
 

 

  

کان  نپزش لیست دندا

 شهرستان سبزوار



 

 

 

 

 ردیف نام دندانپزشک آدرس مطب شماره تماس

ساختمان ابن سینا-بهمن 22روبرو خیابان -خیابان کاشفی 44112244  2 ستاره اسحاقیان 

رویال پارس ساختمان -ابن یمین  خیابان روبرو -کاشفی  خیابان 44141242  1 مریم باغانی 

31 و31 کاشفی بین-کاشفی خیابان 44144424  3 سارا بیهقی 

44114433 
44444444 

32 کاشفی جنب -شمالی  کاشفی  

اول بلوار سربداران سمت چپ –فلکه سی هزارمتری   
 4 اسماعیل جلمبادانی

31کاشفی  –خیابان کاشفی  44112324  4 علی ممتحنی 

رازی پزشکان مجتمع -روبرو بیمارستان مبینی  –کاشفی  خیابان 44134334  2 عباسعلی دستورانی 

پزشکان امین ساختمان - فرمانداری خیابان –خیابان کاشفی  44133142  4 مهشید رامتین 

31 کاشفی -کاشفی خیابان 44132444  2 بتول ژیان 

31 پالک-صائب خیابان-کاشفی خیابان 44112122 شهرستانیمرضیه    4 

کاملیا ساختمان-نجارآباد میدان به نرسیده-کاشفی خیابان 44141333 پور صمیم سمانه   24 

31و  31بین کاشفی  –خیابان کاشفی  44114424  22 حمید صفایی بخش 

31پالک-31 کاشفی-کاشفی خیابان 44132144  21 سید احمد ضیائی 

دقیقی دکتر داروخانه باالی-31 خیابان کاشفی 44114441  23 حمید فرزادنیا 

قوامین بانک روبرو 31 کاشفی از تر پایین-کاشفی خیابان 44133444 مقدم فاتحی علی   24 

مبینی بیمارستان از باالتر-کاشفی خیابان 44132434  24 الهام فرزام 

33و 1کاشفی بین -کاشفی  خیابان 44133224  22 معصومه فرهادیان 

 لیست دندانپزشکان خیابان کاشفی



 

 

 

 ردیف نام دندانپزشک آدرس مطب شماره تماس

-خیابان کاشفی  44112444  24 نادر قانعی 

31 کاشفی-کاشفی خیابان 44144342  22 تیمور قلعه نوی 

31 کاشفی-کاشفی  خیابان 44114244  24 عباسعلی کیخسروی 

31 کاشفی نبش -شمالی  کاشفی خیابان 44114414  14 محسن نبی زاده 

1سینا ط ابن ساختمان-بهمن 22 خیابان روبرو-کاشفی خیابان 44112343 هاشمی مجید سید   12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کاشفیلیست دندانپزشکان خیابان   



 

 

 

 ردیف نام دندانپزشک آدرس مطب شماره تماس

طبقه باالی مدرسه علمیه -قائم روبروی - بیهق خ 44111444 بازقندی ابراهیم   2 

22بیهق  –نرسیده به پست و تلگراف سمت چپ  –خ بیهق  44131442  1 رضا برهانی 

 3 نفیسه خسروجردی میدان دروازه عراق جنب بانک ملی 44223441

3ط – حکیم ساختمان – بسیج خ-بیهق خ 44114144  4 حوریه حسینی 

علمیه مدرسه طبقه باالی – بسیج خ - بیهق خ 44114422  4 شکوه دولت آبادی 

حکیم ساختمان – بسیج خ-بیهق خ 44134224  2 سعید راه چمندی 

حکیم ساختمان – بسیج خ -بیهق خ 44114242 سبزواری محمد   4 

حکیم ساختمان بسیج خ - بیهق خ 44132231 موید محمد   2 

1پ – 31 – بسیج خ -بیهق خ 44112214 مهردادیان عباسعلی   4 

چپ سمت اول بست بسیج بن خ - بیهق خ 44134342 طبسی فتاحی مهدی   24 

چپ سمت اول بست بسیج بن خ - بیهق خ 44114422 ثانی نارنجی مجتبی   22 

پامنار مسجد روبروی - بیهق خ 44112442 ترابی صالحی مهدی   21 

علمیه مدرسه فوقانی طبقه قائم روبروی  11 بیهق نبش- بیهق خ 44114242  23 سسید حسین ضیائی 

بسمت باغ ملی روبرو بانک دی –خ بیهق  44244422  
مهدی میرزا  

سبزواری فقیه  
24 

22 بیهق – چپ سمت تلگراف و پست به نرسیده – بیهق خ 44131442  24 اعظم مهرگان 

علمیه مدرسه اول طبقه -روبرو قائم  – بیهق خ 44114444 هاشمی جواد سید   22 

و خیابان شریعتمداری 31بین بیهق  –خ بیهق  44124444 فر بخشنده مجتبی   24 

 

 لیست دندانپزشکان خیابان بیهق



 

 

 

 ردیف نام دندانپزشک آدرس مطب شماره تماس

شریعتمداری خیابان و 31 بیهق بین – بیهق خ 44134441 امیدی هانیه سیده   22 

دوم طبقه -پارسیان  مجتمع -طبقه باال بانک دی  –شمالی  اسرار خیابان -خ بیهق  44134424 قدرتیحسین    24 

االنبیاء خاتم خیریه درمانگاه-31 بیهق -بیهق خ 44134441  14 اکبر برغمدی 

االنبیاء خاتم خیریه درمانگاه-31 بیهق -بیهق خ 44134441  12 احسان جنت آبادی 

االنبیاء خاتم خیریه درمانگاه-31 بیهق -بیهق خ 44134441  11 رویا صادقی سبزوار 

االنبیاء خاتم خیریه درمانگاه-31 بیهق -بیهق خ 44134441  13 نصراهلل طاهری 

کلینیک امام سجاد )ع( –عراق  دروازه میدان 44124442  14 محمد نیرآبادی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لیست دندانپزشکان خیابان بیهق



 

 

 

 ردیف نام دندانپزشک آدرس مطب شماره تماس

 2 علی پارسایی دور فلکه باغ ملی 44112241

پزشکان ساختمان - اورژانس کوچه - اسدآبادی خ 44112411 زاده اکبری عباس   1 

 3 امیرحسین صمدی خیابان اسد آبادی روبرو ستاد مرکزی دانشگاه 44114442

قصبه آب کوچه-21 اسدآبادی-اسدآبادی خیابان 44134324  4 احمدرضا عرب 

2 طبقه-حکیم پزشکان ساختمان-اسدآبادی خیابان 44144424  4 حسین معینی فر 

دانشگاه مرکزی ستاد روبرو آبادی اسد خیابان   2 مریم مهرجردیان 

باغانی شهید درمانگاه-اسدآبادی خیابان 44132443  4 محبوبه خاکسار 

باغانی شهید درمانگاه-اسدآبادی خیابان 44132443  
فاطمه السادات 

 غضنفری
2 

باغانی شهید درمانگاه-اسدآبادی خیابان 44132443  4 محجوبه رستمی 

باغانی شهید درمانگاه-اسدآبادی خیابان 44132443  24 کامبیز امینی 

باغانی شهید درمانگاه-اسدآبادی خیابان 44132443  22 محمد نظری 

دانشگاه ویژه کلینیک -اسدآبادی  خیابان 44114223  21 ایمان سعیدی پویا 

خیابان داورزنی –روبرو تاالر فرهنگیان  –خیابان اسد آبادی    23 نظریان 

اول طبقه-شفا پزشکان ساختمان-انقالب متری 22 خیابان 44134442  24 رضا فالحی 

44134441 
شفا پزشکان ساختمان – انقالب متری 22خیابان  22  

االنبیاء خاتم درمانگاه  
حسینی هوشیارمریم   24 

31 مطهری-مطهری خیابان 44242244 شهرستانی محمد   22 

سالمت کلینیک – متری هزار سی فلکه 44442424 عابد رضا   24 

44132244 
درمانگاه فرهنگیان –باغ ملی   

 
 22 مهدیه پاک سرشت

 

 لیست دندانپزشکان محدوده شهری سبزوار



 

 

 

 ردیف نام دندانپزشک آدرس مطب شماره تماس

44413232 
-هاللی بخش)دوم طبقه - الحجج ثمن صندوق جنب داروخانه زیر - فرمانداری میدان -جغتای 

ریواده( درمانی و بهداشتی مرکز  
 2 علی احسانی راد

ششتمد بهداشت مرکز 43413124  1 نرگس مطلوبی 

 3 محمود راه چمنی جغتای 44213442

رضا امام بلوار-نقاب 44112444 راد وفایی سعید   4 

نقاب بهداشت مرکز 44111122 کیا ساجدی سارا   4 

کاظمی دکتر داروخانه روبروی– رضا امام بلوار-نقاب 44114244 فشانجردی رجبعلی   2 

آباد حکم  بهداشت مرکز 44143443 فاضل شایگان   4 

آباد حکم مرکز 44143443  2 ریحانه کارگر 

روداب بهداشت شبکه 42113434 ولی حاجی مونا   4 

محمدآباد جغتای روستای بهداشت مرکز 44443414 خراسانی مشتاق ایمان   24 

 

 لیست دندانپزشکان خارج از شهرستان


