
شماره تلفنآدرسنام مرجعردیف
102188329180واحد - 1پالک - خیابان رامسر- جنب سینما فردوسی- میدان فردوسیزهرا بسطامی پور1
18102177718918پالک -بین قزاقی و اردیبهشت- غربی196خ-تهرانپارساحمد معبود سنایی2
02188744446 طبقه اول48روبروی رستوران نوید پالک  (آپادانا)سهروردی شمالی خیابان خرمشهر محمدعدیلی3
02177208388 طبقه همکف491نارمک میدان نبوت ابتدای جانبازان شرقی ساختمان  مسعود آقاعلی مغازه4
202177861792 ساختمان صدف واحد183تهرانپارس خ جشنواره شماره زهره نوری5
02133303596باالی- میدان چهارصددستگاه-خ بایزید بسطامی- ضلع شرقی اتوبان امام علی-خ بایزید بسطامی-ایستگاه متروشیخ الرییس- خ پیروزیملیحه حدیدی6
202144070418بزرگراه حکیم غرب بعد از اشرفی اصفهانی ساختمان سپید طبقه رقیه بارسم ممقانی7
۲۵02166875643 ، واحد ۳ ، طبقه ۲۵۰خیابان ازادی ، چهارراه خوش ، کوچه کامیاران ، پالک هومن زرعکانی8
202122866075شریعتی باالتر از سید خندان اول سیمرغ پکامبیز دانش بخش9
02133474004 ط اول496سه راه افسریه اول اتوبان خاوران میدان آقا نور مشریه سی متری صالحی بین کوچه سوم و چهارم غربی جنب بانک مسکن پ مهدی شمشیر10
02166889058 طبقه اول511خیابان قصرالدشت پایین تر از بوستان سعدی روبروی بانک مسکن پالک غالمرضا موحد11
202133774353نرسیده به اداره گذرنامه ساختمان پزشکان الهیه ط .بلوار شهید کریمی.خ فداییان اسالمسمیرا پناهی12
02166129781طبقه اول- 1084پالک- نبش کوچه حق گو- خیابان کارگر شمالی- صدمتر باالتر از میدان انقالب زهرا تنها13
2702146073337پالک- بلوار امام خمینی- میدان قدس- شهر قدسسهراب علیزاده14
۱۶02188728243واحد  - ۴طبقه -۱۲ بالک - کوچه شهدا- خ قایم مقام فراهانی  سیترا گلشنی15
302144441062واحد- طبقه سوم- 335پالک- نبش کوچه پانزدهم- باالتر از میدان پونک- خیابان اشرفی اصفهانی ویدا پیروزمند16
2002177840121 واحد 2طبقه - ساختمان پزشکان شهریار - بین خ سبالن و خ وحیدیه - خیابان دماوندنسرین السادات اصغری17
202177066558 ، واحد2،طبقه 105 شرقی ، پالک 7 و 6تهرانپارس ،قنات کوثر ،بلوار مطهری ، بین پریسا ایرانمنش18
1802155038525 پالک61تهران انتهای خانی اباد نو خیابان میثاق جنوبی خیابان سروه مردوخی19
02122856761طبقه اول- 1095پالک- باالتر از قبا- خیابان شریعتیسیروس صبوری زاده20
47702144206000خ ستارخان بعد از پل پالک فرهاد محمدی21
302144666157شهرک اکباتان بلوار اصلی نبش کوچه تیرداد ساختمان نگین ط اول واحد آریانا عزیزی22
502144050280واحد- طبقه همکف- ساختمان البرز- نبش خیابان عقیل- خیابان آیت اهلل کاشانی- فلکه دوم صادقیهرضا قدیمی23
20402144040175بلوارفردوس شرق بین خیابان ابراهیمی واتوبان ستاری مجتمع البرز طبقه دوم واحد محمد عامری راد24
602177893926 واحد 2 طبقه 84پالک .نبش کوچه حیدرآبادیان.ابتدای خیابان سمنگان.میدان رسالتنازنین ملک25
602122271249 طبقه اول واحد 2000ضلع جنوبی تقاطع میرداماد شریعتی ساختمان علیرضا موثقی26
2802177703443واحد -4طبقه -219پالک -جنب بانک تجارت-بین رشید و تیرانداز-بزرگراه رسالت-تهراننوشین خباز27
602188523410واحد -2ط -22پالک -هویزه شرقی-سهروردی شمالیمحمدرضا شجاعی28
68202166054792پالک -طبقه فوقانی بانک صادرات-تقاطع طوس-خیابان جیحون-خیابان آزادیآزاده سماک عابدی29
1002188326410واحد - طبقه سوم - ساختمان پزشکان ایران ما  - 1پالک  - 24خیابان - خیابان قائم مقام شعله راهبی30
4002177867688 غربی و زرین پالک 142فلکه اول تهران پارس تقاطع گلبرگ مهنوش محسنیان31
2302188673807واحد- طبقه سوم- 26ساختمان - خیابان آرش غربی-باالتر از پمپ بنزین- بلوار آفریقاهادی پرهیز32
402122868769واحد-2طبق-55پالک -ابتدای نگارستان ششم-قبل از سه راه ضرابخانه-پاسداران کمال بنی هاشمی33
702133842186اتوبان محالتی بلوار ابوذر نبش زمزم ساختمان پزشکان بیتا طبفه سوم واحد نسرین سرتیپی پور34
202177250094واحد- 340پالک- ایستگاه مدرسه- خیابان سمنگان- رسالتزهرا ملصقی35
302188455968واحد/4پالک /کوچه رضایی/خ مسعود مطلب نژاد /خ محسن ازادی /خ سبالن شمالیفریور رسولی ایرج36
10202188055418واحد- ساختمان تابان- نبش خیابان شصتم- یوسف آباد- خیابان سید جمال الدین اسدآبادی شعله ضیغم37
1002188326410واحد  - 3طبقه - ساختمان پزشکان ایران ما - 1پالک  - 24خیابان - خیابان قائم مقام همایون عالی داعی38
1502188739602واحد - 16پالک - خیابان دوم ب- خیابان قائم مقام فراهانیاحسان بایگان39
02122263979طبقه اول- 1328پالک - باالی رستوران سوگلی- جنب بیمارستان کیان- دو راهی قلهک- خیابان شریعتی محمدرضا حاجی محمودی40
02155340512طبقه دوم- 179پالک- ابتدای خیابان خالقی پور- میدان بهمن یار- نازی آباداحمدرضا فالحی41
302155964823طبقه - درمانگاه حضرت زینب- جنب داروخانه پایتخت- بلوار داسار- مترو شهر ریعباس ثابتی42

خدمات دندانپزشکی منطقه تهران



شماره تلفنآدرسنام مرجعردیف

خدمات دندانپزشکی منطقه تهران

02122321124      814استاد حسن بنای شمالی نرسیده به میدان ملت کوی عیوضی بالک رضا توکلیان43
02188045850واحد- طبقه دوم - 206پالک - جنب کلینیک بقیه اهلل- ساختمان پزشکان گلستان- بعد از تقاطع شیخ بهایی- خیابان مالصدرا-میدان ونک شهرام یحیوی44
6402177717398پالک - غربی138نبش - رشید جنوبی- تهران پارسمحمدرضا خواجه امیری45
3802144242407واحد- 6طبقه -ساختمان افرا-5پالک-روبروی مسجد امیرالمومنین-خیابان ایثار. بلوار مرزدارانسیمین اسدپور46
4402188253363پالک - جالل آل احمدسید محمد طالب جدی47
702122089468 واحد28/1سعادت آباد خیابان سرو غربی خیابان بخشایش پالک  امیرحسین پیروی48
1202144094042واحد- ساختمان پزشکان پارسا- 71پالک - خیابان آیت اله کاشانی- صادقیهرضا امین49
502144265017واحد- طبقه دوم- 9پالک- ساختمان مهتاب- کوچه ولدخانی- باال تر از مرزداران- اشرفی اصفهانیاحسان صانعی50
402188970124واحد -طبقه دوم  -10پالک -خیابان رهی معیری - روبروی سازمان آب-خیابان فاطمیسیدرضا افضل نیا51
802166558023واحد- 419پالک- ابتدای شادمهر- ستارخانمحسن دهنوی52
178602177608847پالک - پایین تر از چهارراه صفا-  شهریور شمالی17خیابان - میدان امام حسینفروغ جنابان53
502188646620واحد- 2طبقه - 4پالک - کوچه تابان شرقی- جردنمحمدرضا روشن طلب 54
2802188798940پالک - بین کوچه یاران و دوستان- خیابان توانیرعلی صالحی راد55
2502176243493واحد - طبقه سوم - ساختمان  رازی - بین میدان امام و عدالت- خیابان مالصدرا- پردیسمسعود خدابخش56
13102166910693پالک- خیابان کلهر- خیابان آزادی- میدان انقالبآذر رئوفی57
02177827114طبقه اول- 870پالک - نبش  خیابان فتاحی-باالتر از مترو سبالن- خیابان شهید مدنیبهزاد رضایی58
802122224141واحد- طبقه سوم- 1پالک - کوچه شریفی- (شهید سنجابی)خیابان بهروز-میدان محسنی- میردامادافشین نوربخش علیزاده59
02177152892واحد غربی- طبقه اول- 231پالک - جنب بانک انصار- رو به روی خیابان پرستار- خیابان پیروزیزهرا گلشنی60
302188411981واحد- 12پالک- خیابان داریوش- خیابان بهشتیرضا صبری61
702122267209واحد  - 4طبقه  - 4پالک - ساختمان پزشکان کیانمهر - بن بست مرشدی - روبروی بیمارستان ایرانمهر - باالتر از ظفر - خیابان شریعتی پروانه جلیلی اردی62
702122267209واحد  - 4طبقه  - 4پالک - ساختمان پزشکان کیانمهر - بن بست مرشدی - روبروی بیمارستان ایرانمهر - باالتر از ظفر - خیابان شریعتی مجید ناصر خاکی63
1102188441046واحد- 32پالک - رو به روی باشگاه بانک سپه- بعد از سهروردی- خیابان مطهریفلور موسوی زادگان64
02155312349طبقه سوم- 429پالک - نرسیده به میدان بازار دوم- (مدائن)خیابان شهید بابایی- نازی آبادکیهان مرادخانی65
1002122368072 واحد 4 طبقه 34سعادت آباد باالتر از میدان کاج خیابان ششم ساختمان آفرین پالک  علی شیبانی66
02166878088ساختمان پزشکان کارون- تقاطع کارون- خیابان امام خمینیمهران فروتنی نژاد67
34202166836341پالک- طبقه فوقانی داروخانه صباکریم- رو به روی فروشگاه سینا- تقاطع هاشمی و قصرالدشت- خیابان هاشمیامیر مسعود مسعودی68
1302122902458واحد- طبقه سوم- پالک یک- ساختمان پزشکان سینا- کوچه یاس- جنب مترو شریعتی- باال تراز میرداماد- خیابان شریعتیصرفا )پریسا مهراشتیاق69
602144960119واحد- 4پالک- نبش خیابان بهنام- بلوار آیت اله کاشانیبهرام غیاثی70
02122050945طبقه دوم- 2951پالک- باالتراز پاک وی- خیابان ولی عصرعبدالرضا معادی71
102188215031واحد - 36پالک- دانشور شرقی- شیراز شمالی- مالصدرا- ونکناهید مقدم72
02126103450واحد هفت- طبقه سوم- باالی بانک شهر- تقاطع فرمانیه وپاسدارانعلی داداشی نژاد ملکشاه73
02166559666 دکتر بهنیا176ستارخان جنب پمپ بنزین سر بهبودی پالک سیدفرزام بهنیا74
02144415173طبقه سوم- مجتمع ارمغان- جنب داروخانه نیکان- نبش بلوار کمالی- بعد از فلکه پونک- اشرفی اصفهانیزهرا کمالی ثابتی75
2202188862580 ط دوم واحد 230خیابان مطهری جنب مترو مفتح ساختمان پزشکان نیکو  محمدی76
02177821631جنب داروخانه دکتر رضوی- 2000ساختمان- تقاطع گلبرگ- کرمان جنوبی- رسالتشعله افالکی77
202188480058طبقه- 178ساختمان - نبش کوچه عرفان- نرسیده به تهران کلینیک- باالتر از مطهری- خیابان قائم مقام فراهانیالله نمازی78
302122567694واحد  - 1طبقه  (159پالک )ساختمان سعید - بعد از خیابان دیباجی - خیابان دولت - پاسداران سمانه عالمی79
20602188085986پالک- ساختمان سحر- متری مجیدیه16تقاطع - جانبازان غربی- گلبرگ غربیمحمدجواد خسروپور80
302188770169واحد- 20پالک - خیابان بیست ویکم- گاندیامیر عبداهلل عزیزی81
2002122015501واحد- طبقه سوم- ساختمان گلفام- 68پالک- خیابان گلفام- (نلسون ماندال)بلوار آفریقاامیرحسین شایگان82
702122569937واحد- 2طبقه- 375ساختمان - بین گلستان سوم و چهارم- پاسداراننفیسه نفیسی مظفر83
102122008100واحد  - 1607/1پالک - کوچه کسری - نرسیده به پل صدر - خیابان شریعتی - تهران مهشید سیاهی84
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خدمات دندانپزشکی منطقه تهران

-302122545650،واحد 394خیابان پاسداران،روبروی ک گلستان هشتم،جنب پمپ بنزین،پالک علی مرادی85
02155657224چراغی ، خیابان برادران شهید حسنی ، بعد از پل ، ابتدای خ- ، خروجی بزرگراه سعیدی  (دی 9 )بزرگراه نواب جنوب ، بعد از پل حق شناس فاطمه سرشگ پژوه86
02144439085طبقه دوم- 72پالک- نرسیده به چهارراه عدل- خیابان میرزابابایی- پونکمریم داداشی87
1002188195771 طبقه سوم واحد5باالترازپل میردامادخیابان قبادیان شرقی پالک (جردن)بلوارآفریقامحسن افکار88
02144433105 طبقه سوم28تهران باالتر از همت غرب خیابان سرتیپ دوم خلبان کبیری طامه پالک داود حسن پور89
202188086290 واحد56شهرک غرب بلوار دریا روبروی خیابان صرافها ساختمان پزشکان  هادی شفق90
302177876611 واحد 253تهرانپارس چهارراه اشراق ابتدای خ جشنواره پ ایرج صادقی91
502133132399واحد-طبقه  سوم-ساختمان نگین -ابتدای هفده شهریور-میدان شهدافرناز رضوی92
302146810593 طبقه 9 واحد 130پالک -خیابان امام خمینیسیروان ویسی93
302133543615پالک - بن بست منتظر الظهور - جنب داروخانه سالمت بخش - خ حداد عادل -  شهریور جنوبی 17خ - میدان خراسان مسعود عباس پور94
702188982439 واحد 4 طبقه 186تهران بلوار کشاورز بین خیابان وصال و نادری پالک بهاره رشنوادی95
802188425181 واحد 2 طبقه 273تقاطع مطهری و سهروردی پالک حمید رضا سامعی سیاهکل96
90502188208038 واحد 9میدان ونک خیابان ونک برج اسمان ط عیسی خاتمی زنوزیان97
802188823864 واحد 102باالتر از میدان هفت تیر خیابان مالیری پور پالک  فهیمه یعقوبی98
02146833000طبقه سوم- ساختمان پزشکان دی- کوی پرستو- میدان قدس- قلعه حسن خانرامبد کی نژاد99
02166923186  طبقه اول322بلوار کشاورز غربی   بین کارگر و جمالزاده   پالک سلیمان کهن صدق100
3402166905240جمال زاده جنوبی کوچه مهدی زاده پ شکوفه شیران دشت101
1502188787876واحد  - 3طبقه  - 2پالک - نبش کوچه سرو - باالتر از پل میرداماد - بزگراه آفریقا پروین خرازی102
2102122379919 پالک 3تهران سعادت اباد سرو غربی خیابان ریاضی بخشایش نبش بهار شهال فرزین103
602133313160واحد- طبقه دوم- ساختمان پزشکان هما- نبش کوچه گیویان- خیابان شکوفه- خیابان پیروزی شادی قره باغی104
02133134800طبقه دوم غربی - 158پالک - خیابان مجاهدین اسالم شهرام الهیاری راد105
302144239030واحد - طبقه اول- 1020پالک - ستارخان وحید کریم زاده106
602177809284ضلع جنوب شرقی میدان رسالت ابتدای خیابان سمنگان کوی ایران پالک اصغر مومنی107
02177982833طبقه فوقانی داروخانه فرح ) 3 طبقه اول واحد 4تهران خ دماوند م امامت پ  هومن بختیار کیا108
102188897372واحد - 18پالک - کوچه جاوید- بعد از خیابان زرتشت-باالتر از میدان ولی عصرمریم معماریان109
302144114079 واحد 24ستاری جنوبی فردوس غرب بعد از سازمان برنامه باکری شمال حکیم شرق پالک فاطمه عبدالحسینی110
8602122709277پالک-روبروی اداره برق-تجریشسیماکوشا111
17002166692736مهر آباد جنوبی ، خیابان شمشیری ، روبروی مسجد امام جعفر صادق ، پالک محمد حسن مرادی112
302144666157شهرک اکباتان بلوار اصلی ساختمان نگین طبقه اول واحد پرستو فروغی113
1702188717271واحد -4طبقه -442ساختمان -بین قایم مقام و میرزای شیرازی-خیابان شهید بهشتیمجید صادق پورشهاب114
1002177131266واحد - طبقه اول - ساختمان پزشکان رسالت - نبش کوچه جاجرودی - پایین تر از تقاطع فرجام - خیابان نیروی دریایی - میدان رسالت سلمی یزدی نژاد115
702188700589 واحد 22خیابان میرزای شیرازی نرسیده به عباس آباد کوچه شهدا پالک مرضیه قراولسکی116
02188921825طبقه دوم- واحد هفت- 8پالک- کوچه میرهادی شرقی- خیابان جویبار- میدان فاطمیابراهیم عظیمی117
7902177608519پالک - ابتدای خیابان مقدم- خیابان خواجه نصیرالدین طوسی- سه راه طالقانی- شریعتیحسین افشارزادگان118
40702188056089 واحد438ساختمان تابان پالک - خ شصتم-خ سید جمال اسدابادی-تهراننادیا مرادی119
5202144042357پالک .خیابان بهنام.بزرگراه حکیم شرقپگاه امامی نایینی120
30102122081108واحد- طبقه سوم- ساختمان سروستان- میدان کاج- سعادت آبادنازی معدنچی121
02155081139طبقه اول- 40پالک - اول خیابان نیکنام جنوبی- میدان بازار دوم- نازی آبادبهروز مشهدی رحیمی122
02144452111طبقه فوقانی بانک آینده- خیابن سردار جنگلآرش پیامی123
02144452111خیابن سردار جنگل طبقه فوقانی بانک آیندهسید فرید معین زاده124
4302122011744و - 4ط- ساختمان صبا-نبش عاطفی غربی- بلوارافریقاحسین پاریزی125
1002188057783واحد - 207پالک - مالصدرااحمد سوداگر126



شماره تلفنآدرسنام مرجعردیف

خدمات دندانپزشکی منطقه تهران

302177941863واحد- 418پالک - جنب پاساژ مروارید- خیابان شهید آیت- نارمکهاله وکیلی مقدم127
402188656320واحد- 36پالک - خیابان کیش- باالتر تز جهان کودک- جردن شمالیعلیرضا شریعتمدار128
202155923800واحد- طبقه اول- ساختمان اداری الوند- به سمت میدان معلم- سه راه ورامین-شهرریمهری عباسپور129
02122860480واحد یک- همکف-45پالک -جنب بانک پار سیان-کوچه الدن-باالتر از سید خندان-خیابان شریعتی-تهران ذبیح اله نبی زاده130
۱۵02188552161، واحد ۴، طبقه ۲۹یوسف آباد، خیابان هفتم، پالک حسن نوروزی131
02166913087 طبقه سوم11 واحد  38ستارخان بین توحید و باقرخان کوچه اکبریان آذر پ مریم محمدی132
302166944185طبقه   - 9واحد  (ساختمان پرهام)119پالک -ابتدای خیابان باقرخان  -تهران خیابان ستارخانمیترا  میرمحمدی133
02188090775 طبقه اول2شهرک غرب بلوار فرحزادی خیابان سپهرخیابان کوثرپالکسیدمهدی هاشمی134
30302122935020واحد- طبقه سوم- Bبلوک - برج هروی- میدان هروی- گلستان پنجم- پاسداران کاظم آزادی135
5202188967034مابین کوچه سوم و چهارم جنب بانک رفاه پالک - خیابان فاطمی روبروی در اصلی وزارت کشور  محمد جعفری تازه جانی136
02177725951ساختمان وفا- 8واحد- 472پالک - ضلع غربی میدان پروین- فلکه سوم تهران پارسماندانا باطبی137
502166676384واحد- طبقه دوم- 737پالک- نبش کوچه شادان- پس از کارون- خیابان امام خمینی زینب عراقی138
60202166884593پالک - بین رودکی و نواب - خیابان آذربایجان مریم امیرطوری139
209174898949واحد  - 2 طبقه 350پالک - نرسیده به جویبار - پایین تر از میدان - هفت حوض -میدان نبوت - تهران دکتر ساره غفاری140
402177364680فلکه چهارم تهرانپارس خ توحید کوچه یکم شرقی پالک احمدرضا  صفاری141
30602177477427پالک -رو به روی خیابان اول نیرو هوایی-بعد از چهارراه کوکاکوال- خیابان پیروزی سید محسن نائینیان142
02188003155طبقه همکف-1438پالک - جنب قنادی کاخ- نرسیده به بیمارستان مرکز قلب- خیابان کارگر شمالی سید علیرضا محسنیان143
602188836944پالک - خیابان شهید بهار مستیان- ضلع شمالی مسجد الجواد- هفت تیرمراد کنجکاو144
3402144978945واحد , 3طبقه ,(430پالک )ساختمان آرمیتا, نبش خیابان حسن آباد, (از سمت اتوبان ستاری)ابتدای آیت آله کاشانی پردیس بابایی145
02188788531واحد چهار- 16پالک - کوچه آناهیتا- بعد از پل میرداماد- جردننادر ایوبیان مرکزی146
۶02122053445 طبقه اول واحد ۲۰۴خیابان آفریقا نبش کوچه کاج آبادی پالک سعید ساعدی147
1002188229507واحد-38شماره -خیابان چهارم-خیابان کارگر شمالیایمان نصیرائی حقیقی148
02186127938تهران، شهرک غرب، میدان صنعت، ابتدای بلوار فرحزادی، خ حسن سیف، کوچه دوم، مجتمع پزشکی پردیس، طبقه اول میانیزهرا طاهری149
02188724166واحد هشت- طبقه فوقانی داروخانه ریحان- نبش خیابان سوم- یوسف آبادمحمود نصر اصفهانی150
02122226745زیر همکف - 1 واحد 2پالک -داخل رودبار شرقی - انتهای بن بست هدیه- روبروی حسینیه ارشاد- خیابان شریعتیافشین شیخوند151
902166424273 واحد2 پاستور طبقه 722تهران خیابان کارگر پالک محمود نخعی152
302122862840 واحد1 طبقه 125خیابان خواجه عبداهلل انصاری نبش کوچه یکم ساختمان مهر پفاطمه ترمه153
02188049191طبقه اول- 8پالک- بن بست کاج- شمالی (شیراز)خیابان شیرازی- خیابان مالصدرامحسن منصوری154
202188659093 طبقه 7بلوار آفریقا بعد از تقاطع میرداماد بلوار ستاری واحد مریم حوری زاد155
02188343237طبقه دوم - 4واحد  - 55پالک - خیابان مشاهیر - خیابان قائم مقام - تهران هادی کمالی156
10602177869575پالک-  غربی160کوچه - (شهید باغدارنیا)رشید شمالی- خیابان فرجام- تهران پارسمحمدعلی بیات157
02144439085واحدپنج- طبقه دو- 72پالک- نرسیده به چهارراه عدل- خیابان میرزابابایی- پونکرضا رستمی بلمیری158
02188584732طبقه اول ساختمان داروخانه غزالی- نبش فالمک شمالی- بلوار دادمان -شهرک غرب رعنا آذر آئین159
-117302122887547خیابان شریعتی روبروی میرداماد پالک صادق آقاجری160
502188646357واحد- 2طبقه- 4پالک- کوچه تابان شرقی- جردنحسن روشن طلب حقانی161
-4202188957814واحد- طبقه چهارم- برج ساعت- رو به روی سازمان آب- خیابان فاطمیشبنم حنیفه زاده162
02188968850طبقه سوم- 41پالک- ساختمان اکوچنگ- نبش خیابان قدس- بلوار کشاورزداریوش سلمانیان163
3002122368939واحد 4 طبقه 11میدان شهید حسین تهرانی مقدم بلوار سرو غربی پالکسید خلیل قوامی164
4402188446129خیابان سهروردی شمالی کوچه تقویعلیرضا رستگار165
۲۲02188862580 واحد ۲طبقه  - ۲۳۰ساختمان پزشکان - جنب متروی مفتح - خیابان مطهری قیس خالق نژاد طبری166
202126652607 طبقه اول واحد 135خیابان پاسداران ابتدای بوستان نهم جنب بانک ملی پالک - تهرانفاطمه ساالرپور167
1402177298592واحد  - 106پالک -  شرقی 156نبش  - (حجربن عدی)نرسیده به چهار راه تیر انداز - باالتر از فلکه اول - تهرانپارس فیروزه فرشچی168



شماره تلفنآدرسنام مرجعردیف

خدمات دندانپزشکی منطقه تهران

1602188953256پالک- نبش خیابان سوم- یوسف آبادکاوه محمدیان169
02177553265، ط همکف819خیابان مدنی، جنب دارایی، پ هانی خرمشاهی170
302122805846 واحد 120نیاوران بین کامرانیه شمالی و جماران روبروی شهر کتاب پالک پرهام یوسفی زاده171
2201189202122011892--2205228 تلفن 55 واحد 5 طبقه 14خیابان پسیان جنوبی پالک ,خیابان مقدس اردبیلی,زعفرانیه,تهران عبدالرضا جمیلیان172
02133774353مجتمع پزشکی الهیه- 177پالک- طبقه دوم- نرسیده به اداره گذرنامه- بلوار شهید کریمی- خیابان فداییان اسالم- شهرریفاطمه عاشوری173
02122701909واحد هفت- طبقه دوم- 156پالک-(مقصودبیگ)ابتدای خیابان شهید دربندی- میدان تجریشمهران قراگوزلو174
20402188213283واحد-438پالک - ساختمان تابان- نبش خیابان شصتم- یوسف آبادآرمین فرساد175
40602126140130خیابان اقدسیه روبروی خیابان سپند نبش خیابان نیلوفر ساختمان پزشکان صاحبقرانیه طبقه چهارم واحد  محسن رنجبری176



شماره تلفنآدرسنام مرجعردیف
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شماره تلفنآدرسنام مرجعردیف

102156423037رباط کریم بلوارامام جنب اداره برق پاساژ طال طبقه اول اداری واحد مهدی سرتیپی1

72902156755388نسیم شهر خیابان امام خمینی پالک ناصر طبیبی2

02156435966طبقه همکف47رباط کریم خیابان ملکی پالک  ساشا سیاح پور3

02156435966 طبقه همکف47رباط کریم خیابان ملکی پالکشفق قنبری پور4

02156780915خیابان امام خمینی بین خیابان دوم و سوم مجتمع پزشگی امیر المومنینآیلین محمدی حسن باروق5

202156761005خیابان شهدا مجتمع بهارستان طبقه دوم واحد شهرزاد سادات جواد پور6

7
02156882040  دندانپزشکی دکتر ابوالحسنی365پ  _ساختمان پزشکان داوودیه  _مقابل خ مفتح _بلوار آزادگان  _رباط کریم _تهرانامین  ابوالحسنی

شماره تلفنآدرسنام مرجعردیف

02634470499کرج، خ شهید بهشتی، چهارراه طالقانی، جنب هالل احمر، مجتمع سروش، طبقه دوم، مطب دکتر محمدرضا قائمیمحمد رضا قائمی1

2
کلینیک دکتر محسن رنجبر 

02165997700جنب بانک صادرات (ص)مالرد بلوار رسول اکرم درمانگاه مالصدرا)

02634314878 غربی ابتدای بلوار باهنر  ساختمان محسن9کرج شاهین ویال خیابان شامحمدی3

4
40102632565291 واحد ۴عظیمیه میدان مهران ساختمان پزشکی بابک طبقه دکتر حامد آقامحمدی طرقی

1702632248625 واحد 4خیابان شهید بهشتی بین میدان شهدا و چهارراه طالقانی ساختمان پزشکان سینا طبقه مطب خانم دکتر گودرزی5

102634439329 و 8فلکه اول برج نیکامال ط مطب دندانپزشکی6

2802632724308واحد 5طالقانی جنوبی جنب کوچه عین الهی طبقه دکترژیالنریمانی7

8
02637303013کلینیک دندانپزشکی لبخند-جنب بانک ملی-بلوار امام خمینیکلینیک دندانپزشکی لبخند

202632240040کرج خیابان امیری کوچه بیت الزهرا پالک هاشم طوافی9

1502632730645 واحد4باالی بانک اقتصاد نوین س گلها ط (زرندی)طالقانی جنوبی نبش خ قیامجمشید بهمنی نژاد10

2802632724308 واحد 5طالقانی جنوبی جنب ایستگاه درختی ساختمان سبز طبقه دکتر زرگوشی11

2502632248201 واحد 7بین میدان شهدا و چهار راه طالقانی ساختمان نیلوفر طبقه دکتر سید علی کمونه12

02634455370کرج چهار راه طالقانی به سمت میدان سپاه جنب هالل احمر ساختمان دی طبقه سومدکتر محمد باقر حیدری13

202632266586 طبقه 719شهید بهشتی بین میدان شهدا وچهارراه طالقانی روبروی بیمه ایران ساختمان پزشکان البرز پالک ویکتوریا طبسی14

80302632285358شهید بهشتی مابین میدان شهدا و چهارراه طالقانی ساختمان شاه کرم طبقه هشتم واحد مطب دکتر ابراهیمیان15

دکتر اوین فتاحی متخصص 16

802634259640 واحد 6خیابان آزادی فلکه اول گوهر دشت درب ورودی اداری مجتمع اداری تجاری نیکامال طبقه -کرج :محل کاردندانپزشکی اطفال

02634215893خیابان شهید بهشتی، نرسیده به خیابان کسری، س ولیعهدی، طبقه دوم اداریکلینیک شهید بهزادی17

خدمات دندانپزشکی منطقه رباط کریم 

خدمات دندانپزشکی منطقه کرج


