
منطقه و محل کلینیک  تلفننام و نام خانوادگیردیف

تجریش / 1منطقه 22750085علی توکلیان1

 / 1منطقه 22927370فرنوش پاکاری2

میدان ونک / 2منطقه 88887678گلناز مرادی پور3

سعادت آباد / 2منطقه 22362198علی احمدی4

اشرفی اصفهانی / 2منطقه 44499574ویدا رحیمی5

شهرک غرب / 2منطقه 88567216فاطمه السادات قاهری6

میدان توحید / 2منطقه 66404724سید علی ساداتی7

مرزداران / 2منطقه 44229588امیر پارساییان8

شهرک غرب / 2منطقه 2321سودابه افشار پور9

 /2منطقه 22118475مهنا جوانبخت 10

خیابان صانعی / 2منطقه 88670493آزیتا کرمی11

خ ولی عصر / 2منطقه 88856560مرضیه دریسی12

 / 2منطقه 22239004نگار سلیمی13

شریعتی- سیدخندان  / 3منطقه 22885033کریم ستاری14

مرکز هالل احمر / 3منطقه 88201241رامین صالحی15

مترو شریعتی / 3منطقه 22892740امیر حسین کامرانی16

حسینیه ارشاد / 3منطقه 22894075سپیده کرمی17

 / 3منطقه 26709689پریسا کاری18

شهرداری / 3منطقه 9120422486کامران قادری19

ظفر / 3منطقه 22909216سارا باقری20

شریعتی / 3منطقه 26413956حمید مقصودی21

خیابان میرداماد / 3منطقه 22854651آزاده ایمانی22

 /  3منطقه 22573100کیارش کریمیان دولت آباد23

 /  3منطقه 22220234مریم فغانی زاد24

شیخ بهایی / 3منطقه 88053783مریم صادقی جم25

خ یخچال / 3منطقه 22005047آرزو بیگدلی26

تهرانپارس / 4منطقه 77746635محمد علی سلمان پور27

شریعتی / 4منطقه 22876325هانیه جواهری28

مشارکت مینمایند (روز جهانی شنوایی) اسفند 12در روز یکشنبه  (غربالگری)اسامی همکاران شنوایی شناسی که در طرح ارزیابی رایگان شنوایی 



تهرانپارس / 4منطقه 77713447مجید نوروزی29

خ شریعتی / 4منطقه 22882563پژمان اردبیلی30

فلکه دوم صادقیه / 5منطقه 44000698علی قدیمی31

بلوار فردوس / 5منطقه 44172220مهری دلیلی32

فلکه دوم صادقیه / 5منطقه 44236019سحر اکبری33

فلکه دوم صادقیه / 5منطقه 44022527الهام رجایی34

یوسف آباد / 6منطقه 88606502ساجد بادفر35

خیابان مطهری / 6منطقه 88309200سمانه نصیری کلخورانی36

بلوار کشاورز / 6منطقه 88984118علیرضا فالح دوست37

میدان فاطمی / 6منطقه 88904042الهه مشرف38

میدان ولیعصر / 6منطقه 9356631478آرش آذری39

کارگر شمالی / 6منطقه 66439931سید حسن حسینی40

 /6منطقه 88701275امیر احمدی41

میدان آرژانتین / 6منطقه 88677711سیروس کنزی42

خ قائم مقام فراهانی/ 6منطقه 86073630سهراب محمودزاده43

میدان فاطمی / 6منطقه 88990406اعظم جهرودی44

مطهری- خ ولیعصر / 6منطقه 88913022نسرین نیکزاد45

میدان ولیعصر / 6منطقه 88913394عیسی سلیمانی فرد46

میدان فاطمی / 6منطقه 9183793895سیروان نجفی47

خ ولیعصر / 6منطقه88492046فائزه گروسی48

مطهری / 6منطقه88343584فائزه گروسی49

قائم مقام فراهانی / 6منطقه 88517475امیر براتی پور50

خیابان صابونچی / 7منطقه 88766331ریحانه امینی51

سه راه طالقانی /  7منطقه 77624477محمد علی سالمی52

 /  7منطقه 77650071الهام رجبی53

چهار راه قصر / 7منطقه 88750930احسان قانع54

) 77561721فرناز فتح اله زاده55 260داخلی  (تهران نو)خ دماوند  / 7منطقه (

خیابان دردشت / 8منطقه 77557455مریم طوطیان56

نارمک / 8منطقه 77801497علی توکلیان57

) 77900555گراناز وفایی58 317داخلی  نارمک / 8منطقه (



نارمک  / 8منطقه 77279333سمیرا دولت آبادی59

 /9منطقه 66001126یاسمن نورایی60

خیابان امام خمینی / 10منطقه 65822498بهزاد رحمانی61

خ انقالب / 11منطقه 66461819خسرو گورابی62

خ کارگر جنوبی / 11منطقه 55406810علی عبدی63

چهاراه گلوبندک / 12منطقه 55801631شیوا اشرفی وند64

) 33129111علی محمود کالیه65 407داخلی  خیابان ری / 12منطقه (

خ پیروزی / 13منطقه 33319292هانیه جواهری66

تهران نو / 13منطقه 9127276582منیره هرندی67

پیروزی / 13منطقه 33798179مهیا شریفی نیک68

 شهریور17خ  / 13منطقه 33134236هانیه جواهری69

پیروزی / 14منطقه 33062646نسرین هاشمی70

نازی آباد / 16منطقه 55182670هانیه جواهری71

میدان ابوذر / 17منطقه 55711213زهرا قدیانی72

(فالح)خ ابوذر  / 17منطقه 9307156066عبدالسالم میرانی73

شاد آباد / 18منطقه 66809314داوود رستمیان74

شهرک شریعتی  / 19منطقه 55003004فاطمه حبیبی75

خانی آباد نو / 19منطقه 55821300اکبر علیزاده76

شهر ری / 20منطقه 55957731حکیم مخدومی77

 / 21منطقه 44631112فاطمه قربانی78

تهرانسر- آزادگان  /21منطقه 44530400نفیسه قیامتیون79

اسالمشهر / 21منطقه 56128665معصومه دهقان 80

شهرک گلستان / 22منطقه 44762208فاطمه اهلل وردی81

82

83

84


