
غير  ر  دد بايستي قبل از بستري يا در حين بستري نسبت به دريافت معرفي نامه جهت بيمارستان اقدام نمايندنتذکر : همكاراني که قصد بستري در بيمارستان دار

 طول مي انجامد .روز به  03تا  03جهت هزينه هاي بيمارستاني پرداخت خسارت بين ، اينصورت به دليل نياز به تاييد پزشک معتمد بيمه گر 

 )استان فارس( بيمـارستـاني طـرف قـرارداد بيمـه البـرزلیست  

 بیمارستان فرهمندفر   ))حدفاصل رحمت آباد وعفیف آباد((-1

 ((62663223-سه راه فلسطین-بیمارستان پارس )) خیابان قصردشت-2

 ((63202211-کوی دنا-بیمارستان دنا            ))بلوار شهید مطهری-6

 بیمارستان اردیبهشت  ))بلوار چمران((-2

 ((63286622-63280502-بعداز زیر گذر زرگری-بیمارستان ام آر آی   ))بلوار چمران -5

 ((62287821-62287821-ابتدای شهرک گلشن-بیمارستان مادر و کودک   ))دروازه قرآن-3

 ((62668725-روبروی دژبانی-بیمارستان شهریار  ))خیابان مشیر فاطمی -8

 کوی وحدت((-بیمارستان بعثت        ))میدان احسان-0

 ((63232820-متری سینما سعدی22بیمارستان شفا      ))  -7

 ((63261515-نرسیده به پل معالی آباد-بیمارستان کوثر          ))بلوار میرزا کوچک خان جنگلی -12

 (( 63282661- 51میدان نمازی-بیمارستان نمازی       ))شیراز-11

 12_63232233بیمارستان فرهمند فر ))شیراز حدفاصل سه راه عفیف آباد وگودگری  

 ((62651272 – 7روبروی صورتگر -خیابان زند-بیمارستان شهید فقیهی))شیراز-16

 (( 63222121 – 3بلوار شهید چمران-بیمارستان شهید چمران  ))شیراز-12

 ((  63238636 - 5یخیابان خلیل-بیمارستان خلیلی        ))شیراز-15

 ((63281561بلوار اول چمران -بیمارستان حافظ  )) شیراز-13

 ((68233011میدان دفاع مقدس  -بیمارستان زینبیه   ))شیراز-18

 ((62220326خیابان مشکین فام  -بیمارستان حضرت علی اصغر)ع(  ))شیراز-10

 ((60217321خیابان فخرآباد -بیمارستان قطب الدین ))شیراز-17

 



 خیابان قرآن((-بیمارستان ابن سینا ))شیراز-22

 جنب باغ ملی((-خیابان حافظ-بیمارستان شهید دستغیب )) شیراز-21

 سه راه آستانه((-بلوار سیبویه-مرکز قلب حضرت فاطمه )س(وکودکان شهید حجازی ))شیراز-22

 ((62666662زایشگاه شوشتری ))باسکول نادر -26

 مرودشت((-کیلومتری جاده شیراز 13-))شیرازبیمارستان مرحمی -22

 بیمارستان امام خمینی)ره(  ))آباده ((-25

 بیمارستان امام خمینی )ره(   ))استهبان((-23

 بیمارستان ولیعصر )عج(   ))ارسنجان((-28

 بیمارستان ولیعصر)عج(    ))اقلید((-20

 بیمارستان ولیعصر )عج(    ))بوانات((-27

 حسن )ع(   ))داراب((بیمارستان امام -62

 بیمارستان امام حسین )ع(    ))سپیدان((-61

 میدان قدس((-بیمارستان شهدای سروستان    )) سروستان-62

 بیمارستان امام جعفر صادق)ع(   ))پاسارگاد((-66

 بیمارستان قائم)عج(         ))فیروزآباد(( -62

 بیمارستان ولیعصر )عج(    ))کازرون((-65

 امام رضا )ع(    ))الرستان(( بیمارستان-63

 بیمارستان امیدوار               ))اوز((-68

 بیمارستان خنج                     ))خنج((-60

 الرستان((-بیمارستان امیرالمومنین       ))گراش-67

 الرستان((-بیمارستان علی اصغر               ))بیرم-22

 ))المرد((  بیمارستان ولیعصر                  -21

 بیمارستان بعثت                         ))اشکنان المرد((-22

 



 المرد((-بیمارستان فاطمه الزهرا)س(    ))مهر-26

 بیمارستان شهید مطهری            ))مرودشت((-22

 بیمارستان ولیعصر                      ))ممسنی((-25

 ))نیریز((  بیمارستان شهدا                        -23

 بیمارستان ولیعصر                       ))خرم بید((-28

 بیمارستان امام محمد باقر )ع(   ))قیر و کارزین((-20

 بیمارستان امام موسی کاظم)ع(   ))زرین دشت((-27

 

 مراکز دندانپزشكي طرف قرارداد بيمه البرزليست 

 ((63232136-2طبقه -ساختمان اکسیر-بیمارستان فرهمند فرجنب -مطب دکتر مریم درخشان   ))خیابان قصردشت-1

 ((63287127-ساختمان پاسارگاد-جنب بیمارستان فرهمند فر-مطب دکتر امین دانش       ))خیابان قصردشت-2

 ((63233263-راه عفیف آباد و گودگری6حد فاصل -کلینیک دندانپزشکی قائم ))خیابان قصردشت-6

 ((63200526-روبروی خیابان شبان-حکمت ))بلوار استقالل)زرهی( کلینیک دندانپزشکی دکتر -2

 ((62628117-25نبش کوچه -بین چهاراه گمرک و پارامونت-کلینیک دندانپزشکی صدف   ))خیابان نادر -5

 ((63232668-11نبش کوچه –روبروی استخر انقالب -کلینیک دندانپزشکی میالد   ))بلوار چمران -3

 ))حدفاصل چهارراه هوابرد وپارک قوری روبروی بلواربعثت طبقه فوقانی داروخانه اکسیر(( دندانپزشکی لبخند  -8

 دکتر هاشمی))بلوار نصر((-0

 

 


