
آدرس مرکز

خانم دکتر سحر میر آبا

( کلیه خدمات و اطفال و زیبایی)
40 واحد 328خیابان کارون نرسیده به خیابان هاشمی پالک با تعیین وقت قبلی66375732

 آبان13دندانپزشکی 

(کلیه خدمات)
73، کوچه فاتحی پیکانی، پالک(بازار روز) آبان،خیابان رضازاده13شهید رجائی، شهرک با تعیین وقت قبلی55512031-55506543

آقای دکتر محمد جواد ماکوئی

(کلیه خدمات، اطفال، زیبایی، ایمپلنت و ارتودنسی)
5 فروشکاه کوروش ، واحد 2، طبقه 16متری جوادیه، کوچه عباس اوقلی، پالک 20راه آهن، با تعیین وقت قبلی55687223

خانم دکتر فاطمه حسینیان

(کلیه خدمات)
2خیابان هالل احمر ، خیابان عباسی ، پاساژ ارشد ، طبقه با تعیین وقت قبلی55640353

آقای دکتر سید حجت طاهری

(کلیه خدمات)
خیابان امام خمینی ، ضلع شمالی پارک شهر ، خیابان فیاض بخش ، ما بین سالن کشتی شهدای هفتم تیر و دادسرا  دندانپزشکی لبخند شهربا تعیین وقت قبلی66755012

خانم دکتر نازنین ناطقیان

(کلیه خدمات و اطفال)
19، طبقه پنجم، واحد 382خیابان سبالن شمالی، نبش کوچه بی غم، ساختمان پزشکان سینا، پالک با تعیین وقت قبلی86011315

خانم دکتر مرضیه حقیقت اله یزدی

( کلیه خدمات )
473خیابان سهروردی شمالی، بین اندیشه یک و بهشتی، جنب اتو رویال، پالک با تعیین وقت قبلی88412265-88472883

خانم دکتر الهام غفار پور 

(کلیه خدمات و اطفال و زیبایی )
5، واحد 24خیابان آیت، میدان نبوت، ابتدای گلبرگ غربی، خیابان کمیجانی جنوبی، پالک با تعیین وقت قبلی77973224

خانم دکتر نسرین سیاه تیری

(کلیه خدمات)
، طبقه اول ، کلینیک دندانپزشکی پارمیس982میدان رسالت ، خیابان هنگام ، ابتدای فرجام شرقی ، پالک با تعیین وقت قبلی77228489

آقای دکتر نوید غالمعلی پور

(متخصص جراحی لثه و فقط ایمپلنت )
، طبقه سوم711خیابان شریعتی، ضلع شمال شرقی تقاطع مطهری، جنب بانک سینا، پالک با تعیین وقت قبلی88413739

آقای حبیب یاهو 

(البراتوار)
2،طبقه539میدان رسالت،ابتدای خیابان سمنگان، طبقه فوقانی نانوایی، پالکبا تعیین وقت قبلی77496036

خانم دکتر ساره غفاری 

(کلیه خدمات و زیبایی)
2، واحد 2 ، طبقه 350نارمک ، خ آیت ، بین چمن و جویبار ، پالک با تعیین وقت قبلی77939348

خانم دکتر سید منیره حسینی

(کلیه خدمات و اطفال)
 ، دندانپزشکی عرشیا335، پالک ( شرقی11و 10)راه دوم ، خ تکاوران شمالی ، بین کوچه دانش کهن و سوری 4میدان رسالت ، خ دالوران ، با تعیین وقت قبلی77492081

آقای دکتر نادر زرگر صالح

(کلیه خدمات)
16چهارراه نظام آباد ، خیابان مدنی شمالی ، بعد از مجتمع امیر ، کوچه ابراهیمی ، پالک با تعیین وقت قبلی77814304

خانم دکتر محبوبه غالمشاهی 

(کلیه خدمات و جراح ومتخصص درمان ریشه)
88195574_ 10، ساختمان پزشکان،واحد 5جردن ، باالتر از پل میرداماد، کوچه قبادیان شرقی، پالکبا تعیین وقت قبلی88195574

آقای دکتر محسن افکار

(کلیه خدمات و جراح و متخصص درمان ریشه و ایمپلنت)

                            

88195574_ 88195574        
، ساختمان پزشکان،5جردن ، باالتراز پل میرداماد، کوچه قبادیان شرقی، پالکبا تعیین وقت قبلی

خانم دکتر نسیم نعمتی

(کلیه خدمات و زیبایی)
 ، طبقه دوم8خیابان گاندی ، خیابان سوم ، پالک با تعیین وقت قبلی89321115

زمان فعالیتشماره تماسدندانپزشکی و درمانگاه



خانم دکتر افسانه خسروی 

(کلیه خدمات و اطفال و زیبایی )
13، طبقه سوم، واحد 2خیابان شریعتی، روبروی خیابان دولت، کوچه امامزاده، ساختمان پزشکان سبز با تعیین وقت قبلی22633515-09122154490

آقای دکتر فرخ شهبد

(فقط ارتودنسی )
۱۲،واحد ۵۴شریعتی،بین ظفر و میرداماد،روبه روی ایستگاه مترو شریعتی،خیابان زیبا،پالک با تعیین وقت قبلی22863415

آقای دکتر عیسی خاتمی زنوزیان 

(کلیه خدمات  )
905،واحد9میدان ونک،اول خیابان ونک، برج آسمان،طبقهبا تعیین وقت قبلی88203961

آقای دکتر دایان عارف

(متخصص ارتودنسی)
5، طبقه 72خیابان فرمانیه،بلوار اندرزگو،نبش کوچه عبداللهی جنوبی،ساختمان پارسیان ، پالک با تعیین وقت قبلی26769077

آقای دکتر میالد افشار قاسملو

(کلیه خدمات و درمان ریشه)
603، واحد 6خیابان اقدسیه ، خ موحد دانش ، نبش کوچه نیلوفر، ساختمان پزشکان صاحبقرانیه ، طبقهبا تعیین وقت قبلی26140134-5

آقای دکتر سامان ساعتچی 

(کلیه خدمات)
 ، طبقه همکف6، خ علیرضا افشار  به سمت نیاوران ، پالک  (روشا  )تجریش، دزاشیب ، نرسیده به سه راه عمار با تعیین وقت قبلی22729075

آقای دکتر شهریار جاللیان

(متخصص ترمیمی)
8، واحد 2، طبقه 8/1جردن ، باالتر از تقاطع میرداماد ، پارک صبا ، خیابان پیروز ، مجتمع عامر، پالکبا تعیین وقت قبلی86081929

خانم دکتر فاطمه حسینیان

(کلیه خدمات)
1 ، طبقه222رو به روی باشگاه فرمانیه ، ساختمان با تعیین وقت قبلی22802059

خانم دکتر محبوبه غالمشاهی

(کلیه خدمات و جراح ومتخصص درمان ریشه)
12، طبقه دوم، واحد308، پالک442خیابان آزادی ،بین آذربایجان و خوش، روبروی وزرارت کار، ساختمان با تعیین وقت قبلی66380518

آقای دکتر محسن افکار

(کلیه خدمات و جراح و متخصص درمان ریشه و ایمپلنت)
12، طبقه دوم، واحد308، پالک442خیابان آزادی ،بین آذربایجان و خوش، روبروی وزرارت کار، ساختمان با تعیین وقت قبلی66380518 

آقای دکتر محمد مهدی عابدی

(کلیه خدمات ودرمان ریشه)
3، طبقه اول، واحد 48، ساختمان بهمن، پالک 2سعادت آباد، شمال غربی چهار راه سرو، نبش آسمان با تعیین وقت قبلی22096561

خانم دکتر رویا آقایی

(کلیه خدمات و زیبایی)
3،طبقه 302اشرفی اصفهانی،بین پیامبر شرقی و حکیم، گلستان آلپ،زنگ با تعیین وقت قبلی44273565

خانم دکتر فاطمه موحد

(کلیه خدمات)
3، واحد 23انتهای اشرفی اصفهانی ، بین معین و اقبالپور ، پالک با تعیین وقت قبلی44873425-44873811

خانم دکتر زهرا خدادای

(متخصص زیبایی)
3، واحد 23انتهای اشرفی اصفهانی ، بین معین و اقبالپور ، پالک با تعیین وقت قبلی44873425-44873811

آقای دکتر سیروس افشار

(کلیه خدمات)
3، واحد 23انتهای اشرفی اصفهانی ، بین معین و اقبالپور ، پالک با تعیین وقت قبلی44873425-44873811

آقای دکتر هومن امیری

(جراح فک وصورت)
3، واحد 23انتهای اشرفی اصفهانی ، بین معین و اقبالپور ، پالک با تعیین وقت قبلی44873425-44873811

آقای دکتر حسین فراهانی

(متخصص ارتودنسی)
3، واحد 23انتهای اشرفی اصفهانی ، بین معین و اقبالپور ، پالک با تعیین وقت قبلی44873425-44873811

دندانپزشکی آلفا

(مرکز تخصصی)
13، واحد 4، طبقه 12کاشانی ، ابندای خ اعتمادیان ، پالک .. فلکه دوم صادقیه، ابتدای خ آیت ابا تعیین وقت قبلی44017663-44044771



آقای دکتر محمد جواد ماکوئی

(کلیه خدمات، اطفال، زیبایی، ایمپلنت و ارتودنسی)
 طبقه اول600خیابان آذربایجان، بین خ نواب و رودکی نبش کوچه فرشته پالک با تعیین وقت قبلی66385369

خانم دکتر سمیرا گل محمدی

(کلیه خدمات  )
2، طبقه یک، واحد 2109خیابان ولیعصر، باالتر از تقاطع بهشتی، نبش کوچه نادری، ساختمان پزشکان با تعیین وقت قبلی88558610-88558606

آقای دکتر آرش افتخاری

(کلیه خدمات  )
8، طبقه سوم، واحد 149میدان هفت تیر، ضلع شمالی میدان بهار شیراز، پالک با تعیین وقت قبلی88343588

آقای دکتر احسان شعبان پور

(کلیه خدمات  )
16، واحد 15خیابان قائم مقام فراهانی، روبروی تهران کلینیک، کوچه چهارم، پالک با تعیین وقت قبلی88737449-88758397

خانم دکتر گیتی آرا احمد

(کلیه خدمات ، زیبایی و ارتودنسی)
 ، طبقه اول503فلسطین شمالی ، بعد از وزارت نیرو ، رو به روی بانک تجارت ، پالک با تعیین وقت قبلی88805653

آقای دکتر سینا سلوتی سرخه

(کلیه خدمات و ایمپلنت)
2 ، همکف ، واحد57یوسف آباد ، خیابان فتحی شقاقی ، نبش خیابان چهلستون ، پالک با تعیین وقت قبلی88558443

آقای دکتر سید حجت طاهری

(کلیه خدمات)
بلوار کشاورز ، خیابان حجاب ، رو به روی درب شرقی ، پارک الله ، مجموعه ورزشی حجاب ، داخل محوطه ، دندانپزشکی حجاببا تعیین وقت قبلی88994640-88391561


