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 1 22738030  545 الكپ -روبروي پارکینگ شهرداري -باهنر هیدشیابان ابتداي خ -قدس یدانمـ خ شریعتی  تجریش 1

 1 22819432 ـ طبقه اول 3پالك میدان نوبنیاد ـ کوهستان ششم ـ  پاسداران ـ  نوبنیاد 2
 1 26504545 6پالك  –جنب مخابرات  –کوچه مخابرات  –بلوار امام خمینی  –فشم  فشم 3
 2 44275700  ـ طبقه دوم  868ـ پالك  نرسیده به بازار سنتی ستارخانخیابان ستارخان ـ میدان صادقیه ـ  غرب 4
 2 88084249 ـ طبقه دوم 126پالك  –نبش خیابان شهید جلیلوند نرسیده به پل یادگار امام ـ  –دادمان شهید بلوار  –شهرك قدس  شهرك غرب 5

 2 22141334 ـ طبقه دوم  58سعادت آباد ـ میدان سرو ـ ضلع جنوب غرب ـ پالك  سعادت آباد 6
 2 66574995 4میدان توحید ـ طبقه فوقانی کفش ملی ـ پالك  میدان توحید 7
 2 88246568 ـ طبقه اول 140و خیابان فاضل ـ پالك  9خیابان  گیشا ـ بین گیشا 8
 3    26401325 ـ طبقه همکف 177پالك -جنب پمپ بنزین   –بلوار میرداماد   میرداماد 9

  قلهک 10
 3 22621512 ـ طبقه اول 5پالك  ـقلهک ـ  نرسیده به خ دولت ـ نبش کوچه شیرین باالتر از مترو   -خ شریعتی   (خسارت متفرقه)

 3 88051247 2ـ طبقه  4شیخ بهائی جنوبی ـ کوچه بن بست اعظم ـ ورودي اورژانس بیمارستان بقیه اهللا ـ پالك  شیخ بهائی 11
 4 77195937 835پالك   -بعد از چهار راه  نیروي دریایی –خیابان فرجام غربی  -میدان رسالت  رسالت 12
 4 77881919  268پالك  -غربی  182نبش خیابان  _مابین فلکه دوم و سوم  -تهرانپارس  تهرانپارس  13
 5 44034714 418ـ نبش حسن آبادي ـ پالك  5آیت اهللا کاشانی ـ نرسیده به خیابان ستاري ـ روبروي شهرداري منطقه  2کاشانی  14
 5 44339450 17حسین مرادي ـ پالك شهر زیبا ـ ابتداي بلوار تعاون ـ خیابان شهید  شهر زیبا  15
 5 44963147-8 336بلوار فردوس شرق ـ روبروي خیابان عقیل ـ پالك  فردوس 16
 5 44445164 107ـ طبقه اول ـ واحد  197جنت آباد مرکزي ـ باالتر از همت ـ مجتمع اداري تجاري طوبی ـ پالك  جنت آباد 17
 6 88063408 103واحد  -ـ مجتمع تابان 438پالك  - 60نبش کوچه   -خ سیدجمال الدین اسد آبادي یوسف آباد 18
 6 88558840 طبقه اول جنوبی-61پالك -11و  9بین خیابان  -خ سیدجمال الدین اسد آبادي 2یوسف آباد 19
 6 88986000 39میدان ولیعصر ـ بلوار کشاورز ـ بین خیابان فلسطین و بیمارستان ساسان ـ پالك  بلوار کشاورز 20
 6 86073386 ـ طبقه اول 54خیابان کریم خان زند ـ خیابان میرزاي شیرازي سیزدهم ـ پالك  میرزاي شیرازي 21

 7 88402974 ـ طبقه اول 201خیابان سهروردي جنوبی ـ  روبروي راهنمایی و رانندگی ـ پالك  سهروردي 22

 7 88535867 طبقه همکف – 72پالك  –خیابان میرمطهري  –ضلع جنوب غربی پل سید خندان  سید خندان 23
 7 77158475 587خیابان شهید مدنی جنوبی ـ نبش کوچه گیو ـ جنب قنادي صدر ـ پالك  شهید مدنی  24
 8 88407346  307متري اول و دوم مجیدیه ـ پالك  16خیابان جانبازان (گلبرگ غربی) ـ حدفاصل  مجیدیه  25

 نبوت یدانم 26
 (خسارت متفرقه)

 8 77498979 همکف طبقه  -  16 پالك ـ کوچه عظیمی نیا ـ جنوب غربی  ضلعـ هفت حوض 

 9 66089600 12پالك  –نبش نور بخش  –بعد از بانک ملی  –میدان آزادي ـ ابتداي خیابان آزادي  میدان آزادي 27
 10 66384808  4ـ واحد  248ضلع جنوبی خیابان آزادي ـ نرسیده به خوش ـ پالك  وزارت کار 28

 آزادي 29
 10 66045562 366خیابان آزادي ـ نبش جیحون ـ جنب کفش ملی ـ پالك  (خسارت متفرقه)

 11 66959341 همکف طبقهـ 5ـ پالك   حانیابور ساختمان ـ رفاه بانک يروبرو تقاطع ابوریحان ـ  ـ يجمهور یابانخ يجمهور 30
 11 66418947 1213جنوبی ـ نبش لبافی نژادـ پالك  میدان انقالب ـ ابتداي کارگر کارگر جنوبی 31

 11 55648827 ـ طبقه دوم 2خیابان هالل احمر ـ نبش خیابان انبار نفت ـ بن بست اول ـ پالك  هالل احمر 32

 12 66761745 ـ طبقه همکف 30خیابان امام خمینی ـ خیابان سی تیر ـ نرسیده به چهارراه سخائی ـ پالك  سی تیر 33

 13 77650892 1816شهریور شمالی ـ پایین تر از خیابان صفا ـ پالك  17میدان امام حسین ـ  شهریور شمالی 17 34

 13 77549065 1114پالك  –بین ایستگاه فرودگاه و فتحنائی  –خیابان دماوند  خیابان دماوند  35

 13 33095912 طبقه اولـ  279آبان ـ پالك  13پیروزي ـ نبش خیابان پرستار ـ میدان  پیروزي 36

 14 33008561  ـ طبقه اول 388ـ پالك  تاالر ساغر  جنبتقاطع بلوار شاهد ـ ده حقی ـ خیابان نبرد جنوبی ـ خیابان  نبرد جنوبی  37

 15 55321354 بانک پست ساختمان - 172پالك - يمظاهر و ارج نیب ـ یشرق شوشخ  - خراسان یدانم خراسان 38

 15 33474732 37متري صالحی ـ کوچه خرداد شرقی ـ پالك  30مشیریه ـ خیابان  مشیریه 39
424پالك متري سوم ـ  15بیست متري افسریه ـ نبش  افسریه 40  36050955 15 
1مسعودیه ـ خیابان ابو مسلم خراسانی ـ نبش کوچه طاهر پناه ـ پالك  مسعودیه 41  33454190 15 

43متري جوادیه ـ قبل از بازارچه ـ نبش کوچه تقوي  ـ پالك راه آهن ـ بیست  جوادیه  42  55685818 16 

آباد يناز 43 316 پالك - صادرات بانک جنب ـ مدائن ابانیخ ـ دوم بازار دانیم - آباد يناز   55355569 16 

 



                                                                                                               
 

     

 16 55182667 553نرسیده به خیابان شیر محمدي ـ نبش کوچه قدیري ـ پالك نازي آباد ـ خیابان شهید اکبر مشهدي ـ  2نازي آباد  44
 16 55345900  362خیابان خزانه بخارائی ـ نرسیده به فلکه اول ـ روبروي پاساژ ابریشم ـ پالك  خزانه بخارائی  45
 17 55788010 137میدان ابوذر ـ خیابان سجاد جنوبی ـ نبش کوچه امیري ـ پالك  میدان ابوذر 46
 18 66142761 179-177پالك  –خیابان حیدري ـ خیابان شهید بهرامی (یاران)  ) ـ شهرك ولیعصر (م . معلم شهرك ولیعصر 47
 18 66255530 ـ طبقه همکف 165بزرگراه فتح ـ خیابان خلیج فارس ـ خیابان ابوسعید شرقی ـ پالك  خلیج 48
 19 55028230 41پالك  – 52نبش کوچه  -خیابان صمدي   –سه راه شریعتی  –خانی آبادنو  خانی آبادنو 49

 20 33767130 35سه راه ورامین ـ ابتداي خ شهید غیوري ـ نبش گلستان چهارم (کوچه شهید محمد صالحی)ـ پالك  شهر ري 50

51 
 شهرري (عباسی)

 20 36650781 2نبش کوچه قائنیان ـ پالك  شهر ري ـ خیابان شهید غیوري ـ باالتر از خط آهن ـ )خسارت متفرقه(

 20 3375600 439شهر ري ـ خیابان فدائیان اسالم ـ نرسیده به پل سیمان ـ جنب بانک کوثر و صادرات ـ پالك  فاوا گستر 52
 20 55973792 325ـ پالك  روبروي بانک ملتشهرري ـ خیابان رازي ـ  آدنیس 53
 20 33771270 11پالك  –بلوار شهرزاد  –میدان بروجردي  –دولت آباد  دولت آباد 54

 21 44520691  11ـ پالك  روبروي درمانگاه قوامینتهرانسر ـ بلوار گلها ـ  تهرانسر 55
 22 44767612  13شهرك راه آهن (گلستان)ـ بلوار امیر کبیر ـ نبش شمالی چهارراه کاج ـ  باالي داروخانه شهاب ـ پالك  شهرك راه آهن 56

 

 مدارك مورد نیاز جهت انجام امور بیمه گري
 الف : صدور اولیه دفاتر کارمندي:

در و   3* 4ک قطعه عکس یکارت ملی ،  ،، شناسنامه  گواهی کسر حق بیمهیا تکمیل و ارائه مدارك مثبته از اداره متبوع (حکم کارگزینی ، فیش حقوقی کاندید صدوراولیه توسط اداره مربوطه ،  •

 حکم سرپرستی یا حضانت و .....) نامه پزشکی قانونی، خاص ارائه مدارك مورد نیاز از قبیل گواهی تحصیلی،موارد 

 ب : تعویض دفاتر کارمندي :

 به همراه مدارك مثبته مورد نیاز (گواهی تحصیلی، شناسنامه و....)مدارك شناسایی معتبر آخرین فیش حقوقی سرپرست ، ،  ارائه آخرین جلد دفترچه •

 :و ایرانیان پ : تعویض دفاتر سایراقشار (ایثارگران) 

 جلد دفترچه ، هزینه چاپ دفترچه  ارائه آخرین •

 : کارمندي دفاتر  تمدید ت : 

 )دانبراي فرزنبه همراه مدارك مثبته مورد نیاز (گواهی تحصیلی، شناسنامه مدارك شناسایی معتبر آخرین فیش حقوقی سرپرست ، ،  ارائه آخرین جلد دفترچه •

 (ایثارگران)  :سایراقشار دفاتر  تمدید : ث

 اصل شناسنامه سرپرست و هزینه چاپ دفترچه،  ارائه آخرین جلد دفترچه •

 : ایرانیان دفاتر  تمدید :  خ

 ، حق سرانه و هزینه چاپ دفترچه کپی صفحه اول و دوم شناسنامه سرپرست الزامی بوده و دریافتاصل روئیت ،  ارائه آخرین جلد دفترچه •

 ):و بیمه پایه همگانی سایراقشار،  روستایی ج : صدور دفاتر المثنی در تمامی صندوقهاي بیمه اي (کارمندي،ایرانیان،

 وموارد بستري) صبیماران خا -باالي هفتادسالبا رعایت قوانین اجرایی و طی دوره انتظار به جز موارد خاص ( •

 کارمندي:د: ابطال دفاتر 

 سر حق بیمهک بر به همراه آخرین جلد دفترچه و مدارك مثبته مبنی برعلت ابطال با در دست داشتن آخرین فیش حقوقی مبنیکاندید ابطال توسط اداره مربوطه  •

 هـ : صدور اولیه دفاتر ایرانیان:

 »شرط خانوار الزامیست«ومبلغ حق سرانه  3*  4ارائه اصل و تصویر شناسنامه ،کارت ملی به همراه یک قطعه عکس •

 :(ایثارگران)  و: صدور اولیه دفاتر سایر اقشار

 شناسنامه ،کارت ملی)اصل از موسسه مربوطه به همراه مدارك مورد نیاز از قبیل ( ارسال لیست اسمی •

 ز: صدور اولیه وتعویض دفاتر روستایی:

 )شناسنامه ، کارت ملی ، فرم صدور اولیه(تکمیل و ارائه مدارك مثبته از شوراي روستا و یا خانه بهداشت به همراه مدارك مورد نیاز از قبیل  •

 

 

مربوط به دفاترپیشخوان دولت از جدید بیمه شدگان محترم می توانند جهت اعالم پیشنهادات ،انتقادات ، شکایات و دریافت اطالعات  ((
 اقدام نمایند.))  http://th.ihio.gov.irو یا با مراجعه به پایگاه اطالع رسانی اداره کل به آدرس   1666طریق سامانه اطالع رسانی 

 23/11/97 ویرایشآخرین 

http://th.ihio.gov.ir/
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