
   

 پشتیبانی:شماره  

09116118793 

 

  لیست مراکز طرف قرارداد طرح سالمت

درصد 

 تخفیف
 شماره نام دکتر/مرکز تخصص آدرس شماره تماس

%5الی  3  12535823  
 خیابان نواب نبش کوچهچهارراه گلسار 

19  
  1 ستاره کرباسی زاده داروخانه البرز

%30الی  10  
09900221104 
09116037398 

32135289 

چهارراه گلسار.خیابان بنت الهدی. 
 ساختمان آیال.طبقه دوم

  2 دکتر سیروس علوی کلینیک درد مهر

%30الی  10  42228655 
حشمت ساختمان  دانیم جانیاله

14و 13واحد  4طبقه  ایمیک  
  3 کلینیک کیمیا کلینیک پوست و زیبایی

10%  
حضور در مطب 

فقط شنبه و 
عصر چهارشنبه  

9-13501832  
09308251112 

4بلوار نماز.ساختمان آتیه.طبقه   
فوق تخصص جراحی 
پالستیک، زیبایی و 

 ترمیمی
  4 محمد طلوعی

15% 17.پالک78گلسار.خیابان 32111997    5 مهدی تاج بخش متخصص کودکان 

20%  32133750 
 گلباغ نماز.ساختمان  پزشکان اتیه . 

5.  واحد 7طبقه  
  6 سیده ندا حسین نژاد متخصص  کودکان

20%  93232129  
گلباغ نماز جنب پل صابرین ساختمان 

606آتیه واحد   

 متخصص قلب و عروق 
فلوشیپ اکوکاردیوگرافی 

 پیشرفته
  7 داریوش ساعد

%20الی  5  
33252911 

09120328295 
خیابان معلم.روبه روی استانداری. 

 ساختمان ونوس.طبقه اول
مرکز تخصصی ارتوز و 

 پروتز هیوا
  8 جالل قطبی

10%  33134517 
چهارراه گلسار جنب پل بوسار 

34واحد  3ساختمان پزشکان دانا طبقه   

فوق تخصص بیماریهای 
 گوارش و کبد

متخصص بیماریهای 
 داخلی

علی عرفانی کریم زاده 
  9 طوسی

10%  22613375  
ابتدای بلوار نماز.ساختمان .پزشکان 

5جرجانی.طبقه  
متخصص بیماریهای 

 داخلی
  10 محمد نصرتیان

10%  32115260 
چهارراه گلسار خیابان نواب ساختمان 

2پارس طبقه   
  11 حسین شیخ نژاد جراح و دندانپزشک

10% 7.پالک170گلسار.بلوارگیالن.خیابان 33780649   
ندانپزشکی ک دکلینی

 دایموند
محمدرضا قنبر بقایی   12  

%30تا20 192گلسار بلوار گیالن نبش خیابان 32007022   
 جراح و داندانپزشک

آبان( )کلینیک  
  13 درناز دولت پرست

10%  32125192 

چهارراه گلسار خیابان بخت پسند 
روبروی اداره کار ساختمان پزشکان 

3باران طبقه   

 دندانپزشک 
متخصص بیماریهای فک 

 و صورت
  14 زهرا علمی

10%  3605 
میدان صابرین.بلوار نماز.ساختمان 

6رویال.طبقه  
کلینیک دندانپزشکی 

 دیجیتال باران
فائزکیومرث   15  



20%  32133689 
چهارراه گلسار.خیابان نواب.ساختمان 

18واحد6رازی.طبقه   
ندانپزشکد-جراح   16 سید پریسا موسوی 

%20الی  10  32110206 
ن چهارراه گلسار.ابتدلی خیابان نواب.ب

 بست میخک. ساختمان پارسا
داندانپزشک_جراح   17 دکتر عسکری نژاد 

%40الی20  32131300 
پزشکان ان ساختم-صابرین

6ایرانمهر.طبقه   
ندانپزشکد-جراح   18 ایمان قهرمان 

 
10%  

32122360 
گلسار.بلوارسمیه.نبش بیمارستان 

5.ساختمان اکباتان.طبقه142گلسار.خیابان  

کلینیک دندانپزشکی 
 کودکان

  19 انوشه جنانی

10%  
32122345 
32122412 

چهارراه گلسار خیابان نواب بن بست 
201میخک ساختمان پارسا واحد   

متخصص گوش و حلق 
 وبینی و جراحی

  20 نگین نجمی

20%  32119662 
چهارراه گلسار خیابان نواب ساختمان 

 نواب طبقه اول
 پوست و زیبایی

 
 کلینیک گلسا
 )دکتر موسوی(

21  

%15تا10  09026327170 
ور خیابان بوسار نرسیده به میدان قلی پ

  5ساختمان جم طبقه 
کلینیک پوست وزیبایی 

 نیتا
حقیقیسپینود   22  

%15الی  5  42213385 
نبش  یکاشف شرق ابانیخ جانیاله

18بن بست   
کلینیک پوست و مو 

 زیبایی
  23 کلینیک آراد

%15تا10  33727667 
 گلسار بلوار نماز ابتدای شهرک بهشتی

 مجتمع پزشکی باران
  24 زهرا حجی مقدم مرکز پوست و مو ترنج

%205تا  33471461 
مهر فلکه گاز ایستگاه تاکسی مسکن 
 باالی داروخانه دکتر شهبازی

  25 کلینیک ونوس کلینیک زیبایی

%30تا10  32122995 
چهارراه گلسار خیابان نواب بعد از 

داروخانه دکتر سجودی ساختمان ایلیا 
5واحد  2طبقه   

  26 رنا غفاری کلینیک زیبایی

%30الی  10  42225434 
حشمت جنب  دانیم جانیاله

5طبقه  ایمیشفا ساختمان ک مارستانیب  
  27 سحر جوادی کلینیک زیبایی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
%25تا10  

32112022 
ساختمان کاسپین  98گلسار خیابان 

18واحد  
  28 کلینیک آفرینش کلینیک پوست و مو 

%30تا10  
32112081 
32112043 

جنب  هارراه گلسار کوچه عسکریچ
4دکتر اعالیی طبقه  داروخانه  

  29 شهربانو خرمی کلینیک زیبایی پارس

%30تا5  33238862 
خیابان بیستون باالی داروخانه سیف 

واحد  2پور داخل بن بست زحل طبقه 
4 

کلینیک زیبایی و مامایی 
 هیوا

  30 نعمتیان

%30الی 15  83321214  
صابرین بن بست پیوند ساختمان حانی 

6واحد  3طبقه   
  31 خانم صالحی کلینیک آرتادخت

%20تا10  
32111257 
32122192 

چهارراه گلسار کوچه عسگری بن بست 
 یاسمین ساختمان پارسا طبقه اول

 کلینیک زیبایی
معصومه امامی 

  32 سیگارودی

 
%50تا 20  

32122381 
ز ابتدای بلوار نماز جنب ساختمان البر

4ساختمان توکا طبقه   
پوست و زیبایی کلینیک 

 مهر
  33 محمدعلی چراغزاده



%20تا  5 89ساختمان آتیه  89گلسار خیابان  32110041    34 طیبه یوسف زاد کلینیک زیبایی 

 
%15تا 5  

پشت اداره اوقاف  78گلسار خیابان  33110271   35 هستی رساطلب کلینیک گیلما 

20%   _ 
جنب بانک  یمطهر ابانیخ یبندرانزل

 مسکن
  36 مرکز لیزر پارمین لیزر موهای زائد

%15تا10  32114093 
 کوچه آبانخیابان نواب چهارراه گلسار 

4ساختمان آیدین طبقه   
یدرمان میو رز هیتغذ مطب   37 الهه پوریوسفی 

%20تا10  32125887 
.ساختمان پزشکان 91گلسار.خیابان 

403.واحد4احسان.طبقه  
یم درمانیژتغذیه و ر مطب   38 شیال کاسبی 

20%  32115662 
چهارراه گلسار کوچه عسکری 

 ساختمان صدف طبقه دوم
جراح و متخصص زنان و 

 زایمان و نازائی
  39 رقیه شیرینکام

%30الی10  33570628 
.طبقه 74.پالک8رشتیان.نبش کوچه 
 سوم

ماه  مرکز مشاوره مامایی
 بانو

 لیال قهرمان
  40 سمیه سهرابی

20%  32135864 
چهارراه گلسار خبابان نواب ساختمان 

8واحد  4سپید طبقه   
  41 مریم غفوری مرکز مشاوره آفاق

25%  44546417 
کوچه ساسان  یمطهر ابانیخ یبندرانزل

26پالک  
  42 کیان فیزیوتراپی

20%  32120043 
ساختمان صابر طبقه  87گلسار خیابان 

4واحد  2  
مرکز مشاوره آرامش 

 زندگی
  43 مهرداد نامدار

%30الی 20  32114940 
چهارراه گلسار خیابان نواب ساختمان 

2فروردین طبقه   
مرکز مشاوره روانشناختی 

 راه سبز
  44 مرتضی ندافیان

%10الی  5   _ 
شهدا.کوچه داروخانه  ابانیفومن.خ

یشبانه روز  
  45 کلینیک لبخند کلینیک دندانپزشکی

10%  44548952 
ساختمان  یمطهر ابانیخ یبندرانزل

4پزشکان درنا طبقه   
 

  46 مهرزاد عمویی متخصص داخلی

20%  
321351534 

09111950890 

، از تقاطع سمت چپ 193گلسار،خ 
نقش جهان، طبقه سوم ساختمان  

وست،مو،لیزرپ   47 سالومه صفاری 

 


