
  شهرستان  بنیان سالمت در مراکز دندانپزشکی طرف قرارداد      

  
  خواهد گرفت میتوانید از پزشکان تعیین نوبت کنید.  *قابل ذکر است که بعد از ثبت نام  و در یافت کارت از طریق سامانه اینترنتی و اپلیکیشن تعیین نوبت از دکترها  که در اختیارتان قرار 

 دندانپزشکان ذکر شده در لیست زیر خدمات عمومی را هم انجام می دهند. توجه: تمامی 

 می باشد.  و... جراحی  و  روکش-پرکردن -کشی عصب :شامل خدمات عمومی دندانپزشکی
 

ن
استا

شهر  
ف 

ردی
 

 آدرس مرکز  نام دندانپزشک و درمانگاه 
 تلفن تماس 

 مراکز 

ی 
ن شرق

آذربایجا
تبریز  
 

 02143316 ستاره  تک 4طبقه- ملی بانک روبری-جاللیه آخر-الله چهارراه  پناهی  رضا دکتر 1

 02143316 اول  صبا، طبقه لر، ساختمان  اسکویی کوی شهناز، روبروی و طالقانی  تقاطع جدید، مابین  پاستور دکتر سارا گل محمدی   2

 02143316 اول  صبا،طبقه لر،ساختمان  اسکویی کوی شهناز،روبروی و طالقانی  تقاطع جدید،مابین  پاستور بیات  نرگس دکتر 3

 B 02143316، واحد  8کوی ولیعصر ، مابین چهار راه شریعتی و فلکه بازار ، برج آرین ، ط دکتر زهرا نوروز زاده 4

 02143316 دوم  ،طبقه1 قوامین،پالک بانک ملی،باالی کفش بازار،جنب  ولیعصر،فلکه   موتمنی  وحید دکتر 5

 02143316 3خ طالقانی ، روبروی مصلی ، ساختمان شهریار ، پ دکتر سودا سلماسی  6

 02143316 2 واحد  2 طبقه حیات ساختمان   وحید بستنی  روبروی شهریور17 الل  پورفتح  سمیه  دکتر 7

 c 02143316 واحد 3 طبقه آرین برج.بازار و شریعتی فلکه مابین .ولیعصر محمدی  آرزو دکتر 8

 02143316 معلم  دندانپزشکی پزشکی،درمانگاه علوم  دانشگاه شمالی،روبروی معلم خیابان  معلم  دندانپزشکی 9 مراغه 

02143316 چهارراه شیخ رفیعیان صد متر به سمت میدان پلیس طبقه فوقانی کانال کشی بهلولی  دکتر یوسف علی باروجی  10 مرند
 02143316 3واحد   2باالتر زاز میدان جانبازان ، ساختمان پزشکان سهند ط  سهند، جدید  شهر نژاد  عباس پیمان  دکتر 11 سهند 

 آذر 
ا ایجب

 نغربی 

ارومیه
 02143316 4ط -ساختمان کیمیا  - نبش خ خیام شمالی -2مدنی دکتر پریسا فرشادفر  12 

 02143316 4واحد -2ط- ساختمان زکریا -2خ مدنی   -میدان امام حسین  دکتر سعید بهلولی  13

ل
اردبی

 اردبیل 
پورحاج شکر  ن یدکتر حس 14 3044پالسما ط  شگاهیورزش ساختمان پزشکان ارم آزما دان یبه م دهیپاسدران نرس ابان یخ   02143316 

 02143316 بین چهارراه ورزش و علی آباد، روبروی مسجد علی آباد درمانگاه نجات بخش دندانپزشکی  کیلینیک نجات  15

مشگین

 شهر 

روبروی قنادی الف ، مجتمع دندانپزشکی دکتر وسیعی مشکین شهر ، خیابان جمهوری،   دکتر سپیده بصیری  16  02143316 

ی ن یدکتر سودا محمد حس 17 ی کوچه برق طبقه اول  فرش فرج یبهمن روبرو  22شهر، خ   نیمشک   02143316 

الم
ای

الم 
ای

 02143316 الل ه یقائم جنب درمانگاه بق مارستانیتر از ب  نییداشهدا،پایبلوار س  المیا ی دکتر آتوسا داراب 18 

 02143316 بلوار اصناف ،پایین تر از خ شهید نادری کیلینک لبخند  19

 02143316 2بهمن ، بلوار سید الشهدا،روبروی بیمارستان قائم،کوچه شهید متحدی،ساختمان ونوس، طبقه  22میدان  دکتر فاطمه ملک شاهی  20
 

اصفه
ــــــــ

ن
ا

ن   
اصفها

 

 02143316 7واحد-2ط-پاسارگاد  پارکینگ جنب-صدوقی  بیمارستان  و  بهشت هشت چهارراه مابین -بزرگمهر خ شناس حق عفت دکتر 21

 02143316 ، پل شهرستان ، خ بازارچه بعد از مخابرات ، ساختمان روبیک  2خ مشتاق  دکتر لیال صدیقی پور  22

 02143316 2 ،طبقه21،پالک12میانی،کوچه توحید خیابان  پور  روشنمحمد  دکتر 23

 02143316 3خ حکیم نظامی ،خ کاشانی ،بعد از پست بانک ، جنب داروخانه دکتر کابلی ، ساختمان ستاره ، ط اول ، واحد دکتر فرهاد خدادادی 24

 02143316 لبنیات کوهستان الله شمالی جنب مترو روبروی بانک تجارت، جنب  -میدان الله دندانپزشکی صفوی  25

 02143316 خ سجاد ، ابتدای خ قائم مقام فراهانی  دکتر بهناز نور علیزاده  26

 02143316 2 ،طبقه21،پالک12میانی،کوچه توحید خیابان  اصل  مشایخ فاطمه دکتر  27
 02143316  زه یبعد از داروخانه دکتر پرخ 31رباط اول کوچه  ابان یخ دکتر آزاده نوری مشکاتی  28

 02143316 چهارراه صارمیه خیابان اتشگاه جنب پمپ بنزین سعادت جنب مسجد نبی   کیلینک بهار  29
 02143316 خ امام ، قبل از چهار راه شهرداری ، بن بست ایران نژاد ، مجتمع دی ، طبقه همکف ، واحد یک   دکتر مریم سیروس  30 نجف آباد

 02143316 بلوار شهید خادمی کوچه شورای شهر جنب ساختمان شورای شهر  دندانپزشکی پارس  31 کاشان 

 02143316 ساختمان حکیم خ شهید بهشتی ،چهارراه شاهد، جنب مسجد رضوی  ی دکتر کاظم کوپائ 32

 02143316 5 اول،واحد  شبان،طبقه سپاه،ساختمان  عاملی،میدان  بلوار هالل دندانپزشکی 33 آران  

ـ 
ال

ـ 
ــ

ـبرز 
 

 کرج

 02143316 3خ شهید بهشتی ، میدان شهدا ، ساختمان پزشکان بهار ، ط دکتر آزاده میرزایی  34

 02143316 3، واحد 2پارک شرافت ، جنب نساجی کشور ، ط  خ طالقانی ، بعد از  دکتر مریم بیضاوی 35

 02143316 15واحد   9برج نوا طبقه جنب بازار موبایل کرج   شهدا  دان یم اس یآر یدندانپزشک  36

 02143316 2بهار طبقه  شگاهیازما  یباال ایانقالب کوچه آژاد فالح ساختمان مهرپو ا یمهرپو یدندانپزشک  37

 02143316 9 واحد   تندیس ساختمان  تینا قنادی جنب  آزادگان  پل به نرسیده کاج متری 25 عظیمیه,  کرج, البرز پروین خدری دکتر  38
02143316 دوم  طبقه. سرزمین  امالک روبروی مسجد از باالتر. سرزمین  خیابان .7 فاز -هشتگرد مهرورز  دکتر پیام 39 هشتگرد 

 02143316 بانک رفاه  یده،باالیارک ده،ساختمان ی ارک ابان ی،خ یشهردار دان یک،می هشتگرد،فاز  دیشهرجد ی محب  دی دکتر مج 40

 02143316 119، پالک  نیو شبنم ، مجتمع آرم دهی کوچه ارک نی، ب یخ کانال شرق ن یآرم یدندانپزشک  41 فردیس

بوشهر
 

 بوشهر 

 02143316 اوینی  شهید سینما بعداز ماهینی شهید خیابان .بهمنی لبخند  دندانپزشکی 42

 02143316 16 واحد.1 طبقه. 2  فارس خلیج ساختمان  7 الله کوچه بیستم خیابان  زاده   قاضی دکتر فاطمه 43
 02143316 51 واحد   کسری ساختمان . خمینی  امام میدان  به نرسیده  فرودگاه خیابان  شیری  عباس امیر  دکتر 44

 02143316 52 واحد 5ط  کسری خرید  مرکز فرودگاه خ  ابتدای  امام میدان  میرزایی دکتر صلح  45

 02143316 52 واحد 5ط  کسری خرید  مرکز فرودگاه خ  ابتدای  امام میدان  دکتر رشیدی  46

 02143316 امام  میدان -بوشهر  لیان  دندانپزشکی 47

 02143316 سه راه دانشگاه خلیج فارس -ماعینیبلوار شهید  اقدمدکتر قربانی  48

 چهار
 شهرکرد  محال 

 02143316 نبش ساختمان پزشکان،جنب داروخانه شاه قلی  48شهرکرد،مولوی نبش کوچه   دندانپزشکی درخشنده 49

 02143316 رفاه  بانک فوقانی طبقه قنبری شهید بست  بن تندیس فروشی پارچه روبروی فصیحی چهراراه دکتر فرزانه احمدی هارونی  50

خراس
ــــــ 

ــ
ن

ا
 

مشهد
 

 02143316  16،پالک 4 یطرقبه،امام رضا ابان یخ  یابتدا -مشهد -ی خراسان رضو زدجو یدکتر رضا ا 51

 02143316 17، واحد  4، ساختمان پزشکان سپید، طبقه  18خیابان دانشگاه ، دانشگاه  دکتر محمد شریف دلربا 52
 02143316 2احمدآباد بلوار بعثت . تقاطع بعثت و رضا . ساختمان پزشکان فرهنگ طبقه اول . واحد  خدادادیدکتر اکرم  53

 02143316 5ط-برج ایلما -تقاطع شریعتی و شاهد -شهرک غرب  دکتر ملیحه ایزدجو   54

 02143316 ،ساختمان ققنوس،طبقه سوم 3، پالک  8و 6عارف  نی عارف، ب ابان ی حمدآباد ، خ دکتر ونوس شیبانی  55

 02143316 کوچه اول سمت چپ  5سی متری طالب، مفتح  دکتر رضا محوالتی  56

 02143316 مهرگان طبقه اول شگاهایجنب آزم  10و  8کالهدوز  نیاحمد اباد ب ن یدکتر مونا افش 57

 02143316 طبقه فوقانی داروخانه دکتر اسماعیل زاده -مطهری شمالیمتری  25چهاراره  دکتر محمد طالبی  58

 02143316 ( 09014523993) 202ساختمان سایروس واحد    13بلوار هاشمیه نبش هاشمیه سی 2دکتر رضا محوالتی 59

 02143316 ،ساختمان ققنوس،طبقه سوم 3، پالک  8و 6عارف  نی عارف، ب ابان ی حمدآباد ، خ دکتر ویولت شیبانی   60

 02143316 ، ساختمان پزشکان سیب ، ط اول 2، پالک 25بلوار وکیل آباد ، صیاد شیرازی  دکتر علیرضا صفریان   61

 02143316 3ط-ساختمان بهبود -10خ المهدی  فرشاد شمالی  62 جام تربت

 ور نیشاب
 02143316 1ساختمان طاهر نیا طبقه اول واحد   7و  5بین عطار  دکتر امین فرهودی  63

 02143316 11خیابن خاتم النبین ،میدان باغات روبروی خاتم  دکتر شیوا رشیدی  64



 
  

 02143316 1ساختمان طاهر نیا طبقه اول واحد   7و  5بین عطار  دکتر شکوفه شیخیان  65
ن  

خراسا
جنوب

 ی 

 رجندیب
 02143316 دنتال  نیطبقه همکف ساختمان ام یطبقات نگیجنب پارک کی و ستیب ی جمهورخ  یی رضایدکتر عل 66

 02143316 دنتال  نیطبقه همکف ساختمان ام یطبقات نگیجنب پارک کی و ستیب ی خ جمهور دنتال  ن یام کینیلک 67

ن 
خوزستا

 
  

اهواز
 

 02143316 179پزیتون کارمندی ، خ حجت ، بین زمزم و زمرد ،  درمانگاه برلیان  68

 02143316 1، واحد 1، ط 10813نادری ، خ سعدی ، بین کافی و نادری ، باالی داروخانه دکتر کالنتر ، پ دندانپزشکی مروارید  69

 02143316 29،واحد5امین،طبقه سامان،مجتمع  بانک شرقی،جنب4 خیابان کیانپارس،نبش زاده  جعفر مریم  دکتر 70

 02143316 گلستان ، کوی سعدی ، نبش خ صالحی غربی ، مجتمع محمدرسول ، ط دوم  امیدی دکتر امین اله  71

 02143316 4اول،واحد کسری،طبقه پزشکی کلیسا،مجتمع مسلم،جنب  نادری،خیابان خیابان-اهواز   هنرمند داریوش دکتر 72

 02143316 خورشید پیک جنب ،  زند  چهارراه متری  30 اهواز پور  کریمی سپیده دکتر 73

 02143316 24 ملت،پالک پارک روبروی ،  3 فاز کوروش، خیابان عباسی  زهرا دکتر 74

 ماهشهر 
 02143316 خ باهنر ، روبروی فرش فروشی مشهد  دکتر مریم نصارپور  75

 02143316 خ باهنر ، روبروی فرش فروشی مشهد  دکتر محبوبه نصارپور  76

 02143316 سجاد خیابان روی روبه-صادق جعفر امام کمربندی -شوش شهرستان شوش فرهنگیان کلینیک 77 شوش

 دزفول
 02143316 میالد دندانپزشکی درمانگاه میالد  دندانپزشکی 78

 02143316 مهر  ساختمان رسول  حضرت و هجرت بین طالقانی خیابان دزفول عارف  سید رامین  دکتر 79

ن 
زنجا

 

 زنجان 

 02143316 رز   دندانپزشکی مجتمع-مشکی  کوچه خ ابتدای -قائم میدان رجبی  علیرضا دکتر 80

 02143316 6پالک  ی زنجان  یمحمد دی،کوچه شه یشمال یسعد مهر اشراق کلینیک  81

 02143316 3انقالب جنب بانک ملت طبقه اول واحد  ابانیخ یابتدا دکتر امین انصاری  82

 02143316 رز   دندانپزشکی مجتمع .مشکی کوچه ابتدای.قائم میدان نوروزانی فاطمه دکتر 84

 02143316 اسالم آباد پایین تر از بانک تجارت خیابان زارع کلینیک مروارید  85

ن و 
سیستا

 
ن

بلوچستا
 02143316 سیدالشهدا بلوار امام خمینی ، نبش خ تعاون ، مجتمع بهداشتی و درمانی  دندانپزشکی سید الشهدا  86 چابهار 

ن 
زاهدا

 

دیاموند  دندانپزشکی کلینیک  اول طبقه  الزهرا ساختمان پزشکان  6 بهداشت  نبش  مشاهیر فلکه مشهدی  رضا دکتر 87  02143316 

4 طبقه مادر پزشکان ساختمان3 بهداشت زاهدان  خواجه  نجمه دکتر 88  02143316 

35 دانشگاه نبش دانشگاه خیابان   زاهدان  دانشگاهی جهاد کلینیک 89  02143316 

شازده باغ کوچه کنار  بوعلی روی  روبه 13و11 امیرالمومنین بین زاهدان  دکتر محمدرضا بیگی  90  02143316 

  ه یلویکهگ

 بواحمد
 02143316 سردار جنگل چنوبی جنب موسسه ملل  دکترنظری  91 یاسوج 

س
فار

 

 شیراز

 02143316 2، ط 20قصر الدشت ، روبروی سه راه برق ، جنب مرکز خرید ، کوچه خ  دکتر مریم ایزدی  92

 02143316 2  اول،واحد  امیران،ط سعدی،ساختمان  سینما متری 20 و فلسطین غربی،حد فاصل  خ اردیبهشت  امین  دندانپزشکی 93

 02143316 3عبائیان،ساختمان بهمن طبقه شیراز،خ کریمخان زند، روبروی بیست متری، کوچه  دکتر فاطمه خضری  94

 02143316 میدان مطهری ابتدای قدوسی غربی بین کوچه اول  و سوم ط اول امالک اول  دکتر هدی رنجبران  95

 02143316 میدان مطهری ابتدای قدوسی غربی بین کوچه اول  و سوم ط اول امالک اول  دکتر پگاه رنجبران  96

 02143316 بلوار دانش ، نبش خ ارم ، پشت داروخانه یاسمن ایزدی دکتر  97 صدرا 

 02143316   4 واحد سینا ساختمان مطهری  خ آباده رهنما دکتر محمدعلی 98 آباده

 مرودشت 
 02143316 روبروی بلوار کارگر -بعد از ژیان-خ انقالب دندانپزشکی ایران زمین 99
 02143316 اول و دوم روبروی نان ماشینیکاووسی بین چهاراه   کیلینک رز 100

ن
قزوی

 

 قزوین

 02143316 راد  کیان  پزشکان ساختمان ، نسترن  کوچه ،  جنوبی خیام خ خانی  کریم  علی دکتر 101

 02143316 2 ،طبقه4 ،پالک15 اندیشه ،نبش مالصدرا بلوار مالصدرا دندانپزشکی 102

 02143316 27 تابان،پالک شمالی،کوچه خیام خیابان مقدم رسول  دکتر 103

 02143316 اول ،طبقه244 شمالی،ساختمان فلسطین خیابان رسولی  مسعود دکتر 104

 02143316 ، ط اول 13چهار راه پارک ملت ، ابتدای خ بوعلی شرقی ، پ دندانپزشکی نیکان  105

 قم قم

 02143316 3 طبقه. کارین ساختمان. 4 و 2 کوچه بین. عطاران خیابان-قم دکتر علی جعفری نیا  106

 02143316 10واحد 2صدرا،طبقه عطاران،ساختمان صدوقی،ابتدای  متری45 آمد  خوش سارا دکتر 107
 02143316 3مسعود. طبقه  یقلم. درمانگاه شبانه روز دانی. نبش می فردوس یمتر 55خ صدوق.  کلینیک مسعود  108

کر
مانشاه 

 

کرمانشاه 
 

 02143316 2 واحد 1 طبقه زنگنه ساختمان خانه دارب کوچه پاساژمیرداماد دبیراعظم،روبروی قادری سحر دکتر 109

 02143316 2 واحد 1 طبقه زنگنه ساختمان خانه دارب کوچه پاساژمیرداماد دبیراعظم،روبروی زاده  فرهاد کیانوش دکتر 110
 02143316 ار دفتر پیشخوان دولتماهیدشت بلوار اصلی بعد  دکتر علی فتاحی  111

 02143316 پارکینگ شهرداری ، خ موید ساختمان پارسیان طبقه اول  کیلینیک آران  112

 02143316 پارکینگ شهرداری ، خ موید ساختمان پارسیان طبقه اول  دکتر روح الل شریفی  113

 02143316 نظر بلوار شهید بهشتی جنب دادگاه تجدید  کیلینیک حامی  114

 02143316 1  ن،واحدیدوم،به طرف گذرنامه،برج نو ی متر ی چهارراه س دکتر طاهره جمشیدی  115

 02143316 پاساژ رسولی  2ط-روبروی تکیه خاصی-خ انقالب جانی دکتر کمال بابا 116 پاوه

ن 
کرما

 

 کرمان 

 02143316 داروخانه ثمینشهربابک ، خ بهار ، ساختمان پزشکان ، جنب  دکتر داوود موالیی  117

 02143316 102واحد -ساختمان پزشکان دی-چهارراه باغ ملی دکتر ایمان قائم پناه  118

 02143316 2معلم ط   مهیب ی سرپرست یروبرو ی اکبر صوت ابانینبش خ 18کوچه   ،یخ هوشنگ مراد ان یبرل  کینی لیک 119
 02143316 دانشگاهی  جهاد کلینیک 14 کوچه جنب باهنر  شهید خیابان دانشگاهی  جهاد کلینیک 120
 02143316 604آذر برج پزشکان تاج طبقه ششم واحد   24ابتدای خیابان  دکتر بهناز عبداللهی 121
 02143316 فاطمیه  تکیه روبروی طالقانی خیابان احمدی  سرراه زهرا فاطمه کلینیک 122

ن
کردستا

سنندج  
 

 02143316 2ط-ساختمان پزشکان رز-پرورش روبروی آموزش و-خ فلسطین دکتر خسرو زارعی   123

 02143316 احمر  هالل داروخانه پاسداران،جنب خیابان مهر  دندانپزشکی 124

 02143316 خ فردوسی روبرو هتل کاج   دکتر عبد موخر  125

 02143316 اول طبقه( 2) ژیوار  پزشکان ساختمان ، (تاج)تعریف  شهید خیابان شعبانی  آماج دکتر 126

 02143316 5ط-ساختمان سنه دژ-روبروی انتقال خون-ر اه شریف آباد 3-خ پاسداران دندانپزشکی تبسم  125

ن 
گلستا

 گرگان 

 02143316 3اول،واحد فرهنگی،طبقه دکتر ،ساختمان60عدالت نبش بارانی  فرزانه دکتر 127

 02143316 104مجتمع مرجان طبقه اول واحد  16نبش عدالت  شاداب دکتر عادل  128

 02143316 1 پالک فوقانی طبقه(سوسکه خاله)شکوری پاساژ شمالی ظلع-ولیعصر میدان سالم  دندانپزشکی 129

 گنبد
 02143316 دوم دریا، طبقه شرقی، ساختمان طالقانی   عروجی هادی  دکتر 130

 02143316 3اول،واحد سینا،طبقه  ،مجتمع بیمارستان روی  شمالی،روبه  دانش شرقی طالقانی خیابان     نسب  نوریاله  رحمت  دکتر 131



 
  

ن
ال

گی
 

 رشت 

 02143316 11چهارم،واحد امین،طبقه سپه،مجتمع بانک گاز،جنب دورفلکه پور  علی مهدی دکتر 132
 02143316 غربی  واحد اول طبقه پارس ساختمان صفوی  نواب خیابان  گلسار چهارراه پرهیزکار  سپهر دکتر 133

 02143316 6 طبقه ستایش ساختمان پاکدل کوچه نبش شهید  امیر , اهیجان کیلینک پارس 134
 02143316 40باالی دفتر خانه شماره  2روبروی بانک صادرات ساختمان سبز طبقه  دکتر دل ناز دولت پرست  135

 02143316 مرکز دندانپزشکی و دندانپزشکی آبان  192گلسار بلوار گیالن نبش خیابان  ناز دولت پرست  ردکتر د 136

 02143316 6 طبقه  آیالر  ساختمان الهدی بنت خ  مخابرات پشت  گلسار، چهاراه گلسار  دندانپزشکی 137

ن
لرستا

  

  خرم
 آباد

 02143316 4 واحد ،  اول ط  ، شهدا  پزشکان ساختمان ، غربی  شهدای قارونی  بهنام دکتر 138

 02143316 1ط-1پالک -کوچه شهید کاکاوند  –چهارراه بانک  دنداپزشکی صبا  139

 02143316 طبقه باال بانک رفاه  -خ انقالب روبروی تقاطع ناصر خسرو دندانپزشکی راژمان  140

 02143316 11واحد 3خلف وند ساختمان پزشکان تابان طبقه شهدای شرقی کوچه شهید  )متخصص(   دکتر مهشید احمدی 141
 02143316 شقایق بسمت بلوار تمدن نبش پاساژ کریمی ، کوچه صنایع کیلینیک آوان  142

 02143316 3 واحد.اول طبقه.امرایی پاساژ.شهدا میدان.کوهدشت صانعی  دکتر زهرا 143 کوهدشت 

ی 
مرکز

 

 اراک
 02143316 فروردین کوچه سپه،نبش بانک مقام،جنب قائم خیابان کریمی یاد زنده دندانپزشکی 144
 02143316 ن یریساختمان  پارس،طبقه ز ه،یاز امامزاده نبش کوچه سم   ،بالتری بهشت دیشه ابانیخ دندانپزشکی پورسینا  145

ن 
مازندرا

 

ی 
سار

 

 02143316 دو طبقه. فرهنگ مجتمع.رفاه  بانک جنب.خرداد 15 تقاطع به نرسیده. فرهنگ خیابان دکتر میترا صدیقی  146

 02143316 404واحد  ریساختمان اکس  مویاسک یفرش مشهد جنب بستن  ی بلوار خزر روبرو یسار دکتر سعید صمدی  148

 02143316 404واحد  ریساختمان اکس  مویاسک یفرش مشهد جنب بستن  ی بلوار خزر روبرو یسار ن )اطفالدکتر معصومه یاسمی 149
 02143316 4میدان معلم، مجتمع پارس، طبقه اول واحد  دکتر فایزه ولی پور  150

 02143316 پاساژ گل  طبقه آخر – خ قارن  دکتر نگین مس چی  151

 02143316 خ معلم ، بعد از مسجد باقرزادگان ، ابتدای کوچه بهشتی  دکتر مهدی مرتضوی  152

 02143316 فوقانی  ط-40توحید نبش-غربی بندی کمر لبخند  دندانپزشکی 153 بابل

 02143316 ، روبروی نیروی انتظامی 11خ امام ، امام  دکتر قاسم حسینیان  154 بابلسر

 02143316 38نور میدان فجر خ فجر  کیلینک امیرالمومنین  155 آمل 

 02143316 روبروی گاراژ کجور ، طبقه فوقانی ، بانک مهر ایران خرداد ،  15خ  دکتر امیر اسحاقی  156 نوشهر

 02143316 3خ بابل ، جنب اداره تأمین اجتماعی ، مرکز جراحی قائم ، ط  دکتر قربانعلی تاری  157 قائم شهر

ن 
هرمزگا

 

 بندر
 عباس

 02143316 درمانگاه صدف بعد از چهار راه فاطمیه ، جنب آزمایشگاه ایرانیان ،  دکتر ناصر کمالی  158

 02143316 2مهروماه،ط  پزشکان  پاسارگاد،س طبقاتی پارکینگ کازرونی،روبروی خ ابتدای اسدآبادی،  خ دکتر مینا میر سعیدی  159

 02143316 دوم طبقه روژان پزشکان ساختمان. دانشگاه خیابان-بندرعباس ربیعی  علیرضا دکتر 160

 02143316 5 پاسارگاد،طبقه صادقیه،ساختمان شمالی،میدان رسالت دیبا  دندانپزشکی 161

 02143316 4هکتاری جنب گالری وطن دوست ساختمان الگانت ،ط  13رسال شمالی باالتر از چهارراه پردیس ، خ  دکتر نسترن سعیدی  162

ن 
همدا

 

 همدان 

 02143316 مرکزی ، ط اولخ بوعلی ، نبش کوچه نیلی ، ساختمان پزشکان  دکتر محمد مرادی 163

10واحد   2نبش پاستور،مجتمع فدک،طبقه  ،یآرامگاه بوعل زاده یدشت  دی دکتر مج 164  02143316 

 02143316 پاستور جنب برج پاستور مجتمع مادر طبقه دوم کلینیک آریا  165

 02143316 خانه یچا    یطبقه، باال ،یروزنامه فروش وسکی باباطاهر، کنار ک  ابان یخ  ،اولینیامام خم دان یم یی ایمیک وانیک  ریام دکتر 166

 02143316 ی راز شگاهیآزما ی، طبقه فوقان یآرامگاه بوعل دانیم ی دکتر محمد سور 167

 02143316 داروخانه دکتر سهرابی نژاد   فوقانیکبودر ، خ مطهری خ  ان یری ام الدیدکترم 168

 02143316 خ یبن بست ش ی،انتها یرو بوعل ادهیهمدان, پ احمدی دکتر مژده  169

 02143316 ازادگان جنب بانک مسکن طبقه اول  ابانینهاوند خ دارابی  دکتر 170 نهاوند 

 یزد یزد
 02143316 خ کاشانی بعد از مسجد اتابکی کوچه علوی روبروی کانون آموزش دکتر فاطمه حسینی  171

 02143316 خ کاشانی بعد از مسجد اتابکی کوچه علوی روبروی کانون آموزش بیلمی دکتر محسن  172

      

سوال بابت نحوه   از مراکز طرف قرارداد میباشد در صورتی که  هر گونه  سالمت خدمات بنیان  صحتتلفنهای تماس مراکز که در لیست درج شده صرفا جهت استعالم از  توجه : 

 و برای تعیین وقت از پزشکان طرف قرارداد با کارشناسان ما تماس حاصل نمائید.  بنیان سالمت  دخواست خری رجهت د و  ارایه خدمات

  تعیین  پزشکان  از  میتوانید گرفت خواهد قرار اختیارتان در که   دکترها از نوبت  تعیین اپلیکیشن و اینترنتی سامانه طریق از کارت دریافت و نام ثبت از بعد که است  ذکر قابل*      

 . کنید نوبت

 


