در جدول زیر ،مراکز چشم پزشکی طرف قرارداد در استان تهران  ،مشخص شده اند .تخفیف های واقعی در مراکز طرف قرارداد ارائه می شود .هرر مرکرز ،دارای تخفیرف و اردما
مجزا می باشد .با کلیک روی نام مرکز ،می توانید اطالعا آن مرکز را مشاهده کنید .شماره پشتیبانی آتیره سرازان در سراعا اداری 86031601 ،داالری  105اسر ..در سراعا
غیراداری ،پشتیبانی به صور تلگرامی و صرفا از طریق ارسال پیام به شماره  09038201519انجام می شود .لطفا قبل از مراجعه به مراکز ،وق .بگیرید.

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

کلینیک چشم پزشکی سام

دکتر عبدالحسین غفوریان

پاکدش ،.بلوار شمالی قمی ،روبروی چاپ فهیم ،طبقه همکف

36038070

3

تهران

مطب چشم پزشکی دکتر حمیدرضا صابر

دکتر حمیدرضا صابر

4

مرکز ارتقای سالم .و پیشگیری شفامهر
تهران
صدرا

دکتر کامبیز مهران

5

تهران

مطب چشم پزشکی دکتر امیر فدائی

دکتر امیر فدائی

6

تهران

مطب دکتر عبدالحسین غفوریان

دکتر عبدالحسین غفوریان

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

22864600
88480200
44466653
09038201519

7

تهران

گروه چشم پزشکی سینوهه

محمد ملکی

دارای  4شعبه در تهران

به سای .مراجعه
کنید.

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

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

88874569
76279264
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