مراکز دندانپزشکی طرف قرارداد تهران و حومه

توجه :تلفنهای تماس مراکز که در لیست درج شده صرفا جهت استعالم از نحوه خدمات بنیان کارت از مراکز طرف قرارداد میباشد در صورتی که
هر گونه سوال بابت نحوه ارایه خدمات جهت د رخواست خرید بنیان کارت و برای تعیین وقت از پزشکان طرف قرارداد با کارشناسان ما تماس
حاصل نمائید.
*قابل ذکر است که بعد از ثبت نام و دریافت کارت از طریق سامانه اینترنتی و اپلیکیشن تعیین نوبت از دکترها که در اختیارتان قرار خواهد
گرفت میتوانید از پزشکان تعیین نوبت کنید.

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

استان

شـرق

مـرکــــــــز
تهران

آدرس مرکز

دندانپزشک و درمانگاه

تلفن تماس

22037859
22203821
22222180
22848147
22864837
86081929
88195771
26754208
22658615
86127125
22229010
22866233
22780978
22555746
22245693
220222767
88215031
44293316

دکتر مهدی کاه فروشان

خیابان مقدس اردبیلی،نبش خیابان شادآور،پالک ،174واحد،1طبقه 2

دکتر آزاده جعفری

تهران اندرزگو ٫سه راه قیطریه٫کوچه کیارنگ پالک  ۳طبقه  ۳واحد 11

دکتر سینا بزاز عطایی

شریعتی – خ ظفر پالک  79واحد 27

دکترسیدابراهیم خاکزاد

پاسدران،خیابان گل نبی،بعد از تقاطع با خیابان ناطق نوری،سمت چپ،پالک،40واحد207

دکتر شاهین منتظمی

پاسداران،نبش نیستان دوم،ساختمان پزشکان ،110ط،۳واحد۳5

دکتر شهریار جاللیان

بلوارآفریقا،باالتر از تقاطع میرداماد،پارک صبا،خ پیروز،مجتمع عامر،پ ،1/8ط دوم،واحد8

دکتر محسن افکار

بلوارآفریقا،باالتر از پل میرداماد،کوچه قبادیان شرقی،پالک ،5واحد10

دکتر مهدیه حاجی مرادی

لویزان،خیابان فرشادی،پالک ،108ساختمان پزشکان لویزان،طبقه ،2واحد 6

دکتر ساحل قدیری

بلوار آفریقا ،اسفندیار،خیابان عاطفی شرقی،پالک 17

دکتر نیلوفر استوار

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

دکتر صالحه هژیر

ظفر ،خیابان عمرانی تقاطع بالنیان پالک  11همکف

دکترالمیرا شعار نوبری

پاسداران نبش دشتستان شش ساختمان آفتاب واحد 2

دکتر لیلی مصباح قدیمی

پاسداران بین گلستان  1و  2جنب بانک تجار پالک  ۳27ساختمان گلستان طبقه اول

دکتر الله مصباح قدیمی

پاسداران بین گلستان  1و  2جنب بانک تجار پالک  ۳27ساختمان گلستان طبقه اول

دکتر سارا جزایری

تجریش میدان قدس خ دزاشیپ خ کریمی پ  240زنگ سمت چپ

دکتر افشین ایمان آذری

زعفرانیه الف مقدس اردبیلی اولین گوچه پاالدیوم کوچه شیرین پ  12ط  1واحد1

دکتر ندا منتصر کوهساری

شیراز شمالی کوچه دانشور شرقی پالک  1ط 1

دندانپزشکی تاج وماه

صادقیه،به سمت ستارخان،جنب پارچه ربانی،پاساژ تندیس،طبقه،2واحد4

دکتر مریم منصوری

آیت اهلل کاشانی ابتدای بهنام نبش عطاران ساختمان پیمان واحد  7ط ۳

44019506

دکتر مصطفی حیدری

فلکه اول صادقیه،جنب بانک سپه،پالک 4

44213805

دکتر گیتی آرا احمدی

فلسطین شمالی،بعد از وزارت نیرو،رو به روی بانک تجارت،پالک 50۳

88805653

دکتر وحید یزدان فر

جالل آل احمد،غرب پل گیشا،پالک ،1۳1طبقه اول،واحد1

88281514

دکتر نیلوفر استوار

سعادت آباد،خیابان مدیریت،روبروی دانشگاه امام صادق،پالک  1۳واحد ۳

86127125

دکتر هومن شمس کالئی بلوار سعادت آباد،پایینتر از نیایش،خیابان  25شرقی،پالک ،6ساختمان سینا،واحد1۳

غــــــــرب

تهــــــــــران

شمــــــال

شهر

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

88692369
66565324

دکتر هاله پاشا مختاری

تهران-تهران-میدان توحید،خیابان ستارخان،خیابان باقرخان،پالک9۳

دکتر حسین آقاجانی

ستارخان،بعدازفلکه اول،نرسیده به چهارراه خسرو،روبروی داروخانه معصومه محمدی ،برلیان،ط اول،واحد 1

دکتر هاله مال احمدی

شهرک اکباتان فاز 2بلوک  12ساختمان پزشکان اعجاز طبقه همکف

دکتر امیر رضی آبادی

سعادت آباد،سرو غربی،خیابان بخشایش،جنب بهار یکم،ساختمان بخشایش،طبقه ،4واحد15

22135365

دکتر رویا آقایی

اشرفی اصفهانی،بین پیامبر شرقی و حکیم،گلستان ،26ساختمان آلپ،زنگ ،۳02طبقه سوم

44273565

دکتر محسن افکار

خ آزادی،تقاطع یادگار،بعد از آذربایجان،رو به روی وزارت کار،ساختمان،442ط،2واحد12

66380518

دکتر سحرمیرآبا

خیابان کارون،باالتر از امام خمینی،ساختمان راه پیما،طبقه ،4واحد 40

66375732

دندانپزشکی شفا

ایستگاه مترو چیتگر،بعد از مجتمع طوبی،شهرک زیتون،برج شکوفه،طبقه همکف

44713292

دندانپزشکی آلفا

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

44017663

کیلینیک لبخندپالس

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

44481303

کیلینیک لبخندپالس

اشرفی اصفهانی جنب مجتمع تیراژه کوچه خان بابایی پالک  8طبقه اول واحد15

44481303

دکتر مهسا افتخاری

اشرفی اصفهانی جنب مجتمع تیراژه کوچه خان بابایی پالک  8طبقه اول واحد15

دندانپزشکی آرسام

یوسف آباد ،خیابان فتحی شقاقی چهلستون و بیستون پالک  72ساختمان صبا طبقه اول واحد 1

کیلینیک ماهان

میدان فاطمی خیابان چهلستون پالک  5کیلینیک ماهان

کیلینک راسا

ولی عصر(عج) باالتر از پارک ساعی کوچه  ۳6ساختمان ولی عصر واحد 112

دکتر زهرا محسنی

باالتر از پل سیدخندان،بلوار مجتبایی،ساختمان پزشکان نیکان،پالک ،6واحد8

22856618

دکتر حجت طاهری

بلوار کشاورز،خ حجاب،رو به روی درب شرقی پارک الله،داخل مجموعه حجاب،هیئت پزشکی

88994640

دندانپزشکی سپید

نارمک میدان هفت حوض خ آیت شمالی جنب داروخانه آیت ساختمان پزشکان آیت طبقه اول

77957585

دکتر نیوشا دریا بیگی

خ فتحی شقاقی،بین چهل ستون و یوسف آباد،جنب داروخانه سبز،پالک ،52ط،4واحد 1۳

88553859

دندانپزشکی هفت تیر

میدان هفت تیر،ابتدای بهار شیراز،پالک ،189واحد 4

88345230

دکتر سینا سلوتی سرخه

خیابان یوسف آباد،خیابان فتحی شقاقی،نبش خیابان چهل ستون،پالک ،4۳طبقه اول

88558443

دکتر آرمان عامری

چهاراه ولیعصر(عج) روبروی بازار  ،کامپیوتر رضا ،ساختمان فراهانی طبقه اول

22666508

دندانپزشکی آرامیس

پیروزی،روبروی ستاد نیروی هوایی،کوچه ایل خان،ساختمان بقراط،طبقه ،6واحد 11

زینب درجاتی

خیابان دردشت جنوبی،نبش کوچه عابدی،پالک  69واحد4

دکتر زهره حسن کریمی

افسریه 15،متری سوم،نبش کوچه بازدار(،)۳0پالک ،469طبقه اول

دکتر نازنین ناطقیان

خیابان سبالن،نبش کوچه بی غم،پالک ،۳82ساختمان پزشکان سینا

دکتر هاله بهرامی

جانبازان شرقی نرسیده به دردشت جنب بانک ملی پالک  47۳طبقه اول

دکتر روشنک رامین خو

فلکه سوم تهرانپارس ضلع شمال میدان طبقه  2داروخانه متین آرامی نیا واحد ۳

دکتر صبا عباسی

خ پیروزی،نبش خ زینتی افخم،طبق فوقانی بانک ایران زمین،پالک ،786ط ،۳واحد 6

دندانپزشکی یاسین

تقاطع بزرگراه بسیج،بلوار ده حقی،پالک ،4طبقه اول

دکتر علی مختار

خ پیروزی،نبش خ زینتی افخم،طبقخ فوقانی بانک ایران زمین،پالک ،786ط ،۳واحد 6

44388096
44698814

44481303
09036629493
88973510
09936532231

33325008
77900933
33841046
86011315
77937682
33328001
33201028-9
33258002
33325008

مراکز دندانپزشکی طرف قرارداد تهران و حومه

توجه :تلفنهای تماس مراکز که در لیست درج شده صرفا جهت استعالم از نحوه خدمات بنیان کارت از مراکز طرف قرارداد میباشد در صورتی که
هر گونه سوال بابت نحوه ارایه خدمات جهت د رخواست خرید بنیان کارت و برای تعیین وقت از پزشکان طرف قرارداد با کارشناسان ما تماس
حاصل نمائید.
*قابل ذکر است که بعد از ثبت نام و دریافت کارت از طریق سامانه اینترنتی و اپلیکیشن تعیین نوبت از دکترها که در اختیارتان قرار خواهد
گرفت میتوانید از پزشکان تعیین نوبت کنید.

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

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

جنوب

لبخند برتر راگا

شهرری ،خ فداییان اسالم،میدان بسیج،جنب پمپ بنزین ساختمان پرهون طبقه 4

55929463

کیلینک نیاز

خ آذربایجان غربی بین نواب و رودکی نبش کوچه فرشته پالک  600طبقه اول

66000003

دکتر سید اسکندر زمانی کیانشهر خ ابراهیمی اول سیامک جنوبی پالک  7طبقه2

56691930

اسالم

دندانپزشکی تبسم

خ باغ فیض-کوچه میر یوسفی 19

شهر

دکتر سعید عباسی

قایمه نبش فلکه سوم باالی داروخانه دکتر سالمت طبقه اول

09937922353

پیشوا

دکتر پویا عندلیب

پیشوا میدان امام خ امام خمینی ساختمان یاس نبی ط اول

09335551007

دکتر لیال ثابت قدم

خیایان ولیعصر،کوچه رودکی،ساختمان نیکان،پالک ،6ط ،۳واحد6

دکتر زهرا صفری

شهریار خیابان ولیعصر کوچه خیام پاساژ خیام طبقه چهارم واحد دندانپزشکی

دکتر آروین غنی طبع

فاز ،5شهرک آفتاب،خیابان امام رضا،روبروی مسجد امام رضا ،دوم،باالی سوپر مارکت خرم،پ 22

56950058

دندانپزشکی رایکا

پرند فاز صفر بلوار امام خمینی جنب بازارچه میوه شاهد ساختمان پزشکان رزان کلینیک رایکا

56937956

دکتر متین سبحانی

فاز ،1میدان عدالت،مجتمع پایگاه انقالب،بلوک (5ساختمان آزمایشگاه مرکزی)،واحد5

76275722

دکتر امین امینی

میدان آزادی(سرقنات)-خیابان صاحب الزمان-پالک – 16طبقه5

46806438

علی صیار

بلوار مصلی روبروی بیمارستان  12بهمن ساختمان فدک طبقه 2واحد۳

09036423499

پاک

دکتر مریم ربانی

مامازند -خ قمی جنوبی نبش کوچه بهار یک طبقه  2داروخانه پازوکی

77957585

دشت

دکتر رحمت اهلل توماجی

مطهری روبروی درب شرقی دانشگاه ابوریحان مجتمع عادلی بین کوچه الله فجر  ،طبقه اول

شهریار

حومه تهــران

33887060

پرند
پردیس

قدس

قرچک دکتر حبیب صدرنیا
نسیم
شهر

دکتر نوید مطلب زاده

بلوار امام  ،نبش سه راه مخابرات  ،ساختمان پارس  ،ط اول
نسیم شهر ،خیابان 14متری چمران ،کوچه مالصدرا پالک 7ساختمان دکتر قاسمی،طبقه ۳

65221660
09025052111

36042596
36149799
56759705

توجه  :تلفنهای تماس مراکز که در لیست درج شده صرفا جهت استعالم از صحت خدمات بنیان کارت از مراکز طرف قرارداد
میباشد در صورتی که هر گونه سوال بابت نحوه ارایه خدمات و جهت درخواست خرید بنیان کارت و برای تعیین وقت از
پزشکان طرف قرارداد با کارشناسان ما تماس حاصل نمائید.
قابل ذکر است که بعد از ثبت نام و دریافت کارت از طریق سامانه اینترنتی و اپلیکیشن تعیین نوبت از دکترها که در
اختیارتان قرار خواهد گرفت میتوانید از پزشکان تعیین نوبت کنید.

در ساعات غیر اداری

در ساعات اداری

09010000619

02126146۳65

09۳84414646

02126146۳56

