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 میهن شرکت بیمه مراکز طرف قرارداد 
 وضعیت  اطالعات  طبقه بندی  عنوان  ردیف

 بیمارستان  بیمارستان  مهر  1
میدان الندشت -خیابان کوه سنگی-آدرس :مشهد  

38400468تلفن :  
 ساعات ارائه خدمات :شبانه روزی

 آنالین 

 بیمارستان  بیمارستان  آریا 2
خیابان گلستان شرقی- خیابان چمران-:مشهدآدرس   
32229094تلفن :  

 ساعات ارائه خدمات :شبانه روزی

 آفالین 
 

3 
بیمارستان 

 رضوی
 بیمارستان 

بعد از پل قائم -بزرگراه شهید کالنتری-درس :مشهدآ  
36004000تلفن :  

 ساعات ارائه خدمات :شبانه روزی
 آنالین 

4 
بیمارستان بنت  

 الهدی 
 بیمارستان 

خیابان بهار-آدرس :مشهد  
5-38590051تلفن :  

 ساعات ارائه خدمات :شبانه روزی
 آنالین 

 بیمارستان  بیمارستان سینا 5
خیابان رازی -درس :مشهدآ  

17-38544315تلفن :  
 ساعات ارائه خدمات :شبانه روزی

 آنالین 

6 
بیمارستان 

 پاستور
 بیمارستان 

خیابان پاستور - احمدآبادخیابان -آدرس :مشهد  
38410246تلفن :  

 ساعات ارائه خدمات :شبانه روزی
 آنالین 

 بیمارستان  بیمارستان مادر 7

- خیابان بزرگمهر شمالی یک-بلوار سجاد-آدرس :مشهد
نب ساختمان هالل احمر ج  

37642388تلفن :  
 ساعات ارائه خدمات :شبانه روزی

 آنالین 

 بیمارستان  بیمارستان بینا 8
45پالک - بلوار سیدرضی-آدرس :مشهد  

36163تلفن :  
 ساعات ارائه خدمات :شبانه روزی

 آنالین 

9 
بیمارستان 

خیریه قمر بنی  
 هاشم

 بیمارستان 
روبه روی خیابان -خیابان امام خمینی-آدرس:نیشابور

42221511خاتم النبیین تلفن:  
 آنالین 

10 
دندانپزشکی  

 کوروش
 دندانپزشکی

-بین ثمانه و مهدی-بلوار فردوسی -:مشهدآدرس 
191اختمان س  

37664325تلفن :  
 آنالین 

 دندانپزشکی دندانپزشکی آرتا  11
بین چهارراه فرامرز و  -بلوار فردوسی -آدرس :مشهد

273پالک  -مهدی  
37669988تلفن:   

 آنالین 

12 
دندانپزشکی  
 دکتر بهزاد الهی 

 دندانپزشکی
بین رضا و  -بلوار بعثت-آبادبلوار احمد -آدرس :مشهد

46پالک  -مقابل بیمه پاسارگاد-طالقانی  
38473648تلفن:  

 آنالین 
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13 
دندانپزشکی  
دکتر ملیکا  

 خزاعی 
 دندانپزشکی

ساختمان -6پاستور -خیان احمدآباد-آدرس :مشهد
17پالک -پزشکان پارسه  

38449061تلفن:  
 آنالین 

14 
دندانپزشکی  
 دکتر کاظمی

 دندانپزشکی
طبقه منفی یک-کوچه نسترن-خیابان بهار-آدرس:گلبهار  

38325752تلفن:   
 آنالین 

15 
دندانپزشکی  
 دکتر طالبی 

 دندانپزشکی
- 4پانزده خرداد-خیابان پانزده خرداد-آدرس:نیشابور

                            طبقه اول                                                                        -مجتمع نور
43328311تلفن:    

 آنالین 

16 
دندانپزشکی  
 دکتر رشادی

 دندانپزشکی
- کوچه میخک-میدان امام خمینی-آدرس: نیشابور

طبقه اول                                                                                                       -1303پالک
42239088تلفن:    

 آنالین 

17 
دندانپزشکی  
 دکتر عباسیان 

 دندانپزشکی
ساختمان -9ابتدای عطار-خیابان عطار-آدرس:نیشابور

طبقه سوم                                                                                        -پاستور
43219215تلفن:   

 آنالین 

18 
درمانگاه  
شهرداری  
 نیشابور 

 درمانگاه 
میدان حافظ                               -خیابان امام خمینی-آدرس:نیشابور

43337555تلفن:   
 آنالین 

19 
درمانگاه شهید 

 چمران 
 درمانگاه 

                                     24و22بین معلم -بلوار معلم-آدرس:مشهد
36065157تلفن:  

 آفالین 

مقداددرمانگاه  20  درمانگاه  
                            10پالک-54خیابان مطهری شمالی-آدرس:مشهد

37323232تلفن:  
 آنالین 

 درمانگاه  درمانگاه آبتین  21
- بین بهشت و پاستور-خیابان احمدآباد-آدرس:مشهد

38330698جتمع بهزاد تلفن:م  
 آنالین 

22 
مرکز  

تصویربرداری  
 دکتر محمدی 

مرکز  
 تصویربرداری 

                  47پالک -مقابل خیابان میالد-بلوار سجاد-آدرس:مشهد
37674601تلفن:  

 آنالین 

23 
آزمایشگاه دکتر  

 نوروزپور
 آزمایشگاه 

                            17پالک - 13چمران- خیابان چمران-آدرس:مشهد
38544996تلفن:  

 آنالین 

24 
درمانگاه شهید 

 شوریده
 درمانگاه 

حد فاصل میدان جانباز    -بلوار فردوسی -مشهد  آدرس:
 و چهارراه مهدی

37۶۴۰1۶۰ تلفن:  
 آنالین 

25 
دندانپزشکی  
دکتر علیرضا  

 وثیق
 دندانپزشکی

ساختمان -23نبش امامت -بلوار امامت-آدرس:مشهد
طبقه دوم  - 23پزشکان   

36060877تلفن:  
 آنالین 

26 
مرکز  

تصویربرداری  
 حسینی زارچ 

مرکز  
 تصویربرداری 

نبش کالهدوز یک –بلواراحمدآباد  -آدرس:مشهد  
38418001تلفن:  

 آنالین 

27 
مرکز  

تصویربرداری  
 نگاره نوین

مرکز  
 تصویربرداری 

بین هفت تیر و  -: بلوار وکیل آباد-آدرس:مشهد
طبقه  -438پالک  - 22و20بین وکیل آباد -هنرستان

 همکف
38695460تلفن:  

 آنالین 
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28 
آزمایشگاه دکتر  

 سلیمانی
 آزمایشگاه 

فردوسی  -خیابان فروسی جنوبی- تربت حیدریه آدرس:
62پالک  - 12جنوبی   
52230260تلفن :   

 آنالین 

29 
آزمایشگاه دکتر  

 پیری 
 آزمایشگاه 

بین فالحی  -بلوار فالحی-شهرک لشکر-مشهد  آدرس:
9و7  

35216974تلفن:   
 آنالین 

30 
کلینیک  

   دندانپزشک
 مریم 

 دندانپزشکی
بین سامانیه و   –بلوار وکیل آباد -مشهد آدرس:

200/5پالک –هاشمیه   
38820937تلفن:   

 آنالین 

31 
دندانپزشکی  
دکتر حسینی  

 شاد
 دندانپزشکی

  - 11کوچه ابن سینا  -چهارراه دکترا- آدرس: مشهد
طبقه چهارم –ساختمان پزشکان سالمت    

38492053تلفن :  
 آنالین 

 آزمایشگاه  آزمایشگاه حافظ  32
پالک  - نبش خیابان حافظ-بلوار وکیل آباد-آدرس:مشهد

786 
3770تلفن:  

در حال آماده  
سازی قرار  

آنالین -داد  

33 
آزمایشگاه 

 پردیس 
 آزمایشگاه 

73ساختمان -مقابل بیمارستان قائم-آدرس:مشهد  
3770تلفن:  

 آنالین 

 آزمایشگاه  آزمایشگاه آبشار  34
طبقه یک-10و8بین معلم-بلوار معلم -آدرس:مشهد  

3770تلفن:   

در حال آماده  
سازی قرار  

آنالین -داد  

35 
آزمایشگاه دکتر  

 بنائی 
 آزمایشگاه 

ساختمان پزشکان  - 26نبش هاشمیه -آدرس:مشهد
طبقه اول –هاشمیه   

3770تلفن:   

در حال آماده  
سازی قرار  

آنالین -داد  

36 

کلینیک فوق  
تخصصی قلب و  

عروق سپهر  
 سیمرغ 

 

 کلینیک
برج پزشکی  -میدان بیمارستان امام رضا-آدرس:مشهد

طبقع هشتم -سیمرغ  
38385006تلفن:   

در حال آماده  
سازی قرار  

آنالین -داد  

 

 


