
طرف قرارداد با بیمه گر پایهپیش شمارهتلفنآدرسنام مرکزدرمانینوع مرکزردیف

نیروهای مسلح35262710035مرکز درمانی مهر شفا –سه راه شحنه  –یزد کلینیك دندانپزشکی امام خمینیدندانپزشکی1

*1138253300035خیابان فرساد –بلوار دانشگاه –صفائیه  –یزد کلینیك دندانپزشکی آراددندانپزشکی2

*37202485035سه راه آزاد شهر- یزد کلینیك دندانپزشکی ابن سینادندانپزشکی3

*37225628035فلکه چهارم آزادشهر- یزدکلینیك دندانپزشکی پارسدندانپزشکی4

*38229522035میدان ریاضی یزدی –بلوار شهید قندی  –یزد کلینیك دندانپزشکی سعید مقدمدندانپزشکی5

*35283330035تقاطع خیابان  انقالب- چهار راه محمود آباد–بلوار جمهوری  –یزد کلینیك دندانپزشکی شهید بهشتیدندانپزشکی6

*38276722035خیابان دانش غربی-بلوار مدرس پشت دادگستری -میدان شهدای محراب -یزدکلینیك دندانپزشکی متیندندانپزشکی7

*5035-138305184بن بست-خیابان شارق یزدی-روبروی ورزشگاه شهید نصیری-بلوار جانباز-یزدکلینیك دندانپزشکی تبسم رویاییدندانپزشکی8

*1638267150035ک بنفشه  –خیابان تیمسار فالحی  –یزد مطب  دکتر محمد صادق دهقانپوردندانپزشکی9

نیروهای مسلح3635253920035بن بست-نرسیده به میدان معلم-بلوار شهید پاکنژاد -سه راه حکیمیان-یزدمطب  دکتر لیال کریمیدندانپزشکی10

*16287600035طبقه -ساختمان سینا-کوچه جنب پاساژ شهاب-خیابان کاشانی-یزدمطب دکتر خیر الساداتدندانپزشکی11

نیروهای مسلح36271008035ابتدای خیابان معلم –سه راه شحنه –یزد درمانگاه فرهنگیاندندانپزشکی12

نیروهای مسلح31245417035 متری امام شهر 52-بلوار ولی عصر - یزد(س)درمانگاه فاطمه الزهرادندانپزشکی13

نیروهای مسلح37256767035جنب کوچه سپاه- بلوار شهید صدوقی - یزد(ع)درمانگاه امام جعفر صادق دندانپزشکی14

*32622051035 بهمن22ابتدای خیابان -میدان امام خمینی-تفت(تفت)کیلینیك دندانپزشکی ساحلدندانپزشکی15

*35275080035ابتدای بلوار پاسداران–زارچ کلینیك دندانپزشکی آزادگاندندانپزشکی16

*35214989035(میدان انار)میدان شاهد -شاهدیه کلینیك دندانپزشکی تسکیندندانپزشکی17

*36289940035بعد از سه راه هراتی-خیابان کاشانی-یزددرمانگاه هالل احمردرمانگاه18

*937243120035پالک -کوی امیرالمومنین-میدان باهنر-یزدمطب دکتر فرهاد کریمیدندانپزشکی19

*3138301800035نبش کوچه -بلوار خامنه ای-یزدکلینیك دندانپزشکی حکیمدندانپزشکی20

نیروهای مسلح37200200035(ع)جنب میدان امام علی -یزدکلینیك شبانه روزی باراندندانپزشکی21

*32252044035کیلینیك فرهنگیان-میدان بسیج-اردکانمطب دکتر علی عازمی اردکانیدندانپزشکی22

*32429439035 خرداد15خیابان - بافقکلینیك مهرکاندندانپزشکی23

*32225726035خیابان پیروزی- اردکان مطب دکتر محسن شریف زاده اردکانیدندانپزشکی24

*36296848035کوچه قریشی-کوچه جنب مجتمع شهاب -خیابان کاشانی - یزد مطب دکتر فرها اولیاءدندانپزشکی25

*9035-8301535چهارراه پژوهش-بلوار دانشگاه - یزد کلینیك دانشگاه یزددندانپزشکی26

*38288883035نبش میدان توحید - انتهای بلوار شهیدان اشرف - یزد کلینیك دندانپزشکی ایراندندانپزشکی27

*32347880035روبروی بنیاد شهید - خیبان شهید رجائی - میبد کلینیك دندانپزشکی سیبدندانپزشکی28

*36287080035کوچه حافظ- خیابان کاشانی - یزد کلینیك دندانپزشکی دکتر دشتیدندانپزشکی29

*32832445035خیابان مهر برهان- ابرکوه کلینیك دندانپزشکی ایرانیاندندانپزشکی30

*38227000035بلوار جهاد- صفائیه - یزد درمانگاه کوثر شفایدرمانگاه31

*36281508035بلوار نواب درمانگاه سینا- یزد- 2/ابتدای شهرک بهاران-نرسیده به میدان خاتمی-انتهای بلوار مدرس - یزد مطب دکتر زهرا حیدری پوردندانپزشکی32

*37309831035خیابان خیبر- بلوار جانباز - میدان امام علی - یزد درمانگاه شبانه روزی نجم درمانگاه33

*32323042035روبروی بانك صادرات مرکزی - (ره)خیابان امام - میبد میبد (ع)درمانگاه امام حسیندرمانگاه34

*37259119035(قبل از تاالر شهرداری)- کوچه رسولیان - بلوار شهید صدوقی - میدان باغ ملی - یزد مطب دکتر مهدی کد خدادندانپزشکی35

*38300309035بلوار شهدای گمنام جنب دانشگاه آزاد–صفائیه - یزدکلینیك هدی دنتدندانپزشکی36

*1936268380035کوچه -بلوار طالقانی - یزد مطب دکتر فهیمه شفیعی رئیس آبادیدندانپزشکی37

*638250798035پالک  - 12فرساد - خیابان فرساد -بلوار  دانشگاه–صفائیه - یزدمطب دکترسید محمد مخلصیندندانپزشکی38

*35330311035رو بروی بانك صادرات - 38/2جنب کوچه - خیابان انقالب - یزد درمانگاه کریم اهل بیت دندانپزشکی39

پیش شمارهتلفنآدرسنام مرکزدرمانی پزشك معتمد

37225628035فلکه چهارم - آزادشهر - یزد کلینیك دندانپزشکی پارسدکتر بهجتی 1

3635253920035بن بست-نرسیده به میدان معلم-بلوار شهید پاکنژاد -سه راه حکیمیان-یزدمطب  دکتر لیال کریمیدکتر کریمی2

37202485035سه راه آزاد شهر- یزد کلینیك دندانپزشکی ابن سینادکتر یزدان پرست3

32429439035 خرداد15خیابان - بافقکلینیك مهرکان4

32252044035کیلینیك فرهنگیان-میدان بسیج-اردکانمطب دکتر علی عازمی اردکانی5

32225726035خیابان پیروزی- اردکان مطب دکتر محسن شریف زاده اردکانی6

1138253300035خیابان فرساد –بلوار دانشگاه –صفائیه  –یزد کلینیك دندانپزشکی آراد7

937243120035پالک -کوی امیرالمومنین-میدان باهنر-یزدمطب فرهاد کریمی8

38288883035نبش میدان توحید - انتهای بلوار شهیدان اشرف - یزد کلینیك دندانپزشکی ایران9

38288883035روبروی بنیاد شهید - خیبان شهید رجائی - میبد کلینیك دندانپزشکی سیب10

3138301800035نبش کوچه -بلوار خامنه ای-یزدکلینیك دندانپزشکی حکیم11

37335051035(نبش بانك ملی )کوچه حاج مهدی  –میدان امام حسین  –یزد مطب دکتر اکرم رضوانی دکتر هاشمی نژاد12

جهت تایید فاکتور پرداختی 

حضور بیمار به همراه مدارک اعم 

از گرافی دندان و فاکتور 

خدمات در سربرگ پزشک معالج 

.الزامی است 

لیست دندانپزشکان معتمد طرف قرارداد

لیست مراکز دندانپزشکی طرف قرارداد شرکت بیمه کوثر سرپرستی استان یزد

( صدور آنالین در مرکز درمانی) 

در صورت انجام خدمات دندانپزشکی در مراکز غیر طرف قرارداد شرکت بیمه کوثر ، اخذ فاکتور به تفکیك هر خدمت دندانپزشکی در سربرگ پزشك معالج و گرافی قبل و بعد از کار و اخذ تاییدیه  توسط یکی از مراکز دندانپزشکی ذیل الزامی است:تبصره 

*** اخذ استعالم کلیه مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه کوثر از طریق آدرس سایت www.kins.ir  امکانپذیر می باشد***


