شرقی-(شاهين شمالی)خيابان کبيري طامه-بعد از ستاري شمال-اتوبان همت غربتهرانبيمارستان96اميد    تهران 

ندارد5802173012000ضلع جنوبی ميدان -خيابان شهيد ثانی-نارمك تهرانبيمارستان96انصاري    تهران

دارد02181261ميدان ونك خيابان مالصدراتهرانبيمارستان96بقيه اهلل االعظم عج    تهران 

دارد02182499760شهرک غرب خيابان ایران زمين شمالی روبروي فرهنگسراي قانونتهرانبيمارستان96بهمن      تهران

ندارد88960051 , 9نرسيده به خيابان عبداله زاده- بلوار کشاورز تهرانبيمارستان96پارس      تهران

دارد02122363312سعادت آباد ميدان کاج سروشرقی نرسيده به ميدان فرهنگ.تهرانتهرانبيمارستان96پارسيان      تهران

ندارد02188734551خيابان شهيد احمد قصير نبش کوچه هشتمتهرانبيمارستان96پاستورنو     تهران

دارد02144079131.بلوار اباذر.کاشانی ... بلوار آیت ا.فلکه دوم صادقيه تهرانبيمارستان96پيامبران   تهران 

ندارد02165577001 , 02165577002ميدان سپاه، بلوار خبرنگار، شهرک صدفتهرانبيمارستان96نور  شهریار

دارد02147241000بعد از تقاطع بزرگراه آزادگان- بزرگراه شهيد خرازي - تهران : آدرس ... کرج - زرگراه تهرانتهرانبيمارستان96تریتا       تهران

دارد202175254000بن بست تندیس پالک (جردن)بلوار آفریقاتهرانبيمارستان96تندیس       تهران

دارد02188714891خيابان عبادي- بين الرستان و ميرزاي شيرازي - خيابان آیت اهلل مطهري - تهران تهرانبيمارستان96توس  تهران

ندارد02188821021خيابان کریمخان زند، خيابان سنائیتهرانبيمارستان96تهران   

ندارد19602188712931پالک-قائم مقام فراهانی- ختهرانبيمارستان96تهران کلينيك     تهران

دارد02188797111خيابان وليعصر پائين تر از ميدان ونك- تهران تهرانبيمارستان96دي    تهران

دارد6202166001126خيابان آزادي خيابان ميمنت پالک تهرانبيمارستان96روانپزشکی ميمنت     تهران 

بیمه تعاون

گزارش لیست مراکز درمانی طرف قرارداد



ندارد59021889965170ميدان ولی عصر بلوار کشاورز بيمارستان ساسان شماره تهرانبيمارستان96ساسان     تهران 

ندارد02166702121خيابان شيخ هادي- خيابان جمهوري -تهرانتهرانبيمارستان96سورنا      تهران 

ندارد02188428232مرکز پزشکی شهيد شوریده- خيابان پاستور تهرانبيمارستان96تهران- شوریده 

ندارد102166014802ميدان دکتر فاطمی نبش خيابان چهل ستون پالک -خيابان دکتر فاطمی تهرانبيمارستان96شهرام     تهران 

دارد30214702فاز- شهرک اکباتانتهرانبيمارستان96صارم      تهران

دارد02123021000بلوار شهرداري خيابان شهيد ریاضی بخشایش- بعد از ميدان سرو- سعادت آبادتهرانبيمارستان96عرفان      تهران

دارد1702149796000بزرگراه نيایش بعداز بلوار کبيري طامه خيابان امام حسين ع تقاطع بهار شماره تهرانبيمارستان96عرفان نيایش      تهران 

دارد02123034126 , 02122290204تجریش خيابان باهنر خيابان جماران بيمارستان جمارانتهرانبيمارستان96قلب جماران   تهران

دارد02122903370خ شریعتی دو راهی قلهكتهرانبيمارستان96کيان     تهران 

ندارد1302142624خيابان گاندي  ابتداي خالد استامبولی پالکتهرانبيمارستان96تهران - گاندي

دارد02142702خيابان سيدجمال الدین اسدابادي، خيابان بيست و سوم، خيابان فراهانی پورتهرانبيمارستان96محب کوثر     تهران

دارد02188644626??خيابان وليعصر، باالتر از ميدان ونك، خيابان والی نژاد، روبروي بيمارستان هاشمی نژاد، پالک تهرانبيمارستان96محب مهر       تهران 

ندارد02166419599بيمارستان مدائن-خ انقالب خ صباي جنوبیتهرانبيمارستان96مدائن     تهران 

ندارد02133336698خ کرمان-ميدان کالنتري-خ شکوفه -خ پيروزي-ميدان شهداتهرانبيمارستان96مردم      تهران

ندارد02188029600کارگر شمالی نبش بزرگراه جالل آل احمدتهرانبيمارستان96مرکز قلب تهران     

دارد0218896008خيابان زرتشت غربی- خيابان وليعصر تهرانبيمارستان96مهر     تهران 

ندارد02182039جنب برج ميالد- نرسيده به پل اتوبان چمران - بزرگراه همت تهرانبيمارستان96ميالد     تهران 

ندارد14402177643881نرسيده به سه راه طالقانی روبروي خ آمل پ - خ شریعتی تهرانبيمارستان96وزاریشگاه پاسارگاد       تهران

دارد02166832766 , 1345802166832765-36455: خيابان آذربایجان نبش خيابان رودکی،کدپستی تهرانبيمارستان96وزایشگاه اقبال       تهران 

ندارد02166014802 , 02166014801 , 02166014800بيمارستان بابك_چهارراه طوس_خيابان کارون_تهرانتهرانبيمارستان96وزایشگاه بابك      تهران 

ندارد02188995767بلوار کشاورز، خيابان عبداله زاده، کوچه سومتهرانبيمارستان96یاس سپيد      تهران 

ندارد02144890559 , 02144890558 , 02149229000خيابان ناطق نوري-بزگراه اشرفی اصفهانیتهرانبيمارستان96سالمت فردا     تهران


