
تلفنآدرسنام مرکز

اسماء پرمر

ي-بلوار سيد جمال الدين اسدآبادي کوچه جنب داروخانه -روبروي پاساژ طباطبايي

332220890طبقه -ساختمان پزشکان شفا-آريا و عينک جزيره

32230190چهار راه فاطميه-خيابان سيد جمال الدين اسدآباديدرمانگاه صدف

ينکده-چهارراه فاطميهدکتر آرش جنگجو 532254257طبقه -ساختمان کيميا-روبروي شتر

دکتر رضا عابدين تاش

ينکده-چهار راه فاطميه مجتمع -جنب مجتمع پزشک-داخل کوچه-روبروي شتر

1832252272واحد -6طبقه -کيميا

يدکتر زهرا ظفرنيا
233332008واحد-1طبقه -ساختمان دي-نبش بلوار معلم-خيابان امام خمين 

ي شماليدکتر زهره راد افشار
يعنر ي-16کوچه جاودان -شر

 
32248620جنب داروخانه دکتر معاف

40242228899واحد -4طبقه -ساختمان پزشکان سينا-مينابدکتر علي اصلوب

ي شج
دکتر فريبا جواي 

ي-حد فاصل چهارراه فاطميه-خيابان مرادي
کوچه جنب -سه راه پلنگ صورير

1032252025 واحد 5طبقه -ساختمان پزشکان محسن-داروخانه آريا

ي نژاد ي - خيابان سيد جمال الدين دکتر محسن ضمتر
32242382ساختمان مهر و ماه- خيابان شهيد کازروي 

ا نوروزي دکتر ميتر

ي-خيابان سيد جمال الدين اسد آبادي
کوچه سمت چپ -روبروي پاساژ طباطباي 

ي-حسينيه جهرمي ها 432240726طبقه -ساختمان پزشکان فاراي 

ي
132220111طبقه-مجتمع ستاره بندر-نرسيده به ميدان شهدا-خيابان امامدکتر نرسين رفعنر

ينکده - چهار راه فاطميه دكتر شيما احمدي گرده 2246880طبقه دوم- ساختمان کيان - پشت شتر

آبادرضا قاسمي 33562268واقع در درمانگاه شهيد چمران-کوچه عمار-امتر

يزهرا کامروان
ي خمين 

ي-بلوار مصطف 
2633634382واحد -4طبقه -ساختمان پزشکان ارم-تقاطع اتوبوشاي 

ي
103b44426062واحد -طبقه اول-مجتمع پادانا-کيشساغر وجداي 

ي آبادساناز داداللهي ساراب 35423516جنب پاساژ ستاره جنوب-خيابان امام-حاج 

ي
سميه عامري سياهوي 

ساختمان -نرسيده به چهارراه فاطميه-ابتداي خيابان سيد جمال الدين اسدآبادي

1532233162واحد -4طبقه -پزشکان اسپينال

شکوفه کناري زاده
ي
ي-جنب حسينيه جهرميها-روبروي پاساژ طباطباي  طبقه -ساختمان پزشکان فاراي 

132233470

جانصادق اسمعيل زاده 42202004کوچه اعال-نبش چهار-کوچه روبروي کوچه دکتر اديب پور-خيابان امام-ستر

632249881واحد -2طبقه -ساختمان پزشکان اسپينال-نرسيده به چهارراه فاطميهعاطفه خوانچه مهر

33350153داخل کوچه-جنب مرکز تجاري -روبروي مخابرات-بندرجاسکعلي کاغذلو

ضا ربيعي 33687587طبقه دوم-ساختمان روژان-روبروي استخر پروانه-خيابان دانشگاهعلتر

ي نياز فرخنده ي 

طبقه -ساختمان هرمز موسسه اعتباري نور-2جنب مجتمع زيتون-ميدان يادبود

332211751واحد -1

ينکده-چهارراه فاطميهفرزانه جاللي 232227415طبقه -ساختمان پزشک-روبروي شتر

ينکده-چهارراه فاطميهفرناز فخري 332254241طبقه -ساختمان کيميا-روبروي شتر

1033662003نبش فروان -خيابان شلمچه-گلشهر شماليفرهمنديان

ي شماره -چهارراه نخل ناخداکلينيک نور بندرعباس
33620374-3076طبقه -ساختمان اورست-3روبروي آتش نشاي 

507691015352طبقه -ساختمان مسلم- دي9ميدان لبخند

33617621ابتداي بلوار بروجردي-بلوار امام حسير ماهان

يمحمد علي دهقان
ي خمين 

433684909طبقه -ساختمان پزشکان برج بهشت-ابتداي کوي نواب-بلوار مصطف 

ينکده-چهارراه فاطميهمحمد مجيدي 232230451طبقه -ساختمان پزشک-روبروي شتر

جانمحمد محسن عرفانيان ي-ستر
يعنر 42201547روبروي ساختمان پزشکان نيکان-کوچه اعالء-خيابان شر

مهرنوش رحيمي

ي -روبروي بانک کارافرين-به سمت چهارراه بلوکي-سه راه سازمان
طبقه فوقاي 

332248887احد -1طبقه-داروخانه کشاورز



ا مشوش ميتر

طبقه -ساختمان نويان-12نبش دانشگاه -باالتر از چهارراه دانشگاه-بلوار دانشگاه

533615342واحد -3

ي ناديا صفا درگتر

-ساختمان صفا-نرسيده به سه راه سازمان-بلوار سيد جمال الدين اسدآبادي

232244185واحد -1طبقه 


