
 کرمان مراکز طرف قرارداد کانون سردفتران و دفتریاران استان

 برای همکاران و خانواده های محترمشانبا آرزوی سالمتی و تندرستی 

 

 مراکز طرف قرارداد شهرستان کرمان

 تلفن آدرس مراکز طرف قرارداد ردیف

1 

 انجام سرپایی بیماران از و جراحی بخش شامل مهرگان بیمارستان  -1

 می پذیرفته %5 فرانشیز با سونوگرافی و رادیولوژی ، آزمایشگاهی امور

 .شود

 02223213 کرمان / خیابان ابوحامد مقابل اوقاف

2 
جراحی و اورژانس با   بخش شامل کرمان بیمارستان پیامبر اعظم )ص (

 .شود می پذیرفته %5 فرانشیز
 02266222 کرمان /خیابان ابوحامد

0 

 بیماران از و اورژانس ، جراحی بخش شامل کرمان شفاء بیمارستان-1

 فیزیوتراپی ، سونوگرافی و رادیولوژی ، آزمایشگاهی امور انجام سرپایی

 .شود می پذیرفته  %3 فرانشیز با...  و

 02115223 کرمان /بلوار جمهوری انتهای خیابان شفاء

 کلینیک دندان پزشکی برلیان  4
رمان بلوار جمهوری اسالمی کوچه قبل از ک

 هتل پارس )نبش خ استاد اکبر صوتی(
002122252 

 02210015 52کرمان، بلوار جهاد، کوچه آریاکلینیک دندان پزشکی  5

 02522623 13کرمان، خیابان استقالل، کوچه  مرکز جراحی محدود و سرپایی بصیر 6

 .شود می پذیرفته %5 فرانشیز با شعبان نیمه جراحی بخش 2
بهمن  22کرمان /میدان خواجو /بلوار 

 راه نیمه شعبانیهرچها
23-00021322 

 داروخانه تدین 2
خیابان استقالل / جنب بیمارستان  -کرمان

 سیدالشهداء
02514222 

 02452226 نبش چهارراه امام جمعه–کرمان  داروخانه امام رضا )ع( 3

 داروخانه امید  13
– ابوحامد خیابان–میدان بسیج-کرمان

 (ص) اعظم پیامبر بیمارستان روبروی
02262133 

 آزمایشگاه دبیری 11
ابتدای خیابان پروین –کرمان /بلوار جهاد 

 1اعتصامی نبش کوچه ش 
02420221 

 آزمایشگاه رازی 12

کرمان /خیابان شریعتی نرسیده به سه راه 

شمال جنوبی /جنب کوچه برق ساختمان 

 منصوری

02261612 

 کرمان نور برداری تصویر مرکز 10
ابتدای خ پروین  –کرمان / خیابان فرودسی 

 1اعتصامی نبش کوچه شماره 
02463350 

 مراکز طرف قرارداد شهرستان کهنوج

14 
 امور انجام سرپایی بیماران از و فروردین کهنوج  21بیمارستان 

 .شود می پذیرفته %3 فرانشیز با سونوگرافی و رادیولوژی ، آزمایشگاهی
 40203214 12بلوار شهید مصطفی خمینی کوچه 

 40233133 بلوارشهید بهشتی /روبروی بانک ملی کهنوج داروخانه دکترحسینی 15

 40234331 میدان امام خمینی )ره( کهنوج محمدی دکتر آزمایشگاه 16

 مراکز طرف قرارداد شهرستان رفسنجان

12 

 شامل رفسنجان( ع) طالب ابی ابن علیو اورژانس  بیمارستان

 امور  انجام سرپایی بیماران از و اورژانس ، جراحی بخش

 %0 فرانشیز با... و سونوگرافی ، رادیولوژی ، آزمایشگاهی
 .شود می پذیرفته

میدان آیت  –رفسنجان /خیابان شهید مفتح 

 ا... سعید
04223333 



 

 04222222 15، پالك1رفسنجان، خیابان آب نبش، کوچه کلینیک دندانپزشکی حکیم  12

 04263233 رفسنجان /بلوار طالقانی پاسارگاد دکتر داروخانه 13

  12رفسنجان /خیابان معلم کوچه شماره  آزمایشگاه دکتر رهنما 23

 جیرفتمراکز طرف قرارداد شهرستان 

21 
 ییسرپا بیماران از و جراحی بخش شامل جیرفت قائم بیمارستان

   پذیرفته %5 فرانشیز با رادیولوژی و آزمایشگاه ، اورژانس بخش
 شود می

جیرفت /میدان شهداء ابتدای خیابان بلوار 

 جانبازان
40012223 

 جیرفت قائمداخلی بیمارستان  روزی شبانه داروخانه 22
جیرفت /میدان شهداء ابتدای خیابان بلوار 

 جانبازان
40012223 

 40210503 جیرفت خیابان شهید رجایی جیرفت خواه وطن دکتر آزمایشگاه 20

 40216122 جیرفت خیابان شهید رجایی جیرفت فاریابی دکتر داروخانه 24

 بممراکز طرف قرارداد شهرستان 

25 
و  اورژانس ، جراحی بخش شامل بم افالطونیان بیمارستان

 و رادیولوژی ، آزمایشگاهی امور انجام سرپایی ازبیماران

 .شود می پذیرفته  %5 فرانشیز با...  و سونوگرافی

 44212222 زاهدان ، اتوبان اول شهر–بم / جاده کرمان 

 بم وزیری دکتر داروخانه 26
کتابخانه  روبرویبم / بلوار امام خمینی 

 مرکزی
44023223 

 44012263 خیابان امام خمینی /جنب مسجد امام  آزمایشگاه مهر بم  22

 44041556 بم / میدان سرداران بم اسماعیلی دکتر تصویربرداری مرکز 22

 سیرجانمراکز طرف قرارداد شهرستان 

 با اورژانش و جراحی بخش شامل سیرجان غرضی بیمارستان 23

 .باشد می %5 فرانشیز
 41422233 سیرجان /خیابان شفاء

 42031303 سیرجان، بلوار قاآنی، بعد از سه راه کارگر کلینیک دندان پزشکی پارسه سیرجان  03

 داروخانه شبانه روزی میترا رضایی)آریا سابق( 01
سیرجان /بلوار دکتر صادقی چهارراه 

 موحدی
42252024 

 شفازند آزمایشگاه 02
سیرجان /خیابان شریعتی مجتمع پزشکان 

 رازی  
42202523 

 شهربابکمراکز طرف قرارداد شهرستان 

00 
 از و اورژانس ، جراحی بخش شامل بیمارستان ولی عصر بافت 

 ، رادیولوژی ، آزمایشگاهی امور  انجام سرپایی بیماران

 .شود می پذیرفته %0 فرانشیز با... و سونوگرافی

 04112126 شهربابک بلوار جهاد 

 004113313 خیابان بهار  –شهربابک / میدان نماز  داروخانه دکتر ثمین دادالهی  04

  بافت مراکز طرف قرارداد شهرستان 

05 

 بیماران از شامل بخش جراحی و (بیمارستان خاتم االنبیاء )ص

 %3 فرانشیز با سونوگرافی و رادیولوژی ، آزمایشگاهی امور انجام سرپایی

 .شود می پذیرفته

بافت، خیابان امام )ره( بلوار پیامبر اعظم 

 ()ص
14-42422214 

 42422232  دادگستری روبروی امام خ بافت داروخانه شبانه روزی دکتر ساالری 06

 قرارداد شهرستان زرندمراکز طرف 

02 
 از و اورژانس ، جراحی بخش شامل زرند اجتماعی تامین بیمارستان-2

 و سونوگرافی و رادیولوژی ، آزمایشگاهی امور انجام سرپایی بیماران

 .شود می پذیرفته  %5 فرانشیز با فیزیوتراپی

 00425333 زرند /بلوار جمهوری خیابان پرستار



 

 

 پاتوبیولوژی دکتر حسن زادهآزمایشگاه  02
زرند، میدان هفت تیر، کلینیک تخصصی 

 شفا، طبقه زیرین
00405634 

 خانه دکتر زنگی آبادی رودا 03
زرند خ چمران ، چهارراه برق روبروی 

 درمانگاه فرهنگیان 
00405223 


