
تلفنآدرسشهرمرکز درمانیگروهردیف

36281600اصفهان-بلوار صفهاصفهانالزهرا1

32205025اصفهان-خیابان شمس آبادي-چهارراه قصراصفهانسینا2

4-36273031اصفهان-بوستان سعدي-کوي خداوردياصفهانسعدي3

6-36201394اصفهان-بلوار صفهاصفهانخانواده4

6-32365035 , 5-32330043اصفهان-خیابان شیخ بهاییاصفهانمهرگان5

7-34429946اصفهان - خ رباط اول -بعد از پل رباط- جنب مجتمع مهدیهاصفهانمهدیه6

35232244-35219813اصفهان - خیابان جی - بعد از تقاطع همدانیاناصفهانجی7

34456061اصفهان - میدان قدس - خیابان مجلسیاصفهانحضرت زهراي مرضیه8

36619509-36628517اصفهان - خ شیخ صدوق شمالی - خ شیخ مفید - نرسیده به چهارراه دهشاصفهانکودك منکلینیک تخصصی کودکان9

36270399-36273030اصفهان-خیابان حکیم نظامی-ابتداي خیابان محتشم کاشانی( دقیقی )اصفهانسپاهان10

2-36636001-36644740اصفهان - خیابان شیخ صدوق- بن بست ندا ( 56 ) - پالك392اصفهانشفا11

32280456-32259496-32293550اصفهان - خیابان بزرگمهر - کوچه شهید نواب (روبروي کوچه بالل)اصفهاندکتر احتیاط کار12

33341046اصفهان - خیابان امام خمینی - درمانگاه آریا-طبقه دوماصفهانآریا13

2-36633621اصفهان-خیابان شیخ صدوق-خ شیخ مفیداصفهاناریترون14

36287555-36246204اصفهان-سه راه حکیم نظامیاصفهاننوبل15

33339001اصفهان - خیابان امام خمینی - درمانگاه آریا-طبقه دوماصفهانآرین16

74-23,32687071-32652521اصفهان - خیابان بزرگمهر - نبش چهارراه هشت بهشت (ابنداي خیابان هشت بهشت غربی)-ساختمان سارااصفهاندکتر محمدرضا مهاجري17

36831976اصفهان - بهارستان - خیابان الفت غربی - حدفاصل فلکه ولیعصر و چهارراه ایثار - مجتمع تجاري و اداري میالنیاصفهانبهارستان18

36611831-36644222اصفهان-خیابان میر -روبروي بیمه آسیا-شماره208اصفهانپارسیان ( زاینده رود )19

6-36305035اصفهان - خیابان سجاد - خیابان قائم مقام فراهانی ( سپهساالر)-پ153اصفهانآبان20

37737652اصفهان -  ابتداي خیابان ناژوان - ورودي آسیاب - جنب زیرگذر وحید - پالك 83اصفهانفرازکلینیک تخصصی قلب و عروق21

لیست مراکز درمانی طرف قرارداد کانون سردفتران و دفتریاران در استان اصفهان

بیمارستان

مرکز تصویر برداري

آزمایشگاه

کلینیک(درمانگاه)

مرکز چشم پزشکی



32352898اصفهان-خیابان طیب-مقابل ارگ جهان نما-ساختمان پزشکی جم-طبقه سوماصفهانصفه22

36255530اصفهان-خ حکیم نظامی- ابتداي خ محشتم کاشانی-جنبMRIسپاهان-ساختمان پردیس-طبقه زیریناصفهانرادمهر23

34440402اصفهان - ملک شهر - خ مطهري - باالتر از بانک صادرات - مجتمع پزشکی سینااصفهانصحت24

36255654اصفهان-خ حکیم نظامی-ابتداي خ محتشم کاشانی(دقیقی)-جنب MRI سپاهان-ساختمان آرماناصفهانآرمان سپاهانمرکز پزشکی هسته اي25

32208585اصفهان-خیابان شمس آبادي-بیمارستان عیسی بن مریماصفهانشبانه روزي شهید منتظري26

36610041اصفهان-پل خواجو-بلوار آیینه خانه-ساختمان ستاراصفهانهالل احمر27

34453600اصفهان - میدان قدساصفهانشبانه روزي جالینوس28

37740204اصفهان - سه راه سیمین - ابتداي بلوار جانبازان - نبش خیابان موالنااصفهاندکتر ترابی29

33339002اصفهان -میدان جمهوري -  خ امام خمینی - نرسیده به چهارراه شریف ( رهنان )-روبروي گز سکهاصفهانشبانه روزي  دکترگودرزي نژاد30

53223000شهرضا - خیابان صاحب الزمانصاحب الزمان31

53509031شهرضا - خیابان پاسداران جنب اداره ثبت شهرضاامیر المومنین32

53225353شهرضا - میدان تاسوعا-خیابان بهشتی-فرعی38-ساختمان شفا-طبقه همکفشفاآزمایشگاه33

53230233شهرضا - خیابان دکتر بهشتی - ساختمان پزشکی کسريدکتر ساداتداروخانه34

6-45278003شاهین شهر-خیابان فردوسی-فرعی1شرقی-پالك61پارس35

45243500-45244243شاهین شهر-بلوار امام خمینیشهر آرا36

45241471شاهین شهر- بلوار امام خمینی - نبش خیابان پروین اعتصامی-جنب بانک ملتدکتر ستاریانداروخانه37

45242420شاهین شهر -خیابان فردوسی- حدفاصل فرعی 1 و 2 غربیدکتر احمديداروخانه شبانه روزي38

45272561-45272010شاهین شهر - خ فردوسی - فرعی 2 شرقی - روبروي درمانگاه امام حسین - پ46فردوسیآزمایشگاه39

45272246شاهین شهر - خیابان فردوسی - فرعی یک غربی - ساختمان سهراب - طبقه همکففردوسفیزیوتراپی40

33642846خمینی شهر -  بلوار جمهوري اسالمی - نرسیده به میدان نماز - روبروي پارك پیروزيخمینی شهردکتر قاسمیداروخانه41

52236600زرین شهر - بلوار شهید باهنر - ابتداي کوچه بهشتسیناآزمایشگاه42

52222509زرین شهر -چهارراه هالل احمر-جنب کوچه نظامی-روبروي درمانگاه شبانه روزي سالمتدکتر تقدسی نیاداروخانه43

47-52624141فوالد شهرشهید مطهريبیمارستان44

46262204نائین - خیابان امام خمینی - خیابان پیرنیادکتر غالم پورداروخانه45

46261294نائین-بلوار شهید مطهريشفاآزمایشگاه46

داروخانه

فیزیوتراپی

زرین شهر
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46262826نائین - خیابان شهید رجائی-جنب مهانسراي جهانگردي-ساختمان قدیم هالل احمرهاللفیزیوتراپی47

55461717کاشان-خیابان شهید بهشتی-کوي شهید دیمیمیالدبیمارستان48

32-55464631-55454610-55452181کاشان - چهارراه آیت اله کاشانی - ابتداي خیابان بهشتیدکتر جمال زادهمرکز تصویر برداري49

2-55462131-55458648کاشان - خیابان شهید رجائی - کوي اقبال الهوري(چهل جریب)دکتر وکیلیآزمایشگاه50

95-55582294-55451915کاشان - خ شهید بهشتی- سه راه زیارتی - مجتمع نیکان- ط همکفمهرفیزیوتراپی51

55445902کاشان - خیابان شهید بهشتی- روبروي سپاه پاسدارانقانونداروخانه شبانه روزي52

55444433کاشان - خ شهید بهشتی - باالتر از سپاه پاسداراندکتر طبسیداروخانه53

55448319کاشان - چهارراه آیت اله کاشانی - ابتداي خ شهید رجایی - ساختمان پزشکانولیعصرآزمایشگاه54

57422941گلپایگان- ابتداي خ هفده تن - جنب صندوق تعاون اسالمی-پالك292وصالآزمایشگاه55

57421020گلپایگان - میدان فردوسی-ابتداي کوچه شهید میرهاديصدرافیزیوتراپی56

57241020گلپایگان - خیابان امام حسین - روبروي بلوار حافظامام حسین (ع)بیمارستان57

26-57330023گلپایگان-گوگد-بلوار شفاآیت اهللا گلپایگانیدرمانگاه شبانه روزي58

52672222مبارکه- بلوار پرستار - محله صفائیهمحمد رسول اهللا(ص)بیمارستان59

52402008مبارکه - بلوار نیکبخت - سه راه بسیج - ابتداي کوچه شماره 12امدادآزمایشگاه60

52415523مبارکه- بلوار نیکبخت - خیابان شفانورمرکز تصویر برداري61

52403033مبارکه - خیابان حافظ شرقیشفابخشداروخانه62

54730830آران و بیدگل -  روبروي اورژانس امام خمینیآران و بیدگلدکتر شکاريداروخانه شبانه روزي63

57220017داران - بلوار آیت اله طالقانی - خیابان تختی - روبروي بیمارستان شهید رجاییدکتر کاهوکارداروخانه شبانه روزي64

57225848داران - بلوار آیت اله طالقانیشهید رجاییبیمارستان65

42620202نجف آباد-باغملی شمالیدکتر اکرامیانآزمایشگاه66

42649065نجف آباد - خیابان امام - پایین تر از شهرداري - مجتمع پزشکی پرشیاخاتم االنبیاءآزمایشگاه پاتوبیولوژي67

42629418نجف آباد-خیابان دکتر شریعتی-چهارراه بازاردکتر سبحانیداروخانه68

42643215نجف آباد - خیابان امام شرقی - جنب پمپ بنزینشفامرکز تصویر برداري69

36124119-36124108-42627444-42627333نجف آباد-باغ ملی- چهارراه قدسنبی اکرمدرمانگاه شبانه روزي70

36124119-36124108-42627444-42627333نجف آباد-باغ ملی- چهارراه قدسنبی اکرمداروخانه 71
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