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*021بازنشسته شدندتهرانمرتضوی غالمعباسدکتر1

تهرانرکن امیر رضادکتر2
 برج زمرد 35نبش ناطق نوری پ-خ محمود گل نبی-خیابان پاسدارن

82طبقه هشتم واحد 
02122895324 

02122224139 طبقه اول6میدان محسنی خ بهروز کوچه چهارم پالک -میردامادتهرانغالمی غالمعلیدکتر3

602188732929 پ 66خ بخارست کوچه هشتم نبش بلوار بیهقی شماره تهرانمیرعمادیسید اصغر دکتر4

120051 پالک 10کوی دکترا ابن سینا مشهدتمیزی محمود دکتر5
38459599 

38451430
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تهرانسیدشاکریعباس دکتر6
طبقه - نبش ارغوان غربی- باالتر از دریا- بلوار فرحزادی- شهرک غرب

کلینیک ایرانیان -56فوقانی بانک مسکن شماره 
021

22350280 

22353003

تهرانسادات منصوری سعیددکتر7
 ساختمان گل ناز 147دستگردی تقاطع نفت مقابل بانک اقتصاد نوین پ 

19 واحد 4ط 
02122255994  

202188753510 طبقه همکف واحد 24خ قائم مقام فراهانی خ دهم پالک - عباس آبادتهرانیعقوبیسیامک دکتر8

مشهدمعین تقوی امیر  دکتر9
 طبقه اول 25 ساختمان مهرگان پالک 20/1 پیمان غربی راهنمای 

دانشکده دندانپزشکی کلینیک ویژه-روبروی پارک ملت
05138829501/10

2021 طبقه 48خیابان ولیعصر باالتر از میدان ونک کوچه نگار پالکتهرانحقیقتیفریدهدکتر*10
88778181 

88771985
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2021 واحد 17 گاندی پالک 18خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ونک خ تهرانبارفروش نرگسدکتر11
88888382 

88774666

207136276811کوچه یک ساختمان راستی ط  (شهید آوینی)قصرالدشت ابتدای خلیلی شیراز حاجی محمد تقی صیرفیمحسندکتر12

202188045575 برج صبا طبقه 43خ مالصدرا خ شیخ بهایی شمالی پالک تهرانموزهمحمد باقردکتر13

اهواز جهانگیرنژادمحمود دکتر14
     61939 کد 4خ سلمان فارسی حافظ شمالی مجتمع پزشکی حافظ ط 

                         کوی گلستان بیمارستان گلستان دفتر مدیریت
0612212883   

06133333316 کیان پارس خ مهر شرقی مجتمع ایرانیاناهواز رنجبریاردشیردکتر15
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تهرانقاسمیمحمود دکتر16
 واحد 8طبقه  (109پ ) 85خ مالصدرا بین شیراز و شیخ بهایی شماره 

803
02188053043   

02122058445طبقه دوم177خ آفریقا نبش بلوار گلشهر پالک تهرانمقدس حمید دکتر17

02188787976 طبقه اول16خ آفریقا بلوار شهید ستاری پالک تهرانبرومندجهانشاهدکتر18

02188779130 جدید54 پالک 48خ مالصدرا بین ونک و کردستان ساختمان تهرانخورسندافشین دکتر19

تهرانمفید رسول دکتر*20
چهارراه پاسداران خ شهید کالهدوز چهارراه رستم آباد روبروی پمپ بنزین 

 جنب قنادی فانیز165پالک 
02122582160
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تهرانصادقیرخسارهدکتر*21
  240 ساختمان پزشکان 7خ پاسداران باالتر از برج سفید نبش نیستان 

 مرکز خرید پاسداران31طبقه چهارم واحد 
02122560610  

11202188790324خیابان آفریقا پایین تر از ظفر پالک تهرانمیمندی منصور دکتر22

14021 طبقه سوم واحد 7خ شریعتی ابتدای ظفر ساختمان سبز پالک تهراننیکوکاررضا دکتر23
22276535  

22259006

2051طبقه  14 پالک 22  میدان ملک آباد فلسطین مشهداحمدزادهعبدالمجیددکتر24
37686280 

37679367

502122586218 واحد 2مجتمع سیمرغ طبقه -نبش بوستان سوم - خ پاسدارانتهراناصفهانی زادهنسریندکتر25
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تبریزمتقیان دینیفریددکتر26
     3حدفاصل گلباد و گلگشت ساختمان امیرکبیر طبقه - خیابان آزادی

B5
04133361652

50و05138517040مجتمع پزشکی کوهسنگی- نبش چهارراه اول-خیابان کوهسنگی ششممشهدبنی هاشم رادسیدعلیدکتر27

07132317791/2 طبقه یک444جنب محیط زیست ساختمان - خیابان فلسطین شیرازلطف آذرمهرداددکتر28

2605138545303پالک -3گلستان -خیابان گلستانمشهدآقاسی زاده رضا دکتر29

اصفهانمقاره عابداحمددکتر30
ساختمان حکیم طبقه اول شماره -ابتدای خ فردوسی- چهارراه فلسطین

11
03132222291
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22964077 706021 یا 707 واحد 7 طبقه 1خیابان زعفرانیه خ مقدس اردبیلی خ فرخ پ تهرانجاللیامین جاللدکترنداد31

اصفهانشاه ابوییمحمددکتر32
جنب بانک صادرات ساختمان دانا -پل فردوسی ابتدای خیابان فردوسی

2طبقه اول پ 
031

32229740 

3222090

  02614487557خیابان طالقانی شمالی دانشکده علوم پزشکی کرج طبقه پنجمکرجنجفی پاریزی غالمعلیدکتر33

            2/102122830334پالک -نبش کوهستان ششم-میدان نوبنیاد- خیابان پاسدارانتهرانیزدانیانمحسن دکتر34

905137638984پالک -22فلسطین -بلوار فلسطینمشهدقنبریحبیب الهدکتر35
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تهرانطالقانیفریالدکتر36
 178 ساختمان 238پالک -جنب فروشگاه هاکوپیان-خیابان میرداماد

طبقه اول
0212273895

202188791818پالک -خ آرش غربی -خیابان آفریقاتهرانمرزبانیبهرامدکتر37

تهرانطالبی محمدرضادکتر38
 304 واحد 3 طبقه 2 اقدسیه خیابان موحد دانش نبش خیابان نیلوفر پ 

ساختمان فوق تخصصی پزشکان صاحب قرانیه
021  26140126

05138437636 دندانپزشکان33 ساختمان 11 و 9 بین بخارایی 11احمدآباد خ راهنمایی مشهدنجفی نشلیمحمد حسن دکتر39

403136266330روبروی اورژانس بن بست نوید ساختمان نوید طبقه -خیابان شریعتیاصفهانکتابی محمددکتر40
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تهرانقاسمی فیروزآبادینوشین دختدکتر41
-برج شهاب - جنب کوچه راماتیا- خیابان ولیعصر پایین تر از پارک ساعی

905واحد 
0218712125 

تهرانکمالیعباس دکتر42
برج سرو ساعی -جنب پمپ بنزین-پایین تر از پارک ساعی-خیابان ولیعصر

401واحد -
02188727630

1968902188784409 کدپستی60پالک -بلوار شهید ستاری-خیابان آفریقاتهرانخطیب لوفرخ دکتر43

1802188661300 پ 21   گاندی جنوبی خ تهرانلفظی اردشیردکتر44

  60602188774746باالتر از جهان کودک برج نگین واحد - بلوار آفریقاتهرانکریمیمحمدرضادکتر45
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ارومیهعلی محمودی کامیار دکتر46
خ حسنی روبروی فروشگاه رفاه ط فوقانی داروخانه دکتر علیزادگان 

5ساختمان پزشکان سپید ط 
044

32241182 

3475500

70218774961 واحد 48پالک -شهید ناصری-باالتر از ظفر-خیابان آفریقاتهرانزاهدیملکه دکتر47

*021تهرانفتحیه علیرضا دکتر48

تهرانوطنی شهمیرزادیحمید دکتر49
 طبقه 214مقابل مهندسی ارتش پالک -فاطمی غربی-چهارراه فاطمی

سوم داروخانه درسا
02166420425

9710212844013روبروی پارک شریعتی پالک -خیابان شریعتیتهرانمقدمناهید دکتر50

Page 10 پیوسته اعضای



عکسع.ش

C
o

lu
m

n
1

مطبکد شهرآدرس مطب  و  محل کارشهرنام خانوادگی نام

0712334475پاساژ شیراز-طبقه دوم-روبروی خیابان معدل-خیابان مشیر فاطمیشیرازگشتاسب پور پارسیمنوچهردکتر51

100218802433شماره -طبقه چهارم-34ساختمان -خ کامران-میدان فاطمیتهرانساعتچی مهرنازدکتر52

0216942766 طبقه همکف6نبش باقرخان پالک -خیابان ستارخان تهرانقدسیعباداله دکتر53

2202122234061شماره - کوچه سوم-کوچه داد- نرسیده به پل رومی-خیابان شریعتیتهرانفرزیمایرج دکتر54

031322202725بخش پریو-دانشکده دندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی اصفهاناصفهانبیرنگ رضا دکتر55
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3385646  0213382474مجتمع آسمانه-خ هشتم شرقی-کیان پارساهواز شهرزاد دولتشاهی مازیار دکتر56

تهراندکامیسعیددکتر57
نبش کوچه -حدفاصل خ دیباجی و اختیاریه (شهید کالهدوز)دولت 

2 طبقه سوم واحد 1معتمدی ساختمان عمارت دولت پالک 
02122782576

1605138445584کوی دکتری مقابل ابن سینا مشهدفاطمیکاظمدکتر58

بابلفریدونی گلپاشا مجیددکتر59
طبقه  خانم -ساختمان ایلیا-جنب بانک رفاه کارگران-چهارراه فرهنگ

دکتر سید
039182210031/4

07733558287طبقه دوم-مجتمع پزشکی مهر-ابتدای خیابان بیسیم-میدان امامبوشهرپورسیدیرویادکتر60
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07112359303بخش پریو-دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیرازشیرازرئوفی سعید دکتر61

شیرازصفائیرحیم دکتر62
چهارراه هدایت جنب آزمایشگاه دکتر سعادتی ساختمان سبز کدپستی 

47384-71346
07112338888

407132301360 ط 112 خ فلسطین روبروی مسجد امام حسین ساختمان شیرازخسروپناههنگامهدکتر63

40218739602 طبقه 15 و 16قائم مقام فراهانی نبش خیابان دوم ساختمان سینا پ تهرانبایگاناحساندکتر64

0311271364مجتمع شفق طبقه دوم-کوچه مهرنگ-خیابان نظر غربیاصفهانصاحب جمعمهدی دکتر65

Page 13 پیوسته اعضای



عکسع.ش

C
o

lu
m

n
1

مطبکد شهرآدرس مطب  و  محل کارشهرنام خانوادگی نام

88211569  4021 واحد 3 ط 12ابتدای خ شیخ بهایی شمالی کوچه سلمان پ -خ مالصدراتهرانسمیاریحسندکتر66

    3203537254343مجتمع پزشکی رازی شماره -  بلوار طالقانییزدحائریان اردکانیاحمددکتر67

3702122250560پالک -کوی یک-خیابان بهروز-  میردامادتهرانپاکنژادمژگان دکتر68

 02122255988  طبقه دوم6 واحد 177ساختمان -بین خ نفت و مدرس-خ ظفرتهرانطاهری ثابتشیوادکتر69

تبریزپورعباس رضا دکتر70

نبش دربند پنجم غربی -گلپاک-16اول توانیر شمالی -خیابان ولیعصر

ساختمان شیشه ای طبقه دوم                                                     

                                                            سرباالیی ولیعصر 

                  10نرسیده به شریعتی جنب بانک ملت ساختمان افرا طبقه 

5شهریور جدید نرسیده به چهارراه باغ شمال برج آذربایجان طبقه 

04135569920
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3356515  04113355964ساختمان اسکان-چهارراه آبرسانتبریزچیت سازیمحمد تقی دکتر71

اصفهانبهجتی نجف آبادیمجیددکتر72
جنب لوازم بهداشتی ابن -روبروی پاساژ کوروش-خیابان امام- نجف آباد

18854-85146سینا کدپستی 
03142649011

20218068145طبقه -421پالک -43نبش خیابان -یوسف آبادتهرانصدیق نیاهوشنگدکتر73

02122273079 طبقه اول8پالک-نرسیده به شریعتی-میردامادتهرانطوسیمحمددکتر74

028چهارراه بوعلی ساختمان پزشکان طبقه چهارم-  خیابان فردوسیقزوینحمیصیجالل الدین دکتر75
32220386 

32234488
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 05137653068  بلوار سجاد چهارراه بهار نبش یاسمنمشهدعربحمیدرضا دکتر76

40212552069 واحد 2خیابان پاسداران نبش بوستان سوم ساختمان سیمرغ طبقه تهراننیکبختابوالفضلدکتر77

3010212081108سعادت آباد میدان کاج ساختمان سروستان طبقه سوم واحد تهرانمعدنچینازی دکتر78

رشت رادافشارگلپردکتر79
چهارراه گلسار ساختمان پزشکان پاستور جنب انجمن خانه داروسازان 

طبقه هفتم
01337223504

91767051 کد پستی 96 پالک 2احمدآباد مالصدرامشهدرحمانی شیروانمحمد ابراهیمدکتر80
38404347 

38435141
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تهرانمحمدزادهزهرادکتر81
چهارراه ولیعصر باالتر از بازار رضا کوچه نیکوئی کلینیک صنایع فوالد ایران 

طبقه سوم بخش دندانپزشکی
0216431748

49و 26853529 201021 طبقه دوم واحد 24  نیاوران خ عمار نرسیده به سه راهی یاسر پ تهرانسیدینسید مجتبی دکتر82

27803116279779چهارراه حکیم نظامی بن بست مهرداد پالک اصفهانخوشخوبهرامدکتر83

تهرانوزیری لنجانی شهرام دکتر84
 طبقه 88خیابان نلسون ماندال پایین تر از میرداماد ساختمان نگین پالک 

102اول واحد 
02188790875

115602188789847 ولیعصر مقابل انتهای شمالی پارک ساعی شماره تهرانآیرملوبهرامدکتر85
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5021خیابان ولیعصر نرسیده به توانیر کوچه ترابنده پالک تهرانشماعی محمود دکتر86
8770441   

88959210

01712260345خیابان ولیعصر مرکز پزشکی قائم عدالت سیزدهم طبقه سومگرگان احمدی نیاامیررضادکتر87

203136613720  دروازه شیراز ابتدای چهارباغ باال ساختمان احمد طبقه اصفهانگلستانههدایت الهدکتر88

تهرانهاشمی کاظمدکتر89
 شریعتی بعد از حسینه ارشاد بعد از خ قبا نرسیده به میرداماد پالک 

 طبقه سوم1083
021

2549001-2 

2284219

 01132224491  خیابان مدرس چهارراه فرهنگ ساختمان پزشکان رازیبابلعموئیانبابکدکتر90
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تهرانخلیلیحمیدرضا دکتر91
 1 مجتمع ولیعصر 7 پالک 36خیابان ولیعصر باالتر از پارک ساعی کوچه 

122 واحد 2طبقه 
02188647837-9

  302122276384 واحد 4  خیابان شریعتی بعد از میرداماد بن بست شریفی پ تهرانعراقی زادهنسریندکتر92

تهرانسقازادهمریم دکتر93
 7خیابان امیرکبیر کوچه علیرضا جاویدی کوچه آیت اله لواسانی پالک 

11188کدپستی 
0218093883

03136288220خیابان توحید میانی پشت داروخانه دی ساختمان زیتون طبقه سوماصفهاناصفهانیانوحیددکتر94

1302122019366 طبقه سوم واحد 22ردن خیابان گلشهر برج گلشهر پالک جتهرانهوشمند بهزاددکتر95
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تهرانکدخدازینبدکتر96
 19  میدان شهدا خ مجاهدین ایستگاه بهنام نبش کوچه مجاهد پالک 

4طبقه 
02133125357

مشهدرادورمهرداددکتر97
 121پنج راه سناباد روبروی جنب رادیولوژی دکتر صالحی پالک 

1416654361ساختمان پزشکان مهر طبقه سوم کدپستی 
05138414968

2502122894246 طبقه سوم واحد 3شریعتی جنب حسینیه ارشاد پالک تهرانعارفیوحیددکتر98

تهرانپژوهوحیددکتر99
 جدید ساختمان پزشکان 30خیابان ولیعصر توانیر نبش کوچه یاران پالک 

18توانیر واحد 
02188879126

702188789786 واحد 3 طبقه 34ونک چهارراه جهان کودک ابتدای خ کیش پ تهرانخاطفی شهرزاددکتر100
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اصفهانبهفرنیاپریچهر دکتر101
 10خیابان میر کوچه اهلل وردی خان یک بن بست مهرداد مجتمع کیان 

504چهار باغ باال روبروی کارخانه زمزم مجتمع پارسیان طبقه سوم واحد 
03136250466 

02188971732 بلوار کشاورز بیمارستان ساسان کلینیک تخصصی دندانپزشکیتهرانصفیریابوالفضلدکتر102

403116612901 طبقه 400چهارراه شیخ صدوق ابتدای شیخ صدوق شمالی مجموعه اصفهانامینیشهرام دکتر103

02144562534 کلینیک تخصصی تهرانسر6تهرانسر اصلی نبش کوچه تهرانغفاریالهامدکتر104

02188724166یوسف آباد خ سوم جنب داروخانه ریحان طبقه دومتهراننصر اصفهانی محمود دکتر105
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اصفهانمجاهدی مینودکتر106
 2چهار باغ باال جنب مجتمع هزار جریب اول خیابان بهار آزادی پالک 

108طبقه اول واحد 
03136206090

07112335897خیابان مشیر فاطمی جنب بیمارستان شهرشیرازمصلی نژادمهدی دکتر107

تهرانبنی هاشمیهیتادکتر108
 2 طبقه 370پاسداران نرسیده به چهارراه پاسداران ساختمان پزشکان 

8واحد 
021*

اصفهانامینیشیریندکتر109
 ارغوانیه دانشگاه آزاد اسالمی دانشکده 32 خیابان سیدعلی خان پ 

دندانپزشکی
03132239261

تهرانفکر آزادرضا دکتر110
بزرگراه آفریقا باالتر از چهارراه جهان کودک جنب بانک اقتصاد نوین برج 

102 واحد 10امیر پرویز طبقه 
02188878713
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5-152414001خیابان مدرس مجتمع پزشکان آتیه واحد زاهدانریگی الدزمحمد ایوب دکتر111

02166955529خیابان وصال شیرازی کوچه بهنام مرکز فوریتهای دکتر حمیدیهتهرانعطائیرویادکتر112

6702122920433خیابان وحید دستگری روبروی برگر ذغالی شماره تهرانپورزرندیانامیر دکتر113

80702177477425پیروزی بعد از چهارراه کوکاکوال روبروی خیابان اول پالک تهراندالوندیرضا دکتر114

502133385392 واحد 4خیابان کیانپارس نبش خیابان سوم شرقی مجتمع پارس طبقه اهواز عالیپوررضا دکتر115
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تهراننگارشامیرحسین دکتر116
 7خیابان شریعتی باالتر از دو راهی قلهک خیابان حمید صدیق پالک 

 طبقه دوم ساختمان پزشکان روزبه4واحد 
021

 22920320 

22912911

*021دانشگاه علوم پزشکی بهداشتی درمانی رفسنجان دانشکده پزشکیتهرانسلطانی لیال دکتر117

*14021 طبقه دوم واحد 26جردن بلوار آرش غربی پالک تهرانقنواتیفرزیندکتر118

*1412021شهرک غرب فاز چهار خیابان زرافشان خیابان خوارزم پالک تهرانصابریآرزودکتر119

504133369026  طبقه SMPچهارراه آبرسان کوی مهرگان اول ساختمان تبریزشیرمحمدی گاوگانی عدیله دکتر120
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6301132299394 واحد 4خ مدرس ساختمان تجاری یاس طبقه بابلحسنجانی روشنحمیدرضا دکتر121

4021 واحد 1سعادت آباد سرو شرقی کوچه چهارم نبش نسترن پالک تهرانشیرخوانی مژگان دکتر122
22255665 

22255665 

05118824505دانشکده دندانپزشکی بخش پریودانتیکسمشهدسرگلزائی ناصردکتر123

4040112226600 واحد 4 طبقه 3خیابان فرهنگ ساختمان شهریار ساریخسروی سامانیمحمود دکتر124

03112643057خیابان بزرگمهر مقابل بیمارستان شهید صدوقی ساختمان میرداماداصفهانبصیریعلی اصغردکتر125
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1202188752407خیابان سهروردی خیابان پارسا سورنا صحاف زاده پالک تهرانسلیمانی شایسته... یدادکتر126

203136691459خیابان سعادت آباد بعد از مالصدرا ساختمان هرم پالک اصفهانتوکلیمحمددکتر127

02188904683کریمخان خیابان نجات الهی خیابان سپند غربی کلینیک منتظریتهرانداداشی نژاد علی دکتر128

ثابتیمحمد علیدکتر129

02122600396 طبقه اول5شریعتی خیابان ظفر کوچه شاهین پالک تهرانسیارفرنادکتر130
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تهرانفرهمندامیرحسین دکترنداد131
کوچه شریفی پالک یک  (بهروز)میدان مادر خ سنجابی . میرداماد

12 شماره 4ساختمان پزشکان بهروز طبقه 
02188721546

 021 طبقه اول31شریعتی پایین تر از ملک کوچه مقدم پالک تهرانجزءخواجه نوری بیتادکتر132
77501446 

77801195

تهرانعبدالعالیعلی کامیار دکتر133
  ولی عصر باالتر از بیمارستان دی کوچه نیلو جنوبی ساختمان پزشکان 

  خانم دکتر کیامهر18نیلو طبقه چهارم واحد 
02188883540

تهرانپاکنهادسکینه دکتر134
محل کار شریعتی خیابان قدوسی نبش سبالن شمالی روبروی پادگان 

209حشمتیه پ 
021

88415959  

88443710-11

*11021پاسداران نبش بوستان سوم مجتمع سیمرغ طبقه چهارم واحد تهرانذاکرزادهالهامدکتر135
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05138545303 ساختمان ابن سینا4خیابان عارف مشهدآقاسی زاده ارشاددکتر136

کرمانارجمند کرمانی کریم دکتر137
خیابان شریعتی بعد از چهارراه باغ ملی کوچه بیمارستان ارجمند بخش 

دندانپزشکی
03432228988

تهرانسنجابیساحلدکتر138
 ساختمان نشاط 16ضلع شمالشرقی میدان ونک خیابان صانعی پالک 

8تا4 عصرها 19طبقه ششم واحد 
*

 2002122704622 واحد 4 ولیعصر بعد از زعفرانیه باغ فردوس طبقه تهرانسرلتیفاطمه دکتر139

05131991 ساختمان رادطبقه دوم31 و 29 بلوار صارمی بین صارمی مشهدمالرضا دکتر140
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9-303432470628خیابان استقالل ساختمان پزشکان حکیم طبقه کرمانمعتمدی امین دکتر141

1902188881663 واحد 5 طبقه 1266  خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ونک ساختمان تهراناکبری سولماز دکتر142

تهرانکدخدازادهمهدی دکتر143
 2  خیابان مالصدرا بعد از گلدشت روبروی بقیه اهلل ساختمان سحر طبقه 

02109397861943   8واحد 

03412237320 چهارراه طهماسب آباد بعداز سینما ساختمان ارمکرمانکریمی افشارسانعلیدکتر144

تهرانعمیدرضا دکتر145
 طبقه سوم 2  خیابان ظفر بین نفت و مدرس خیابان فرید افشار پالک 

9واحد 
02122925434
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بندرعباسخداداد مترجمی مهدی دکتر146
 خیابان مرادی چهارراه فاطمیه پشت قنادی شیرینکده مجتمع پزشکان 

کیان طبقه دوم
07612227357

تهرانمیرزا طلوعیرضا دکتر147
  ولیعصر باالتر از چهارراه پارک وی نرسیده به پسیان طبقه فوقانی 

رستوران الدن               کلینیک رامیاد  بلوار شهید ستاری پایین تر از 

3 شرقی پ 17بلوار فردوس غرب نبش 

021

22240813 

44177120-30 

کلینیک رامیاد

15502188277639  جالل آل احمد بعد از پل گیشا نرسیده به سه راه شهرآرا ساختمان تهرانروئین تن مهراندکتر148

  02122222680  میرداماد نرسیده به میدان محسنی روبروی مسجد الغدیر کلینیک شایانتهرانشریعتمدار احمدی رویادکتر149

402188788531 واحد    16  جردن خیابان آناهیتا پالک تهرانایوبیاننادر دکتر150
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*021*تهرانکشاورزیپرنددکتر151

9-1302126405468 واحد 2  خیابان ظفر فرید افشار پ تهرانبدیعهمایون دکتر152

کرجصادقییلدادکتر153
  خیابان دکتر بهشتی بین چهارراه طالقانی و میدان شهداء روبروی بیمه 

22ایران ساختمان نیلوفر واحد 
02612239991

22717305  021 زنگ دوم55  ولیعصر روبروی پارک ساعی کوچه آبشار پالک تهرانوزیری نهادالهامدکتر154

شیراز خورشیدیهومان دکتر155
میدان - دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بخش پریو 

نمازی مجتمع تخصصی امام رضا
07112319357
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کرمانمحمدیمحمددکتر156
خیابان شفا مجتمع - - خیابان شفا دانشکده دندانپزشکی بخش پریو 

5 واحد 5پزشکی شفا طبقه 
03412472072

*3021 واحد 2 طبقه 315  دولت بین کاوه و نشاط پالک تهرانشهباز مسعود دکتر157

تهرانشکیبایی مقدمبهنامدکتر158
 200  بزرگراه مدرس شمالی خیابان ظفر نرسیده به نفت شمالی پالک 

13واحد 
021٢٢٣٩٨٤٢٠

021(روبروی پمپ بنزین خیابان بهرامی)  جردن کلینیک رامیار تهرانشیربانیحمیدرضا دکتر159
22020097 

22020138

102188734545خیابان دولت بلوار کاوه بهار جنوبی بن بست زمانی پالک تهرانمحسنی صالحی منفردسید حسیندکتر*160
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202122008328 طبقه 13خیابان دستگردی فرید افشار کوچه کشانی پالک تهرانمسلمیندادکتر161

2-502188066641 واحد 2 پالک 54  خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی نبش تهرانبامنیریخدیجهدکتر162

3021 جدید طبقه اول واحد 10  جردن خیابان رضا سعیدی پالک تهرانشهیدیپیمان دکتر163
22050518 

22024107

کلینیک امام خمینی 021کلینیک امام خمینیتهرانصعوه گالره دکتر164

ارومیه سلمانی آذر مهدی دکتر165
  خیابان سرداران کوچه خان بابا خان مجتمع پزشکی سرداران طبقه سوم 

14واحد 
04412220444
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04512232407  میدان سرچشمه انتهای کوی شمس جنب آزمایشگاه شفااردبیلرستم زاده امیر ناصردکتر166

02122050945 خیابان ولیعصرباالتر از پارک وی جنب رستوران لوکس طالییتهرانترابیعلیرضا دکتر167

تهرانمزدیسناسیمیندکتر168
 طبقه سوم واحد 148 خیابان پاسداران نبش دشتستان پنجم ساختمان 

10
02122852626

02188726030 طبقه فوقانی بانک صادرات8 و 6وزرا بین خیابان تهرانخوشخونژادعلی اکبردکتر169

06612210014بعد از پل شهدا جنب داروخانه دکتر سیاهپوشخرم آباد لرستاندریکوندناهید دکتر170
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کرماناصغرینجمهدکتر171
بلوار جمهوری انتهای خیابان شفا دانشکده دندانپزشکی بخش 

پریودانتیکس
*

نیشابوروزین پورحامددکتر172
ابتدای خیابان دارایی ساختمان پزشکی پردیس درب داخل کوچه طبقه 

دوم
**

1-02122005920*تهرانخلیلیجعفردکتر173

12303516238674 پالک 29  خیابان کاشانی روبروی سازمان آب انتهای کوچه یزدمومنعلیدکتر174

تهرانصالحفاطمه دکتر175
 1  اتوبان همت خیابان سردار جنگل خیابان بهار شرقی کوچه فجر یکم 

21پالک 
02144414729
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تهرانابریشمیمحمدرضادکتر176
  فلکه دوم صادقیه انتهای بلوار کاشانی پشت بوستان استقالل ساختمان 

15 واحد 4فانوس طبقه 
02144952791

گرگان شرافتیعبدالصفادکتر177
 نبش کمانگری دوم مجتمع یادمان طبقه 21  خیابان شالیکوبی عدالت 

سوم تلفن
01732324029

اراکابراهیم زاده صفارزهرادکتر178
   محل 3  خ عباس آباد پایین تر از امامزاده ساختمان بانک کارآفرین ط 

کار  اراک خ خرم کلینیک امام رضا
08612216070

****ابراریاسماعیلدکتر179

*021*تهرانرخشانحمید دکتر180
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ساریمعبودیآویدهدکتر181
 خیابان قارن مجتمع پزشکی قو طبقه اول دانشگاه  بلوار خزر جنب 

مجتمع پزشکی  طوبی دانشکده دندانپزشکی ساری
01512229688

دانشگاه08118381074محل کار  دانشکده دندانپزشکی بخش پریودانتیکسهمدانسیدزاده صابونچیسپیده دکتر182

*021دانشکده دندانپزشکی آزاد اسالمی بخش پریودانتیکستهرانآقایانشبنم دکتر183

*021نداردتهرانپورنصیرمائده دکتر184

**کلینیک امام خمینیتهرانطهرانچی مریم دکتر185
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50601133320646 واحد 3    خیابان فرهنگ ساختمان شهریار ساریخاتمی نوریمازیار دکتر186

2002122015501 واحد 3  بلوار آفریقا خیابان گلفام ساختمان گلفام طبقه تهرانشایگانامیرحسین دکتر187

دانشگاه 29902314 021دانشگاه  دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی بخش پریو دانتیکستهرانوهبیسورنا دکتر188

28021 واحد 78  سعادت آباد میدان کاج ابتدای سرو شرقی پالک تهرانخندق آبادیحامددکتر189
22084454 

22083354 

ندارد0351خیابان امام دانشکده دندانپزشکی یزد- یزدیزدرشیدی میبدیفهیمهدکتر190
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*021دانشگاه آزاد تهرانتهرانمقدس امید دکتر191

تهرانشکورپورامیرحسین دکتر192
بلوار کشاورز خیابان کبکانیان کوچه فیروز دهقان کلینیک تخصصی امام 

خمینی
02188965780

  Australia38 Outram Street West Perth6005 *(08)94811435ولی زاده مهدی دکتر193

*0711 شیراز قصرالدشت قم آباد دانشکده دندانپزشکیشیرازاسماعیل زادهسمیرادکتر194

08642210160*ساوهامانی جوردهیسولماز دکتر195
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ندارد021دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی بخش پریوتهراناسماعیل نژادآزادهدکتر196

دانشکده شیراز071خ قصرالدشت دانشکده دندانپزشکی شیرازشیرازدانش منفردمهدیهدکتر197

36263193دانشکده 071شیراز قصرالدشت قم آباد دانشکده دندانپزشکی- محل کارشیرازامامیزهرادکتر198

4-07116263193خ قصردشت حد فاصل خیابان مهر و قم آباد دانشکده دندانپزشکیشیرازمحمودیاشکان دکتر199

محل کار 07116263193 قم آباد دانشکده دندانپزشکی کلینیک ویژه تخصصی بخش پریوشیرازابراهیمیریحانه  دکتر200
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همدانپورمرادیبنفشهدکتر201
خ بوعلی پایین تر از برج آریان بن بست سوداگر ساختمان -   همدان

           محل کار  دانشکده همدان بخش پریو6پارسیان واحد 
08138263020

202122657583 واحد 17  جردن عاطفی شرقی پ تهرانبوستانیحمیدرضا دکتر202

3402188510437سید خندان ابتدای سهروردی شمالی بن بست کماجی پ تهرانقندیمصطفی دکتر203

03132334700  اصفهان خ شمس آبادی کوی فرشادی ساختمان نگارستاناصفهانیقینیجابر دکتر204

*13041 شهریور برج آذربایجان واحد 17   چهارراه تبریزصدیقی شمامی مهرنوش دکتر205
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*سه راه کاشانی نبش کوی کیوان کلینیک دندانپزشکی آتیهارومیهصدیقی شمامی مهرنازدکتر206

02188400410خ شریعتی خ معلم دانشکده دندانپزشکی آجاتهراناسدییاسین دکتر207

03434239071خ طالقانی روبروی کتابخانه مرتضویرفسنجانساالری صدیقسمیه دکتر208

دانشکده اصفهان031دانشکده دندانپزشکی اصفهاناصفهانایزدیمژگاندکتر209

دانشگاه تهران021دانشگاه تهرانتهراناصل روستاحوری دکتر 210

Page 42 پیوسته اعضای



عکسع.ش

C
o

lu
m

n
1

مطبکد شهرآدرس مطب  و  محل کارشهرنام خانوادگی نام

شهیدبهشتی021دانشگاه بهشتیتهرانعطارباشی مقدمفاضلهدکتر211

****مافیمروارید دکتر212

*4087 ط 23ساختمان باران پ..... خ پاسداران کوچه سنندجرزاقیشیالندکتر213

*7061 واحد 15  کیان پارس خ مهر شرقی پ اهواز درستاننوید دکتر214

*2081پاستور روبروی اورژانس ساختمان میرداماد طیقه همدانغالمی لیال دکتر215
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021  ندارد    محل کار   دانشکده  علوم پزشکی کاشان*یزدان پناه بهابادیمحدثهدکتر216

2305136066599وکیل آباد - وکیل آباد مشهدابراهیمی نیاهمادکتر217

تهرانشریفیشهرامدکتر218
خ شهید فیروز دهقان کلینیک تخصصی -فلسطین شمالی-میدان فاطمی

دندانپزشکی امام خمینی
کلینیک امام021

*021دانشگاه تهرانتهرانروزمهسیده نینادکتر219

*021**محمودیپژماندکتر220
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تهراننظرآهاری مهدیه دکتر221
ابتدای خ پاسداران خ شهیدکشوری میدان فرخی یزدی کلینیک 

دندانپزشکی قاضی طباطبایی
021*

*041*تبریزسلیمانزادهاحددکتر222

30202122772058 واحد 8بزرگراه صدر شرق خروجی منظریه عرفانی غربی پتهرانشمسندادکتر223

*071روبروی استخر انقالب خ ابیورنری درمانگاه میالدشیرازمستغنیاحساندکتر224

***تهراندهقان مهدآبادیفاطمه دکتر*225
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*پزشکفرآرزودکتر226

قزویننداف پورنیمادکتر227
   4 ط واحد57/59 خیام جنوبی روبروی مدرسه قوام کوچه نسترن پ 

دانشکده دندانپزشکی بلوار باهنر قزوین
02812247434

0711خلدبرین نبش کوچه یک- شیرازکیانیفریندکتر228
6277676 6263193-

دانشکده 4

401333133156 واحد 8  گلسار میدان صابرین مرکز خرید ایرانیان صابقه رشت مشتاقی مقدممحمددکتر229

*****فرجیمهدیدکتر230
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40402122831391 واحد 4روبروی رستوران اقدسیه برج  نارسیس طبقه .   اقدسیهتهرانروزگارمحمد علیدکتر231

تهراندلنواز هاشملویانبهارکدکتر232
 8بیمارستان میالد    کلینیک   اسالمهشر خ باغ فیض خ دوم پالک 

کلینیک پارسیان
021*

03134467427خ عالمه مجلسی بیمارستان زهرای مرضیهاصفهانشریفیساره دکتر233

0310خ هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی دانشکده دندانپزشکی اصفهاناصفهانفاخرانامید دکتر234

0315623142بیمارستان مطهری فوالد شهرفرخانینسیمدکتر235
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1060022524974متری اول پ 16ضلع جنوبی بزرگراه رسالت بین مجیدیه و تهرانترابیسپهردکتر236

70210 واحد 47الهیه گلنار پ تهرانکوثریهعماد دکتر237

03137925564دانشکده دندانپزشکی اصفهاناصفهانکیانی سیمادکتر238

702122915106 واحد 59  شریعتی ظفر پالک تهرانمعیرامیررضادکتر239

26355429تهران14 واحد 14خ مقدس اردبیلی خ پسیان جنوبی پ . زعفرانیه تهرانبیرنگ برازیناحساندکتر240
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*021دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتیتهراناخالص مند کرمانی مهدی دکتر241

103031میدان آزادی ابتدای خ چهارباغ باال خ بهار آزادی واحد اصفهانامجدیمحمدرضادکتر242
36205594  

36206201

شهرکردضیاءپیمان دکتر243
 مجتمع پزشکی رازی طبقه دوم واحد 10 متری بن بست 12شهرکرد خ 

201
03832222820

00فلکه احمدآباد ابتدای جی کلینیک ماهاناصفهانزجاجی نژادزهرالساداتدکتر244

اصفهانرستمی شیریندکتر245
، ١٣٤، بن بست فراز، پالک (عباسى)٢١خیابان جابر انصارى، کوچه 

ساختمان مهر، زنگ سوم
0310
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03135217213خ جی فلکه خوراسگان خ مسلمان پاساژ سعدی طبقه دوماصفهاندهدشتی زادهعلیرضا دکتر246

36731910 031خ توحید جنب داروخانه دی ساختمان زیتوناصفهاندباغمحمداسماعیلدکتر247

00دانشکده دندانپزشکی اصفهاناصفهاننقشنرگس  دکتر248

*031*اصفهاندیباجینسرین الساداتدکتر249

اصفهانفرهادشیرین زهرادکتر250
دانشکده دندانپزشکی آزاد . شیخ صدوق شمالی ساختمان سرو   محل کار

اصفهان
03136641410
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*031دانشکده دندانپزشکی اصفهاناصفهاناسدی نژادسیده محدثهدکتر251

*0دانشکده دندانپزشکی مشهدمشهدنصرآبادیناهید دکتر252

0510دانشکده دندانپزشکی مشهدمشهدفروزانفرعلیدکتر253

*051معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهدمشهدرفیعیمهرنازدکتر254

44230568سبزوار5بیست و چهارمتری انقالب ساختمان شفا طبقه سبزوارسمیعی زادهسارادکتر255
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*بجنورددانشکده علوم پزشکی بجنورد دانشکده دندانپزشکیبجنوردضرابی دربانمحمد جواددکتر256

*24051 پالک 60پیروزی . خیابان پیروزی. مشهدمشهدشیعه زادهفریددکتر257

05137689113        جهاد دانشگاهی مشهد5 پ 18   مشهد فلسطین مشهدروحیمژگان دکتر258

10205138846377 ساختمان سایروس واحد 13 و 11بین هاشمیه مشهدسلطانی سارادکتر259

0510دانشکده دندانپزشکی مشهدمشهدمختاریمجیدرضادکتر260
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660510بلوار سجاد روبروی خ میالد ساختمان مشهدطاهریمرتضی دکتر261

*0121اصفهانباقریآتوسادکتر262

تهرانایران پوربابکدکتر263
  بعداز ظهرها از 796  بلوار رسالت چهارراه سرسبز ابتدای آیت پالک 

30 19الی30 16ساعت 
02177896045

13021 طبقه اول واحد 230خ تخت طاووس نبش مفتح ساختمان پزشکان تهرانراجی پورمحموددکتر264
8832439  

88312837

04432247270  خانباباخان، ساخنمان سهند، طبقه دومارومیهجبلیسحردکتر265
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فرزانگانامیردکتر266
        محل کار  مالصدرا 3 طبقه 29 غربی پ 1آسمان .   شهرک غرب

بیمارستان بقیه اهلل کلینیک شهید لشکری
02122360609

1302188893769 واحد 4خیابان مطهری بعد از چهارراه قائم مقام مجتمع کوه نور ط تهرانمطلبیسارا دکتر267

*031دانشکده دندانپزشکی گیالنرشت ظهریزهرادکتر268

0219123014781نداردتهرانلطفیغوغا دکتر269

قزوینمحمدی خراسانی میترادکتر270
خ فردوسی جنوبی باالتر از سه راه شهرداری کوچه نسترن ساختمان 

پزشکان البرز
02833224886
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کرجمرادیابوذردکتر271
 متری گلشهر خ کتویی زاده دانشکده دندانپزشکی    آدرس کلینیک   45 

کرج طالقانی جنوبی روبروی بانک ملت کلینیک ویژه دانشگاه البرز
02632210493

ندارد021رزیدنت دانشکده دندانپزشکی بابلبابلرحیمی رادمرتضی دکتر272

حاجی زادهفرهاددکتر273

آبادانامین زادهآنیادکتر274
      202 واحد 2خیابان امیری خیابان پرویزی دهکده سالمت جم  طبقه 

 محل کار  بیمارستان طالقانی
06153223294

3504432255554خیابان خانباباخان ساختمان لقمان حکیم واحد ارومیهعباسی عطیبهعرفاندکتر275
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0413337434  کمربندی آزادی نرسیده به سه راهی گلگشت ساختمان آزادیتبریزفرامرزی جلفایی معصومه دکتر276

102122302201 وحد 72  مجیدیه شمالی خ برادران محمدی میدان بهشتی پ تهرانسبزقبائیمهرنوشدکتر277

ارومیهپیشواسیدسجاددکتر278
  خ برادران کوچه خان مایا خان ساختمان نظرن کلیم        محل کار  

دانشکده دندانپزشکی ارومیه
04432254882

41-401333127440  گلسار جنب پل بوسار ساختمان پزشکان دانا طبقه چهارم واحد رشت رضائیافسانه دکتر279

مشهدرجب زا دهمحبوبه دکتر280
 ، انتهای 8     تربت جام  المهدی 66 بلوار سجاد روبروی میالد ساختمان 

کوچه پزشکان ساختمان خاتم االنبیا طبقه اول
051*

Page 56 پیوسته اعضای



عکسع.ش

C
o

lu
m

n
1

مطبکد شهرآدرس مطب  و  محل کارشهرنام خانوادگی نام

*021دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتیتهرانعباسی پورفاطمه دکتر281

7041 شهریور جدید ساختمان آبان طبقه 17  تبریزبابالوامیررضادکتر282
35575784  

35575785

04432239402  خیابان خیام شمالی کوچه خان بابا خان ، ساختمان میالد نور طبقه سومارومیههوشیاراحسان دکتر283

02188670088   آرژانتین ، ابتدای الوند، ساختمان مرکزی پزشکان، طبقه اولتهرانعلیزاده طبریزهرادکتر284

031٣۷٩٢۵۵۶٤  خیابان توحید میانی ساختمان یاس طبقه اولاصفهانناصریروح اله دکتر285
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تهرانمشعوف مقدمامید دکتر286
  خیابان ولیعصر روبروی پارک ملت بعد از کوچه آرامش ساختمان 1 

 چهارراه میالد خیابان فردوسی 3  شهر اندیشه ، فاز 2   41صورتی واحد 

5غربی پ 

021
22022585  

65557230

707632210294 ساختمان پارسه طبقه 8 خیابان سیدجمال کوچه بینش بندرعباسهدایتیآزیتادکتر287

901333132644 واحد 5  چهارراه گلسار خیابان نواب برج نواب طبقه رشت غفوریآرش دکتر288

06642602010  خیابان شهدا بین شهدای و چهارراه حافظ طبقه فوقانی پاساژ فرزاحانبروجردصباغ رنانیساینا دکتر289

202126541410  لواسان بلوار امام خمینی احمدآبای پالک تهراننژادیراضیه دکتر290
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**دانشکده دندانپزشکی لرستانلرستانعصاره شادی دکتر291

رشت پورسیدیان طاهره دکتر292
    محل کار  دانشکده 25 واحد 2 پل بوسار ساختمان پزشکان دانا طبقه 

دندانپزشکی رشت
03133123940

9021 واحد 3 طبقه 91بلوار آیت اهلل کاشانی نبش خیابان مهران پالک تهرانقمریعلی دکتر293
44092889  

44093978

همدانهوشیارفردامیرارسالن دکتر294
 دانشکده دندانپزشکی همدان    محل کار  دانشکده 1کلینیک ویژه شماره 

دندانپزشکی همدان
081*

قمامیری نسبامید دکتر295
 بلوار جمهوری بلوار محمود نژاد نبش خیابان عراقی ساختمان پزشکان 

E واحد 5طبقه 
32405051
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****معماریانجعفردکتر296

F04135540061 واحد 12برج آذربایجان طبقه .  شهریور جدید17خ تبریززرندی علی دکتر297

07136280650 ساختمان اندیشه طبقه اول34بلوار استقالل نبش کوچه شیرازخادمه الرسول مهدیدکتر298

بهبهانزارعیمریم دکتر299
فلکه مراحل خیابان پیروز کوچه بهادری روبروی . بهبهان.  استان خوزستان

سونوگرافی دکتر امینی
06152820003

*021دانشکده دندانپزشکی البرزتهرانشاه بیکشهرزاد دکتر300
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