تخصص

نوع مرجع

نام مرجع

استان

شهر

قم

قم

قم

قم

علوم آزمايشگاهي آزمايشگاه

قم

قم

علوم آزمايشگاهي آزمايشگاه آزمايشگاه تشخیص طبي شفا

ابتدای کوچه  72جنب راديولوژی ايران آزمايشگاه شفا

قم

قم

علوم آزمايشگاهي آزمايشگاه آزمايشگاه تشخیص طبي پويا

فلکه شهید زين الدين جنب داروخانه دکتر يزديان آزمايشگاه پويا

02536662917

قم

قم

علوم آزمايشگاهي آزمايشگاه

آزمايشگاه دانش

خیابان باجک کوچه 10پالک  ،19آزمايشگاه دانش

02537727066

قم

قم

علوم آزمايشگاهي آزمايشگاه

آزمايشگاه دکتر مصدق

خیابان هفت تیر.کوچه.7پالک.14ساختمان اشراق .آزمايشگاه دکتر مصدق

02536602528

قم

قم

علوم آزمايشگاهي آزمايشگاه

آزمايشگاه دی

خیابان طالقاني روبروی زايشگاه ايزدی آزمايشگاه دی

02537716636

قم

قم

علوم آزمايشگاهي آزمايشگاه

آزمايشگاه زکريا

خیابان امام ،نرسیده به تقاطع کیوانفر ،آزمايشگاه زکريا

02536602556

قم

قم

علوم آزمايشگاهي آزمايشگاهآزمايشگاه سینا(کاظم حاج حسیني)

نیروگاه ،خیابان توحید ،ابتدای خیابان جواداالئمه ،پالک  ،6آزمايشگاه سینا

02538828872

قم

قم

آزمايشگاه آزمايشگاه طبي و پاتولوژی ايران

کوچه  7شهید وفايي پالک  15آزمايشگاه ايران

02532615640

قم

قم

علوم آزمايشگاهي آزمايشگاه

خیابان  20متری شهید بهشتي پالک 332

02536622922

قم

قم

آزمايشگاه ولي عصر (عج)محمدکبیريان-
علوم آزمايشگاهي آزمايشگاه

)عج(45متری صدوق -آزمايشگاه ولي عصر

02532920012

قم

قم

میدان سعیدی ابتدای خیابان شهدای هفتم تیر پالک  19آزمايشگاه پاتوبیولوژی کیمیا

02536505413

قم

قم

علوم آزمايشگاهي آزمايشگاه

آزمايشگاه پالسما

خیابان البرز-البرز21

02532815640

قم

قم

آزمايشگاه

ازمايشگاه رازی

خبابان امام موسي صدر بین43و45

02536705252

قم

قم

تشخیص طبي بوعلي

خیابان شهداء کوچه  34آزمايشگاه بوعلي

02537749051

علوم آزمايشگاهي آزمايشگاه آزمايشگاه آرمان-علیرضا رحیمي

پاتولوژی

پاتولوژی

پاتولوژی

آزمايشگاه امین

آزمايشگاه قائم عج

آزمايشگاه پاتوبیولوژی کیمیا (عبدالرضا اشتری)
آزمايشگاه

علوم آزمايشگاهي آزمايشگاه

آدرس

تلفن

خیابان باجک ،روبروی تاالر طاوس ،آزمايشگاه آرمان

02537713950

خیابان صفائیه کوچه بیگدلي پالک  23آزمايشگاه امین

02537740783
02537600517

استان

شهر

قم

قم

علوم آزمايشگاهي آزمايشگاه

قم

قم

علوم آزمايشگاهي آزمايشگاه

قم

قم

السالم(45متری شهید صدوقي-خیابان بوعلي سینا-جنب مسجد تولیت-بیمارستان حضرت علي ابن ابیطالب02531138777
)علیهالسالم)
بیمارستان حضرت علي ابن ابیطالب(علیه
پزشک عمومي بیمارستان

قم

قم

میدان مطهری،خیابان مولوی ،بیمارستان حضرت آيت اله العظمي گلپايگاني

02536161111

قم

قم

خیابان باجک ،کوچه  ،10درمانگاه تخصصي داخلي صدرا

02537712825

قم

قم

زنبیل آباد  ،میدان شهید صدوقي  ،ساختمان خاتم  ،طبقه سوم  ،واحد 12

02532940718

قم

قم

میدان سعیدی-خیابان  7تیر-کوچه اول

02536505366

قم

قم

تصوير برداری

قم 19دی کوچه  10ساختمان فرجاد

02537720085

قم

قم

تصوير برداری راديولوزی و سونوگرافي صبا

45متری عمار ياسر ،بعد از کوچه  ،1ساختمان دکتر کرماني ،سونوگرافي و راديولوژی صبا

02537711515

قم

قم

تصوير برداریسونوگرافي و راديولوژی میالد

خیابان هفت تیر ساختمان میالد مطب دکتر ماليي

02536505152

قم

قم

تصوير برداری

بلوار امین کوچه شماره  7پالک 16

02532615485

قم

قم

برداریسونوگرافي و راديولوژی دکتر خسروی
تصوير مرکز

قم  -میدان صدوق  -ابتدای عطاران  -ساختمان تسنیم  -واحد منفي 1

02532919919

قم

قم

مرکز سونوگرافي و راديولوژی پويا
تصوير برداری

جنب بانک تجارت ،ساخمتمان پزشکان پويا ،طبقه زيرزمین

02537748912

قم

قم

قم -بلوار جمهوری  -نبش میدان سپاه  -ساختمان نور  -طبقه اول  -پزشکي هسته ای نور

02532946032

قم

قم تحصیالت غیر پزشکيداروخانه حضرت ابوالفضل(علیه السالم)

قم خیابان امامزاده ابراهیم مقابل  20متری مطهری

02538749788

قم

داروخانه داروخانه الهادی(حوزه علمیه قم)

میدان الهادی داروخانه الهادی

02536616112

قم

تخصص

نوع مرجع

بیمارستان

نام مرجع

آدرس

تلفن

پارس

قم خیابان امام زاده ابراهیم فلکه معصومیه جنب بانک صادرات

02538833598

پاستور

میدان سعیدی ابتدای خیابان فرهنگ روبری مسجد فرهنگ آزمايشگاه پاستور

02536632787

بیمارستان گلپايگاني

پزشک عمومي تخصصي درمانگاه تخصصي داخلي صدرا
ارولوژی

تخصصي

سید علي تحويلدار

جراحي عمومي تخصصي مطب دکتر حسین مرتضوی
تابش

کلینیک کیمیا

راديوتراپي تصوير برداری پزشکي هسته ای نور قم

ساير

استان

شهر

تخصص

نوع مرجع

نام مرجع

آدرس

تلفن

قم

قم

داروساز

داروخانه

داروخانه دکتر موحد

قم.خیابان  19دی.بین کوچه  71و .73پالک .1311جنب درمانگاه دی

02537712070

قم

قم

داروساز

داروخانه

داروخانه دکتر آسیب پور

روبروی تاالر طاووس جنب درمانگاه دی

02537712090

قم

قم

داروساز

داروخانه داروخانه دکتر اسماعیل بیگ

خیابان امامزاده ابراهیم -نبش کوچه  -12داروخانه دکتر اسماعیل بیگ

02538811250

قم

قم

داروساز

داروخانه

داروخانه دکتر امیرابراهیمي

خیابان  15خرداد خیابان نوبهار نبش کوچه 42

02537779885

قم

قم

داروساز

داروخانه

داروخانه دکتر اورعي

قم-جعفريه-بلوار امام خمیني-بعد فلکه جهاد سمت راست

02536222301

قم

قم

داروساز

داروخانه

داروخانه دکتر اکرمي

قم-خیابان بیست متری شهیدبهشتي-روبروی ده متری امیرلمومنین

02536600140

قم

قم

داروساز

داروخانه

داروخانه دکتر بیات

بلوار امین ک 5ساختمان پزشکان امین

02532908666

قم

قم

داروساز

داروخانه

داروخانه دکتر تهذيبي

صفايیه

02537742034

قم

قم

داروساز

داروخانه داروخانه دکتر حاجي محمدی

خیابان امامزاده ابراهیم -بلوار سوم خرداد -نبش کوچه  -5داروخانه دکتر حاجي محمدی

02538845151

قم

قم

داروساز

داروخانه

داروخانه دکتر حاجي مهدی خیابان نیروگاه ،میدان امیني بیات ،شاهد يکم ،داخل درمانگاه خیريه امام صادق (ع) ،داروخانه دکتر حاجي مهدی 02538755002

قم

قم

داروساز

داروخانه

داروخانه دکتر حجری

قم بلوار صدوق نبش خیابان  20متری امام حسین (ع)

02532902426

قم

قم

داروساز

داروخانه

داروخانه دکتر حسیني

45متری صدوق نبش کوچه  53داروخانه دکتر حسیني

02532904555

قم

قم

داروساز

داروخانه

داروخانه دکتر خوش لهجه

24متری مطهری پالک  157داروخانه دکتر خوش لهجه

02536633689

قم

قم

داروساز

داروخانه

داروخانه دکتر رضواني 20متری شهید بهشتي -خیابان چمران -روبروی درب اورژانش بیمارستان شهید بهشتي -داروخانه دکتر رضواني02536600526

قم

قم

داروساز

داروخانه

داروخانه دکتر روحاني

کهک .خ جهاد.ک شهید جانعلي .داروخانه دکترروحاني

02534223477

قم

قم

داروساز

داروخانه

داروخانه دکتر زينالي

بنیاد-شهرک ايثار-جنب درمانگاه ناباروری جهاددانشگاهي

02532705653

استان

شهر

تخصص

نوع مرجع

نام مرجع

آدرس

تلفن

قم

قم

داروساز

داروخانه

داروخانه دکتر فتحي

جنب بیمارستان ولیعصر (عج) داروخانه دکتر فتحي

02532886641

قم

قم

داروساز

داروخانه

داروخانه دکتر قره باقری پريسان ،بلوار دانشگاه ،خیابان شهید نواب صفوی ،جنب درمانگاه شبانه روزی پرديسان ،داروخانه دکتر قره باقری 02532806320

قم

قم

داروساز

داروخانه

داروخانه دکتر قوامیان

خیابان امام خمیني  -جنب مسجد کامکار  -پ 414

02536620470

قم

قم

داروساز

داروخانه

داروخانه دکتر مبیني

خیابان زاويه ،بین کوچه  6و 8

02537205847

قم

قم

داروساز

داروخانه

داروخانه دکتر متقي

نیروگاه نرسیده به میدان توحید نبش10متری سمیه

02538832424

قم

قم تحصیالت غیر پزشکيداروخانه

داروخانه دکتر محدث

خیابان انديشه داروخانه شبانه روزی دکتر محدث

02532811995

قم

قم

داروساز

داروخانه

داروخانه دکتر مريدی

خیابان آذر -بین کوچه  58و  -60داروخانه دکتر مريدی

02537205016

قم

قم

داروساز

داروخانه

داروخانه دکتر معارف وند

خیابان خیام -نبش کوچه  -26داروخانه دکتر معارف وند

02536629003

قم

قم

داروساز

داروخانه

داروخانه دکتر کاوياني

بلوار نیايش جنب درمانگاه دندانپزشکي سینا داروخانه دکتر کاوياني

02537741900

قم

قم

داروساز

داروخانه

داروخانه دکتر کبیری

پرديسان بلوار آزادی خیابان شهید اقلیمي

02532628329

قم

قم

داروساز

داروخانه

داروخانه دکتر يعقوبي

بعد از 45متری عمار ياسر گذر صادق داروخانه دکتر يعقوبي

02537716760

قم

قم

داروساز

داروخانه

داروخانه دکتررعیت

شهرک مهديه خیابان انتظار روبروی کوی ۱۹

02532960084

قم

قم

داروساز

داروخانه داروخانه شبانه روزی امام رضا (ع)

نبش میدان شهید صدوقي

02532900300

قم

قم

داروساز

داروخانه

ساختمان نخل داروخانه شبانه روزی اکسیر

02536627385

قم

قم

داروساز

داروخانه داروخانه شبانه روزی دکتر شیخ

قم  .خ  19دی  .مابین ش  . 71 - 69داروخانه دکتر شیخ

02537711166

قم

قم تحصیالت غیر پزشکيداروخانه داروخانه شبانه روزی نوزده دی

جنب بیمارستان کامکار داروخانه  19دی

02537702216

داروخانه شبانه روزی اکسیر

نوع مرجع

آدرس

تلفن

نام مرجع

استان

شهر

تخصص

قم -خیابان هنرستان(بسیج)-بین کوچه  10و 12

02537745214

قم

قم

داروساز

داروخانه عطاران

خیابان عطاران تقاطع بلوار جمهوری ساختمان میالد داروخانه عطاران

02532942264

قم

قم

داروساز

داروخانه

بنیاد -شهرک امام خمیني -خیابان لقمان حکیم -داروخانه قائم (عج)

02532703496

قم

قم

داروساز

داروخانه

داروخانه قائم (عج)

بلوار امام خمیني (ره) بعد از فلکه سمت راست داروخانه مداوا

02536222224

قم

قم

داروساز

داروخانه

داروخانه مداوا

خیابان ارم بعد از پاساژ قدس داروخانه نصر

02537743537

قم

قم

داروساز

داروخانه داروخانه نصر(محمد علي ناصر)
داروخانه هالل احمر

خیابان هفت تیر کوچه شماره  1داروخانه هالل احمر

02536505444

قم

قم

ساير

داروخانه

روبروی درب اصلي امامزاده سیدعلي داروخانه پارسیان

02537771545

قم

قم

داروساز

داروخانه

داروخانه پارسیان

02536613673

قم

قم

داروساز

داروخانه

دکتر سبزه کار

میدان سعیدی بلوار نیروی هوايي داروخانه دکتر سبزه کار

قم

قم

داروساز

داروخانه

دکتر میرهاشمي

قم 45متری عمار ياسر جنب مسجد امام حسین داروخانه دکتر میرهاشمي

02537703001

قم

قم

داروساز

داروخانه

دکتر ورمزياری

پرديسان خیابان البرز بین کوچه  17و  19پالک 32

02532814379

قم

قم

داروساز

داروخانه

دکتر يزديان

قم  -میدان شهید زين الدين

02536664011

قم

قم

داروساز

داروخانه

دکتروامق

خیابان شهید کلهری بعداز فلکه برادران کلهری جنب درمانگاه قائم

02537201990

قم

قم

داروساز

داروخانه

مسعود زمردکیا

قم نیروگاه زير پل امیني بیات نبش کوی توحید  27داروخانه شبانه روزی زمردکیا

02538753985

قم

قم

داروساز

داروخانه

معین

متری شهید بهشتي پالک 20 531

02536610559

قم

قم

درمانگاه

بقیة االعظم

خیابان شهید فاطمي کوچه  7درمانگاه تخصصي بقیه ا ...قم

02537102222

قم

قم

درمانگاهخیريه خدمه اهل البیت (علیهم السالم)

متری عمارياسر-کوچه 55 27

02537760101

داروخانهداروخانه شفا(حمیدرضا حاج آقاجاني

تخصص

استان

شهر

قم

قم

درمانگاهدارالشفا ال محمد (محمدحسین اشعری

قم

قم

درمانگاه دارالشفاء حضرت مهدی (عج )

قم

قم

درمانگاهدرمانگاه خیريه امام صادق علیه السالم

قم

قم

درمانگاه

قم

قم

درمانگاهدرمانگاه شبانه روزی قران وعترت(ع)

قم

قم

درمانگاه

قم

قم

درمانگاه

درمانگاه شبانه روزی نور

قم

قم

درمانگاه

درمانگاه قائم

30متری کلهری بعد از فلکه مجیديه درمانگاه قائم

قم

قم

درمانگاه

کلینیک دندانپزشکي مینا

بلوار امین  45متری صدوق کوچه  2نبش میدان مفتح

02532616140

قم

قم

کلینیک دندانپزشکي نگین
ساير درمانگاه دندان پزشکي

قم.بلوار امین.کوچه .21شماره 5

02532945077

قم

قم

درمانگاه دی (سیدروح اله طاهايي)
پزشک عموميدرمانگاه عمومي

خیابان 19دی ،بین کوچه  71و  ،73پالک  ،1311درمانگاه دی

02537710771

قم

قم

پزشک عموميدرمانگاه عموميدرمانگاه شبانه روزی ابوريحان

قم45 -متری شهید صدوقي  -نبش ک 53

02532911941

قم

قم

درمانگاه شبانه روزی امام سجاد(ع)
پزشک عموميدرمانگاه عمومي

خیابان توحید ،بلوار حافظ ،نبش کوچه  ،1درمانگاه شبانه روزی امام سجاد (ع)

02538827576

قم

قم

عموميشبانه روزی مهراد(علي اصغر اکرمي)
پزشک عموميدرمانگاهدرمانگاه

خیابان بیست متری شهیدبهشتي-روبروی ده متری امیرلمومنین

02536700011

قم

قم

پزشک عموميدرمانگاه عموميدرمانگاه شبانه روزی پرديسان

بلوار دانشگاه خیابان نواب درمانگاه شبانه روزی پرديسان

02532806330

قم

قم

میدان جانبازان جنب مصلي قدس درمانگاه عمومي شبانه روزی مصلي

02537742034

ساير

نوع مرجع

آدرس

تلفن

نام مرجع

میدان امام ابتدای جاده قديم تهران

02536600090

قم .جمکران  .روبروی درب  2مسجد مقدس جمکران

02537256048

قم نیروگاه بلوار شاهد کوی1

02538844040

خیابان امام ابتدای خیابان 20متری شهید بهشتي درمانگاه شهید فتاحي

02536600111

روبروی مدرسه حجتیه  -درمانگاه شبانه روزی قرآن و عترت (ع)

02537741525

درمانگاه شبانه روزی مهر

قم-بلوار امام خمیني میدان شهیدزين الدين

02536664010

درمانگاه نور

02537222244
02537209013

درمانگاه خیريه شهید فتاحي

درمانگاه عمومي شبانه روزی مصلي
درمانگاه عمومي

نام مرجع

نوع مرجع

استان

شهر

تخصص

قم

قم

ارتودنسي

قم

قم دندانپزشک عموميدندان پزشکي

قم

قم دندانپزشک عموميدندان پزشکي مطب دکتر مريم قطبي

بلوار امین ،کوچه  ،7ساختمان پزشکان عرفان ،مطب دکتر قطبي

قم

قم دندانپزشک عموميدندان پزشکي مطب دکتر مهدی آقاجاني

بلوار امین ،کوچه  ،َ 7ساختمان پزشکان عرفان ،مطب دکتر آقاجاني

02532615416

قم

قم

تجهیزات پزشکي پاسکال
ساير شرکت تجهیزات پزشکي

خیابان امام خمیني روبروی دارايي پزشکي پاسکال

02536618081

قم

قم

ابتدای بلوار ساالريه

02532934784

قم

قم

قم –  45متری صدوق – بین کوچه  34و  – 36شماره  – 14واحد 3

02532922151

قم

قم

هفت تیر ،نبش کوچه 2

02536649500

قم

قم

فیزيوتراپي

فیزيوتراپي

توان مهر

قم خیابان 19دی پالک 280

02537707054

قم

قم

فیزيوتراپي

فیزيوتراپي

فیزوتراپي سپهران

خ صفائیه کوی  39مجتمع سپهران طبقه پائین فیزيوتراپي سپهران

02537747744

قم

قم

فیزيوتراپي

فیزيوتراپي

فیزيو تراپي کیمیا

بلوار آزادی (کانال) ،بلوار  22بهمن ،خیابان شهیدان اقلیمي ،بین کوی يک و سه

02532628494

قم

قم

فیزيوتراپي

فیزيوتراپي

فیزيوتراپي ايران

خیابان آذر بین کوچه  72و  74فیزيوتراپي ايران

02537600131

قم

قم

فیزيوتراپي

فیزيوتراپي

فیزيوتراپي بهاران

خیابان شهید فاطمي ،کوچه  ،10ساختمان پزشکان بهاران ،فیزيوتراپي بهاران

02537747454

قم

قم

فیزيوتراپي

فیزيوتراپي

فیزيوتراپي توانبخش

خیابان امام ،میدان سعیدی ،نیروی هوايي  ،2پالک  ،31فیزيوتراپي توانبخش

02536605777

قم

قم

فیزيوتراپي

فیزيوتراپي

فیزيوتراپي توحید

خیان توحید ،توحید  ،9پالک  ،7فیزيوتراپي توحید

02538802433

قم

فیزيوتراپي
قمطب فیزيکي و توانبخشي

فیزيوتراپي دکتر قیومي

45متری صدوق ،نبش فلکه شهید صدوقي ،ساختمان خاتم ،واحد  ،7فیزيوتراپي دکتر قیومي

02532914446

دندان پزشکي دندانپزشکي دکتر آفرين زاده
مطب

ساير شرکت تجهیزات پزشکي

سینا طب

شرکت آرمان سالمت آسا
شرکت تجهیزات پزشکي
ساير شرکت تجهیزات پزشکي پزشکي شهر

آدرس

تلفن

ساختماان پزشکان پويا طبقه -2

02537737271

قم بلوار محمد امین کوی  7پالک  17ساختمان دنتال

02532615422
02532615416

استان

شهر

تخصص

نوع مرجع

نام مرجع

آدرس

تلفن

قم

قم

فیزيوتراپي

فیزيوتراپي

فیزيوتراپي شفا

خیابان آيت اله طالقاني کوی  75پالک 2

09122519169

قم

قم

فیزيوتراپي

فیزيوتراپي

فیزيوتراپي مهر

خیابان شهید صدوقي کوچه  12پالک  9فیزيوتراپي مهر

02532910103

قم

قم

فیزيوتراپي

فیزيوتراپي

فیزيوتراپي نیکان

امام زاده ابراهیم کوچه  18پالک 5

02538809091

قم

قم

فیزيوتراپي

فیزيوتراپي

فیزيوتراپي پاستور

خیابان آذر کوجه  72پالک  5فیزيوتراپي پاستور

02537600211

قم

قم

فیزيوتراپي

فیزيوتراپي

فیزيوتراپي پرديسان

پرديسان ،شهر پرديسان ،خیابان سبالن ،سبالن  ،12پالک  ،7فیزيوتراپي پرديسان

02532812026

قم

قم

مرکز تصوير برداری

طب آزما

قم امام موسي صدر جنب بانک صادرات مرکز تصوير برداری طب ازما

02536636203

قم

قم

مرکز تصويربرداری پزشکي نور
مرکز تصوير برداری

بلوارشاهد کوچه يکم

02538849999

قم

قم

مرکز جراحي محدود کلینیک نگاه شاهد

قم ساالريه خیابان بو علي سینا پالک 299

02532919135

قم

قم

قم

قم

قم

قم

قم

قم

قم

قم

سايرمرکز خدمات بالیني در منزل ماهان طب

02532708585
قم شهرک امام خمیني .شهرک زين الدين .فاز پنجم  20.متری شهیدان همتي بین کوچه  7و 9ساختمان نگین.پالک 19

بلوار شهید کريمي -شهرک زين الدين خیابان شهید رحیمي -شهید رحیمي  4پالک  - 28واحد 1
خصوصي129-
قم
منزلبالیني در منزل امداد
خدمات
بالیني در
مرکز ارائه
عموميخدمات
پزشک مرکز
منزلخدمات پرستاری حضرت زينب
مشاوره و
بالیني در
سايرمرکز خدماتمرکز

02532701561

شهید دل اذر ،خیابان قدس ،کوچه  ،1پالک  ،2زيرزمین

02537201071

خیابان آذر ،روبروی بیمارستان نکويي ،موسسه امداد طب

02537841000

خیابان باجک ،کوچه  ،10شرکت طب پرتو صدرا

02537712825

قم

قم

پزشک عمومي

پزشک

دکتر حسنعلي جوشقان نژاد

قم 45متريمدرس بعد از فلکه میثم جنب تاالر داماد پالک236

02536571294

قم

قم

ريه

پزشک

ابوالفضل مظفری

عمار ياسر کوچه 76

02537606942

قم

قماعصاب و روان(روانپزشک)پزشک

خدمات بالیني در منزل امداد طب
موسسه منزل
عموميخدمات بالیني در
پزشک مرکز
مرکز راديوتراپيشرکت سهامي طب پرتو صدرا

3719617554
02536505452
شهر قم-میدان سعیدی -خیابان هفت تیر -کوچه يک -ساختمان میالد-فاکس-02536505452تلفن -02536505452کد پستي
معصومي
استان قم-
احمد

آدرس

تلفن

نام مرجع

استان

شهر

تخصص

نوع مرجع

دارابي

خ امازاده ابراهیم -بیت متری مطهری-کوی-46پ-16مطب دکتر دارابي

02538841016

قم

قم

پزشک عمومي

پزشک

جمشید رحیمي

میدان سعیدی-بلوار نیروی هوايي-کوچه يک-ساختمان کیمیا-طبقه پنجم

02536700936

قم

قماعصاب و روان(روانپزشک)پزشک

خیابان جمهوری،میدان سپاه ،ساختمان پزشکان جمهوری ،طبقه سوم

02532910977

قم

قم

کلیه

پزشک

حسین ثقفي

02536222484

قم

قم

پزشک عمومي

پزشک

داود درخشان

قم شهر جعفريه خیابان امام نبش کوچه  7جنب داروخانه دکتر اورعي

قم

قم

پزشک عمومي

پزشک

دکتر احمد فائزی پور

آذر کوی  104پالک 7

02537728553

قم

قم

جراحي عمومي

پزشک

دکتر روح اله تقوی

قم بلوار جمهوری میدان سپاه ساختمان زيبا طبقه 2

02532942621

قم

قم

پزشک عمومي

پزشک

دکتر محمد خسروی

قم ـ خیابان شهرک امام حسن علیه السالم ـ بین کوچه  7و  - 9پالک 243

02536654018

قم

قم

پزشک عمومي

پزشک

دکتر میترا الهیاری

قم  -امامزاده ابراهیم  -سوم خرداد شمالي  -بین کوچه  14و  - 16مطب دکتر میترا الهیاری

02538841110

قم

قم

پزشک عمومي

پزشک

دکتر نرگس غالمي

خیابان  45متری صدوق  -کوچه  - 7پالک 367

02532908128

قم

قم

پزشک عمومي

پزشک

دکتر وحید سعیدی

قم امامزاده ابراهیم  -سوم خرداد شمالي  -کوچه 16

02538841110

قم

قم

چشم

پزشک

دکترسیدعلي نقیبي

میدان شهید صدوقي،نبش عطاران،ساختمان باران،واحد 11

02532904807

قم

قم

پزشک عمومي

پزشک

سید جواد سجادپور

قم-خیابان آزادگان-گوچه  - 1پالک 55

02536657809

قم

قم

پزشک عمومي

پزشک

سید داود حسیني

20متری امام حسین45/متری صدوقي /پ198

02532939314

قم

قم

پزشک عمومي

پزشک

سید مرتضي حسیني

خیابان اذر  -بین کوچه  34و  - 36پالک  -1565مطب دکتر سید مرتضي حسیني

02537233800

قم

قم

پزشک عمومي

پزشک

سید مسعود مشرف

قم خ اذر جنب پمپ بنزين ک  56پ  18مطب دکتر سید مسعود مشرف

02537203030

قم

قم

پزشک عمومي

پزشک

سیدعلي فروغي قمي

شهر قائم خ اصلي بین کوی 21و 23پ253

02537226676

اکبر

استان

شهر

تخصص

نوع مرجع

نام مرجع

آدرس

تلفن

قم

قم

پزشک عمومي

پزشک

سیدمحمد اسماعیلي طباء

خیابان آذر بین پمپ بنزين و زايشگاه کوچه 54

02537203171

قم

قم

پزشک عمومي

پزشک

سیديوسف طباطبائي

شهرک امام حسن انتهای مطهری شمالي کوچه ابوذر مجتمع بوستان بلوک 4طبقه11واحد3

02536664017

قم

قم

پزشک عمومي

پزشک

عاطفه میوه چي

میدان معصومیه -روبروی بانک سپه -پالک704

02538827919

قم

قم

پزشک عمومي

پزشک

عباس عاشورلويي

بلوارشاهد

02538824816

قم

قم

پزشک عمومي

پزشک

علي اسماعیلي نیا

قم 24 -متری سوم خرداد شمالي بین کوچه  14و 16

02538841249

قم

قم

پزشک عمومي

پزشک

علي حاج موسائي

ابوذر غربي پالک 5

02532882819

قم

قم

پزشک عمومي

پزشک

علي میرابي زاده

م صدوق 20/م امام حسین نبش کوچه دو پالک يک 45

02532919194

قم

قم

پزشک عمومي

پزشک

مجید مدني

امام.کوچه  25پالک  5مطب دکتر مجید مدني

02536610100

قم

قم

روماتولوژی

پزشک

محسن نوروزی فراني

متری صدوقي خیابان شهبازی پالک  2واحد 45 1

02532903963

قم

قم

پزشک عمومي

پزشک

محمد رضا کريمي نژاد

هفت تیر جنب مسجد حضرت زينب

02536624786

قم

قم

پزشک عمومي

پزشک

محمد صبوری

میدان معلم ( شاه احمد ابن قاسم )کوی شماره ( 1خندق ) پايگاه بهداشت صبوری

02537837181

قم

قم

پزشک عمومي

پزشک

محمد علي عبدالحي

جنب داروخانه انقالب

02537724779

قم

قماعصاب و روان(روانپزشک)پزشک

محمد کیهاني

بلوار امین  20 -متری گلستان  30 -متری بکايي  -ساختمان رايا  -مطب آقای دکتر کیهاني

02532927629

قم

قم

پزشک عمومي

پزشک

محمدتقي مرداني پور

آذر  20متری زاويه جنب داروخانه دکتر مبیني

02537231608

قم

قم

پزشک عمومي

پزشک

محمدرضاخسروبیگي

نیروگاه میدان توحید پ 318

02538800995

قم

قم

پزشک عمومي

پزشک

مسعود گائیني

قم-خیابان امام-کوچه-41پالک1

02536616889

استان

شهر

تخصص

نوع مرجع

نام مرجع

آدرس

تلفن

قم

قم

پزشک عمومي

پزشک

مطب دکتر محمد رضا عرب

خیابان شاه ابراهیم کوچه  62مطب دکتر عرب

02538750255

قم

قم

پزشک عمومي

پزشک

مطب دکتر مهدی دهقاني

قم-خ-خاکفرج-بین کوچه  41و  43مطب دکتر مهدی دهقاني

02536709780

قم

قم

پزشک عمومي

پزشک

مطب دکتر ابوالفضل آقاجاني

ابتدای خیابان هفت تیر نبش کوچه  3پالک  65مطب دکتر ابوالفضل آقاجاني

02536614434

قم

قم

پزشک عمومي

پزشک

مطب دکتر ابوالفضل صنیعي

کوچه  15پالک  10مطب دکتر ابوالفضل صنیعي

02537744587

قم

قم

پزشک عمومي

پزشک

مطب دکتر احمدی دانش

بین کوچه  41و  43مطب دکتر احمدی دانش

02536709780

قم

قم جراح مغز و اعصاب پزشک

مطب دکتر اخیاني

بلوار امین ،کوچه  ،5ساختمان صدرا ،واحد ،4مطب دکتر اخیاني

02532905011

قم

قم

پوست

پزشک

مطب دکتر اربابي

بلوار نیايش ،داروخانه دکتر کاوياني ،مطب دکتر اربابي

02537833064

قم

قم

ارتوپدی

پزشک

مطب دکتر اردکاني

خیابان آذر ،نبش کوچه  ،75مجتمع پزشکي خاتم االنبیاء ،طبقه همکف ،مطب دکتر اردکاني

02537717855

قم

قم

نورولوژی

02537731932
محمدی سعیدی ،خیابان هفت تیر ،بین کوچه  11و  13جنب بانک تجارت ،طبقه اول ،مطب دکتر اسماعیل خان محمدی
پزشک مطب دکتر اسماعیل خان میدان

قم

قم

چشم

پزشک

مطب دکتر باقری

خیابان صفائیه ساختمان پزشکان پويا واحد  442طبقه چهارم مطب دکتر باقری

02537740099

قم

قم

جراحي عمومي

پزشک

مطب دکتر بزم

خیابان هفت تیر ساختمان میالد مطب دکتر بزم

02536505494

قم

قم

پزشک عمومي

پزشک

مطب دکتر جعفر واشیان

کهک ،خیابان جهاد ،کوچه شهید جانعلي ،جنب داروخانه دکتر روحاني ،مطب دکتر واشیان

02534223080

قم

قم

پزشک عمومي

پزشک

مطب دکتر حاجي محمدی

45متری کارگر 24متری سوم خرداد کوی شماره 5

02538843352

قم

قم

پزشک عمومي

پزشک

مطب دکتر حسین اسدالهي

خیابان آذر ،کوچه  ،108جنب پاساژ امام رضا(ع) ،مطب دکتر حسین اسداللهي

02537749414

قم

قماعصاب و روان(روانپزشک)پزشک

مطب دکتر حسین برهاني

ساختمان پزشکان خاتم طبقه فوقاني داروخانه امام رضا (ع) مطب دکتر برهاني

02532932827

45متری صدوق ،ابتدای بلوار جهان بیني ،روبروی بانک ملت ،مطب دکتر حسین جهان بیني

02532931293

قم

قم

پوست

پزشک مطب دکتر حسین جهان بیني

استان
قم

شهر

تخصص

نوع مرجع

پزشک
داخلي-فوق تخصص گوارش
قم

نام مرجع

آدرس

تلفن

مطب دکتر حسین صالحي

خیابان باجک  2روبروی تاالر طاووس کلینیک دی

02537710771

خیابان صفائیه  ،کوچه  ، 39ساختمان پزشکان سپهران طبقه همکف  ،مطب دکتر حسیني رکن آبادی

02537745000

کوچه شماره 1

02537736999

صدوقي  24ساختمان تسنیم پالک 38

02532940214

مطب دکتر سارا نصیری

16متری ولیعصر سرکوچه 33

02538863040

مطب دکتر سعید سالمت

میدان سعیدی ،ابتدای هفت تیر ،کوچه  ،1ساختمان میالد ،زيرزمین ،مطب دکتر سالمت

02536505474

سي متری کیوانفر کوچه  42پ 9

02536617217

خیابان جمهوری ،میدان سپاه ،ساختمان پزشکان جمهوری ،طبقه دوم ،مطب دکتر سیدحسن عادلي

02532914830

قم ،خیابان امام ،روبروی دارايي ،ساختمان شهاب ،طبقه اول ،مطب دکتر سیدحسن مدرسي فرد

02536607525

مطب دکتر سیدحسن موسوی

خیابان دورشهر ،روبروی سینمای تربیت ،ساختمان شفاء ،طبقه دوم ،واحد  ،7مطب دکتر موسوی

02532909191

مطب دکتر شاکری

نیروگاه ،نرسیده به میدان توحید ،توحید  ،9مطب دکتر شاکری

09123510624

مطب دکتر علوی نسب

بین کوچه  1و  3ساختمان يلدا واحد 10

02536622992

نبش کوچه  10پالک 94

02537734992
02538910885

پزشک مطب دکتر حسیني رکن آبادی

قم

قم

نورولوژی

قم

قم

پزشک عمومي

قم

قم

قلب

قم

قم

پزشک عمومي

پزشک

قم

قم

قلب

پزشک

قم

قم

پزشک عمومي

قم

قم

ريه

پزشک

قم

قم

چشم

پزشک مطب دکتر سیدحسن مدرسي فرد

قم

قم

داخلي

پزشک

قم

قم

پزشک عمومي

پزشک

قم

قم گوش و حلق و بیني پزشک

قم

قم

پزشک عمومي

پزشک

مطب دکتر علي مستمری

قم

قم

پزشک عمومي

پزشک

مطب دکتر عیسي آبادی

نیروگاه18 ،متری جواداالئمه ،اول خیابان سواران ،پالک  ،6مطب دکتر عیسي آبادی

قم

قم

قلب

پزشک

مطب دکتر غالمرضا جلیلي

ساختمان پزشکان پويا  -مطب دکتر جلیلي

02537831852

قم

قم

ارتوپدی

پزشک

مطب دکتر فاضل صداقت

خیابان دورشهر ،مقابل پاساژ طوبي ،ساختمان سحر ،زيرزمین ،مطب دکتر صداقت

02532923131

پزشک

مطب دکتر حمیدرضا باقری

پزشک مطب دکتر رضا صابری همداني

پزشک مطب دکتر سیدجعفر جعفرزاده
مطب دکتر سیدحسن عادلي

استان

شهر

تخصص

نوع مرجع

نام مرجع

آدرس

تلفن

قم

قم

قلب

پزشک

مطب دکتر فريده رفیعي

میدان سعیدی ابتدای  7تیر ک 1ساختمان پزشکان رازی ط  1واحد 4

02536505454

قم

قم

پزشک عمومي

پزشک

مطب دکتر قزاقي

بنیاد ابتای لقمان حکیم نبش لقمان  4مطب دکتر قزاقي

02532911378

قم

قمطب فیزيکي و توانبخشيپزشک

مطب دکتر قیومي

45متری صدوق ،نبش فلکه شهید صدوقي ،ساختمان خاتم ،واحد  ،6مطب دکتر قیومي

02532914546

قم

قم

پزشک عمومي

پزشک

مطب دکتر مالکي نژاد

صفاشهر خیابان صفاشهر جنب داروخانه جوانمردی مطب دکتر مالکي نژاد

02532851414

قم

قم

قلب

پزشک

مطب دکتر محمد سرودلیر

بلوار امین کوچه  5ساختمان پزشکان امین طبقه سوم

02532938963

قم

قم

پزشک عمومي

پزشک

مطب دکتر محمد صالحي

خیابان 19دی ،نبش کوچه  ،58پالک 2

02537707990

قم

قم

پزشک عمومي

پزشک

مطب دکتر محمد قرباني

پرديسان  -بلوار سلمان  -جنب مسجد فاطمه الزهرا  -مطب دکتر محمد قرباني

02532505499

قم

قم

قلب

پزشک مطب دکتر محمدتقي ضیايي نژاد

خیابان امام خمیني  -میدان امام خمیني  -روبروی بانک صادرات  -پالک 21

02536637820

قم

قم

داخلي

پزشک مطب دکتر محمدرضا حسینیان

45متری صدوقي ابتدای 20متری مهديه

02532930871

قم

قم

قلب

پزشک

مطب دکتر مسعود مظفری

قم خ شهید صدوقي(زنبیل آباد) میدان شهید صدوقي طبقه پنجم فوقاني داروخانه امام رضا

02532916129

قم

قم

داخلي

پزشک

مطب دکتر مهدی توانا

قم -صفايیه -بلوار نیايش -کوچه - 3جنب داروخانه کاوياني

02537838395

قم

قم

پزشک عمومي

پزشک

مطب دکتر مهدی جعفری

بین کوچه  59و  61پالک 59

02537721748

قم

قم

ارتوپدی

پزشک

مطب دکتر میرزايي

زنبیل آباد کوچه  12پالک  9مطب دکتر میرزايي

02532935976

قم

قم

پزشک عمومي

پزشک

مطب دکتر نوعي

قم  -يزدانشهر  -نبش کوچه  - 11پالک 1

02532880188

قم

قم

پزشک عمومي

پزشک

مطب دکتر پهلواني

قم جمهوری عدالت 20

02532893054

قم

قم

ارتوپدی

پزشک

مطب دکتر کیاني

زنبیل آباد کوچه  12پالک  9فیزيوتراپي مهر

02532930774

استان

شهر

تخصص

نوع مرجع

نام مرجع

آدرس

تلفن

قم

قم

پزشک عمومي

پزشک

مهدی عسکری

خ  45متری صدوق خ  20متری امام حسین ع روبروی خیابان مفتح و داروخانه دکتر رمضاني

02532894154

قم

قم جراح مغز و اعصاب پزشک

مهوش نعیم امیني

صفائیه کوچه  39ساختمان سپهران طبقه زيرزمین

02537744410

قم

قم

پزشک

نادر ابي پور

قم بلوار  15خرداد میدان شهید صادقي نبش کوچه  19پالک 5

02537775836

قم

قماعصاب و روان(روانپزشک)پزشک

ولي اله اکبری

قم -خ صفايیه جنب بانک تجارت ساختمان پزشکان پويا واحد 220

02537741398

قم

قم

شنوايي شناسي آقامیری (رازی)
کارشناسان پروانه دار
شنوايي سنجي

قم خیابان امام خمیني نبش کوچه  49پالک 3

02536703974

قم

قم

شنوايي شناسي دوست محمدی
کارشناسان پروانه دار
شنوايي سنجي

بلوار نیايش ساختمان خلیل طبقه دوم

02537749192

پزشک عمومي

02537713950
02537740783
02537600517
02536662917
02537727066
02536602528
02537716636
02536602556
02538828872
02532615640
02536622922
02532920012
02536505413
02532815640
02536705252
02537749051

02538833598
02536632787
02531138777
02536161111
02537712825
02532940718
02536505366
02537720085
02537711515
02536505152
02532615485
02532919919
02537748912
02532946032
02538749788
02536616112

02537712070
02537712090
02538811250
02537779885
02536222301
02536600140
02532908666
02537742034
02538845151
02538755002
02532902426
02532904555
02536633689
02536600526
02534223477
02532705653

02532886641
02532806320
02536620470
02537205847
02538832424
02532811995
02537205016
02536629003
02537741900
02532628329
02537716760
02532960084
02532900300
02536627385
02537711166
02537702216

02537745214
02532942264
02532703496
02536222224
02537743537
02536505444
02537771545
02536613673
02537703001
02532814379
02536664011
02537201990
02538753985
02536610559
02537102222
02537760101

02536600090
02537256048
02538844040
02536600111
02537741525
02536664010
02537222244
02537209013
02532616140
02532945077
02537710771
02532911941
02538827576
02536700011
02532806330
02537742034

02537737271
02532615422
02532615416
02532615416
02536618081
02532934784
02532922151
02536649500
02537707054
02537747744
02532628494
02537600131
02537747454
02536605777
02538802433
02532914446

09122519169
02532910103
02538809091
02537600211
02532812026
02536636203
02538849999
02532919135
02532708585
02532701561
02537201071
02537841000
02537712825
02536571294
02537606942
02536505452

02538841016
02536700936
02532910977
02536222484
02537728553
02532942621
02536654018
02538841110
02532908128
02538841110
02532904807
02536657809
02532939314
02537233800
02537203030
02537226676

02537203171
02536664017
02538827919
02538824816
02538841249
02532882819
02532919194
02536610100
02532903963
02536624786
02537837181
02537724779
02532927629
02537231608
02538800995
02536616889

02538750255
02536709780
02536614434
02537744587
02536709780
02532905011
02537833064
02537717855
02537731932
02537740099
02536505494
02534223080
02538843352
02537749414
02532932827
02532931293

02537710771
02537745000
02537736999
02532940214
02538863040
02536505474
02536617217
02532914830
02536607525
02532909191
09123510624
02536622992
02537734992
02538910885
02537831852
02532923131

02536505454
02532911378
02532914546
02532851414
02532938963
02537707990
02532505499
02536637820
02532930871
02532916129
02537838395
02537721748
02532935976
02532880188
02532893054
02532930774

02532894154
02537744410
02537775836
02537741398
02536703974
02537749192

