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نام مرکز

نام مدیریت

آدرس

تلفن

ردیف

کلینیک دندانپزشکی
رویای لبخند
کلینیک دندانپزشکی
رویای لبخند

دکتر احمد زارع زاده مهریزی و
دکتر علی بشارت
دکتر احمد زارع زاده مهریزی و
دکتر علی بشارت

اقدسیه ،خیابان موحد دانش ،نبش نیلوفر ،روبروی سپند ،مجتمع تخصصی صاحب قرانیه،
طبقه سوم ،واحد 307

26140260

خیابان کارگر جنوبی ،پایین تر از میدان حر ،نبش کوچه صفاریان ،پالک 24

66411577

3

مرکز تخصصی سالمت
دهان و دندان مهر

جناب آقای حسن زند وکیلی

میدان ونک ،گاندی جنوبی ،کوچه  ،21پالک 18

88661300

4

کلینیک پیشرفته A2Z

-

ده ونک ،خیابان مجید پور ،جنب خوابگاه فرزانگان ،درب یربی دانشگاه الزهرا

88210128

5

مطب دندانپزشکی دکتر
کوروش عبداللهی

دکتر کوروش عبداللهی

شهرک یرب ،دادمان ،نبش معراج ،پ 139

86127159

6

دندانپزشکی کاشف

دکتر زهرا خاکسار

بزرگراه فتح ،خیابان خلیج فارس ،بین شهدا و گنجه ای ،پالک  ،453طبقه سوم

66264645

7

مطب دندانپزشکی دکتر
بهروز واحدی هرزند

دکتر بهروز واحدی هرزند

خ پیروزی ،چهار راه کوکاکوال 21 ،متری دهقان ،نبش کوچه دوم یربی ،پالک 56

33355563

8

مرکز دندانپزشکی دکتر
صادق آقاجری

دکتر صادق آقاجری

خیابان دکتر شریعتی ،تقاطع میرداماد ،پالک  ،1173طبقه  ،5واحد 9

22887548و 22887547

9

مطب دندانپزشکی دکتر
شاهین شهاب

دکتر شاهین شهاب

شریعتی ،باالتر از چهارراه قصر ،نبش کوچه کوروش ،پالک  ،798طبقه 4

88523237

دکتر زهرا قربانی

ونک ،ولیعصر ،گاندی  ،18پ  ،18طبقه سوم ،واحد 7

88190313

فرانک شریفی

مالصدرا ،شیراز شمالی ،روبروی ساختمان های ایران سکنی ،نبش کوچه نرگس ،ساختمان
پاپلی ،طبقه اول ،واحد 102

88629607

12

مطب دندانپزشکی کیمیا

دکتر فاطمه سرشگ پژوه

خیابان قلعه مریی ،ابتدای خیابان ابوذر (فالح) ،نرسیده به میدان مقدم ،پالک  ،127طبقه دوم

55657224

13

مرکز دندانپزشکی نکو

دکتر زهرا خدادادی بهلولی

چهار دیواری ،بین خیابان معین و اقبال پور ،پالک  ،21طبقه سوم

44873811

1
2

10
11

مطب دندانپزشکی دکتر
زهرا قربانی
کلینیک دندانپزشکی
فرایش
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نام مدیریت

آدرس

تلفن

ردیف

دکتر محمدعلی روستا

خ ولیعصر ،پایین تر از میدان ونک ،نبش چهاردهم ،پالک 2417

88887814

دکتر فریال محمدیان بهنامی

شهرک یرب ،بلوار دادمان ،نبش خ درختی ،پالک  ،93روبروی اداره مالیاتی

88571592

16

مطب دندانپزشکی دکتر
سپیده کلهر

دکتر سپیده کلهر

بیست متری افسریه 15 ،متری اول ،بین خیابان  30و  ،31پالک 511

– 33645340
09016635923

17

درمانگاه شهدای شهر ری

علی محمدی

شهر ری ،میدان صفائیه ،خیابان ابن بابویه

33632702

18

مطب دندانپزشکی دکتر
علیرضا قاسمی مقدم

دکتر علیرضا قاسمی مقدم

خ دولت ،بین دیباجی و اختیاریه ،نبش کوچه معتمدی ،پالک  ،16واحد 103

22563858

19

درمانگاه عمومی و
تخصصی ایران زمین

جناب آقای حسینی

خیابان کارگر شمالی ،باالتر از میدان انقالب ،نبش نصرت ،درمانگاه ایران زمین ،طبقه زیرین

66422388

20

مرکز دندانپزشکی اکسیژن

دکتر علیرضا ارجمندخواه

خیابان امام خمینی ،بعد از میدان حسن آباد ،ساختمان ارجمندخواه

66481803

دکتر لیال ییوری زاد

خیابان نامجو ،ایستگاه روشنایی ،روبروی خیابان یزدی ،پالک  ،870واحد 1

77550696

دکتر رسول ابوالحسنی

شهران شمالی ،میدان اول ،جنب بانک اقتصاد نوین

44319400

23

مطب دندانپزشکی دکتر
احسان رومی

دکتر احسان رومی

ستارخان ،بین فلکه اول صادقیه و چهارراه خسرو ،ساختمان صدف ،طبقه  ،4واحد 49

44228379

24

مطب دندانپزشکی دکتر
صباغ تبریزی

دکتر صباغ تبریزی

سعادت آباد ،باالتر از میدان کاج ،نبش خ پنجم ،ساختمان پارسیان ،طبقه دوم ،واحد 11

22361200

25

مطب دندانپزشکی دکتر
رعنا آذر آئین

دکتر رعنا آذر آئین

شهرک یرب ،بلوار دادمان ،نبش فالمک شمالی ،طبقه سوم ،ساختمان داروخانه یزال

88584773

14
15

21
22

نام مرکز
کلینیک دندانپزشکی و
ایمپلنت ولیعصر
مطب دندانپزشکی دکتر
فریال محمدیان بهنامی

مطب دندانپزشکی دکتر
لیال ییوری زاد
مطب دندانپزشکی دکتر
ابوالحسنی

آدرس :تهران ،خیابان مطهری ،نبش خیابان میرعماد ،پالک 2
تلفن 86031601 :داخلی 105

Website: www.ascard24.com
Email: info@ascard24.com

09038201519

در جدول زیر ،مراکز دندانپزشکی طرف قرارداد در شهر تهران ،مشخص شده اند .تخفیف های واقعی در مراکز طرف قرارداد ارائه می شود .هر مرکز ،دارای تخفیف و خدمات مجززا
می باشد .با کلیک روی نام مرکز ،می توانید اطالعات آن مرکز را مشاهده کنید .شماره پشتیبانی آتیه سازان در ساعات اداری 86031601 ،داخلی  105است .در سزاعات ییزراداری،
پشتیبانی به صورت تلگرامی و صرفا از طریق ارسال پیام به شماره  09038201519انجام می شود .لطفا قبل از مراجعه به مراکز ،وقت بگیرید.

ردیف

نام مرکز

نام مدیریت

آدرس

تلفن

26

مطب دندانپزشکی دکتر
علیرضا قاسمی مقدم

دکتر علیرضا قاسمی مقدم

خ هاشمی ،بعد از  12متری ،نرسیده به جیحون ،ساختمان پزشکان هاشمی ،طبقه
همکف ،واحد 3

66351237

27

درمانگاه شبانه روزی
مرکزی مشیریه

دکتر حمیدرضا عالیی

مشیریه 30 ،متری صالحی ،نبش  4شرقی

33461003

28

گروه دندانپزشکی پروانه

سرکار خانم پورصالحی

جردن ،باالتر از جهان کودک ،برج امیرپرویز ،طبقه اول ،واحد 11

86085047

دکتر مجید افکار و دکتر محبوبه
یالمشاهی

آزادی ،بین آذربایجان و خوش ،روبروی وزارت کار ،ساختمان  ،442پالک  ،308طبقه دوم

66380518

دکتر کامبیز مهران

تهران ،خیابان اسدآبادی ،تقاطع فتحی شقاقی ،روبروی بانک انصار

88480200

دکتر محمدرضا زارع

شریعتی ،ابتدای دستگردی ،پالک  ،22واحد 4

22923963

دکتر پدیدار

بلوار فردوس شرق ،رامین جنوبی ،پالک  ،21طبقه دوم

44002528

دکتر سید مجتبی میرحسینی

پاسداران ،بوستان دوم ،خیابان گیالن ،پالک  ،5طبقه اول

22323085

دکتر محمدمهدی مقدم

پاسداران ،نبش بوستان سه ،مجتمع سی مرغ ،طبقه اول ،واحد 2

22170468

دکتر محمدمهدی مقدم

نارمک ،چهارراه تلفنخانه 46 ،متری شرقی (ثانی) ،بعد از کوچه کربالیی مهریزی ،پالک 96

77911450

36

مرکز دندانپزشکی
تخصصی لبخند رویایی

دکتر زهرا طاهری

باالتر از فلکه اول تهرانپارس ،خیابان  154شرقی ،طبقه دوم ساختمان پزشکان سریتا

76701951

37

درمانگاه فرهنگیان شهید
ابوذری شهر ری

دکتر امیر آهو قلندری

شهرری ،جنب ایستگاه متروی شهرری ،میدان هادی ساعی ،خیابان تبلیغات اسالمی

55931144

29
30
31
32
33
34
35

مطب دندانپزشکی دکتر
محسن افکار و دکتر
محبوبه یالمشاهی
مرکز ارتقای سالمت و
پیشگیری شفامهر صدرا
مرکز دندانپزشکی ظفر
کلینیک تخصصی
دندانپزشکی دکتر پدیدار
کلینیک دندانپزشکی
پاسداران
مطب دندانپزشکی دکتر
محمدمهدی مقدم
مطب دندانپزشکی دکتر
محمدمهدی مقدم
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ردیف

نام مرکز

نام مدیریت

آدرس

تلفن

38

کلینیک تخصصی سورنا

رضا صادقی ،مریم خوبان

شهر ری ،میدان هادی ساعی ،خیابان ولی آباد ،خیابان محمد فدایی ،پ 135

55966535

دکتر فاطمه دیالمه

اشرفی اصفهانی ،خیابان صفاریان طوسی ،کوچه درخشان ،کوچه نوبهار ،پ 4

46011357

دکتر مجید افکار و دکتر محبوبه
یالمشاهی

جردن ،باالتر از پل میرداماد ،کوچه قبادیان شرقی ،پالک  ،5واحد 10

88195771

دکتر فرانک نوید پور

شهرک یرب ،بلوار دریا ،بین خیابان رامشه و گلها ،پالک  ،62طبقه سوم

40884626

دکتر شهرام کتانی

فلکه دوم صادقیه ،ابتدای بلوار فردوس ،بعد از خیابان ولیعصر ،پالک  ،44واحد 13

44058823

دکتر علی اصغر رضایی

بلوار کشاورز ،خیابان وصال شیرازی ،پالک  ،62طبقه سوم ،واحد 11

88960791

دکتر محمد جواد اکبری ماکویی

بیست متری جوادیه ،نبش کوچه عباس اوقلی ،پ  ،16طبقه دوم

55687223

دکتر حسین صبوری زاده

پیروزی ،سه راه سلیمانیه ،نبش زینتی افخم ،پالک  ،370طبقه 4

33327394

46

مطب دندانپزشکی دکتر
آسیه بیمقدار

دکتر آسیه بیمقدار

مرزداران ،اطاعتی جنوبی ،نبش گالیل ،پ  ،71طبقه دوم ،واحد دوم

88484064

47

مرکز دندانپزشکی امیراعلم

دکتر محمدرضا زارع

انتهای سعدی 4 ،راه سید علی ،بن بست فرهاد ،پالک  ،6واحد 4

66753172

48

مرکز دندانپزشکی کاریزما

دکتر سحر جعفریه

قیطریه ،سلیمانی شرقی ،کوچه الله ،پ 20

22206900

49

مرکز دندانپزشکی شهدا

دکتر محمدرضا زارع

میدان شهدا ،مجاهدین اسالم ،کوچه عظیم زادگان ،پالک 93

33137703

39
40
41
42
43
44
45

مطب دندانپزشکی دکتر
فاطمه دیالمه
مطب دندانپزشکی دکتر
محسن افکار و دکتر
محبوبه یالمشاهی
مطب دندانپزشکی دکتر
فرانک نوید پور
مطب دندانپزشکی دکتر
شهرام کتانی
مرکز دندانپزشکی بلوار
کشاورز
مطب دندانپزشکی دکتر
محمد جواد اکبری ماکویی
مطب دندانپزشکی دکتر
صبوری زاده
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ردیف
50
51
52
53

نام مرکز
مطب دندانپزشکی دکتر
محمد تقی بشار
مطب دندانپزشکی دکتر
سید احمد موسوی مجد
کلینیک تخصصی
دندانپزشکی آدینه
دندانپزشکی مرکز درمانی
درنیان

نام مدیریت

آدرس

تلفن

دکتر محمد تقی بشار

جردن ،باالتر از اسفندیاری ،بلوار گلشهر ،پ  ،20واحد 5

26412831

دکتر سید احمد موسوی مجد

تجریش ،میدان قدس ،دزاشیب ،خیابان کریمی ،بلوک 268

22244525

دکتر ملک محمد سیستانی

خیابان آذربایجان یربی ،نبش مترو نواب ،نبش کوچه فرشته ،پ 600

66385079

سید دامیار حسینی

خیابان جمهوری ،خیابان شیخ هادی ،کلینیک درنیان ،طبقه دوم

61694202
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