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نام مرکز نشانی تلفن

ولوژی  کلینیک رادی

فک دکتر -دهان

زنگونی دشت از خیابان قرصال د -ساختمان تریتا-77 و 75حدفاصل کوچه -شتر 2واح 07136287209

ولوژی  مرکز رادی

دهان،فک 

،صورت دکتر 
زروانی

دشت از خیابان قرصال ری-شتر ی کوچه -نرسیده به چهارره زرگ ساختمان -54-52بیر

مپیک  طبقه دوم-ال 07136267071

ولوژی فک و  رادی

صورت دکتر 

ع مختر از خ مطهری ا-نبش ستارخان-شتر 3ط -2ساختمان خرصی 07136493702

انگاه  درم

کارخانجات 

مخابرانر ایران 

ITMC از بلوار مدرس ان-شتر روبه روی موزه تاری    خ طبییع-بلوار آزادگ 07137269700

انگاه نشاط درم از ن-شتر ی مینو درب دوم پایگاه-خیایان شهید دورا بیست متر 37209753

انگاه محمد  درم

(ص)رسول هللا از ن-شتر 4ایستگاه - بلوار پاسدارا 38223050

انگاه صبا درم از اد- شتر پل معایل اب 7136240732

انگاه شبانه  درم

روزی سینوهه از انتهای فرهنگ شهر ذر میدان احسان-شتر کنار گ 07136363152

انگاه شبانه  درم

س روزی پردی از چهارراه باهتی انه دکتر نجیبی-ابتدای بلوار رحمت-شتر جنب داروخ 07138356316

انگاه شبانه  درم

روزی بهبود دشت از خیابان قرصال ی کوچه -شتر 78-76بیر 07136285237

یه  انگاه ختر درم

ی  مومنیر ال (ع)امتر بتر ک از بلوار امتر ی-شتر 20نبش کوچه -خیابان یقطیر 07138325400

انگاه حکیم درم از فرهنگ شهر ابتدای کوچه  انگاه حکیم19شتر 07136323126 درم

ت  انگاه حرصی درم

(عج)ویل عرص از  روبروی اداره برق- خیابان برق - شتر 01733227160

انگاه ثامن  درم

مه االئ از  ین-بعد از جهانگردی -بلوار نرص- شتر ی جنب پمپ بتی 07137319834

انگاه پارس  درم

(شفا) از بلوار بعثت 2کوچه شماره -خیابان شهید مجتبی آقانی-شتر 07136499001

ی انگاه ایران زمیر درم از شهرك گلستان  بعد از ميدان اول– شتر 62147470

ام رضا انگاه ام درم روبروی خیابان مسلم- بلوار رحمت 37363080

ام  انگاه ام درم

 (ع)جعفر صادق 

از شتر از بلوار رحمت 44نبش کوچه -حدفاصل چهارراه زندان و خیابان سپاه جنونی-شتر 07138263300

انگاه ابا  درم

عبدهللا 
ی (ع)الحسیر از  بلوار مدرس روبروی زمینیس- شتر 37351501

تصویربرداری تابا از ی ساختمان - شتر 444خیابان فلسطیر 32317801



تصویر برداری 

رتو فراپ از  خیابان شهید فقییه- خیابان زند - شتر 713323428


