
 تلفن آدرس دندانپزشک/درمانگاه نام شهر ردیف

 06153227069 خیابان امیری مجتمع پزشکی سبز دکتر  محمد حسین دالوند آبادان 1

 یونیت 5دکتر بابک اولی پور/ پزشک5/اهواز 2
کلینیک دندان  5غربی مجتمع فارابی طبقه  5کیان پارس خیابان 

 پزشکی 
06133380686 

 مهدی حمیدانیدکتر محمد  اهواز 3
طالقانی نبش مسلم و شریعتی جنب لوازم بهداشتی نسیم طبقه 

 اول
06132211335 

 06133789190 خشایار بین عیان و شیخ بها روبروی داروخانه مسعود خانم دکتر مریم  گچپزانی اهواز 4

 32921389 4اهواز خیابان نادری جنب کلیسا مجتمع کسری طبقه اول واحد  داریوش هنرمند اهواز 5

 06134493373 فلکه پارک -زیتون کارمندی یونیت5/درمانگاه امین اهواز 6

 ابوالقاسم اکرمی مقدم امیدیه 7
 یو دندانپزشک یپزشک کینیبانک سپه کل یبازار روبرو هیدیام

 انیفرهنگ
52625033-061 

 پزشک2/اندیمشک 8
درمانگاه ایرانیان/سرکار 

 خانم ابراهیمی مسئول دفتر
 06142650389 پرتو نبش فالح درمانگاه ایرانیان اندیمشک خیابان 

 دکتر  مصطفی هدایتی بهبهان 9
بلوار عدالت خیابان شهیدن نیک پور جنب داروخانه زکی پور 

 نبش امازاده ابراهیم
06152826355 

 یونیت3عبیات/  خرمشهر 10
چهار راه مطهری ابتدای خیابان نقدی ساختمان پزشکان شفا 

 طبقه سوم
06153514301 

 یونیت3دکتر صادق گنجی/ خرمشهر 11
چهار راه مطهری ابتدای بلوار مطهری ابتدای بلوار مطهری 

 ساختمان پزشکان شفا
06153514301 

12 

 دزفول

 درمانگاه لبخند

 عمومی

 دکتر زلقی

 06142242277 درفول خیابان نشاط درمانگاه لبخند

 خانم دکتر فتحی 13

 دکتر دلجوآقای  14

 دکترخوشنوا 15

 دکتر پاپی 16

 دکتربداخشان 17

 06142272760 عدل نبش آفرینش خیابان دزفول تخصص/فر وثوقی سهیل دزفول 18

 06142272760 عدل نبش آفرینش خیابان دزفول تخصص-دهبد هژیر دکتر دزفول 19

 تخصص-حیدری محبوبه دزفول 20
 هامون کوچه طالقانی و شریعتی بین آفرینش خیابان دزفول

 سابق شهربانی
06142274237 

 تخصص-غفاری مریم بی بی دزفول 21
 هامون کوچه طالقانی و شریعتی بین آفرینش خیابان دزفول

 سابق شهربانی
06142274237 

 061-43538999 101رامهرمز خیابان نواب صفوی مجتمع نیدراد واحد شماره  کیانوش باغبدرانی رامهرمز 22

 06522369697 ماهشهر خیابان منتظری جنب داروخانه قنواتی دکتر مریم بهاری زاده ماهشهر 23

 دکتر رکسانا حافظی مسجدسلیمان 24
ساختمان دندان  –خیابان آزادی جنب کتابفروشی عرفان 

 پزشکان کوشا
06143222126 

 دکتر شروین حافظی مسجدسلیمان 25
ساختمان دندان  –خیابان آزادی جنب کتابفروشی عرفان 

 پزشکان کوشا
06143222126 

 دکتر کاوه قاسمی مسجدسلیمان 26
ساختمان دندان  –خیابان آزادی جنب کتابفروشی عرفان 

 پزشکان کوشا
06143222126 

 



 

 

 

دکتری بی ریا و دکتر بابک اوالپور جهت ایمپلنت و دکتر افتخاری و دکتر جوانمرد 

 جهت اردتودنسی: 

با توجه به اینکه ایمپلنت در تعرفه شرکت بنیان سالمت پاسارگاد موجود نمی باشد. با آقای 

 061-33920005شرقی مجتمع امین و تلفن :  5و  4دکتر بی ریا به آدرس کیان پارس بین 

فق گردید تا هر واحد ایمپلنت کره ای را جهت مشترکین بنیان سالمت پاسارگاد با تخفیف توا

ریال تخفیفات پرسنل  000/000/30ریال انجام نمایند الزم به ذکر است که مبلغ مذکور از سقف 

 کسر نمی گردد.

 

 در بخش ارتودنسی :

 ریال 45.000.000 جراحی با بزرگسال فک دو ارتودنسی

 ریال 40.000.000 جراحی بدون بزرگسال فک دو اردتودنسی

 ریال 10.000.000 فک دو اطفال ساده پالک

 ریال 15.000.000 فک دو اطفال فانکشنال پالک

 
 


