
مراکزهای استان تهر ان ، البرز، شهرری ، اسالمشهر و ورامین

مراکزهای درمانی استان تهران

دندانپزشکی شمال تهران

تخصصدرصد تخفیفآدرس شمال تهراننام پزشکردیف

(N2)متخصص درمان ریشه50%-30%10 واحد 5جردن قبادیان شرقی پالک 3- شمال دکتر محسن افکار1

متخصص درمان ریشه50%-30%10 واحد 5جردن قبادیان شرقی پالک 3- شمال  دکتر محبوبه غالم شاهی2

جراح و دندانپزشک 50%-30%3 واحد 73خ شریعتی باالتر از پل سید خندان روبروی پارک شریعتی کوچه اتوبانک پ 1- شمال دکتر محمد گل بیدی 3

جراح و دندانپزشک و فلوشیپ ایمپلنت50%-30%6 واحد 57خ شریعتی خ ظفر پ 3- شمال دکتر کاملیا علیجانی4

فلوشیپ ارتودنسی جراحی فک30%14 واحد 197خ شهید دستگردی ظفر جنب بیمارستان کودکان علی اصغر پ 3-  شمال دکتر حامد محمود هاشمی5

_30%15 واحد5طبقه - قبل از چ کامرانیه نبش خ حسینی جنب بانک سرمایه ساختمان تیام- اندرزگو 1- شمال  دکتر نوید مدرس موسوی6 جراح دندانپزشک و مسترشیپ ارتودنسی و ایمپلنت%50

جراح و دندانپزشک50%-30%1 ط3 واحد10انتهای اندرزگوبعدازبلوارکاوه نرسیده به پل رومی خ کریمی پ 1-  شمال دکتر فریدون خداداد7

دندانپزشک کودک و نوجوان50%-30% 3خ شریعتی باالتر از میرداماد جنب مترو شریعتی کوچه پارس ساختمان پزشکان سینا ط3-  شمال دکتر پریسا مهراشتیاق8

جراح و دندانپزشک و فلوشیپ ایمپلنت50%-30%5 واحد 2 ساختمان پزشکان صدرا ط200پالک - جنب بیمارستان بقیه اهلل - مالصدرا- ونک 3- شمال دکتر مژگان آزاد خواه 10

متخصص زیبایی دندانپزشکی50%-30%3 واحد 12خ شریعتی جنب بیمارستان ایرانمهر ک میری پ 3-  شمال دکتر نسیم عرفان11

متخصص و جراح فک و صورت و ایمپلنت50%-30%خ افریقا تقاطع جهان کودک جنب بانک اقتصادنوین3- شمال دکتر محمد رمضانیان12

دندانپزشک-جراح50%-30%10 واحد3 ط6خ وزراء کوچه سوم پ 6- شمال دکتر کیوان سهامی13

_30%172شریعتی باالتر از سید خندان ابتدای خواجه عبدااهلل انصاری پ 3_شمالدکتر مریم غالمی14 دندانپزشک-جراح%50

متخصص ارتودنسی و جراح فک و صورت و ایمپلنت%1120 واحد 3 ط 28پاسداران خ ناطق نوری شمالی نبش دشتستان پنجم پ 1_شمالدکتر امین همایونی15

دندانپزشکی غرب تهران

تخصصدرصد تخفیفآدرس غرب تهراننام پزشکردیف

دندانپزشک و ایمپلنت-جراح50%-30%11واحد2 ساختمان پارسیان ط5سعادت اباد باالتراز میدان کاج نبش خ 2- غرب  دکتر غالمعلی صباغ تبریزی1

جراح و دندانپزشک50%-30%12 واحد 62شهرک غرب بلوار دریا بین خ گلها و رامشه پالک 2-  غرب دکتر فرانک نویدپور2

دندانپزشک و ایمپلنت-جراح50%-30%کوهک خ علیمرادی شهرک زیتون خ سهراب سپهری برج شکوفه 5- غرب دندانپزشکی شفا3

جراح و دندانپزشک و ایمپلنت%30فلکه اول شهران ضلع شمال غربی  جنب بانک اقتصاد نوین ساختمان پارسیان طبقه چهارم5- غرب دکتر رسول ابوالحسنی5

جراح و دندانپزشک و مسترشیپ ارتودنسی و ایمپلنت50%-30% 2 ط 180ستارخان چهارراه بهبودی جنب پمپ بنزین پ 2-  غرب دکتر نوید مدرس موسوی6

دندانپزشک و ایمپلنت-جراح30%1ستارخان نرسیده به چ خسرو برج برلیان ط اول و 2- غرب دکتر حسین آقاجانی7

جراح و دندانپزشک و ایمپلنت50%-30%7 واحد5فلکه دوم صادقیه ابتدای ایت اله کاشانی مجتمع تجاری طال ط2-  غرب دکتر داوود افسری8

جراح و دندانپزشک1 ط اول واحد 1194فلکه دوم صادقیه بسمت ستارخان بعد از پاساژگلدیس پ 2-  غرب دندانپزشکی تخصصی تاج و ماه9

دندانپزشکی مرکز تهران

تخصصدرصد تخفیفآدرس مرکز تهراننام پزشکردیف 

جراح و دندانپزشک50%-30% 5 واحد2 ط2فاطمی میدان گلها خ گلها نبش هشت بهشت و مظفری خواه پالک 6-  مرکز دکتر سیما یزدانی پور1

جراح و دندانپزشک50%-30%بلوار کشاورز خ حجاب روبروی درب شرقی پارک الله مجموعه ورزشی حجاب کلینیک حجاب6- مرکز  دکتر حجت طاهری رودسری2

جراح و دندانپزشک و فلوشیپ ایمپلنت30%ط همکف7م انقالب روبروی درب اصلی دانشگاه خ فخررازی بن بست فاتحی داریان پ6- مرکز  دکتر حسین اقاجانی3

دندانپزشک-جراح50%-30%خ مطهری خ فجر بیمارستان جم بخش دندانپزشکی6- مرکز دکتر امیرحسین شریعت4

متخصص درمان ریشه50%-30% 12 واحد 2 ط442 ساختمان 308خ آزادی بین آذربایجان و خوش روبروی وزارت کار، پ10- مرکز دکتر محبوبه غالم شاهی5

متخصص درمان ریشه50%-30% 12 واحد 2 ط442 ساختمان 308خ آزادی بین آذربایجان و خوش روبروی وزارت کار، پ10- مرکز دکتر محسن افکار6

جراح و دندانپزشک50%-30%3 واحد 4 ط328کارون بین امام خمینی و هاشمی ساختمان پزشکان 10- مرکز دکتر رضا ابراهیمی توانی7

جراح و دندانپزشک ایمپلنت50%-30% 3 ساختمان پزشکان سپید ط29 پالک6عباس آباد خ قائم مقام روبروی بیمارستان تهران کلینیک کوچه6-  مرکز دکتر محسن شفقت8

ارتودنسی % 20جراح و دندانپزشک 30%م انقالب کارگر شمالی نرسیده به بلورا کشاورز نبش  نصرت غربی درمانگاه ایران زمین 6-  مرکز کلینیک ایران زمین9

دندانپزشک-جراح50%-30% 2 طبقه اول واحد 6انتهای اتوبان صیاد شیرازی م سپاه اول خ پادگان ولیعصر پالک 7- مرکز دکتر محمدرضا عباسی 10

دندانپزشک-جراح50%-30% ط همکف فدراسیون پزشکی ورزشی17میدان هفت تیر خ مفتح جنوبی خ برزنده پ مرکزدندانپزشکی فدراسیون ورزشی جمهوری11

جراح وفلوشیپ ایمپلنت و متخصص جراحی لثه 50%-30%خیابان انقالب روبروی شریعتی پیچ شمیران 6- مرکز دندانپزشکی ژیوان12

دندانپزشکی شرق تهران 

تخصصدرصد تخفیفآدرسشرق تهراننام پزشکردیف

جراح و دندانپزشک و ایمپلنت50%-30%7 واحد 141تهرانپارس فلکه دوم خ جشنواره بعد از چهارراه سجده ای  پ 4-  شرق دکتر هاله شهابی1

جراح و دندانپزشک و ایمپلنت50%-30% ساختمان سینا 19 واحد 5 طبقه 382سبالن شمالی بعد از اتوبان امام علی نبش کوچه بی غم پالک 7- شرق دکتر نازنین ناطقیان 2

جراح و دندانپزشک50%-30% 172شریعتی باالتر از سیدخندان ابتدای خواجه عبداهلل انصاری پ 7- شرق دکتر مریم غالمی3

(اس.بی.آر)جراح و دندانپزشک 50%-30% ط همکف34ساختمان 20شهید بهشتی خ صابونچی نبش کوچه چهارم پ 7- شمال دکترسروش هوشنگی 4

ایمپلنت و ارتودنسی-جراح و دندانپزشک50%-30% 172شریعتی باالتر از سیدخندان ابتدای خواجه عبداهلل انصاری پ 7- شرق دکتر اردوان صنفی ممغانی5

دندانپزشک-جراح50%-30%2 طبقه اول واحد 231خ پیروزی روبروی خیابان پرستار جنب بانک انصار پالک 13- شرق دکتر زهرا گلشنی6

جراح و دندانپزشک عمومی و تخصصی50%-30% ط اول640 پ46بزرگراه رسالت به سمت شرق بعداز چهارراه سرسبز بین آیت و ورودی میدان 7- شرق دندانپزشکی دکترهاشمی اردکانی7

جراح و دندانپزشک عمومی و تخصصی50%-30%11 واحد 6پیروزی روبروی ستاد نیروی هوایی ک ایلخان ساختمان پزشکان بقراط ط 13-شرقدرمانگاه دندانپزشکی آرامیس8

جراح و دندانپزشک عمومی و تخصصی50%-30%2 و 1 واحد 4پیروزی بلوار ابوذر پل پنجم خ ده حقی به سمت اتوبان بسیج پ 13-شرق درمانگاه دندانپزشکی یاسمین9



دندانپزشک-جراح50%-30% ط دوم 2پیروزی بلوار لرستان خ بابایی نبش بن بست الله پ 13-شرق دکتر پگاه ماهوتچی10

دندانپزشکی جنوب تهران

تخصصدرصد تخفیفآدرسجنوب تهراننام پزشکردیف

جراح و دندانپزشک50%-30% 241 متری دوم نبش کوچه ی شهید حسن منیری پالک 10انتهای نواب جوادیه 16-  جنوب دکتر افشین اوستا1

جراح و دندانپزشک و ایمپلنت50%-30% دندانپزشکی پارسا1  ط327خ رودکی باالتر از خ امام خمینی پ 12-  جنوب دکتر داوود افسری2

جراح و دندانپزشک و ایمپلنت50%-30%40چهارراه یافت اباد بلوار معلم شهرک ولیعصر خ حیدری شمالی نبش کوچه نصیری نجات پ18- جنوب دکتر کیوان سهامی3

جراح و دندانپزشک و ایمپلنت50%-30% ، باالی روزنامه همشهری 318، پالک (پارس)نازی آباد، خیابان مشهدی 18_جنوبدکتر حسین اقاجانی4

مراکز پوست ، مو و زیبایی 

درصد تخفیفآدرس منطقهنام پزشکردیف

تمامی خدمات زیبایی بعالوه ی کاشت ابرو و مو %20 1، طبقه 26ونک ، خ والی نژاد ، پالک 3- شمال کلینیک تخصصی پوست و مو ساعی 1

تمامی خدمات زیبایی بعالوه ی کاشت ابرو و مو %30 - 1515 طبقه سوم واحد 119پاسداران بوستان نهم پالک  4- شمالکلینیک تخصصی پوست و مو تهران نوین2

HPVخدمات زیبایی و واکسیناسیون و مشاوره  %20نیم طبقه ی اول - مجتمع پزشکی شرق- 10ک زروان پ-14خ خواجه عبداله انصاری ک 4- شمالکلینیک زیبائی نسیم4

تمامی خدمات پوست و مو زیبائی %920 واحد 4بین چ شقایق و چ سازمان برنامه باالی سازمان برنامه باالی داروخانه دکتر امینی ط - فردوس غرب 2- غرب کلینیک پوست و مو زیبائی دکتر حیدری

%620 ط 10 واحد 63شریعتی باالتر از میرداماد خ زیبا پ 3- شمال کلینیک تخصصی پوست و مو الیزه5

_15 خانه سالمت یاس3 طAقیطریه اندرزگو خ کریمی نرسیده به چهارراه اسدی ساختمان یاس بلوک 3- شمال دکتر اکرم سلطان زاده6 2%

%1420 واحد 4 ط67ونک خ حقانی روبروی مرکز چشم پزشکی ونک پ 3- شمال مدیریت وحید ابوطالبی7

%330 واحد 30خ ستارخان خ پاتریس نبش سحر پ2- غرب دکتر نرگس شایسته فرد8

%20 ط فوقانی کفش ملی4خ شهید مدنی بین مترو سبالن و سه راه وحیدیه نبش کوچه فدوی پ 7- شرق دکتر افخم السادات سعادت9

%50-230 ط 4 واحد 9092ونک مالصدرا خ شیرازی جنوبی ک برزیل غربی پ 4- شرق سیده هدی موذن جمشیدی9

%10 8 و 2 ط 590رسالت ، خ فرجام ، نرسیده به تقاطع آیت ، مقابل درمانگاه فرجام ، مجتمع مهدی ، پ 5- شرق کلینیک فارال اسکین10

%20 4 ، واحد 2 ، طبقه 23خ شریعتی ، مقابل میرداماد ، اول کوچه احمد بیان ، پالک 6- شرق دکتر فرهاد صبری 11

%20میرداماد ، قبل از پل مدرس ، نبش برج اسکان ، مرکز جراحی میرداماد 7- شرق دکتر فرهاد صبری 12

%15 165پالک 29 متری دوم خ 15افسریه 9- شرق دکتر دانش حیدری 13

%50-30ط اول شرقی478 شرقی بین فلکه سوم و میدان پروین پ196تهرانپارس خ 13- شرق دکتر سید بابک شاه زیدی14

%30-%1320 واحد 1916زعفرانیه خ مقدس اردبیلی نرسیده به پسیان پ 15- شرق دکتر محسن دانشمند مهربانی15

%30-%1120 واحد1شهرری روبروی پمپ بنزین بعد از چهارراه دیلمان کوچه سترک پ دکتر محسن دانشمند مهربانی

%930 واحد 5 جنب پمپ بنزین مقداد ط 168پیروزی روبروی مترو نیرو هوایی پ 18- شرق دکتر مصطفی خدایاری16

%30-20 ط دوم363بلوار جشنواره خ امین نبش اکبری پ 7- شرق دکتر مصطفی خدایاری17

%30-20شهرری روبروی امامزاده عبداله مجتمع پزشکی ری20- جنوب دکتر مصطفی خدایاری18

_810 واحد 410خ ولیعصر نرسیده به جردن زیرپل میرداماد ساختمان میرداماد پ 3-شمالدکتر دانش حیدری 19 30%

مراکز چشم پزشکی و اپتومتری و فروش عینک

درصد تخفیفآدرس منطقهنام پزشکردیف

جراح و متخصص بیماری های چشم %420 ساختمان نفیس ط 2 شرقی پ 23سعادت آباد نبش 2- غرب چشم پزشکی دکتر محمود نقوی 

عینک و دارای اپتومتری %420 ساختمان نفیس ط 2 شرقی پ 23سعادت آباد نبش 2- غرب عینک دانیال

دارای اپتومتری %20 شرقی جنب مرکز خرید پارسیان170تهرانپارس چهارراه اشراق نبش خ 7- شرق عینک تیام 2

50%-30%376میدان امام حسین ، مترو شهید مدنی ، روبروی بیمارستان امام حسین ، پالک 7- مرکز عینک چشم آذر 3

دارای اپتومتری 50%-30%1 واحد 189خ سبالن شمالی باالتر از موتور آب پ 7-شرق خانم افسانه رئیسی 4

جراح ومتخصص بیماری های چشم، فوق نخصص لیزیک الزاک%30، ابتدای خیابان درخشان  (اتابک  )بزرگراه بعثت ، بین امام علی و فداییان اسالم ، خیابان ذوالفقاری 13-شرق  سید هاشم موسوی یزدی 5

جراح ومتخصص بیماری های چشم، فوق نخصص لیزیک الزاک%30 3 ، واحد 74خ شریعتی ، باالتر از مترو قیطریه ، خ موسیوند ، خیابان کریمی ، باالتر از دانشگاه آزاد ، پالک 3-شمال سید هاشم موسوی یزدی 6

جراح ومتخصص بیماری های چشم، فوق نخصص لیزیک الزاک%8630متری سوم و چهارم جنب پاساژگلستان پ 15متری افسریه بین 1420-شرق سید هاشم موسوی یزدی7

%53820بلوار کشاورز انتهای جمال زاده شمالی روبروی کلینیک بصیر پ 6-مرکزموسسه عینک طبی نیوتن8

دارای اپتومتری %51820خ وحدت اسالمی روبروی بیمارستان رازی پ 20-جنوبموسسه عینک طبی نیوتن9

%20خ مطهری بعد از چهارراه سهروردی6-مرکزموسسه عینک طبی نیوتن10

دارای اپتومتری %128020خ کارگر شمالی بعداز چ فاطمی نبش خ هیئت پ 6-مرکزموسسه عینک طبی نیوتن11

%70/130بلوار فردوس غرب ، بین پروانه جنوبی ،5-غرب عینک سامیار 12

%30-%15بعد از بیمارستان دی2397جنب پل همت ساختمان پزشکان پ -خیابان ولیعصر3- شمال حسن کوهیان13

%30-%15 4 ، واحد 2 ، ساختمان خاتم ، طبقه 93 ، پالک 14و12گیشا ، بین خیابان 2- غرب حسن کوهیان14

دارای اپتومتری %230واحد114متری دوم مجیدیه شمالی نرسیده به پارک مجیدیه،پالک 16اتوبان رسالت غربی ،7-شرقخانم بهناز صامت15

دارای اپتومتری %420ضلع شمال غربی فلکه اول شهران جنب بانک اقتصاد نوین ساختمان پارسیان طبقه 5- غرب آقا خشایار حسینی16

مراکز زنان زایمان و مامایی 



درصد تخفیفآدرس منطقهنام پزشکردیف

%20120واحد 2 ط 638پ  (بین آیت و مدائن)46بزرگراه رسالت بین خ آیت و خ 8- شرقدکتر فرزانه جعفری1

%120خ شریعتی خ پلیس کوچه طباطبایی قمی پ7- مرکز هایده فضلی2

%50-30 شرقی2 ط1446 ساختمان پزشکان1130ستارخان بین فلکه اول و دوم صادقیه نبش ک پاییزان پ 2- غرب اعظم سلیمی 3

%40-20 طبقه دوم شرقی1446متری پائیزان ساختمان پزشکان 12نبش - بین فلکه اول و دوم آریا شهر2- غرب دکتر سرور هدیه لو4

%30-1820 واحد 6ضلع جنوب شرقی میدان ولیعصر ساختمان تجاری ایرانیان طبقه6- مرکز دکتر سیمین امیریان5

آزمایشگاهای طرف قرارداد در تهران

درصد تخفیفآدرس منطقهنام پزشکردیف

%25کارگرشمالی خ نصرت غربی آزمایشگاه سیمرغ6- مرکز آزمایشگاه تخصصی پزشکی سیمرغ1

%20-15 ، طبقه همکف 24شهرک ژاندارمری ، بلوار مرزداران ، نبش خ سرسبز جنوبی ، پالک 5- غرب آزمایشگاه پاتوبیولوژی مرزداران  2

%15خ ولیعصر باالتر از چهارراه پارک وی ابتدای فرشته درمانگاه فرشته1-شمالآزمایشگاه پاتوبیولوژی فرشته

%15 ، طبقه دوم 334، پالک 29، نبش خیابان  (گیشا)کوی نصر  2- غرب آزمایشگاه پاتوبیولوژی مادر 4

%20(1.5)سعادت آباد سرو غربی ساختمان پزشکان سینا طبقه اول  2- غرب کلینیک سرو سعادت5

%31025تهرانپارس خ فرجام شرقی بین سراج و اتوبان شهیدباقری پ8- شرق آزمایشگاه تخصصی فرجام6

%820غربی پ136پایین تراز فلکه اول تهرانپارس نبش 8- شرق آزمایشگاه دکتر نظری7

%220 ط160تهرانپارس خ گلبرگ پ8- شرق آزمایشگاه سبز ازما8

25%58خ مطهری بعداز چهارراه سهرودی ابتدای بن بست امیر پ 6- مرکز آزمایشگاه پاتوبیولوژی یزدان 9

25%248خیابان پیروزی مقابل خیابان دوم نیرو هوائی جنب بانک ملی پ14- شرق آزمایشگاه دکتر خرازی10

15%292پ -خ طیب -  شهریور جنوبی 17خ - م خراسان 15- شرق آزمایشگاه سپهر 11

%20چ یافت آباد شهرک ولیعصر خ شهید رجایی پایین تر از خ طالقانی روبروی قنادی اسالمی19_جنوبآزمایشگاه بازرگان 12

%26ایستگاه کاشیها نبش کوچه سعیدی ساختمان پزشکان کسری (گرگان شمالی)خ نامجو7- شرقآزمایشگاه دکتر یونسی13

25%تا 2 ط 54نیاوران نبش کامرانیه شمالی پ 1-شمالآزمایشگاه نیاوران14

%7420خ یوسف اباد خ فتحی شقایقی بین چهلستون و بیستون پ6- مرکز آزمایشگاه پاتوبیولوژی شقایق15

%20(تمامی آزمایشها حتی ژنتیکی)1 ط 1 پ 1 خ اصلی کوچه فیات کوچه 1اکباتان فاز5-غربآزمایشگاه آفتاب 16

%15بین فلکه اول و دوم آپارتمان گروه هشت بلوک هفت- دولت آباد-شهرری 20-جنوبآزمایشگاه پاتوبیولوژی دولت آباد17

%2720خ قائم مقام فراهانی بین خ مطهری و شهید بهشتی ک ششم پ 6- مرکز آزمایشگاه پاتوبیولوژی بهداد18

مراکز رادیولوژی و سونوگرافی 

درصد تخفیفآدرس منطقهنام پزشکردیف

_25 3 ساختمان تیراژه ط اول واحد B1شهرک اکباتان بلوار اصلی روبروی ایستگاه اتوبوس 5- غرب سونوگرافی و رادیولوژی دیجیتال اکباتان2 50%

%30-20 ط چهارم 408خ دماوند بین چ خاقانی و آیت روبروی ایستگاه ابوریحان پ 7- شرقموسسه رادیولوژی و سونوگرافی ماهان3

%20 طبقه دوم 9روبروی ابن سینا نبش کوچه مفتخر پ - خ پیروزی بین شکوفه و امام علی 13-شرق رادیولوژی و سنوگرافی و مامو گرافی ژرفا 4

%20سعادت آباد ، میدان کاج ، ابتدای خیابان سرو شرقی ، خیابان مجد ، مرکز تصویربرداری سعادت آباد 2- غربمرکز تصویربرداری پزشکی سعادت آباد 5

%20 ، طبقه اول 22فلکه دوم صادقیه ، ابتدای بلوار جناح ، نبش کوچه عابد زاده ، پالک 2- غربمرکز پزشکی هسته ای ثنا 6

%20خیابان شریعتی ، خیابان عباس آباد ، چهارراه اول ، خیابان اندیشه اصلی ، نبش اندیشه یکم 7- شرق مرکز پزشکی هسته ای اندیشه زرین 7

%20میدان انقالب کارگر شمالی ابتدای نصرت غربی 6- مرکز رادیولوژی و سونوگرافی  ایران زمین8

%7420خ یوسف اباد خ فتحی شقایقی بین چهلستون و بیستون پ6- مرکز کلینیک شقایق9

%215شیخ بهایی جنوبی نبش کوچه نصرتی پ3- شمال تصویربرداری پزشکی مالصدرا10

%77220 شرقی پ 5شریعتی روبروی خ معلم جنب اندیشه 7- مرکز مرکز تصویربرداری قصر 11

%20بلوار مرزداران بین ایثار و آریافر جنب درمانگاه مرزداران5- غرب رادیولوژی و سونوگرافی مرزداران غرب12

%20متری جی تقاطع هاشمی ک برادران کشاورز رضائی روبروی داروخانه21خ آزادی م استاد معین 9- مرکز رادیولوژی و سونوگرافی پرتونگار بهبود13

مراکز ارولوژی و شنوایی سنجی 

درصد تخفیفآدرس منطقهنام پزشکردیف

%30-10  14 برج فردوس ط سوم واحد 30.47تجریش خ ولیعصر باالتر از سه راه زعفرانیه باغ فردوس نبش ک طوس پ 1-شمالدکتر علی توکلیان1

%30-10 طبقه اول678نارمک خیابان آیت بین میدان نبوت و چهار راه سرسبز روبروی بانک قوامین پالک 8- شرق دکتر علی توکلیان2

_120 ط 17شریعتی نرسیده به دوراهی قلهک جنب بیمارستان کیان ک مرشدی پ 1-شمالدکتر سارا باقری3 50%

_20بلوار کشاورز خ ایتالیا ط دوم بیمارستان مصطفی خمینی6- مرکز دکتر سارا باقری4 50%

%50-1020 واحد 5 ط5مطهری خ فجر روبروی بیمارستان جم  ک نظری انتهای بن بست دلفان پ 6- مرکز دکتر سید یحیی حسینی5

%50-520ولیعصر ابتدای تقاطع ولیعصر و طالقانی جنب هتل جهان بیمارستان کودکان تهران ط 6- مرکز دکتر سید یحیی حسینی6

مراکز مشاوره و روانشناسی 

درصد تخفیفآدرس منطقهنام پزشکردیف

%150احد2انتهای اقدسیه ابتدای اتوبان ارتش ابتدای بلوار شهید ثردی بلوار اوشان روبروی نیروگاه برق پ1-شمالمرکز مشاوره و روانشناسی دکترمسعود عارف نظری1



%815 واحد 2 ط 910ستارخان چ خسرو جنب الماس غرب پ2- غرب مرکز مشاوره و روانشناسی مهرآسا2

%320 واحد 5خ ولیعصر باالتر از جام جم نبش کوچه روانپور برج جم ط 3- شمالمرکز مشاوره و روانشناسی دکتر سحر روحی3

%320 ط 8 واحد 68م رسالت ابتدای خ سمنگان ک شهید حاج ابراهیم تهرانی پ 7-شرقمرکز مشاوره و روانشناسی آرامیس4

_620 واحد 747پ  (ستارخان)صادقیه بین فلکه ی اول و دوم صادقیه 2- غرب مرکز مشاوره و روانشناسی سالمت اول5 30%

_8220یوسف آباد خ اسدآبادی نبش ک دهم پ6- مرکز مرکز مشاوره و روانشناسی سالمت اول6 30%

%40-830 واحد 410خ ولیعصر خ میرداماد نرسیده به جردن ساختمان میرداماد پ 3-شمالدکتر دانش حیدری 7

مراکز فیزیوتراپی 

درصد تخفیفآدرس منطقهنام پزشکردیف

%30-10220 عمارت دولت واحد 16خ دولت بین دیباجی و اختیاریه نبش ک معتمدی پ - پاسداران3-شمال فیزیوتراپی تن آسا2

%30 طبقه همکف122پالک  (رحمانی) شرقی 188تهرانپارس بین فلکه دوم و سوم خیابان 7- شرق فیزیوتراپی پارس3

%20شهرری  سه راه ورامین خ غیوری نبش ک تاجیک   20-جنوب فیزیوتراپی آرمین 5

مراکز سنگ شکن و پزشکی هسته ایی 

درصد تخفیفآدرس منطقهنام پزشکردیف

تا%25سعادت آباد باالتر از میدان کاج بیمارستان شهید مدرس مرکز پزشکی هسته ای و سنگ شکن مدرس2- غرب دهکردی- مرکز درمانی مدرس1

%74.120خیابان یوسف آباد خیابان فتحی شقاقی بین چهلستون و بیستون پالک 6- مرکز کلینیک سنگ شکن شقایق2

%20 ، طبقه اول 22فلکه دوم صادقیه ، ابتدای بلوار جناح ، نبش کوچه عابد زاده ، پالک 2- غرب مرکز پزشکی هسته ای ثنا 3

%20خیابان شریعتی ، خیابان عباس آباد ، چهارراه اول ، خیابان اندیشه اصلی ، نبش اندیشه یکم 7- شزق مرکز پزشکی هسته ای اندیشه زرین 4

جراحی پالستیک و جراحی بینی 

درصد تخفیفآدرس منطقهنام پزشکردیف

متخصص جراحی و ترمیمی-فلوشیپ جراحی پالستیک صورت از اتریش%20خ ولیعصر باالتر از پارک وی خ فرشته کلینیک فرشته  1- شمال دکتر عبدالرضا خاتمی1

جراحی پالستیک و جراحی بینی%20-%10 19، ساختمان نشاط ، واحد 19میدان ونک ، کوچه شهید صانعی ، پالک 3- شمال دکتر شاهین کریمیان 2

%620 واحد2، طبقه 382سبالن شمالی، پالک،8- شرق دکترمنصور نصیری نژاد3
متخصص گوش و حلق و بینی ، 

جراح زیبایی بینی و صورت

تغذیه و داخلی 

داخلی و تغذیه30%-20%خ امام خمینی بعد از تقاطع جیحون کلینیک اوی سینا ط سوم9- مرکز دکتریاسمین اقتداری1

داخلی و تغذیه30%-20% شرقی،بین فلکه سوم و میدان پروین،طقه همکف196تهرانپارس،خ7- شرق دکترکتایون سرخه ای2

متخصص و جراح ارتوپدی نام پزشک

متخصص و جراح ارتوپدی%130شهرری خ فدائیان اسالم بعداز چ دیلمان ک سترک پ 20- جنوب دکتر محمد هومن کوکبی 1

متخصص و جراح ارتوپدی%1330 و 4 ط19/6زعفرانیه مقدس اردبیلی بین ولیعصر وپسیان پ 1- شمال دکتر محمد هومن کوکبی 2

متخصص و جراح ارتوپدی%130شهرری خ فدائیان بعداز بعداز چ دیلمان ک سترک پ 20- جنوب دکتر علی نعمتی 3

           دارندگان تخفیف کارت آریا به اطالع میرسانیم شما با داشتن این کارت میتوانید از مجموعه ی تفریحی،ورزشی،سنتی و توریستی هودین و هورام با تخفیفات زیر استفاده بفرمائید

توضیحاتدرصد تخفیفخدمات

در طول سال این تخفیف لحاظ میشود%61.50استخر چهارفصل روباز زمستانه

در طول سال این تخفیف لحاظ میشود%50استخر چهارفصل  تابستانه

بعالوه اینکه مالیات بر ارزش افزوده نیز از دارندگان کارت دریافت نمیشود%10کلیه باغ رستورانهای هودین و هورام

تخفیف لحاظ میشود % 30الی10در سانسهای مختلف از VIP 10-30%سالن زیبائی و ورزشی 

%30کارواش و خدمات خودروئی

تهرانسر بلوار گلها تقاطع بلوار یاس  مجموعه تفریحی،ورزشی،سنتی و توریستی هودین و هورام: آدرس مجموعه ی هودین و هورام 

مراکزهای درمانی استان البرز

تخصصدرصد تخفیفآدرس محلنام پزشکردیف

کلینیک دندانپزشکی شفا%50-30بلوار باغستان نبش بوستان نهم-کرجکرجکیلینیک دندانپزشکی شفا1

کلیه خدمات دندانپزشکی%50-30 2متری گلشهر،بهشتی ،روبروی پمپ بنزین حصارک، ساختمان بقیه اهلل ط 45کرج،تقاطع کرج(شبانه روزی)کلینیک دندانپزشکی ارغوان2

دندانپزشک%330 واحد1 ساختمان البرز ط491بلوار کاج پالک-عظیمیه-کرجکرجالمیرا شعارنوبری3

پوست و مو و زیبایی%20-215ساختمان تخت جمشید ط اول واحد - خ دوم شرقی- خ اصلی گوهردشت- کرجکرجدکتر اکرم سلطان زاده4

جراح و متخصص بیماریهای چشم %50-20530 ساختمان پاسارگاد ط دوم واحد 5چ طالقانی نرسیده به هفت تیر ک الله کرجدکتر حسین علیمردانی5

جراح و متخصص بیماریهای چشم %50-30خ شهید بهشتی خ بیمارستان امام خمینی ساختمان پزشکان نور کرجدکتر حسین علیمردانی6

جراح دندانپزشک%30عظیمیه میدان اسبی بلوار شریعتی روبروی پارک ایران زمین مرکز خرید تک ساکرجمحسن سهیلی7

درمانگاه پارس%20-10جاده مالرد ایستگاه پیک درمانگاه و کلینیک شبانه روزی و جراحی پارسکرجدکتر رضایی8

درمانگاه پارس%20-10جاده مالرد ایستگاه پیک درمانگاه و کلینیک شبانه روزی و جراحی پارسکرجدکتر رضایی9



درمانگاه پارس%20-10جاده مالرد ایستگاه پیک درمانگاه و کلینیک شبانه روزی و جراحی پارسکرجدکتر رضایی10

درمانگاه پارس%20-10جاده مالرد ایستگاه پیک درمانگاه و کلینیک شبانه روزی و جراحی پارسکرجدکتر رضایی11

دندان پزشک%50-230 واحد 104باالی داروخانه ایمان پالک - ابتدای بلوار ارم- مهرشهرکرجقاسم رضایی12

دندان پزشک %50-1630 واحد 3 ط 1بلوار ارم فروشگاه سالیان،داخل خیابان، ساختمان رز، بلوک -مهرشهرکرجمنوچهر مهدی زاده 13

متخصص پوست و  مو%930 واحد5 بین میدان سپاه و سه راه گوهر دشت جنب داروخانه دکتر فیروز بخت ساختمان البرز طبقه کرجکاظم قاسمی14

آزمایشگاه%20-50110 مهرشهر بلوار رزهبان نبش خیابان 4کرج فاز کرجآزمایشگاه تشخیصی پزشکی طلوع15

آزمایشگاه %25-15 روبروی پارکینگ مکنیزه شهرداری28فردیس فلکه سوم خیابان کرجآزمایشگاه آتیه16

پوست و مو و زیبایی%30-310جنب بانک توسعه تعاون برج آسمان طبقه -سه راه گوهر دشت-کرجکرجمصطفی الوندی17

دندانپزشک%50-2230واحد6سه راه گوهردشت برج ققنوس ط-کرجکرجدندانپزشکی هستی19

زنان و زایمان مامایی%50-720 واحد 4 طبقه 1کرج فردیس فلکه اول خیابان پنجم غربی پالک کرجناهید اسدی20

سونوگرافی و رادیولوژی %15 3 ط Aفردیس بین سه راه حافظیه و فلکه اول روبروی مسجدالزهرا مجتمع حافظ بلوک- کرجکرجکلینیک تصویربرداری روزبه 21

فیزیوتراپیست %1120 غربی  پ 29فردیس فلکه سوم بلوار شهدا ک کرجکلینیک فیزیوتراپی نیکان 22

کلینیک تصویربرداری دکتر زهرا شکری%20-%115کرج بین چ طالقانی و م شهدا جنب ساختمان سینا و بانک انصار ساختمان زین گل طکرجدکتر زهرا شکری23

کلیه خدمات دندانپزشکی%20520 واحد 2کرج بین م سپاه و سه راه گوهردشت نبش خ گلستان ساختمان پاسارگاد ط کرجکلینیک پدیده البرز24

بینای سنجی و عینک مروارید %30-20خ شهید بهشتی نرسیده به بازار روز پاساژ حسنخانی ط دوم کرجعینک مروارید 25

مراکزهای استان شهرری

توضیحاتدرصد تخفیفآدرس منطقه نام پزشکردیف

1
چشم پزشکی و بینایی سنجی 

عینک بینایی
دارای اپتومتری %39015روبروی بانک مسکن پ-متری24ابتدای خ _شهرریشهرری

فیزیوتراپی و لیزر تراپی %20نبش کوچه تاجیک-خ غیوری-سه راه ورامین-شهر ریشهرریدکتر سهراب رضایی  فیزیوتراپی آرمین 5

مامایی%230 واحد2ساختمان پزشکان رازی ط (کاشانی)متری ک شهید مرتضی قلی 24شهر ری خ شهرریمیترا ارجمندی فر6

زنان و مامایی%120شهرری خ زکریای رازی جنب بانک انصار ساختمان پزشکان خاتم ط شهرریفریبا رضائی7

جراح و متخصص مفاصل و استخوان و ارتوپدی20%-15%2 ط 434شهرری خ فدائیان اسالم بعداز چهارراه کریمی پ شهرریعلی نعمتی 8

پوست و مو زیبایی و طب سوزنی 20%-15%11 واحد1شهرری خ فدائیان اسالمبعد از چ دیلمان روبروی پمپ بنزین ک سترک پ شهرریمحسن دانشمند مهربانی 9

ایمپیلنت و ارتودنسی جراح و دندانپزشک%30-10 ، باالی روزنامه همشهری 318، پالک (پارس)نازی آباد، خیابان مشهدی شهرریحسین اقاجانی10

جراح و متخصص مفاصل و استخوان و ارتوپدی%30-120فدائیان اسالم روبروی پمپ بنزین دیلمان چ دیلمان ک سترک پ شهرریدکتر محمد هومن کوکبی11

آزمایشگاه پاتوبیولوژی %15شهرری دولت آباد بین فلکه اول و دوم آپارتمان گروه هشت بلوک هفتشهرریآزمایشگاه دولت آباد12

مراکزهای اسالمشهر 

تخصصدرصد تخفیفآدرس منطقهنام پزشکردیف

ایمپلنت و ارتو-جراح دندانپزشک%50-2830 و 26اسالمشهر شهرک قائمیه نبش ک اسالمشهردکتر اردوان صنفی ممغانی1

متخصص زنان زایمان و نازایی30%93متری امام خمینی باالتر از بانک رفاه جنب پاساژ نور ط همکف پ20اسالمشهر اسالمشهردکتر آتوسا آیریا2

آزمایشگاه پزشکی تخصصی نور25%7متری امام خمینی کوچه حیدری پنجم پ 20اسالمشهر اسالمشهردکتر سیده ربابه سیدجوادین3

کلینیک پوست و مو و لیزر30%9 پ26اسالمشهر شهرک قائمیه کوچه اسالمشهردکتر دانیال جاویدنظر4

کلینیک ارتوپدی فنی توان طب20%506 واحد 3اسالمشهر ابتدای مهدیه مجتمع گلستان ط اسالمشهرمهندس امیر شیخ ویسی5

(بینائی سنجی)عینک مرکزی واوان 30%شرقی ساختمان پزشکان بهگر ط اول آقای ارفانی40اسالمشهر خ شهیدرجائی نبش کوچه اسالمشهراپتومتریست وجیهه احمدی6

رادیولوژی و سونوگرافی سجاد15%اسالمشهر خ زرافشان نبش کوچه چهارماسالمشهردکتر اعظم غیبی و راهبه جعفرنیا7

آزمایشگاه آوا15%16 غربی پالک 36 خیابان شهید رجایی ابتدای کوچه ی 2واوان فاز اسالمشهردکتر فرخ مدرس8

آزمایشگاه مهر جان15%ساختمان مهر جان27و 25اسالمشهر شهرک قائمیه بین کوچه  اسالمشهردکتر علیرضا شمسایی9

فیزیوتراپی%25-6310 پ 26اسالمشهر خ کاشانی بعداز م نماز ک اسالمشهردکتر هادی کشاورز موالیی10

مراکزهای قرچک و ورامین

تخصصتخفیفآدرسمنطقهنام پزشکردیف

فیزیوتراپ%40ورامین کارخانه قند خیابان چمران بعد از کوی آزادی جنب درمانگاه بهشتورامیندکتر جعفری2

جراح و دندانپزشک%20ورامین خ شهید چمران بعد از کوی آزادی پارک شهید شقاقیورامیندرمانگاه شبانه روزی بهشت3

_130 واحد 1قرچک خ اصلی جنب ک ایتالگران پ قرچکدکتر سید امین همایونی4 متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک50%

زنان زایمان و مامایی%31220 واحد 3ورامین قرچک  خ اصلی مجتمع نگین ط قرچکدکتر فریبا واحدی 5

آزمایشگاه %20ورامین قرچک روبروی آتشنشانی داخل ک بانک مهر اقتصاد قرچکآزمایشگاه تامین 6

جراح و متخصص چشم پزشکی%20قرچک خ اصلی درمانگاه دارالشفاءقرچکچشم پزشکی بینا7

بینایی سنجی %20قرچک خ اصلی درمانگاه دارالشفاءقرچکموسسه عینک طبی بینا8

....فروش عینک و لنز %20قرچک خ اصلی درمانگاه دارالشفاءقرچکاپتومتریست بینا9


