در جدول زیر ،مراکز گوش ،حلق و بینی طرف قرارداد در استان تهران  ،مشخص شده اند .تخفیف های واقعی در مراکز طرف قرارداد ارائه مهی شهود .ههر مرکهز ،دارای تخفیهف و
خدمات مجزا می باشد .با کلیک روی نام مرکز ،می توانید اطالعات آن مرکز را مشاهده کنید .شماره پشهتیاانی آتیه سهازان در سهاعات اداری 86031601 ،داخلهی  105اسه ..در
ساعات غیراداری ،پشتیاانی ب صورت تلگرامی و صرفا از طریق ارسال پیام ب شماره  09038201519انجام می شود .لطفا قال از مراجع ب مراکز ،وق .بگیرید.

ردیف

استان

نام مرکز

نام مدیریت

آدرس

تلفن

1

تهران

سما سمعک

سمان نصیری کلخوران

مطهری ،خیابان فجر ،خیابان ناصر نظری ،پالک  ،50طاق اول ،واحد اول

88309200

2

تهران

دکتر عااس قناریان

خیابان قائم مقام ،باالتر از مطهری ،کوی دوم ،پالک 16

88739680

3

تهران

دکتر امیر حسین براتی پور

خیابان قائم مقام فراهانی ،باالتر از مطهری ،ابتدای کوچ  ،6پالک ،29
ساختمان پزشکان سپید ،واحد 1

88517475

4

تهران

دکتر کامایز مهران

تهران ،خیابان اسدآبادی ،تقاطع فتحی شقاقی ،روبروی بانک انصار

88480200

5

تهران

دکتر سعید اعرابی

میدان هف .تیر ،ابتدای پل کریمخان ،پالک 63

88140985

6

تهران

وزرا ،کوچ یکم ،پ  ،14واحد  ،5طاق اول

88553396

7

تهران

مرکز شنوایی سنجی نجوا

خیابان مطهری ،خیابان جم ،کوچ نظری ،کوچ دلفان ،پ  ،5واحد 1

88343584

8

تهران

مرکز شنوایی سنجی نجوا

تقاطع ولیعصر و طالقانی ،بیمارستان کودکان تهران

88343584

9

تهران

مطب شنوایی سنجی دکتر
حمیدرضا رمضانی کیوی

شهر قدس ،میدان آزادی ،خیابان پاسداران ،پاساژ محسنی ،واحد 2

46824729

10

تهران

مرکز جامع سالم .نیایش

سهیل صالحی

میدان کاج ،خیابان شعاانی ،پالک  ،12طاق دوم

74315000

11

تهران

سمعک هارمونیک

دکتر کامران بهمنی

ولیعصر ،اول مطهری ،ناش سربداران

88906658

مطب تخصصی دکتر عااس
قناریان
مرکز شنوایی سنجی و سمعک
فراصوت
مرکز ارتقای سالم .و پیشگیری
شفامهر صدرا
مرکز تخصصی شنوایی شناسی
سروش
مطب تخصصی گوش ،حلق و
بینی دکتر سید علی اصغر شیرازی

آدرس :تهران ،خیابان مطهری ،ناش خیابان میرعماد ،پالک 2
تلفن 86031601 :داخلی 105

دکتر سید علی اصغر
شیرازی
دکتر مقداد سید اشرفی و
دکتر فاطم گروسی
دکتر مقداد سید اشرفی و
دکتر فاطم گروسی
دکتر حمیدرضا رمضانی
کیوی
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