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EnglishEnglishتماس با سامانتماس با سامانموقعیتھای شغلیموقعیتھای شغلیبساما بساما 4,2964,296  ریالریالثبت نامثبت نامورود به سایتورود به سایت

لیست مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه سامان در جدول زیر قابل مشاهده است.

آدرس / شھر مورد نظر را وارد کنید

تلفنآدرسشهرنام مرکزنوع مرکز

22139016تهران - سعادت آباد، میدان کاج، خیابان نهم، پالك 12 طبقه دومتهرانآرامشآزمایشگاه

22237904تهران - قیطریه، انتهاي حکمت (سلیمانی ) غربی، نبش چهارراه اسدي ، پالك 153، طبقه دوم ، واحد 4تهرانآرتینآزمایشگاه

تهرانپارسهآزمایشگاه
تهران - خیابان جناح، باالتر از خیابان شهید گالب ، نرسیده به فلکه دوم صادقیه، نبش خیابان عابدزاده ، ساختمان

پزشکان پارسه ، طبقه اول و چهارم
5_44287632

77602617تهران - میدان امام حسین ، ابتداي خیابان انقالب، روبروي ایستگاه مترو، کوچه فروشگاه قدستهرانمدیکالآزمایشگاه

88671521تهران - ونک، بزرگراه حقانی، بین گاندي شمالی و آفریقا، جنب بیمه البرز، پالك 67، واحد 5تهرانونکآزمایشگاه

88638760تهران - یوسف آباد، خیابان فتحی شقاقی، بین میدان سلماس و خیابان کاج ، پالك 118تهراننامدارآزمایشگاه

تهراناریکه سالمت ایرانیانفیزیوتراپی
تهران - صادقیه، بلوار آیت اله کاشانی ، خیابان بهنام ،نبش چهارراه فهیمی ، روبروي دانشکده هنر ،پالك16 ،طبقه 4

،واحد 42
44976601

88432969تهران - خیابان مطهري ، بعد از سهروردي، نبش حکمی، پالك 1 ، واحد 1تهرانآرزوفیزیوتراپی

88443354تهران - خیابان مطهري ، بعداز تقاطع شریعتی ، نبش خیابان سروش ، ساختمان سروش ، واحد1تهرانپردیسفیزیوتراپی

66640845تهران - مهرآباد جنوبی ، 20 متري شمشیري ، پالك 347تهرانشمسفیزیوتراپی

88824724تهران - خیابان مطهري ، خیابان فجر ، کوچه حجت ، پالك 86تهراننسیم سحر اطهرتصویربرداري

22064452تهران - سعادت آباد ، خیابان شانزدهم ، پالك 78تهرانآسیاتصویربرداري

22741775تهران - خیابان شریعتی ، نرسیده به میدان قدس ، کوچه ماهروزاده ، پالك 3تهرانسینا اطهرتصویربرداري

66935215تهران - خیابان فاطمی غربی ، خیابان سیندخت جنوبی ، پالك 16 و تلفن 66935215تهرانرشدتصویربرداري

77508771تهران - خیابان انقالب ، بین پل چوبی و و میدان سپاه ، خیابان سپاهتهراننماطبتصویربرداري

35015تهران - درمانگاه خیریه انصار : خیابان ري- ابتداي اتوبان شهید محالتی-پالك 368تهرانخیریه انصاردرمانگاه

درمانگاه

(دندانپزشکی)
55086688تهران - درمانگاه شهداي علی آباد: بلوار شهید دستواره-24 متري شهید باستانی پورتهرانشهداي علی آباد

88827045تهران - بیمارستان آپادانا: خیابان فردوسی-خیابان سپهبد قرنی- نرسیده به پل کریمخان- نبش خیابان سپندتهرانآپادانابیمارستان

88650520تهران - بیمارستان نور:خیابان ولیعصر-باالتر از خیابان دستگردي-نبش اسفندیارتهراننوربیمارستان

88733571تهران - بیمارستان آسیا: خیابان دکتر بهشتی-ابتداي خیابان احمد قصیر-نبش خیابان 8تهرانآسیابیمارستان

82499769تهران - بیمارستان بهمن: شهرك غرب-خیابان ایران زمین شمالی-روبروي فرهنگسراي سیناتهرانبهمنبیمارستان

88676326تهران - بیمارستان گاندي: خیابان گاندي جنوبی-نبش کوچه ترابنده-شماره 130تهرانگانديبیمارستان

جست و جوجست و جو ارتباط با سامانارتباط با ساماندرباره مادرباره ماآرشیوآرشیوسھامدارانسھامدارانشعب و نمایندگانشعب و نمایندگاناخباراخبارمشتریانمشتریانمحصوالتمحصوالتصفحه نخستصفحه نخست
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22097151تهران - بیمارستان پارسیان: سعادت آباد- میدان کاج-سرو شرقی-نرسیده به میدان فرهنگتهرانپارسیانبیمارستان

44079131تهران - بیمارستان پیامبران: فلکه دوم صادقیه-بلوار آیت اله کاشانی-بلوار اباذرتهرانپیامبرانبیمارستان

88712931تهران - بیمارستان تهران کلینیک: خیابان قائم مقام فراهانی-پالك 174تهرانتهران کلینیکبیمارستان

85555تهران - بیمارستان محب مهر: خیابان ولیعصر-باالتر از میدان ونک - خیابان لیداتهرانمحب مهربیمارستان

88043904تهران - دندانپزشکی ایران طب: تهران-خیابان شیخ بهائی شمالی-برج صبا-طبقه سومتهرانایران طبدندانپزشکی

تهراندکتر امید انصاريدندانپزشکی
تهران - دندانپزشکی دکتر انصاري: شهرستان قدس،میدان قدس، خیابان امام خمینی، روبروي قنادي بی بی گل، پالك 6

طبقه
46070205

تهرانمیثم منیريدندانپزشکی
تهران - دندانپزشکی دکتر منیري: شهرستان قدس،میدان قدس، خیابان امام خمینی، روبروي قنادي بی بی گل، پالك 6

طبقه
46070205

88082364تهران - شهرك غرب-بلوار پونک باختري-نبش خیابان درختی طبقه اول شرقیتهرانسید علی موسويدندانپزشکی

تهرانآپادانادندانپزشکی
تهران - کلینیک دندانپزشکی آپادانا: خیابان ولیعصر -باالتر از میدان ولیعصر-نرسیده به خیابان زرتشت-کوچه ناصر-

پالك 36
88941251

44267495تهران - آزمایشگاه آفاق: فلکه دوم صادقیه-جنب پاساژ گلدیس-مرکز خرید افقتهرانآفاقآزمایشگاه

8942تهران - آزمایشگاه نیلو: خ ولیعصر-باالتر از پارك ساعی-خ 32 طبقه 2تهراننیلوآزمایشگاه

تهراندکتر دیندوستدندانپزشکی
تهران - دندانپزشکی دکتر دیندوست: خ ولیعصر-نرسیده به میدان تجریش-بعد از باغ فردوس-کوچه سرشار-شماره

6-طبقه دوم
22742708

تهراندکتر شمشیردندانپزشکی
تهران - دندانپزشکی دکتر شمشیر: خاوران-سه راه افسریه -میدان آقانور-بین کوچه سوم و چهارم غربی-جنب بانک

مسکن-پالك 496-طبقه اول
33474004

تهراندکتر محمدرضا شجاعیدندانپزشکی
تهران - دندانپزشکی دکتر محمدرضا شجاعی: سهروردي شمالی-باالتر از خیابان بهشتی-هویزه شرقی-پالك 22-

مجتمع مهراد-واحد 6
88523410

33328377تهران - دکتر سبزي: خیابان پیروزي- روبروي بیمارستان فجر- ساختمان بهنام- پالك 612- طبقه اول- واحد 2تهراندکتر سبزيدندانپزشکی

88673684تهران - دکتر سامنی: خیابان ولیعصر-پایینتر از میدان ونک- جنب پل همت- کوچه سیدالشهدا-پالك 8- طبقه 5تهراندکتر سامنیدندانپزشکی

88646620تهران - دکتر روشن: جردن خیابان تابان شرقی-پالك 4 -واحد 5-طبقه 2تهراندکتر روشندندانپزشکی

77877537تهران - کلینیک دندانپزشکی دکتر حکیمی:تهرانپارس-باالتر از چهارراه تیرانداز-نبش 166 شرقی-شماره 241تهراندکتر حکیمیدندانپزشکی

88964813تهران - دندانپزشکی دکتر بالش آبادي: خ فاطمی- روبرو هتل الله-خ باباطاهر-پالك 14- طبقه اولتهراندکتر بالش آباديدندانپزشکی

88722432تهران - دکتر اکبر غفاري طرقی: خیابان خالد اسالمبولی(وزرا)- نبش خ پانزدهمتهراندکتر اکبر غفاري طرقیدندانپزشکی

تهراندکتر اسدي فرددندانپزشکی
تهران - دکتر اسدي فرد: شهرك غرب-بلوار فرحزادي-باالتر از نیایش-مقابل بازار روز-ساختمان میالد-طبقه دوم-

واحد 202
22360920

33303596تهران - دکتر حدیدي: خ پیروزي-ایستگاه مترو شیخ الرئیس-خیابان بایزید بسطامیتهراندکتر حدیديدندانپزشکی

88812391تهران - دندانپزشکی جهاد دانشگاهی: میدان هفت تیر-اول پل کریمخان-خ حسینی-نبش دوم شرقی-پالك 25تهرانجهاد دانشگاهیدندانپزشکی

66485033تهران - خیابان انقالب-خیابان ابوریحان-نبش کوچه شهید وحید نظري-پالك 66تهرانجهاد دانشگاهیدندانپزشکی

88529747تهران - دندانپزشکی دکتر جوان: خ سهروردي شمالی- پایین تر از میدان پالیزي-بن بست جهانگیري-ساختمان 163تهراندکتر نجمه جواندندانپزشکی

44059602تهران - دندانپزشکی دکتر ثقفی: فلکه دوم صادقیه- مجتمع تجاري سامان- طبقه سوم-واحد هفتمتهراندکتر ثقفیدندانپزشکی

77655464تهران - دندانپزشکی برتر: خ شریعتی- بین سمیه و طالقانی-نبش کوچه صدیق-پالك 3 - واحد 1تهرانبرتردندانپزشکی

88960080تهران - خیابان ولیعصر- خیابان زرتشت غربیتهرانمهربیمارستان
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42702تهران - خیابان یوسف آباد-ضلع شمال شرقی پارك شفق-خیابان 21تهرانمحب کوثربیمارستان

44670888تهران - شهرك اکباتان ، فاز3تهرانصارمبیمارستان

26767618تهران - سعادت آباد-میدان کاج-اول سرو غربی-پالك 11 -ساختمان پزشکان سینا-طبقه دوم-واحد 15تهرانآرزوي سعادتفیزیوتراپی

88100810تهران - خیابان یوسف آباد، خیابان فتحی شمالی ، تقاطع یوسف آباد، پالك32(ساختمان شماره 4) ، طبقه 2، واحد15تهراندریندندانپزشکی

86018551تهران - شهر آرا، خیابان آرش مهر، کوچه گلرخ، بلوك 9،طبقه همکف، واحد1،تهراندکتر شیال لکادندانپزشکی

44213805تهران - فلکه اول صادقیه ، پالك 4، طبقه اولتهراندکتر قاسمیاندندانپزشکی

223689939تهران - سعادت آباد، ابتداي سروغربی، پالك 11، ساختمان پزشکان سینا، واحد 30تهراندکتر قوامیدندانپزشکی

22285344تهران - خیابان دکتر لواسانی، کامرانیه شمالی، خیابان تاجیکی ، پالك 12، طبقه اولتهراندکتر ماندانا پرتويدندانپزشکی

26316704تهران - بزرگراه رسالت ، ابتداي خیابان استاد حسن بنا جنوبی ، پالك 420تهرانبرلیاندندانپزشکی

تهراندکتر شمس آباددندانپزشکی
تهران - بزرگراه رسالت-مجیدیه شمالی-خیابان استاد حسن بنا-باالتر از میدان سرباز-نبش کوچه خسروآبادي-پالك

1
26300126

22376141تهران - سعادت آباد، میدان کاج ، ابتداي سرو غربی، ساختمان سینا، واحد1تهراندکتر عطیه ملک محمديدندانپزشکی

77889840تهران - تهرانپارس، بلوار فرجام،تقاطع بزرگراه شهید باقري، پالك202تهرانفرجامدندانپزشکی

66433444تهران - انتهاي بلوار کشاورز، بعداز چهارراه جمالزاده، به سمت بیمارستان امام خمینی، پالك127تهرانکشاورزدندانپزشکی

88679609تهران - گاندي، نبش خیابان بیستم، ساختمان142، طبقه دوم، واحد22تهرانگانديدندانپزشکی

55073111تهران - نازي آباد، میدان بازار دوم، خیابان مدائن ، پالك 429، طبقه سومتهرانمرادخانیدندانپزشکی

77165637تهران - خیابان پیروزي، بین خیابان اول و دوم نیروي هوایی،پالك 255، طبقه فوقانی نمایشگاه اتومبیل صباتهراندکتر مریم عباسیدندانپزشکی

88320468تهران - خیابان شهیدمطهري،بعداز پل مدرس، روبروي خیابان میرعماد، پالك 262، طبقه اولتهراندکتر منتظريدندانپزشکی

77934061تهران - سی متري آیت ، بین چهارراه تلفخانه و تهران نوتهراندکتر مهدیاندندانپزشکی

77840121تهران - خیابان دماوند، ایستگاه سبالن ، جنب تاالر قصرسپید، ساختمان پزشکان شهریار طبقه دوم ، واحد20تهراندکتر نسرین اصغريدندانپزشکی

89321115تهران - گاندي ، خیابان سوم ، پالك 8، طبقه 2تهراندکتر نسیم نعمتیدندانپزشکی

88725496تهران - خیابان قائم مقام فراهانی،باالتر از خیابان مطهري ، نبش کوچه عرفان، پالك 178، طبقه 1- ،واحد11تهرانهاموندندانپزشکی

77445311تهران - میدان رسالت، خیابان هنگام ، روبروي سه راه دانشکده ، نبش کوچه صبوري ، پالك2تهرانهنگامدندانپزشکی

درمانگاه

(دندانپزشکی)
6694 1530تهران - تهران، خیابان جمالزاده شمالی ، خیابان شهید طوسی ، پالك27تهرانکوثر مشیز

26761715تهران - سعادت آباد-حد فاصل میدان کتاب و چهارراه سرو-جنب بانک تجارت-پالك 80- طبقه دومتهرانرامین فرهمنددندانپزشکی

22020097تهران - خ آفریقا- روبروي پمپ بنزین-خ بابک بهرامی-پالك 7-طبقه دومتهراندکتر رامیاردندانپزشکی

66001127تهران - خ آزادي-خ میمنتتهرانآزاديبیمارستان

84090تهران - بزرگراه حکیم-جنب برج میالدتهرانمیالدبیمارستان

88995767-9تهران - بلوار کشاورز- خیابان حجاب -کوچه یکمتهرانیاس سپیدبیمارستان

5-66707071تهران - خ حافظ-نبش تقاطع جمهوريتهراننجمیهبیمارستان

22277412تهران - خ شریعتی-سراه ضرابخانه-باالتر از اتوبان همتتهراننگاهبیمارستان

22824011-9تهران - خیابان باهنر(نیاوران)-خیابان پورابتهاج-خیابان خداوردي-کوچه صادقین(17 غربی)تهراننورافشاربیمارستان
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81235001تهران - باالتر از میدان ونک -خیابان ولیعصر -مقابل برج پیروزتهرانولیعصر ناجابیمارستان

66464425تهران - خیابان طالقانی-بعد از تقاطع ولیعصر-شماره 454تهرانکودکان تهرانبیمارستان

22226818تهران - خیابان شریعتی-دوراهی قلهکتهرانکیانبیمارستان

9-66405705تهران - چهار راه ولیعصر-خ برادران مظفرتهرانمدائنبیمارستان

33345411تهران - خ پیروزي-خ شکوفه-خ دلگشا-م کالنتريتهرانمردمبیمارستان

69-88029600تهران - خ کارگر شمالی-نبش بزرگراه جالل آل احمدتهرانمرکز قلب تهرانبیمارستان

88751414تهران - خ دکتر بهشتی-ضلع جنوبی میدان تختیتهرانمادرانبیمارستان

88945476_42614تهران - میدان ولیعصر-خیابان کریمخان زند -خیابان به آفرین-شماره 8تهرانصدر به آفرینبیمارستان

7-88715875تهران - خ ولیعصر-ابتداي خ استاد مطهريتهرانطوسبیمارستان

23021000تهران - سعادت آباد-بین میدان سرو و کاجتهرانعرفانبیمارستان

66242710-16تهران - خیابان شهید رجائی-خیابان شهید بنائیتهرانغیاثیبیمارستان

38241تهران - خ پیروزي-سراه سلیمانیهتهرانفجربیمارستان

22285668تهران - خیابان شهید لواسانی-جنب کوچه الدن-پالك 33تهرانفرمانیهبیمارستان

22937031-5تهران - میدان نوبنیاد-خیابان شهید لنگري-خیابان صنایعتهرانچمرانبیمارستان

33555001تهران - م بهارستان-پائینتر از خیابان سرچشمهتهراندکتر سپیربیمارستان

88965170تهران - تهران-بلوار کشاورز-بعد از چهارراه فلسطین-پال ك 59تهرانساسانبیمارستان

66702121تهران - خیابان شیخ هادي -باالتر از چهارراه جامیتهرانسورنابیمارستان

33129111تهران - خیابان ري - خیابان شهید غیوريتهرانسوم شعبانبیمارستان

88962090تهران - خیابان دکتر فاطمی-جنب میدان فاطمیتهرانشهرام (سجاد)بیمارستان

4-66894951تهران - خ آذربایجان-نبش کارونتهرانشهریاربیمارستان

47241000تهران - انتهاي غربی بزرگراه همت(شهید خرازيتهرانتریتابیمارستان

88821021تهران - پل کریمخان -خیابان صناعی-خیابان هشتمتهرانتهرانبیمارستان

4-77884690تهران - نبش فلکه سوم تهرانپارستهرانتهرانپارسبیمارستان

33348036-9تهران - میدان امام حسین-ابتداي خیابان دماوندتهرانبوعلی - دانشگاه آزادبیمارستان

23535تهران - بزرگراه رسالت-نرسیده به خ کرمان-روبروي مجتمع دنیاي نورتهرانبینابیمارستان

77503600تهران - خ دکتر بهشتی-نرسیده به سراه طالقانیتهرانپاسارگادبیمارستان

7-88734551تهران - خ دکتر بهشتی-خ احمد قصیرتهرانپاستورنوبیمارستان

5-44001900تهران - فلکه دوم صادقیه-خ آیت اله کاشانیتهرانابن سینابیمارستان

66832765.6تهران - خیابان آذربایجان-نبش رودکیتهراناقبالبیمارستان

4-66467563تهران - خ وصال شیرازي-بلوار کشاورز-نرسیده به انقالبتهرانالبرزبیمارستان

77898010تهران - خیابان هنگام -میدان الغدیرتهرانالغدیربیمارستان
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77608062-9تهران - خیابان شریعتی-باالتر از سه راه طالقانی-خیابان شهید کارگرتهرانایرانشهربیمارستان

33552001تهران - خیابان ري-تقاطع اتوبان شهید محالتیتهرانبازرگانانبیمارستان

39950تهران - بزرگراه بسیج-سه راه افسریه-بلوارهجرتتهرانبعثت نهاجابیمارستان

81261تهران - م ونک-خ مالصدراتهرانبقیه اله االعظمبیمارستان

66435946تهران - خ جمالزاده شمالی-نرسیده به خ فاطمی-شماره 255تهرانبصیرمرکز چشم پزشکی

66203720تهران - شهرك ولیعصر(عج) -خیابان شهید بهرامی -پالك 97تهرانحکیممرکز چشم پزشکی

تهران - خیابان جمالزاده شمالی-نرسیده به بلوار کشاورز-کوچه نیلوفر-شماره 31تهرانرازي-شعبه 2مرکز چشم پزشکی
66436340-

66939630

مرکز جراحی

محدود
44630264تهران - م آزادي-نرسیده به شهرك اکباتان-بیمه 4-شماره 127تهرانسالمت غرب

مرکز جراحی

محدود
7-88705380تهران - یوسف آباد-خ فتحی شقاقی-بین چهل ستون و بیستون-پ 78تهرانشقایق

66462109تهران - خ پاستورنو-پ 39تهرانشهید شوریدهمرکز چشم پزشکی

مرکز جراحی

محدود
66727313تهران - خیابان امام خمینی -تقاطع سی تیر -جنب ترمینال فیاض بخشتهرانچشم پزشکی فرهنگیان

42182622تهران - خ مطهري-خ شهید یوسفیان-پالك 42تهراننورمرکز چشم پزشکی

88703688تهران - خ دکتر بهشتی-ابتداي خ احمد قصیر-کوچه پنجمتهراننوین دیدگانمرکز چشم پزشکی

تهران - میدان ونک - خیابان والی نژاد -پالك 20و 24تهرانکلینیک مرکزي شهرمرکز چشم پزشکی
88884425-

88677688

مرکز جراحی

محدود
77336006-8تهران - تهرانپارس-چهارراه اشراق -خیابان جشنوارهتهرانچشم پزشکی هالل ایران

9-88877172تهران - م ونک-خ گاندي جنوبی-خ هفتم-شماره 24تهرانرازي-شعبه 1مرکز چشم پزشکی

44400555تهران - جنت آباد جنوبی-نبش کوچه چهارم-طبقه فوقانی بانک پاسارگادتهرانکلینیک اللهدندانپزشکی

تهرانکلینیک مرزداراندندانپزشکی
تهران - اشرفی اصفهانی -بلوار مرزداران -نرسیده به یادگار امام -ساختمان پزشکان نگین آسمان -وروديD -طبقه

اول
44258394

88960051تهران - بلوار کشاورز-شماره 67تهرانپارسبیمارستان

49796000تهران - نیایش شرق-بعد از بلوار کبیري طامه-خ امام حسین-تقاطع بهار -شماره 17تهرانعرفان نیایشبیمارستان

تهران - بلوارکشاورز-نبش جمالزاده-پالك 123تهرانگاما اسکن کاوشتصویربرداري
66122377-

66122385

56369282تهران - اسالمشهر- میدان نماز- پشت پمپ بنزینتهرانامام زمان اسالمشهربیمارستان

تهران - اسالمشهر-سرنوري-خیابان امام خمینی(ره)کوچه 4-پالك 45تهراندکتر نجفیدندانپزشکی
56362797-

56362815

864242400تهران - ساوه- میدان دانشگاه- بلوار شهید ناصري(بلوار دادگستري)-پالك 369تهرانفاطمه الزهرا ساوهبیمارستان

مرکز جراحی

محدود
22857955تهران - تهران، پاسداران، نبش دشتستان پنجم، ساختمان 148، طبقه چهارمتهرانچشم پزشکی ایرانیان

44400077تهران - جنت آباد جنوبی-شاهین جنوبی-بین آتش نشانی و الله شرقی-پالك 34تهرانامیندندانپزشکی

22220839تهران - شریعتی-نبش میرداماد-پالك 2 -واحد 9تهرانمیردامادآزمایشگاه
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88902785تهران - خ کریمخان زند-خ آبان جنوبیتهرانآبانبیمارستان

22144831تهران - سعادت آباد-خیابان نهم(شعبانی)-پالك 1-طبقه 5-واحد29تهراندکتر میقانیدندانپزشکی

77006117تهران - تهرانپارس-حکیمیه-ابتداي بلوار بهار-پالك 320-ساختمان پزشکان کوثرتهرانآروینفیزیوتراپی

88882894تهران - ونک-ابتداي مالصدرا-پالك 3-ساختمان پزشکان مالصدرا-طبقه چهارم-واحد 22تهرانسپاسآزمایشگاه

88776903تهران - میدان ونک-خیابان بیستم گاندي-پالك 10-طبقه همکفتهرانآرمانفیزیوتراپی

65271500تهران - شهریار-خیابان ولیعصر-جنب بانک ملی مرکزي-کوچه پروین اعتصامیتهرانکوثر شهریارتصویربرداري

44193588تهران - کیلومتر 14 جاده مخصوص کرج-شهرك ویالشهر-بلوار انصار-کوچه 5-پالك 1 و 3تهراندکتر بهرامی نژادآزمایشگاه

66014800تهران - خیابان کارون-چهارراه طوستهرانبابکبیمارستان

88967181تهران - خیابان وصال شیرازي-نبش بلوار کشاورزتهرانآریابیمارستان

88921596تهران - باالتر از میدان ولیعص-روبروي سینما استقالل-خیابان شهامتی-پالك 6تهرانزهرهدندانپزشکی

55384925تهران - خیابان ولیعصر - بعد از منیریه- خیابان ولی خواهتهرانپارسابیمارستان

66066111تهران - انتهاي بزرگراه یادگار امام- بعد از تقاطع خیابان آزادي- خیابان میمنتتهرانمیمنتبیمارستان

45839000تهران - جنت آباد-خیابان شهید کبیري طامه(شاهین شمالی)-خیابان بهار شرقی-پالك 15تهرانامیدبیمارستان

88874394تهران - میدان ونک-اتوبان حقانی-بعد از خیابان گاندي-پالك 50تهرانونکمرکز چشم پزشکی

22290205تهران - میدان قدس-خیابان شهید باهنر-میدان جمارانتهرانبقیه اهللا قلب جمارانبیمارستان

44723330تهران - انتهاي اتوبان همت غرب، خروجی بلوار دهکده،میدان المپیک،بلوار صدرا،ابتداي بلوار چشمه شرقیتهرانروانپزشکی ایرانیانبیمارستان

22902511تهران - خیابان دستگردي (ظفر)، جنب بیمارستان حضرت علی اصغر(ع)،  پالك 195تهرانگامانایف ایرانتصویربرداري

88971457تهران - خیابان کارگر شمالی-خیابان شهید فکوري-جنب پمپ بنزین-پالك 186-واحد1تهراندکتر اصغر مزارعیدرمانگاه

درمانگاه
درمان واریس دکتر مهرداد

اقدسی
22819277تهران - خیابان چهارراه کامرانیه، طبقه فوقانی بانک پارسیان، پالك 8تهران

77367208تهران - تهرانپارس-میدان شهرك امید-بلوار مطهري-نبش کوچه 11 مرکزي(غفاري نطنزي)-پالك 184-طبقه 3تهرانحالیفیزیوتراپی

77531111تهران - خیابان شهیدطالقانی خیابان بهارشمالیتهرانسجاد ناجابیمارستان

تهرانآلفاتصویربرداري
تهران - میدان انقالب_خ کارگرشمالی_باالتر ار چهارراه فاطمی_سمت چپ_باالتر از پمپ بنزین_ساختمان

ناهید_پ1356_طبقه اول
88007587_88019382

22784840تهران - پاسداران_ خ دولت (کالهدوز)_ بعد از اختیاریه_جنب بانک آینده_ بن بست هروي_ شماره یک_طبقه یکتهرانتشخیص طبی مادآزمایشگاه

2247274_6تهران - قیطریه_ بلوار 35 متري قیطریه_ حد فاصل ضلع جنوب شرقی پارك قیطریه و اتوبان صدر- پالك 30تهراننسیم قیطریهآزمایشگاه

88904466تهران - باالتر از میدان ولیعصر_ نرسیده به سینما آفریقا_ پالك 1802 ساختمان اطباء_ طبقه دومتهرانشفافیزیوتراپی

مرکز سنجش تراکم

استخوان
88893331تهران - باالتر از میدان ولیعصر_ نرسیده به سینما آفریقا_ پالك 1802 ساختمان اطباء_ طبقه چهارمتهرانولیعصر

44765733تهران - شهرك گلستان (شهرك راه آهن)_ تقاطع آزادگان و امیرکبیر_ پالك 6تهراننسیم سالمتفیزیوتراپی

77947401تهران - نارمک_ میدان نبوت_ ضلع جنوب شرقی_ کوچه امام جعفر صادق_ شماره 10تهراننارمکآزمایشگاه

55081000تهران - بازار دوم نازي آباد_ اول مدائن_ پالك 334تهرانديآزمایشگاه

88191382تهران - باالتر از میدان ونک_ نرسیده به میرداماد_ کوچه والی نژاد_ پالك 54_ ساختمان پزشکان سینا_ طبقه 5_ واحدتهراندکتر ترکیاندندانپزشکی
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66482424تهران - خیابان انقالب_ ابوریحان_ تقاطع شهداي ژاندارمري_ شماره 28تهرانهماي سالمتتصویربرداري

41943تهران - سعادت آباد_ خیابان بیست و پنجم_ شهید قره تپه اي_ پالك 5تهرانپردیس نور-

54121تهران - شهریار ضلع غربی تقاطع غیر هم سطح سپاهتهراننور شهریاربیمارستان

تهرانپایتختتصویربرداري
تهران - تهران - بلوار میرداماد - جنب ایستگاه مترو - بعد از ساختمان بانک مرکزي - روبروي بانک پاسارگاد - شماره

192
24845

66591859تهران - میدان انقالب - اول خیابان آزادي - خیابان جمال زاده شمالی - نبش چهارراه نصرت - پالك 81تهرانپارسیانتصویربرداري

1333122894تهران - رشت_ چهارراه گلسار_ خیابن نواب_ روبروي داروخانه دکتر کمالی_ نبش کوچه امانی_ طبقه دوم واحد 6تهراندکتر جوادي نیادندانپزشکی

88363952_5تهران - شهرك غرب_ میدان صنعت_ خیابان حسن سیف_ کوچه چهارم_ شماره2تهرانکریمی نژاد_نجم آباديآزمایشگاه

77153565تهران - خیابان پیروزي_بعد از چهارراه کوکاکوال_جنب مسجد قدس_ساختمان پزشکان 275_ طبقه زیرهمکفتهرانآرزوي پیروزيفیزیوتراپی

76702090_76701090تهران - بزرگراه رسالت شرق_ بین بزرگراه باقري و چهارراه تیرانداز_ساختمان شاهین_ شماره 249 پالك237تهرانمهنادندانپزشکی

88229271_88357214تهران - خیابان کارگر شمالی_روبه روي مرکز قلب_ خیابان شکراله_ پالك 102_طبقه دومتهراندایاناآزمایشگاه

77413225تهران - خیابان سی متري نیروهوایی_ نبش کوچه حسنی (7/36)_ طبقه فوقانی بانک مسکن_ پالك 317_ طبقه اولتهراندکترعلی قاضی نظامدندانپزشکی

22405142تهران - زعفرانیه-خیابان مقدس اردبیلی-نبش خیابان فرخ- ساختمان فرخ-طبقه 3-واحد 301تهرانخشوعیدندانپزشکی

24867000تهران - تهران، اتوبان امام علی، لویزان، شیان، میدان طجرلو، جنب فروشگاه رفاهتهرانشیاندندانپزشکی

22923962تهران - تهران، خیابان شریعتی، خیابان ظفر،روبروي ساختمان آفتاب، پالك 22،طبقه دوم، واحد چهارمتهرانظفر (محمدرضا زارع)-

33137703تهران - تهران، شهدا، ابتداي خیابان مجاهدین اسالم، ابتداي خیابان عظیم  زادگان، روبروي شهرداري، پالك 93، واحد2تهرانشهدا-

66753172تهران - تهران، خیابان سعدي شمالی، پایین تراز مترو دروازه دولت، جنب بیمارستان امیراعلمتهرانامیراعلم-

22887548تهران - خیابان دکتر شریعتی-تقاطع میرداماد-پالك 1173-طبقه 5-واحد 9تهرانآیریسدندانپزشکی

تهراندکتر عادله رئیسی فرددندانپزشکی
تهران - تهرانپارس-نرسیده به فلکه اول تهرانپارس-خیابان حسینی-بین خیابان 107 و 109-پالك 200-ساختمان

پزشکان نگین بهار-طبقه 2-واحد 6
77930845

44539244تهران - تهرانسر-بلوار اصلی-نبش خ 15-مجتمع سهند-طبقه 2-واحد 201تهرانسهنددندانپزشکی

دندانپزشکی
دکتر عبدالحسین صبوري

زاده
33327394تهران - پیروزي-سه راه سلیمانیه-نبش خیابان زینتی افخم-پالك 370-طبقه 4تهران

88480189تهران - یوسف آباد-تقاطع فتحی شقاقیتهرانشفامهر صدرادندانپزشکی

77957519تهران - جانبازان (گلبرگ شرقی)- نرسیده به میدان نبوت_ پالك 706تهرانحقیقتتصویربرداري

88640229تهران - میدان ونک، خیابان گاندي شمالی، ساختمان گاندي، پالك 8، طبقه 6، واحد 21تهرانفریبا فرهنگدندانپزشکی

22037842تهران - بلوار آفریقا (جردن)، بلوار گلشهر، برج مرجان، پالك 7، طبقه اول، واحد101تهرانفریبا فرهنگدندانپزشکی

22273512تهران - بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان نسائ، بعد از خیابان دهم، پالك 11، طبقه اولتهرانروژاندندانپزشکی

66475663_5تهران - خیابان جمهوري، تقاطع ولیعصر، جنب فروشگاه رفاه، ساختمان اداري تجاري 24، پالك 757، طبقه چهارتهرانبهفردندانپزشکی

تهرانزکریاآزمایشگاه
تهران - آیت اله کاشانی به سمت شرق-انتهاي خیابان ورزي شمالی-کوچه یکم شرقی-ساختمان مینیاتور-پالك4-

طبقه اول
44168778

66594204تهران - خیابان ستارخان-نرسیده به باقرخان-ابتداي کوچه آفرند-روبروي دارچین-پالك 77-واحد 13تهراندکتر الهام مناديدندانپزشکی

22551644تهران - پاسداران-بین بهستان 3 و 4 -درمانگاه کوثرتهرانکوثرتصویربرداري
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44463548تهران - میدان پونک - بلوار میرزابابایی-بلوار عدل جنوبی-ساختمان پزشکان فتح-طبقه همکفتهرانایراناآزمایشگاه

-زاهدان -زاهدانعلی ابن ابیطالببیمارستان

مرکز جراحی

محدود
-زاهدان -زاهدانامام حسین

مرکز جراحی

محدود
-زاهدان -زاهدانآریا

مرکز جراحی

محدود
-زاهدان -زاهدانشفا

مرکز جراحی

محدود
-زاهدان -زاهداننبوت

-زاهدان -زاهدانامیدآزمایشگاه

بندرعباسدکتر کتایون متقیدندانپزشکی
بندرعباس- خیابان سیدجمال الدین اسدآبادي-چهارراه فاطمیه-روبروي شیرینکده- کوچه بینش 7- ساختمان رایا-

طبقه4
32211471

-اصفهان - خیابان صفحهاصفهانبیمارستان خانواده اصفهانبیمارستان

-اصفهان - خیابان شمش آبادياصفهانبیمارستان سینا اصفهانبیمارستان

-اصفهان - خیابان عسکریهاصفهانبیمارستان عسکریه اصفهانبیمارستان

-اصفهان - خ فردوسی ابتداي سیدعلیخاناصفهانآزمایشگاه بصیر اصفهانآزمایشگاه

دندان پزشکی
کلینیک دندان پزشکی شیخ

صدوق
-اصفهان - خ شیخ صدوق شمالی - کوچه 41اصفهان

دندان پزشکی
کلینیک دندان پزشکی

محتشم
-اصفهان - خ محتشم کاشانیاصفهان

دندان پزشکی
کلینیک دندان پزشکی

آزادگان
-اصفهان - خ فرایبورگاصفهان

دندان پزشکی
کلینیک دندان پزشکی

سروش
-اصفهان - خیابان سروشاصفهان

36633621اصفهان - خیابان شیخ مفیداصفهاناریترونآزمایشگاه

36633346اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی- جنب پل هوایی میر- ساختمان 70اصفهانجمآزمایشگاه

دندانپزشکی
غالمرضا اسماعیلی حسین

آبادي
32265759اصفهان - چهارراه شکر شکن- ابتداي خیابان احمد آباد - ساختمان آبی رنگ - طبقه اولاصفهان

3538248000یزد -یزدمرتاضبیمارستان

03536240061یزد -یزدمجیبیانبیمارستان

03536230030یزد -یزدمادربیمارستان

03536210010یزد -یزدسیدالشهداءبیمارستان

03536262081یزد -یزدگودرزبیمارستان

03538224000یزد -یزدشهیدصدوقیبیمارستان

03535255011یزد -یزدافشاربیمارستان
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03536260001یزد -یزدشهیدرهنمون (فرخی )بیمارستان

بیمارستان
سوانح وسوختگی شهداي

مهراب
03535250093یزد -یزد

03532242114یزد -یزدضیایی اردکانبیمارستان

03532351200یزد -یزدامام صادق میبدبیمارستان

مرکز جراحی

محدود
03537242828یزد -یزدابن سینا

03537268373یزد -یزدمیالدآزمایشگاه

03536272090یزد -یزدپارسآزمایشگاه

09133514524یزد -یزدعامل شهبازدندانپزشکی

09122496082یزد -یزدسلیمیدندانپزشکی

1732522588گرگان-بلوار نهارخوران-نبش عدالت 81گرگانلبخنددندانپزشکی

دندانپزشکی

(درمانگاه)
9166172138اهواز - کوروش-خیابان دانیال- نرسیده به فلکه-مجتمع ارسطو-طبقه 2اهوازنیایش

9355261390اهواز - اهواز-گلستان-کوي سعدي-نبش خیابان صالحی غربی-ساختمان محمدرسول اهللا-طبقه 2اهوازامین اله امیديدندانپزشکی

6132213505اهواز - خیابان نادري-بین حافظ و فردوسی-مجتمع پزشکی پارس-طبقه 2اهوازغالمرضا حتمیدندانپزشکی

32927195اهواز - نادري-خیابان کتانباف شمالی-جنب داروخانه دکتر زرگر نژاد-مجتمع پزشکی خلیج فارس-طبقه 3-واحد 3اهوازجواد دغالويدندانپزشکی

32217907اهواز - ابتداي خیابان نادري-خیابان خسروي-مجتمع پزشکی ساحل-طبقه اولاهوازخاتم االنبیافیزیوتراپی

8-3770093-0611اهواز - اتوبان لشکر-نبش خیابان سروش شمالیاهوازآپادانابیمارستان

-اهواز - کیانپارس نبش خیابان موحدین شرقی ساختمان ساماناهوازآرمانفیزیوتراپی

6-2217712-0611اهواز - خیابان شریعتی(30متري) -خیابان قنواتیاهوازاروندبیمارستان

9-3378310-0611اهواز - کیانپارس- خیابان کیانپارس- خیابان 17 شرقیاهوازآریابیمارستان

3339475-0611اهواز- کیانپارس-خیابان مهر شرقیاهوازمهربیمارستان

52331732اهواز - بندر ماه شهر-روبروي داروخانه دکتر راسخاهوازسینا راعیدندانپزشکی

مرکز جراحی

محدود
33336709-061اهواز - کیانپارس-فلکه دوم- خیابان توحید غربی (پهلوان)- پالك 110اهوازنور طب

-اهواز -اهوازقمر بنی هاشمدندانپزشکی

35516345اهواز - خیابان شریعتی بعد از میدان روبروي سجد الغدیراهوازعاجدندانپزشکی

-اهواز -اهوازطاهافیزیوتراپی

-اهواز -اهوازدکتر فیضتصویربرداري

32220554اهواز - خیابان حافظاهوازتبسمدندانپزشکی

-اهواز -اهوازمطوریانآزمایشگاه

-اهواز -اهوازدکتر حمید رضا فالحیدندانپزشکی

-اهواز -اهوازدکتر مرتضی جورابیانتصویربرداري
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-اهواز -اهوازدکتر ملک زادهدندانپزشکی

-اهواز -اهوازتاباندندانپزشکی

-اهواز -اهوازنرگسآزمایشگاه

34479922اهواز - بلوار پاسداران روبروي شهرداري منطقهاهوازمادردندانپزشکی

-اهواز -اهوازصدفدندانپزشکی

6133915690اهواز - کیان آباد-بین خیابان 20و21شرقی.مجتمع کیان.طیقه3.واحد6اهوازنیالدندانپزشکی

-اهواز -اهوازمالصدرافیزیوتراپی

-اهواز -اهوازرویانآزمایشگاه

6134462730اهواز - کوروش-نبش19اقبال ساختمان ملتاهوازمهرسودندانپزشکی

-اهواز -اهوازدکتر نازنین مجیديدندانپزشکی

-اهواز -اهوازکیانپارستصویربرداري

-اهواز -اهوازدکتر پناهی زادهآزمایشگاه

37267616-083کرمانشاه - خیابان کسري - نرسیده به بلوار سجاد - پالك71کرمانشاهکسريدندانپزشکی

8613123633اراك - خیابان شهید شیرودي (خرم)روبروي کلینیک امام رضااراكبهاراندندانپزشکی

3432228484کرمان - خ مطهري غربیکرمانراضیه فیروزبیمارستان

3432228989کرمان - خ شریعتیکرمانارجمندبیمارستان

3432220210کرمان - حد فاصل میدان بسیج چهاراه خورشید خ کامیابکرمانمهرگانبیمارستان

3433222250کرمان - کمربندي جنوبی بزرگراه امامکرمانافضلی پوربیمارستان

33225780کرمان - انتهاي خ شفاکرمانشفابیمارستان

32526280کرمان - خ استقاللکرمانسید الشهدابیمارستان

مرکز جراحی

محدود
2225157کرمان - خ خورشید خ ابن سینا شرقیکرمانآذین

034-32522629کرمان - خ استقالل ك 12کرمانکلینیک بصیرچشم پزشکی

33342478کرمان - خ سربازکرماندوازده امامکلینیک

33321990کرمان - بلوار 22 بهمن چهارراه شعبانیهکرماننیمه شعبانکلینیک

44217009بم کرمان - بلوار امامبم کرمانافالطونیانبیمارستان

3442319400کرمان -  کیلومتر 5بزرگراه خلیج فارس بم-بروات بیمارستان پاستورکرمانپاستوربیمارستان

علی ابن ابیطالببیمارستان
رفسنجان

کرمان
3434288902رفسنجان کرمان - میدان ایت اله سعیدي

3443317828جیرفت کرمان - میدان شاهدجیرفت کرمانقائمبیمارستان

32228719کرمان - چهارراه باغملیکرماندکتر یزدان پناهآزمایشگاه

32452266کرمان - ابتداي خیابان جهاد کوچه شماره2 ساختمان پزشکان میالدکرماندکتر سلیمانیآزمایشگاه
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32111409کرمان - خیابان شفا کوچه 20کرمانکیمیا مهرفیزیوتراپی

32477060کرمان - استقالل کوچه شماره 2 نبش فرعی اول سمت چپکرماناماراتیفیزیوتراپی

32440204کرمان - میدان آزادي ابتداي خیابان بهمنیار ساختمان والعصرکرمانحريآزمایشگاه

32441720کرمان - خیابان جهادکوچه 14کرمانسپهرآزمایشگاه

32532370کرمان - چهارراه خواجو روبروي استادیوم ورزشی ساختمان ولیعصرکرماندکتر رجبی زادهآزمایشگاه

32448102کرمان - چهار راه طهماسب آباد-جنب داروخانه آفتابکرماندکتر میر شکاريآزمایشگاه

33321990کرمان - بلوار 22 بهمن چهارراه شعبانیهکرمانسونوگرافی نیمه شعبانتصویربرداري

32231733کرمان - خیابان جهاد-قبل از کوچه شماره 7-ساختمان بارانکرمانسونوگرافی دکتر میرشکاريتصویربرداري

32267417کرمان - خیابان جهاد - بین کوچه 1 و 3کرمانفارابیعینک

32483336کرمان - خیابان شفا-کوچه شماره 1کرمانکرمان کلینیکدندانپزشکی

32478157کرمان - کرمان.خیابان شفا. ساختمان پزشکان شفا.طبقه دوم.واحد2055کرماندکتر محمد انتظاريدندانپزشکی

دندانپزشکی
دکتر حري (متخصص

اطفال)
32267339کرمان - خیابان بهار، قبل از کوچه جیهونکرمان

32470072کرمان - کرمان/بلوار جمهوري/خیابان امام جمعه/نبش کوچه شماره 6کرمانکلینیک ماهاندندانپزشکی

32239714کرمان - بلوار فردوسی-نبش کوچه11کرماندکتر حافظیدندانپزشکی

32468817کرمان - استقالل مجتمع صدف طبقه دومکرماندکترحمید نوريدندانپزشکی

32253640کرمان - خیابان باهنر (ناصریه)-جنب کوچه 14کرمانکلینیک جهاد دانشگاهیدندانپزشکی

32819917کرمان - بلوار هوانیروز نبش بلوار غدیر 2کرمانکلینیک سالمتدندانپزشکی

32235186کرمان - خیابان فردوسی،ساختمان پزشکان آراد ،طبقه چهارمکرماندکتر محمد حیدري زادهدندانپزشکی

32650312کرمان - بلوار جمهوري-خیابان بیهقی-بلوار پارسیان-کوچه7کرمانکلینیک سپیددندانپزشکی

32658285کرمان - بلوار جمهوري- مجتمع پزشکی برج اول-طبقه6کرماندکتر محمد علی عباس زادهدندانپزشکی

32449318کرمان - بلوار جمهوري-والفجر جنوبی-نبش کوچه شماره3کرمانکلینیک دکتر شریعتمداريدندانپزشکی

33229184کرمان - خیابان شهاب-نبش کوچه 41کرمانکلینیک شهابدندانپزشکی

32478579کرمان - خیابان استقالل-ساختمان پزشکان حکیم-طبقه دومکرمانمطب سمیرا سلطانی نژاددندانپزشکی

34384600کرمان - انار- نبش بلوار مطهري- خیابان نواب- پالك 1کرمانمطب محمد برجیدندانپزشکی

3442427599کرمان - شهرستان بافت- خیابان امام- نبش کوچه ارشاد اسالمیکرمانمطب مظفر حیدریاندندانپزشکی

3444217000بم - میدان امام (ره) ساختمان پزشکان امیرالمومنین (ع)بممطب علیرضا عرب پوردندانپزشکی

3444319699بم - خیابان امام نرسیده به میدان فرمانداري روبروي کتابخانه مرکزيبممطب سید علی نژاد سجاديدندانپزشکی

3444320992بم - خیابان امام نرسیده به درمانگاه سپاه روبروي مبل هخامنشبممطب علی بازیاردندانپزشکی

3444211584بم - خیابان امام روبروي مسجد جامع جنب قلعه شاديبممطب حسین جزینی زادهدندانپزشکی

3443212725شهرستان جیرفت-خ شهید رجایی-ساختمان پزشکان ثامن االئمه-طبقه سوم-مطب دکتر میرکهنوججیرفتمطب روح اهللا میرکهنوجدندانپزشکی

34268874کرمان رفسنجان- بلوار طالقانی-کوچه 33- پالك 9رفسنجانکلینیک ثامن الحججدندانپزشکی

http://si24.ir/Home/UsersOpinions?pageName=%2FHealthCenters%2FIndex%3Fcategory%3D%25D8%25A8%25DB%258C%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25A7%25D9%2586
http://si24.ir/Home/UsersOpinions?pageName=%2FHealthCenters%2FIndex%3Fcategory%3D%25D8%25A8%25DB%258C%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25A7%25D9%2586


4/29/2019 لیست مراکز درمانی | بیمھ سامان

si24.ir/HealthCenters/Index?category=بیمارستان 12/17

33434338780کرمان - بلوار طالقانی (سی متري)- جنب فروشگاه سپهکرمانمطب حمید جعفريدندانپزشکی

34305210-034کرمان- شهرمس سرچشمه- بلوار امام خمینیکرمانکلینیک حکیم مسدندانپزشکی

دندانپزشکی
مطب دندانپزشکی ویدا مال

حسینی
3434322445کرمان - رفسنجان-بلوار شهید مطهري- خ شهید وجدانی- جنب ساختمان پلیس +10 مطب دکتر ویدا مالحسینیکرمان

کلینیک فرهنگیاندندانپزشکی
رفسنجان

کرمان
034-34263772کرمان - رفسنجان - خیابان معلم - درمانگاه فرهنگیان

دندانپزشکی
مطب مسعود اسماعیل زاده

حصاروییه
3433423694کرمان - ابتداي خ چمران نرسیده به داروخانه دکتر زنگی اباديکرمان

3-42203171-034سیرجان کرمان - خیابان شریعتی کوچه اعال جنب بهزیستیسیرجان کرمانکلینیک مهرگاندندانپزشکی

دندانپزشکی
مطب سمانه عقیقی حاتمی

پور
42232370-034سیرجان- خیابان امام(ره)- کوي دکتر ادیب پور- جنب خرازي مادرسیرجان

3442308154کرمان - بلوار ولیعصر- روبروي سالن ورزشی امام علی. جنب مسجد ولیعصرکرمانکلینیک سیب (سیرجان)دندانپزشکی

3442232906کرمان_سیرجان چهار راه فرهنگ کلینیک تخصصی فرهنگیانسیرجان کرمانکلینیک فرهنگیاندندانپزشکی

42237109-034کرمان - سیرجان - خ امام - کوچه شهید حیدري - جنب داروخانه دکتر فتاحی زادهکرمانمطب فریده فلسفیدندانپزشکی

42231223-034کرمان- سیرجان - خ شریعتی - کوچه اعالء-رو به روي اداره بهزیستیکرمانمطب حسن چراغی پوردندانپزشکی

3434123330شهربابک - خیابان امام- کوچه 12میمند شهربابکمطب معظمه زین الدینیدندانپزشکی

دندانپزشکی
مطب سید محمد صالح

غفاري
3434119138کرمان - خیابان بهار طبقه دوم داروخانه ثمینکرمان

34118794-034کرمان - خیابان امام کوچه قلعه سنگ مجتمع رفاهکرمانمطب نوشین نوري نسبدندانپزشکی

مطب آذر نوريدندانپزشکی
شریک آباد

شهربابک
3434123773شهربابک خیابان امام کوچه قلعه سنگ ساختمان پزشکی رفا طبقه سوم مطب دندانپزشکی آذر نوري

3434129328کرمان- شهربابک-خیابان ولیعصر-ساختمان پزشکان خانم دکتر طاهرنژادکرمانمطب فرزانه مهدي زادهدندانپزشکی

3434118088شهربابک- خیابان امام- کوچه کارگر11شهربابکمطب علیرضا امینی بابکدندانپزشکی

34118088-034شهربابک- خیابان امام- کوچه کارگر 11شهربابکمطب محبوبه آقاباباییدندانپزشکی

3434113874کرمان-شهربابک-خیابان امام- کوچه شماره 12 - کوچه روبه روي پاساژ ولیعصر - مطب دکتر طاهره زین الدینیکرمانمطب طاهره زین الدینیدندانپزشکی

34119505-034شهربابک- میدان ولیعصر- روبروي شیرینی سراي ملت- ساختمان دکتر طاهرنژاد- طبقه دومشهربابکمطب زهرا جعفريدندانپزشکی

3434110079کرمان - شهربابک - میدان نماز - ابتداي خیابان شهید حفانی جنب دفتر تعاونی طهماسبی مطب دکتر داود مالییکرمانمطب داود مالییدندانپزشکی

34118466-034شهر بابک - نبش ضلع شمالی چهاراه ولیعصرشهربابکمطب حکیمه جعفریاندندانپزشکی

3924229577کرمان - خیابان امام روبروي دبیرستان امام مجتمع ستاره طبقه دومکرمانمطب نعیمه قاسمیاندندانپزشکی

36581490تبریز - بلوار استاد شهریارتبریزشهریاربیمارستان

33724011-045تبریز - اردبیل- میدان بسیج به طرف خیابان عطائیتبریزقائم اردبیلبیمارستان

33335244-045تبریز - اردبیل خ-30 متري روبروي بانک سپهتبریزآرتا(اردبیل)بیمارستان

33352116تبریز - خیابان حافظتبریزنورنجاتبیمارستان

36583811تبریز - خیابان 7 تیرتبریزشمسبیمارستان

35538701تبریز - خ-ارتش جنوبی نرسیده به باغشمالتبریزبهبودبیمارستان
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32807160تبریز - میدان قونقا اول-خ-نیروي هوائیتبریزشفابیمارستان

35532791تبریز - خ -طالقانی نرسیده به 17 شهریورتبریزمهر(تبریز)بیمارستان

34785051تبریز - خ-شریعتی جنوبیتبریزحکیمان نوربیمارستان

33328833تبریز - اول زعفرانیه میدان افالك نماتبریزولیعصر(تبریز)(بین المللی)بیمارستان

36581276تبریز - بلوار استاد شهریارتبریزمرکز جراحی محدود آبانبیمارستان

34438023تبریز - خ-22 بهمن نرسیده به میدان جهادتبریزشهید محالتیبیمارستان

34405772تبریز - میدان جهاد جنب مهدیه تبریزتبریزالغدیربیمارستان

35538947تبریز - خ-ارتش تقاطع باغشمالتبریزالزهرابیمارستان

35538947تبریز - خ-دانشگاهتبریزشهید مدنیبیمارستان

32305917تبریز - شهرك ارمتبریزعالی نسببیمارستان

34424424تبریز - میدان راه آهنتبریزطالقانیبیمارستان

35262250تبریز - خ- ششگالنتبریزکودکانبیمارستان

33893336تبریز - گلشهر پشت آپارتمان برج شهرتبریزشهداءبیمارستان

36577333تبریز - خ- عباسیتبریزنیکوکاريبیمارستان

34405772تبریز - بلوار منجمتبریزعلويبیمارستان

33347058تبریز - خ-گلگشت جنب دانشکده دندانپزشکیتبریزامام رضابیمارستان

33374223تبریز - آبرسان -برج سفید طبقه دومتبریزمحمدحسین نادرالوجوددندانپزشکی

33348950تبریز - خ-امام ایستگاه باال حمامتبریزهوشیار آذرآزمایشگاه

35535666تبریز - اول-خ-پاستور جدید تقاطع ارتشتبریزپژواكتصویربرداري

33301391تبریز - ولعصر فلکه بزرگتبریزبابک فروزاندندانپزشکی

44234022تبریز - اهرتبریزصمد رضائیدندانپزشکی

33326986تبریز -تبریزکلینیک لبخند آفریناندندانپزشکی

33290754تبریز -تبریزکلینیک آدینهدندانپزشکی

35261356تبریز - خ-خاقانیتبریززکریابیمارستان

35421571تبریز - خ-آزادي تقاطع سه راه ارتشتبریز522 ارتشبیمارستان

33804487تبریز - جاده ائل گلیتبریزرازيبیمارستان

33282692تبریز - گلکارتبریزفجربیمارستان

33463301-044ارومیه - خیابان دانشکدهارومیهآذربایجانبیمارستان

32222324-044ارومیه - خیابان امامارومیهشفابیمارستان

32222525-044ارومیه - خیابان امامارومیهصولتیبیمارستان

33478525-044ارومیه - خیابان کاشانی - کوي کیوان - بن بست اول - پالك 32ارومیهبهارکلینیک دندانپزشکی
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33444591-044ارومیه - خیابان کاشانی - مرکز درمانی طالقانیارومیهطالقانیبیمارستان

-ارومیه - خیابان مولوي - چهارراه امام رضاارومیهامام رضابیمارستان

-ارومیه - خیابان کاشانیارومیهمطهريبیمارستان

33564848سنندج،مبارك آباد،جنب مسجدسنندجدکتر بقاء سیدالشهداییبیمارستان

33565488سنندج میدان امام شافعی،خیابان شهیدبهشتیسنندجدي کلینیک نورمرکزجراحی

33239072سنندج- خیابان آبیدر پایین تر از چهار راه کوچه پرتوي پالك3سنندجدکتر حسینی نسبآزمایشگاه

33224624سنندج- خیابان پاسداران،کوچه یغموريسنندجنورآزمایشگاه

33236358سنندج - خیابان مولوي،جنب شیرینی پیمانسنندجپاستورآزمایشگاه

33234277سنندج- خیابان شهید تعریف ،جنب شهیدقاضیسنندجشفامرکز تصویربرداري

33287085سنندج- خیابان پاسداران،مجتمع تجاري کردستان،طبقه اولسنندجدکتر پویا نصرت پورمطب دندانپزشکی

کلینیک دندانپزشکی
کلینیک تخصصی

دندانپزشکی
-سنندج - خیابان پاسداران ، روبروي هتل شادي دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکیسنندج

33290240سنندج- خیابان پاسداران،طبقه فوقانی داروخانه هالل احمرسنندجمهرکلینیک دندانپزشکی

33280882سنندج- خیابان آبیدر،روبروي پیتزا آناهیتاسنندجخانوادهکلینیک دندانپزشکی

33283012سنندج- خیابان پاسداران،کوچه یغموريسنندجشفایابفیزیوتراپی

36222451سنندج - سقز- خیابان جمهوري نرسیده به میدان جمهوري،ساختمان پزشکان زرغامی،طبقه دومسنندجدکتر حامد عبديمطب دندانپزشکی

36214084سنندج - سقز- خیابان جمهوري،مجتمع پزشکی یاسسنندجدکتر معینآزمایشگاه

32229094-051مشهد - خیابان چمران -خیابان گلستان شرقی-گلستان 5مشهدآریابیمارستان

38590051-051مشهد - خیابان ملک الشعرا بهار نرسیده به سه راه استانداريمشهدبنت الهديبیمارستان

38427011-051مشهد - خیابان کوهسنگی میدان الندشتمشهدمهربیمارستان

38544315-051مشهد - خیابان رازي شرقیمشهدسینابیمارستان

38410245-051مشهد - خیابان احمد آباد، خیابان پاستور ، بین پاستور 6 و 8مشهدپاستوربیمارستان

5837223698اسفراین خیابان امام رضا 1 کوچه پزشکاناسفراینرضا جاغوريآزمایشگاه

5837221119اسفراین .میدان امام خینی زیرزمین مسجد اعظم امام خمینیاسفراینولی عصرآزمایشگاه

5837227052اسفراین .خیابان طالقانی باالتر از بانک تجارت طبقه اولاسفرایندکتر عباس قاسمی فرددندانپزشکی

583722930اسفراین .خیابان طالقانی.باالتر از بانک تجارت طبقه اولاسفرایندکتر ولی اله جعفريدندانپزشکی

36668888مشهد - مشهد بزرگراه شهید کالنتري بعد از پل قائممشهدرضويبیمارستان

513723709اسفراین-میدان امام خمینی- کوچه بانک سپهاسفرایندکتر معصومه حسین زادهدندانپزشکی

37225904-058اسفراین- خیابان امام خمینی 32اسفراینخیریه انصاردرمانگاه

مرکز جراحی

محدود
32260921-058بجنورد - بجنورد-خیابان طالقانی شرقی 11- کوچه ل پامچال-پالك29بجنوردبهار

قزوین- خیابان فردوسیقزوینمهرگانبیمارستان
028-33365160-

72
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33335411-028قزوین -خیابان فردوسیقزویندهخدابیمارستان

قزوین -بلوار خامنه ايقزوینپاستوربیمارستان
028-33378011-

18

33335411-028قزوین- شهر صنعتی البرز-بلوارسهروردي-میدان خرمشهر-جنب پارك اینانلوقزوینرحیمیانبیمارستان

مرکز جراحی

محدود
33320057-028قزوین-خیابان پادگانقزوینپارس

3-3328001-028قزوین -خیابان خیام شمالی -باالتر از بانک ملی - بن بست حکمت-پالك 453-طبقه فوقانی مانتو سراي پركقزوینکیانکلینیک دندانپزشکی

قزوین-خیابان فردوسی جنوبی- باالتر از بانک صادرات -روبروي پارکینک فردوسیقزویننیایشکلینیک دندانپزشکی
028-33243270-

71

-قزوین-خیابان فردوسی جنوبی-روبروي ساختمان پزشکان البرزقزوینعینک شهابمرکز

19-01333565012رشت - بلوار افتخاريرشتقائمبیمارستان

9-01333759790رشت - بلوار انزلیرشتآریابیمارستان

1334233رشت - بلوارقلی پوررشتپارسبیمارستان

25-01333111719رشت - گلسار بلوار سمیه نبش142رشتگلساربیمارستان

1333226556رشت - خ طالقانیرشتفامیلیبیمارستان

رشت - خ مطهريرشتفارابیکلینیک
01333334750-

51

1333731056رشت - رشت بلوار نمازرشتایرانکلینیک

1333222316رشت - الهیجان خ کاشف شرقیرشتشفا الهیجانبیمارستان

1344220379رشت - تالش خ جعفر طیاررشتطاهري تالشبیمارستان

1333123478رشت - خ سعدي پل بوساررشتآشتیانیآزمایشگاه

1333114977رشت - خ نوابرشتدانشآزمایشگاه

1333116062رشت - گلسار داروخانه شبانه روزيرشتنیلوآزمایشگاه

1333118586رشت - گلسار روبروي خ نوابرشتسیناآزمایشگاه

1333252227رشت - خ حاجی آبادرشتدکتر افراهآزمایشگاه

1333116449رشت - چهرراه گلسار کوچه معتمدینرشتآپادانادندانپزشکی

1333243630رشت - خ سردار جنگل روبروي بانک ملیرشتدکتر قاسمی نژاددندانپزشکی

1333124955رشت - فلکه صابرین جنب تاکسیرانیرشتسپهرمرکز تصویربرداري

1333755939رشت - بلوار شهید انصاري ساختمان پزشکان مارلیکرشتمارلیکمرکز تصویربرداري

1333729502رشت - بلوار شهیدانصاري جنب فنی وحرفه ايرشتنگاهمرکز تصویربرداري

1333122894رشت - رشت-چهارراه گلسار-خیابان نواب-روبروي داروخانه دکترکمالی-نبش کوچه امانی-طبقه دوم- واحد6رشتدکتر جوادي نیادندانپزشکی

1333324647رشت - خ امام خمینی-بین میدان دکتر حشمت(بانک ملی) و چهارراه میکائیلرشترازيآزمایشگاه

36284411شیراز - بلوارشهید چمران مجتمع پزشکی و ام آ ر آي مرکزي شیرازشیرازمرکزي(MRI)بیمارستان

36490411شیراز - خیابان زرگري بلواردنا بیمارستان دناشیرازدنابیمارستان
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32295631شیراز-باالترازدروازه قرآن اول شهرك گلشن اولین بریدگی سمت چپشیرازمادرو کودكبیمارستان

36231515شیراز-خیابان قصرالدشت بطرف معالی آبادبعداز بلوار شاهدشیرازقلب کوثربیمارستان

32336006شیراز- سه راه برق باالتراز چهارراه سینما سعديشیرازپارسبیمارستان وزایشگاه

323390153شیراز-بیست متري سینماسعدي نبش اردیبهشتشیرازشفابیمارستان

36311193شیراز- میدان معلم اول فرهنگ شهر جنب بانک مسکنشیرازپارسکلینیک دندانپزشکی

36288002شیراز- خیابان قصرالدشت سرگودگريشیرازقائمکلینیک دندانپشکی

32360065شیراز -خیابان هدایت غربیشیرازفرزانگانآزمایشگاه

32771011-026کرج- بلوار شهداي دانش آموزکرجقائمبیمارستان

34405073-026کرج خیابان دکتر بهشتی خیابان کسريکرجکسريبیمارستان

34427672-026کرج- جهانشهر-بلوار ماهان ضلع شمالی میدان شهید مدنی پ 45کرجچشم پزشکی نوردیدگانبیمارستان

32233777-026کرج-خیابان دکتر بهشتی-جنب نیروي انتظامیکرجامام خمینیبیمارستان

35800-026کرج- جهانشهر-میدان هالل احمر-ابتداي کوچه فریما-پالك4کرجنور البرزبیمارستان

32119000-026کرج _بلوار استقالل_بلوار شریعتی_میدان مهرانکرجتخت جمشیدبیمارستان

34434666-026کرج_گوهردشت_فلکه اول_خ شهید معینیکرجچشم پزشکی نورنگاهبیمارستان

33502347-026کرج_45متري گلشهر_خیابان شهید اکبریه(ارغوان غربی)کرجمریمبیمارستان

65577001-021تهران-شهریار-ضلع غربی تقاطع غیر همسطح سپاهشهریارنور شهریاربیمارستان

34429968-026کرج- گوهردشت-فلکه اول-ابتداي خیابان مطهري-ساختمان 20کرجبهارآزمایشگاه

44225900-026هشتگرد -خیابان امام خمینی -روبروي نظام وظیفه _مجتمع پزشکی پردیسهشتگردکوثرآزمایشگاه

32756173-026کرج -هفت تیر-طالقانی جنوبی -نبش الله 3 _مجتمع پزشکی نور- پاتولوژي جرجانیکرججرجانیآزمایشگاه

32233054-026کرج- پل آزادگان_خ برغان-روبه روي درمانگاه ثریاکرجبزرگمهرآزمایشگاه

32756290-026کرج- خ دکتر بهشتی-سه راه گوهردشت-انتهاي ولیعصر پنجمکرجرازيآزمایشگاه

34417058-026کرج -سه راه رجائی شهر-کوچه میثم2 -پالك3_ساختمان پاستورکرجپاستورآزمایشگاه

34440277-026کرج خیابان دکتر بهشتی-نرسیده به میدان سپاه-برج طاق کسري-طبقه اولکرجآرادآزمایشگاه

32207378-026کرج میدان توحید-اول بلوار بالل-جنب بانک مهر اقتصاد-پالك14کرجکاوشآزمایشگاه

32734722-026کرج -طالقانی-طالقانی جنوبی -کوچه ساجدي _ساختمان ستارهکرجپرتوآزمایشگاه

32521253-026کرج_عظیمیه_ بلوار شریعتی_ نرسیده به میدان مهران_ پالك44_ طبقه دومکرجمهرانآزمایشگاه

32119000-026کرج_میدان استقالل_بلوار شریعتی_میدان مهرانکرجتخت جمشید (خدمات پارا)آزمایشگاه

32731050-026کرج بلوار طالقانی جنوبی نبش خ قیام زرندي ساختمان گلها ط اولکرجآریادندانپزشکی

32230280-026کرج چهارراه طالقانی روبه روي بانک صادرات بن بست اول پ369کرجطالقانیدندانپزشکی

32219740-026کرج خیابان شهید بهشتی نبش کوچه بیمارستان امام خمینی برج کهن طبقه 2واحد1کرجنویندندانپزشکی

34571995-026کرج- 45متري گلشهر _روبروي بازار علیکرجابن سینادندانپزشکی
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بیمه سامان را دنبال کنید 

32730645-026کرج_طالقانی جنوبی_نبش خیابان قائم (زرندي)-باالي بانک اقتصاد نوین_ساختمان گلها_طبقه 4_واحد15کرجدکتر بهمنی نژاددندانپزشکی

36564200-026کرج - فردیس- بین کانال وفلکه سوم- طبقه فوقانی پیتزا خورشیدکرجصدفدندانپزشکی

34531994-026کرج-شاهین ویال-بنیاد- خیابان 350متري -نبش ششم شرقی -پالك2-طبقه اول تلفنکرجدکترامیرحسین نجف پوردندانپزشکی

32230280-026کرج- بین چهارراه طالقانی و میدان شهدا- ابتداي پل زیرگذر- باالي بانک دي-برج شاه کرم_ طبقه8کرجدکتر محمد ابراهیمیاندندانپزشکی

33219600-026کرج- کیانمهر- بلوار امیرکبیر- پالك 44- طبقه همکفکرجارمدندانپزشکی

33553011-026کرج- فاز4 مهرشهر-بلوار شهید رزهبانکرجدرمانگاه جامعدندانپزشکی

34215893-026کرج - خیابان شهید بهشتی- نرسیده به خیابان کسري-جنب بانک رسالت-ساختمان ولیعهدي-طبقه دومکرجدکتر بهزاديدندانپزشکی

32746800-026کرج - بلوار طالقانی جنوبی-نرسیده به 7تیر-الدن5-پالك4کرجپاسارگادفیزیوتراپی

32212283-026کرج - خ شهید بهشتی-میدان شهدا-خ بیمارستان کمالی-کوچه جلوه-ساختمان محسنی-پالك 23کرجهومنفیزیوتراپی

32747118-026کرج - چهارراه هفت تیر ، مجتمع پزشکی نورکرجنورتصویر برداري

32500190-026کرج - عظیمیه ، نرسیده به میدان مهران،پالك44کرجعظیمیهتصویر برداري

32119000-026کرج - میدان استقالل_بلوار شریعتی_میدان مهرانکرجتخت جمشید (خدمات پارا)تصویر برداري

32743135-026کرج - چهارراه طالقانی،طالقانی جنوبی ، بعداز کوچه گاز،ساختمان سبز،طبقه همکفکرجپارستصویر برداري

32255745-026کرج - چهارراه طالقانی-طالقانی شمالی-نبش نمایشگاه بهمن-بن بست نسیم-پالك 493کرجبهارتصویر برداري

36607901-026کرج - فردیس-فلکه اول-کوچه ششم شرقی-پالك 23کرجمرکزي فردیسرادیولوژي

32702364-026کرج - میدان سپاه،خیابان شهید بهشتی،بلوار قائم،بن بست میثمی ،پالك161کرجطبیبتصویربرداري

36532700-026کرج - فردیس،نرسیده به فلکه سوم،خیابان29 غربی جدید،روبروي فیزیوتراپی نیکان،طبقه دومکرجاکسیرآزمایشگاه

مرکز جراحی

محدود
32756705-026کرج - نرسیده به سه راه گوهردشت - ولیعصر4کرجدي

32264585کرج - چهارراه طالقانی - پشت ساختمان ایرانیان - کوچه شهید یادگاري - ساختمان پزشکان گالیلکرجشیخانیفیزیوتراپی

32550333کرج - عظیمیه - میدان طالقانی - مجتمع 555 - واحد8کرجمریمفیزیوتراپی

2636607901کرج - فردیس - فلکه اول - کوچه ششم شرقی-پالك 23کرجمرکزي فردیسرادیولوژي
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