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ردیف

استان

نام مرکز

نام مدیریت

آدرس

تلفن

1

تهران

مطب دکتر تبسم کاظمی صوفی

دکتر تبسم کاظمی صوفی

یوسف آباد ،بین ایابان  10و  ،12پالک  ،94طبقه دوم ،واحد 5

88554005

2

تهران

دکتر الدن رحیمی زارچی

ابتدای ایابان سعاد آباد ،بعد از  4راه مدیری( .دریا) ،ایابان  ،38پالک
 ،44طبقه دوم

3

تهران

دکتر الدن رحیمی زارچی

انتهای غربی بزرگراه هم ،.شهرک گلستان ،ابتدای بلوار امیرکبیر ،پالک 8

09101878116و
88682225
 09101878116و
44727557

4

تهران

مطب اانم زهره بابایی

زهره بابایی

پاکدش ،.کوچه الله ،سااتمان یاس

09904234003

5

تهران

مرکز ارتقای سالم .و پیشگیری
شفامهر صدرا

دکتر کامبیز مهران

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

88480200

6

تهران

مطب دکتر هایده بیا سرمدی

دکتر هایده بیا سرمدی

7

تهران

8

تهران

9

تهران

مطب زنان و زایمان دکتر الدن
رحیمی زارچی
مطب زنان و زایمان دکتر الدن
رحیمی زارچی

مطب سرکار اانم دکتر پرند
عسگری
مطب تخصصی زنان و زایمان
دکتر عادله عاشوری
مطب زنان و زایمان دکتر الدن
رحیمی زارچی

دکتر پرند عسگری

مهرآباد جنوبی ،ایابان دانشگاه هوایی ،بعد از چهارراه تفرش ،جنب
دارواانه نجا
سعاد آباد ،چهارراه سرو ،نبش آسمان سوم شرقی ،جنب دارواانه ،پالک
 ،2طبقه 6

66613042
22363598

دکتر عادله عاشوری

پردیس ،فاز  ،2طبقه دوم مجتمع پزشکان رازی ،واحد 11

76247639

دکتر الدن رحیمی زارچی

اسالمشهر ،قائمیه ،کوچه  ،26پالک  ،5طبقه دوم

56466594

10

تهران

مطب مامایی دکتر شیرین ادام

دکتر شیرین ادام

ورامین ،میدان امام ،ایابان شهدا ،روبروی بانک پاسارگاد

46258877

11

تهران

مرکز جامع سالم .نیایش

سهیل صالحی

میدان کاج ،ایابان شعبانی ،پالک  ،12طبقه دوم

74315000

12

تهران

مطب تخصصی زنان و زایمان
دکتر فرگل سعاد

سبالن ،اول گلبرگ ،ایابان حیدری ،طبقه فوقانی ،دارواانه دکتر قلندری

88408534

14

تهران

درمانگاه شهدای شهر ری

شهر ری ،میدان صفائیه ،ایابان ابن بابویه

33632702

آدرس :تهران ،ایابان مطهری ،نبش ایابان میرعماد ،پالک 2
تلفن 86031601 :داالی 105

دکتر فرگل سعاد
علی محمدی
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