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 تلفن آدرس نام مرکز نوع مرکز 

 36288990 جنب فروشگاه رفاه -بلوار امام جعفر صادق  -يزد  کلینیک بهار )يزد( کلینیک)دندانپزشکی( 1

 36268214 ابتداي بلوار شهید منتظر قايم میدان مهديه -يزد  کلینیک يادگاران )يزد( (دندانپزشکی)کلینیک 2

 38229522 جنب میدان رياضی يزدي -صفائیه  -يزد  سعید مقدم )يزد( کلینیک کلینیک)دندانپزشکی( 3

 38253300 11فرساد-بلوار دانشگاه-صفايیه - زدي کلینیک آراد )يزد( کلینیک)دندانپزشکی( 4

 35275080 درمانگاه آزادگان -پاسداران  ابانیخ  -زارچ  -يزد  کلینیک آزادگان )زارچ( کلینیک)دندانپزشکی( 5

 37225628 7پالک  -فلکه چهارم  -آزادشهر  -يزد  کلینیک پارس )يزد( کلینیک)دندانپزشکی( 6

 35214989 میدان انار -شاهديه  -يزد  تسکین يزد)شاهديه( کلینیک دندانپزشکی کلینیک)دندانپزشکی( 7

 32347880 دیشه ادیبن يروبرو - یرجائ دیشه ابانیخ - بدیم (میبدکلینیک دندانپزشکی سیب ) کلینیک)دندانپزشکی( 8

 35283330 خانه کارگر -انقالب  ابانیخ يانتها - يبلوار جمهور - زدي )يزد( کلینیک دندانپزشکی شهید بهشتی کلینیک)دندانپزشکی( 9

 38214553 نینبش بلوار فلسط -( یفرهنگ)نعل اسب دانیم - زدي کسري )يزد( درمانگاه درمانگاه)دندانپزشکی( 10

 38301535 چهارراه پژوهش –صفائیه  –يزد  درمانگاه دانشگاه يزد )يزد( درمانگاه)دندانپزشکی( 11

 36261550 سه راه شحنه  -يزد  درمانگاه فرهنگیان )يزد( درمانگاه)دندانپزشکی( 12

 37245636 میدان همافر -يزد  درمانگاه ولیعصر )يزد( درمانگاه)دندانپزشکی( 13

 38227000 بلوار جهاد  -خیايان تیمسار فالحی  -يزد  درمانگاه کوثر شفاء )يزد( درمانگاه)دندانپزشکی( 14

 31245433 امامشهر يمتر52 - زدي درمانگاه فاطمه الزهرا)س( )يزد( درمانگاه)دندانپزشکی( 15

 35262710 بهمن 22بلوار  - زدي (زدي) )ره(ینیامام خم یدندانپزشک درمانگاه درمانگاه)دندانپزشکی( 16

 36219250 سه راه فهادان -امام  ابانیخ - زدي (زدي)فدک  یدرمانگاه دندانپزشک درمانگاه)دندانپزشکی( 17

 32720780 دیس یسمونیجنب س - ینیپور حس دیشه ابانیخ -اشکذر  )يزد( درمانگاه دندانپزشکی بهراد درمانگاه)دندانپزشکی( 18

 36287886 طبق زيرين بانک صادرات -بلوارجهاد  -صفائیه  -يزد  دهان ، فک و صورت دکتر صنم بیگی)يزد(راديولوژي  تصويربرداري 19

 37250546 (نیرالمومنی)کوچه ام31کوچه  -باهتر  دانیم - زدي راديولوژي دهان ، فک و صورت دکتر سحر قانع )يزد( تصويربرداري 20

 36271001 روبروي بانک تجارت -بلوار طالقانی  -يزد  پارس )يزد( آزمايشگاه 21

 37258850 کوچه هدايت-روبروي بانک ملت  -بلوار طالقانی  -يزد  سینا )يزد( آزمايشگاه 22

 38261060 روبروي بازارچه اطلسی -فالحی خ تیمسار  -صفائیه  -يزد  کسري )يزد( آزمايشگاه 23

 36285052 جنب پمپ بنزين -خیابان کاشانی  -يزد  دي )يزد( آزمايشگاه 24
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 36270452 بعد از مجتمع ستاره -بلوار طالقانی  -يزد  نوين )يزد( آزمايشگاه 25

 37268373 بلوار پاکنژاد يابتدا -میدان باهنر -يزد  میالد )يزد آزمايشگاه 26

 36298100 ساختمان پزشکان يروبرو -بلوار امام جعفرصادق)ع(  - زدي نوبل )يزد( آزمايشگاه 27

 37256854 جنب پل نواب - یصدوق دیبلوار شه - زدي فارابی )يزد( آزمايشگاه 28

 36293666 کوچه شهید نصیري ) اکبرآباد( -ابتداي بلوار منتظرقائم  -يزد  -يزد  نور )يزد( آزمايشگاه 29

 35250625 روبروي بیمه سینا –روبروي بانک رفاه  -بلوارجمهوري  -يزد  آزمايشگاه صدرا )يزد( آزمايشگاه 30

 36235949 جنب داروخانه -انتهاي خیابان مهدي  -میدان خاتمی  - زدي آزمايشگاه دانش)يزد( آزمايشگاه 31

 32328550 جنب درمانگاه فرهنگیان –خیابان امام  – میبد امام حسین )میبد(        آزمايشگاه 32

 37267260 پاساژ گلستان -جنب بانک صادرات  - یبلوار طالقان - زدي )يزد( عینک چشما عینک سازي 33

 37253421 جنب بانک رفاه - یبلوار طالقان - زدي )يزد( عینک سهیلی عینک سازي 34

 36222017 کوچه برخوردار يانتها -امام  ابانیخ - زدي )يزد( عینک نگاه عینک سازي 35

 36241711 انتهاي کوچه کوچه مادر –چهارراه مهديه  –يزد  سعادت خواه )يزد(       دکتر  فیزيوتراپی 36

 36295931 کوچه سوم –بلوار شهید بهشتی  –میدان امام حسین)ع(  –يزد  حنان )يزد( فیزيوتراپی 37

 37251056 36کوچه  -سپاه  يکوچه بهدار يروبرو - یصدوق دیبلوار شه - زدي شفاء )يزد( فیزيوتراپی 38

 38265332 6شاهد  -شاهد  ابانیخ -بلوار دانشگاه  - زدي دکتر قاسمی )يزد( فیزيوتراپی 39

 36275007 جنب کوچه حنا -بلوار طالقانی  - زدي دکتر فاتحی )يزد( فیزيوتراپی 40

 36271396 بلوار منتظرالقائم يابتدا -مارکار  دانیم - زدي دکتر لیال نیکوکار)يزد( سونوگرافیمرکز  سونوگرافی 41

 37262115 کوچه اول - یبلوار طالقان يابتدا - يآزاد دانیم - زدي )يزد(مجید رفیعیدکتر  سونوگرافیمرکز  سونوگرافی 42

 37263010 چمران ابانیخ يابتدا - یکاشان ابانیخ -يزد  کلینیک فوق تخصصی قلب نوين)يزد( کلینیک قلب 43


