
سه شنبه ١٠ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٨٦
٢٦

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
٣٨۵۵٣۵٠٩جراح و متخصص زنان ،زایمان و نازایی بورد تخصصی ناسيونال(ميدان بيمارستان امام رضا  ساختمان پزشکان رازى)دکتـــر صدیقه فغــــانی

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

دکتـــــر 
محمود موالئی

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

٣٧۶۴٠۴٧۵
٠٩٩٠١٩٧٢۵٨٨

           متخصص مغـــز و اعصـــاب - متخصصين  روانپــزشکی (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

دکتــر مرضيه 
طاهـــرى

متخصص مغز و اعصاب   -  نـوار مغــــز  ، نـــوار عصب و عضلــه 
احمدآباد بين عارف ٢ و ۴ ساختمان حکيم همه روزه عصـــرها و  روزهاى فرد صبح ها

 شنبه و  دوشنبه صبح  ها   کلينيک آزادشهر     ٣۶١۶٧

٣٨۴١۴٧٧۴
٠٩٣۶۵٣٧۵٠٣٣

                   پـــــزشکــان  فوق متخصص و متخصص 

                    خدمـــات روانشنــــاسی  و  مشــــاوره

                         دنــدانپــــزشکان متخـصـص و عمومـی

                                 مــــراکـــز تـــرک اعتيـــــاد

              آمبوالنس و خدمــــات پـــرستـــــارى درمنــزل

دکتـــــــر  
شــاهيـن  رخ فــــروز

 ١٧ ســــال تجــــربــه  ، ارتـودنسـی  کودکان  ۶٠٠ تومان و بــزرگسال ٢/۵٠٠ م تومان) 
بلوارمعلم بين ٨ و ١٠ برج پزشکان آبشار طبقه ٢+ واحد ٢٠۴-  ٣۶٠١۶٣٢٠ -٠٩١۵٣۴٧٠٢۵٠

کلينيک دندانپزشکی 
سيب سالمت

(٣٠ الی ۵٠  تخفيف و با شرایط  ...) درمان ریشه ، ترميمی زیبایی ، اطفال ، پروتز ، ایمپلت 
(ارتودنسی بصورت اقساط ٢٠ ماهه ، توسط متخصص ) ميدان شهدا  ابتداى خيابان عبادى نبش عبادى ٩

٣٢٢٢۵٨٩۴
٠٩١۵٠٠٢١۴٠٠

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  
٣۶٠۶٧۵۵١(روزهــاى زوج ۴ الی ٧)   چهارراه فـرامـرز عبــاسیدختــر یــا  پســر؟الهام   نجــاتيــــان

٣٧۵٧۶٠٠۶تقاطع بلوار خيام و هدایت بين ۴٧ و ۴٩ (صبح ها) ٣٧٢٩٩٩٩٧دختــر یــا  پســر؟زهرا فرهمند راد
٣٧۶۴١۴٣٣پزشکی و پرستارى در منزل، دندانپزشکی، واحد دیابت - سجاد مقابل خ ميالددرمــانگاه  ميالد

٣٢٢۵٩٢٢۵پزشکی ،خدمات پرستارى ، حجامت ، برداشت خال - ميدان شهدا ، هاشمی نژاد ١درمــانگاه آفــرینش سالمت شبــانه روزى

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

                                             گفتــار درمـــانی    
دکتـــر حميد طيـــرانی

نيـــک نژاد
کلينيک تخصصـــی 

گفتـــاردرمـــانی طوس
آسيب شنــاسی و درمـــان انـــواع اختالالت گفتار و زبـــان
احمدآباد مقابل بيمارستان قائم ساختمان ٧٣ طبقه ۵ واحد ۵٠٣ (صبح- عصر)

٣٨۴۶٣۵٣۶
٣٨۴۵۵٩٩١

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

٣٧۶۴١۴٣٣ســــم زدایـــی و  درمــــان نگهدارنده   (بلوار سجـــاد - مقابل خيابان ميالد)درمـانــگاه ميالد

                            خدمــات پـوست - مو  
٠٩١۵١١٠٧١۶٩رفع دائمی موهاى زائد رفع چين و چروک پوست برداشتن انواع خال و کک و مک - بين امامت ١٧ و ١٩ دکتـــر بوستان

٣٨٨۴۴١٠١برداشت زوائد پوستی،ليزرموهاى رائد ، رژیم الغرى (پيروزى حر )  ٠٩٣۵۵۵٠٧١٢٨کلينيک پـوست اطبـا
٠٩١۵۵١١٠٣٢۵برداشت خال و خالکوبی ، لک ، جوان ســــازى ، پر سينگ ناف (بين وکيل آباد ٢٠ و ٢٢ پ۴٨٢ ط ۴) عصرهادکتــر مریم  تقوى

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

تـلفــــنآدرستخـصـص نـام ونـام خانوادگی  تـلفــــنآدرستخـصـص نـام ونـام خانوادگی 

٠٩٣٨١۴١۴٧۶١روان درمانی و مشاوره ازدواج،زوج ، افسردگی،اضطراب و ...روانشنــاس بـالينــیماریـه   مقـــدم
٣٨۴۶٢١۵٢مشـــاوره تلفنی رایگان - با بيش از ١۴ سال سابقه کارى ،٠٩٣۶١٣٨۴٣۴١تلگرام - ٣٨۴٢٠٣٠١مرکز مشاروه خوارزمی

٣٨۴٧١٩١٨مشــاوره تخصصی پيش از ازدواج ، اختالفــات زنـــاشویی ،افســـردگی ، وسواس زهرا وفــایی جهان
٣٨۴٧۶۵٧٠هيپنوتيزم درمانی،افسردگی ،اضطراب ، ازدواج ،خانواده ، وسواس ، ترس هامجيد  جليليان

٠٩٣٩٧۴٠٠۵٢٨مشاوره قبل و بعد ازازدواج  ،طالق ،فردى ، خانواده ، کودک ، با ١٠سال تجربهمعصومه  هــراتی
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

خليل  رحيمــی 
روانشنــاس بـــالينی

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

٣٨۴٠٢٢۵۵

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

سرا بهشت مهر
ارائه خدمات پرستارى ، اعزام 

مراقب جهت نگهدارى از سالمند 
و بيمار و کودک در منزل 

 ویزیت اوليه بيمار و سالمند رایگان 
بانظارت معاونت درمان

 ٣٥٢١٧٥٤٥-٣٥٢٢٢٠٠٩
٣٥٢٣٤٥٨٢-٣٥٢٣٤٥٨١

٩٥٣٠٥٧٤٧/ ل

 مر+ز نگهدار
سالمندان ماهان 

کوهسنگی ۴ پالک ٢۴ 
مراقبت هاى ویژه پرستارى 
مالقات ٢۴ ساعته دسترسی 

آسان به بيمارستان هاى قائم 
و امام رضا مجهز به آمبوالنس 

ارائه خدمات پزشکی و 
پرستارى در منزل 

٣٨٥٥٩٠٥٤
٣٨٥٥٨٨٨٢

٠٩١٥٥١٤٣١٢٣
مدیریت: مسعود تقيان

٩٥٣٥٠٥٤٧/ ف

خدمات +امل 
سالمندان   

٠٩١٥١١٠٩٧٠٥
٩٥٣٤٤٥٨٤/ ف

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

٩٥٣٠٥٧٢٧/ ل

سالمندان ا�ران
بهترین حق شماست 
مکانی لوکس و آرام

٣٦٠٥٨٢٦٠-٠٩٣٩٥٠٥٤٦٤٤
٩٥٢٥١٨٦١/ ل

٩٥٣٣٢٤٨٩/ ق

سالمندان بصيرت 
با ارائه خدمات توانبخشی جهت 
مراقبت از سالمندان شما سجاد

٠٩١٢١٤٨٨٧٦٧نبش مرجان٨

٩٥٣٤٨١٤٢/ ق

مر+ز ني�ان 
اعزام نيروى مراقب خانم و آقا 

جهت نگهدارى از سالمند و کودک
٠٩٠١١٨٩٨٧٩١-٣٦٦١٩٢٤١

٩٥٣١٥٩٣٦/ ف

فرشتگان خانواده
مراقبت از سالمند در منزل 

ارائه خدمات پزشکی، پرستارى

 و فيزیوتراپی در منزل 
بامجوز بهزیستی 

(٣خط) ٣٨٤١٧٧٦٨

٩٥١٤١٩٩٣/ م

مهرگستران
اعزام نيرو  

 جهت نگهدارى از کودک، 
سالمند بيمارو امور منزل 

٤-٣٨٤٦٤٨٩٣
٠٩١٥٧٦٥٣٧٢١

  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

آشپزخانه ميزبان 
آماده ارائه غذاى گرم با 

بهترین کيفيت به ادارات 
کارخانه جات  مجالس
 و تاالرها می باشد .
 ٣٥٥٩٣٥٨٧

٠٩١٥٣٧٧٥٧٢٥
٩٥٣١٥٩٦٢/ پ

 ساندو�چ
Lارگاني Lاگرني 
 نبش چهارراه بيسيم
٣٨٥١٢٨٠٦ 

٩٥٢٩٦٨٥٢/ م

 آشپزخانه 
عروس بهار 

 چلوجوجه ٢٠٠ گرمی ۶٢٠٠
چلو مرغ ران ۴٠٠ گرمی ۶٢٠٠

فرمانيه- سجادیه
 قدیميان ٠٩١٥٩١١٢٤٣٧

٣٦٢٣٢٣٢٦
٩٥٢٠٠٦٣٦/ ق

تشر�فات 
ماندگار

مجرى مجلل ترین مراسم ها 

با نازلترین قيمت 
و باالترین کيفيت 
تماس و مشاوره 

با ما به نفع شماست
WWW.aroosmandegar.ir

    tashrifat_mandegar : اینستا 
٠٩١٥٧٧٧٥٢٥٧

٩٥٢٨٩٦٢٣/ پ٣٨٦٥٣٣٩٦

تشر�فات قانع
تاالرباغ سرا(ورودى رایگان) 

نقد و اقساط
 ٢ نوع غذا با سرویس کامل

بستنی و  ميوه  و  شيرینی  نوع   ٣
قيمت فقط و فقط ؟؟؟؟؟

ویژه خدمات  مورد   ١٣ با  همراه 
       ٢-٣٦٠٣٥٠٠١ رایگان

٩٥٢٩٧٥٨٢/ ل٠٩١٥٣٢٥٤٢١٤

تشر�فات
برگزارکننده مراسم عروسی

٠٩١٥٦٩٥١٩٣٥-٣٧١٣١٩١٢
٩٥٢٧١٣٤٠/ ق

٩٥٣٢٠٦٠٧/ 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

با تشر�فات 
��تا پيوند گلها 
تفاوت را تجربه کنيد 
١- رزرو تاالر و باغ و هتل رایگان

٢- ٢ مدل غذا انتخابی
٣- ٣ مدل ميوه و شيرینی انتخابی

۴- سرویس کامل پذیرایی 
عصرانه و شام

۵- کيک طبقاتی
۶- سفره عقد
٧- نورپردازى

٨- آرایش تخصصی کامل عروس
٩- لباس عروس ویژه

١٠- آرایش داماد
١١- ماشين عروس

١٢- گل آرایی ماشين
١٣- دسته گل عروس

١۴- کارت دعوت (١٠٠ عدد)
١۵- آتليه تخصصی

١۶- فيلم بردارى با ٢ دوربين ویژه
١٧- آلبوم ایتاليایی ٣٠*۶٠

١٨- ميکس و مونتاژ تخصصی
١٩- عکس سرمجلس ٧٠*۵٠

٢٠- عکاس داخل مجلس
٢١- ٢٠ قطعه عکس طراحی شده
به مناسبت بهمن ماه 
رزو به صورت محدود
الزم به ذکر است تمامی 

موارد براى ٣۵٠ نفر 
مهمان به باال می باشد.

فقط با نفرى ؟؟؟ تماس بگيرید
٩-٣٧١٢٦٣٧٨

٠٩١٥٦٤٤٤٧٢٨
٩٥٢٨٦٩٨٧/ م

تشر�فات 
بهشت 

٩٥٣٥١٩٧٩/ م

 ترحيم
انجام کليه امور تدفين

و ترحيم  و ختم

٠٩١٥٥١٥٦٨٠٢
٣٦٠٧٥٠٩٧

اعزام پرسنل پذیرایی

٩٥١٨٠٤٥٦/ خ

 شر+ت 
پيوندآسان 

عقدو عروسی
رایگان

(عضو رسمی اتحادیه)
 با بيش از٧ سال سابقه

١- تاالر و باغ رایگان 
٢- آرایش تخصصی عروس

٣- لباس عروس
۴- كارت دعوت براى ٣٠٠ نفر

۵- ماشين عروس 
۶- گل آرایی ماشين 

٧- فيلمبردارى توسط آقا و بانو
٨- ١٠قطعه عکس 

٩- آتليه رایگان 
١٠- دسته گل عروس

١١- گریم تخصصی داماد
١٢- سفره عقد با ۵٠% تخفيف

١٣-تامين جهيزیه با تخفيف ویژه

٣٢٧٢١١٨٠
٣٧٢٣٥٩١٥

٠٩١٥٧٠٨٨٣٤٠

تشر�فات 
ماد 

ترحيم
٠٩١٥١٢٧٦٨٠٠

٧-٣٦٠١١٦٣٥
٩٥٣٢٤١١٢/ پ

تشر�فات ش�يب
تخفيف استثنایی هزینه هاى ترحيم       

@shakib-tashrifat
٠٩١٥٥١٠٤٥٨٥-٣٦٠١٩٢٨٢

٩٥٣٢٠٢٨٥/ م

تشر�فات سعادت
کيفيت را از ما بخواهيد

 باغ  و تاالر عقد و عروسی تخصص 
ماست -آرایشگاه عروس،  لباس 

عروس، آرایشگاه داماد، فيلمبردارى 
و آتليه ،ماشين عروس، گل آرایی 
ماشين عروس-... بدون سرانه 

قيمت  = بودجه شما 
٠٩١٢٨٤٣٣١٢٥

٩٥٢٨١٥٧٨/ ف٣٧٦٧٧٢٦٣

مجالس و مراسم

برگزار +ننده مراسمآشپزخانه و غذا آماده

٩٥٣٥٢١٢٩/ م

سه شنبـــه   ١٠  اسفند   ١٣٩٥،  شماره  ١٩٤٨٦
٢٦


