
تلفنآدرسنام بیمارستانردیف

3469931خیابان ارشاد/مدرسامام خمینی1

3977288کاشانیمطهری2

3-3444591روبروی ورزشگاه تختی/کاشانیطالقانی3

3-2622930باالتر از سیلو/جاده سلماسروانپزشکی4

3444344(دانشکده)شهید بهشتیآذربایجان5

2222068خیابان امامصولتی6

3659928خیابان مولویامام رضا7

2934232خیابان ارک/امامعارفیان 8

2230509خیابان امامشفا9

12-2375910 شهریور17بلوار سیدالشهدا10

شماره تلفنآدرسنام دندانپزشکردیف

32234116روبروی تخت طاووس/خیام جنوبیدکتر امیر پور آذر1

32239402خانباباخان ساختمان میالد نور/خیام شمالیدکتر علیرضا عباس زاده2

32222424جنب بانک ملت مرکزی مجتمع پزشکی/خیابان امامدکتر بیژن امیر فالح3

32235226روبروی  داروخانه جابربن حیان/خیام جنوبیدکتر فریبا فارغ بال4

32223019وربروی تخت طاووس/خیام جنوبیدکتر مهدی مکاری 5

32224391چهارراه دانش/خیام جنوبیدکتر بهمن یحیی زاده6

332251035ساختمان سبحان /خیابان سرداراندکتر زیبا رستمی7

343/132224633 پالک 25کوی /2مدنیدکتر نادره خوبهی8

32238662روبروی دارو خانه امیرالمومنین/سرداراندکتر محمدرضا جلیلی9

32227994خیابان طرزیدکتر کمال شیری خان10

232240433ساختمان پزشکان سبحان/ سرداراندکتر امین موالیی اصل11

32226521جنب آزمایشگاه میالنی/2مدنیدکتر پریسا میرزاطلوعی12

32224215طبقه باالی بانک پارسیان/سردارانکلینیک دندانپزشکی آراد13

232232455جنب بازار ستار خان طبقه/خیابان امامدکتر قاسم رضایی14

233377173 ساختمان آذر سرا طبقه14نبش کوچه /شیخ تپهدکتر وحید مصطفی زاده15

232245428ساختمان سینا طبقه/باالتراز آزمایشگاه میالنیدکتر کاظم حمیدی16

232253498نرسیده به بیمه آسیا ساختمان کیمیا طبقه/2مدنیدکتر امیر علی ادیب17

232244547اول خانباباخان ساختمان خیری طبقه /سرداراندکتر مهدی رضایی18

2232240134مجتمع پزشکان امید پالک /سرداراندکتر محمد علی محمدی19

33478000طبقه فوقانی داروخانه منتظر پل قویون/دانشگدهدکتر اسعد سید طاهری20

32251930خانباباخان مجتمع ایرانمهر/خیام شمالیدکتر مریم تأییدی21

10232225251خیابان امام کوچه صنایع دستی ساختمان دکتر سید رضا ربیع زاده22

32225590داخل درمانگاه پاستور/میدان امام حسیندکتر چنگیز نعمانی23

32236099روبروی داروخانه فتاح پور/خیام شمالیدکتر ناصر بهرام پور24

32222220روبروی بیمه ایران/ خیابان کاشانیدکتر لیلی سرکارات25

33451080سه راه باکری نبش کوی کیوان/خیابان کاشانیکلینیک دندانپزشکی آتیه26

تقاطع شمالی روبروی بانک ملی/2خیابان مدنیدکتر جهانگیر میرزا بابا27

32226210خانباباخان/خیام شمالیدکتر مریم صاحب قلم28

33442365روبروی داروخانه آذربایجان/خیابان امینیدکتر حمید رضایی29

32220192خانباباخان/خیام شمالیدکتر حسن برزگر30

3233478525کوی کیوان بنبست اول پالک / خیابان کاشانیکلینیک بهار31

32228214جنب بیمارستان صولتی داخل کوچه/ خیابان امامدکتر احمد دلیری32

32225963پایین تر از طرزی روبروی پاساژ نقش جهان/خیابان امام دکتر شهناز نیری33

32251482اول سرداران طبقه فوقانی بانک اقتصاد نوین/خیابان امامدکتر عارف رضایی34

3532255554 واحد3خانباباخان طبقه/خیابان سرداراندکتر سمانه سلیم زاده35

2833475582جنب بانک سرمایه مجتمع پاستور واحد/خیابان دانشکدهدکتر رسول غنی پور36

333478137ساختمان کیان طبقه / خیابان حسنیدکتر مهدی ملکی37

32233867جنب آزمایشگاه میالنی ساختمان زمرد/2خیابان مدنیدکتر علی حیدری38

2132227897ابتدای کوچه /میدان امام حسیندکتر اصغر کاظمی39

332245353طبقه/نصررازی /روبروی آموزش و پرورش /امامدکتر بهرام قره40

33484747روبروی اداره بورس/ نرسیده به آپادانا/برقدرمانگاه ماهراد41

3322252130طبقه / ساختمان نور/ خیام شمالیدکتر سعید فروزش 42

9144411832ساختمان سامان/ ک قاسملو / روبروی تبلیغات اسالمیدکتر آیدین پساینده43

332253029طبقه / مجتمع ارگ/ خان باباخان/ خیام شمالیدکتر بانک زندی فر44

2طبقه / ساختمان دی /خیام شمالیدکتر حسن چاره ساز45

5-33487304طبقه فوقانی بانک ملت- فلکه بهداری دکتر مهدی مددی46

432254644لقمان ط- کوچه خان باباخان - خیابان سرداران دکتر زهرا گهرفر47

33486558طبقه ششم-ساختمان پزشکان آذران- روبروی برج آسمان - خیابان حسنی دکتر فریبا پادار48

32244770ساختمان سهند/ خان باباخان / خیام شمالی دکتر حمید پاکزاد49

33651438آزادگان- فلکه مولوی درمانگاه دندانپزشکی شبانه روزی شفامهر50

20833480889واحد-2طبقه -ساختمان آسمان-خیابان حسنی(دکتر عباسیان)کلینیک دندانپزشکی نوین51

232239854ط/مجتمع خیری/ 3خانباباخان / میدان امام حسین دکتر سمیرا سلیم النفس52

432259452 ط101ساختمان -کوچه رویان-کوچه خان باباخان-خیام شمالی(متخصص ریشه)دکتر آزاد جامعی53

ط اول/آذرمهر/روبروی رادیولوژی اندیشه/ خان باباخاندکتر نسرین ملک پور54

لیست دندانپزشکان طرف قرارداد بیمه ایران

لیست بیمارستان های طرف قرارداد بیمه ایران 



متخصصین جراحی لثه طرف قرارداد

شماره تلفنآدرسمتخصصین جراحی لثهردیف

32253419ساختمان آزمایشگاه میالنی/2مدنیدکتر احسان خشابی1

232247270ط/سهند/جنب داروخانه فخیمی/ خان بابا خاندکتر سحر حبلی2

شماره تلفنآدرسمتخصصین جراحی و درمان ریشه دندانردیف

32254482ساختمان لقمان حکیم/خانباباخاندکتر زهرا برنا1

شماره تلفنآدرسمتخصصین بیماری های دهان و دندانردیف

32249507طبقه فوقانی بانک اقتصاد نوین/سرداراندکتر محمد جعفری1

32254882ساختمان لقمان حکیم/خانباباخاندکتر نگار صرافان2



شماره تلفنآدرسمتخصصین جراحی دهان و فک و صورتردیف

32242404خیابان امام حسین/2مدنیدکتر صالح الدین زاهدی1

32240860ساختمان پزشکان جم/  روبروی خیام شمالی/2مدنیدکترسیدامیرسیدی2

32235913خیابان حب النقی روبروی دبیرستان/میدان امام حسیندکتر مسعود فالحی مطلق3

شماره تلفنآدرسمتخصصین ارتودنسیردیف

32221163روبروی داروخانه فرهنگ/ سردارندکتر بهنام عباسیان1

232254777طبقه24پالک/1خانباباخاندکتر مازیار اسمعیلی مقدم2

332247744طبقه / ساختمان لقمان حکیم / خان باباخان دکتر پویا علیایی3

32223443ساختمان اندیشه/ خان بابا خان / سرداران دکتر شادی4

شماره تلفنآدرسدندانپزشک معتمدردیف

3732247744ساختمان لقمان حکیم واحد/خانباباخاندکترپویا علیایی1

32249567ساختمان امید نبش داروخانه دکتر فرهنگی/ سرداراندکتر محمد جعفری2

32225251بعداز ظهر خیابان امام کوچه صنایع دستی:صبح درمانگاه فرهنگیاندکتر سید رضا ربیع زاده3

33442365روبروی داروخانه آذربایجان/خیابان امینیدکتر حمید رضایی4

232253498نرسیده به بیمه آسیا ساختمان کیمیا طبقه/2خیابان مدنیدکتر امیر علی ادیب5

32240134نبش غذاخوری مولوی- اول خیابان امین دکتر محمدعلی محمدی6

32331200بعداز ظهر سرداران ساختمان سبحان:صبح درمانگاه شهدادکتر وحید حسینی7

لیست دندانپزشکان معتمد طرف قرارداد بیمه ایران



شماره تلفنآدرسمتخصصین اپتومتریست ردیف

32245236مجتمع صدف /خانباباخانصمد محمدزاده1

32228986اول استادان ساختمان ایران زمینامیرعلیشیری2

اپتومتریست های معتمد بیمه ایران جهت تایید نسخ عینک


