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نامه اینترنتی
توضیحاتنام مرکز درمانی

١
آزمايشگاه  بصير

کازروني
اصفهاناصفهانآزمايشگاه

اصفهان خ فردوسي اول سيد

عليخان
داردآزمايشگاه

٣٢٢١٢٢٥٠

آزمايشگاه آفتاب٢ اصفهاناصفهانآزمايشگاه

خيابان بزرگمهر-کوچه شهيد

افيوني نژاد-بن بست تاجمير -پ

6

داردآزمايشگاه
٠٣١٣٢٦٦٤٣٩٩

آزمايشگاه آناليز٣ اصفهاناصفهانآزمايشگاه
خيابان عسکريه رويروي

بيمارستان عسکريه
داردآزمايشگاه

٠٣١٣٢٢٦٢٣٧٣

آزمايشگاه ابن سينا٤ نجف آباداصفهانآزمايشگاه

چهارراه شهرداري - ابتداي شيخ

بهائي مرکزي - بن بست صبا -

پالک 39

داردآزمايشگاه
٠٣١٤٢٦٤٩٤٤٤

آزمايشگاه ابوريحان٥ زرين شهراصفهانآزمايشگاه
فلکه باهنر - بلوار معلم -

آزمايشگاه ابوريحان
داردآزمايشگاه و پاتوبيولوژي

٠٣١٥٢٢٧٢٠٤٠

٦
آزمايشگاه امام علي (

ع)
فالورجاناصفهانآزمايشگاه

خيابان طالقاني کوچه جنب بانک

صادرات بن بست کافي
داردآزمايشگاه

٣٧٤٢٤٠٤٦

آزمايشگاه امداد٧ اصفهاناصفهانآزمايشگاه

ميدان جمهوري جنب بانک

مسکن کوچه مسعود پور

ساختمان نگين

داردآزمايشگاه
٣٣٣٧١٣١١

٨
آزمايشگاه امداد

مبارکه
مباركهاصفهانآزمايشگاه

اصفهان - مبارکه - بلوار شهيد

نيکبخت - سه راه بسيج - ابتداي

کوچه 12

داردآزمايشگاه
٠٣١٥٢٤٠٢٠٠٨

آزمايشگاه بهارستان٩ اصفهاناصفهانآزمايشگاه

بهارستان - خيابان الفت غربي -

حدفاصل چهاراه ايثار و ميدان

وليعصر - مجتمع ميالني طبقه

اول واحد3

داردآزمايشگاه و پاتوبيولوژي
٣٦٨٣١٩٧٦-٠٣١

١٠

آزمايشگاه

پاتوبيولوزي و ژنتيک

اريترون

اصفهاناصفهانآزمايشگاه
شيخ مفيد غربي -ازمايشگاه

اريترون
داردآزمايشگاه پاتوبيولوژي

٣٦٦٣١٩٠٦

١١
آزمايشگاه پاستور

دهاقان
اصفهاناصفهانآزمايشگاه

استان اصفهان ، شهرستان شهرضا

، بخش مرکزي ، شهر شهرضا،

حافظ غربي ، کوچه 4 ، بن بست

عشقي ، پالک 83 ، طبقه اول

داردآزمايشگاه
٠٣١٥٣٣٣٨٤٠٤

١٢
آزمايشگاه پيام

تندرستي
شهررضااصفهانآزمايشگاه

استان اصفهان - شهرضا - خيابان

صاحب الزمان - کوي سوم -

ساختمان پيام

داردآزمايشگاه
٠٣١٥٣٥١٨٣١٥

١٣
آزمايشگاه تشخيص

پزشکي سينا
زرين شهراصفهانآزمايشگاه

خيابان شهيد باهنر - ابتداي

خيابان بهشت - بن بست شهيد

يوسفي طبقه 1و2و3

داردآزمايشگاه
٥٢٢٣٦٦٠٠-٠٣١

١٤

آزمايشگاه تشخيص

طبي و پاتوبيولوژي

آکسون

اصفهاناصفهانآزمايشگاه

خيابان وحيد مياني نرسيده به

چهارراه رودکي کوچه 14و16

روبروي ساختمان عمارت

داردآزمايشگاه و پاتوبيولوژي
٣٠-٣٧٨٦٤٧٢٩-٠٣١

آزمايشگاه تهران١٥ تيراناصفهانآزمايشگاه
استان اصفهان - تيران - بن بست

پشت بانک سپه مرکزي
داردآزمايشگاه

٠٣١٤٢٢٢٠٣٣١
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آزمايشگاه تيران١٦ تيراناصفهانآزمايشگاه
استان اصفهان - تيران - بلوار

طالقاني مرکزي - جنب بانک ملت
داردآزمايشگاه

٠٣١٤٢٢٢٠٣٣١

١٧
آزمايشگاه خاتم

االنبياء
خميني شهراصفهانآزمايشگاه

خيابان بوعلي -روبروي بيمارستان

آيت اله اشرفي اصفهاني -

پزشکان پارسيان طبقه همکف

داردآزمايشگاه و پاتوبيولوژي
٣٣٦٣٧٢٦٠-٠٣١

آزمايشگاه دکتر باقري١٨ مباركهاصفهانآزمايشگاه

اصفهان .مبارکه . ابتداي خيابان

بيسج شمالي مجتمع سالمت

طبقه زير زمين

داردآزمايشگاه پاتو بيولوژي
٥٢٤١٩٠٠٣

١٩
آزمايشگاه دکتر

برادران
اصفهاناصفهانآزمايشگاه

چهرراه فلسطين - اول خيابان

فردوسي - ساختمان حکيم

جنببانک رفاه

داردآزمايشگاه و پاتوبيولوژي
٣٢٢٣٢٠٣٨-٠٣١

٢٠
آزمايشگاه دکتر

شريفي
اصفهاناصفهانآزمايشگاه

دروازه شيراز ابتداي چهار باغ باال

مقابل استخر انقالب بن بست

دادستان

داردآزمايشگاه
٠٣١١٦٦٩٤٦١١

٢١
آزمايشگاه دکتر

فوالدي
اصفهاناصفهانآزمايشگاه

خيابان آمادگاه ساختمان آژند

طبقه سوم aبلوک
داردآزمايشگاه

-٣٢٢٤٠٨٨٧

٣٢٢٣٢٩١٠

٢٢
آزمايشگاه دکتر

قديريان
شهررضااصفهانآزمايشگاه

خيابان حکيم فرزانه - مجتمع

پزشکي مرکزي
داردآزمايشگاه و پاتوبيولوژي

٥٣٥٤٤٢٠٠-٠٣١

٢٣
آزمايشگاه دکتر

مؤمني
اصفهاناصفهانآزمايشگاه

فالورجان - بلوار بسيج - روبروي

بيمارستان امام خميني (ره)
داردآزمايشگاه

٠٣١٣٧٤٢٨٧٩٣

٢٤
آزمايشگاه رازي

بهارستان
بهارستان - خيابان فرشتهاصفهاناصفهانآزمايشگاه داردآزمايشگاه

٣٦٦٩٣٩٢٠

٢٥
آزمايشگاه سجاد

نجف آباد
نجف آباداصفهانآزمايشگاه

استان اصفهان - نجف آباد -

خيابان امام  - روبروي بانک ملي

مرکزي - کوچه ايران نژاد

داردآزمايشگاه
٠٣١٤٢٦٤٢٢٨٢

٢٦
آزمايشگاه سيد

الشهداء(ع)
شهررضااصفهانآزمايشگاه

خيابان انقالب اسالمي -فرعي 44

ساختمان قمر بني هاشم -
داردآزمايشگاه و پاتوبيولوژي

٥٣٥٤٩٠٦٠-٠٣١

٢٧
آزمايشگاه شفا

خميني شهر
ميدان امام - اول خيابان بوعليخميني شهراصفهانآزمايشگاه داردآزمايشگاه

٠٣١٣٣٦٣٧١٧٩

٢٨
آزمايشگاه شفا

شهرضا
شهررضااصفهانآزمايشگاه

خيابان شهيد بهشتي - فرعي 38 -

ساختمان شفا
داردآزمايشگاه

٠٣١٥٣٢٢٥٣٥٣

آزمايشگاه شفاء٢٩ نائيناصفهانآزمايشگاه
خيابان - پاسداران - جنب پارک

الله
داردآزمايشگاه و پاتوبيولوژي

٤٦٢٩١٠٣٨

٣٠
آزمايشگاه کخ

اصفهان
اصفهاناصفهانآزمايشگاه

چهارباغ باال - ابتداي کوچه 37 -

ساختمان جم - طبقه اول
داردآزمايشگاه

٠٣١٣٦٦١٢٩٥٣

آزمايشگاه کسري٣١ اصفهاناصفهانآزمايشگاه
خيابان شمس ابادي روبروي

بيمارستان عيسي بن مريم
داردآزمايشگاه

٣٢٢٤٠٩٦٥

٣٢
آزمايشگاه گلدشت

نجف آباد
نجف آباداصفهانآزمايشگاه

اصفهان - نجف آباد - گلدشت -

بلوار امام - جنب شهرداري طبقه

زير زمين

داردآزمايشگاه
٠٣١٤٢٢٣٥٤٧٨
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٣٣
آزمايشگاه مرکزي

زرين شهر
زرين شهراصفهانآزمايشگاه

خ شريعتي غربي کوي شهيد

واعظي بن بست محمد ساختمان

نيايش

داردآزمايشگاه
٠٣١٥٢٢٣٣٦٤٦

آزمايشگاه ملل٣٤ اصفهاناصفهانآزمايشگاه
بزرگراه شهيد آقابابائي شهرک

سالمت پارت دو
داردآزمايشگاه

٣٥٥٤٨٠٥٨

آزمايشگاه مهرياوري٣٥ فوالد شهراصفهانآزمايشگاه
خيابان a2 فوالدشهر محله

طالقاني روبروي بانک صادرات
داردآزمايشگاه

٥٢٦٢٨٨٨٨

آزمايشگاه ميالد٣٦ اصفهاناصفهانآزمايشگاه

خيابان امادگاه روبروي داروخانه

اصفهان بن بست ميالد ساختمان

ميالد

داردآزمايشگاه
٣٢٢٠٩٥٥٦

٣٧
آزمايشگاه وصال

گلپايگان
گلپايگاناصفهانآزمايشگاه

استان اصفهان - گلپايگان -

ابتداي خيابان 17 تن - جنب

صندوق تعاون اسالمي

داردآزمايشگاه
٠٣١٥٧٤٢٢٩٤١

٣٨
آزمايشگاه هشت

بهشت
اصفهاناصفهانآزمايشگاه

خ هشت غربي بين گلزارو ملک

آزمايشگاه هشت بهشت
داردآزمايشگاه

٣٢٦٦٥٥١٥

پاستور٣٩ ميدان کمال الملکكاشاناصفهانآزمايشگاه داردآزمايشگاه
٥٥٤٤١١٦٢

دکتر رحمتي٤٠ كاشاناصفهانآزمايشگاه
کاشان خيابان شهيد بهشتي جنب

داروخانه طبسي
داردآزمايشگاه

٥٥٤٦٥٢١٧

دکتر سلطان٤١ كاشاناصفهانآزمايشگاه

خيابان شهيد بهشتي - ابتداي

ايمان جنوبي - ساختمان پزشکان

نيکان

دارد----
٥٥٥٨٢١٨٥

دکتر نيکخواه٤٢ كاشاناصفهانآزمايشگاه
خيابان بهشتي مجتمع پزشکان

اميرکبير دکتر نيکخواه
داردآزمايشگاه

٠٣١٥٥٤٤٢٢٧٧

رفرانس کاشان٤٣ کاشانكاشاناصفهانآزمايشگاه ندارد----

فردوسي٤٤ اصفهاناصفهانآزمايشگاه
اصفهان-شاهين شهر-خ فردوسي

شرقي پ 46 2
دارد----

٥٢٧٢٠١٠

ميرزايي٤٥ كاشاناصفهانآزمايشگاه
کاشان خيابان شهيد بهشتي

ابتداي زيارتي مجتمع پزشکان دي
داردآزمايشگاه

٥٥٥٨٠٦٠٠

نوبل٤٦ اصفهان سه راه حکيم نظامياصفهاناصفهانآزمايشگاه داردآزمايشگاه
٣٦٢٤٦٢٠٤

آيت اله يثربي٤٧ كاشاناصفهانبيمارستان

بلوار قطب راوندي-بلوار پرست

ار-جنب مجتمع بيمارستاني شهيد

بهشتي

دارد----
٤٠-٥٥٦٢١٥٣١-٠٣١

اخوان کاشان٤٨ کاشانكاشاناصفهانبيمارستان ندارددولتي

٤٩
بيمارستان امام

خميني (ره) جرقويه
اصفهانبيمارستان

محمد آباد

جرقويه
کيلومتر60 - نيک آباد جرقويه داردبيمارستان

٢-٤٦٦٢٢٨٠١-٠٣١

٥٠
بيمارستان تخصصي

عسکريه (ع)
اصفهان خيابان عسکريهاصفهاناصفهانبيمارستان دارد----

٢٢٥٠٠٤١-٢٩٢٩
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٥١
تخصصي خانواده (

بهارستان) اصفهان
اصفهاناصفهانبيمارستان

سه راه حکيم نظامي - بلوار صفه -

نرسيده به بيمارستان الزهرا
دارد----

٦٢٥٩١٩٦-٩

رجائي آران و بيدگل٥٢ آران و بيدگلآران و بيدگلاصفهانبيمارستان ندارددولتي

سعدي اصفهان٥٣ آئينه خانهاصفهاناصفهانبيمارستان ندارد----
٢٦٤٥١٠٥

٥٤
سيدالشهداء آران و

بيدگل
آران و بيدگلآران و بيدگلاصفهانبيمارستان ندارددولتي

شهيد بهشتي کاشان٥٥ کاشانكاشاناصفهانبيمارستان ندارددولتي

٥٦
شهيد منتظري نجف

آباد
نجف آباداصفهاناصفهانبيمارستان دارددولتي

٤٢٦٤٣٠٠٠-٠٣١

کارگر نژاد٥٧ کاشانكاشاناصفهانبيمارستان ندارداعصاب و روان
٥٥٥٩١١١

گلديس٥٨ شاهين شهرشاهين شهراصفهانبيمارستان ندارد----

متيني کاشان٥٩ کاشانكاشاناصفهانبيمارستان ندارددولتي

٦٠

معاونت  بهداشتي

دانشگاه علوم پزشکي

کاشان

کاشانكاشاناصفهانبيمارستان ندارد----
٥٥٤٢٠٠٢٩

ميالد کاشان٦١ كاشاناصفهانبيمارستان
خيابان شهيد بهشتي - کوچه

شهيد ديمي(قنادي نانک)
دارد----

٤٤٦١٧١٧

نقوي کاشان٦٢ کاشانكاشاناصفهانبيمارستان ندارددولتي

٦٣
و دارالشفا حضرت

زهرا مرضيه (س)
ميدان قدساصفهاناصفهانبيمارستان دارد----

٣٤٤٥٦٠٦١

پارس٦٤ شاهين شهراصفهانداروخانه
اصفهان شاهين شهر خ فردوسي

فرعي 1 شرقي مجتمع پارس
ندارد----

٤٥٢٧٨١٩٤

٦٥
داروخانه دکتر

جانثاري
اصفهاناصفهانداروخانه

اصفهان خ مفتح روبرو مجتمع

ستاره اي داروخانه دکتر جانثاري
نداردداروخانه

٣٤٢٠٧٨٥٩

داروخانه دکتر زماني٦٦ اصفهاناصفهانداروخانه
خانه اصفهان - خ گلخانه - جنب

مسجدالمحمود
نداردداروخانه

٣٤٣٨١٤٥١

٦٧
داروخانه دکتر

شکوري
نائين - ابتداي خيابان امامنائيناصفهانداروخانه داردداروخانه

٠٣١٤٦٢٥٦٠٦٤

داروخانه دکتر طاالري٦٨ بلوار مطهري- b4 فوالدشهر -محلهفوالد شهراصفهانداروخانه داردداروخانه
٥٢٦٢٩٥٥٢

٦٩
داروخانه دکترامير

مهدي غالم پور
ابتداي خيابان پيرنيانائيناصفهانداروخانه داردداروخانه

٠٣١٤٦٢٦٢٢٠٤

٧٠
داروخانه روزانه دکتر

توکلي
شاهين شهراصفهانداروخانه

شاهين شهر خ فردوسي فرعي 1

غربي
نداردداروخانه

٤٥٢٤٣٣٦٤



بیمه البرز

لیست مراکز درمانی

تاریخ تهیه گزارش ١٤٠٠/٠٧/١٢

٥

آدرساستانردیف تلفنشهرنوع مرکز
صدور معرفی

نامه اینترنتی
توضیحاتنام مرکز درمانی

٧١
داروخانه شبانه روزي

دکتر صادقيان
خميني شهراصفهانداروخانه

خيابان اشرفي اصفهان (کهندژ) -

خيابان شمس تبريزي- داروخانه

دکتر صادقيان

دارد----
٣٣٦٥٤٥٩٩

داروخانه کيميا٧٢ اصفهان شاهين شهر خيابان عطارشاهين شهراصفهانداروخانه نداردپاراکلينيکي
٤٥٢٢٤٥٧٧

دکتر خياط کاشاني٧٣ كاشاناصفهانداروخانه
کاشان بلوار قطب راوندي

بيمارستان آيت الله يثربي (ره)
داردداروخانه

٥٥٥٨٤٢٧٣

شفا٧٤ كاشاناصفهانداروخانه
خيابان شهيد بهشتي ساختمان

پزشکان اميرکبير
داردداروخانه

٥٥٤٥٤٥٦١

شهرآرا٧٥ بلوار امام - کلينيک شهرآراشاهين شهراصفهانداروخانه ندارد----
٠٣١٢-٥٢٤٤٢٤٢

کوثر٧٦ كاشاناصفهانداروخانه
خيابان آيت الله کاشاني-نبش

کوي انديشه 21
داردداروخانه

٥٥٤٥٩١٦٤

مرجان٧٧ کاشان-ميدان کمال الملکكاشاناصفهانداروخانه داردداروخانه
٥٥٤٤٤٠٨٤

نقوي کاشان٧٨ کاشانكاشاناصفهانداروخانه ندارد----

هالل احمر اصفهان٧٩ پل خواجو - بلوار آئينه خانهاصفهاناصفهانداروخانه ندارد----
٦٦١٠٠٤١-٢

٨٠

خيريه حضرت قمر

بني هاشم ع نجف

آباد

نجف آباداصفهاندرمانگاه

استان اصفهان ، شهرستان نجف

آباد ، بخش مرکزي ، شهر نجف

آباد، محله آيت اله ايزدي ، کوچه

شميم ، خيابان آيت الله حججي ،

پالک 26 ، طبقه همکف

دارددرمانگاه
٠٣١٤٢٧٤٤١١٦

٨١
درمانگاه شبانه روزي

پارس
اصفهاناصفهاندرمانگاه

شاهين شهر خ فردوسي فرعي 1

شرقي ساختمان 61
داردکلينيک

٤٥٢٧٨٠٠٣

٨٢
درمانگاه شبانه روزي

جي
خيابان جي تقاطع همدانياناصفهاناصفهاندرمانگاه دارددرمانگاه

٣٥٢٣٢٢٤٤

٨٣
درمانگاه شبانه روزي

حکيم نجف آباد
نجف آباداصفهاندرمانگاه

استان اصفهان - شهرستان نجف

آباد - خيابان شرييعتي شرقي -

جنب خيابان يزدان مهر - پالک

بخش مرکزي - شهر نجف 463

آباد-محله 17شهريور-خيابان

يزدانمهر-خيابان شريعتي-پالک

طبقه همکف--465

دارددرمانگاه
٠٣١٤٢٧٤٣١٠١

٨٤

درمانگاه شبانه روزي

دارالشفاء ابو

فاضل(ع)

شاهين شهراصفهاندرمانگاه

بلوار امام - انتهاي خيابان رازي -

بلوار سهراب سپهري - خيابان

ملک الشعراءبهار -جنب سيتي

سنتر نور - پالک52

درمانگاه دندانپزشکي شامل

دندانپزشکان عمومي)

ومتخصص )

دارد
٤٥٢٠١٨٠١-٠٣١

٨٥
درمانگاه شبانه روزي

ميالد شاهين شهر
شاهين شهراصفهاندرمانگاه

استان اصفهان - شاهين شهر -

خيابان عطار - فرعي 11 شرقي
دارددرمانگاه

٠٣١٤٥٩٢٩

٨٦
درمانگاه قدس

خميني شهر
خميني شهراصفهاندرمانگاه

اصفهان - خميني شهر - خيابان

اشرفي اصفهاني
دارددرمانگاه

٠٣١٣٣٦٧٧٠٠٨



بیمه البرز

لیست مراکز درمانی

تاریخ تهیه گزارش ١٤٠٠/٠٧/١٢

٦

آدرساستانردیف تلفنشهرنوع مرکز
صدور معرفی

نامه اینترنتی
توضیحاتنام مرکز درمانی

٨٧
درمانگاه ياس

فالورجان
فالورجاناصفهاندرمانگاه

خ مطهري جنب هالل احمر

درمانگاه ياس
دارددرمانگاه

٠٣١٣٧٤٣٢١١٢

٨٨
سجاد (درمانگاه

تخصصي داخلي)
دهقاصفهاندرمانگاه

شهر دهق- بلوار ولي عصر-

موسسه خيريه حضرت ابوالفضل

درمانگاه شامل : تصوير برداري-

آزمايشگاه - دندانپزشکي -

ويزيت وپانسمان و بخيه

دارد
٤٢٢٧٥٥٥٣٤

سرم درماني٨٩ خيابان بابا افضلكاشاناصفهاندرمانگاه ندارددرمانگاه عمومي
٥٥٤٥٠٠٢٤

شبانه روزي شهرآرا٩٠ بلوار امام - کلينيک شهرآراشاهين شهراصفهاندرمانگاه دارد----
٠٣١٢-٥٢٤٤٢٤٢

شبکه بهداشت٩١ بلوار امام خمينيآران و بيدگلاصفهاندرمانگاه ندارددرمانگاه عمومي
٥٤٧٢٥٩٠٢

گالبچي٩٢ خيابان امام خميني(ره)كاشاناصفهاندرمانگاه ندارددرمانگاه عمومي

٩٣
و دندانپزشکي

کلينيک شهرآرا
بلوار امام - کلينيک شهرآراشاهين شهراصفهاندرمانگاه نداردقراداد دندانپزشکي دارد

٠٣١٢-٥٢٤٤٢٤٢

درمانگاه جم کاشان٩٤ كاشاناصفهاندندانپزشکي
خيابان اميرکبير - جنب بيمارستان

متيني
ندارد----

٥٥٣١٥١٩٠

٩٥
درمانگاه دندانپزشکي

آريا
اصفهاناصفهاندندانپزشکي

اصفهان خيابان امام خميني

درمانگاه آريا طبقه 6
ندارددرمانگاه دندانپزشکي

٣٣١٨٨٠٣-٠٣١١

٩٦
درمانگاه دندانپزشکي

اديب
اصفهاناصفهاندندانپزشکي

توحيد مياني- مابين کوچه

و14 ساختمان آريا - طبقه 125

درمانگاه دندانپزشکي شامل

دندانپزشکان عمومي)

ومتخصص )

دارد
٣٦٢٨٢٧٦٧-٠٣١

٩٧
درمانگاه دندانپزشکي

فردوسي
شاهين شهراصفهاندندانپزشکي

شاهين شهر خيابان رازي فرعي 1

غربي
داردکلينيک دندانپزشکي

٣-٤٥٢٧٤٤٤١

٩٨
درمانگاه دندانپزشکي

ماهان
چهارراه شهردارينجف آباداصفهاندندانپزشکي

درمانگاه دندانپزشکي شامل

دندانپزشکان عمومي)

ومتخصص )

دارد
٠٣١٤٢٦٤٣٤٢٠

٩٩
درمانگاه دندانپزشکي

مهر
آران و بيدگلاصفهاندندانپزشکي

آران و بيدگل، بلوار شهيد

شاهميرزايي،کلينيک دندانپزشکي

مهر

ندارددرمانگاه دندانپزشکي
٥٤٧٢٢٢٢١

١٠٠
درمانگاه دندانپزشکي

مهرگان
نجف آباداصفهاندندانپزشکي

خيابان امام کوچه شهيد حبيب

منتظري (خانه معلم سابق)
دارددرمانگاه دندانپزشکي

٤٢٦٤٩١٥١

١٠١
درمانگاه دندانپزشکي

نور
اصفهان چهارراه رزمندگاناصفهاناصفهاندندانپزشکي داردکلينيک دندانپزشکي

٣٤٤٠٤١٥١

١٠٢
درمانگاه شبانه روزي

دندانپزشکي بهارا
اصفهاناصفهاندندانپزشکي

کاوه سه راه ملک شهر ابتداي

بهارستان
نداردکلينيک دندانپزشکي

٣٤٤٠٤١١٤

دندانپزشکي١٠٣ آران و بيدگل خيابان زينبيهآران و بيدگلاصفهاندندانپزشکي نداردجراح -دندانپزشک
٥٤٧٢٧٣٠٣٩٠

١٠٤
دندانپزشکي دکتر

حميد رضاملت
نائيناصفهاندندانپزشکي

ميدان امام- ابتداي خيابان شهيد

رجائي
داردجراح -دندانپزشک

٤٦٢٦١١٨٨



بیمه البرز

لیست مراکز درمانی

تاریخ تهیه گزارش ١٤٠٠/٠٧/١٢

٧

آدرساستانردیف تلفنشهرنوع مرکز
صدور معرفی

نامه اینترنتی
توضیحاتنام مرکز درمانی

دندانپزشکي زمرد١٠٥ اصفهاناصفهاندندانپزشکي
خيابان شمس آبادي- جنب بانک

سينا - ساختمان دي

درمانگاه دندانپزشکي شامل

دندانپزشکان عمومي)

ومتخصص )

دارد
٠٣١٣٢٣٣١٣٤٠

١٠٦
دندانپزشکي

سپاهانشهر
اصفهاناصفهاندندانپزشکي

سپاهان شهر خ غدير جنب م

غدير ساختمان عقيق يک ش 56
داردکلينيک دندانپزشکي

٠٩١٩١١٤٣٦٨٧

دندانپزشکي ستاره١٠٧ اصفهاناصفهاندندانپزشکي
خانه اصفهان - فلکه نگهباني -

درمانگاه دندانپزشکي ستاره
ندارددرمانگاه دندانپزشکي

٣٣٣٤٤٩٨٢

١٠٨
دندانپزشکي شيخ

صدوق
اصفهاناصفهاندندانپزشکي

اصفهان خ شيخ صدوق شمالي

بين مفيد و چهارراه نيکبخت

کوچه 41

دارددندانپزشکي
٣٦٦٣٩٨٧٥

دندانپزشکي مارال١٠٩ اصفهاناصفهاندندانپزشکي

اصفهان - خيابان بزرگمهر - خيابان

شهيد مفتح - جنب بانک ملي -

ساختمان آسيا - طبقه سوم

نداردکلينيک دندانپزشکي
٣٢٢٧٤٧٥٧

دندانپزشکي مهروماه١١٠ اصفهاناصفهاندندانپزشکي

خيابان سجاد ابتداي خيابان

ارباب جنب پارکينگ شهرداري

نبش کوچه 21

ندارددرمانگاه دندانپزشکي
٣٦٦٢٥٤٨١

١١١
دندانپزشکي هشت

بهشت
اصفهاناصفهاندندانپزشکي

اصفهان خيابان هشت بهشت

غربي
دارد----

٣٢٦٧٣٠٠١

١١٢
سيد علي جاللي

چيمه
آران و بيدگل خيابان محمد هاللكاشاناصفهاندندانپزشکي ندارددندانپزشک

٠٩١٣٣٦٢٠٧١٥

١١٣
کلينيک دندانپزشکي

شبانه روزي آبان
خميني شهراصفهاندندانپزشکي

منظريه ميدان نماز ابتداي خيابان

سروش
نداردکلينيک دندانپزشکي

٣٣٦٠٦٠٦٠

١١٤
کلينيک دندانپزشکي

طه
اصفهاناصفهاندندانپزشکي

اصفهان خ شريف واقفي چهارراه

ابوالحسن روبروي شيريني نگار
ندارددندانپزشكي

٣٢٦٧٠٠٤٧

١١٥
کلينيک دندانپزشکي

غدير
خميني شهراصفهاندندانپزشکي

خميني شهر ميدان قدس جنب

بانک سپه ساختمان غدير

درمانگاه شبانه روزي غدير

دارددندانپزشک
٣٣٥٨٠٢٧١

کلينيک سپنتا١١٦ اصفهاناصفهاندندانپزشکي

انتهاي خيابان عالمه اميني -

ميدان پرديس - ساختمان انوشه -

طبقه سوم

نداردکليه تخصص ها
٣٢٦١٦١٥١

١١٧
مطب دندانپزشکي

دکتر حميد رضا دباغ
فوالد شهراصفهاندندانپزشکي

جنب بانک ملت-- b5 چهارراه

ساختمان ويستا - طبقه دوم
داردجراح -دندانپزشک

٥٢٦٣٥٦٥٢-٠٣١

١١٨
مطب دندانپزشکي

دکتر نفيسه قاسمي
اصفهاناصفهاندندانپزشکي

خانه اصفهان- خيابان گلخانه

مقابل مسجدالمحمود-ساختمان-

تيام-طبقه2 واحد9

داردجراح -دندانپزشک
٣٤٤٤٠٩٧٢-٠٣١

١١٩
بينائي سنجي و

عينک رتينا
اصفهاناصفهانعينک سازي

خيابان آتشگاه  منارجنبان کوچه

توحيد کوچه شهيد حسن نصر

نبش بن بست هفتم

نداردعينک سازي و عينک فروشي
٣٧٧٣١٥١٨

عينک چشمان١٢٠ مباركهاصفهانعينک سازي
خيابان بسيج شمالي - روبروي

داروخانه دکتر صرامي
داردعينک سازي و عينک فروشي

٠٣١٥٢٤١٤٥٦٦



بیمه البرز

لیست مراکز درمانی

تاریخ تهیه گزارش ١٤٠٠/٠٧/١٢

٨

آدرساستانردیف تلفنشهرنوع مرکز
صدور معرفی

نامه اینترنتی
توضیحاتنام مرکز درمانی

عينک ديد دوم١٢١ نائيناصفهانعينک سازي
خيابان امام خميني - روبروي

مخابرات قديم
داردعينک سازي و عينک فروشي

٠٣١٤٦٢٥٩٧٠٢

عينک سازي حميد١٢٢ اصفهاناصفهانعينک سازي
زرين شهر خيابان با هنر بلوار

باهنر پالک 140
داردعينک ساز و اپتومتريست

٥٢٢٧٢٠٢٧

عينک شهر١٢٣ شاهين شهراصفهانعينک سازي
بلوار امام-درمانگاه شهر ارا -طبقه

زيرين داروخانه- عينک شهر
داردعينک ساز و اپتومتريست

٠٣١٤٥٢٧٤٢٤٥

عينک طبي بيناسبز١٢٤ خيابان ارباب- جنب کوچه 13اصفهاناصفهانعينک سازي داردعينک سازي و عينک فروشي
٣٦٦١٧٨٤٤-٠٣١

کانون عينک١٢٥ اصفهاناصفهانعينک سازي

خيابان بزرگمهر- ساختمان

ميرداماد - مقابل بيمارستان شهيد

صدوقي

نداردعينک سازي و عينک فروشي
٣٢٦٤٤٠٣٢-٠٣١

١٢٦
مرکز بينائي سنجي و

عينک سازي ايما
اصفهاناصفهانعينک سازي

خيابان امام خميني نرسيده به

خيابان شريف رهنان روبروي گز

سکه درمانگاه آريا طبقه سوم

ندارداپتومتريست وعينک ساز
٣٣٣٣٩٠٠٤

١٢٧

موسسه بينايي

سنجي وعينک سازي

وزرا

اصفهاناصفهانعينک سازي
اصفهان خ مدرس 100 متر بعد از

بيمارستان فيض
نداردعينک ساز و اپتومتريست

٣٤٤٥٥٧٢٩

اميد١٢٨ كاشاناصفهانفيزيوتراپي
فاز 2 ناجي آباد بلوار بوستان

ابتداي خيابان بهارستان
دارد----

٥٥٤٣٤٠٠٥

ثمين١٢٩ كاشاناصفهانفيزيوتراپي

خيابان شهيد رجايي -روبروي

پاساژ ملت-ساختمان پزشکي

مرکزي

دارد----
٥٥٤٤٨٤٤١

دکتر کشاورز١٣٠ كاشاناصفهانفيزيوتراپي
ميدان امام حسين ، خيابان شهيد

مدرس ، نبش سياست هفتم
داردفيزيو تراپي

٥٥٣١٩٧١٢

شاهرخ١٣١ كاشاناصفهانفيزيوتراپي
بلوار چمران -نبش کوچه امام

حسن مجتبي -
داردفيزيوتراپي

٤-٠٣١٥٥٢٢٣٤٦٣

فارابي١٣٢ کاشان خيابان ايت الله کاشانيكاشاناصفهانفيزيوتراپي داردفيزيوتراپي
٥٥٤٤٢٨٩٨

فيزيوتراپي بهبود١٣٣ مباركهاصفهانفيزيوتراپي

خيابان بسيج شمالي - ابتداي

بلوار شهيد يزدان - روبروي

پارکينگ طبقاتي کلينيک

فيزيوتراپي بهبود

داردفيزيو تراپي
٥٢١٤٤٩٠-٠٣١

١٣٤
فيزيوتراپي خاتم

االنبياء
شهررضااصفهانفيزيوتراپي

چهارراه حکيم فرزانه- ابتداي

خيابان انقالب اسالمي - فرعي 41
داردفيزيو تراپي

٥٣٥٠٧٣٠٨-٠٣١

فيزيوتراپي کوثر١٣٥ اصفهاناصفهانفيزيوتراپي
خ طيب -نرسيده به مسجد

سيد-روبروي مسجد درب کوشک
داردفيزيو تراپي

٣٢٢٠٥٢٣٠

١٣٦
فيزيوتراپي کوثر

شهررضا
شهررضااصفهانفيزيوتراپي

استان اصفهان - شهرضا - خيايان

دکتر بهشتي - ميدان هالل احمر
داردفيزيو تراپي

٠٣١٥٣٢٣٨٩٥٥

فيزيوتراپي گلستان١٣٧ اصفهاناصفهانفيزيوتراپي

خيابان رباط دوم- بعدازشيريني

سراي مادر - مجتمع نقشينه-طبقه

سوم

داردفيزيو تراپي
٣٤٤٢٩٨٧٨-٠٣١



بیمه البرز

لیست مراکز درمانی

تاریخ تهیه گزارش ١٤٠٠/٠٧/١٢

٩

آدرساستانردیف تلفنشهرنوع مرکز
صدور معرفی

نامه اینترنتی
توضیحاتنام مرکز درمانی

کسري١٣٨ كاشاناصفهانفيزيوتراپي

ميدان امام حسين (ع)-ابتداي

خيابان مال محسن-ساختمان

الماس شهر

داردفيزيوتراپي
٥٥٣١٩٣٩٣

١٣٩
دندانپزشکي آفتاب

طالئي
زرين شهراصفهانكلينيك

خيابان باهنر- جنب بانک سپه -

کوچه شهيد احمدي - پالک 135

درمانگاه دندانپزشکي شامل

دندانپزشکان عمومي)

ومتخصص )

دارد
٥٢٢٧٠٤٧٨-٠٣١

١٤٠
دندانپزشکي بهشت

لبخند
اصفهاناصفهانكلينيك

خيابان بزرگمهر - ابتداي خيابان

هشت بهشت غربي - ساختمان

صوفيا

درمانگاه دندانپزشکي شامل

دندانپزشکان عمومي)

ومتخصص )

ندارد
٣٢٦٤٧٧٩٠-٠٣١

دندانپزشکي تبسم١٤١ اصفهاناصفهانكلينيك

خيابان احمد آباد - روبروي گلزار -

خيابان خواجه نظام الملک -

مجتمع نظام الملک

درمانگاه دندانپزشکي شامل

دندانپزشکان عمومي)

ومتخصص )

ندارد
٣٢٥٠٤٩٣٦-٠٣١

دندانپزشکي مدائن١٤٢ اصفهاناصفهانكلينيك
خيابان آيت اله مدرس- خيابان

شهيد ضابط زاده - نبش فرعي 3

درمانگاه دندانپزشکي شامل

دندانپزشکان عمومي)

ومتخصص )

دارد
٠٣١٣٤٤٧٧٠٠١

١٤٣
کلينيک قلب ايران

زمين
اصفهاناصفهانكلينيك

اصفهان-خ قائم مقام فر

اهاني(سپهساالر)-خ طيب ا

فهاني-خ باغ ارم

داردقلب و عروق
٣٦٣٠٣٧٧٢

١٤٤
مرکز فوق تخصصي

ديابت صدرا
كاشاناصفهانكلينيك

خيابان اميرکبير قبل از چهارراه

اميرالمومنين
داردآزمايشگاه پاتوبيولوژي

٥٥٣٣٢٢٧٦

١٤٥MRI کاشان کاشانكاشاناصفهانمرکز ام.آر.آي ندارد----

١٤٦

دکترنگين خسروي

راديولوژي دهان فک

و صورت

شاهين شهراصفهانمركز تصوير برداري
خيابان فردوسي شرقي اول پارس

پالک 82 طبقه 3 واحد 16

تصويربرداري دهان ،فک

وصورت
دارد

٤٥٢٧٧٩٥٠

١٤٧

راديولوژي و

سونوگرافي دکتر

مسعود عصارزادگان

اصفهاناصفهانمركز تصوير برداري

خيابان عسکريه - روبروي

بيمارستان عسکريه - کوچه حکيم

شفايي - بن بست سادات - پالک

18

نداردراديولولوژي و سونوگرافي
٣٢٢٩٢٩٩٢-٠٣١

١٤٨
راديولوژي و

سونوگرافي فرجاد
اصفهاناصفهانمركز تصوير برداري

بهارستان ميدان ولي عصر ابتداي

الفت غربي ساختمان آسمان طبقه

سوم

داردسونوگرافي و راديو لوژي
٠٣١٣٦٨٢٤١٥٥

١٤٩
مرکز تشخيص طبي

مهديه
اصفهاناصفهانمركز تصوير برداري

اصفهان خيابان احمد آباد

ايستگاه سرلت مرکز تشخيصي

مهديه

داردآزمايشگاه
٠٣١٣٢٢٩٠٩٩٧

١٥٠
مرکز تصوير برداري و

ام آر آي اصفهان
اصفهاناصفهانمركز تصوير برداري

خيابان شمس آبادي - روبروي

بنياد شهيد اصفهان
داردتصوير برداري (ام آرآي)

٠٣١٣٢٢٠٥٨٣٠

١٥١
مرکز تصويربرداري

دکتر مشير فاطمي
شهررضااصفهانمركز تصوير برداري

استان اصفهان - شهرضا - چهارراه

شهرداري - ابتداي وليعصر شرقي -

مجتمع الماس

داردراديولولوژي و سونوگرافي
٠٣١٥٣٢٤٢٠٣٣

نادر جمال زاده١٥٢ كاشاناصفهانمركز تصوير برداري
چهارراه آيت الله کاشاني ابتداي

خيابان شهيد بهشتي

مرکز تصوير برداري و

سونوگرافي
دارد

٥٥٤٥٤٦١٠



بیمه البرز

لیست مراکز درمانی

تاریخ تهیه گزارش ١٤٠٠/٠٧/١٢

١٠

آدرساستانردیف تلفنشهرنوع مرکز
صدور معرفی

نامه اینترنتی
توضیحاتنام مرکز درمانی

نيکان١٥٣ كاشاناصفهانمركز تصوير برداري

کاشان خيابان شهيد بهشتي سه

راه زيارتي ساختمان پزشکان

نيکان

داردراديولوژي دهان ، فک و صورت
٥٥٥٨٢٧١٨

ارديبهشت اصفهان١٥٤
مركز جراحي

محدود
اصفهاناصفهان

اصفهان - خيابان رودکي- نبش

کوچه ارغوان
دارد----

٤-٣٧٨٦١٦٧٢-٠٣١

پارسيان كاشان١٥٥
مركز جراحي

محدود
كاشاناصفهان

خيابان شهيد بهشتي - کوچه

شهيد صلواتي
دارد----

٥٥٥٩٠٦٠

١٥٦
چشم پزشکي آبان

اصفهان

مركز جراحي

محدود
اصفهان- خ سجاد - خ سپهساالراصفهاناصفهان دارد----

٣٦٣٠٣٤٨٣-٠٣١

١٥٧
مرکز جراحي محدود

ميالد اصفهان

مركز جراحي

محدود
اصفهاناصفهان

اصفهان خيابان چهارباغ پائين

حدفاصل چهارراه تختي و ميدان

شهدا جنب بانک ملي

دارد----
٣٤٤٨٧٩٧٩

پارسيان اصفهان١٥٨ اصفهاناصفهانمركز چشم پزشكي
خيابان مير - روبروي بيمه اسيا -

شماره208
داردچشم پزشکي

٣٦٦٤٤٢٢٢

صدرا اصفهان١٥٩ اصفهاناصفهانمركز چشم پزشكي
بلوار دانشگاه اصفهان - کوچه

موذن صفائي- مرکز چشم صدرا
دارد----

٣٦٢٦٤٤١٠

مطب دکتر نويدي١٦٠ خيابان امام خمينينائيناصفهانمطب داردپزشک عمومي
٠٣١٤٦٢٥٢٦٥٦


