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نام مرکز

ردیف و منطقه

مرکز تخصصی دندانپزشکی
پارزیان
درمانگاه شبانه روزی امام
خمینی

 -1اسالمشهر

 - 2اسالمشهر

نام مدیریت
دکتر بهارک دلنواز
دکتر مرتضی ربیعی

آدرس
ازالمشهر ،خ باغ فیض ،نرزیده به کوچه  ،2کلینیک
تخصصی پارزیان
ازالمشهر ،انتهای پل زیرگذر ،روبروی خ کاشانی ،جنب
داروخانه شبانه روزی

تلفن

درصد تخفیف

توضیحات

56695916

30

ایمپلن 10 .درصد

56133890

30

-

 - 3شهر قدس

مطب دندانپزشکی دکتر علی
دادرس

دکتر علی دادرس

شهر قدس ،خ امام خمینی ،پالک  ،133طبقه زیرین

46841468

 - 4شهر قدس

مطب دندانپزشکی دکتر علیرضا
زاهدی فر

دکتر علیرضا زاهدی فر

شهر قدس ،خیابان امام ،نرزیده به میدان آزادی ،زر
قنات ،زاختمان رازی ،طبقه  ،2واحد 5

46882945

 - 5قرچک

مطب دندانپزشکی دکتر حمیدرضا
صادقی نژاد

دکتر حمیدرضا صادقی
نژاد

قرچک ،خیابان  12متری ،نصر  ،5کلینیک دندانپزشکی
زیباشهر

36173915

 - 6قرچک

مجتمع دندانپزشکی پازارگاد

دکتر ناصر مینایی

قرچک ،قبل از میدان زتاری ،روبروی شرک .زایپا

36430348

50

 - 7قرچک

درمانگاه دندانپزشکی ولیعصر
زیباشهر

دکتر علی عباس اکبری

قرچک ،زیباشهر ،خیابان  12متری ولیعصر ،پالگ 306

36173520

 30تا 70

-

دکتر زید محمد رزول
میرحسینی
دکتر مریم رضایی
مهریزی

ورامین ،میدان رازی ،روبروی فرهنگسرای رازی ،کوچه
میرزفیری

36250165

40

-

40

-

40

-

 20و  10فقط
ارتودنسی و
ایمپلن.

-

 - 8ورامین

 - 9ورامین

 - 10ورامین

مطب دندانپزشکی دکتر زید
محمد رزول میرحسینی
مطب دندانپزشکی دکتر مریم
رضایی مهریزی
مطب دندانپزشکی دکتر ندا
میرزایی

 - 11ورامین

درمانگاه دندانپزشکی وارنا

ورامین ،میدان امام حسین ،ابتدای خ شهید بهشتی ،جنب
داروخانه دکتر آخرتی

36256111

دکتر ندا میرزایی

ورامین ،میدان امام حسین ،ابتدای خیابان شهید بهشتی ،جنب
داروخانه دکتر آخرتی

36266111

دکتر مهدی رزول پناه

ورامین ،بلوار شهید باهنر ،کوچه میالد ،پالک 3

36246734
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50

ایمپلن 10 .و ارتودنسی
 20درصد

35

-

 10تا 50

ایمپلن 10 .درصد
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ردیف و منطقه

نام مرکز

نام مدیریت

آدرس

تلفن

درصد تخفیف

توضیحات

 - 12پاکدشت

مطب دندانپزشکی دکتر ایرج
رضایی

دکتر ایرج رضایی

پاکدش ،.ابتدای خ مطهری ،روبروی ایستگاه تاکسی،
کوچه والفجر

36023679

10

-

 - 13پاکدشت

مطب دندانپزشکی دکتر جاللی

دکتر جاللی

پاکدش ،.بلوار مطهری ،کوی توحید ،پالک  ،18واحد 2

09120766044

20

ایمپلن .و ارتودنسی 15
درصد

 - 14شهریار

مطب دندانپزشکی دکتر مهدی
ریحانی فر

دکتر مهدی ریحانی فر

شهریار ،خ ولیعصر ،خ بهشتی ،پ 44

65279820

35

ایمپلن 5 .درصد

 - 15شهریار

مطب دندانپزشکی دکتر پوریا
قاضی مرادی

دکتر پوریا قاضی مرادی

65286560

35

-

 - 16پرند

مطب دندانپزشکی زتاره

دکتر کامران صفایی خلج
آبادی

56217036

30

ایمپلن .و ارتودنسی 30
درصد

 - 17پرند

مطب دندانپزشکی دکتر مهدی
میرزایی

دکتر مهدی میرزایی

شهر جدید پرند ،فاز دو ،بلوار جمهوری ،بلوک  ،Bورودی
 ،2طبقه اول واحد  ،41مطب دکتر مهدی میرزایی

56792148

30

ایمپلن .و ارتودنسی 30
درصد

مرکز درمانی شهرک صنعتی
پایتخ.

دکتر امیر آرش مطهری

45کیلومتری محور تهران – گرمسار ،شهرک صنعتی
پایتخ ،.زاختمان درمانگاه

02334572003

 – 18کیلومتر 45
محور تهران
گرمسار
 - 19پردیس
 - 20شهریار

مطب دندانپزشکی دکتر احسان
اتابک
مطب دندانپزشکی دکتر محمد
حمزه پور و دکتر زینب حمزه ایل

40

-

دکتر احسان اتابک

پردیس ،فاز  ،2جنب اداره پس ،.طبقه زوم ،واحد 27

76243430

40

-

دکتر محمد حمزه پور و
دکتر زینب حمزه ایل

شهریار ،بلوار رزول اکرم ،جنب زیرگذر قائم ،پالک 262

65289088

 40تا 60

-
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شهریار ،باغستان ،خادم آباد ،ابتدای بلوار رزول اکرم،
زاختمان باغستان ،طبقه 4
پرند ،خیابان زتاره ،نرزیده به تقاطع کوهستان ،پالک
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