
 

 

 

 : می رساندستان تهران بیمه شدگان محترم نیروهای مسلح ابه اطالع 

شدگان محترم استان تهران، از روز دوشنبه مورخ  خرسند ساز و افزایش رضایتمندی بیمهخدمات در راستای تسهیل ارائه 

 گیرد. انجام می زیرپذیرش اسناد روزپرداخت در دفاتر منتخب چهارده گانه به شرح  41/14/69

 : شایان ذکر است

 می باشند. سال جاریپذیرش اسناد روزپرداخت یاد شده فقط مجاز به  دفاتر -4

 (خردادماه تا پایان فقط  )دفاتر یاد شده همزمان با ستان تهران بیمه شدگان اامور شعب پنج گانه اداره کل   -2

 .می باشندوزپرداخت پذیرش اسناد ر مجاز به

 ( دفاتر زیر امکان پذیر می باشد.پذیرش اسناد روزپرداخت فقط در   10/14/69تاریخ از ) 

 استان تهران نیروهای مسلحشدگان  پذیرش اسناد روزپرداخت بیمهدفاتر منتخب 

 تلفن نشانی نام دفتر ردیف

 39544315 -120 53واحد -ط چهارم  -مجتمع بازاربزرگ اسالمشهر  -سر نوری  اسالمشهر 1

 59109415 -120  11پالک  –مجتمع پارسیان  -ریحان روبروی دانشگاه ابو -بلوار امام رضا)ع(  پاكدشت 2

 5پالک  -فیروزه  كوچه حمام -خیابان پیروزی  پیروزی 5
120- 55516024 

 55505153 

 تهرانپارس 1
 -روبروی نمایندگي ایران خودرو  -بین عادل و زرین  -خیابان فرجام  -فلکه دوم تهرانپارس 

 3واحد  -طبقه اول  - 35پالک  -ساختمان پزشکان آمي تیس )طالیي( 

120- 88593653 

88855930-09 

 44300334 -120 533 پالک -نبش خ سوم -بلوار گلها تهرانسر 3

 روبروی مقبره الشهداء -مسجد صاحب الزمان)عج( -كوی دانشگاه امام حسین)ع( حکیمیه 3
120- 88509515 

88509554 

 89504892 -120 اني بانک مليطبقه فوق -نزینبعد از پمپ ب -بلوار آیت ا... خامنه ای -گیالوند دماوند 7

 99968955 -120 واحد یک - 133پالک -روبروی مسجد امام جعفرصادق)ع( -بیست متری شمشیری خ شمشیری 8

 93229300 -120 22پالک  -كوچه چراغي -معلم یدانم شهریار 9

 30 -55945531-120 روبروی فروشگاه اتکاء - 2شهرک قصر فیروزه  -متری افسریه 22انتهای  -بزرگراه بسیج قصرفیروزه 12

 99466435 -120 بازارچه الغدیر -نرسیده به چهارراه كمالي -خیابان امام خمیني)ره( -میدان حر میدان حر 11

 22655903 -120 فروشگاه اتکا -شهرک شهید رجایي -بزرگراه شهید بابایي -میدان نوبنیاد نوبنیاد 12

 همت غرب 15
( عج) متری قائم 18خیابان  -زادهبلوار هاشم  -شهرک گلستان -بزرگراه همت غرب)خرازی( 

 واحد همکف - 15پالک  - 7خیابان قائم  -
120- 44894332 

 ورامین 11
روبروی  -جنب درمانگاه مركزی  -بین پل كارخانه قند و میدان راه آهن  -شهید باهنر  یابانخ

 ط همکف -سیلو 
120- 59250354 

 «بسمه تعالي » 


