در جدول زیر ،مراکز فیزیوتراپی طرف قرارداد در استان تهران  ،مشخص شده اند .تخفیف های واقعی در مراکز طرف قرارداد ارائه می شود .هر مرکز ،دارای تخفیف و خدمات مجززا
می باشد .با کلیک روی نام مرکز ،می توانید اطالعات آن مرکز را مشاهده کنید .شماره پشتیبانی آتیه سازان در ساعات اداری 86031601 ،داخلی  105است .در سزاعات ییزراداری،
پشتیبانی به صورت تلگرامی و صرفا از طریق ارسال پیام به شماره  09038201519انجام می شود .لطفا قبل از مراجعه به مراکز ،وقت بگیرید.

ردیف

استان

نام مرکز

نام مدیریت

آدرس

تلفن

1

تهران

فیزیوتراپی آیدین

منصور عبادپور

اقدسیه ،خیابان موحد دانش ،روبروی مسجد جامع ،جنب حلیم فروشی صبا

26453780

2

تهران

مرکز فیزیوتراپی آصف

دکتر ایده کامکار

زعفرانیه ،خیابان آصف ،پالک  ،33طبقه دوم ،واحد 8

22181378

3

تهران

فیزیوتراپی رازی

دکتر موحدی

بلوار فردوس ،جنب بانک تجارت شعبه فردوس ،ساختمان پزشکان ،312
طبقه سوم

44074846

4

تهران

کلینیک فیزیوتراپی آرمین

دکتر سهراب رضایی

شهرری ،سه راه ورامین ،خیابان ییوری ،نبش تاجیک ،پالک 40

33747233

5

تهران

فیزیوتراپی تخصصی میرامین

دکتر محمدامین منافی

خیابان مطهری ،خیابان الرستان ،کوچه  ،22پالک 42

88800908

6

تهران

فیزیوتراپی یاس

دکتر طاهره نجفی

نازی آباد ،خیابان رجایی ،ایستگاه بانک ،جنب آموزشگاه جاهد

55357015

7

تهران

مرکز فیزیوتراپی هبوط

دکتر سید مسعود یفاری

خیابان پیروزی ،ایستگاه صد دستگاه ،نبش خیابان ایلخان ،پ  ،510طبقه ،4
واحد 9

33322028

8

تهران

فیزیوتراپی مرکزی شریعتی

دکتر اکبر رضایی

ضلع شمال یربی پل سیدخندان ،ساختمان 1006

22892689

9

تهران

مرکز توانبخشی و طب فیزیکی
دکتر علیرضا عمادی

دکتر علیرضا عمادی

میدان ونک ،ابتدای حقانی ،بین گاندی شمالی و چهارراه جهان کودک،
پالک  ،67واحد  ،17طبقه 5

88872898

10

تهران

فیزیوتراپی امیرکبیر

دکتر سعید رضایی

یافت آباد ،خیابان معلم ،جنب درمانگاه امیرکبیر ،پالک 5

66642580

11

تهران

موسسه فیزیوتراپی کسری

عادله هداوند میرزایی

پیشوا ،میدان شهید چمران ،خیابان شریعتی ،جنب داروخانه شبانه روزی
دکتر شهاب الدین جنیدی

36729940

12

تهران

مرکز فیزیوتراپی مصطفی

دکتر اصغر چربدست

پاکدشت ،بلوار مطهری ،ساختمان پزشکان مرجان

36039819

13

تهران

مرکز فیزیوتراپی دایان

علی حیدریان

دولت ،باالتر از سه راه نشاط ،پالک  ،354واحد 1

22764555

14

تهران

درمانگاه عمومی خیریه ولی عصر

داود حیدری

ورامین ،خیابان مسجد جامع ،کوچه شهید قرنی ،روبروی مسجد صاحب
الزمان

36254054

15

تهران

مرکز جامع سالمت نیایش

سهیل صالحی

میدان کاج ،خیابان شعبانی ،پالک  ،12طبقه دوم

74315000

16

تهران

مرکز فیزیوتراپی کیوان

علیرضا کیوان

تهرانسر ،بلوار شاهد شرقی ،جنب لبنیات یزدی ،پ  ،286واحد  ،7طبقه 4

44525241

17

تهران

کلینیک توانبخشی دکتر بابک
محمودیان

دکتر بابک محمودیان

تهرانپارس ،فلکه دوم ،اول فرجام شرقی ،جنب بانک گردشگری ،پ ،49
طبقه دوم ساختمان سهند ،واحد 7

76701935
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در جدول زیر ،مراکز فیزیوتراپی طرف قرارداد در استان تهران  ،مشخص شده اند .تخفیف های واقعی در مراکز طرف قرارداد ارائه می شود .هر مرکز ،دارای تخفیف و خدمات مجززا
می باشد .با کلیک روی نام مرکز ،می توانید اطالعات آن مرکز را مشاهده کنید .شماره پشتیبانی آتیه سازان در ساعات اداری 86031601 ،داخلی  105است .در سزاعات ییزراداری،
پشتیبانی به صورت تلگرامی و صرفا از طریق ارسال پیام به شماره  09038201519انجام می شود .لطفا قبل از مراجعه به مراکز ،وقت بگیرید.

ردیف

استان

نام مرکز

نام مدیریت

آدرس

تلفن

18

تهران

مطب تخصصی فیزیوتراپی دکتر
سمیه محمدی

دکتر سمیه محمدی

میدان آرژانتین ،کوچه  19بخارست ،پ  ،30واحد 1

88727756

19

تهران

کلینیک فیزیوتراپی آریامهر

دکتر مهری وفائی

رودهن ،روبروی بانک تجارت ،جنب فروشگاه جانبو

76516370
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