دندانپزشكان عمومي دزفـــول

دانشگاه علوم پزشكي دزفول

معاونت درمان

ردیف

آدرس

نام پزشک

تلفن مطب

1

دکتر آرمان آل کجباف

خیابان حضرت رسول اکرم (ص) ،تقاطع خیابان طالقانی ،جنب هایپرمارکت آسمان

2

دکتر احسان آل کجباف

خیابان حضرت رسول اکرم (ص) ،تقاطع خیابان طالقانی ،جنب هایپرمارکت آسمان

3

دکتر سید یاشار ابهری

خیابان آفرینش ،روبروی خیابان نبوت ،ساختمان رنگ دیانی،طبقه 1

42254163

4

دکتر امید اخالقي

خیابان طالقانی بین خیابان آفرینش و خیابان هجرت،روبروی سونوگرافی دکتر بساق زاده

42254252

5

دکتر کامران اسماعیلي

خیابان سلمان فارسی تقاطع خیابان امام خمینی(ره) جنوبی ،جنب درمانگاه ابن سینا

42239113

6

دکتر محسن اشكاني پور

خیابان امام خمینی (ره) تقاطع چهارراه شریعتی،کوچه زرگران ،پشت پاساژ مسعود

42220429

7

دکتر غالمرضا بابانژاد

خیابان طالقانی بین خیابان آفرینش و خیابان هجرت،روبروی سونوگرافی دکتر بساق زاده ،طبقه 1

8

دکتر زهرا پاپي

خیابان فردوسی بین خیابان فجر و خیابان آیت اله معزی ،نبش کوچه بنفشه ،طبقه 1

9

دکتر علیرضا پاشافر (باوني زاده)

خیابان آفرینش نبش خیابان اقبال الهوری،پالک  ( 21شیفت صبح )

42225237

10

دکتر یداهلل پیامي

خیابان امام خمینی (ره) ،روبروی آستانه حضرت سبزقبا (ع)

42221130

11

دکتر رضا جمیلي نژاد دزفولي

خیابان شهید منتظری بین خیابان حبیب ابن مظاهر و خیابان انقالب

42231559

12

دکتر ایمان جوزی

خیابان امام خمینی (ره) ،باالتر از حرم مطهر حضرت سبزقبا(ع) ،کوچه پدرام

42235400

13

دکتر مسلم حاجي زاده

خیابان طالقانی ،کوچه آزادی ( شهربانی) ،ساختمان پزشکان میالد

14

دکتر علیرضا حنطوش زاده

خیابان شریعتی ،جنب مقبره بابا حزقیل نبی (ع)

15

دکتر علیرضا خرازی

خیابان سید محمود تقاطع خیابان نشاط ،ساختمان پردیس،طبقه همکف

16

دکتر رضا خورشیدی

ابتدای خیابان سید محمود،جنب کالنتری ، 12پالک 39

17

دکتر یزدان خوش نواز

خیابان فردوسی بین خیابان فجر و خیابان آیت اله معزی ،نبش کوچه بنفشه ،طبقه 1

18

دکتر مسعود خیامي

خیابان طالقانی  ،کوچه شاهرکن الدین

42250692

19

دکتر زهرا دادآفرید

خیابان سیدمحمود ،ساختمان پزشکان نشاط ،2طبقه 5

42238880

20

دکتر سجاد دالوری

خیابان حضرت رسول اکرم (ص) ،تقاطع خیابان طالقانی ،جنب هایپرمارکت آسمان

21

دکتر امید دلجو

کوچه آزادی ( شهربانی )  ،جنب مسجد باغبانان  ،ساختمان دندانپزشکی نگین،طبقه 2

42253699

22

دکتر هژیر دهبد

خیابان آفرینش بین خیابان شریعتی و خیابان طالقانی ،نمایندگی شارپ ،طبقه 1

42235025

23

دکتر روشنک رامین خو

خیابان آفرینش تقاطع خیابان طالقانی ،جنب بانک آینده ،ساختمان برج ،طبقه 2

24

دکتر ناصر رخ فیروز

خیابان آفرینش تقاطع خیابان دکتر شریعتی ،جنب پاساژ سعید ،ساختمان مهر ،طبقه 1

42241972

25

دکتر مریم روحاني

خیابان آفرینش ابتدای خیابان نبوت ،ساختمان پزشکان پارس ،طبقه  ،1واحد1

42260888

26

دکتر مهری رومیاني

خیابان شریعتی بعد از زیرگذر شریعتی  ،کوچه فرعی

42239627

27

دکتر محمدرضا زرگران

خیابان شریعتی نبش کوچه چولیان ،مجتمع مبین

42272961

28

دکتر فرشاد زلقي

خیابان آفرینش بین خیابان شریعتی و خیابان طالقانی  ،روبروی خیابان اقبال الهوری

42205237

29

دکتر رحمن سبحان (بابادی)

خیابان آفرینش تقاطع خیابان طالقانی ،جنب بانک آینده ،طبقه 3

42230500

30

دکتر رؤیا سلیمانپور

خیابان شریعتی غربی ،کوچه بازارقدیم گنجشکیان

42247722

42224048

42231607

31

دکتر زینب سعدی

خیابان حضرت رسول اکرم (ص) تقاطع خیابان شریعتی ،ساختمان پزشکان شیوا ،واحد 1

32

دکتر نادر شرف الدین زاده

خیابان شریعتی غربی ،کوچه بازارقدیم گنجشکیان

42221277

33

دکتر سعید شیروی

خیابان امام خمینی (ره) ،روبروی آستانه حضرت سبزقبا (ع)

42231916

34

دکتر مهدی صفاری زاده

خیابان شریعتی غربی ،کوچه بازارقدیم گنجشکیان

42247722

35

دکتر سعید صحراخیز

خیابان آفرینش بین خیابان شریعتی و خیابان طالقانی ،نبش خیابان عدل

36

دکتر منصور صلواتي زاده

خیابان آفرینش تقاطع خیابان طالقانی جنب سونوگرافی دکتر بهزادی

37

دکتر راضیه صنیعي

کوچه آزادی ( شهربانی )  ،جنب مسجد باغبانان  ،ساختمان دندانپزشکی نگین

38

دکتر سید رامین عارف

خیابان طالقانی بین خیابان هجرت و خیابان حضرت رسول اکرم(ص) ،ساختمان مهر،واحد2

42264013

39

دکتر محمدعلي عبدالهي بهابادی

خیابان شریعتی نبش کوچه آزادی ( شهربانی )

42250251

40

دکتر ناصر عبدویس

خیابان طالقانی  ،روبروی ساختمان پزشکان نجات

42233714

41

دکتر سیدمهرداد غفاری

خیابان قرنی ،پشت کلوپ ورزشی شهید رجایی

42

دکتر مریم غفاری فرد (نژاد غفار)

خیابان آفرینش ابتدای خیابان نبوت ،ساختمان پزشکان پارس ،طبقه 1

43

دکتر مصطفي فاني

خیابان امام سجاد(ع) بین خیابان امام خمینی(ره) جنوبی و خیابان شهید دانش،پالک 102

42246572

44

دکتر مهرداد فروهنده

خیابان آفرینش بین خیابان توحید و خیابان نبوت

42252443

45

دکتر محمودرضا فهیمي پور

خیابان هجرت بین خیابان توحید و خیابان نبوت

42245658

46

دکتر بنفشه کجفروش نژاد دزفولي

خیابان شریعتی ،جنب مقبره بابا حزقیل نبی (ع)

42247055

47

دکتر عبداهلل گل خواه

خیابان آفرینش ،روبروی خیابان اقبال الهوری ،پالک 21

42225237

48

دکتر مهدی گلپایگاني

میدان امام خمینی (ره)

42260347

49

دکتر پریسا گودرزی

خیابان آفرینش نبش خیابان اقبال الهوری ،پالک 21

42525213

50

دکتر سیدمجتبي الری بقال

خیابان امام خمینی(ره) شمالی ،روبروی دفتر پیشخوان آستانه حضرت سبزقباء (ع)

42242880

51

دکتر مهدی مؤمني

خیابان عدل بین خیابان آفرینش و خیابان حضرت رسول اکرم (ص)

42272762

52

دکتر پونه مشكل گشا

خیابان عدل نرسیده به خیابان آفرینش ،ساختمان سپید ،طبقه 2

42241792

53

دکتر محمدرضا مهرباني

خیابان طالقانی جنب داروخانه نجات

42229552

54

دکتر محمدامین میراحمدی

خیابان آفرینش بین خیابان شریعتی و خیابان طالقانی ،کوچه هامون ،ساختمان پزشکان،طبقه2

42274234

55

دکتر ابوالفضل نجاتي

خیابان شریعتی بنش خیابان هجرت

42261772

56

دکتر سیدحمیدرضا نوربخش

خیابان طالقانی بین خیابان آفرینش و خیابان هجرت

42273508

57

دکتر نیره نوربهبهاني

خیابان امام خمینی (ره) ،روبروی آستانه حضرت سبزقبا (ع)

42221130

58

دکتر اسماعیل نورعلي بیاتیاني

خیابان شهید منتظری ،جنب بانک مسکن

42228196

59

دکتر محمد نوروزی

خیابان هجرت نبش خیابان شریعتی ،ساختمان آرش ،طبقه  ،4واحد 12

42271145

60

دکتر ویدا نیكوئي

خیابان آفرینش بین خیابان توحید و خیابان نبوت

42252443

61

دکتر سیدرضا هاشمي

خیابان طالقانی روبروی خیابان نشاط ،داروخانه شبانه روزی دکتر جوهر ،طبقه 1

42224503

62

دکتر سیدسعید هاشمي

خیابان شهید منتظری روبروی مسجد حصیربافان

42223887

63

دکتر محمد کامل قائدی

خیابان حضرت رسول اکرم (ص) بین خیابان صفا و خیابان آیت اله معزی ،جنب دبیرستان سپهری

42241370

64

دکتر مهیار کریمي

خیابان سیدمحمود بین خیابان آفرینش و خیابان نشاط ،مجتمع پزشکی پردیس ،طبقه همکف

42222414

42235070

65

دکتر فرزانه کیاني فرد

خیابان طالقانی روبروی خیابان نشاط ،طبقه زیرزمین داروخانه شبانه روزی دکتر جوهر

66

دکتر بابک یاحقي

خیابان شریعتی ،نرسیده به خیابان آفرینش ،جنب بانک مسکن،کوچه بنی فاطمه

42260337

