
   

 پشتیبانی:شماره  

09116118793 

 

  لیست مراکز طرف قرارداد طرح سالمت

درصد 

 تخفیف
 شماره نام دکتر/مرکز تخصص آدرس شماره تماس

15%  44540807 

بندرانزلی خیابان مطهری روبروی 
آموزش و پرورش ساختمان رازی طبقه 

8واحد  4  
  1 الهه صیاد کلینیک زیبایی

%30الی  10  42228655 
حشمت ساختمان  دانیم جانیاله

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

15% 17.پالک78گلسار.خیابان 32111997    3 مهدی تاج بخش متخصص کودکان 

20%  32133750 
گلباغ نماز.ساختمان  پزشکان اتیه .  

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

10%  22613375  
ابتدای بلوار نماز.ساختمان .پزشکان 

5جرجانی.طبقه  
متخصص بیماریهای 

 داخلی
  5 محمد نصرتیان

15%  32128626 
چهارراه گلسار خیابان نواب کوچه 

 میالد کوی ولیعصر س پارند
  6 مهنوش توکلی فرد کلینیک حیات نو

10%  32115260 
چهارراه گلسار خیابان نواب ساختمان 

2پارس طبقه   
  7 حسین شیخ نژاد جراح و دندانپزشک

10%  32129232 
صابرین.ابتدای گاباغ نماز. ساختمان 

9.واحد5ایرانمهر.طبقه   
کلینیک دندانپزشکی 

 ارکیده
  8 دکتر واحد

%20تا 15  32113315 
گلسار صابرین مجتمع پزشکی جاوید 

8واحد  3طبقه   
  9 زهرا شهابی دندان پزشک

%20تا 15  32135747 
 5ساختمان بنیادی طبقه  خیابان نواب

17واحد   
  10 زهرا مهران دندان پزشک

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

 دایموند
محمدرضا قنبر بقایی   11  

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

 )کلینیک آبان(
  12 درناز دولت پرست

10%  32125192 

چهارراه گلسار خیابان بخت پسند 
روبروی اداره کار ساختمان پزشکان 

3باران طبقه   

 دندانپزشک 
متخصص بیماریهای فک 

 و صورت
  13 زهرا علمی

10%  3605 
میدان صابرین.بلوار نماز.ساختمان 

6رویال.طبقه  
کلینیک دندانپزشکی 

 دیجیتال باران
  14 کیومرث فائز

20%  32133689 
گلسار.خیابان نواب.ساختمان چهارراه 

18واحد6رازی.طبقه   
دندانپزشک-جراح   15 سید پریسا موسوی 

%20الی10  32130586 
ساختمان گلستانه  95گلسار خیابان 

3واحد  
  16 کلینیک دی پوست  و مو

20%  32119662 
چهارراه گلسار خیابان نواب ساختمان 

 نواب طبقه اول
 پوست و زیبایی

 
 کلینیک گلسا
 )دکتر موسوی(

17  



%15الی10  09026327170 
خیابان بوسار نرسیده به میدان قلی پور 

  5ساختمان جم طبقه 
کلینیک پوست وزیبایی 

 نیتا
  18 سپینود حقیقی

%15الی  5  42213385 
نبش  یکاشف شرق ابانیخ جانیاله

18بن بست   
کلینیک پوست و مو 

 زیبایی
  19 کلینیک آراد

%15تا10  33727667 
شهرک بهشتی  گلسار بلوار نماز ابتدای

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

%205تا  33471461 
فلکه گاز ایستگاه تاکسی مسکن مهر 

 باالی داروخانه دکتر شهبازی
  21 کلینیک ونوس کلینیک زیبایی

%30تا10  32122995 
چهارراه گلسار خیابان نواب بعد از 

داروخانه دکتر سجودی ساختمان ایلیا 
5واحد  2طبقه   

  22 رنا غفاری کلینیک زیبایی

%30الی  10  42225434 
حشمت جنب  دانیم جانیاله

5طبقه  ایمیشفا ساختمان ک مارستانیب  
  23 سحر جوادی کلینیک زیبایی

10%  44544211 
بندرانزلی خیابان مطهری جنب 

فروشگاه کاچیران مطب پزشکی پندار 
1طبقه   

  24 کلینیک پندار پوست و لیزر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
%25تا10  

32112022 
ساختمان کاسپین  98گلسار خیابان 

18واحد  
  25 کلینیک آفرینش کلینیک پوست و مو 

%30تا10  
32112081 
32112043 

جنب  هارراه گلسار کوچه عسکریچ
4دکتر اعالیی طبقه  داروخانه  

  26 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

  27 نعمتیان

%30الی 15  83321214  
صابرین بن بست پیوند ساختمان حانی 

6واحد  3طبقه   
  28 خانم صالحی کلینیک آرتادخت

%20تا5  34430028 
 3خمام. بلوار معلم فروشگاه رائی طبقه 

10واحد   
  29 سید بهادر رفیعی کلینیک زیبایی

20%   _ 
جنب بانک  یمطهر ابانیخ یبندرانزل

 مسکن
زائد لیزر موهای   30 مرکز لیزر پارمین 

%15تا10  32114093 
کوچه آبان خیابان نواب چهارراه گلسار 

4ساختمان آیدین طبقه   
یدرمان میو رز هیتغذ مطب   31 الهه پوریوسفی 

%20تا10  32125887 
.ساختمان پزشکان 91گلسار.خیابان 

403.واحد4احسان.طبقه  
یم درمانیژتغذیه و ر مطب   32 شیال کاسبی 

20%  32115662 
چهارراه گلسار کوچه عسکری 

 ساختمان صدف طبقه دوم
جراح و متخصص زنان و 

 زایمان و نازائی
  33 رقیه شیرینکام

20%  32135864 
چهارراه گلسار خبابان نواب ساختمان 

8واحد  4سپید طبقه   
  34 مریم غفوری مرکز مشاوره آفاق

25%  44546417 
کوچه ساسان  یمطهر ابانیخ یبندرانزل

26پالک  
  35 کیان فیزیوتراپی



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

یشبانه روز  
  36 کلینیک لبخند کلینیک دندانپزشکی

10%  44548952 
ساختمان  یمطهر ابانیخ یبندرانزل

4پزشکان درنا طبقه   
 

  37 مهرزاد عمویی متخصص داخلی

20%  
321351534 

09111950890 

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

  38 سالومه صفاری پوست،مو،لیزر

10%  
32129232 

09211866369 

رشت، میدان صابرین، ابتدای بلوار 
نماز، ساختمان ایرانمهر، طبقه پنجم، 

) مطب دکتر عسگری نژاد(واحد نهم  
  39 دکتر واحد مرکز دندانپزشکی ارکیده

 


