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  وضعيت فعاليت و پروانه ها موسس   ادرس موسسه شهر نام موسسه رديف

روبروی دبيرستان  -خيابان کميل  -خيابان کاشانی  -الھيه  کرمانشاه الھيه ١
 دخترانه الھيه

   , محمدحسين اسدی

   , ناصر نوذری ۴خيابان طالقانی نبش کوچه ايثار جوانرود اھورا ٢

بيمارستان امام حسين، درب ورودی  -طاق بستان  کرمانشاه اورانوس ٣
 بيمارستان

   , نسرين حيدری

   , سھي0 فتاحی خيابان اصلی جنب بانک صادرات روانسر ايثار ۴

   پورچمنی, حديث  خيابان کاشانی برج الھيه طبقه ھمکف کرمانشاه بينا ۵

   مبين بھرامی خيابان انق0ب پاساژ رسولی طبقه ھمکف پاوه بينا ۶

   , نسرين خيرپور ميدان امام خمينی. رو به روی بانک ملی مرکزی کنگاور پارس ٧

   , اکرم منصوری کريانی شھرک پرديس بلوار پامچال با<تر از بانک صادرات کرمانشاه پرديس ٨

پارکينگ شھرداری ساختمان پزشکان اج0ليه طبقه  کرمانشاه پروين ٩
 ھمکف

   , شي0 پروين

   , سحر رنجبر ٢٠دولت آباد بلوار امام خمينی خيابان ھ0ل احمر پ0ک کرمانشاه چاوان ١٠

   , حسين رضاپور خيابان امام (ره) پل مرکزی درمانگاه بوعلی سرپل ذھاب حسين رضا پور ١١

مسئول فنی: سروش دانش افروز  , محمدرضا نادعلی جنب پاساژپارک-پارکينگ شھرداری کرمانشاه دنيای  عينک ١٢
 ومحمدرضا نادعلی

عينك ساز 

 تجربي

   , اکرم دولت مندان ياوری پارکينگ شھرداری خيابان حاج محمدتقی اصفھانی کرمانشاه دولت مندان ١٣

   , بھار صابری مركزيبھمن خيابان نوبھار به سمت ميدان ٢٢ کرمانشاه ديد برتر ١۴

   زکريا امينی یخيابان طالقانی کوچه شھيد فيض جوانرود چاوان ١۵

   , سعيد مرادی پارکينگ شھرداری  ساختمان اج0ليه کرمانشاه ديده ١۶

   , کاوه مرادی خيابان طالقانی کوچه شھيد حبيبی طبقه ھمکف جوانرود روشنا ١٧
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بلوار  گل ھا جنب بانک کشاورزی  مسکن انتھای کرمانشاه روشنا ١٨
 ساختمان ابن سينا

   , سارا سبحانی

 پارکينگ شھرداری ساختمان پزشکان اج0ليه  کرمانشاه زمرد ١٩

 

   , ماندانا محمديان

خيابان حاج محمد تقی اصفھانی  بن بست جنب بازارچه   کرمانشاه سروش ٢٠
 امام سجاد (ع) 

 

   , محمدرضا مظفری

خيابان انق0ب اس0می روبه روی پاساژ رسولی ساختمان  پاوه سورن ٢١
 خالصی

   , سيروس شكرالھي

   , عبدالرضا شريفی لرستانی پارکينگ شھرداری  خيابان مويد شرقی کرمانشاه سوما ٢٢

فنی: امير مسئول  , محمدباقر نادعلي خيابان آيت S  کاشانی(دبيراعظم) جنب ھتل بيستون کرمانشاه شھرعينک ٢٣
 اعتمادی/محمدباقرنادعلی

عينك ساز 

 تجربي

پروانه مسئول فنی فاقد اعتبار   , پروانه زارعي دارابخاني خيابان دارايی(سنگر)  جنب تا<رعباسيه کرمانشاه فرھنگيان ٢۴
 می باشد

 

   , نسرين آقائی بيمارستان مراديانبا<تر از سه راه شريعتی جنب  کرمانشاه فلسطين ٢۵

   , مھرداد صادقی شھريور خيابان گلنار مجتمع مادر١٧خيابان برق ميدان  کرمانشاه مادر ٢۶

   , مرضيه نادری خيابان شھيد ک0ھدوز جنب چاپخانه ايران اس0م آبادغرب مردمک نگاه ٢٧

طبقه  سپھر پزشکان ساختمان  ۵ايستگاه ٢ فاز فرھنگيان کرمانشاه مژان ٢٨
 ۶واحد  ۴

   يسرا رحيمی

   , نسيبه نادری مھديه ساختمان حکيمروبروی کلينيک  کرمانشاه نادری ٢٩

   , فريده مرادی خواه خيابان شھيداشرفی اصفھانی پاسازشاه قبادی طبقه دوم گي0نغرب نگاه ٣٠

   سحر لطفی چی قلم آموزشگاه رو به رو -فيضی شھيد خ -طالقانی خ جوانرود نگاه  ٣١

   , حسين يعقوبی بيگلر چھارراه انق0ب.جنب بانک سپه. ھرسين نوين ديد ٣٢

   , محسن ياوری پارکينگ شھرداری ساختمان پزشکان اج0ليه کرمانشاه کريستال ٣٣

ساز عينك  عينک ساز تجربی , محمدعلی شمع چيان خيابان دبيراعظم نبش پاساژارديبھشت کرمانشاه کسری ٣۴

 تجربي

پروانه بھره برداری و مسئول  صحبت S بھادرانی پارکينگ شھرداری کرمانشاه آفتاب ٣۵
 فنی فاقد اعتبار می باشد.
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   رضا سليمان نژاد جنب فروشگاه بختياری-خيابان ساحلی  -خيابان امام(ره) سرپل ذھاب آنوبانی نی ٣۶

   مسعود صانعی خيابان انق0ب اس0می پاساژ ب0ل پاوه صدف ٣٧

   نينا امير افشاری روبروی کلينيک مھديه ساختمان حکيم کرمانشاه افق ٣٨

خيابان مدرس جنوبی پارکينگ شھرداری جنب ھتل راه  کرمانشاه پارسيان ٣٩
 کرب0

مسئول پروانه بھره برداری و  سيد محمود منصور قريشی
 فنی فاقد اعتبار می باشد.

عينك ساز 

 تجربي

 واحد ٢ طبقه سبحان پزشکان ساختمان گلھا بلوار مسکن کرمانشاه پرتو ۴٠

٣ 
   ياسمن رستمی

عبدالحسين اکبری/سميرا فروزش  /سميرا فروزش نياعبدالحسين اکبری پارکينگ شھرداری خيابان حاج محمدتقی اصفھانی کرمانشاه نور ۴١
 نيا

عينك ساز 

 تجربي

   مسعود شھبازی خيابان ک0ھدوز جنب چاپ ايران اس0م آبادغرب تيام ۴٢

   مي0د کمانگرپور ٣خيابان مويد غربی ساختمان پارسيان طبقه  کرمانشاه چاو ۴٣

درمانگاه امام  ۴۴
 رضا

  بصورت بخش می باشد. سپاه پاسداران پارکينگ شھرداری کرمانشاه

چشم درمانگاه  ۴۵
 پزشکی امير

   دکتر جھانبخشی کسری خيابان باغچه بان کرمانشاه

درمانگاه چشم  ۴۶
 پزشکی گلستان

   دکتر دانشگر بلوار مصطفی امامی روبروی سازمان آب کرمانشاه

   مسعود مرادی آزادی ساختمان پزشکان رازی طبقه اولميدان  کرمانشاه مسعود مرادی ۴٧

   فاتح حميدی  ٢برج پويا طبقه  چھار راه گلستانبلوار مصطفی امامی  کرمانشاه فاتح حميدی ۴٨

 


