لیست پزشکان طرف قرارداد بیمه ایران
ردیف

آدرس

نام مرجع

شماره تلفن

1

نادر سلیمانی

خ رجایی -پ22

02156174233

2

بابک پورقلیج

اسالمشهر -خیابان شیرودی  -کوچه البرز  - 13پالک 1

02156121983

3

بابک پورقلیج

اسالمشهر  -خیابان مطهری  -کوچه  - 5پالک 10

02156114700

4

ثائر فروغ نژاد

بزرگراه ایت اله سعیدی

02155244962

5

دکتر حسن جهاندیده

نسیم شهر -خیابان  14متری چمران  -ابتدای خیابان توحید جنوبی  -پالک  - 26طبقه همکف  -مطب دکتر جهاندیده

02156774976

6

دکتر حسین افضلی

اسالمشهر حاج محمود خ آیت اهلل طالقانی بهار  14پ 7

02156127482

7

دکتر غالمرضا محدث

اسالمشهر شهرک واوان خیابان بهشتی پالک 32

02156179400

8

شبانی آرانی

56174233اسالمشهر -شهرک واوان -خیابان شهیدرجائی -پالک22

02156174233

9

مرتضی فیض

اسالمشهر بعد از پمپ بنزین مهد یه روبروی شهرک محمد یه نرسیده به شهرک الله

02156137661

10

مسعودربیعی

اسالم شهر شهرک واوان خ38شرقی پ69

02156161010

11

اصغر مزارعی

کارگر شمالی -جنب پمپ بنزین -خیابان شهید فکوری -پالک  -186واحد یک

02188971457

12

حبیب اله یونچی

انتهای خیابان فداییان اسالم -خیابان زکریای رازی -کوچه شهید طرق رودی -پالک  -2واحد8

02155958685

13

داود سراج

شهرک ولی عصر خ سیدالشهدا پ 130

02166323071

14

دکتر باقر احمدپور

خیابان پیروزی-بلوارابوذر-نبش 12شرقی-پالک639

02133163936

15

دکتر بهروز بابایی تازه کندی

خانی آبادنو -سه راه شریعتی -خیابان شهید صمدی -پالک  -105طبقه اول -واحد 2

02155521471

16

دکتر حسین ناصری

میدان شهدا -روبه روی سینما میالد -داخل پاساژ -طبقه اول -واحد2

02133252531

17

دکتر حسین یوسف زاده

شهر ری -باقر شهر -سی متری امام خمینی -رو به روی امور مشترکین -پالک  -529طبقه همکف

02155214602

18

دکتر حمیدرضا صابر

خیابان شریعتی -بین سیدخندان و همت -مقابل پارک شریعتی -نبش پیروز -ساختمان شریعتی -پالک -1001طبقه دوم -واحد12

02122864600

19

دکتر ماندانا اکبری مهر

خیابان شریعتی -خیابان ظفر -پالک -79واحد28

02122267303

20

رقیه بارسم ممقانی

بزرگراه حکیم غرب بعد از اشرفی اصفهانی ساختمان سپید طبقه 2

02144070418

21

سید علی متینی

خیابان سهروردی شمالی  -بین تکش و خرمشهر  -کوچه نقدی  -پالک 34

02188764411

22

سینا کاویان جهرمی

تهرانسر -انتهای خیابان شهید علیرضا راسخ مهر(یکم غربی) -آب و فاضالب شهرها و شهرکهای غرب

02144520057

23

شهناز امینی

میدان آرژانتین -خیابان الوند -خیابان بیست و هفتم(راشل کوری) -پالک -10طبقه همکف

02188884050

24

عباس کاظمی اقدم

خیابان شهید رجایی  13 -آبان  -بازار روز  -کوچه قاسمی  -پالک 94

02155517358

25

عباس گلدوست عارفی

میدان ونک -خیابان برزیل شرقی -وزارت نیرو -شرکت توانیر

02181923454

26

عبدالسعید ظفرمند

تهران ،برزگراه جالل آل احمد(شرق به غرب)  ،نرسیده به بزرگراه چمران ،سمت راست ،خیابان پروانه ،ساختمان پزشکان چمران ،طبقه همکف ،واحد02188636641 3

27

فرحناز رضایی

تهران میدان رسالت خیابان هنگام شمیران نو خیابان پاکدامن شمالی پالک  249طبقه دوم

02177493319

28

فیروزه جلوه

تهران/شهیدبهشتی

02177204729

29

محمد خانی

میدان ونک -ابتدای مالصدرا -خیابان پردیس -پالک  -14واحد6

02188885202

لیست پزشکان طرف قرارداد بیمه ایران
ردیف

آدرس

نام مرجع

شماره تلفن

30

محمد رضا عزیزی

خیابان پیروزی -خیابان شکوفه -پالک -94طبقه سوم -ساختمان پزشکان امیرکبیر

02133333810

31

محمد رضوانی

ضلع شمال غربی پل سیدخندان خیابان شریعتی ساختمان  1006طبقه اول

02122886623

32

محمد کیان فر

تهران میدان رسالت خیابان هنگام شمیران نو پاکدامن شمالی پالک  249طبقه دوم

02177493319

33

مریم خاکپور

صادقیه  -بلوار آیت ا ..کاشانی  -بعد از بلوار اباذر -نرسیده به خیابان مهران  -پ  - 69ط-3واحد9

02144074964

34

مسعود همایونی

رودهن -بلوار امام خمینی -طبقه فوقانی بانک پارسیان

02176500202

35

ملیحه ناصریان خیابانی

فلکه  4تهرانپارس خ وفادارشرقی خیابان صاحب الزمان روبه روی شهرک فرهنگیان جنب داروخانه مهدی طبقه اول

02177059332

36

مهرداد اقدسی

کامرانیه شمالی -تقاطع فرمانیه -ساختمان شماره یک کامرانیه -طبقه اول -واحد هشت

02122819277

37

میترا دلبخش

مطهری -خیابان فجر -خیابان نظری -پالک -52واحد3

02188492310

38

الهام کردبچه

رودهن _ بلوار امام خمینی _ جنب پاساژ داوودی _ ساختمان شورای حل اختالف _ طبقه اول

02176509792

39

دکتر فریدالدین معصومی کیوی

رودهن بلوار امام خمینی کوچه رجایی پ 43

02176502982

40

سید محمد شریفی کلهرودی

دماوند-گیالوند -بلوار شهید بهشتی  -زیر زمین -جنب داروخانه شبانه روزی دکتر موحد

02176318843

41

علی محمد نجاری

دماوند  -گیالوند  -ابتدای بلوار شهید بهشتی  -ساختمان مسجدالرضا

02176314996

42

مجتبی مهدیانی

دماوند -گیالوند  -بلوار آیت اله خامنه ای  -ابتدای شهید بهشتی  -ساختان مسجدالرضا

02176314646

43

مطب دکتر مهدی شاه محمدی

تهران-شهرستان دماوند-گیالوند-روبروی مسجدالرضا-نبش زنبق یک-ساختمان حاجیان-طبقه اول-مطب دکتر مهدی شاه محمدی

02176318810

44

کامبیز شمشیرساز

دماوند  -گیالوند  -بلوار شهید بهشتی  -روبروی بانک رفاه

02176315089

45

امیر نیکفرجام

ابتدای  12متری دوم روبه روی پاساز مرمر پ 20

02156758748

46

جهانبخش نژاد شادانلو کردی

خیابان امام خمینی روبه روی  12متری دوم نبش کوچه دانا پالک 13

02156755180

47

فرهادچوکامی

بلوار امام خمینی خیابان خیابان ملکی پاساژ ولیعصر طبقه زیرزمین

02156421040

48

مطب دکتر سلطانی

تهران شهرستان رباط کریم بلوارامام خمینی جنب بانک تجارت مطب دکتر سلطانی

02156435999

49

نعمت اهلل کهندانی

رباط کریم ابتدای بلوار ازادگان جنب بانک مسکن پالک 107

02156425868

50

ابوالقاسم مشهدی محمد اسماعیل

شهر قدس میدان آزادی ابتدای خ امام خمینی کوچه شهید قره پالک  1واحد یک

02146841802

51

دکتر غالمعلی صادقی نژاد

شهریار -خ ولیعصر -چهارراه مخابرات-ورودی از ساختمتن افشار -مجتمع نور -طبقه ۴

02165245030

52

دکتر محمد نجفی

شهریار خیابان ولیعصر (عج) جنب آزمایشگاه خیام پاساژ مروارید طبقه دوم

02165249798

53

مطب دکتر نادر رضایی

کوچه شهید صداقت پیشه-پالک-17روبروی داروخانه شبانه روزی شهریار

02165226900

54

دکتر محمد امیر محمدی جنیدی

تهران  -شهرستان پیشوا  -میدان شهید دکتر چمران  -خیابان مالک اشتر  -مطب دکتر جنیدی

02136724419

55

اسماعیل اردستانی

ورامین

02136261760

56

دکتراصغرمرادی

ورامین _بلوارشهیدباهنرخیابان_ شهیددرخشان_ کوچه بهشت_2پالک16

02136241133

57

دکترعلی فرجی

ورامین-خیابان شهیدرجایی-کوی شهیدرضایی-پالک-5مطب دکترفرجی

02136253405

58

سمیرا جنیدی جعفری

پیشوا  -میدان امام  -پشت بانک تجارت  -ساختمان الماس - 6طبقه - 4واحد 8

09122913931

لیست پزشکان طرف قرارداد بیمه ایران
ردیف

آدرس

نام مرجع

شماره تلفن

59

شهرام اسماعیلی

ورامین.خیابان شهدا.روبروی داروخانه شبانه روزی ساختمان پزشکان مهدی

02136258188

60

صمدزرگرزاده

خیابان محمداباد  -مهدیه - 3پالک 27

02136125532

61

عباس رحمانی مهر

قرچک خ محمد اباد مهدیه اول ساختمان سینا

02133707955

62

علی تاجیک

ورامین میدان امام حسین ابتدای خیابان شهید مصطفی خمینی روبروی قدس  2پالک  6مجتمع پزشکی حکیم

02136247070

63

علی رضا ارجمندی فر

ورامین

02136729271

64

دکتر سید علی طباطبایی نژاد

پاکدشت خ شهید مطهری ک جماران هفدهم ساختمان پزشکان پارس طبقه دوم

02136029707

65

دکتر سید مجتبی طباطبایی

تهران-رسالت-استاد حسن بنا شمالی-میدان ملت-خیابان میرزاعلی-کوچه ی طاهری-پالک -3واحد1

02136026020

66

فاطمه بابایی پور

پاکدشت خ مطهری میدان آزادگان ک صاحب الزمان پالک 13

02136047704

