
 
 مراکز دندانپزشکی طرف قرارداد تهران و حومه     

 

  
 

از طریق سامانه اینترنتی و اپلیکیشن تعیین نوبت از دکترها  که در اختیارتان قرار خواهد گرفت   پوشش نامه*قابل ذکر است که بعد از ثبت نام  و در یافت 

 میتوانید از پزشکان تعیین نوبت کنید. 

 انجام می دهند.  سالمت *قابل ذکر است که دندانپزشکان متخصص که در زیر درج شده اند خدمات عمومی هم با هماهنگی با پشتیبانی بنیان 

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

 می باشد. و... جراحی و  روکش-پرکردن-کشی عصب :شامل خدمات عمومی دندانپزشکی
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 تلفن تماس آدرس مرکز  دندانپزشک و درمانگاه 

ن
ـرا

ـــــ
تهــــ

 

شمــــــال 
 

 02143316 2،طبقه 1،واحد174خیابان مقدس اردبیلی،نبش خیابان شادآور،پالک  دکتر مهدی کاه فروشان  1

 02143316 11واحد  ۳طبقه  ۳کوچه کیارنگ پالک  ٫سه راه قیطریه٫  تهران اندرزگو زاده جعفری آدکتر  2

 02143316 27واحد   79خ ظفر پالک  –شریعتی  دکتر سینا بزاز عطایی ۳

 02143316 207،واحد 40پاسدران،خیابان گل نبی،بعد از تقاطع با خیابان ناطق نوری،سمت چپ،پالک دکترسیدابراهیم خاکزاد  4

 02143316 ۳5،واحد۳،ط110پاسداران،نبش نیستان دوم،ساختمان پزشکان    دکتر شاهین منتظمی  5

 02143316 8،ط دوم،واحد8/1بلوارآفریقا،باالتر از تقاطع میرداماد،پارک صبا،خ پیروز،مجتمع عامر،پ   دکتر شهریار جاللیان 6

 02143316 10،واحد5بلوارآفریقا،باالتر از پل میرداماد،کوچه قبادیان شرقی،پالک   دکتر محسن افکار  7

 02143316 6،واحد 2،ساختمان پزشکان لویزان،طبقه 108لویزان،خیابان فرشادی،پالک  دکتر مهدیه حاجی مرادی   8
 02143316 17بلوار آفریقا ،اسفندیار،خیابان عاطفی شرقی،پالک  دکتر ساحل قدیری  9

 02143316 1زنگ   1فرمانیه، دزاشیپ،کمی جلوتر از مرکز خرید رشا،روبروی گل و گیاه سلطانی،بن بست ل پالک  دکتر نیلوفر استوار 10

 02143316 همکف  11ظفر، خیابان عمرانی تقاطع بالنیان پالک  دکتر صالحه هژیر  11

 02143316 2دشتستان شش ساختمان آفتاب واحد پاسداران نبش   دکترالمیرا شعار نوبری  12

 02143316 ساختمان گلستان طبقه اول  ۳27جنب بانک تجار پالک   2و  1پاسداران بین گلستان  دکتر لیلی مصباح قدیمی  1۳

 02143316 ساختمان گلستان طبقه اول  ۳27جنب بانک تجار پالک   2و  1پاسداران بین گلستان  دکتر الله مصباح قدیمی  14

 02143316 زنگ سمت چپ  240تجریش میدان قدس خ دزاشیپ خ کریمی پ  دکتر سارا جزایری  15

 02143316 1واحد 1ط   12پ  نیر ی کوچه ش ومیگوچه پاالد  نیاول یل یالف مقدس اردب نیه زعفرا ی آذر مان یا نی دکتر افش 16

 02143316  1ط  1پالک  یکوچه دانشور شرق  یشمال  رازیش ی دکتر ندا منتصر کوهسار 17

ـ 
غ

ـ
ـ

ــ
ب 

ـــر
 

 02143316 4،واحد2س،طبقه یتند ،پاساژ یسمت ستارخان،جنب پارچه ربان ه،بهیصادق دندانپزشکی  تاج وماه 18

 02143316 ۳ط  7واحد  مان یبهنام نبش عطاران ساختمان پ یابتدا یاهلل کاشان ت یآ ی منصور میدکتر مر 19

 02143316 4فلکه اول صادقیه،جنب بانک سپه،پالک  دکتر مصطفی حیدری  20

 02143316 50۳بانک تجارت،پالک  یبه رو  رو،روی از وزارت ن ،بعدیشمال نیفلسط آرا احمدی گیتی دکتر  21

 02143316 1،طبقه اول،واحد1۳1جالل آل احمد،غرب پل گیشا،پالک  دکتر وحید یزدان فر  22

 02143316 ۳واحد  1۳سعادت آباد،خیابان مدیریت،روبروی دانشگاه امام صادق،پالک  نیلوفر استواردکتر  2۳

 02143316 1۳،ساختمان سینا،واحد6شرقی،پالک  25بلوار سعادت آباد،پایینتر از نیایش،خیابان   دکتر هومن شمس کالئی  24

 9۳02143316میدان توحید،خیابان ستارخان،خیابان باقرخان،پالک-تهران -تهران  دکتر هاله پاشا مختاری  25

 02143316 1ستارخان،بعدازفلکه اول،نرسیده به چهارراه خسرو،روبروی داروخانه معصومه محمدی، برلیان،ط اول،واحد  دکتر حسین آقاجانی 26

 02143316 ساختمان پزشکان اعجاز طبقه همکف 12بلوک  2شهرک اکباتان فاز دکتر هاله مال احمدی  27

 02143316 15،واحد4سعادت آباد،سرو غربی،خیابان بخشایش،جنب بهار یکم،ساختمان بخشایش،طبقه  دکتر امیر رضی آبادی 28

 02143316 ،طبقه سوم ۳02،ساختمان آلپ،زنگ 26اشرفی اصفهانی،بین پیامبر شرقی و حکیم،گلستان     دکتر رویا آقایی 29

 02143316 12،واحد2،ط 442خ آزادی،تقاطع یادگار،بعد از آذربایجان،رو به روی وزارت کار،ساختمان  دکتر محسن افکار  ۳0

 02143316 40،واحد 4خیابان کارون،باالتر از امام خمینی،ساختمان راه پیما،طبقه  دکتر سحرمیرآبا  ۳1

 02143316 چیتگر،بعد از مجتمع طوبی،شهرک زیتون،برج شکوفه،طبقه همکف ایستگاه مترو  دندانپزشکی شفا ۳2

 02143316 1۳،واحد 4،،برج شیری،طبقه  12فلکه دوم صادقیه،ابتدای خ کاشانی،ابتدای خ اعتمادیان،پالک  دندانپزشکی آلفا ۳۳

 02143316 8ساختمان نگین سرو طبقه ا واحد   98سعادت آباد بلوار سرو غربی جنب بانک اینده پالک  کیلینیک لبخندپالس  ۳4

 02143316 15طبقه اول واحد  8اشرفی اصفهانی جنب مجتمع تیراژه کوچه خان بابایی پالک  کیلینیک لبخندپالس  ۳5

 02143316 15طبقه اول واحد  8پالک  ییکوچه خان بابا راژهیجنب مجتمع ت  یاصفهان یاشرف ی دکتر مهسا افتخار ۳6
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ــ
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 02143316 1ساختمان صبا  طبقه اول واحد   72یوسف آباد، خیابان فتحی شقاقی چهلستون و بیستون پالک  دندانپزشکی آرسام  ۳7

 02143316 ماهان  کی نیلیک 5چهلستون پالک  ابان یخ  یفاطم دان یم کیلینیک ماهان ۳8

 02143316 112عصر واحد   یساختمان ول ۳6کوچه  یعصر)عج( باالتر از پارک ساع یول کیلینک راسا ۳9

 02143316 8،واحد6باالتر از پل سیدخندان،بلوار مجتبایی،ساختمان پزشکان نیکان،پالک  دکتر زهرا محسنی  40

 02143316 پارک الله،داخل مجموعه حجاب،هیئت پزشکی بلوار کشاورز،خ حجاب،رو به روی درب شرقی  دکتر حجت طاهری  41

 02143316 1۳،واحد 4،ط52آباد،جنب داروخانه سبز،پالک  وسفیچهل ستون و  نی،بیشقاق یخ فتح    یگیب ایدر وشایدکتر ن 42

 02143316 طبقه اول  ت یساختمان پزشکان آ ت یجنب داروخانه آ یشمال ت ی هفت حوض خ آ دان ینارمک م دندانپزشکی سپید 4۳

 02143316 4،واحد 189میدان هفت تیر،ابتدای بهار شیراز،پالک  دندانپزشکی هفت تیر  44

 02143316 ،طبقه اول 4۳خیابان یوسف آباد،خیابان فتحی شقاقی،نبش خیابان چهل ستون،پالک  دکتر سینا سلوتی سرخه 45

 02143316 چهاراه ولیعصر)عج( روبروی بازار ، کامپیوتر رضا، ساختمان فراهانی طبقه اول  مری عادکتر آرمان  46

ن 
تهرا

 

ق 
شـر

 

 02143316 11،واحد 6پیروزی،روبروی ستاد نیروی هوایی،کوچه ایل خان،ساختمان بقراط،طبقه  دندانپزشکی آرامیس 47

 02143316 4واحد  69 ،پالکیکوچه عابد  ،نبشیدردشت جنوب ابان یخ زینب درجاتی 48

 02143316 ،طبقه اول469(،پالک ۳0متری سوم،نبش کوچه بازدار) 15افسریه،    دکتر زهره حسن کریمی 49
 02143316 ،ساختمان پزشکان سینا ۳82خیابان سبالن،نبش کوچه بی غم،پالک     دکتر نازنین ناطقیان 50

 02143316 طبقه اول  47۳پالک  یبه دردشت جنب بانک مل دهینرس یجانبازان شرق دکتر هاله بهرامی  51

 02143316 ۳داروخانه متین آرامی نیا واحد  2فلکه سوم تهرانپارس ضلع شمال میدان طبقه   دکتر روشنک رامین خو 52

 02143316 6،واحد ۳،ط 786خ پیروزی،نبش خ زینتی افخم،طبقخ فوقانی بانک ایران زمین،پالک  دکتر صبا عباسی  5۳

 02143316 ،طبقه اول 4تقاطع بزرگراه بسیج،بلوار ده حقی،پالک  دندانپزشکی یاسین 54

 02143316 6،واحد ۳،ط 786خ پیروزی،نبش خ زینتی افخم،طبقخ فوقانی بانک ایران زمین،پالک  دکتر علی مختار  55

 جنوب 
 02143316 4اسالم،میدان بسیج،جنب پمپ بنزین ساختمان پرهون طبقه شهرری، خ فداییان  راگالبخند برتر   56

 02143316 طبقه اول  600خ آذربایجان غربی بین نواب و رودکی نبش کوچه فرشته پالک   کیلینک نیاز 57



 

 

 

  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  تعیین پزشکان

 تماس در ساعات غیر اداری 

09217950086 

 

 تماس در ساعات اداری

02143316 

 
 

 02143316 2طبقه   7پالک  یجنوب امک یاول س یمیخ ابراه  انشهریک دکتر سید اسکندر زمانی  58

حومه 
ن 

تهــرا
 

 اسالمشهر 
 02143316 19کوچه میر یوسفی -خ باغ فیض  دندانپزشکی تبسم  59

 02143316 قایمه نبش فلکه سوم باالی داروخانه دکتر سالمت طبقه اول  دکتر سعید عباسی  60

 02143316 پیشوا میدان امام خ امام خمینی ساختمان یاس نبی ط اول  دکتر پویا عندلیب 61 ورامین

 شهریار 
 02143316 6،واحد۳،ط 6خیایان ولیعصر،کوچه رودکی،ساختمان نیکان،پالک  دکتر لیال ثابت قدم  62

 02143316 یطبقه چهارم واحد دندانپزشک  امی پاساژ خ امی کوچه خ عصریول ابان یخ  اریشهر دکتر زهرا صفری  6۳

 پرند
 02143316 22 خرم،پ  مارکت  سوپر دوم،باالی رضا،طبقه  امام  مسجد رضا،روبروی امام آفتاب،خیابان  ،شهرک5 فاز طبع  غنی آروین دکتر 64

 02143316 کا یرا کینیشاهد ساختمان پزشکان رزان کل وهیجنب بازارچه م ینیپرند فاز صفر بلوار امام خم دندانپزشکی رایکا  67

 02143316 5(،واحدیمرکز شگاهی)ساختمان آزما 5انقالب،بلوک  گاهیعدالت،مجتمع پا دان ی،م1فاز  یسبحان نیدکتر مت 68 پردیس

 قدس
 02143316 5طبقه  – 16پالک-خیابان صاحب الزمان -میدان آزادی)سرقنات(  دکتر امین امینی 69

 02143316 ۳واحد 2بهمن ساختمان فدک طبقه  12 مارستان یب یروبرو  یبلوار مصل ار یص یعل 70

پاک  

 تدش

 02143316 هیمیمعلم جنب حوضه عل دان یپاکدشت م ه یسا کینیکل 71

 02143316 مطهری روبروی درب شرقی دانشگاه ابوریحان مجتمع عادلی بین کوچه الله فجر ، طبقه اول  دکتر رحمت اهلل توماجی  72

 02143316 داروخانه پازوکی 2خ قمی جنوبی نبش کوچه بهار یک طبقه   -مامازند ربانی حسن آباد دکتر مریرم  7۳

 02143316 مخابرات ، ساختمان پارس ، ط  اول   راهبلوار امام ، نبش سه  دکتر حبیب صدرنیا  74 قرچک 
نسیم 

 شهر
 02143316 ۳  قاسمی،طبقه دکتر  ساختمان  7پالک مالصدرا کوچه چمران، متری14 خیابان   شهر، نسیم  زاده مطلب نوید دکتر 75


