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 (09123936312)مهنبز السبدات حسینی - (09123500592)دکتر علیرضب رفیعی:     شمبره تمبس همکبر دانشگبه جهت همبهنگی هبی اولیه

 

شمبره تمبس واحد  آدرس کبمل محل شمبره موببیل

 دندانپسشکی

/ نبم مرکس

 بیمبرستبن

 ردیف نبم دانشگبه

مسئول ستبد 

ارائه خدمت 

 ایبم نوروز

مسئول فنی واحد 

 معرفی شده

 ریبست دانشگبه

دکتر نبدر 

 توکلی

66728204 

دکتر مجید 

 رضبیی طبویرانی

09127935138 

دکتر مسعود 

 نبصری پور

88622600 

نرسیده به میدان -خیبببن فدائیبن اسالم

 شهر ری

9  - 55902064 

19  - 

55904217 

55904216 

مرکس آموزشی 

درمبنی 

 فیروزآببدی

دانشگبه علوم 

پسشکی و 

خدمبت 

بهداشتی 

 درمبنی ایران

1 



 لیست کشیک نوروزی شبانه روزی دنذانپسشکاى در بیوارستاى فیروز آبادی

ف
دی

ر
 

 شبکه/ هرکس دنذانپسشک روز

 شهریار خانن دکتر سپیذه کریوی 24/12/96  .1

 شهریار خانن دکتر گالره نورنیا 25/12/96  .2

 شهریار خانن دکتر سپیذه کریوی 26/12/96  .3

 شهریار خانن دکتر گالره نورنیا 27/12/96  .4

 غرب خانن دکتر الله جوادیاى 28/12/96  .5

 شوال غرب خانن دکتر عطیه فرجیاى زاده 29/12/96  .6

 قذس آقای دکتر هحوذ سعیذ ارم 1/1/97  .7

 شوال غرب خانن دکتر هلیحه دریجانی 2/1/97  .8

 شوال غرب آقای دکتر تخت روانچی 3/1/97  .9

 شوال غرب آقای دکتر احساى اله  نصیری 4/1/97  .10

 شهریار خانن دکتر فاطوه هظاهری 5/1/97  .11

 قذس خانن دکتر بهاره نظیف 6/1/97  .12

 بهارستاى خانن دکتر سارا سلیوی 7/1/97  .13

 غرب دکتر صفورا هنصورفر 8/1/97  .14

 رباط کرین خانن دکتر جاهذ جو 9/1/97  .15

 بهارستاى خانن دکتر سارا سلیوی 10/1/97  .16

 شوال غرب آقای دکتر صبح بیذاری 11/1/97  .17

 هالرد خانن دکتر هرین حاجی خانی 12/1/97  .18

 شهریار خانن دکتر سپیذه کریوی 13/1/97  .19



 

 

 

 

 شمبره تمبس مسئول فنی آدرس درمبنگبه شمبره تمبس  نبم درمبنگبه دندانپسشکی ردیف

 2-66943921 (600)وساجا ارتص  1
ابتذای -بعذ از چُارراٌ فاطمی-خیابان کارگر ضمالی

 خیابان َیات
 (912)2388797دکتر وسادی  (912)1433324دکتر يطىی 

 7-44092756 بُسان 2
وبص - ريبريی پمپ بىسیه- کاضاوی... بلًار آیت ا

 118پالک-کًچٍ احمذی
 (912)1253349دکتر آسیابی عطقی 

 تخت جمطیذ 3

44136519-

44131496-

44131081 

بیه -ورسیذٌ بٍ جىت آباد- بلًار آیت اهلل کاضاوی

 510پالک - اللٍ ي ضقایق

ي دکتر ضایگان  (912)3308507دکتر محسه زادٌ

1324543(912) 

 11-88100810 دریه 4
-32پالک- خیابان فتحی ضقاقی- یًسف آباد

 15ياحذ-2طبقٍ
 دکتر مىتظمی(912)1851582

 2-65169091 (مالرد)مارلیک  5

باالتر از -میذان گلُا- خیابان دکتر حسابی- مارلیک

-طبقٍ ايل-1پالک - مجتمع گلذیس-باوک رفاٌ

 13-12ياحذ 

 (912)8665363دکتر افرابی 

 مُذیس 6
44081303-

44081291 

ريبريی - بعذاز پمپ بىسیه- کاضاوی... بلًار آیت ا

 1طبقٍ-69پالک -پارک یاران

ي دکتر ویک ريش 3860625(912) دکتر مظلًمیه(912)

4496489 

 8-88709066 یًسف آباد 7

-15وبص خیابان  -(یًسف آباد)خیابان اسذ آبادی

طبقٍ فًقاوی باوک )4ياحذ-طبقٍ ديم-147پالک

 (پاسارگاد

 (912)3175309ي  (912)5363293دکتر بلًریان 


