
 کارگزاري منتخب تهران بشرح ذیل انجام می پذیرد 22پذیرش اسناد و مدارك درمانی صرفا در  8/6/93بمنظور رفاه حال بیمه شدگان محترم سازمان تامین از تاریخ 

 لیست کارگزاري سازمان تامین اجتماعی جهت پذیرش اسناد پزشکی و مدارك درمانی

کد 
  تلفن  نشانی  کارگزاري

  

کد 
  تلفن  نشانی  کارگزاري

ژاد خ منیري جاوید  میدان انقالب خ کارگر جنوبی خ لبافی ن  23
خ سعادت آباد بلوار دریا بعد از چهار راه مسجد قدس ابتداي خ خوردین   59  66974637  2ط اول واحد  39پالك 

  88578902  درب شرقی مسجد

ط  13خ آزادي نرسیده به خ بهبودي کوچه علی شکاري پالك   17
  66690869  239طبقه فوقانی بانک رفاه پالك ) سه راه آذري(میدان شمشیري   1  66595991  2

میدان ولیعصر ضلع شمال غربی مرکز خرید اهدا درب شرقی ط   124
  44516088  3واحد  342پالك ) نیلوفر( تهرانسر بلوار شاهد غربی   115  88893334  15اول پالك 

طبقه اول   36سپند شرقی پالك خ ) ویال(خ  استاد نجات الهی   45
  55583041 -2  طبقه اول 614خ پانزده خرداد شرقی بعد از پل نوروز خان پالك   90  88800480  واحد یک

  55933187  شهرري میدان هادي ساعی میدان مدرس بازار بزرگ ري طبقه اول  16  44064028  صادقیه بلوار کاشانی روبروي پمپ بنزین  51

  33132984  طبقه همکف 112خ شوش شرقی خ شهید رحیم پیمانی پالك   113  77722553-4  طبقه اول 6تهرانپارس اول فرجام پالك فلکه دوم   12
33561148  

  36299904 -5  126ورامین خ شهید باهنر جنب ژاپن باطري پالك   139  55302044  151نازي آباد بازار دوم خ نیکنام شمالی خ احدي غربی پالك   54

ترمینال ( قورخانه  میدان امام خمینی خ باب همایون کوچه  116
  ساختمان تجاري نیکا ط دوم) اتوبوس 

33992870  
  65271911  خیابان عباس آباد نبش داروخانه فرهی منش شهریار   57  33114983

65271889  

نیروي هوایی جنب استگاه مترو نیرو  4و  5خ پیروزي بین   19
طبقه فوقانی نماینده ایران  1کاشانی پالك ... اسالمشهر، ابتداي خ آیت ا  142  77401960 -2  79هوایی پالك 

  56152385  خودرو

آبادي ابتداي خ یازدهم پالك  دیوسف آباد خ سید جمالدین اس  32
  2واحد 38

88103509  
رباط کریم ، جاده اصلی به سمت اسالمشهر روبروي شهرداري طبقه   30  88100274 -5

  56439600  همکف شوراي شهر

جنب ) نیاوران(شمیران میدان قدس اول خ شهید باهنر   126
  76217312 -3  خرمدشت بلوار اصلی نبش خیابان اول غربی) آبعلی(جاده دماوند   رودهن  227238001  پارکینگ شهرداري

  .حافظ تقاطع خیابان جمهوري مراجعه گرددجهت پرونده هاي تصادفی ، به معاونت سالمت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی واقع در خیابان 


