
 

   

 پشتیبانی:شماره  

09116118793 

 

  لیست مراکز طرف قرارداد طرح سالمت

درصد 

 تخفیف
 شماره نام دکتر/مرکز تخصص آدرس شماره تماس

 33774699 
گلسار. بلوار استاد معین. نبش خیابان 

 شانزدهم.
 داروخانه

داروخانه دکتر پور 
  1 کاظمی

 _ 33569305 
سرگل بلوار معلم بین میدان مادر و 

روبروی موسسه زبان سفیر ساختمان 
 بهداد

  2 نیک کلینیک زیبایی

 09116595615 تخفیف ویژه
گلسار خیابان نواب باالی داروخانه 

 دکتر اریانفر ساختمان شفا
  3 نیلوفر عابد  ماما

- 32134110 
گلسار روبروی بیمارستان گلسار .برج  

13واحد  4کهن طبقه   
  4 لیال  دادگر دندانپزشک

     5  

- 09113472078 
خیابان نواب بن بست سوگند ساختمان 

 اکباتان طبقه پنجم
  6 نرجس فالح قاسمی  دندانپزشک

 _ 33231059 
 2ضیابری ساختمان ستاره شهر بلوک 

5واحد 3وطبقه   
رژیم درمانی و مشاوره 

 الغری
  7 نرجس میرراجعی

30%  33232973 
حاجی آباد جنب کلینیک بعثت کوی 

1الدن ططواف ساختمان   
  8 مهدی زاده/وفایی زاده مرکز شنوایی شناسی نوا

 _ 32122467 
چهارراه گلسار ساختمان پزشکان دانا 

33واحد  3طبقه   
متخصص گو ش و حلق و 

 بینی
  9 سمیه رشید شمالی

15% 17.پالک78گلسار.خیابان 32111997    10 مهدی تاج بخش متخصص کودکان 

15% 1منظریه ساخمان کریم طبقه  33621530    11 کلینیک منظریه کلینیک شبانه روزی 

15%  32128626 
چهارراه گلسار خیابان نواب کوچه 

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

 _ 33255164 
میدان الکانی ابتدای خیابان الکانی 

2ساختمان مهرآیین واحد  
  13 علیرضا دوستی جراح و دندانپزشک

10%  32129232 
صابرین.ابتدای گاباغ نماز. ساختمان 

9.واحد5ایرانمهر.طبقه   
کلینیک دندانپزشکی 

 ارکیده
  14 دکتر واحد

%20تا 15  32113315 
گلسار صابرین مجتمع پزشکی جاوید 

8واحد  3طبقه   
  15 زهرا شهابی دندان پزشک

%20تا 10  32135747 
خیابان نواب ساختمان دکتر بنیادی 

17واحد  5طبقه   
  16 نفیسه خانجانی دندان پزشک

%20تا 15  32135747 
 5خیابان نواب ساختمان بنیادی طبقه 

17واحد   
  17 زهرا مهران دندان پزشک



20%  32111814 
ابتدای بلوار نماز جنب پل صابرین 

 ساختمان فانیا
  18 سمیرا مقدس دندان پزشک

15%  32116419 
چهارراه گلسار بنت ااهدی پل بوسار 

2ساختمان سهیل طبقه   
  19 سارا محمدی دنداپزشکی

20%  32133689 
چهارراه گلسار.خیابان نواب.ساختمان 

18واحد6رازی.طبقه   
دندانپزشک-جراح   20 سید پریسا موسوی 

%10تا5  09120938900 
چهارراه گلسار ابتدای بلوار انصاری 
کوچه خوش پسند ساختمان ماهرو 

3طبقه   

 کاشت مو
 )خانم اخالصمند(

  21 کاشت مو رستا

%15الی  5  42213385 
نبش  یکاشف شرق ابانیخ جانیاله

18بن بست   
کلینیک پوست و مو 

 زیبایی
  22 کلینیک آراد

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

10واحد   
  23 سید بهادر رفیعی کلینیک زیبایی

%15تا10  32114093 
کوچه آبان خیابان نواب چهارراه گلسار 

4ساختمان آیدین طبقه   
یدرمان میو رز هیتغذ مطب   24 الهه پوریوسفی 

 _ 32110425 
چهارراه گلسار بسمت پل بوسار 

1ساختمان ذکریا رازی ط   
جراح و متخصص زنان و 

 زایمان
  25 سحر سقطی جاللی

20%  32135864 
چهارراه گلسار خبابان نواب ساختمان 

8واحد  4سپید طبقه   
  26 مریم غفوری مرکز مشاوره آفاق

20%  
321351534 

09111950890 

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

  27 سالومه صفاری پوست،مو،لیزر

10%  
32129232 

09211866369 

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

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

 تخفیف ویژه
09114293335 
09111344779 

رشت گلسار روبروی بیمارستان گیل 
13واحد  12برج کهن طبقه   

مرکز مراقبت از پوست و 
 مو بلیس

  29 نسیبه اللهی

 تخفیف ویژه
09118323135 
01332110678 

چهارراه گلسار خیابان نواب کوچه آبان 
7ساختمان افسون واحد   

  30 دکتر شقایق صفری مطب زیبایی

- 
09350616126 
09213255206 

رشت میدان صابرین برج پاسارگاد 
کلینیک دکتر کاوه فرائی نژ اد 4طبقه   

 بیوتی تراپیست
 بهاره ویشکائی 

 31  

- 33336836 
رشت. خیابان امام خمینی.چهارره 

 میکائیل
 رشت.خیابان نواب

  32 عینک پاستور عینک

 


