لیست مراکز فیزیوتراپی طرف قرارداد با بیمه ایران
نام مرجع

ردیف

شماره تلفن

آدرس

1

مرکز مشاوره شاهد و ایثارگر شهرستان اسالمشهر

بین کوچه  10و  12پالک  877جنب عطاری

02156698083

2

فیزیو تراپی منهاج

تهران.جاده قدیم کرج.خ خلیج.نبش کوچه قربانی.پ.343ط اول

02166271375

3

فیزیوتراپی شمس (مهراباد)

مهراباد جنوبی خیابان شمشیری پالک 347

02166640845

4

مرکز اعصاب و روان مزمن دل آرام

خیابان فداییان اسالم جنوب  -جنب پمپ گاز خ زنگنه خ حیدری کوچه زنبق

02155180890

5

مرکز شبانه روزی توانبخشی و درمان بیماران روانی مزمن مژده

جاده دماوند نرسیده به بومهن روستای کرشت بعد میدان خلیج فارس مرکز توانبخشی مژده

02176253465

6

مرکزفیزیوتراپی مهرورزان

خیابان فرجام شرقی -نرسیده به چهارراه خاور -پالک  - 772ط همکف

02177458121

7

فیزیوتراپی رباط کریم

رباط کریم خیابان شهید ملکی پاساژ زرافشان طبقه اول واحد  ۵۴فیزیوتراپی رباط کریم

02156434939

8

مرکز مشاوره بنیاد شهید شهرستانهای شرق تهرانری

شهر ری-سه راه ورامین-ابتدای ابن بابویه-کوچه شهید شوری-انتهای بن بست اول-مرکز مشاوره شهرستان ری

02133770011

9

بنیادشهیدوامورایثارگران شهرستانهای استان تهران

ورامین-روبروی فرمانداری-مجتمع ادارات-خیابان کار-بنیادشهیدوامورایثارگران-مرکزمشاوره شاهد

02136243031

10

فیزیوتراپی روحانی

اتوبان جالل آل احمد انتهای غربی پل گیشا روبروی بانک کشاورزی مرکزی پالک 71طبقه 2واحد 6فیزیوتراپی روحانی

02188287501

11

فیزیوتراپی ری

شهرری میدان فرمانداری خیابان  35متری کمیل

12

فیزیوتراپی صادقیه

فلکه اول صادقیه نرسیده به چهارراه خسرو ساختمان پزشگان سبز طبقه  3واحد واحد 11

02144207939

13

فیزیوتراپی مرکزی ورامین

ورامین میدان امام حسین کوچه عدل جنب دادگستری پالک  10مجتمع پزشگی قایم

02136248326

14

فیزیوتراپی نیاوران

نیاوران  -روبروی کامرانیه -جنب شهر کتاب -ساختمان نریمان-طبقه - 4واحد 12

02122815607

15

کلینیک تخصصی فیزیکال تراپی سایا

خ شهید عباسپور/توانیر سابق/ساختمان پزشکان شماره 4واحد / 13کلینیک تخصصی فیزیوتراپی سایا

02188673287

16

کلینیک حالی

تهرانپارس-میدان شهرک امید-بلوار مطهری-نبش کوچه 11مرکزی(غفاری نطنزی)پالک  184ط 3

02177367208

17

کلینیک رساورزش

تهران بلوار کشاورز روبروی بیمارستان ساسان پالک  94طبقع ششم شمالی

09123198208

18

کیان

سیمتری نارمک (دکتر ایت) تقاطع فرجام ساختمان کیان پ939

02177455632

19

گلبرگ شرق

خیابان پیروزی -روبروی خیابان پنجم نیروی هوایی-ساختمان گلبرگ

20

مرزداران

بلوار مرزداران نبش اطاعتی پالک  50واحد 7

02188271502

21

مرکز جامع توانبخشی اختالالت جسمی و حرکتی آرمان

میدان ونک ،خیابان گاندی جنوبی ،کوچه بیستم ،پالک 10

02188776903

 22مرکزی المپیک

تهران  -میدان المپیک  -جنت امالک حسینی  -خیابان چهلم  -پالک 17

02144753240

 23موسسه فیزیو تراپی اسیا

ورامین خ شهدا روبررو داروخانه بانی ساختمان پزشکان مهدی

02136250370

 24نوین خزانه

خزانه بخارایی -فلکه دوم -خیابان امیر غربی -پالک 14

02155048235

مجتمع ایران سیلندر بلوک بهار  4پالک44

طبقه 3

02155916565

02177461818

