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نام مرکز

نام مدیریت

آدرس

تلفن

ردیف استان
1

تهران

مرکز چشم پزشکی دکتر حسن کوهیان

دکتر حسن کوهیان

ولیعصر ،نرسیده به میدان ونک ،جنب پل توانیر ،پالک 2397

88884488

2

تهران

مرکز جراحی محدود بصیر

دکتر شجاعی

3

تهران

مطب چشم پزشکی دکتر حمیدرضا صابر

دکتر حمیدرضا صابر

4

تهران

مرکز ارتقای سالم .و پیشگیری شفامهر صدرا

دکتر کامبیز مهران

5

تهران

مطب چشم پزشکی دکتر امیر فدائی

دکتر امیر فدائی

6

تهران

مطب دکتر عبدالحسین غفوریان

دکتر عبدالحسین غفوریان

بلوار کشاورز ،ایابان جمالزاده شمالی ،نبش کوچه شیبانی ،شماره
359
شریعتی جنوبی ،نرسیده به هم ،.نبش پیروز ،سااتمان پزشکان
شریعتی ،طبقه دوم ،واحد 12
تهران ،ایابان اسدآبادی ،تقاطع فتحی شقاقی ،روبروی بانک
انصار
میدان پونک ،اشرفی به سم .شمال ،کوچه رمضانی ،پالک ،24
واحد 2
باالتر از میدان ونک ،ایابان شهید والی نژاد ،پالک  ،32طبقه
سوم

66428781
22864600
88480200
44466653
09038201519

7

تهران

مرکز جامع سالم .نیایش

سهیل صالحی

میدان کاج ،ایابان شعبانی ،پالک  ،12طبقه دوم

74315000

8

تهران

مطب تخصصی دکتر سارا رحیمیان

دکتر سارا رحیمیان

تهرانپارس ،نرسیده به فلکه سوم ،سااتمان پزشکان  ،159طبقه
دوم

77871987

9

تهران

مرکز معاینه و عینک آیدین

حسین زمانی

شهرک مشیریه 30 ،متری صالحی ،نبش  7غربی

33862668

10

تهران

اپتیک کارو

محمد الیلیان

11

تهران

عینک سروش

سیاوش دریانیان

12

تهران

موسسه ساا .و فروش عینک طبی نصر

امیر فیض آبادی

13

تهران

کلینیک چشم پزشکی سام

14

تهران مرکز تخصصی چشم پزشکی دکتر نسیم کوهستانی

آدرس :تهران ،ایابان مطهری ،نبش ایابان میرعماد ،پالک 2
تلفن 86031601 :داالی 105

ونک ،ایابان ونک ،مرکز ارید آسمان ونک ،طبقه منهای
یکررررر ،پ 58
پردیس ،میدان عدال ،.طبقه اول مجتمع تجاری ولیعصر ،پالک
88
پونک ،اشرفی اصفهانی شمالی ،ایابان یکم (رمضانی) ،پ ،24
واحد 2

88874569
76279264
44466653

دکتر عبدالحسین غفوریان

پاکدش ،.بلوار شهدای قمی شمالی ،جنب درمانگاه سبز

36049010

دکتر نسیم کوهستانی

پاسداران ،ایابان دول ،.بین دیباجی و ااتیاریه ،نبش کوی
معتمدی ،پ  ،16واحد 103

22564659

Website: www.ascard24.com
Email: info@ascard24.com

09038201519

