
مراکز معرفی شده پ�وموکالب برای استفاده از خدمات درمانی با تخفیف ویژه

دندانپزشکی - آزمایشگاه - وی��ت پزشک عمومیکلینیک ملی راه

ملی راه، خیابان مهران، بین زهره و زاویه، پالک ١٩

۴۰درصد تخفیف خدمات دندانپزشکی

۷۰درصد تخفیف خدمات آزمایشگاهی

۷۰درصد تخفیف وی��ت پزشک عمومی 

۰۶۱۳۴۴۵۸۶۳۲-۹ ۰۶۱۳۴۴۴۳۶۴۶-۷|

هواز
ا

آزمایشگاهآزمایشگاه تخصصی ش��عتی

خیابان ش��عتی، �وب�وی او�ژانس ش��عتی، مجتمع ادا�ی ش��عتی،
طبقه دوم، واحد ٢٣

تا ۴۰ درصد تخفیف تمام تست های پاتولو¬ی و بالینی تخصصی

ن
صفها

ا

۰۳۱۳۶۲۶۳۶۳۱ ۰۳۱۳۶۲۶۶۶۸۱|

خدمات دندانپزشکی (همه خدمات حتی �وکش دندان)کلینیک دندانپزشکی مبین

اصفهان، اتوبان شهید چمران، خیابان آل محمد، کوچه سپهر ۲۵، کلینیک مبین

  ۳۰ درصد تخفیف خدمات دندانپزشکی- امکان پرداخت اقساطی

ن
صفها

۰۳۱۳۴۵۰۱۸۹۱ا

خدمات دندانپزشکی (همه خدمات حتی �وکش دندان)کلینیک دندانپزشکی تخصصی حکیم نظامی

چها�راه حکیم نظامی، حد فاصل پل فل�ی و چها�راه حکیم نظامی، �وب�وی پیتزا شاپ،
طبقه فوقانی عظیم خود�و

  ۳۰ درصد تخفیف خدمات دندانپزشکی- امکان پرداخت اقساطی

ن
صفها

ا

۰۳۱۳۶۲۹۵۳۴۵

خدمات دندانپزشکیکلینیک قص�ی زاده

اهواز، «�تون کارمندی، خیابان اصلی «�تون، بین هدایت و بندر، مجتمع کوه نور

امکان پرداخت ه��نه  تمام خدمات در اقساط ۳ ماهه، ۴ ماهه و ۶ ماهه
بدون پیش پرداخت و کارمزد

ارائه سفته به عنوان ضمانت پرداخت (سفته در دندانپزشکی موجود است)

هواز
ا

۰۹۱۶۷۶۳۲۰۰۸



تمامی خدمات دندانپزشکیکلینیک دندانپزشکی آتیه

خیابان کاشانی، سه راه کاشانی، ساختمان آتیه 

۲۵درصد تخفیف نهایی بر مبلغ فاÀتور 

۰۴۴۳۱۰۴

ا�ومیه

تمامی خدمات آزمایشگاهیآزمایشگاه د�تر اصغ�ی

خیابان مولوی ١، نرسیده به مسجد الرسول، ساختمان پزشکان آتیه، واحد منفی ١ 

 ۳۵درصد تخفیف بر مبلغ فاÀتور نهایی

۰۴۴۳۳۴۳۲۵۲۸

ا�ومیه

خدمات درمانی و پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهیکلینیک د�ترستا�زاده

فلکه میثم ،خیابان میثم جنب کبابی وحید 

 ۵۰درصد تخفیف خدمات پزشکی و   دندانپزشکی

۰۴۴۳۳۳۶۱۶۶۹

ا�ومیه

خدمات پزشکی و دندانپزشکیدرمانگاه شبانه �و�ی شهر

خیابان باک�ی، باالتر از چها�راه بعثت، نرسیده به سه راه باک�ی، �وب�وی کوی نا�ون

تا ۳۰ درصد تخفیف خدمات پزشکی
تا ۴۰ درصد تخفیف خدمات دندانپزشکی

ویژه پ�وموترها و خانواده های آنها (مادر، پدر، همسر و ف�زندان)"

ا�ومیه

 
۰۴۴۳۲۳۵۰۰۰۰ ۰۴۴۳۲۳۵۱۶۶۶|

خدمات دندانپزشکیمطب دندانپزشکی د�تر «وردینی»

ا�ومیه، خیام شمالی، خان بابا جان یک، ساختمان آذ�Æایجان یک، طبقه سوم، واحد ۱۱

تا ۵۰ درصد تخفیف تمام خدمات دندانپزشکی
وی��ت رایگان

وی��ت دوره ای رایگان (پس از درمان)
گارانتی کامل محصوالت مورد استفاده در دندانپزشکی

 ویژه پ�وموترها و خانواده های آنها (مادر، پدر، همسر و ف�زندان)"

ا�ومیه

۰۴۴۳۲۲۴۲۸۲۱ 

مراکز معرفی شده پ�وموکالب برای استفاده از خدمات درمانی با تخفیف ویژه



خدمات دندان پزشکیدندانپزشکی کلینیک شایان راد

خیابان با�ون آواک، جنب گرمابه کبیر و ف�وشگاه کو�وش، باالی باغ میوه، طبقه اول

تا ۶۰ درصد تخفیف (۱۰٪ تخفیف مازاد نسبت به تعرفه های تخفیفی کا�Æران راننده)

۰۴۱۳۵۵۴۲۲۱۹

تب��ز

خدمات دندانپزشکیمجموعه تخصصی دندانپزشکی من

شعبه مرک�ی (تخصصی ب�رگساالن):
خیابان جمهو�ی، خیابان شیخ هادی، مرکز درمانی درنیان(بیمارستان باهر سابق)،

طبقه دوم، کلینیک اساتید دانشگاه تهران (برای اطالع از نشانی سایر شعب در تهران تماس بگی��د)

تا ۴۵ درصد تخفیف خدمات دندانپزشکی

ن
تهرا

۰۲۱۶۱۶۹۴۲۰۳ ۰۲۱۶۱۶۹۴۲۰۲|

مراکز معرفی شده پ�وموکالب برای استفاده از خدمات درمانی با تخفیف ویژه

کلینیک شبانه �و�ی ابو علی سینا

حصارک باال، سه راه پست خانه، انتهای بلواآزادی، جنب خیابان مدیر �وستا

تا ۴۰ درصد تخفیف خدمات درمانی
تا ۴۵ درصد تخفیف وی��ت

ج
کر

۰۲۶۳۴۵۸۴۲۹۰  |  ۰۲۶۳۴۵۶۲۹۴۳

خدمات درمانی و وی��ت

خدمات درمانی درمانگاه مرک¢ی شبانه �و�ی کمالشهر

کمالشهر خیابان امام خمینی کوچه میعاد ۲۱ 

تا ۴۵ درصد تخفیفات خدمات درمانی
تا ۴۰ درصد تخفیف وی��ت پزشکی   

ج
کر

۰۲۶۳۴۷۰۶۰۹۱   |  ۰۲۶۳۴۷۰۶۰۸۷

گوهردشت، کوی اتحاد، تقاطع خیابان ف�وردین و �و«Æهانی،
�وب�وی مسجد الرحمن

تا ۴۰ درصد تخفیف خدمات دندانپزشکی
تا ۴۰ درصد تخفیف خدمات کاشت مو و اب�و

تا ۵۰درصد تخفیف خدمات «�بایی

ج
کر

۰۳۴۴۰۲۸۸۲   |   ۰۳۴۴۰۱۸۴۸   |   ۰۹۰۳۲۳۳۵۸۰۸

خدمات دندانپزشکی و خدمات پوست، مو و «�بایی مجتمع پزشکی بهتا



مراکز معرفی شده پ�وموکالب برای استفاده از خدمات درمانی با تخفیف ویژه

درمانیکلینیک شبانه �و�ی نصر رشت

«�ر پل قلی پور، درمانگاه شبانه �و«ی نصر

 تا ۳۵ درصد تخفیف وی��ت

۰۱۳۳۳۱۲۵۴۸۲

ت
ش

ر

آزمایشگاهآزمایشگاه باران

بلوار نماز، نبش شهرک شهید بهشتی، مجتمع پزشکی باران، طبقه اول

۲۰ درصد تخفیف خدمات آزمایشگاهی

۰۱۳۳۳۷۲۰۹۰۱

ت
ش

ر

کلیه خدمات دندانپزشکیکلینیک دندانپزشکی لبخند ماندگار

نبش چها�راه لشکر، جنب حسینیه جواه�ی

۱۰٪ تخفیف مازاد نسبت به تعرفه های تخفیفی کا�Æران راننده

۰۵۱۳۸۱۱۹۹۹۹

شهد
م

خدمات دندانپزشکیکلینیک دندانپزشکی د�تر نوراللهی

ت�Æت حید��ه، چها� راه بازار �وز، اولین ساختمان به سمت شورا، طبقه هفتم 

تا ۵۰ درصد تخفیف خدمات دندانپزشکی وی��ت رایگان

ت حید��ه
۰۵۱۵۲۲۳۲۴۷۰ت�¦  

وی��ت پزشک عمومی و متخصص و ت���قات و پانسمانکلینیک فرجاد

خیابان ۱۹ دی (باجک)، کوچه ۱۰، پالک ۴، درمانگاه فرجاد

وی��ت رایگان فوق تخصص گوارش، متخصص داخلی، پزشک عمومی، متخصص اطفال،
زنان و زایمان، متخصص مغز و اعصاب و مامایی

قـــم

۰۲۵۳۱۹۱



مراکز معرفی شده پ�وموکالب برای استفاده از خدمات درمانی با تخفیف ویژه

خدمات دندانپزشکیکیلینیک صدف

مشهد، قاسم آباد، چها�راه مخابرات، بین ش��عتی ٢٣ و ٢٥، پالک ٤٠٥

تا ۵۵ درصد تخفیف خدمات دندانپزشکی
وی��ت رایگان عمومی و تخصصی

ویژه پ�وموترها و خانواده های آنها (مادر، پدر، همسر و ف�زندان)

شهد
م

۰۵۱۳۶۶۳۳۳۱۳ ۰۵۱۳۶۶۱۹۱۵۳|

دندانپزشکی و پزشکیکیلینیک دندانپزشکی و پزشکی سالمت

بلوار هدایت، بین هدایت ۱۲ و ۱۴

تا ۳۵ درصد تخفیف خدمات دندانپزکشی
امکان پرداخت اقساطی خدمات ارتودنسی بدون نیاز به چک و سفته

امکان پرداخت اقساطی ه��نه خدمات دندانپزشکی باالی ۷۰۰ هزار تومان (پرداخت ۳/۱ ه��نه به عنوان پیش پرداخت
     و باقیمانده ه��نه در سه قسط)
۲۰ درصد تخفیف آزمایشات عمومی

۱۵ درصد تخفیف وی��ت پزشک عمومی
۲۰ درصد تخفیف وی��ت پزشک متخصص عفونی

۱۰ درصد تخفیف ت���قات، سرم تراپی و نوار قلب

شهد
م

۰۹۳۹۵۳۷۰۷۲۴


