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 اصفهاناستان تران و دفتریاران مرکز در مراکز درمانی طرف قرارداد کانون سردف

 

 بیمارستان ها :الف ) 

 بیمارستان تخصصی خانواده (بهارستان)  -1

 بلوار شهداي صفه  –آدرس : اصفهان 

 36275751-36273757-36249495تلفن : 

 جراحی مامائی ،زایشگاه ، بخش نوزادان،بخش اورژانس ، بخش، CCU داخلی ، بخش مردان ، بخش : جراحی خدمات قابل ارائه

 جنرال و ... ICU زنان ،بخش

 .باشد می پذیر امکان معرفینامه(کانون) طریق از در موارد خدمات سرپایی از طریق دفترچه بیمه (کانون)  و در موارد بستري  پذیرش

 

 بیمارستان سعدي -2

 کوي خداوردي-بوستان سعدي –آدرس : اصفهان 

 36273031-36276084تلفن : 

 ،  عمومی  جراحی،  داخلی،   و رادیوتراپی  آنکولوژي ،  اطفال،  و بینی  و حلق  گوش ،  پزشکی  چشم ،   ارتوپديخدمات قابل ارائه : 

 ،  شکن  و سنگ  اورولوژي ،   و نازایی  و زایمان  زنان ،  و لیزر پوستی  پوست ،و الکترو دیاگنوز  EMG،  و توانبخشی  فیزیکی  طب

 ) (نورولوژي  اعصاب  داخلی ،   و دهان  فک  جراحی ،  مغز و اعصاب  جراحی ،  روانپزشکی

 امکان پذیر می باشد. فقط در موارد بسترينامه پذیرش از طریق معرفی

 

 بیمارستان سینا -3

 بعد از چهارراه قصر –خیابان شمس آبادي  –آدرس : اصفهان 

 32205025تلفن : 

 هاي مشاوره جراحی،انجام اعمال کلیه  پیشرفته،انجام و تخصصی معاینات استاندارد،انجام عمومی معاینات : انجام خدمات قابل ارائه

 و ... پاتولوژي و طبی تشخیص آزمایشگاه،کلینیکال پارا و کلینیکال معاینات انجام،جراحی عمل از بعد و قبل پزشکی

 .باشد می پذیر امکان معرفینامه(کانون) طریق از در موارد خدمات سرپایی از طریق دفترچه بیمه (کانون)  و در موارد بستري  پذیرش
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 : آزمایشگاه هاب ) 

 آزمایشگاه نوبل-1

 آزمایشگاه نوبل –سه راه حکیم نظامی  –آدرس : اصفهان 

 36646204-36285130-36287555تلفن : 

 .باشد می پذیر امکان  (کانون) بیمه دفترچه طریق از پذیرش

 آزمایشگاه اریترون-2

 119مقابل دفترخانه  -خیابان شیخ مفید غربی  -خیابان شیخ صدوق شمالی  –آدرس : اصفهان 

 36633622-36633621تلفن : 

 .باشد می پذیر امکان  (کانون)بیمه دفترچه طریق از پذیرش

 

 

 : تصویر برداري پزشکیج) مراکز 

 سپاهان) MRIبرداري سپاهان (تصویر  -1

 چهار راه شریعتی,ابتداي خ محتشم کاشانی-خیابان حکیم نظامی –آدرس : اصفهان 

 36273030تلفن : 

 .باشد می پذیر امکان  (کانون)بیمه دفترچه طریق از پذیرش

 شفا پزشکی مرکز تصویر برداري -2

 )56بن بست ندا(-ابتداي خیابان شیخ صدوق شمالی-چهارراه شیخ صدوق-دروازه شیراز  –آدرس : اصفهان 

 36636001-2تلفن : 

 .باشد می پذیر امکان  (کانون) بیمه دفترچه طریق از پذیرش

و سفالومتري ، پري اپیکال ، ، پانورکس کالرداپلر، ماموگرافی دیجیتال ام آر آي ، سونوگرافی ، سی تی اسکن ،  : خدمات قابل ارائه

 سنجش تراکم استخوان و ...

 صفه فیزیوتراپی مرکز -3

 جم ساختمان - نما جهان ارگ مقابل - طیب اهللا آیت خیابان -) دولت دروازه( حسین امام میدان –آدرس : اصفهان 

 32352898تلفن : 

 .باشد می پذیر امکان  بیمه(کانون) دفترچه طریق از پذیرش
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 د)مراکز چشم پزشکی :

 )قریشی دکتر( رود زاینده - پارسیان پزشکی چشم تخصصی فوق کلینیک-1

 208 پالك-آسیا بیمه روبروي -میر خیابان –اصفهان آدرس : 

 36644222و36616635تلفن : 

 36611831فکس : 

 .باشد می پذیر امکان )کانونمعرفینامه( طریق از و در موارد بستري  بیمه (کانون)  در موارد خدمات سرپایی از طریق دفترچه پذیرش

 

 : ه)داروخانه

 ) عیسی ابن مریم ( داروخانه شهید منتظري اصفهان-1

 مریم ابن عیسی بیمارستان جنب آبادي شمس خیابان –اصفهان : آدرس 

  32366005 :تلفن 

 : توجه قابل نکات

 .)گردد می دریافت بیمار از آن درصد 20 نسخه هزینه کل از(باشد می درصد 20 فرانشیز - 1

 و باشد می) تومان هزار دویست( ریال  000/000/2 سقف تا دفترچه با) هرنسخه( بیمار هر براي کانون تعهد سقف حداکثر - 2

 .گردد می دریافت بیمار از آن مازاد هزینه

 .گردد می ارائه تکمیلی قیمت صورت به کانون از نامه معرفی ارائه با تومان هزار دویست از بیش مبلغ با نسخ - 3

 قرارداد شامل ایرانی داروهاي فقط.(باشد می ایران بیمه فارماکوپه نرخ اساس بر قرارداد این اجراي براي توافق مورد هاي تعرفه - 4

 نامه معرفی اینکه مگر( گردد می اخذ بیمار از التفاوت ،مابه بیمار نسخه در مندرج خارجی داروهاي تجویز صورت در).باشند می

 ).شود ارائه تکمیلی قیمت

 نسخه ارائه با ، مرکز کانون درمان واحد با هماهنگی از بعد... )  و تومان هزار دویست از بیش نسخ( نامه معرفی دریافت جهت -5

 .نمایید مراجعه اصفهان کانون به داروخانه فاکتور پیش یا و پزشک


