درمانگاه طرف قرارداد بیمه ایران
ردیف

آدرس

نام مرجع

شماره تلفن

1

درمانگاه امام خمینی (ره)

جاده ساوه پایین تر از قاسم اباد روبروی ثبت احوال

02156143272

2

درمانگاه شبانه روزي چهاردانگه

چهاردانگه خیابان شهید هیدخ گلستان سوم شرقي پالك19

02155244207

3

آودیس آودیسیان

خیابان استاد نجات اللهي  ،شماره 295

02188901634

4

اداره كل بهداشت و درمان دانشگاه تهران

تهران میدان انقالب خ  16اذر پلي كلینیك  16اذر

02161112838

5

حضرت فاطمه الزهرا(س)شماره دو كوثر

میني سیتي-شهرك محالتي -بلوار فتح

02122471776

6

حضرت فاطمه زهرا(س)

میدان شهدا-خیابان  17شهریور-خیابان شهیدفیاض بخش-پالك 108

02133523060

7

درمانگاه خیریه امام علی (ع)

خاوران ایستگاه امیر سلیماني خیابان انورزاده پالك 121

02133702878

8

درمانگاه خیریه حضرت قاسم بنالحسن

اتوبان شهید محالتي ضلع شمالشرقي میدان خیابان عبدالمحمدی پالك  3جنب مسجد حضرت قاسم

02133067600

9

درمانگاه خیریه شهداي لرزاده

میدان خراسان -خ خراسان -خ لرزاده -پ 66

02133550025

10

درمانگاه خیریه مسجد جامع فاطمیه

تهران ،تهران نو ،خ وحیدیه ،خ رجب نصیری ،پ34

02177815151

11

درمانگاه شبانه روزي خیریه مسجد امام حسن مجتبی

خیابان شهید مدني باالتر از ایستگاه كهن نبش خیابان شهید برزگران پ 666

02177571818

12

درمانگاه شبانه روزي شاهد

تهران  -فلكه دوم تهرانپارس  -خیابان جشنواره  -چهارراه سیدالشهداء  -درمانگاه شبانه روزی شاهد

02177780761

13

درمانگاه شبانه روزي حضرت ولی عصر(ع)

كیلومتر  9اتوبان تهران كرج  ،ورودی شهرك گلستان  -چیتگر ،انتهای بلوار كوهك (شهید مرادیان)  ،خیابان شهید بیگدلي  ،ورودی شهرك یاس

02144762208

14

درمانگاه شبانه روزي خیریه امام زاده حسن(ع)

تهران  ،امام زاده حسن(ع) خیابان امین الملك كوچه حیدری

02155144999

15

درمانگاه شبانه روزي شکوفه

چهار راه یافت آباد -شهرك ولي عصر -خیابان حیدری جنوبي -خیابان وحدت -میدان زاهدی( رجایي)

02166211485

16

درمانگاه شهید كالنتري

خیابان كریم خان زند  ،اول خیابان سنائي  ،پالك 4

02188839121

17

درمانگاه شهید دادمان

میدان ونك،بزرگراه حقاني به سمت شرق،بعد از چهارراه جهان كودك،خیابان دكتر شهیدی،نبش خیابان سپر،شماره 10

02188657900

18

درمانگاه فرهنگیان زینب بختاري

افسریه  15متری اول خیابان شهید عنابستاني پالك 239

02133849091

19

درمانگاه فرهنگیان منطقه چهارده

خیابان پیروزی -میدان چهارصد دستگاه -جنب اداره آموزش و پرورش منطقه  -14پالك22

02133317140

20

دندانپزشکی پردیس

خیابان شریعتي -باالتر از پل سیدخندان -نبش بن بست خیام -پالك 948

02122866616

21

رومی

كامرانیه شمالي باالتر از برج كوه نور خیایان لواساني غربي پالك  10روبروی بانك گردشگری طبقه  5واحد 7

02122800249

22

سلیم

علي آباد -بلوار دستواره  -نبش كوچه ایماني  -پالك 99

23

شبانه روزي طب الرضا (ع)

پیروزی .بلوار ابوذر .پل دوم  .خیابان ائمه اطهار .نبش خیابان باقری .

02133163030

24

شركت خدمات پزشکی سهروردي طب ( درمانگاه تخصصی اعصاب سهروردي)

سهروردی شمالي نرسیده به میدان شهید قندی ابتدای كوچه كنگاور  ،كوچه یكم پالك 2

02188756322

25

شركت درمانی بهداشتی افالطون

خیابان دماوند-ایستگاه فرودگاه -بن بست شعباني -پالك -2درمانگاه شبانه روزی افالطون

02177541319

26

شهروند

خیابان انقالب-جمالزاده شمالي -بین فرصت و نصرت -پالك  -241طبقه سوم

02166931261

27

طب الحسن

افسریه-شهرك والفجر-خیابان هنرستان-جنب مسجد امام حسن-پالك-8درمانگاه طب الحسن

02133842444

28

فرهنگیان منطقه هجده

چهارراه یافت اباد بلوار معلم میدان معلم خیابان تختي پالك  20درمانگپاه فرهنگیان منطقه 18

02166661856

29

فرهنگیان منطقه هشت

تهران _ خیابان دماوند _ خیابان سبالن جنوبي _ نبش كوچه كوهستان _ پالك 37

02177815233

02155336833

درمانگاه طرف قرارداد بیمه ایران
ردیف

آدرس

نام مرجع

شماره تلفن

30

فیاض بخش

سعادت آباد-خیابان سروشرقي روبروی عالمه شمالي پالك71

02122060323

31

مركز طب پیشگیري و ارتقا سالمت نسخه

میدان ونك -خیابان مالصدرا -ابتدای شیراز شمالي -شماره  -154مركز پزشكي درماني نسخه

02188049000

32

پارت

تهران خیابان ستارخان روبروی برق آلستوم پالك 774

02144205020

33

كلینیک دندانپزشکی جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران

میدان هفت تیر  -ابتدای پل كریم خان  -خیابان شهید حسیني  -پالك 25

02188812391

34

كلینیک دندانپزشکی جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران

خیابان انقالب  -خیابان ابوریحان  -نبش خیابان شهید نظری غربي  -پالك 66

02166488972

35

خاتم

بلوار امام خمیني  -روبروی مخابرات  -كوچه شهید رجایي

02176500116

36

شبانه روزي آذربایجان

نسیم شهر  -خیابان ۱۴متری شهید چمران  -كوچه بهشتي شمالي  -پالك13

02156781366

37

شركت تعاونی طب سالمت ایرانیان

رباط كریم بلوارامام خمیني جنب بانك ملت

02156433812

38

حضرت علی اصغر (ع)

تهران شهرری فلكه دوم دولت آباد انتهای خ برادران بهشتي خ شهید پورزاهد نبش خ طبایي پالك 71

02133390555

39

دارالشفاء كوثر

تهران شهرری ضلع شرقي حرم حضرت عبدالعظیم ع دارالشفاء كوثر

02155910020

40

درمانگاه خیریه حیدریها ورامین

ورامین خ شهید بهشتي بعد از فرمانداری جنب صندوق قرض الحسنه حیدریها

02136291015

41

درمانگاه خیریه داراشفاء حضرت مهدي(عج)قرچک

قرچك-بلوار اصلي  -جنب اداره مخابرات -درمانگاه خیریه دارالشفاء حضرت مهدی(عج)قرچك

02136142116

42

درمانگاه خیریه ولی عصر(عج)ورامین

ورامین خیابان مسجد جامع جنب مصلي صاحب الزمان(عج)

02136253008

43

پاسارگاد نوین اپادانا

خ شهید بهشتي تقاطع رجایي نبش چهارراه اسفند اباد پالك1

02136277372

44

ایران زمین

میدان انقالب -كارگر شمالي  -ابتدای نصرت غربي -پ25

02166434403

45

پارسایان

مهرآباد جنوبي  -خیابان شمشیری  -پالك 299

02166600195

46

تست ریه بیمارستان پارس

بلوار كشاورز  -خیابان شهید عبداله زاده  -خیابان رستاك  -ساختمان جدید بیمارستان پارس  -طبقه  - 3تست ریه

47

خیریه امام رضا (ع)

اسالمشهر  -خیابان ایت اله كاشاني انتهای خیابان كوچه شهید فضلي  -درمانگاه خیریه امام رضا (ع)

02156113270

48

درمانگاه ایران

تهران شهریار بلوار رسول اكرم خیابان اهنگران درمانگاه ایران

02165227665

49

درمانگاه ایرانپارس

بزرگراه ایرانپارس  -جنت آباد شمالي  -انتهای گلزار شرقي  -نبش بیست متری فردوسي

02144825000

50

درمانگاه بهگر

خیابان آزادی -اول خیابان بهبودی -كوچه اردوخاني

02166051605

51

درمانگاه خیریه شهید چمران

میدان امام حسین -خیابان مازندران -پالك73

02177622811

52

درمانگاه سینوهه

بزرگراه تند گویان خاني آباد نو خیابان شهید لطیفي اول بیست متری میعادپالك 715

02155001279

53

درمانگاه شبانه روزي  15شعبان

خیابان  17شهریور جنوبي _ پایینتر از تیر دوقلو _ نبش نقي تاجیك _ پالك 1

02155304401

54

درمانگاه شبانه روزي امیر

مارلیك -خیابان دكتر حسابي -خیابان پگاه -درمانگاه شبانه روزی امیر

02165152556

55

درمانگاه شبانه روزي ایران

تهران -فلكه چهارم تهرانپارس -خیابان وفادار غربي -پالك 1144

02177376816

56

درمانگاه شبانه روزي آراز

نارمك  -خیابان گلبرگ شرقي  -خیابان مدائن شمالي  -جنب مسجد ولیعصر  -شماره 325

02177191558

57

درمانگاه شبانه روزي پارتیان

بزرگراه رسالت  -خیابان شهید همایي -پالك  -287درمانگاه شبانه روزی پارتیان

02122327278

58

درمانگاه شبانه روزي دكتر اطمینان

نازی آباد  -خیابان رجائي  -ایستگاه بانك  -باالتر از خیابان شیرمحمدی  -روبروی بانك صادرات  -پالك  - 448درمانگاه شبانه روزی دكتر اطمینان

02155182670

02188985883

درمانگاه طرف قرارداد بیمه ایران
ردیف

آدرس

نام مرجع

شماره تلفن

59

درمانگاه شبانه روزي صدرا

اسالمشهر خیابان امام محمد بافپقر كوچه مهدی ابراهیم زاده پالك3

02156359970

60

درمانگاه شبانه روزي مالصدرا

مالرد  -بلوار رسول اكرم (ص) جنب بانك صادرات

02165998800

61

درمانگاه شبانه روزي مینا

تهران -میدان امام حسین  -ابتدای خیابان  17شهریور -درمانگاه شبانه روزی مینا

02177607542

62

درمانگاه شبانه روزي نارمک

نارمك خیابان 46متری غربي

02173012211

63

درمانگاه شبانه روزي ندا

تهران-شمیران-چیذر-میدان ندا-ابتدای بلوار عسگری پالك 3

02122230729

64

درمانگاه شبانه روزي الزهراء حکیمیه

تهران -تهرانپارس  -حكیمیه  -بلوار بهار جنب مسجد الزهراء (س) پالك 24

02177004005

65

درمانگاه شهداي شهرري

شهرری  -صفائیه  -خ ابن بابویه -ایستگاه درمانگاه پ 150

02133632030

66

درمانگاه شهید محمد تاجیک

ورامین  -خیابان دانشسرا  -جنب سپاه پاسداران  -پالك 19

02136270105

67

درمانگاه مرجان

پاكدشت خ مطهری كوچه شهید حسن قمي درمانگاه مرجان

02136022800

68

درمانگاه مركزي شبانه روزي قلعه میر

تهران بهارستان شهرك قلعه میر بلوارشهدا بین گلهای 1و 2پالك101

02156868080

69

دریا

تهران اسالمشهر قایمیه كوچه  27درمانگاه شبانه روزی دریا

02156492005

70

ساج

سعادت آباد -ضلع شمال چهارراه سرو -تقاطع یادگار امام -ابتدای بلوار پیام -پ1

02122115990

71

شبانه روزي ایلیا

نازی آباد -خیابان مدائن -نبش كوچه اوجاني -جنب بانك پارسیان -پالك 14

02155332930

72

شبانه روزي دكتر صفائیان

سهروردی شمالي -ابتدای خیابان خرم شهر -پالك 18

02188502912

73

شهداي علی اباد

منطقه - 16بلوار شهید دستواره 24متری باستاني پور درمانگاه شهدای علي اباد پالك 35

02155086600

74

طوبی

خیابان پیروزی  -بلوار ابوذر  -پایین تر از پل دوم  -خیابان شهروی  -پالك  - 2طبقه دوم

02133041775

75

قلب و عروق ملت ایران

میدان خراسان-ابتدای خیابان طیب -پالك-420ساختمان پزشكان شقایق

02133030562

76

گرگان

میدان سپاه -خیابان نامجو -چهارراه معینیه -شماره 350

02177504406

77

مادران

خیابان هنگام -چهارراه استقالل -خیابان شهید جمالو

02177244344

78

میعاد

تهران-بزرگراه ارتش-بین میني سیتي و سه راه ازگل-جنب بانك پاسارگاد-پالك -113طبقه همكف

02122497512

79

هاشمی

خیابان دامپزشكي -بین یادگار امام و 21متری جي-پالك 934

02166001052

80

شركت تشخیص درمان پویا -كلینیک قلب تهران

خ ولي عصر -روبروی درب اصلي پارك ملت -خ شناسا -پ 9

02122057312

81

مشاوره شاهد و ایثارگران جنوب شرق تهران بزرگ

خیابان  17شهریور -ابتدای اتوبان شهید محالتي -بعد از خیابان گیلكي جنوبي -پالك 220

02133714908

82

مشاوره شاهد و ایثارگران جنوب غرب تهران بزرگ

خیابان ملك -رو به روی تركمنستان -بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه شش و هفت -طبقه 4

02177509096

83

مشاوره شاهد و ایثارگران شمال شرق تهران بزرگ

بزرگراه رسالت -خیابان استاد حسن بنای جنوبي -نبش كوچه شهید رحیمي -پالك582

02122502077

84

مشاوره شاهد و ایثارگران شمال غرب تهران بزرگ

خیابان ستارخان -خیابان یكم دریان نو -سروش یكم -پالك 16

02166520853

