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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

دکتـــــر 
محمود موالئی

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

٣٧۶۴٠۴٧۵
٠٩٩٠١٩٧٢۵٨٨

                                       متخصصين چشــــم
دکتر محمدصادق
اسکنـدرى فـرد

جـــــراح و متخصص
بيماریهاى  چشم

 ( PRK ) آب مروارید ( فيکو ) رفع نيــاز عينک به وسيله ليـــزیک  
نبش عارف ١ ساختمان آزاده طبقه ٢ عصرها همه روزه   ۴/٣٠  الی   ٩/٣٠

٣٨۴٢٨٨٣٨

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

                    جـراح و متخصصين  مغـز  و اعصاب  (اعصاب و روان)
٣٨۵٢۴٩١١ميدان بيمارستان امام رضا ساختمان آفتاب طبقه سوماعصاب  روان و مشاورهدکتــر فریبا فخرایی
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

                   پـــــزشکــان  فوق متخصص و متخصص 

                    خدمـــات روانشنــــاسی  و  مشــــاوره

                         دنــدانپــــزشکان متخـصـص و عمومـی

                                 مــــراکـــز تـــرک اعتيـــــاد

                           خدمــات پـوست - مو  
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

٠٩٣٩٧۴٠٠۵٢٨مشاوره قبل وبعد ازدواج ، طالق ،مهارت هاى کالمی و رفتارى زوجين و کودک ، با ١٠سال تجربه کارشناس ارشد روانشناسیخـانـم هــــراتی

مــرکـــز  مشــــاوره 
تخصصی رهيــــاب

نخستين و تنها مـرکـز تخصصی غير دولتی آموزش و درمان مسائل جنسی 
www.rahyabclinic.com   زوج ، خانواده و اختالالت روانشنــاختی

٣٨٣٨٣١٩٣
٠٩٣٣٣١٨٠٩۴٣

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

حميد رضـــا اسحــاقـی 
روانشنـاس و مشاوره خانواده

مشـــاوره تخصصی قبل از ازدواج ،(PMC) ، بهبود روابط زنــاشویی ، مشــــاوره طالق   
درمان افســـردگی اضطراب ، وسواس - بين سيدرضی ٣٣ و ٣۵ ( مرکز مشاوره بهار اندیشه )

٣۶٠٣۶۴۵٠

٣٨۴٧۶۵٧٠هيپنوتيزم درمانی،افسردگی ،اضطراب ، ازدواج ،خانواده ، وسواس ، ترس هامجيد  جليليان
٣۶٠١٢٠٩٩مشـــاوره ازدواج ،اختالفات زنـــاشویی ، افسردگی ، اضطراب ، وسواسســـالـــومه سپهــــرى
مشاوره تخصصی خانواده ، ازدواج ، افسردگی وسواس -  مشاوره تلفنی ٩٠٩۵١١٨١١١مشاوره سجادى
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

کلينيـــک راه اميـــــد
مشــــاوره تـــلفنی رایگـــان

بهبود رابط زنــــاشویی ، طالق ، افســــردگی ، 
اضطـــــراب ، تــــرس ، مشــــاوره قبل از ازدواج 
 خيابان راهنمایی - راهنمایی ٢٠/١ ساختمان نگار ط اول

 ٠٩١۵٣٢٢٢٨۶۴
٣٨۴٢۵٨٣٢
٣٨۴٢۵٨٣۶

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

دکتــــــر
جهانگير شيخی

دندانپـــــزشکی زیبــــایی - ارتــــودنسی - ایـمپــلنت - ليـــزر
دارنـده فلــوشيپ دندانپـــزشکـی زیبـــایـی و ایمپـلنت

Mashhad.Dental       ٣٨۴مشهد:بين سنـابـاد ۵٢ و ۵۴  پ ۶٧٠      تلفن :  ٠٨٩١١
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 )       

                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

٠٩١۵۶۵۶١٣٢١  -   ٣٧۶۶٣٠٠۶آمبـوالنس خصوصی منشورتندرستی تــوس
٠٩١۵۶۵٨۴۴٧٣ مـرکزسالمندان امداد شبـانه روزى بـا ١۵ سال سابقه ،مدیریت : موحدىخدمات پرستارى درمنزل

٣٧۶۴١۴٣٣ســــم زدایـــی و  درمــــان نگهدارنده   (بلوار سجـــاد - مقابل خيابان ميالد)درمـانــگاه ميالد
٠٩٣٣٨٠٢٠٠۵٨بلوارميرزاکوچک خان،بلوار چمن ،چمن ٨٠ پالک ٢٧ - ٣٣۶۶٢٨٢٨دکتر امير حسين صميمی فردکلينيـک پــردیس نــور
٣٧٣١٧٨٨١صبح:نبش صارمی یک٣٨٨٢٩٩۵١ عصر:نبش عبدالمطلب١ روانپــزشکدرمان اعتياد کامياب
٠٩٣۵٨٠۵٧٧٧٩درمــان قطعی و شــرایط ویــژه (پيروزى بين ٣٢ و ميدان حر ساختمان۵۶) ٣٨٨۴۴١٠١کلينيک  سپهــرداد

تـلفــــنآدرستخـصـص نـام ونـام خانوادگی  تـلفــــنآدرستخـصـص نـام ونـام خانوادگی 

٩٥٢٧٧٤٧٠/ پ

مركز تخصص�
 دكتر ابراهيم�
 متخصص روان شناسی

روانكاو ، استادیار دانشگاه 
روان درمانی و مشاوره كليه 

مشكالت رفتارى ، روانی 
خانوادگی،  ازدواج ، كودكان 

 اعتياد ، تحصيلی، روان بدنی 
(فشار خون، تپش قلب، گوارش 

ميگرن) هيپنوتيزم و هيپنوتراپی 
 افسردگی، وسواس، طالق 

 ٣٨٦٥٠٩٥٦
صياد شيرازى ١٣ نبش چهارراه دوم 

�جبران تمام� هز�نه ها
 درمان� تا ٧٠% 

جراحی زیبایی و پوست و مو 
 دندانپزشکی، اطفال، تغذیه 

چشم پزشکی و عينک و ...
اطالعات بيشتر ارسال ٢ به 
٥٠٠٠١٠٠٠١٠٥٠ 

٩٥٢٠٠٢١١/ ب

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

OFF50%
خدمات فوق تخصصی

 ناخن، مژه 
٩٥١٠٧٤٤٤/ ف٠٩٣٥٠٧٧٧٤٣٠

٩٥١١٤١٩٦/ پ

خدمات ابرو هاشور
چشم و ...  با متد جدید 

ميکرو پيگمنتيشن 
با تجربه ١٢ساله 

توسط ليسانسيه پرستارى 
پارسانا (سجاد) 
همراه با آموزش

٠٩١٥٦٦٦٧٧١٧

تخصص� رنگ و مش 
کوتاهی و ميکروپيگمنتيشن

٠٩١٥٥١٧٦٦٧٠-٣٨٨٢٦٩٠٠
زیبایی پرین- بلوار فردوسی

٩٥٢٨٧٩٥٦/ ف

ز�با�� نازرخ 
با قيمت هاى استثنایی خود تمامی 
خانمهاى  براى  را  خود  کارهاى 
خاص ارائه می دهد) رنگ، ترميم 
شينيون  مکاپ،  تا  به  تا  ابروهاى 
پاکسازى،  ناخن،   ٢٠١٧ هاى 
متنوع  پکيج  با   ٢٠١٧ عروس 
به  و  رایگان،  شاسی  با  همراه 
ازاى سه کار انجام شده در سالن 
از ما  یک کار رنگ به طور رایگان 

هدیه بگيرید .
رضایت شما دلگرمی ماست 

٠٩١٥٦٤٦٤٧٠١
٩٥٢٩٥٠٢١/ ممدیریت فتحی

ارائه تمام� 
خدمات ناخن 
مژه و اپيالسيون، پوست 

انواع رنگ و الیت، 
ميکاپ،شنيون، کوتاهی، 

اصالح با آب و شمع در 
سالن زیبایی زرین چهر 
واقع در صارمی ١٣,٣۶ 

پالک ٨۵
٠٩١٥٠٠٦٤٧٧٠
٠٥١٣٨٦٨٩٤٥٠

٩٥٢٩١٣٥٢/ ف

٩٥٠٨٥٢٩٩/ م

مركز تخصص� نسيما
آرایشی اكستنشن  خدمات  کليه   
بافت، شمع،ابرو   ناخن،  مو،  و    مژه 

٣٨٤٥٤٠٤٩باآموزش و مدرك 

٩٥٢٤٩٧٣٤/ ف

مر3ز 
تخصص�

عروس 
شهين صحرایی

VIP
بلوار وکيل آباد 

 هاشميه 
٠٩١٥٨٦٠٥٥٥٦
٠٩٣٥٢٦٨١٢٦٦

 تخفيA ٥٠% 3ليه خدمات
اپيالسيون، انواع ها�ال�ت
هاشور- محدوده بلوار سجاد

٩٥٢٥٣٠٥٩/ م٠٩٣٠٦٣٣٣٠٥٨ 

 �اپيالسيون حرفه ا
با تخفيف ویژه با وسایل یکبار مصرف 

زیر نظر مشاور پوست و مو 
٠٩٣٥٤٥٤٧٦٠٨

٩٥٢٩٥٦٦٤/ ف

٩٥٢٦١٢٤٣/ ف

اپيالسيون خاطره 
(همه روزه ) با تخفيف

قاسم آباد - شریعتی ١۴
٣٦٢٣٩٤٣١  

3ليني= تخصص� 

اپيالسيون 
هوردخت

شعبه ١: قاسم آباد 

٣٦٦١٥٣٠٧
٩٥٠٥٤٤٩٥/ ف

سالن تخصص� 

اپيالسيون 
تيما

فرامرز-سجاد-آزادشهر
٣٦٠٧٦٧٠٠

٩٥٢٥٨١٩٣/ ل

مر3زبهشت مهر
ارائه خدمات پرستارى ، اعزام 

مراقب جهت نگهدارى از سالمند 
و بيمار و کودک در منزل 

 ویزیت اوليه مسئول فنی رایگان 
بانظارت دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 ٣٥٢١٧٥٤٥-٣٥٢٢٢٠٠٩
٣٥٢٣٤٥٨٢-٣٥٢٣٤٥٨١

٩٥٢٤٢٢٥٥/ ل

٩٥١٤١٩٩٣/ م

مهرگستران
اعزام نيرو  

 جهت نگهدارى از کودک، 
سالمند بيمارو امور منزل 

٤-٣٨٤٦٤٨٩٣
٠٩١٥٧٦٥٣٧٢١

سالمندان ا�ران
بهترین حق شماست 
مکانی لوکس و آرام

٣٦٠٥٨٢٦٠-٠٩٣٩٥٠٥٤٦٤٤
٩٥٢٥١٨٦١/ ل

٩٥٢٩٣٣٧٨/ م

مر3ز نيLان 
اعزام نيروى مراقب خانم و آقا 

جهت نگهدارى از سالمند و کودک
٠٩٠١١٨٩٨٧٩١-٣٦٦١٩٢٤١

پذ�رش سالمند
 موسسه نيا�ش 

 

٠٩١٥٦٩٥٧٧٦١-٣٨٧٨٧٦٩٥
٩٥٢٧٠٦٧٧/ م

سرا� سالمندان
 آشيان مهر

با هزینه اى مناسب سالمندان 
آلزایمرى،سکته مغزى پوشکی و 
... شما را به صورت شبانه روزى 
و خدمات خوب پذیرش می نماید.
فکورى١٩،نسترن٩،پالک٣
٩٥٢٨٤٦٢٢/ پ٠٩١٥١٠٣٢٥٨٥

خانه سالمندان باران 
محيطی زیبا و آرام و کادرى 

مجرب (هفت تير ٢٣) ویالیی ٩
٠٩١٥٢٤٧٠٥٨٦

٩٥٢٧٩٠٢٢/ ف

آر�اگستر
از  نگهدارى  جهت  خانم  نيروى  اعزام 
سالمند و خردسال شما با ضمانت کتبی
٣٦٦٢١١٢٦-٣٦٦٢١١٢٥

٩٥٢٤٢٢٣٨/ ل

3تر�نگ 
غد�ر خم

کوبيده معمولی  ۵٠٠٠
قيمه و قورمه سبزى  ۴۵٠٠
کوبيده مخصوص،جوجه ومرغ   ۶٠٠٠

١٧-٣٦٠١٥٥١٦
٩٥٢٥٩٧٨٤/ ف٠٩١٥٣٠٧٠٣٧٧

 � آشپزخانه و غذا
آماده َمشت�

 آماده پذیرایی از کليه مجالس 
شما هستيم 

با کيفيت باال و قيمت مناسب 
(پخت شله)

نوشابه، ماست و ظروف رایگان
٣٣٤٤٢٠٢٤

 ٠٩١٥٨١٩٣٠٢٩
٩٥١٩٨٥٧٢/ ق

 ساندو�چ
 اگرني= ارگاني=
 نبش چهارراه بيسيم
٣٨٥١٢٨٠٦ 

٩٥٢٩٦٨٥٢/ م

 آشپزخانه 
جهادنصر(زنبق)

 چلوجوجه ٢٠٠ گرمی ۶۴٠٠
چلو مرغ ران ۴٠٠ گرمی ۶۴٠٠

ميثاق ٣٨ -سجادیه ۶٧

قدیميان ٠٩١٥٩١١٢٤٣٧
 ٣٦٢٣٢٣٢٦

٩٥٢٠٠٦٣٠/ ق

٩٥١٩٨٩٨٩/ ف

تشر�فات آسمان
نامزدى، عقد

عروسی تخصص ماست
 ٢۵ مورد خدمات به همراه شام 
اقساطی داراى منوهاى متفاوت 

همگام با شرایط اقتصادى شما
تلفن : ٣٦٠٧٠٩٧٥ 

همراه: ٠٩١٥٢٤٥٣٣١٠
www.peyvandeaseman.ir

مجالس و مراسم

آشپزخانه و غذا� آماده

آرا�ش و ز�با��

برگزار 3ننده مراسم

نگهدار� 3ودs و 
سالمند

سا�ر خدمات درمان�
�Lو پزش

اپيالسيون

٩٥٢٩٩١٥٨/ م

سه شنبـــه  ١٤   دى  ١٣٩٥،  شماره  ١٩٤٣٩
٢٥


