
تلفنادرسنام مديريت نام مركزرديف

٢٨٣٣٢٣٨1٩٧قزوين، سه راه خيام، نبش كوچه شهيد نوري فرد (حمام پاك)، ساختمان پزشكان مهردكتر سعيد فارسيمطب خصوصي دكتر سعيد فارسي 1
٢٨٣٣٦٥٤٤٤٤قزوين، پونك، بلوار نخبگان، روبروي تپه آزمايشدكتر امير فرزانهدرمانگاه شبانه روزي پونك ٢
٢٨٣٣٣٤٧٣٣٢قزوين، خيابان عدل، جنب بانك پارسيان، ساختمان ميرعماد، طبقه سوم، واحد 1٠دكتر فائزه مير ميرانمطب دندانپزشكي دكتر فائزه مير ميران ٣
٢٨٣٣٢٢٣٧٢٠قزوين، فردوسي جنوبي، كوچه امير امجد، ساختمان سالمت، طبقه دومدكتر سمانه صابرمطب دندانپزشكي دكتر سمانه صابر٤
٢٨٣٣٣٤٩٦٦٧قزوين، خيابان نادري شمالي، طبقه فوقاني داروخانه رازيدكتر پگاه دستجرديمطب دندانپزشكي دكتر پگاه دستجردي ٥
٢٨٣٥٢٤٥٥٤٥تاكستان، خيابان امام، كوچه عدالت، ساختمان پزشكان مهردكتر جالل رحمانيمطب دندانپزشكي دكتر جالل رحماني ٦
٢٨٣٢٢٢٢٣٨٩الوند، ده متري امام، باالي داروخانه دكتر شكرگزاردكتر مهرناز وكيل هامطب دندانپزشكي دكتر مهرناز وكيل ها ٧
٢٨٣٣٣٥٨٢٧٣قزوين، ميدان عدل، نرسيده به پاساژ ايرانيان، ساختمان پزشكان اهورا، طبقه اول، واحد ٤دكتر پروين امينيمطب تخصصي دكتر پروين اميني ٨
٢٨٣٣٢٤٤٧٣٠قزوين، خيام جنوبي، كوچه خضري، پ 1٣٧دكتر سارا حقيقت ناصريمركز تخصصي ارتودنسي دكتر سارا حقيقت ناصري ٩

٢٨٣٣٣٥٦٧٣٧قزوين، بلوار شمالي، باالتر از مسجد محمد رسول، ساختمان ٥٣٠دكتر مجيد رجبيكلينيك تخصصي الغري، تناسب اندام و ليزرتراپي دكتر مجيد رجبي 1
٢٨٣٥٢٢٦٢٢٢تاكستان، چهارراه عقاري، جنب درمانگاه رضادكتر مهدي رحمانيكلينيك زيبايي دكتر مهدي رحماني ٢
٢٨٣٣٢٤٣٢٠٩قزوين، سبزه ميدان، ابتداي نادري، بن بست كاوه، طبقه همكف درمانگاه المهديدكتر مريم ارشاديمطب زيبايي دكتر مريم ارشادي ٣
٢٨٣٣٣٥٨٢٧٣قزوين، ميدان عدل، نرسيده به پاساژ ايرانيان، ساختمان پزشكان اهورا، طبقه اول، واحد ٤دكتر پروين اميني مطب تخصصي دكتر پروين اميني ٤
٢٨٣٢٢٣٣٣٩٩الوند، خيابان 1٠ متريبهنوش كائدزاده بهدارونديبخش پوست و موي درمانگاه شبانه روزي مهر ٥

٢٨٣٣٢٣٢٩1٣ قزوين، ٤ راه شهرداري، به سمت فردوسي، طبقه ٤ ساختمان پزشكان خيام، واحد 1٣دكتر علي بريري، سركار خانم تينا افالطونيمركز تخصصي زيبايي پروشات ٦

٢٨٣٣٢٢٤11٠قزوين، خيابان فردوسي، باالتر از سه راه شهرداري، ساختمان پزشكان آرياسيد عباس سياهپوشمركز فيزيوتراپي آريا 1
٢٨٣٣٢٣٧٩٦٣الوند، خيابان امام خميني، روبروي داروخانه ابوترابيمهدي محمد رحيمي هافيزيوتراپي البرز ٢

٢٨٣٥٢٣٠٠11تاكستان، خيابان امام، روبروي بانك شهر، ساختمان توحيددكتر سيد فريار پوراحمديآزمايشگاه پارس1
٢٨٣٣٢٤٣٠٤٨قزوين، چهارراه خيام، پالك 1٧1دكتر سيد محمدمهدي ميرجليليآزمايشگاه پيشرو ٢

٢٨٣٣٢٣٨٥٣٨ قزوين، خيابان شهرداري، مابين خيابان هاي شهرداري و فردوسي، روبروي ساختمان پزشكان خيام، طبقه اول، واحد ٢ سمانه زاهديانمركز مشاوره و خدمات روانشناسي آمين 1
٢٨٣٥٢٤٩٤٩٤تاكستان، خيابان امام، روبروي اداره پست، كوچه رسالت ٢1مهدي طاهرخانيمركز مشاوره و خدمات روانشناختي رهگشا، تاكستان ٢
٢٨٣٣٣٦٨٧٦٧قزوين، خيابان خيام، روبروي كوچه پورحيدري، طبقه دومفاطمه رحمتيمركز مشاوره انتخاب نو ٣

٢٨٣٣٢٢٢1٤٥قزوين، خيابان فردوسي جنوبي، كوچه نسترن، ساختمان پزشكان نسترندكتر سعيد قاجاركلينيك فوق تخصصي جراحي چشم بينا 1
٢٨٣٣٢٢٨٥٠1قزوين، خيابان فردوسي، نرسيده به ٤ راه فردوسي، ساختمان پزشكان بارانداود نعمتيمركز اپتومتري داود نعمتي ٢
٢٨٣٣٢٢٦٤٩٤قزوين، فردوسي جنوبي، نرسيده به ٤ راه فردوسي، روبروي كوچه آتشگرانمحمد عيوضيمركز عينك آفتاب ٣
٢٨٣٣٢٢٩٦٢٠قزوين، خيابان شهيد انصاري، بعد از ورودي پاركينگ شهيد انصاري، بن بست ولدآباديعلي اكبر گراميمركز بينايي سنجي و عينك فرشته نور ٤
٢٨٣٣٢٤٣٠٦1قزوين، خيابان فردوسي جنوبي، باالي امير امجد، نبش كوچه نسترنمحمد جعفر موذن نمازعينك علي ٥
٢٨٣٢٢٢٠٢٥٧ قزوين، الوند، خيابان 1٠ متري امام، كوچه 1٠، پالك ٣،محمد رضا محمد علي هااپتومتري و عينك گلبرگ ٦
٢٨٣٥٢٢٦٨11تاكستان، بلوار امام، جنب ميراث فرهنگي سعيد رحمانيمركز اپتومتري و عينك ديده ٧
٢٨٣٣٢٢٦٠٤٤ قزوين، نادري، اول پل هوايي، نبش امير امجد، باالي فرش لشكريسيد كريم سيد عليخانيمركز بينايي سنجي و عينك تماشا ٨
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٢٨٣٣٢٣٤٨٩٢قزوين، سه راه خيام، ابتداي خيام جنوبي، جنب بانك ملتاميرحسين فرخيآسايش جهان طب ٩

٢٨٣٣٣٥٥11٧قزوين، فردوسي شمالي، روبروي بيمارستان دهخدا، نبش كوچه ياس، ساختمان ساسان، طبقه ٢، واحد ٩دكتر سحر عليجانيمركز خدمات مشاوره و مامايي آرماني 1
٢٨٣٥٢٢٨٩1٠تاكستان، روبروي اداره پست، كوچه غريب، ساختمان مهر، طبقه سوم، واحد ٥دكتر مريم اسكندريمطب سركار خانم دكتر مريم اسكندري ٢
٢٨٣٣٢٤٢٣٩٩قزوين، خيابان فردوسي جنوبي، كوچه جانباز، ساختمان نيكاندكتر زهرا سادات فاطميمطب تخصصي دكتر زهرا سادات فاطمي ٣
٢٨٣٢٢٣٦٣1٣الوند، خيابان ده متري امام خميني، روبروي داروخانه شكرگزار، درمانگاه اللهدكتر عاطفه شكري قشالقيمطب مامايي سركار خانم دكتر عاطفه شكري قشالقي ٤

٢٨٣٣٢٣٧٣٣٩قزوين، ميدان آزادي، بن بست مينا، ساختمان آزاديدكتر مهرداد كوكبيمطب تخصصي گوش، حلق و بيني دكتر مهرداد كوكبي 1
٢٨٣٣٢٢٧٩٨٩قزوين، خيابان خيام جنوبي، ٤ راه شهرداري، ساختمان پزشكان پاستوردكتر نصراهللا بيانيمطب تخصصي دكتر نصراهللا بياني ٢
٢٨٣٣٢٣٤٨٩٢قزوين، سه راه خيام، ابتداي خيام جنوبي، جنب بانك ملتاميرحسين فرخيآسايش جهان طب ٣

٢٨٣٣٦٥٤٤٤٤قزوين، پونك، بلوار نخبگان، روبروي تپه آزمايشدكتر امير فرزانهدرمانگاه شبانه روزي پونك 1
٢٨٣٣٣٣٦٨٤٧ قزوين، خيابان فردوسي شمالي، نبش كوچه اكرام دكتر روح اهللا كريميمركز درماني ترك اعتياد ضحا ٢
٢٨٣٣٢٣٤٨٩٢قزوين، سه راه خيام، ابتداي خيام جنوبي، جنب بانك ملتاميرحسين فرخيآسايش جهان طب ٣

٢٨٣٣٣٣٦٨٤٧قزوين، خيابان فردوسي شمالي، نبش كوچه اكرامدكتر روح اهللا كريميمركز درماني ترك اعتياد ضحا 1
٢٨٣٣٢٢٧٧٤٤قزوين، سبزه ميدان، روبروي موزه، ساختمان پزشكان مركزي سيد محمد رضا حاجي سيد ابوترابي مطب تخصصي درد دكتر سيد محمد رضا حاجي سيد ابوترابي ٢

٢٨٣٣٢٤٧٧٣٣ قزوين، ابتداي خيابان فردوسي، كوچه حمام پاك، ساختمان پزشكان دي دكتر مهران حاجي باباييمركز تصويربرداري و راديولوژي آرين 1
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