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لیست مراکز غیرپزشکی و رفاهی (هدیه) مجموعه آوای سالمت صبا در استان تهران79-79
نام مرک ــز

آدرس م ـ ـراک ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز

شماره تماس

ردیف

1

آمبوالنس ناجی

ضلع جنوب شرقی پل سید خندان -ساختمان ناجی –

99722177

2

آزمایشگاه تشخیص

ستارخان -بعد از فلکه اول -بین احمدی و خسرو-

99722177

3

پزشکی نرمال

آزمایشگاه پاستورنو

پالک 7531

پالک  -771ط همکف

میزان درصد تخفیف
خدمات

 02درصد کاهش هزینه
و تخفیف

 02درصد کاهش هزینه
و تخفیف

 3الی 03درصد کاهش

میدان آرزانتین – خ احمد قیصر – نبش خ هشتم

99722177

4

آزمایشگاه تینا

ولیعصر -پایین تر از توانیر – روبروی رسانه های

 99722177کاهش هزینه و تخفیف

5

آزمایشگاه رصد

میدان رسالت – ضلع شمالشرقی رسالت – ازنگ -پ

6

آزمایشگاه سیتوزنوم

تصویری

 3الی  03درصد

99722177

05

تقاطع جالل احمد و چمران شمال – جنب پل گیشا –
کوی پروانه -ساختمان پزشکان پروانه – ط – 1پ09

هزینه و تخفیف

99722177

99722177

 3الی  03درصد

کاهش هزینه و تخفیف
 3الی  03درصد

کاهش هزینه و تخفیف
 3الی  03درصد

7

آزمایشگاه نیاوران

نیاوران – نبش کامرانیه – ط فوقانی بانک اقتصاد نوین

8

آزمایشگاه نصرت

ستارخان – شادمهر – تقاطع نصرت – پ90

99722177

9

آزمایشگاه تشخیص

خ ستارخان -خ شادمهر -پالک  -557ط دوم-

99722177

10

کلینیک آریامن

ونک -خیابان خدامی -خیابان آفتاب -پالک 7

 99722177کاهش هزینه و تخفیف

پزشکی کیهان

واحد 5

کاهش هزینه و تخفیف
 3الی درصد

03کاهش هزینه و
تخفیف

 02درصد کاهش هزینه
و تخفیف

 72الی  12درصد

(پوست و مو وزیبایی)
11

کلینیک پوست و مو

وزیبایی(دکتر آرش سالور)

جردن -بلوار ستاری -پالک  -1طبقه اول

11141174-11700177

99722177

 02درصد کاهش هزینه
و تخفیف
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ردیف

12

نام مرک ــز

آدرس مـ ــراک ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز

پزشکی رویال بیوتی

کریم خان -ویالی شمالی(نجات اللهی) -مقابل

(پوست و مو زیبایی،طب

بیمارستان یاس -ساختمان بهرام -طبقه چهارم

کلینیک پوست و مو

جنت آباد مرکزی02 -متری گلستان غربی

سوزنی،طب سنتی)

13

زیبایی نسیم غرب

14

عینک چشم آذر

امام حسین پالك ٦٧٣طبقه ٢واحد1

15

عینک چشم آذر

فاطمي غربي خ اعتمادزاده باالتر از سفارت پاكستان

16

(شعبه )0

پالک -50ط اول

شهیدمدني پایینتر از مترو شهیدمدني روبروي بیمارستان

شماره تماس
99722177

99722177
99722177

99722177

 02درصد کاهش هزینه
و تخفیف

 52درصد کاهش
هزینه و تخفیف

درصد کاهش هزینه و
تخفیف

 52الی 12

درصد کاهش هزینه
و تخفیف

عینک چشم آذر

خیابان شریعتي خیابان كاج بیمارستان خانواده قسمت

99722177

عینک دانش

خیابان آزادی -ابتدای خیابان نواب -پالک 772

99722177

(شعبه )5

خدمات

 52الی 12

بیمارستان امام رضا(ارتش)١٠٥

عینك سازی

میزان درصد تخفیف

 52الی 12

درصد کاهش هزینه
و تخفیف
52

17

دکتر حمید روشندل

18

(ارتوپد)

میدان توحید-ابتدای ستارخان -کوچه محمدی -پالک.7

99722177

19

دکتر علیرضا فاضلی منش

میدان توحید -خ ستارخان -نرسیده به سه راه باقرخان-

99722177

20

رادیولوژی و سونوگرافی

خیابان آزادی -روبروی ایستگاه مترو شادمان -جنب

99722177

21

سونوگرافی رازی

(متخصص ارتوپد)

آزادی

نبش کوچه آفرند -پالک97

اداره پست -ساختمان پزشکان فجر -پالک512

خیابان مطهری-جنب مجتمع قضایی ارشاد -مقابل خاطر

11141174-11700177

سلیمان-پالک 713

11991173

درصد کاهش هزینه و
تخفیف

 32درصد کاهش
هزینه و تخفیف
02

درصد کاهش هزینه
و تخفیف

 72درصد کاهش
هزینه و تخفیف

 72درصد کاهش
هزینه و تخفیف
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22

فیزیوتراپی بهنام

23

سفره خانه سنتی هزار و

فلکه دوم صادقیه -ابتدای آیت اله کاشانی -بوستان

24

سفره خانه سنتی شباهنگ

خیابان دامپزشکی-نبش خ خوش-پالک  077و 075

99722177

25

سفره خانه سنتی ستاره

ستارخان -نبش خیابان نهم -دریان نو -جنب بانک رفاه

99722177

26

کافه سنتی گپ تایم

خیابان آزادی -روبروی دانشگاه -داخل پارک آزادی-

99722177

یک شب

شب

خیابان شریعتی ،جنب حسینیه ارشاد ،بن بست ارشاد ،پ،5
واحد72

یکم -گلستان یکم

99722177

درصد کاهش

99722177

 03درصد کاهش

 02درصد کاهش

هزینه و تخفیف

هزینه و تخفیف

هزینه و تخفیف
73

الی  02درصد

کاهش هزینه و
تخفیف

کافه گپ تایم

تخفیف

27

آبمیوه بستنی ماهان

ستارخان-نرسیده به پارک ستارخان-بعد از شادمان-

28

استخر آریا

جنت آباد -شاهین شمالی -خ چمران -مجموعه آریا

99722177

29

مرکز زبان شید

ولنجک –خ مقدس اردبیلی -خ شادآور-کوچه همایون

99722177

پالک037

پالک 5

 02درصد

کاهش هزینه و
تخفیف

لیست درسال  79درحال متدید ویا قراردادهای جدید طی رویه اداری منعقد و اعالم میگردد.

11141174-11700177

 73الی  02درصد
کاهش هزینه و

99722177

(کلیه زبانهای خارجی)

02

52درصد کاهش
هزینه و تخفیف
 72الی02درصد
کاهش هزینه و
تخفیف

