
 

  واحدهای صنفی عرضه کننده تجهیزات و ملزومات پزشکی استان قم

 ردیف نام واحد  نوع واحد مسئول واحد آدرس فعالیت

231پاساژ مرکزی پالک -خیابان امام خمینی-قم توزیعی/دندانپزشکی محمود حیدری   2 انقالب 

خیابان امام خمینی،جنب دارایی،پاساژمرکزی،طبقه 

221فوقانی،پالک  

توزیعی/دندانپزشکی حمید دره باغی  1 حیان 

 
1نیر نبش کوچه  ۷میدان سعیدی بلوار   

 

محمدمهدی 

 پورمرادی

 3 شهر پزشکی

 
 خیابان امام خمینی روبروی دارائی

 

 4 پاستور پزشکی محمدعلی اسعدی

 

جنب قنادی -روبروی بیمارستان نکویی -خیابان آذر

پزشکی مهدی -دانیال  
 

 5 مهدی پزشکی علیرضا چشمه

45خیابان امام ره نبش کوچه   6 سبحان پزشکی خلیل رزاقی 

پاساژ مرکزی -جنب دارایی  -یابان امام خمینی  توزیعی/دندانپزشکی امیرحسین احمدزاده   ۷ احمدزاده 

 -پاساژ مرکزی  -جنب دارایی  -خیابان امام خمینی 

09پالک  -طبقه دوم   

توزیعی/دندانپزشکی جواد ثقفی  1 ثقفی 

 -پاساژ مرکزی  -جنب دارایی  -خیابان امام خمینی 

04پالک  -طبقه دوم   

توزیعی/دندانپزشکی حسین گائینی  0 ایرادنت 

میدان سعیدی ابتدای خیابان امام جنب ساختمان نخل 

 سمت راست

فاطمه اورتگلی 

 فراهانی

 29 نخل پزشکی

04پ  - 41نبش کوچه -هفت تیر  توزیعی/دندانپزشکی علی محمدی دلشاد   22 عصر جدید 

10روبروی بیمارستان فرقانی نبش کوچه -خیابان آذر  21 پرستار پزشکی حسین قاسمی 

41و  46قم، خیابان هفتم تیر، بین کوچه   23 پرشین پزشکی محمد بابائی 

روبروی بیمارستان نکویی 35خیابان آذر نبش کوی  محمدحسین  

 رحیمی

 24 پاییتخت پزشکی

آزادگان، خیابان شهید چمرن، مقابل درب میدان 

26۷بیمارستان شهید بهشتی، پالک   

سروش طب  پزشکی روح اهلل محمدپوری

 پارس

25 

 26 آرش طب پزشکی محمدرضا زره بند قم، خیابان امام، جنب دارایی، نبش پاساژ مرکزی

 

و  1متری صدوق بلوار مفتح و بین کوی  45بلوار 

259پالک  29  
 

میرزاد مهرانگیز 

 صبایی

 2۷ مهر پزشکی

155پالک  40قم، بعد از کوچه  سید ابراهیم فاضلی  

 نیاکی

2روناس طب  پزشکی  21 

سید امیر حسین  میدان صدوق روناس طب

 فاضلی نیاکی

1روناس طب  پزشکی  20 



 

  واحدهای صنفی عرضه کننده تجهیزات و ملزومات پزشکی استان قم

 

49خ امام پاساژ مرکزی طبقه همکف پالک  سید امین فاضلی  

 نیاکی

3روناس طب پزشکی  19 

 امامخیابان  

 -طبقه دوم  -پاساژ مرکزی  -جنب دارایی  -خمینی 

294پالک   

توزیعی/دندانپزشکی ایمان افشاریان  12 باران 

 
۷0۷خیابان امام نرسیده به میدان سعیدی پالک   

 

 11 مهدی پزشکی علی صفدر کالیی

605خیابان امام مقابل اداره دارایی پالک   13 سینا پزشکی داوود رضائیه زاد 

 

انش و دقم، خیابان باجک، بین مدرسه دین و 

، لوازم پزشکی دی 25۷، پالک 2کوچه   
 

 14 دی پزشکی اصغر رحیمی

قم ، خیابان امام خمینی ، جنب اداره دارایی ، روبروی 

 بانک کوثر ، پاساژ مرکزی ، پزشکی ورزشی ماهان

 15 ماهان پزشکی سیدمحمد موسوی

رضائیه زادمحمد  خیابان امام، مقابل دارایی  16 آریا پزشکی 

 1۷ سینا طب پزشکی محمدباقر اسعدی قم، بلوار امین، ابتدای بلوار ساالریه،شرکت سینا طب

۷55پالک  45و  43خیابان امام خمینی بین کوچه   11 امین پزشکی علی کالیی 

 

، پزشکی 30و 42قم، خیابان امام، بین کوچه 

 یاسین
 

 10 یاسین پزشکی مجید کشاورز

 

، مقابل مسجد 30و  3۷قم، خیابان امام، بین کوچه 

 کامکار، پزشکی ایرانیان
 

 39 ایرانیان پزشکی محسن کشاورز

 

بر پاساژ  -جنب دارایی  -خیابان امام خمینی 

(خانه تردمیل) پزشکی ورزشی مدیا  -مرکزی    
 

 32 مدیا پزشکی مجتبی حشم بان


