
دوشنبه ١٣ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٨
٢٩

٣۶٢٣۶١۵٢جراح و متخصص زنان و زایمان -نازایی - بورد تخصصی ناسيونال (حجاب ۵۴  مجتمع پزشکی غرب مشهد- طبقه ١ واحد M20 )دکتـــر مليحه بــانوى
٣٧۶۵٨٣۵٩بلوارسجاد،بزرگمهرشمالی ٢ ساختمان پزشکان بزرگمهرفــوق تخصص نــو زاداندکتــــرعليـرضـا اســـدى
٣٨٩٣٧٣۵٣بلوار وکيل آباد هفت تير١ پذیرش با وقت قبلی عصرهامتخصص کودکان و نوزاداندکتــر محمد محمدزاده
٣٨۵۵٣۵٠۴ميدان  بيمارستان امام رضا اول خيابان رازى ساختمان پزشكان رازى ط۴متخصص قلب و عروقدکتر  وجيهه فغــانی

دکتـــر پـــرهـــام سيف
جــــراح  و متخصص ارتـــوپــــدى

تعویض مفاصل ران و زانــو،آرتــروز،سيــاتيک،صدمات ورزشی 
ميدان بيمارستان امام رضا ساختمان آفتاب طبقه اول (عصرها)  ١۶ الی ٢١

٣٨۵٩٨٩٣۴

دکتـــــر 
محمود موالئی

جــــراح و متخصص کليــه و مجـــارى ادرارى - تنـــاسلی ، پـــروستــــات  
نــابــارورى ، بيمــاریهاى آميــــزشی    (احمدآباد - عارف ٢ ساختمان مهر طبقه ٣)

٣٧۶۴٠۴٧۵
٠٩٩٠١٩٧٢۵٨٨

دکتــــر محمد علی همــایونفــــر
متخصص داخلی و قلب

دیـابت ،فشـارخون ، بيمارى هاى گوارشی و تنفسی ، آندوسکوپی 
احمدآباد محتشمی ١ ساختمان پزشکان ٣٣ جنب داروخانه دکتر نصيرى

٣٨۴٢٩۶٨٢
٣٨۴٣٠۶١١

دکتـــــر
 شهاب تــــاج دینــــی
عضو انجمن پزشکان آلمان و جراحان ایران

جـــــراح و متخصص 
بيمــاریهــاى مغـــز و اعصاب 

ستـــون فقـــرات و دیسک

دیسک و سياتيک، تنگيهاى کانال نخاع گردن و کمرى 
تومورهاى مغزى  و نخاعی، سردرد و کمردرد ،دردهاى 
عصبی اندامها(احمدآباد ، پرستار ١ ساختمان پزشکان سينا طبقه اول)

٣٨۴۴۴٠٢٣
٣٨۴٧١٨۵٩

                                       متخصصين چشــــم
دکتــــــر

 علی گلستانی
جــــراح    و 
متخصص 

چشم  ازُاتـــریش

عمل آب مــروارید بـه روش  ( فيـــکو )  
رفع نيـــاز به عينک بـا ليـــزیک (PRK)  جدیدتــرفمتو ليزیک
احمدآباد نبش عارف٢ ورودى درب شيشه اى شماره ۶ طبقه اول پذیرش باوقت قبلی

٣٨۴۴۴۴۵۴
٣٨۴٢١١۶٢
٣٨۴۴٧٠٢٢
صبـــــح  و  عصـــــــر

٠٩١۵٧۵٩٧١٧٩جـــراح و متخصص بيمـاریهـاى چشــم(طالب بلوار مفتح مفتح۵ جنب داروخانه شيرازیان)دکتــــــرمشيـــر فلسفی
                    جـراح و متخصصين  مغـز  و اعصاب  (اعصاب و روان)

٣٨۴٠٢٢۵۵احمدآباد عارف٢ ساختمان پزشکان مهر طبقه دوممتخصص اعصاب و رواندکتر مجيد علــوى
٣٨۴۵۴٠٨٠روانپـــزشک ،اختالالت جنسی،خواب ،دردهاى عصبی و مشاوره -احمدآباد ، عارف ٢ ساختمان سپهردکتر علی کریمی شکيب
٣٧٣١٧٨٨١متخصص اعصاب و روان و مشاوره  صبح:نبش صارمی١(٣٨٨٢٩٩۵١ )عصر:نبش عبدالمطلب١   عليرضا اکرمی نژاد
٣٨۵٢۴٩١١ميدان بيمارستان امام رضا ساختمان آفتاب طبقه سوماعصاب  روان و مشاورهدکتــر فریبا فخرایی

                      متخصصيـن جــراحـی  -  زیبــایی 
دکتــر ابوالقاسم

آذریــن فـــر

متخصص جــــراحی
 جـــراحی پالستيــــک 

و   زیبــــــایـــــی

جراحی زیبایی شکم و پستان ،پروتز پستان ، پيکرتراشی و حذف چربی هاى 
اضافی با روش ليپوماتيک ، ليپوساکشن و ليزر ليپوليز ، تزریق ژل و بوتاکس 
 www.drazarinfar.com  (عصرها)احمدآباد محتشمی ١ساختمان پزشکان ٣٣  

٣٨۴١٩١٣٧
٣٨۴۵١۴٠٢
مشــاوره رایگان

دکتــــر وحيدرضا
حسينی

متخصص جراحی فک و صورت، زیبایی بينی، درمان ناهنجارى هاى فک، ایمپلنت
بلوار سجاد چهارراه بزرگمهر بزرگمهر شمالی٢ ساختمان پزشکان بزرگمهر (عصرها)

 ٣٧۶١٨٢١۵
٠٩١۵٢٠٠۵٢٨٩

                   پـــــزشکــان  فوق متخصص و متخصص 

                    خدمـــات روانشنــــاسی  و  مشــــاوره

                         دنــدانپــــزشکان متخـصـص و عمومـی

                                 مــــراکـــز تـــرک اعتيـــــاد

             خدمــات پـوست - مو  و طب سنتی
٣۶٢٣٢٩٢٨طب سنتی(مزاجی) - حجامت - هوميوپاتی (گياهی آلمانی - بيمارى هاى مزمن مقاوم )دکتــــر   رضـــوى

٠٩٣٩٣٣٨۶۵٢١درمان ریزش مو ،برداشتن خال،ميکرودرم ابریژن،جوانسازى ،آبرسانی پوست(فکورى)دکتر انيس شریف زاده
دکتـــر  ِاروین 

پوست  و  مو
جراحی ، چروک و لک، ميکرودرم،مزوتراپی، بيماریهاى آميزشی، پر سينگ گوش وناف ، اسکارحاملگی
  تعریق بغل، ریزش مو، الغرى موضعی، جوش، خال، زگيل ،موهاى زائد - آزادشهر نبش ۴ راه ميالد پزشکان ٧٧ -  ط ٣

٠٩١۵٣١٧٨۴٠١
٣۶٠٣٨٠۵۶

٠٩١۵۵١١٠٣٢۵برداشت خال و خالکوبی ، لک ، جوان ســــازى ، پر سينگ ناف (بين وکيل آباد ٢٠ و ٢٢ پ۴٨٢ ط ۴) عصرهادکتــر مریم  تقوى
٣٨٨۴۴١٠١برداشت زوائد پوستی،ليزرموهاى رائد ، رژیم الغرى (پيروزى حر )  ٠٩٣۵۵۵٠٧١٢٨کلينيک پـوست اطبـا
٠٩٣٩٠١۴٣۶٢٧برداشتن خال،زگيل،ميخچه،غده چربی،برداشتن ناخن(احمدآبادبين بعثت ٢ و ۴) ٣٨۴١٧٠۵۶دکتر علی گلستانی

                                    تغــذیه و رژیـــم درمـــانی
تغــذیـــــه و  رژیـــــم

 درمــــــانی
احمدآبـــاد

کاظم اسالمـی
عضـــو انجمـن 

تغذیـــه ایــــران

مشـاورتغذیه،رژیم درمـانی و رشد (اطفال و بزرگساالن) 
آناليز ترکيبات بدن با دستگاه هاى پيشرفته، رژیم درمانی،(چــاقی و الغــــرى)

احمدآباد مقابل بيمارستان قائم نبش خيابان بهشت جنب بانک گردشگرى ساختمان حسينی طبقه ۴

٣٨۴۵٢٢۴٠
٠٩٣٨٧٨٠۶٢٢۵
٠٩١۵۵٧١٢۵۵٧

              آمبوالنس  و   خدمــــات پـــرستـــــارى درمنــزل

                                           شنــــوایی سنجــی 
٣٨۵٣۴١٣٠خيابان جهانبانی (چمــران) مقابل سه راه جم ساختمان شفــا طبقــه اولخدمـــات سمعــکحاجی اسماعيل اکبرى

٠٩١۵٣٢٢٠۴٧٧مشـــاوره خـانواده ، ازدواج ، اضطـراب  و افســردگی (حضورى - تلفنی)سوده  نــامـــی
٣۶٠١٢٠٩٩متخصص در مشــاوره پيش ازازدواج و اختالفـــات زنــــاشوییحــامد  قــــدسی
٣٨۴٧۶۵٧٠هيپنوتيزم درمانی،افسردگی ،اضطراب ، ازدواج ،خانواده ، وسواس ، ترس هامجيد  جليليان

٠٩١۵٣٠۵٣۵٣٢(افسانه قندهارى روانشنـاس بـالينی)درمان وسواس،ازدواج،خانواده،کودک(بيمه تکميلی) ٣٨٨١۴٧۴٩مشـــاوره خــانه مهـــر

کلينيک مشـــاوره ذهن بـــرتــــریـــن
مدیـــریت : ملت خـــواه

مشــاوره پيش ازازدواج ، اختالفــات زنــاشــویــی ،خــانـــوادگی ، اضطـــراب  
وســـواس ، کــودک ، تحصيـــلی - ( نبش معلم ۶٠ ساختمان پزشکان سينا ط ٣ )  

٠٩١۵٣٠١٠۴٢۵
٠٩١۵۵١٣٧٩١۵
٣٨۶۶٠٠١٣

٣٨٩٠۵۵۶٠مشاوره تحصيلی ( داخل و خارج از کشور)/مشاوره شغلی ( ایجاد یا بهبود یک کسب و کار)دکتــــرالهام فـــریبـــرزى

٣٨۴٧١٩١٨مشــاوره تخصصی پيش از ازدواج ، اختالفــات زنـــاشویی ،افســـردگی ، وسواس زهرا وفــایی جهان
خليل  رحيمــی 

روانشنــاس بـــالينی
روان درمـــانگـــر و هيپنوتــــراپ  - درمـــان کليه مشکالت رفتـــارى ،  
٣٨۴٠٢٢۵۵روانـــی ،خــانوادگی ، تحصيــلی و اعتيــاد -  احمدآباد عارف ٢ ساختمان مهر

٣٨٩٠۵۵۶٠روانپـزشک،روانشنـاس،خـانواده،ازدواج،کـودک،تــربيتی  گــــروه روانشنــاسی دکتـــرحسين فکـــورى
٠٩٣٨١۴١۴٧۶١روان درمانی و مشاوره ازدواج،زوج ، افسردگی،اضطراب و ...روانشنــاس بـالينــیماریـه   مقـــدم

٠٩١۵۵٢٢٧٩۴٨مشـــاوره خـــانـــواده و کــــودک  -٣٨٩٠۵۵۶٠کارشناس ارشد روانشناسی بالينیمحمدرضــا موحدیــان فــر

کلينيک دندانپــزشکی 
ایــــرانيــــان

ایمپلنت ، ارتــودنسی ( کارعــالی ، شــرایط پـــرداخت ویـــــژه ) 
تخصصی کودکان و جراحی - زیبــایی ، اورژانس هـــاى دنــدانپـــزشکی

وکيل آباد، بين ٢٢ و ٢٠ ( بين آب و برق و هنرستان )   ٣٨۶۴٩۴٩۴

شبـــانـــه 
روزى

کلينيــک نــویــن 
دنـــدانپـــــزشکی

متخصص درمــان  ریشه  و  ارتــودنسی ، زیبـــایی ،اطفال ،  ایمپلنت 
- ميدان ده دى به سمت بيمارستان امام رضا درمانگاه امام خمينی هالل احمر   ٣٨۵۵۶١٣٩طرف قرار داد  انواع بيمه ها تخفيف تــا ۵٠ 

دکتـــــــر  
شــاهيـن  رخ فــــروز

              بـا ١٧ ســــال تجــــربــه  ، ارتــــودنســـی  اطفــال  و بــزرگسال
بلوارمعلم بين ٨ و ١٠ برج پزشکان آبشار طبقه ٢+ واحد ٢٠۴-  ٣۶٠١۶٣٢٠ -٠٩١۵٣۴٧٠٢۵٠

دکتـــــــــر
رضـا شهر یــارى

ارتــودنسی ، ایمپلنت ، بـــا بهتـــرین کيفيت و شـــرایط پـــرداخت آســــــان
فلـــوشيپ ایمپلنت از  ICOI  آمــر یکا (٣٠ درصــد  تخفيف  کليه خدمــات)
٣ ۶ ٠ ٩ ٢ ٧ ۶ ۵ بين استقالل ۶ و ٨ پالک ۶ طبقه ۴   (عصــرها ۴  الی ٩ )       

٠٩٣٠٩٠٨٩۶١٣ طرف قرار داد بيمه هاى ایران، آسيا،آرمــان،بانک صادارات،پــزشک معتمد دانــا،(مطهرى شمالی) ٣٧٣١۵٧۵١دکتر نرگس عليپور

                مـــراکـــز درمــــانی  و ســـایــــر حـــرف  
٣٧۵٧۶٠٠۶تقاطع بلوار خيام و هدایت بين ۴٧ و ۴٩ (صبح ها) ٣٧٢٩٩٩٩٧دختــر یــا  پســر؟زهرا فرهمند راد
٣۶٠۶٧۵۵١(روزهــاى زوج ۴ الی ٧)   چهارراه فـرامـرز عبــاسیدختــر یــا  پســر؟الهام   نجــاتيــــان

٣٢٢۵٩٢٢۵پزشکی ،خدمات پرستارى ، حجامت ، برداشت خال - ميدان شهدا ، هاشمی نژاد ١درمــانگاه آفــرینش سالمت شبــانه روزى
٣٧۶۴١۴٣٣پزشکی و پرستارى در منزل، دندانپزشکی، واحد دیابت - سجاد مقابل خ ميالددرمــانگاه  ميالد

٣٨۵٢١١٠٠شبــانه روزى - اعزام پزشک و پرستار، درمان زردى نوزاد شبی ٣٠/٠٠٠ تومانپرستارى بهارسالمت

٣٨۴٧۶۴٧۶ویزیت پزشک،پرستار،مراقب سالمند و کودک،فيزیوتراپی، درمان زردى نوزاد ، اجاره تجهيزات پزشکیپــرستارى نوید زندگی
مرکــــز مشـــــاوره  و 

خدمــــات درمـــانی
 آریــــــــا فـــــــــــــر

کليه خدمات پزشکی و پرستارى با تجهيزات پزشکی پيشرفته در منـزل 
مراقبت از سالمندان - فيــزیوتــراپی -کليه مشاوره ها - پانسمان به روش هاى نوین و 

دستـگــــاه  وکيـــوم تـــــراپــی در ایــــــران   -   هوميــوپـــاتی (طب گيــــــاهی)

٣٨۶۵۵٩۶٢
٣٨٩٣٧۴٨٩
٠٩١۵۵١٨١٢٧۵

شعبانی
٠٩١۵۶۵٨۴۴٧٣ مـرکزسالمندان امداد شبـانه روزى بـا ١۵ سال سابقه ،مدیریت : موحدىخدمات پرستارى درمنزل

٠٩١۵۶۵۶١٣٢١  -   ٣٧۶۶٣٠٠۶آمبـوالنس خصوصی منشورتندرستی تــوس

٣٧۶۴١۴٣٣ســــم زدایـــی و  درمــــان نگهدارنده   (بلوار سجـــاد - مقابل خيابان ميالد)درمـانــگاه ميالد
٠٩١۵۴١٢۶۴١۴بين چهارراه فرامرز و ميدان استقالل پ٣۵٩(٣٧۶٨۴٩۶٩)با مسئوليت فنی دکتر عليرضا قربانیدرمان اعتياد بهار
٣٧۶٨١۴٣۴کوى امير،توس ۵ تقاطع ٢٠مترى   ٠٩١۵۵٢٠٩٢٩٨درمــان اعتيــاد رهــادکتر قاسم پرهيزگار

٠٩٣۵٨٠۵٧٧٧٩درمــان قطعی و شــرایط ویــژه (پيروزى بين ٣٢ و ميدان حر ساختمان۵۶) ٣٨٨۴۴١٠١کلينيک  سپهــرداد

٣۶٢٢٢٢٣٠شــرایط  ویــژه جهت پذیرش بــانوان -  حجاب ۴٠ پالک ١٢٨ (عصرها)دکتـــر آذرین فــــر

تـلفــــنآدرستخـصـص نـام ونـام خانوادگی  تـلفــــنآدرستخـصـص نـام ونـام خانوادگی 

پرستار� سفيدباالن 
ویزیت،فيزیوتراپی،خدمات 

پرستارى،مراقبت و نگهدارى در 
منازل و بيمارستانها،اجاره تجهيزات 
پرستارى و پزشکی،تست و درمان 

زردى نوزادان(فوتوتراپی) 
بين عبدالمطلب١٢و١۴

پالک١٩٨،جنب موسسه ثامن 
٣٧١٢٧١٣٧

٩٥١٩٨٠٢٢/ پ

خر�د فروش
پخش سيلندر ا3سيژن خورا3يان

شارژ انواع کپسول اکسيژن، تحویل 
 ٠٩١٥٣٢٤٨٨٠٨در محل

٩٥٢٨٢٨٩٥/ م

OFF50%
خدمات فوق تخصصی

 ناخن، مژه 
٩٥١٠٧٤٤٤/ ف٠٩٣٥٠٧٧٧٤٣٠

٩٥١٨٦٤٣٠/ ب

 هاشور و 
قر�نه ساز� ابرو 

 طراحی ٣بعدى،قاب وسایه 
ابرو،خط و سورمه چشم

 خط لب، زیر نظر استاد دانشگاه 
داراى مدرک از اروپا

٣٨٤٤٧٧٧٠ 

خدمات تخصص�
ناخن ، مژه، اکستنشن مو

با ۵٠% تخفيف
٩٥١٢٧١٠٨/ ف٠٩٣٨٩٤٩٨٠٠٥

مر3ز تخصص� هست�
آموزش تخصصی و خدمات 

حرفه اى ناخن و مژه
٩٥٢٧٨٦٧٥/ ف٠٩٠٣٦٣٥٩٠٠٦

VIP عروس
٠٩١٥٥١٧٦٦٧٠-٣٨٨٢٦٩٠٠

(پرین )بلوار فردوسی
٩٥٢٨٧٩٥٣/ ف

آرا�ش و ز�با��

سا�ر خدمات درمان�
�Mو پزش

٩٥٢٩٧٨٩١/ م

دوشنبـــه  ١٣   دى  ١٣٩٥،  شماره  ١٩٤٣٨

٢٩


