رديف

نام مركز

نام مديريت

ادرس

ﺗﻠﻔﻦ

دندانپزشكي
1

مطب خصوصي دكتر سعيد فارسي

دكتر سعيد فارسي

قزوين ،سه راه خيام ،نبش كوچه شهيد نوري فرد )حمام پاك( ،ساختمان پزشكان مهر

٢٨٣٣٢٣٨1٩٧

٢

درمانگاه شبانه روزي پونك

دكتر امير فرزانه

قزوين ،پونك ،بلوار نخبگان ،روبروي تپه آزمايش

٢٨٣٣٦٥٤٤٤٤

٣

مطب دندانپزشكي دكتر فائزه مير ميران

دكتر فائزه مير ميران

قزوين ،خيابان عدل ،جنب بانك پارسيان ،ساختمان ميرعماد ،طبقه سوم ،واحد 1٠

٢٨٣٣٣٤٧٣٣٢

٤

مطب دندانپزشكي دكتر سمانه صابر

دكتر سمانه صابر

قزوين ،فردوسي جنوبي ،كوچه امير امجد ،ساختمان سﻼمت ،طبقه دوم

٢٨٣٣٢٢٣٧٢٠

٥

مطب دندانپزشكي دكتر پگاه دستجردي

دكتر پگاه دستجردي

قزوين ،خيابان نادري شمالي ،طبقه فوقاني داروخانه رازي

٢٨٣٣٣٤٩٦٦٧

٦

مطب دندانپزشكي دكتر جﻼل رحماني

دكتر جﻼل رحماني

تاكستان ،خيابان امام ،كوچه عدالت ،ساختمان پزشكان مهر

٢٨٣٥٢٤٥٥٤٥

٧

مطب دندانپزشكي دكتر مهرناز وكيل ها

دكتر مهرناز وكيل ها

الوند ،ده متري امام ،باﻻي داروخانه دكتر شكرگزار

٢٨٣٢٢٢٢٣٨٩

٨

مطب تخصصي دكتر پروين اميني

دكتر پروين اميني

قزوين ،ميدان عدل ،نرسيده به پاساژ ايرانيان ،ساختمان پزشكان اهورا ،طبقه اول ،واحد ٤

٢٨٣٣٣٥٨٢٧٣

٩

مركز تخصصي ارتودنسي دكتر سارا حقيقت ناصري

دكتر سارا حقيقت ناصري

قزوين ،خيام جنوبي ،كوچه خضري ،پ 1٣٧

٢٨٣٣٢٤٤٧٣٠

1

كلينيك تخصصي ﻻغري ،تناسب اندام و ليزرتراپي دكتر مجيد رجبي

دكتر مجيد رجبي

قزوين ،بلوار شمالي ،باﻻتر از مسجد محمد رسول ،ساختمان ٥٣٠

٢٨٣٣٣٥٦٧٣٧

٢

كلينيك زيبايي دكتر مهدي رحماني

دكتر مهدي رحماني

تاكستان ،چهارراه عقاري ،جنب درمانگاه رضا

٢٨٣٥٢٢٦٢٢٢

٣

مطب زيبايي دكتر مريم ارشادي

دكتر مريم ارشادي

قزوين ،سبزه ميدان ،ابتداي نادري ،بن بست كاوه ،طبقه همكف درمانگاه المهدي

٢٨٣٣٢٤٣٢٠٩

٤

مطب تخصصي دكتر پروين اميني

دكتر پروين اميني

قزوين ،ميدان عدل ،نرسيده به پاساژ ايرانيان ،ساختمان پزشكان اهورا ،طبقه اول ،واحد ٤

٢٨٣٣٣٥٨٢٧٣

٥

بخش پوست و موي درمانگاه شبانه روزي مهر

بهنوش كائدزاده بهداروندي

الوند ،خيابان  1٠متري

٢٨٣٢٢٣٣٣٩٩

٦

مركز تخصصي زيبايي پروشات

دكتر علي بريري ،سركار خانم تينا افﻼطوني

قزوين ٤ ،راه شهرداري ،به سمت فردوسي ،طبقه  ٤ساختمان پزشكان خيام ،واحد 1٣

٢٨٣٣٢٣٢٩1٣

1

مركز فيزيوتراپي آريا

سيد عباس سياهپوش

قزوين ،خيابان فردوسي ،باﻻتر از سه راه شهرداري ،ساختمان پزشكان آريا

٢٨٣٣٢٢٤11٠

٢

فيزيوتراپي البرز

مهدي محمد رحيمي ها

الوند ،خيابان امام خميني ،روبروي داروخانه ابوترابي

٢٨٣٣٢٣٧٩٦٣

1

آزمايشگاه پارس

دكتر سيد فريار پوراحمدي

تاكستان ،خيابان امام ،روبروي بانك شهر ،ساختمان توحيد

٢٨٣٥٢٣٠٠11

٢

آزمايشگاه پيشرو

دكتر سيد محمدمهدي ميرجليلي

قزوين ،چهارراه خيام ،پﻼك 1٧1

٢٨٣٣٢٤٣٠٤٨

1

مركز مشاوره و خدمات روانشناسي آمين

سمانه زاهديان

قزوين ،خيابان شهرداري ،مابين خيابان هاي شهرداري و فردوسي ،روبروي ساختمان پزشكان خيام ،طبقه اول ،واحد ٢

٢٨٣٣٢٣٨٥٣٨

٢

مركز مشاوره و خدمات روانشناختي رهگشا ،تاكستان

مهدي طاهرخاني

تاكستان ،خيابان امام ،روبروي اداره پست ،كوچه رسالت ٢1

٢٨٣٥٢٤٩٤٩٤

٣

مركز مشاوره انتخاب نو

فاطمه رحمتي

1

كلينيك فوق تخصصي جراحي چشم بينا

دكتر سعيد قاجار

زيبايي

فيزيوﺗراپي

آزمايشگاه

مشاوره

قزوين ،خيابان خيام ،روبروي كوچه پورحيدري ،طبقه دوم

٢٨٣٣٣٦٨٧٦٧

قزوين ،خيابان فردوسي جنوبي ،كوچه نسترن ،ساختمان پزشكان نسترن

٢٨٣٣٢٢٢1٤٥

٢

مركز اپتومتري داود نعمتي

داود نعمتي

قزوين ،خيابان فردوسي ،نرسيده به  ٤راه فردوسي ،ساختمان پزشكان باران

٢٨٣٣٢٢٨٥٠1

٣

مركز عينك آفتاب

محمد عيوضي

قزوين ،فردوسي جنوبي ،نرسيده به  ٤راه فردوسي ،روبروي كوچه آتشگران

٢٨٣٣٢٢٦٤٩٤

٤

مركز بينايي سنجي و عينك فرشته نور

علي اكبر گرامي

قزوين ،خيابان شهيد انصاري ،بعد از ورودي پاركينگ شهيد انصاري ،بن بست ولدآبادي

٢٨٣٣٢٢٩٦٢٠

٥

عينك علي

محمد جعفر موذن نماز

قزوين ،خيابان فردوسي جنوبي ،باﻻي امير امجد ،نبش كوچه نسترن

٢٨٣٣٢٤٣٠٦1

٦

اپتومتري و عينك گلبرگ

محمد رضا محمد علي ها

قزوين ،الوند ،خيابان  1٠متري امام ،كوچه  ،1٠پﻼك ،٣

٢٨٣٢٢٢٠٢٥٧

چشم پزشكي

٧

مركز اپتومتري و عينك ديده

سعيد رحماني

تاكستان ،بلوار امام ،جنب ميراث فرهنگي

٢٨٣٥٢٢٦٨11

٨

مركز بينايي سنجي و عينك تماشا

سيد كريم سيد عليخاني

قزوين ،نادري ،اول پل هوايي ،نبش امير امجد ،باﻻي فرش لشكري

٢٨٣٣٢٢٦٠٤٤

رديف

نام مركز

نام مديريت

ادرس

ﺗﻠﻔﻦ

٩

آسايش جهان طب

اميرحسين فرخي

قزوين ،سه راه خيام ،ابتداي خيام جنوبي ،جنب بانك ملت

٢٨٣٣٢٣٤٨٩٢

1

مركز خدمات مشاوره و مامايي آرماني

دكتر سحر عليجاني

قزوين ،فردوسي شمالي ،روبروي بيمارستان دهخدا ،نبش كوچه ياس ،ساختمان ساسان ،طبقه  ،٢واحد ٩

٢٨٣٣٣٥٥11٧

٢

مطب سركار خانم دكتر مريم اسكندري

دكتر مريم اسكندري

تاكستان ،روبروي اداره پست ،كوچه غريب ،ساختمان مهر ،طبقه سوم ،واحد ٥

٢٨٣٥٢٢٨٩1٠

٣

مطب تخصصي دكتر زهرا سادات فاطمي

دكتر زهرا سادات فاطمي

قزوين ،خيابان فردوسي جنوبي ،كوچه جانباز ،ساختمان نيكان

٢٨٣٣٢٤٢٣٩٩

٤

مطب مامايي سركار خانم دكتر عاطفه شكري قشﻼقي

دكتر عاطفه شكري قشﻼقي

الوند ،خيابان ده متري امام خميني ،روبروي داروخانه شكرگزار ،درمانگاه ﻻله

٢٨٣٢٢٣٦٣1٣

1

مطب تخصصي گوش ،حلق و بيني دكتر مهرداد كوكبي

دكتر مهرداد كوكبي

قزوين ،ميدان آزادي ،بن بست مينا ،ساختمان آزادي

٢٨٣٣٢٣٧٣٣٩

٢

مطب تخصصي دكتر نصراﷲ بياني

دكتر نصراﷲ بياني

قزوين ،خيابان خيام جنوبي ٤ ،راه شهرداري ،ساختمان پزشكان پاستور

٢٨٣٣٢٢٧٩٨٩

٣

آسايش جهان طب

اميرحسين فرخي

قزوين ،سه راه خيام ،ابتداي خيام جنوبي ،جنب بانك ملت

٢٨٣٣٢٣٤٨٩٢

زنان و زايمان

گوش حﻠق و بيني

درمانگاه ها و درمان هاي ويژه

1

درمانگاه شبانه روزي پونك

دكتر امير فرزانه

قزوين ،پونك ،بلوار نخبگان ،روبروي تپه آزمايش

٢٨٣٣٦٥٤٤٤٤

٢

مركز درماني ترك اعتياد ضحا

دكتر روح اﷲ كريمي

قزوين ،خيابان فردوسي شمالي ،نبش كوچه اكرام

٢٨٣٣٣٣٦٨٤٧

٣

آسايش جهان طب

اميرحسين فرخي

قزوين ،سه راه خيام ،ابتداي خيام جنوبي ،جنب بانك ملت

٢٨٣٣٢٣٤٨٩٢

درمان هاي ويژه

1

مركز درماني ترك اعتياد ضحا

دكتر روح اﷲ كريمي

قزوين ،خيابان فردوسي شمالي ،نبش كوچه اكرام

٢٨٣٣٣٣٦٨٤٧

٢

مطب تخصصي درد دكتر سيد محمد رضا حاجي سيد ابوترابي

سيد محمد رضا حاجي سيد ابوترابي

قزوين ،سبزه ميدان ،روبروي موزه ،ساختمان پزشكان مركزي

٢٨٣٣٢٢٧٧٤٤

1

مركز تصويربرداري و راديولوژي آرين

دكتر مهران حاجي بابايي

ﺗصويربرداري و راديولوژي
قزوين ،ابتداي خيابان فردوسي ،كوچه حمام پاك ،ساختمان پزشكان دي

٢٨٣٣٢٤٧٧٣٣

