
 

 

 تلفن آدرس شهر نام مرکز نوع مرکز

طبقه دوم 21سعادت آباد، میدان کاج، خیابان نهم، پالک  -تهران  تهران آرامش آزمایشگاه  11293122 

، 259قیطریه، انتهای حکمت )سلیمانی ( غربی، نبش چهارراه اسدی ، پالک  -تهران  تهران آرتین آزمایشگاه

4طبقه دوم ، واحد   

11193314 

خیابان جناح، باالتر از خیابان شهید گالب ، نرسیده به فلکه دوم صادقیه، نبش  -تهران  تهران پارسه آزمایشگاه

 خیابان عابدزاده ، ساختمان پزشکان پارسه ، طبقه اول و چهارم

44173291_5 

ایستگاه مترو، کوچه میدان امام حسین ، ابتدای خیابان انقالب، روبروی  -تهران  تهران مدیکال آزمایشگاه

 فروشگاه قدس

33211223 

، 23ونک، بزرگراه حقانی، بین گاندی شمالی و آفریقا، جنب بیمه البرز، پالک  -تهران  تهران ونک آزمایشگاه

5واحد   

77232512 

یوسف آباد، خیابان فتحی شقاقی، بین میدان سلماس و خیابان کاج ، پالک  -تهران  تهران نامدار آزمایشگاه

227 

77297321 

اریکه سالمت  فیزیوتراپی

 ایرانیان

صادقیه، بلوار آیت اله کاشانی ، خیابان بهنام ،نبش چهارراه فهیمی ، روبروی  -تهران  تهران

41،واحد  4،طبقه  22دانشکده هنر ،پالک  

44332212 

2، واحد  2خیابان مطهری ، بعد از سهروردی، نبش حکمی، پالک  -تهران  تهران آرزو فیزیوتراپی  77491323 

خیابان مطهری ، بعداز تقاطع شریعتی ، نبش خیابان سروش ، ساختمان  -تهران  تهران پردیس فیزیوتراپی

2سروش ، واحد  

77449954 

943متری شمشیری ، پالک  11مهرآباد جنوبی ،  -تهران  تهران شمس فیزیوتراپی  22241745 

72خیابان مطهری ، خیابان فجر ، کوچه حجت ، پالک  -تهران  تهران نسیم سحر اطهر تصویربرداری  77714314 

37سعادت آباد ، خیابان شانزدهم ، پالک  -تهران  تهران آسیا تصویربرداری  11124451 

9خیابان شریعتی ، نرسیده به میدان قدس ، کوچه ماهروزاده ، پالک  -تهران  تهران سینا اطهر تصویربرداری  11342335 

22395125و تلفن  22خیابان فاطمی غربی ، خیابان سیندخت جنوبی ، پالک  -تهران  تهران رشد تصویربرداری  22395125 

خیابان انقالب ، بین پل چوبی و و میدان سپاه ، خیابان سپاه -تهران  تهران نماطب تصویربرداری  33517332 

927پالک -ابتدای اتوبان شهید محالتی -خیابان ریدرمانگاه خیریه انصار :  -تهران  تهران خیریه انصار درمانگاه  95125 

درمانگاه 

 ()دندانپزشکی

متری شهید باستانی پور 14-درمانگاه شهدای علی آباد: بلوار شهید دستواره -تهران  تهران شهدای علی آباد  55172277 

نرسیده به پل  -سپهبد قرنیخیابان -بیمارستان آپادانا: خیابان فردوسی -تهران  تهران آپادانا بیمارستان

نبش خیابان سپند -کریمخان  

77713145 

نبش اسفندیار-باالتر از خیابان دستگردی-بیمارستان نور:خیابان ولیعصر -تهران  تهران نور بیمارستان  77251511 



 

 

خیابان نبش -ابتدای خیابان احمد قصیر-بیمارستان آسیا: خیابان دکتر بهشتی -تهران  تهران آسیا بیمارستان

7 

77399532 

روبروی فرهنگسرای -خیابان ایران زمین شمالی-بیمارستان بهمن: شهرک غرب -تهران  تهران بهمن بیمارستان

 سینا

71433323 

291شماره -نبش کوچه ترابنده-بیمارستان گاندی: خیابان گاندی جنوبی -تهران  تهران گاندی بیمارستان  77232912 

نرسیده به میدان -سرو شرقی-میدان کاج -بیمارستان پارسیان: سعادت آباد -تهران  تهران پارسیان بیمارستان

 فرهنگ

11133252 

بلوار اباذر-بلوار آیت اله کاشانی-بیمارستان پیامبران: فلکه دوم صادقیه -تهران  تهران پیامبران بیمارستان  44133292 

234پالک -لینیک: خیابان قائم مقام فراهانیبیمارستان تهران ک -تهران  تهران تهران کلینیک بیمارستان  77321392 

خیابان لیدا -باالتر از میدان ونک -بیمارستان محب مهر: خیابان ولیعصر -تهران  تهران محب مهر بیمارستان  75555 

سومطبقه -برج صبا-خیابان شیخ بهائی شمالی-دندانپزشکی ایران طب: تهران -تهران  تهران ایران طب دندانپزشکی  77149314 

دندانپزشکی دکتر انصاری: شهرستان قدس،میدان قدس، خیابان امام خمینی،  -تهران  تهران دکتر امید انصاری دندانپزشکی

طبقه 2روبروی قنادی بی بی گل، پالک   

42131115 

امام خمینی، دندانپزشکی دکتر منیری: شهرستان قدس،میدان قدس، خیابان  -تهران  تهران میثم منیری دندانپزشکی

طبقه 2روبروی قنادی بی بی گل، پالک   

42131115 

نبش خیابان درختی طبقه اول شرقی-بلوار پونک باختری-شهرک غرب -تهران  تهران سید علی موسوی دندانپزشکی  77171924 

 نرسیده به-لیعصرباالتر از میدان و-کلینیک دندانپزشکی آپادانا: خیابان ولیعصر  -تهران  تهران آپادانا دندانپزشکی

92پالک -کوچه ناصر-خیابان زرتشت  

77342152 

مرکز خرید افق-جنب پاساژ گلدیس-آزمایشگاه آفاق: فلکه دوم صادقیه -تهران  تهران آفاق آزمایشگاه  44123435 

1طبقه  91خ -باالتر از پارک ساعی-آزمایشگاه نیلو: خ ولیعصر -تهران  تهران نیلو آزمایشگاه  7341 

بعد از باغ -نرسیده به میدان تجریش-دندانپزشکی دکتر دیندوست: خ ولیعصر -تهران  تهران دکتر دیندوست دندانپزشکی

طبقه دوم-2شماره -کوچه سرشار-فردوس  

11341317 

بین کوچه -میدان آقانور-سه راه افسریه -دندانپزشکی دکتر شمشیر: خاوران -تهران  تهران دکتر شمشیر دندانپزشکی

طبقه اول-432پالک -جنب بانک مسکن-و چهارم غربیسوم   

99434114 

دکتر محمدرضا  دندانپزشکی

 شجاعی

باالتر از خیابان -دندانپزشکی دکتر محمدرضا شجاعی: سهروردی شمالی -تهران  تهران

2واحد -مجتمع مهراد -11پالک -هویزه شرقی-بهشتی  

77519421 

پالک  -ساختمان بهنام -روبروی بیمارستان فجر -سبزی: خیابان پیروزیدکتر  -تهران  تهران دکتر سبزی دندانپزشکی

1واحد  -طبقه اول -221  

99917933 

کوچه  -جنب پل همت -پایینتر از میدان ونک-دکتر سامنی: خیابان ولیعصر -تهران  تهران دکتر سامنی دندانپزشکی

5طبقه  -7پالک -سیدالشهدا  

77239274 



 

 

1طبقه -5واحد - 4پالک -دکتر روشن: جردن خیابان تابان شرقی -تهران  تهران دکتر روشن دندانپزشکی  77242211 

نبش -باالتر از چهارراه تیرانداز-کلینیک دندانپزشکی دکتر حکیمی:تهرانپارس -تهران  تهران دکتر حکیمی دندانپزشکی

142شماره -شرقی 222  

33733593 

پالک -خ باباطاهر-روبرو هتل الله -دندانپزشکی دکتر بالش آبادی: خ فاطمی -تهران  تهران دکتر بالش آبادی دندانپزشکی

طبقه اول -24  

77324729 

دکتر اکبر غفاری  دندانپزشکی

 طرقی

نبش خ پانزدهم -دکتر اکبر غفاری طرقی: خیابان خالد اسالمبولی)وزرا( -تهران  تهران  77311491 

-مقابل بازار روز-باالتر از نیایش-بلوار فرحزادی-اسدی فرد: شهرک غربدکتر  -تهران  تهران دکتر اسدی فرد دندانپزشکی

111واحد -طبقه دوم-ساختمان میالد  

11921311 

خیابان بایزید بسطامی-ایستگاه مترو شیخ الرئیس-دکتر حدیدی: خ پیروزی -تهران  تهران دکتر حدیدی دندانپزشکی  99919532 

-خ حسینی-اول پل کریمخان-دندانپزشکی جهاد دانشگاهی: میدان هفت تیر -تهران  تهران جهاد دانشگاهی دندانپزشکی

15پالک -نبش دوم شرقی  

77721932 

22پالک -نبش کوچه شهید وحید نظری-خیابان ابوریحان-خیابان انقالب -تهران  تهران جهاد دانشگاهی دندانپزشکی  22475199 

بن -پایین تر از میدان پالیزی -ی دکتر جوان: خ سهروردی شمالیدندانپزشک -تهران  تهران دکتر نجمه جوان دندانپزشکی

229ساختمان -بست جهانگیری  

77513343 

-طبقه سوم -مجتمع تجاری سامان -دندانپزشکی دکتر ثقفی: فلکه دوم صادقیه -تهران  تهران دکتر ثقفی دندانپزشکی

 واحد هفتم

44153211 

پالک -نبش کوچه صدیق-بین سمیه و طالقانی -برتر: خ شریعتیدندانپزشکی  -تهران  تهران برتر دندانپزشکی

2واحد  - 9  

33255424 

خیابان زرتشت غربی -خیابان ولیعصر -تهران  تهران مهر بیمارستان  77321171 

12خیابان -ضلع شمال شرقی پارک شفق-خیابان یوسف آباد -تهران  تهران محب کوثر بیمارستان  41311 

9شهرک اکباتان ، فاز -تهران  تهران صارم بیمارستان  44231777 

-ساختمان پزشکان سینا- 22پالک -اول سرو غربی-میدان کاج-سعادت آباد -تهران  تهران آرزوی سعادت فیزیوتراپی

25واحد -طبقه دوم  

12323227 

خیابان یوسف آباد، خیابان فتحی شمالی ، تقاطع یوسف آباد،  -تهران  تهران درین دندانپزشکی

25، واحد1( ، طبقه 4)ساختمان شماره 91پالک  

77211721 

،2،طبقه همکف، واحد3شهر آرا، خیابان آرش مهر، کوچه گلرخ، بلوک  -تهران  تهران دکتر شیال لکا دندانپزشکی  72127552 

، طبقه اول4فلکه اول صادقیه ، پالک  -تهران  تهران دکتر قاسمیان دندانپزشکی  44129715 

91، ساختمان پزشکان سینا، واحد 22سعادت آباد، ابتدای سروغربی، پالک  -تهران  تهران دکتر قوامی دندانپزشکی  119273393 



 

 

، طبقه اول21خیابان دکتر لواسانی، کامرانیه شمالی، خیابان تاجیکی ، پالک  -تهران  تهران دکتر ماندانا پرتوی دندانپزشکی  11175944 

411بزرگراه رسالت ، ابتدای خیابان استاد حسن بنا جنوبی ، پالک  - تهران تهران برلیان دندانپزشکی  12922314 

-باالتر از میدان سرباز-خیابان استاد حسن بنا-مجیدیه شمالی-بزرگراه رسالت -تهران  تهران دکتر شمس آباد دندانپزشکی

2پالک -نبش کوچه خسروآبادی  

12911212 

دکتر عطیه ملک  دندانپزشکی

 محمدی

2سعادت آباد، میدان کاج ، ابتدای سرو غربی، ساختمان سینا، واحد -تهران  تهران  11932242 

111تهرانپارس، بلوار فرجام،تقاطع بزرگراه شهید باقری، پالک -تهران  تهران فرجام دندانپزشکی  33773741 

سمت بیمارستان امام خمینی،  انتهای بلوار کشاورز، بعداز چهارراه جمالزاده، به -تهران  تهران کشاورز دندانپزشکی

213پالک  

22499444 

11، طبقه دوم، واحد241گاندی، نبش خیابان بیستم، ساختمان -تهران  تهران گاندی دندانپزشکی  77233213 

، طبقه سوم413نازی آباد، میدان بازار دوم، خیابان مدائن ، پالک  -تهران  تهران مرادخانی دندانپزشکی  55139222 

، طبقه فوقانی 155خیابان پیروزی، بین خیابان اول و دوم نیروی هوایی،پالک  -تهران  تهران دکتر مریم عباسی دندانپزشکی

 نمایشگاه اتومبیل صبا

33225293 

، 121خیابان شهیدمطهری،بعداز پل مدرس، روبروی خیابان میرعماد، پالک  -تهران  تهران دکتر منتظری دندانپزشکی

 طبقه اول

77911427 

سی متری آیت ، بین چهارراه تلفخانه و تهران نو -تهران  تهران دکتر مهدیان دندانپزشکی  33394122 

دکتر نسرین  دندانپزشکی

 اصغری

خیابان دماوند، ایستگاه سبالن ، جنب تاالر قصرسپید، ساختمان پزشکان  -تهران  تهران

11شهریار طبقه دوم ، واحد  

33741212 

عمتیدکتر نسیم ن دندانپزشکی 1، طبقه 7گاندی ، خیابان سوم ، پالک  -تهران  تهران   73912225 

خیابان قائم مقام فراهانی،باالتر از خیابان مطهری ، نبش کوچه عرفان، پالک  -تهران  تهران هامون دندانپزشکی

22،واحد -2، طبقه 237  

77315432 

روبروی سه راه دانشکده ، نبش کوچه صبوری ،  میدان رسالت، خیابان هنگام ، -تهران  تهران هنگام دندانپزشکی

1پالک  

33445922 

درمانگاه 

 ()دندانپزشکی

13تهران، خیابان جمالزاده شمالی ، خیابان شهید طوسی ، پالک -تهران  تهران کوثر مشیز  2234 2591 

پالک -جنب بانک تجارت-سروحد فاصل میدان کتاب و چهارراه -سعادت آباد -تهران  تهران رامین فرهمند دندانپزشکی

طبقه دوم -71  

12322325 

طبقه دوم-3پالک -خ بابک بهرامی-روبروی پمپ بنزین -خ آفریقا -تهران  تهران دکتر رامیار دندانپزشکی  11111133 

خ میمنت-خ آزادی -تهران  تهران آزادی بیمارستان  22112213 



 

 

برج میالدجنب -بزرگراه حکیم -تهران  تهران میالد بیمارستان  74131 

کوچه یکم-خیابان حجاب  -بلوار کشاورز -تهران  تهران یاس سپید بیمارستان  3-77335323 

نبش تقاطع جمهوری-خ حافظ -تهران  تهران نجمیه بیمارستان  22313132-5 

باالتر از اتوبان همت-سراه ضرابخانه-خ شریعتی -تهران  تهران نگاه بیمارستان  11133421 

 23کوچه صادقین)-خیابان خداوردی-خیابان پورابتهاج-خیابان باهنر)نیاوران( -تهران  تهران نورافشار بیمارستان

 (غربی

3-11714122 

مقابل برج پیروز-خیابان ولیعصر -باالتر از میدان ونک  -تهران  تهران ولیعصر ناجا بیمارستان  72195112 

454شماره -بعد از تقاطع ولیعصر-طالقانیخیابان  -تهران  تهران کودکان تهران بیمارستان  22424415 

دوراهی قلهک-خیابان شریعتی -تهران  تهران کیان بیمارستان  11112727 

خ برادران مظفر-چهار راه ولیعصر -تهران  تهران مدائن بیمارستان  22415315-3 

م کالنتری-خ دلگشا-خ شکوفه-خ پیروزی -تهران  تهران مردم بیمارستان  99945422 

نبش بزرگراه جالل آل احمد-خ کارگر شمالی -تهران  تهران مرکز قلب تهران بیمارستان  77113211-23 

ضلع جنوبی میدان تختی-خ دکتر بهشتی -تهران  تهران مادران بیمارستان  77352424 

7شماره -آفرینخیابان به -خیابان کریمخان زند -میدان ولیعصر -تهران  تهران صدر به آفرین بیمارستان  77345432_41224 

ابتدای خ استاد مطهری-خ ولیعصر -تهران  تهران طوس بیمارستان  77325735-3 

بین میدان سرو و کاج-سعادت آباد -تهران  تهران عرفان بیمارستان  19112111 

خیابان شهید بنائی-خیابان شهید رجائی -تهران  تهران غیاثی بیمارستان  22-22141321 

سراه سلیمانیه-خ پیروزی -تهران  تهران فجر بیمارستان  97142 

99پالک -جنب کوچه الدن-خیابان شهید لواسانی -تهران  تهران فرمانیه بیمارستان  11175227 

خیابان صنایع-خیابان شهید لنگری-میدان نوبنیاد -تهران  تهران چمران بیمارستان  5-11393192 

پائینتر از خیابان سرچشمه-م بهارستان -تهران  تهران دکتر سپیر بیمارستان  99555112 

53پال ک -بعد از چهارراه فلسطین-بلوار کشاورز-تهران -تهران  تهران ساسان بیمارستان  77325231 

باالتر از چهارراه جامی-خیابان شیخ هادی  -تهران  تهران سورنا بیمارستان  22311212 

خیابان شهید غیوری -خیابان ری  -تهران  تهران سوم شعبان بیمارستان  99213222 

جنب میدان فاطمی-خیابان دکتر فاطمی -تهران  تهران (شهرام )سجاد بیمارستان  77321131 

نبش کارون-خ آذربایجان -تهران  تهران شهریار بیمارستان  22734352-4 



 

 

انتهای غربی بزرگراه همت)شهید خرازی -تهران  تهران تریتا بیمارستان  43142111 

خیابان هشتم-خیابان صناعی-پل کریمخان  -تهران  تهران تهران بیمارستان  77712112 

نبش فلکه سوم تهرانپارس -تهران  تهران تهرانپارس بیمارستان  33774231-4 

دانشگاه  -بوعلی  بیمارستان

 آزاد

ابتدای خیابان دماوند-میدان امام حسین -تهران  تهران  3-99947192 

روبروی مجتمع دنیای نور-نرسیده به خ کرمان-بزرگراه رسالت -تهران  تهران بینا بیمارستان  19595 

نرسیده به سراه طالقانی-خ دکتر بهشتی -تهران  تهران پاسارگاد بیمارستان  33519211 

خ احمد قصیر-خ دکتر بهشتی -تهران  تهران پاستورنو بیمارستان  77394552-3 

سیناابن  بیمارستان خ آیت اله کاشانی-فلکه دوم صادقیه -تهران  تهران   44112311-5 

نبش رودکی-خیابان آذربایجان -تهران  تهران اقبال بیمارستان  2279132562 

خ وصال شیرازی -تهران  تهران البرز بیمارستان - نرسیده به انقالب-بلوار کشاورز  22423529-4 

میدان الغدیر-هنگام  خیابان -تهران  تهران الغدیر بیمارستان  33737121 

خیابان شهید کارگر-باالتر از سه راه طالقانی-خیابان شریعتی -تهران  تهران ایرانشهر بیمارستان  3-33217121 

تقاطع اتوبان شهید محالتی-خیابان ری -تهران  تهران بازرگانان بیمارستان  99551112 

بلوارهجرت-سه راه افسریه-بسیجبزرگراه  -تهران  تهران بعثت نهاجا بیمارستان  93351 

خ مالصدرا-م ونک -تهران  تهران بقیه اله االعظم بیمارستان  72122 

مرکز چشم 

 پزشکی

155شماره -نرسیده به خ فاطمی-خ جمالزاده شمالی -تهران  تهران بصیر  22495342 

مرکز چشم 

 پزشکی

33پالک -بهرامی خیابان شهید -شهرک ولیعصر)عج(  -تهران  تهران حکیم  22119311 

مرکز چشم 

 پزشکی

1شعبه -رازی 92شماره -کوچه نیلوفر-نرسیده به بلوار کشاورز-خیابان جمالزاده شمالی -تهران  تهران   22492941-22393291 

مرکز جراحی 

 محدود

213شماره -4بیمه -نرسیده به شهرک اکباتان-م آزادی -تهران  تهران سالمت غرب  44291124 

جراحی مرکز 

 محدود

37پ -بین چهل ستون و بیستون-خ فتحی شقاقی-یوسف آباد -تهران  تهران شقایق  77315971-3 

مرکز چشم 

 پزشکی

93پ -خ پاستورنو -تهران  تهران شهید شوریده  22421213 



 

 

مرکز جراحی 

 محدود

چشم پزشکی 

 فرهنگیان

فیاض بخشجنب ترمینال -تقاطع سی تیر -خیابان امام خمینی  -تهران  تهران  22313929 

مرکز چشم 

 پزشکی

41پالک -خ شهید یوسفیان-خ مطهری -تهران  تهران نور  41271211 

مرکز چشم 

 پزشکی

کوچه پنجم-ابتدای خ احمد قصیر-خ دکتر بهشتی -تهران  تهران نوین دیدگان  77319277 

مرکز چشم 

 پزشکی

کلینیک مرکزی 

 شهر

14و 11پالک -نژاد خیابان والی  -میدان ونک  -تهران  تهران  77774415-77233277 

مرکز جراحی 

 محدود

چشم پزشکی 

 هالل ایران

خیابان جشنواره-چهارراه اشراق -تهرانپارس -تهران  تهران  7-33992112 

مرکز چشم 

 پزشکی

2شعبه -رازی 14شماره -خ هفتم-خ گاندی جنوبی-م ونک -تهران  تهران   77733231-3 

طبقه فوقانی بانک پاسارگاد-نبش کوچه چهارم-جنت آباد جنوبی -تهران  تهران کلینیک الله دندانپزشکی  44411555 

ساختمان پزشکان -نرسیده به یادگار امام -بلوار مرزداران -اشرفی اصفهانی  -تهران  تهران کلینیک مرزداران دندانپزشکی

ورودی-نگین آسمان  D -طبقه اول 

44157934 

23شماره -بلوار کشاورز -تهران  تهران پارس بیمارستان  77321152 

23شماره -تقاطع بهار -خ امام حسین-بعد از بلوار کبیری طامه-نیایش شرق -تهران  تهران عرفان نیایش بیمارستان  43332111 

219پالک -نبش جمالزاده-بلوارکشاورز -تهران  تهران گاما اسکن کاوش تصویربرداری  22211933-22211975 

زمان امام  بیمارستان

 اسالمشهر

پشت پمپ بنزین -میدان نماز -اسالمشهر -تهران  تهران  52923171 

45پالک -4خیابان امام خمینی)ره(کوچه -سرنوری-اسالمشهر -تهران  تهران دکتر نجفی دندانپزشکی  52921333-52921725 

923پالک -صری)بلوار دادگستری(بلوار شهید نا -میدان دانشگاه -ساوه -تهران  تهران فاطمه الزهرا ساوه بیمارستان  724141411 

مرکز جراحی 

 محدود

چشم پزشکی 

 ایرانیان

، طبقه چهارم247تهران، پاسداران، نبش دشتستان پنجم، ساختمان  -تهران  تهران  11753355 

94پالک -بین آتش نشانی و الله شرقی-شاهین جنوبی-جنت آباد جنوبی -تهران  تهران امین دندانپزشکی  44411133 

3واحد - 1پالک -نبش میرداماد-شریعتی -تهران  تهران میرداماد آزمایشگاه  11111793 

خ آبان جنوبی-خ کریمخان زند -تهران  تهران آبان بیمارستان  77311375 

13واحد-5طبقه -2پالک -خیابان نهم)شعبانی(-سعادت آباد -تهران  تهران دکتر میقانی دندانپزشکی  11244792 

ساختمان پزشکان کوثر-911پالک -ابتدای بلوار بهار-حکیمیه-تهرانپارس -تهران  تهران آروین فیزیوتراپی  33112223 



 

 

واحد -طبقه چهارم-ساختمان پزشکان مالصدرا-9پالک -ابتدای مالصدرا-ونک -تهران  تهران سپاس آزمایشگاه

11 

77771734 

طبقه همکف-21پالک -خیابان بیستم گاندی-ونکمیدان  -تهران  تهران آرمان فیزیوتراپی  77332319 

کوچه پروین اعتصامی-جنب بانک ملی مرکزی-خیابان ولیعصر-شهریار -تهران  تهران کوثر شهریار تصویربرداری  25132511 

 2پالک -5کوچه -بلوار انصار-شهرک ویالشهر-جاده مخصوص کرج 24کیلومتر  -تهران  تهران دکتر بهرامی نژاد آزمایشگاه

9و   

44239577 

چهارراه طوس-خیابان کارون -تهران  تهران بابک بیمارستان  22124711 

نبش بلوار کشاورز-خیابان وصال شیرازی -تهران  تهران آریا بیمارستان  77323272 

2پالک -خیابان شهامتی-روبروی سینما استقالل-باالتر از میدان ولیعص -تهران  تهران زهره دندانپزشکی  77312532 

خیابان ولی خواه -بعد از منیریه -خیابان ولیعصر  -تهران  تهران پارسا بیمارستان  55974315 

خیابان میمنت -بعد از تقاطع خیابان آزادی -انتهای بزرگراه یادگار امام -تهران  تهران میمنت بیمارستان  22122222 

پالک -خیابان بهار شرقی-کبیری طامه)شاهین شمالی(خیابان شهید -جنت آباد -تهران  تهران امید بیمارستان

25 

45793111 

مرکز چشم 

 پزشکی

51پالک -بعد از خیابان گاندی-اتوبان حقانی-میدان ونک -تهران  تهران ونک  77734934 

بقیه اهلل قلب  بیمارستان

 جماران

میدان جماران-خیابان شهید باهنر-میدان قدس -تهران  تهران  11131115 

روانپزشکی  بیمارستان

 ایرانیان

انتهای اتوبان همت غرب، خروجی بلوار دهکده،میدان المپیک،بلوار صدرا،ابتدای  -تهران  تهران

 بلوار چشمه شرقی

44319991 

235 پالک  خیابان دستگردی )ظفر(، جنب بیمارستان حضرت علی اصغر)ع(، -تهران  تهران گامانایف ایران تصویربرداری  11311522 

-272پالک -جنب پمپ بنزین-خیابان شهید فکوری-خیابان کارگر شمالی -تهران  تهران دکتر اصغر مزارعی درمانگاه

2واحد  

77332453 

درمان واریس  درمانگاه

دکتر مهرداد 

 اقدسی

7خیابان چهارراه کامرانیه، طبقه فوقانی بانک پارسیان، پالک  -تهران  تهران  11723133 

مرکزی)غفاری  22نبش کوچه -بلوار مطهری-میدان شهرک امید-تهرانپارس -تهران  تهران حالی فیزیوتراپی

9طبقه -274پالک -نطنزی(  

33923117 

خیابان شهیدطالقانی خیابان بهارشمالی -تهران  تهران سجاد ناجا بیمارستان  33592222 

باالتر از _سمت چپ_چهارراه فاطمیباالتر ار _خ کارگرشمالی_میدان انقالب -تهران  تهران آلفا تصویربرداری

طبقه اول_2952پ_ساختمان ناهید_پمپ بنزین  

77123971_77113573 



 

 

بن بست  _جنب بانک آینده_بعد از اختیاریه _خ دولت )کالهدوز( _پاسداران -تهران  تهران تشخیص طبی ماد آزمایشگاه

طبقه یک_شماره یک _هروی  

11374741 

حد فاصل ضلع جنوب شرقی پارک قیطریه و  _متری قیطریه 95بلوار  _قیطریه -تهران  تهران نسیم قیطریه آزمایشگاه

91پالک  -اتوبان صدر  

1143134_2 

ساختمان  2711پالک  _نرسیده به سینما آفریقا _باالتر از میدان ولیعصر -تهران  تهران شفا فیزیوتراپی

طبقه دوم _اطباء  

77314422 

مرکز سنجش 

تراکم 

 استخوان

ساختمان  2711پالک  _نرسیده به سینما آفریقا _باالتر از میدان ولیعصر -تهران  تهران ولیعصر

طبقه چهارم _اطباء  

77739992 

2پالک  _تقاطع آزادگان و امیرکبیر _شهرک گلستان )شهرک راه آهن( -تهران  تهران نسیم سالمت فیزیوتراپی  44325399 

شماره  _کوچه امام جعفر صادق _ضلع جنوب شرقی _میدان نبوت _نارمک -تهران  تهران نارمک آزمایشگاه

21 

33343412 

994پالک  _اول مدائن _بازار دوم نازی آباد -تهران  تهران دی آزمایشگاه  55172111 

 _54پالک  _کوچه والی نژاد _نرسیده به میرداماد _باالتر از میدان ونک -تهران  تهران دکتر ترکیان دندانپزشکی

512واحد  _5طبقه  _پزشکان سیناساختمان   

77232971 

17شماره  _تقاطع شهدای ژاندارمری _ابوریحان _خیابان انقالب -تهران  تهران همای سالمت تصویربرداری  22471414 

5پالک  _شهید قره تپه ای _خیابان بیست و پنجم _سعادت آباد -تهران  تهران پردیس نور -  42349 

شهریار ضلع غربی تقاطع غیر هم سطح سپاه -تهران  تهران نور شهریار بیمارستان  54212 

 -بعد از ساختمان بانک مرکزی  -جنب ایستگاه مترو  -بلوار میرداماد  -تهران  -تهران  تهران پایتخت تصویربرداری

231شماره  -روبروی بانک پاسارگاد   

14745 

نبش چهارراه  -خیابان جمال زاده شمالی  -خیابان آزادی  اول -میدان انقالب  -تهران  تهران پارسیان تصویربرداری

72پالک  -نصرت   

22532753 

نبش  _روبروی داروخانه دکتر کمالی _خیابن نواب _چهارراه گلسار _رشت -تهران  تهران دکتر جوادی نیا دندانپزشکی

2طبقه دوم واحد  _کوچه امانی  

2999211734 

نجم _کریمی نژاد آزمایشگاه

 آبادی

1شماره _کوچه چهارم _خیابان حسن سیف _میدان صنعت _شهرک غرب -تهران  تهران  77929351_5 

ساختمان _جنب مسجد قدس_بعد از چهارراه کوکاکوال_خیابان پیروزی -تهران  تهران آرزوی پیروزی فیزیوتراپی

طبقه زیرهمکف _135پزشکان   

33259525 

 _ساختمان شاهین_بین بزرگراه باقری و چهارراه تیرانداز _رسالت شرقبزرگراه  -تهران  تهران مهنا دندانپزشکی

193پالک 143شماره   

32311131_32312131 



 

 

طبقه _211پالک  _خیابان شکراله _روبه روی مرکز قلب_خیابان کارگر شمالی -تهران  تهران دایانا آزمایشگاه

 دوم

77113132_77953124 

دکترعلی قاضی  دندانپزشکی

 نظام

طبقه فوقانی بانک  _(3/92نبش کوچه حسنی ) _خیابان سی متری نیروهوایی -تهران  تهران

طبقه اول _923پالک  _مسکن  

33429115 

-9طبقه -ساختمان فرخ -نبش خیابان فرخ-خیابان مقدس اردبیلی-زعفرانیه -تهران  تهران خشوعی دندانپزشکی

912واحد   

11415241 

تهران، اتوبان امام علی، لویزان، شیان، میدان طجرلو، جنب فروشگاه رفاه -تهران  تهران شیان دندانپزشکی  14723111 

ظفر )محمدرضا  -

 (زارع

،طبقه 11تهران، خیابان شریعتی، خیابان ظفر،روبروی ساختمان آفتاب، پالک  -تهران  تهران

 دوم، واحد چهارم

11319321 

مجاهدین اسالم، ابتدای خیابان عظیمتهران، شهدا، ابتدای خیابان  -تهران  تهران شهدا - زادگان،  

1، واحد39روبروی شهرداری، پالک   

99293319 

تهران، خیابان سعدی شمالی، پایین تراز مترو دروازه دولت، جنب بیمارستان  -تهران  تهران امیراعلم -

 امیراعلم

22359231 

3واحد -5طبقه -2239پالک -دامادتقاطع میر-خیابان دکتر شریعتی -تهران  تهران آیریس دندانپزشکی  11773547 

دکتر عادله رئیسی  دندانپزشکی

 فرد

و  213بین خیابان -خیابان حسینی-نرسیده به فلکه اول تهرانپارس-تهرانپارس -تهران  تهران

2واحد -1طبقه -ساختمان پزشکان نگین بهار-111پالک -213  

33391745 

112واحد -1طبقه -مجتمع سهند-25نبش خ -بلوار اصلی-تهرانسر -تهران  تهران سهند دندانپزشکی  44593144 

دکتر عبدالحسین  دندانپزشکی

 صبوری زاده

4طبقه -931پالک -نبش خیابان زینتی افخم-سه راه سلیمانیه-پیروزی -تهران  تهران  99913934 

تقاطع فتحی شقاقی-یوسف آباد -تهران  تهران شفامهر صدرا دندانپزشکی  77471273 

312پالک  _نرسیده به میدان نبوت -جانبازان )گلبرگ شرقی( -تهران  تهران حقیقت تصویربرداری  33353523 

، واحد 2، طبقه 7میدان ونک، خیابان گاندی شمالی، ساختمان گاندی، پالک  -تهران  تهران فریبا فرهنگ دندانپزشکی

12 

77241113 

212، طبقه اول، واحد3بلوار آفریقا )جردن(، بلوار گلشهر، برج مرجان، پالک  -تهران  تهران فریبا فرهنگ دندانپزشکی  11193741 

، طبقه 22بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان نسائ، بعد از خیابان دهم، پالک  -تهران  تهران روژان دندانپزشکی

 اول

11139521 

ولیعصر، جنب فروشگاه رفاه، ساختمان اداری تجاری خیابان جمهوری، تقاطع  -تهران  تهران بهفر دندانپزشکی

، طبقه چهار353، پالک 14  

22435229_5 

-کوچه یکم شرقی-انتهای خیابان ورزی شمالی-آیت اله کاشانی به سمت شرق -تهران  تهران زکریا آزمایشگاه

طبقه اول-4پالک-ساختمان مینیاتور  

44227337 



 

 

-روبروی دارچین-ابتدای کوچه آفرند-نرسیده به باقرخان-خیابان ستارخان -تهران  تهران دکتر الهام منادی دندانپزشکی

29واحد -33پالک   

22534114 

درمانگاه کوثر- 4و  9بین بهستان -پاسداران -تهران  تهران کوثر تصویربرداری  11552244 

طبقه -ساختمان پزشکان فتح-بیبلوار عدل جنو-بلوار میرزابابایی -میدان پونک  -تهران  تهران ایرانا آزمایشگاه

 همکف

44429547 

 - - زاهدان زاهدان علی ابن ابیطالب بیمارستان

مرکز جراحی 

 محدود

 - - زاهدان زاهدان امام حسین

مرکز جراحی 

 محدود

 - - زاهدان زاهدان آریا

مرکز جراحی 

 محدود

 - - زاهدان زاهدان شفا

مرکز جراحی 

 محدود

 - - زاهدان زاهدان نبوت

 - - زاهدان زاهدان امید آزمایشگاه

دکتر کتایون  دندانپزشکی

 متقی

 -روبروی شیرینکده-چهارراه فاطمیه-خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی -بندرعباس بندرعباس

4طبقه -ساختمان رایا -3کوچه بینش   

91122432 

بیمارستان خانواده  بیمارستان

 اصفهان

خیابان صفحه -اصفهان  اصفهان  - 

بیمارستان سینا  بیمارستان

 اصفهان

خیابان شمش آبادی -اصفهان  اصفهان  - 

بیمارستان  بیمارستان

 عسکریه اصفهان

خیابان عسکریه -اصفهان  اصفهان  - 

آزمایشگاه بصیر  آزمایشگاه

 اصفهان

خ فردوسی ابتدای سیدعلیخان -اصفهان  اصفهان  - 

کلینیک دندان  دندان پزشکی

پزشکی شیخ 

 صدوق

42کوچه  -خ شیخ صدوق شمالی  -اصفهان  اصفهان  - 

کلینیک دندان  دندان پزشکی

 پزشکی محتشم

خ محتشم کاشانی -اصفهان  اصفهان  - 



 

 

کلینیک دندان  دندان پزشکی

 پزشکی آزادگان

خ فرایبورگ -اصفهان  اصفهان  - 

کلینیک دندان  دندان پزشکی

 پزشکی سروش

خیابان سروش -اصفهان  اصفهان  - 

خیابان شیخ مفید -اصفهان  اصفهان اریترون آزمایشگاه  92299212 

31ساختمان  -جنب پل هوایی میر -خیابان شیخ صدوق شمالی -اصفهان  اصفهان جم آزمایشگاه  92299942 

غالمرضا اسماعیلی  دندانپزشکی

 حسین آبادی

طبقه  -آبی رنگ  ساختمان -ابتدای خیابان احمد آباد  -چهارراه شکر شکن -اصفهان  اصفهان

 اول

91125353 

 9597147111 - یزد یزد مرتاض بیمارستان

 19592141122 - یزد یزد مجیبیان بیمارستان

 19592191191 - یزد یزد مادر بیمارستان

 19592121121 - یزد یزد سیدالشهداء بیمارستان

 19592121172 - یزد یزد گودرز بیمارستان

 19597114111 - یزد یزد شهیدصدوقی بیمارستان

 19595155122 - یزد یزد افشار بیمارستان

شهیدرهنمون  بیمارستان

 ( )فرخی

 19592121112 - یزد یزد

سوانح وسوختگی  بیمارستان

 شهدای مهراب

 19595151139 - یزد یزد

 19591141224 - یزد یزد ضیایی اردکان بیمارستان

 19591952111 - یزد یزد امام صادق میبد بیمارستان

مرکز جراحی 

 محدود

 19593141717 - یزد یزد ابن سینا

 19593127939 - یزد یزد میالد آزمایشگاه

 19592131131 - یزد یزد پارس آزمایشگاه

 13299524514 - یزد یزد عامل شهباز دندانپزشکی

 13211432171 - یزد یزد سلیمی دندانپزشکی

72نبش عدالت -بلوار نهارخوران-گرگان گرگان لبخند دندانپزشکی  2391511577 



 

 

دندانپزشکی 

 ()درمانگاه

1طبقه -مجتمع ارسطو-نرسیده به فلکه -خیابان دانیال-کوروش -اهواز  اهواز نیایش  3222231297 

 ساختمان محمدرسول-نبش خیابان صالحی غربی-کوی سعدی-گلستان-اهواز -اهواز  اهواز امین اله امیدی دندانپزشکی

1طبقه -اهلل  

3955122931 

1طبقه -مجتمع پزشکی پارس-بین حافظ و فردوسی-خیابان نادری -اهواز  اهواز غالمرضا حتمی دندانپزشکی  2291129515 

مجتمع پزشکی -جنب داروخانه دکتر زرگر نژاد-خیابان کتانباف شمالی-نادری -اهواز  اهواز جواد دغالوی دندانپزشکی

9واحد -9طبقه -خلیج فارس  

91313235 

طبقه اول-مجتمع پزشکی ساحل-خیابان خسروی-ابتدای خیابان نادری -اهواز  اهواز خاتم االنبیا فیزیوتراپی  91123313 

نبش خیابان سروش شمالی-اتوبان لشکر -اهواز  اهواز آپادانا بیمارستان  1222-9331139-7 

موحدین شرقی ساختمان سامانکیانپارس نبش خیابان  -اهواز  اهواز آرمان فیزیوتراپی  - 

خیابان قنواتی-متری( 91خیابان شریعتی) -اهواز  اهواز اروند بیمارستان  1222-1123321-2 

شرقی 23خیابان  -خیابان کیانپارس -کیانپارس -اهواز  اهواز آریا بیمارستان  1222-9937921-3 

خیابان مهر شرقی-کیانپارس -اهواز اهواز مهر بیمارستان  1222-9993435 

روبروی داروخانه دکتر راسخ-بندر ماه شهر -اهواز  اهواز سینا راعی دندانپزشکی  51992391 

مرکز جراحی 

 محدود

221پالک  -خیابان توحید غربی )پهلوان( -فلکه دوم-کیانپارس -اهواز  اهواز نور طب  122-99992313 

 - - اهواز اهواز قمر بنی هاشم دندانپزشکی

خیابان شریعتی بعد از میدان روبروی سجد الغدیر -اهواز  اهواز عاج دندانپزشکی  95522945 

 - - اهواز اهواز طاها فیزیوتراپی

 - - اهواز اهواز دکتر فیض تصویربرداری

خیابان حافظ -اهواز  اهواز تبسم دندانپزشکی  91111554 

 - - اهواز اهواز مطوریان آزمایشگاه

دکتر حمید رضا  دندانپزشکی

 فالحی

 - - اهواز اهواز

دکتر مرتضی  تصویربرداری

 جورابیان

 - - اهواز اهواز

 - - اهواز اهواز دکتر ملک زاده دندانپزشکی

 - - اهواز اهواز تابان دندانپزشکی



 

 

 - - اهواز اهواز نرگس آزمایشگاه

منطقهبلوار پاسداران روبروی شهرداری  -اهواز  اهواز مادر دندانپزشکی  94433311 

 - - اهواز اهواز صدف دندانپزشکی

2.واحد9شرقی.مجتمع کیان.طیقه12و11بین خیابان -کیان آباد -اهواز  اهواز نیال دندانپزشکی  2299325231 

 - - اهواز اهواز مالصدرا فیزیوتراپی

 - - اهواز اهواز رویان آزمایشگاه

اقبال ساختمان ملت23نبش-کوروش -اهواز  اهواز مهرسو دندانپزشکی  2294421391 

دکتر نازنین  دندانپزشکی

 مجیدی

 - - اهواز اهواز

 - - اهواز اهواز کیانپارس تصویربرداری

 - - اهواز اهواز دکتر پناهی زاده آزمایشگاه

32پالک -نرسیده به بلوار سجاد  -خیابان کسری  -کرمانشاه  کرمانشاه کسری دندانپزشکی  179-93123222 

خیابان شهید شیرودی )خرم(روبروی کلینیک امام رضا -اراک  اراک بهاران دندانپزشکی  7229219299 

خ مطهری غربی -کرمان  کرمان راضیه فیروز بیمارستان  9491117474 

خ شریعتی -کرمان  کرمان ارجمند بیمارستان  9491117373 

میدان بسیج چهاراه خورشید خ کامیابحد فاصل  -کرمان  کرمان مهرگان بیمارستان  9491111121 

کمربندی جنوبی بزرگراه امام -کرمان  کرمان افضلی پور بیمارستان  9499111151 

انتهای خ شفا -کرمان  کرمان شفا بیمارستان  99115371 

خ استقالل -کرمان  کرمان سید الشهدا بیمارستان  91512171 

مرکز جراحی 

 محدود

خ خورشید خ ابن سینا شرقی -کرمان  کرمان آذین  1115253 

21خ استقالل ک  -کرمان  کرمان کلینیک بصیر چشم پزشکی  91511213-194  

خ سرباز -کرمان  کرمان دوازده امام کلینیک  99941437 

بهمن چهارراه شعبانیه 11بلوار  -کرمان  کرمان نیمه شعبان کلینیک  99912331 

کرمانبم  افالطونیان بیمارستان بلوار امام -بم کرمان    44123113 

بروات بیمارستان پاستور-بزرگراه خلیج فارس بم5 کیلومتر  -کرمان  کرمان پاستور بیمارستان  9441923411 



 

 

رفسنجان  علی ابن ابیطالب بیمارستان

 کرمان

میدان ایت اله سعیدی -رفسنجان کرمان   9494177311 

جیرفت  قائم بیمارستان

 کرمان

میدان شاهد -کرمان جیرفت   9449923717 

چهارراه باغملی -کرمان  کرمان دکتر یزدان پناه آزمایشگاه  91117323 

ساختمان پزشکان میالد 1ابتدای خیابان جهاد کوچه شماره -کرمان  کرمان دکتر سلیمانی آزمایشگاه  91451122 

11خیابان شفا کوچه  -کرمان  کرمان کیمیا مهر فیزیوتراپی  91222413 

نبش فرعی اول سمت چپ 1استقالل کوچه شماره  -کرمان  کرمان اماراتی فیزیوتراپی  91433121 

میدان آزادی ابتدای خیابان بهمنیار ساختمان والعصر -کرمان  کرمان حری آزمایشگاه  91441114 

24خیابان جهادکوچه  -کرمان  کرمان سپهر آزمایشگاه  91442311 

رجبی زادهدکتر  آزمایشگاه چهارراه خواجو روبروی استادیوم ورزشی ساختمان ولیعصر -کرمان  کرمان   91591931 

جنب داروخانه آفتاب-چهار راه طهماسب آباد -کرمان  کرمان دکتر میر شکاری آزمایشگاه  91447211 

سونوگرافی نیمه  تصویربرداری

 شعبان

بهمن چهارراه شعبانیه 11بلوار  -کرمان  کرمان  99912331 

سونوگرافی دکتر  تصویربرداری

 میرشکاری

ساختمان باران-3قبل از کوچه شماره -خیابان جهاد -کرمان  کرمان  91192399 

9و  2بین کوچه  -خیابان جهاد  -کرمان  کرمان فارابی عینک  91123423 

2کوچه شماره -خیابان شفا -کرمان  کرمان کرمان کلینیک دندانپزشکی  91479992 

دکتر محمد  دندانپزشکی

 انتظاری

1155کرمان.خیابان شفا. ساختمان پزشکان شفا.طبقه دوم.واحد -کرمان  کرمان  91437253 

دکتر حری  دندانپزشکی

 ()متخصص اطفال

خیابان بهار، قبل از کوچه جیهون -کرمان  کرمان  91123993 

2جمهوری/خیابان امام جمعه/نبش کوچه شماره کرمان/بلوار  -کرمان  کرمان کلینیک ماهان دندانپزشکی  91431131 

22نبش کوچه-بلوار فردوسی -کرمان  کرمان دکتر حافظی دندانپزشکی  91193324 

استقالل مجتمع صدف طبقه دوم -کرمان  کرمان دکترحمید نوری دندانپزشکی  91427723 

کلینیک جهاد  دندانپزشکی

 دانشگاهی

24جنب کوچه -)ناصریه(خیابان باهنر  -کرمان  کرمان  91159241 

1بلوار هوانیروز نبش بلوار غدیر  -کرمان  کرمان کلینیک سالمت دندانپزشکی  91723323 



 

 

دکتر محمد  دندانپزشکی

 حیدری زاده

خیابان فردوسی،ساختمان پزشکان آراد ،طبقه چهارم -کرمان  کرمان  91195272 

3کوچه-بلوار پارسیان-خیابان بیهقی-جمهوریبلوار  -کرمان  کرمان کلینیک سپید دندانپزشکی  91251921 

دکتر محمد علی  دندانپزشکی

 عباس زاده

2طبقه-مجتمع پزشکی برج اول -بلوار جمهوری -کرمان  کرمان  91257175 

کلینیک دکتر  دندانپزشکی

 شریعتمداری

9نبش کوچه شماره-والفجر جنوبی-بلوار جمهوری -کرمان  کرمان  91443927 

42نبش کوچه -خیابان شهاب -کرمان  کرمان کلینیک شهاب دندانپزشکی  99113274 

مطب سمیرا  دندانپزشکی

 سلطانی نژاد

طبقه دوم-ساختمان پزشکان حکیم-خیابان استقالل -کرمان  کرمان  91437533 

2پالک  -خیابان نواب -نبش بلوار مطهری -انار -کرمان  کرمان مطب محمد برجی دندانپزشکی  94974211 

مطب مظفر  دندانپزشکی

 حیدریان

نبش کوچه ارشاد اسالمی -خیابان امام -شهرستان بافت -کرمان  کرمان  9441413533 

مطب علیرضا عرب  دندانپزشکی

 پور

میدان امام )ره( ساختمان پزشکان امیرالمومنین )ع -بم  بم ) 9444123111 

مطب سید علی  دندانپزشکی

 نژاد سجادی

خیابان امام نرسیده به میدان فرمانداری روبروی کتابخانه مرکزی -بم  بم  9444923233 

خیابان امام نرسیده به درمانگاه سپاه روبروی مبل هخامنش -بم  بم مطب علی بازیار دندانپزشکی  9444911331 

مطب حسین  دندانپزشکی

 جزینی زاده

خیابان امام روبروی مسجد جامع جنب قلعه شادی -بم  بم  9444122574 

مطب روح اهلل  دندانپزشکی

 میرکهنوج

مطب -طبقه سوم-ساختمان پزشکان ثامن االئمه-خ شهید رجایی-شهرستان جیرفت جیرفت

 دکتر میرکهنوج

9449121315 

کلینیک ثامن  دندانپزشکی

 الحجج

3پالک  -99کوچه -بلوار طالقانی -کرمان رفسنجان رفسنجان  94127734 

مطب حمید  دندانپزشکی

 جعفری

جنب فروشگاه سپه -بلوار طالقانی )سی متری( -کرمان  کرمان  99494997371 

کلینیک حکیم  دندانپزشکی

 مس

بلوار امام خمینی -شهرمس سرچشمه -کرمان کرمان  194-94915121 

مطب دندانپزشکی  دندانپزشکی

 ویدا مال حسینی

 21جنب ساختمان پلیس + -خ شهید وجدانی -بلوار شهید مطهری-رفسنجان -کرمان  کرمان

 مطب دکتر ویدا مالحسینی

9494911445 



 

 

رفسنجان  کلینیک فرهنگیان دندانپزشکی

 کرمان

درمانگاه فرهنگیان -خیابان معلم  -رفسنجان  -کرمان   94129331-194 

مطب مسعود  دندانپزشکی

اسماعیل زاده 

 حصاروییه

زنگی ابادی ابتدای خ چمران نرسیده به داروخانه دکتر -کرمان  کرمان  9499419234 

سیرجان  کلینیک مهرگان دندانپزشکی

 کرمان

خیابان شریعتی کوچه اعال جنب بهزیستی -سیرجان کرمان   194-41119232-9 

مطب سمانه  دندانپزشکی

 عقیقی حاتمی پور

جنب خرازی مادر -کوی دکتر ادیب پور -خیابان امام)ره( -سیرجان سیرجان  194-41191931 

کلینیک سیب  دندانپزشکی

 ()سیرجان

روبروی سالن ورزشی امام علی. جنب مسجد ولیعصر -بلوار ولیعصر -کرمان  کرمان  9441917254 

سیرجان  کلینیک فرهنگیان دندانپزشکی

 کرمان

سیرجان چهار راه فرهنگ کلینیک تخصصی فرهنگیان_کرمان  9441191312 

مطب فریده  دندانپزشکی

 فلسفی

جنب داروخانه دکتر فتاحی زاده -کوچه شهید حیدری  -خ امام  -سیرجان  -کرمان  کرمان  194-41193213 

مطب حسن  دندانپزشکی

 چراغی پور

رو به روی اداره بهزیستی-کوچه اعالء -خ شریعتی  -سیرجان  -کرمان کرمان  194-41192119 

مطب معظمه زین  دندانپزشکی

 الدینی

میمند 

 شهربابک

21کوچه  -خیابان امام -شهربابک   9494219991 

مطب سید محمد  دندانپزشکی

 صالح غفاری

خیابان بهار طبقه دوم داروخانه ثمین -کرمان  کرمان  9494223297 

مطب نوشین  دندانپزشکی

 نوری نسب

خیابان امام کوچه قلعه سنگ مجتمع رفاه -کرمان  کرمان  194-94227334  

شریک  مطب آذر نوری دندانپزشکی

آباد 

 شهربابک

خیابان امام کوچه قلعه سنگ ساختمان پزشکی رفا طبقه سوم مطب شهربابک 

 دندانپزشکی آذر نوری

9494219339 

مطب فرزانه  دندانپزشکی

 مهدی زاده

ساختمان پزشکان خانم دکتر طاهرنژاد-خیابان ولیعصر-شهربابک -کرمان کرمان  9494213917 

مطب علیرضا  دندانپزشکی

 امینی بابک

22کوچه کارگر -ان امامخیاب -شهربابک شهربابک  9494227177 

مطب محبوبه  دندانپزشکی

 آقابابایی

22کوچه کارگر  -خیابان امام -شهربابک شهربابک  194-94227177 



 

 

مطب طاهره زین  دندانپزشکی

 الدینی

 -کوچه روبه روی پاساژ ولیعصر  - 21کوچه شماره  -خیابان امام-شهربابک-کرمان کرمان

الدینیمطب دکتر طاهره زین   

9494229734 

 -ساختمان دکتر طاهرنژاد -روبروی شیرینی سرای ملت -میدان ولیعصر -شهربابک شهربابک مطب زهرا جعفری دندانپزشکی

 طبقه دوم

194-94223515 

ابتدای خیابان شهید حفانی جنب دفتر تعاونی  -میدان نماز  -شهربابک  -کرمان  کرمان مطب داود مالیی دندانپزشکی

 طهماسبی مطب دکتر داود مالیی

9494221133 

مطب حکیمه  دندانپزشکی

 جعفریان

نبش ضلع شمالی چهاراه ولیعصر -شهر بابک  شهربابک  194-94227422 

مطب نعیمه  دندانپزشکی

 قاسمیان

خیابان امام روبروی دبیرستان امام مجتمع ستاره طبقه دوم -کرمان  کرمان  9314113533 

بلوار استاد شهریار -تبریز  تبریز شهریار بیمارستان  92572431 

میدان بسیج به طرف خیابان عطائی -اردبیل -تبریز  تبریز قائم اردبیل بیمارستان  145-99314122 

متری روبروی بانک سپه 91-اردبیل خ -تبریز  تبریز (آرتا)اردبیل بیمارستان  145-99995144 

حافظخیابان  -تبریز  تبریز نورنجات بیمارستان  99951222 

تیر 3خیابان  -تبریز  تبریز شمس بیمارستان  92579722 

ارتش جنوبی نرسیده به باغشمال-خ -تبریز  تبریز بهبود بیمارستان  95597312 

نیروی هوائی-خ-میدان قونقا اول -تبریز  تبریز شفا بیمارستان  91713221 

شهریور 23نرسیده به طالقانی -خ  -تبریز  تبریز (مهر)تبریز بیمارستان  95591332 

شریعتی جنوبی-خ -تبریز  تبریز حکیمان نور بیمارستان  94375152 

ولیعصر)تبریز()بین  بیمارستان

 (المللی

اول زعفرانیه میدان افالک نما -تبریز  تبریز  99917799 

مرکز جراحی  بیمارستان

 محدود آبان

بلوار استاد شهریار -تبریز  تبریز  92572132 

بهمن نرسیده به میدان جهاد 11-خ -تبریز  تبریز شهید محالتی بیمارستان  94497119 

میدان جهاد جنب مهدیه تبریز -تبریز  تبریز الغدیر بیمارستان  94415331 

ارتش تقاطع باغشمال-خ -تبریز  تبریز الزهرا بیمارستان  95597343 

دانشگاه-خ -تبریز  تبریز شهید مدنی بیمارستان  95597343 

شهرک ارم -تبریز  تبریز عالی نسب بیمارستان  91915323 



 

 

میدان راه آهن -تبریز  تبریز طالقانی بیمارستان  94414414 

ششگالن -خ -تبریز  تبریز کودکان بیمارستان  95121151 

گلشهر پشت آپارتمان برج شهر -تبریز  تبریز شهداء بیمارستان  99739992 

عباسی -خ -تبریز  تبریز نیکوکاری بیمارستان  92533999 

بلوار منجم -تبریز  تبریز علوی بیمارستان  94415331 

گلگشت جنب دانشکده دندانپزشکی-خ -تبریز  تبریز امام رضا بیمارستان  99943157 

محمدحسین  دندانپزشکی

 نادرالوجود

برج سفید طبقه دوم-آبرسان  -تبریز  تبریز  99934119 

آذرهوشیار  آزمایشگاه امام ایستگاه باال حمام-خ -تبریز  تبریز   99947351 

پاستور جدید تقاطع ارتش-خ-اول -تبریز  تبریز پژواک تصویربرداری  95595222 

ولعصر فلکه بزرگ -تبریز  تبریز بابک فروزان دندانپزشکی  99912932 

اهر -تبریز  تبریز صمد رضائی دندانپزشکی  44194111 

لبخند کلینیک  دندانپزشکی

 آفرینان

 99912372 - تبریز تبریز

 99131354 - تبریز تبریز کلینیک آدینه دندانپزشکی

خاقانی-خ -تبریز  تبریز زکریا بیمارستان  95122952 

آزادی تقاطع سه راه ارتش-خ -تبریز  تبریز ارتش 511 بیمارستان  95412532 

جاده ائل گلی -تبریز  تبریز رازی بیمارستان  99714473 

گلکار -تبریز  تبریز فجر بیمارستان  99171231 

خیابان دانشکده -ارومیه  ارومیه آذربایجان بیمارستان  144-99429912 

خیابان امام -ارومیه  ارومیه شفا بیمارستان  144-91111914 

خیابان امام -ارومیه  ارومیه صولتی بیمارستان  144-91111515 

کلینیک 

 دندانپزشکی

91پالک  -بن بست اول  -کوی کیوان  -خیابان کاشانی  -ارومیه  ارومیه بهار  144-99437515 

مرکز درمانی طالقانی -خیابان کاشانی  -ارومیه  ارومیه طالقانی بیمارستان  144-99444532 

چهارراه امام رضا -خیابان مولوی  -ارومیه  ارومیه امام رضا بیمارستان  - 

خیابان کاشانی -ارومیه  ارومیه مطهری بیمارستان  - 



 

 

دکتر بقاء  بیمارستان

 سیدالشهدایی

 99524747 سنندج،مبارک آباد،جنب مسجد سنندج

 99525477 سنندج میدان امام شافعی،خیابان شهیدبهشتی سنندج دی کلینیک نور مرکزجراحی

دکتر حسینی  آزمایشگاه

 نسب

9پالکخیابان آبیدر پایین تر از چهار راه کوچه پرتوی  -سنندج سنندج  99193131 

خیابان پاسداران،کوچه یغموری -سنندج سنندج نور آزمایشگاه  99114214 

خیابان مولوی،جنب شیرینی پیمان -سنندج  سنندج پاستور آزمایشگاه  99192957 

مرکز 

 تصویربرداری

خیابان شهید تعریف ،جنب شهیدقاضی -سنندج سنندج شفا  99194133 

مطب 

 دندانپزشکی

نصرت دکتر پویا 

 پور

خیابان پاسداران،مجتمع تجاری کردستان،طبقه اول -سنندج سنندج  99173175 

کلینیک 

 دندانپزشکی

کلینیک تخصصی 

 دندانپزشکی

خیابان پاسداران ، روبروی هتل شادی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم  -سنندج  سنندج

 پزشکی

- 

کلینیک 

 دندانپزشکی

پاسداران،طبقه فوقانی داروخانه هالل احمرخیابان  -سنندج سنندج مهر  99131141 

کلینیک 

 دندانپزشکی

خیابان آبیدر،روبروی پیتزا آناهیتا -سنندج سنندج خانواده  99171771 

خیابان پاسداران،کوچه یغموری -سنندج سنندج شفایاب فیزیوتراپی  99179121 

مطب 

 دندانپزشکی

خیابان جمهوری نرسیده به میدان جمهوری،ساختمان پزشکان  -سقز -سنندج  سنندج دکتر حامد عبدی

 زرغامی،طبقه دوم

92111452 

خیابان جمهوری،مجتمع پزشکی یاس -سقز -سنندج  سنندج دکتر معین آزمایشگاه  92124174 

5گلستان -خیابان گلستان شرقی-خیابان چمران  -مشهد  مشهد آریا بیمارستان  152-91113134 

الهدیبنت  بیمارستان خیابان ملک الشعرا بهار نرسیده به سه راه استانداری -مشهد  مشهد   152-97531152 

خیابان کوهسنگی میدان الندشت -مشهد  مشهد مهر بیمارستان  152-97413122 

خیابان رازی شرقی -مشهد  مشهد سینا بیمارستان  152-97544925 

7و  2خیابان پاستور ، بین پاستور خیابان احمد آباد،  -مشهد  مشهد پاستور بیمارستان  152-97421145 

کوچه پزشکان 2اسفراین خیابان امام رضا  اسفراین رضا جاغوری آزمایشگاه  5793119237 

 5793112223 اسفراین .میدان امام خینی زیرزمین مسجد اعظم امام خمینی اسفراین ولی عصر آزمایشگاه



 

 

دکتر عباس  دندانپزشکی

 قاسمی فرد

 5793113151 اسفراین .خیابان طالقانی باالتر از بانک تجارت طبقه اول اسفراین

دکتر ولی اله  دندانپزشکی

 جعفری

 579311391 اسفراین .خیابان طالقانی.باالتر از بانک تجارت طبقه اول اسفراین

مشهد بزرگراه شهید کالنتری بعد از پل قائم -مشهد  مشهد رضوی بیمارستان  92227777 

دکتر معصومه  دندانپزشکی

 حسین زاده

کوچه بانک سپه -میدان امام خمینی-اسفراین اسفراین  529319313 

91خیابان امام خمینی  -اسفراین اسفراین خیریه انصار درمانگاه  157-93115314 

مرکز جراحی 

 محدود

13پالک-کوچه ل پامچال -22خیابان طالقانی شرقی -بجنورد -بجنورد  بجنورد بهار  157-91121312 

خیابان فردوسی -قزوین قزوین مهرگان بیمارستان  117-99925221-31 

خیابان فردوسی-قزوین  قزوین دهخدا بیمارستان  117-99995422 

بلوار خامنه ای-قزوین  قزوین پاستور بیمارستان  117-99937122-27 

جنب پارک اینانلو-میدان خرمشهر-بلوارسهروردی-البرزشهر صنعتی  -قزوین قزوین رحیمیان بیمارستان  117-99995422 

مرکز جراحی 

 محدود

خیابان پادگان-قزوین قزوین پارس  117-99911153 

کلینیک 

 دندانپزشکی

طبقه -459پالک -بن بست حکمت -باالتر از بانک ملی -خیابان خیام شمالی -قزوین  قزوین کیان

 فوقانی مانتو سرای پرک

117-9917112-9 

کلینیک 

 دندانپزشکی

روبروی پارکینک فردوسی-باالتر از بانک صادرات  -خیابان فردوسی جنوبی-قزوین قزوین نیایش  117-99149131-32 

روبروی ساختمان پزشکان البرز-خیابان فردوسی جنوبی-قزوین قزوین عینک شهاب مرکز  - 

بلوار افتخاری -رشت  رشت قائم بیمارستان  12999525121-23 

بلوار انزلی -رشت  رشت آریا بیمارستان  12999353331-3 

بلوارقلی پور -رشت  رشت پارس بیمارستان  2994199 

241گلسار بلوار سمیه نبش -رشت  رشت گلسار بیمارستان  12999222323-15 

خ طالقانی -رشت  رشت فامیلی بیمارستان  2999112552 

مطهریخ  -رشت  رشت فارابی کلینیک  12999994351-52 

رشت بلوار نماز -رشت  رشت ایران کلینیک  2999392152 



 

 

الهیجان خ کاشف شرقی -رشت  رشت شفا الهیجان بیمارستان  2999111922 

تالش خ جعفر طیار -رشت  رشت طاهری تالش بیمارستان  2944111933 

خ سعدی پل بوسار -رشت  رشت آشتیانی آزمایشگاه  2999219437 

خ نواب -رشت  رشت دانش آزمایشگاه  2999224333 

گلسار داروخانه شبانه روزی -رشت  رشت نیلو آزمایشگاه  2999222121 

گلسار روبروی خ نواب -رشت  رشت سینا آزمایشگاه  2999227572 

خ حاجی آباد -رشت  رشت دکتر افراه آزمایشگاه  2999151113 

گلسار کوچه معتمدینچهرراه  -رشت  رشت آپادانا دندانپزشکی  2999222443 

خ سردار جنگل روبروی بانک ملی -رشت  رشت دکتر قاسمی نژاد دندانپزشکی  2999149291 

مرکز 

 تصویربرداری

فلکه صابرین جنب تاکسیرانی -رشت  رشت سپهر  2999214355 

مرکز 

 تصویربرداری

بلوار شهید انصاری ساختمان پزشکان مارلیک -رشت  رشت مارلیک  2999355393 

مرکز 

 تصویربرداری

بلوار شهیدانصاری جنب فنی وحرفه ای -رشت  رشت نگاه  2999313511 

نبش کوچه -روبروی داروخانه دکترکمالی-خیابان نواب-چهارراه گلسار-رشت -رشت  رشت دکتر جوادی نیا دندانپزشکی

2واحد -طبقه دوم-امانی  

2999211734 

بین میدان دکتر حشمت)بانک ملی( و چهارراه میکائیل-خمینی خ امام -رشت  رشت رازی آزمایشگاه  2999914243 

بلوارشهید چمران مجتمع پزشکی و ام آ ر آی مرکزی شیراز -شیراز  شیراز (MRI)مرکزی بیمارستان  92174422 

خیابان زرگری بلواردنا بیمارستان دنا -شیراز  شیراز دنا بیمارستان  92431422 

دکمادرو کو بیمارستان باالترازدروازه قرآن اول شهرک گلشن اولین بریدگی سمت چپ-شیراز شیراز   91135292 

خیابان قصرالدشت بطرف معالی آبادبعداز بلوار شاهد-شیراز شیراز قلب کوثر بیمارستان  92192525 

بیمارستان 

 وزایشگاه

سه راه برق باالتراز چهارراه سینما سعدی -شیراز شیراز پارس  91992112 

بیست متری سینماسعدی نبش اردیبهشت-شیراز شیراز شفا بیمارستان  919931259 

کلینیک 

 دندانپزشکی

میدان معلم اول فرهنگ شهر جنب بانک مسکن -شیراز شیراز پارس  92922239 



 

 

کلینیک 

 دندانپشکی

خیابان قصرالدشت سرگودگری -شیراز شیراز قائم  92177111 

خیابان هدایت غربی-شیراز  شیراز فرزانگان آزمایشگاه  91921125 

بلوار شهدای دانش آموز -کرج کرج قائم بیمارستان  112-91332122 

 94415139-112 کرج خیابان دکتر بهشتی خیابان کسری کرج کسری بیمارستان

چشم پزشکی  بیمارستان

 نوردیدگان

45بلوار ماهان ضلع شمالی میدان شهید مدنی پ -جهانشهر -کرج کرج  112-94413231 

جنب نیروی انتظامی-خیابان دکتر بهشتی-کرج کرج امام خمینی بیمارستان  112-91199333 

4پالک-ابتدای کوچه فریما-میدان هالل احمر-جهانشهر -کرج کرج نور البرز بیمارستان  112-95711 

میدان مهران_بلوار شریعتی_بلوار استقالل_کرج  کرج تخت جمشید بیمارستان  112-91223111 

چشم پزشکی  بیمارستان

 نورنگاه

خ شهید معینی_فلکه اول_گوهردشت_کرج کرج  112-94494222 

خیابان شهید اکبریه)ارغوان غربی_متری گلشهر45_کرج کرج مریم بیمارستان ) 112-99511943 

ضلع غربی تقاطع غیر همسطح سپاه-شهریار-تهران شهریار نور شهریار بیمارستان  112-25533112 

11ساختمان -ابتدای خیابان مطهری-فلکه اول-گوهردشت -کرج کرج بهار آزمایشگاه  112-94413327 

مجتمع پزشکی پردیس_روبروی نظام وظیفه -خیابان امام خمینی -هشتگرد  هشتگرد کوثر آزمایشگاه  112-44115311 

پاتولوژی جرجانی -مجتمع پزشکی نور_ 9ه نبش الل-طالقانی جنوبی -هفت تیر-کرج  کرج جرجانی آزمایشگاه  112-91352239 

روبه روی درمانگاه ثریا-خ برغان_پل آزادگان -کرج کرج بزرگمهر آزمایشگاه  112-91199154 

انتهای ولیعصر پنجم-سه راه گوهردشت-خ دکتر بهشتی -کرج کرج رازی آزمایشگاه  112-91352131 

ساختمان پاستور_9پالک- 1کوچه میثم-رجائی شهرسه راه -کرج  کرج پاستور آزمایشگاه  112-94423157 

طبقه اول-برج طاق کسری-نرسیده به میدان سپاه-کرج خیابان دکتر بهشتی کرج آراد آزمایشگاه  112-94441133 

24پالک-جنب بانک مهر اقتصاد-اول بلوار بالل-کرج میدان توحید کرج کاوش آزمایشگاه  112-91113937 

ساختمان ستاره_کوچه ساجدی -طالقانی جنوبی -طالقانی-کرج  کرج پرتو آزمایشگاه  112-91394311 

طبقه دوم _44پالک _نرسیده به میدان مهران _بلوار شریعتی _عظیمیه_کرج کرج مهران آزمایشگاه  112-91512159 

تخت جمشید  آزمایشگاه

 ()خدمات پارا

میدان مهران_بلوار شریعتی_میدان استقالل_کرج کرج  112-91223111 

 91392151-112 کرج بلوار طالقانی جنوبی نبش خ قیام زرندی ساختمان گلها ط اول کرج آریا دندانپزشکی



 

 

923کرج چهارراه طالقانی روبه روی بانک صادرات بن بست اول پ کرج طالقانی دندانپزشکی  112-91191171 

2واحد1بیمارستان امام خمینی برج کهن طبقه کرج خیابان شهید بهشتی نبش کوچه  کرج نوین دندانپزشکی  112-91123341 

روبروی بازار علی_متری گلشهر 45 -کرج کرج ابن سینا دندانپزشکی  112-94532335 

ساختمان _باالی بانک اقتصاد نوین-نبش خیابان قائم )زرندی(_طالقانی جنوبی_کرج کرج دکتر بهمنی نژاد دندانپزشکی

25واحد_4طبقه _گلها  

112-91391245 

طبقه فوقانی پیتزا خورشید -بین کانال وفلکه سوم -فردیس -کرج  کرج صدف دندانپزشکی  112-92524111 

دکترامیرحسین  دندانپزشکی

 نجف پور

طبقه اول تلفن-1پالک-نبش ششم شرقی -متری 951خیابان  -بنیاد-شاهین ویال-کرج کرج  112-94592334 

دکتر محمد  دندانپزشکی

 ابراهیمیان

برج شاه -باالی بانک دی -ابتدای پل زیرگذر -بین چهارراه طالقانی و میدان شهدا -کرج کرج

7طبقه _کرم  

112-91191171 

طبقه همکف -44پالک  -بلوار امیرکبیر -کیانمهر -کرج کرج ارم دندانپزشکی  112-99123211 

شهید رزهبانبلوار -مهرشهر 4فاز -کرج کرج درمانگاه جامع دندانپزشکی  112-99559122 

ساختمان -جنب بانک رسالت-نرسیده به خیابان کسری -خیابان شهید بهشتی -کرج  کرج دکتر بهزادی دندانپزشکی

طبقه دوم-ولیعهدی  

112-94125739 

4پالک-5الدن-تیر3نرسیده به -بلوار طالقانی جنوبی -کرج  کرج پاسارگاد فیزیوتراپی  112-91342711 

ساختمان -کوچه جلوه-خ بیمارستان کمالی-میدان شهدا-خ شهید بهشتی -کرج  کرج هومن فیزیوتراپی

19پالک -محسنی  

112-91121179 

چهارراه هفت تیر ، مجتمع پزشکی نور -کرج  کرج نور تصویر برداری  112-91343227 

44عظیمیه ، نرسیده به میدان مهران،پالک -کرج  کرج عظیمیه تصویر برداری  112-91511231 

تخت جمشید  تصویر برداری

 ()خدمات پارا

میدان مهران_بلوار شریعتی_میدان استقالل -کرج  کرج  112-91223111 

چهارراه طالقانی،طالقانی جنوبی ، بعداز کوچه گاز،ساختمان سبز،طبقه همکف -کرج  کرج پارس تصویر برداری  112-91349295 

پالک -بن بست نسیم-نبش نمایشگاه بهمن-طالقانی شمالی-چهارراه طالقانی -کرج  کرج بهار تصویر برداری

439 

112-91155345 

19پالک -کوچه ششم شرقی-فلکه اول-فردیس -کرج  کرج مرکزی فردیس رادیولوژی  112-92213312 

222میدان سپاه،خیابان شهید بهشتی،بلوار قائم،بن بست میثمی ،پالک -کرج  کرج طبیب تصویربرداری  112-91311924 

غربی جدید،روبروی فیزیوتراپی  13فردیس،نرسیده به فلکه سوم،خیابان -کرج  کرج اکسیر آزمایشگاه

 نیکان،طبقه دوم

112-92591311 



 

 

مرکز جراحی 

 محدود

4ولیعصر -نرسیده به سه راه گوهردشت  -کرج  کرج دی  112-91352315 

ساختمان  -کوچه شهید یادگاری  -پشت ساختمان ایرانیان  -چهارراه طالقانی  -کرج  کرج شیخانی فیزیوتراپی

 پزشکان گالیل

91124575 

7واحد - 555مجتمع  -میدان طالقانی  -عظیمیه  -کرج  کرج مریم فیزیوتراپی  91551999 

19پالک -کوچه ششم شرقی -فلکه اول  -فردیس  -کرج  کرج مرکزی فردیس رادیولوژی  1292213312 

 


