
نام مرکز نوع مرکز تلفن آدرس
بیمارستان خیریھ آیت هللا گلپایگانی قم آنالین(صرفا بستری) بیمارستان 36661111 خبابان مولوی
بیمارستان خیریھ حضرت ولی عصر(ع) قم آنالین(صرفا 

بستری) بیمارستان 32884310-4 بلوار جمھوری - آقای سید محمدرضا سجادی - حسابدار
بیمارستان شھید بھشتی(صرفا بستری)-قم بیمارستان 36122000-1 میدان امام خمینی(ره) بلوار شھید بھشتی - قاسملو

بیمارستان خصوصی مادر قم-آنالین بیمارستان 2531280 قم ،بلوار پردیسان ،بلوار امام علی (ع)،بیمارستان مادر
درمانگاه معراج كلینیك/ درمانگاه 2538854005 میدان کشاورز بلوار حضرت معصومھ جنب بوستان نبوت

درمانگاه حضرت ابوالفضل (ع) قم آنالین كلینیك/ درمانگاه 38840153-38847788 خیابان امام زاده ابراھیم(ع) نبش کوچھ 51
درمانگاه حضرت معصومھ (س) قم آنالین كلینیك/ درمانگاه 37175276 قم - میدان آستانھ جنب مدرسھ فیضیھ
درمانگاه تخصصی بقیھ الھ (عج) قم آنالین كلینیك/ درمانگاه 37743391 خیابان شھید فاطمی -کوچھ 7

درمانگاه آل محمد (ص) قم آنالین كلینیك/ درمانگاه 36611644-7 خیابان امام خمینی(ره) ابتدای جاده قدیم
درمانگاه شبانھ روزی پردیسان(صرفا ازمایشگاه وتصویر 

برداری ) قم آنالین كلینیك/ درمانگاه 32806330
قم - شھرک پردیسان - بلوار دانشگاه خیابان نواب جنب 

اورژانس 115
درمانگاه دولتی فرھنگیان- قم-آنالین كلینیك/ درمانگاه 36612106 استان قم - شھر قم

در مانگاه شبانھ روزی خیریھ اھل بیت-آنالین كلینیك/ درمانگاه 37146 قم خ 55متری عماریاسر تقاطع 7 متری سمت راست
آزمایشگاه خیریھ امام صادق-آنالین آزمایشگاه 38844040 قم خ ارم یخچال قافی دفتر آیت الھ سیستانی

آزمایشگاه آمنین - قم -آنالین آزمایشگاه 3241842-43 خیابان جمھوری میدان سپاه
آزمایشگاه ایران قم آنالین آزمایشگاه 32615640 بلوار امین كوچھ شماره 7
آزمایشگاه امین قم آنالین آزمایشگاه 37739055 خیابان صفائیھ کوچھ بیگدلی پالک 23

آزمایشگاه بوعلی قم آنالین آزمایشگاه 37749051-2 خیابان صفائیھ کوچھ 43
آزمایشگاه پاتوبیولوژی دانش قم آنالین آزمایشگاه 37705226 خیابان 19دی کوچھ شماره 10

آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی - قم-آنالین آزمایشگاه 36648438-39 خیابان صدر (خاکفرج) - نبش کوچھ 43
آزمایشگاه پاتوبیولوژی مصدق قم آنالین آزمایشگاه 36602528 خیابان ھفتم تیر بین کوچھ 5 و 7 پالک 161و163

آزمایشگاه پارس قم آنالین آزمایشگاه 38833598 خیابان امام زاده ابراھیم میدان معصومھ
آزمایشگاه پاستور قم-آنالین آزمایشگاه 36632787 میدان سعیدی ابتدای خ فرھنگ

آزمایشگاه پالسما -قم -آنالین آزمایشگاه 32815640-41 قم- پردیسان خیابان البرز -البرز 21
آزمایشگاه دكتر اشتری قم آنالین آزمایشگاه 36505412 قم- میدان سعیدی ابتدای خیابان 7تیر پالک 19

آزمایشگاه شفا قم آزمایشگاه 37233009 خیابان آذر بلوار روحانی نبش کوچھ 13 پ 49
آزمایشگاه قائم (عج) قم آنالین آزمایشگاه 36622229-36610994 خیابان امام خمینی(ره) 20متری شھید بھشتی

آزمایشگاه نوین -آنالین -قم آزمایشگاه 025-32404936
قم-45 متری صدوق- بلوار محمود نژاد - ساختمان پزشکان - 

طبقھ دوم
آزمایشگاه ولیعصر (عج) قم آنالین آزمایشگاه 32919770 میدان شھید صدوقی ساختمان باران

آزمایشگاه سپھر-قم -آنالین آزمایشگاه 2537716633 قم-خیابان نوزده دی -مقابل تاالر طاووس-ازمایشگاه سپھر
آزمایشگاه صدرا -آنالین آزمایشگاه 31763 قم-بلوار امین کوچھ 24و26 ساختمان دی

دكتر محمد مھدی ریاحی-قم-آنالین آزمایشگاه 32401300
قم -زنبیل اباد بلوار صدوق نبش کوچھ 57نرسیده بھ میدان 

مفید.ساختمان زعفرانیھ طبقھ سوم
آزمایشگاه سینا-قم-آنالین آزمایشگاه 38828872 خیابان 30متری توحید -ابتدای جواد االئمھ

دكتر مھدی علیزاده پرھیزكار-قم -آنالین آزمایشگاه 32907600 میدان صدوقی ،بلوار عطاران ،ساختمان پزشکان آرمان
آزمایشگاه زكریا-قم آنالین آزمایشگاه 36602556 خیابان امام جنب شرکت نفت

مركزتصویر برداری كیمیا پرتو نور قم آنالین مركز تصویر برداری 38844040 خیابان توحید بلوار شاھد -درمانگاه امام صادق (ع)
مركز تصویربرداری طب آزما قم آنالین مركز تصویر برداری 36617367 خیابان خاكفرج روبروی پل شھید رجائی

تصویر برداری تابش پرتو قم آنالین مركز تصویر برداری 37720085 خیابان نوزده دی کوچھ10 پالک 19
ذلروخانھ دكتر یوسف سبزه كار(صرفا اموزش وپرورش)-قم 

آنالین داروخانھ 36708851 میدان سعیدی ،ابتدای بلوار نیروی ھوایی
داروخانھ دكتر مھدی كبیری-قم (صرفا اموزش وپرورش ومعدن 

منگنز)-آنالین داروخانھ 32505258 قم -پردیسان ،بلوارسلمان ابتدای خیابان ھویزه ،نبش کوچھ ششم
دكترداروخانھ دكتر رشیدی (صرفا آموزش وپرورش-بھزیستی)-

آنالین داروخانھ 32405020 قم بلوار شھید عراقی
دكتر یزدیان(صرفا معدن منگنز و آموزش پرورش وبھزیستی) -

قم-انالین داروخانھ 36664011 قم میدان امام شھید زین الدین

داروخانھ دكتر قره باقری-(صرفا وآموزش وپرورش)-قم آنالین داروخانھ 32806230 پردیسان بلوار دانشگاه خیابان نواب جنب اورژانس 115
شبانھ روزی امام رضا( آنالین صرفامعدن منگنز،شركت نفت 

وگاز،نظام مھندسی قم وآموزش وپرورش-بھزیستی) - قم داروخانھ 32921233 میدان شھید صدوقی
داروخانھ شفا قم-انالین(صرفا آموزش وپرورش) داروخانھ 37745214 میدان رسالت ابتدای بلوار بسیچ بین کوچھ10و12

داروخانھ دكنر اسماعیل بیگ (صرفا آموزش وپرورش)-قم-آنالین داروخانھ 36604820 میدان سعیدی بلوار نیروی ھوایی نبش کوچھ 3
داروخانھ دكتر كاویانی-(صرفااموزش وپرورش)-قم آنالین داروخانھ 37741900 میدان جانبازان بلوار نیایش

داروخانھ دكتر ترابی قم آنالین(صرفا آموزش وپرورش) داروخانھ 38871121 یادگار امام ،تقاطع باشاھد غربی روبروی کوی 52



داروخانھ الھادی (صرفا آموزش وپرورش)- قم-آنالین داروخانھ 36616112 قم - خیابان امام موسی صدر میدان الھادی
داروخانھ دكتر اكرمی(صرفا دارندگان دفترچھ بیمھ دانا) _قم داروخانھ 36600140 خیابان امام خمینی(ره)20 متری شھید بھشتی

داروخانھ دكتر حسینی (صرفا دارندگان دفترچھ بیمھ 
داناوآموزش وپرورش)_قم داروخانھ 32904555 بلوارشھید صدوقی نبش کوچھ 53

عینك فرھنگیان -قم-صرفا آموزش وپرورش اپتومتری/عینک 36605916 میدان سعیدی جنب دبیرستان مھدیھ .درمانگاه فرھنگیان
عینك سازی سینا-قم -صرفا اموزش وپرورش وبھزیستی اپتومتری/عینک 38811295 قم - میدان توحید جنب داروخانھ آرمان

عینك دانشجو-قم-صرفا آموزش وپرورش شنبھ تا چھارشنبھ 
عصرھا اپتومتری/عینک 32927377 قم_45متری صدوق نبش کوچھ 10

فیزیوتراپی خادم (ویژه بانوان واطفال)-قم-آنالین فیزیوتراپی 37721591 خیابان 19دی بین کوچھ 19و21 پالک 369
فیزوتراپی مھراد-قم آنالین فیزیوتراپی 32615788 قم -بلوار امین ،امین 7-ساختمان پزشکان غدیر
فیزیوتراپی مھر-قم آنالین فیزیوتراپی 32910103 استان قم - 45متری صدوق کوچھ 12 پالک 9

فیزیوتراپی مھرگان-قم -انالین فیزیوتراپی 32939556 میدان سپاه ،نبش بلوار حافظ ،ساختمان جنان
فیزیوتراپی رازی - قم -آنالین فیزیوتراپی 32937353 45متری صدوق بین کوچھ 28و30

فیزیوتراپی بوعلی-قم آنالین فیزیوتراپی 36505011
میدان سعیدی ابتدای خیابان ھفت تیر جنب کوچھ اول مجنمع 

اسمان

فیزیوتراپی سپید -قم- آنالین فیزیوتراپی 37401004
استان قم - خیابان دورشھر -جنب میدان رسالت کوچھ 31برج 

سفید ط5واحد 513
فیزیوتراپی سپھران-قم -آنالین فیزیوتراپی 37747744 خیابان صفائیھ فیزیوتراپی سپھران
فیزیوتراپی مھر ارا-قم -آنالین فیزیوتراپی 32905777 قم -بلوار عطاران 30متری مفتح -نبش کوچھ 20

كلینیك فیزیوتراپی لقمان قم آنالین فیزیوتراپی 025-37757274
بلوار دل آذر-روبروی زایشگاه ایزدی -جنب موسسھ اعتباری 

کوثر
كلینیك صبا (سونوگرافی ورادیولوژی)قم-آنالین رادیولوژی / سونوگرافی 32400114-115 ابتدای بلوار عطاران.ساختمان صدرا .طبقھ چھارم

مركزسونوگرافی ورادیولوژی تسنیم قم -آنالین رادیولوژی / سونوگرافی 32919919
ابتدای بلوار عطاران روبروی داروخانھ امام رضا ،طبقھ زیر 

زمین
مركز رادیو تراپی خیریھ بیمارستان ولیعصر 32122199 قم بلوار جمھوری

دكتر بھنام برزگر-قم-آنالین دندانپزشکی 2536505380
میدان سعیدی خیابان 7تیر کوچھ اول .جنب آزمایشگاه دکتر 

اشتری .طبقھ اول

دندانپزشكی دكتر خالقی مھر-قم آنالین دندانپزشکی 32404998
بلوار جمھوری بلوار شھیدان محمود نژاد ساختمان شھر پزشکان 

G طبقھ نھم واحد
كلینیك دندانپزشكی صبا -قم -انالین دندانپزشکی 37746226 میدان جانبازان ابتدای خیابان شھید فاطمی کوچھ6

دندانپزشكی دكتر محمد رضا جاللی نسب -قم -آنالین دندانپزشکی 32611293-32611838
تقاطع عطاران وجمھوری بھ سمت میدان رسالت.جنب پل عابر 

ساختمان میالد
دكترعلی جعفری نیا -قم -آنالین دندانپزشکی 253229080 عطاران بین کوچھ 2و4ساختمان کاربن طبقھ 3 واحد

انستیتو پزشكی ھستھ ای نور قم -آنالین پزشکی ھستھ ای 32946015-16 خیابان جمھوری
مركز رادیوتراپی -آنكولوژی صدرا قم آنالین 37712825 خیابان 19 دی - کوچھ 10 پ19

كلینیك دندانپزشكی بھارقم آنالین دندانپزشکی 32942060 بلوار شھید صدوقی ابتدای خیابان امام حسین(ع)
درمانگاه شبانھ روزی البرزقم(صرفا دندانپزشكی)-آنالین كلینیك/ درمانگاه 25-32507070 قم-پردیسان -خیابان اقلیمی اقیمی ھفت

مركز فیزیوتراپی نیكان قم آنالین فیزیوتراپی 025-37787833 قم-بلوار15 خرداد-بین کوچھ 33-35 -پالک 31

فیزیوتراپی توان مھر -قم-آنالین فیزیوتراپی 025-3779091
قم-خیابان 15خرداد نبش نظری ثابت کوچھ 22ساختمان ترنج 

طبقھ دوم

فیزیوتراپی خاتم -قم آنالین فیزیوتراپی 025-32914446
قم-45 متری صدوق-فلکھ شھید صدوقی ساختمان خاتم -زیر 

زمین داروخانھ امام رضا
بخش سرپایی بیمارستان مادر-قم -آنالین بیمارستان 2531280 پردیسان بلوار امام علی

داروخانھ شبانھ روزی 19دی قم- آنالین (صرفا آموزش و 
پرورش) داروخانھ 37705888 خیابان 19دی جنب بیمارستان کامکار

درمانگاه دندانپزشكی لبخند -قم-آنالین دندانپزشکی 2538825788 خیابان 30متری توحید روبروی جواالیمھ
درمانگاه دندانپزشكی كودكان امین-قم -انالین دندانپزشکی 32073 بلوار جمھوری ،میدان سپاه ،پالک 35

دكتر سید محمود نعیمیان - قم آنالین دندانپزشکی 37746741 خیابان شھید فاطمی ساختمان صبا ، طبقھ سوم واحد 38
كلینیك دندانپزشكی نگین - قم - آنالین دندانپزشکی 32945077 بلوار امین کوچھ 21 پالک 5 - ویژه بانوان واطفال

كلینیك دندانپزشكی آراد قم آنالین دندانپزشکی 32816700 شھرک پردیسان خیابان اندیشھ طبقھ فوقانی داروخانھ دکتر محدث
كلینیك دندانپزشكی پردیس -قم -آنالین دندانپزشکی 32807976 پردیسان خیابان البرز -البرز 17

كلینیك دندانپزشكی حكیم قم-(صرفا بخش عمومی)- آنالین دندانپزشکی 37733634 خیابان صفائیھ
كلینیك دندانپزشكی رازی قم آنالین دندانپزشکی 36613070 میدان سعیدی ابتدای بلوار نیروی ھوایی-جنب بانک ملت

عینك سلیقھ ( صرفا آموزش و پرورش و سازمان بھزیستی) اپتومتری/عینک 2517733725 خ دور شھر ، روبروی کوچھ 25
عینك بھدید-صرفا اموزش وپرورش اپتومتری/عینک 32400966 بلوار جمھوری بعداز تقاطع عطاران نبش کوچھ 23

مركز فیزیوتراپی بھاران - قم -آنالین فیزیوتراپی 37747454 قم - خیابان شھید فاطمی - کوچھ 10 ساختمان بھاران
مركز فیزیوتراپی پردیسان - قم - آنالین فیزیوتراپی 32812026 پردیسان خیابان سبالن -سبالن 12 پالک7

كلینیك فیزیوتراپی كیمیا قم آنالین فیزیوتراپی 2531922 پردیسان خ سبالن -سبالن20-پالک 16



كلینیك فیزیوتراپی مركزی قم آنالین فیزیوتراپی 37831122 خیابان شھید فاطمی روبروی پاساژ طوبی ساختمان پزشکان سحر

كلینیك فیزیوتراپی توانبخش قم آنالین فیزیوتراپی 36605252
میدان سعیدی ابتدای خیابان امام زاده ابراھیم(ع)کوچھ 2 پالک 

31
كلینیك فیزیوتراپی توحید قم آنالین فیزیوتراپی 38834378 خیابان توحید کوچھ9 پالک7

كلینك فیزیوتراپی شفا قم مجتبی فرجی فیزیوتراپی 37714030-37715138 خیابان طالقانی جنب بازار بنفشھ کوی 75
كلینیك فیزیوتراپی ایران قم آنالین فیزیوتراپی 37600131 خیابان طالقانی روبروی کوچھ 45

زھره سلیقھ (اپتومتریست معتمد)-قم-آنالین مطب 37733725 خیابان دور شھر روبروی کوچھ 25

اپتومتری سھراب اسدی ( اپتومتریست معتمد) - آنالین اپتومتری/عینک 2.53991E+11
عصرھا : میدان توحید جنب داروخانھ آرمان - صبح ھا : خیابان 

دور شھر ، جنب بھزیستی ، ساختمان مصبح
دكتر صبوحی (صرفا معدن منگنز،شركت نفت وگاز وآموزش 

وپرورش)-قم آنالین داروخانھ 025-32127 قم -بلوار امین-انتھای کوچھ ھفت
مركز فیزیوتراپی ھالل احمر _قم فیزیوتراپی 36505492 میدان سعیدی 7 تیر کوچھ 1

دندانپزشكی دكتر مھرداد منشی-قم -آنالین دندانپزشکی 32930921 میدان صدوقی ابتدای عطاران ساختمان تسنیم .طبقھ دوم
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