
 ردیف نام مجموعه خدمات تخفیف به اعضا آدرس تلفن

 
790441 88  

خیابان ولیعصر روبروی-تهران  

(بن بست شمس شهید عباسپور)توانیر 

3پالک   

 

گروه هتلهای ایرانگردی و  طبق لیست پیوستی

 جهانگردی

 و سفر کارت ملی

1 

 

 

26758392 

 

44498572 

 

 

66711822 

 

 

 

پاسداران میدان هروی مرکز خرید -تهران

 هروی سنتر ط همکف

 

پونک مجتمع بوستان بازارچه -تهران

481شبنم پ  

خ فردوسی پایین تر از کوشک -تهران

220جنب بانک صادرات پ  

 

 

تخفیف نقدی در  20%

 %5تمام ایام سال بعالوه 

تخفیف مازاد در ایام 

 جشنواره

 4اقساط: با باز پرداخت 

 2ه در دو فقره چک ماه

ماهه 4ماهه و   

 
 
 

 

گروه تولیدی و صادراتی 

 مارال چرم

 

 

 

2 

 
 

تهران خیابان  ظفر ،خ فرید افشار ،خ کریمی  22612194

14پالک   

 %40استخر + تخفیف70%

بدنسازی تخفیف   

 3 مجموعه ورزشی سام

     



 

 

44421701 

تهران اتوبان همت غرب  بعد از پل 

ستاری خروجی شهید کامران کبیری تامه 

متری گلستان  20)شاهین شمالی(نبش 

2پ  

تخفیف طبق لیست  20%

 پیوستی

رم شادخمجموعه ورزشی   4 

 

22786598 

پاسداران خیابان دولت بین دیباچی و 

اختیاریه ساختمان پزشکان هدیه بن 

1ط همکف واحد  113بست هروی پ  

تخفیف طبق تعرفه 25% حمدی مسارا دکتر  

(جراح –)دندانپزشک   

 )بانوان و کودکان(

5 

 

66480689 
09120725748 

تهران خیابان انقالب اول خیابان شهید مظفر 

3پشمالی بن بست اول   

 ییدکتر مریم میرزا طبق لیست پیوستی

دندانپزشک()  

6 

 

09023777101 

09126188349 

یوسف آباد خیابان کاج شمالی –تهران 

-طبقه سوم 179پالک   

ف جهت طراحی و تخفی 20%

اجرای دکوراسیون داخلی 

اداری و مسکونی و محوطه 

طراحی - سازی و فضای سبز

و طراحی  و گرافیک و چاپ

طراحی آنالینسایت و   

 7 شرکت آریا سان پارمیس

2857-021  

 

سه راه ضرابخانه –تهران خیابان شریعتی 

31ابتدای ورودی پاسداران پالک   

 8 گروه هتلهای پارس طبق لیست پیوستی

47764-021 کوچه  خیابان شهید بهشتی خ سرافرا ز 

ط اول 30هفتم پ  

نقدی 25%  9 شرکت کهن چرم 



 

44208706 

خ مرزداران بین آریافرو  -تهران

2ط همکف واحد68سرسبزپ  

تخفیف25% فروشگاه زنجیره ایی عینک  

 پاسارگاد

10 

 

88888815 

 6خیابان میرداماد ساختمان پایتخت ط-تهران

610واحد   

تخفیف30%  11 پوشاک ماکسیم )مردانه( 

 

44358537 
واتس  09392571773

 اپ

تهران شهران میدان دوم خ یکم مجتمع سامان 

15واحد  3ط  
 12 موسسه حفاظتی پارسا مهر جهت افشانه و شوکر

 

89364-021  

 

پاکستان -خیابان شهید بهشتی خ–تهران 

17کوچه حافظی پ   

تخفیف در تمام ایام  30%

سال به جز ایام فروش 

 فوق العاده

(پوشاک گراد  )مردانه  13 

 

22795086 

66467334 

4نیستان تهران خیابان پاسداران نبش   

 

تهران خیابان انقالب چهارراه کالج پالک 

725 

تخفیف کت و شلوار  50%

 سایر %30 –و کت تک 

 اقالم و محصوالت

 14 پوشاک موکارلو



00912503857 همت غرب شهرک گلستان -تهران 

)شهرک راه آهن( بر بلوار امیرکبیر ما بین 

264کاج و گلها پ  

تخفیف جهت امور  20%

کلینیک و فیزیوتراپی در 

 منزل

 سارا خدارحمی

 

()فیزیوتراپیست  

15 

 
88958957 

خ ولیعصر ابتدای خ فاطمی پالک –تهران 

35 

تخفیف 23%  

 
 

 پوشاک اکسیزن
 

16 

287دستگردی پالک -خ آفریقا خ-تهران 8877104 جهت  %50الی  %30تخفیف  

عینکهای طبی و افتابی و 

 گارانتی کاالها

71 فروشگاه عینک آتیک  

تهران بلوار میرداماد روبروی پمب بنزین  26412319

202نبش کازرون جنوبی پ  

 

تخفیف نقدی 26%  18 پوشاک مردانه ایکات 

 

22228691 

میرداماد روبروی مسجد الغدیر -تهران

176پالک   

شلوار  تخفیف کت و 20%

تخفیف  %15و کت تک و 

و کفش و کمربند  کیف

 چرم

شرکت پیشگامان تک روز 

نمایندگی برندهای 

فرانسوی تدالپیوس و دانیل 

دینرهشتر و پیر کا  

19 



 
09011967475 

09122561447 
 

 

 

www.nejat.academy.com 

 

صدور گواهی سالمت 

جهت ثبت نام افشانه و 

کرشو  

نجاتدکتر مهری   
 )متخصص روانپزشکی(

20 

 

     

 

 


