






 















شماره واحدنام واحد ردیف

3222230-3223070-3223085-04432223080ارومیه 1

(33845270)-3-33845162-041تبریز2

36449991-36449100-044خوی3

42292097-42292094-041مرند4

42022824-041جلفا5

34223212-04434223185ماکو6

43223888-04143223889سراب7

33623625-33623675-33623676-087سنندج8

14532010-34521626-087مریوان9

                 43328222-43328223-43323599-066الیگودرز10

35444337/9-08135444312علیصدر11

33771930-33771910-024زنجان12

32543278-32541384-01732540034ناهارخوران 13

)(52226537)3-52120292-011چالوس14 52120290: مدیریت )

52042811-52043319-52043218-52046318-011چلندر15

35275492-35275491-35274434-35271447-011خزرشهر16

79-35212978-35215023-35212449--026دیزین17

26526912-26526261-26527424-26526260شمشک18

91-02126251280میگون19

44502511-44502902-013انزلی20

(43816064-43816063)5-43822134-013آستارا21

2-42233051-013الهیجان22

33459135-33459122-33441434-33441433-023سمنان23

32523746-32522262-32523811-023بسطام24

35239050-35239040-35239050-023دامغان25

32231288-3226078-32244288-023شاهرود26



(32476885)5-32445203-034(1)کرمان شعبه 27

32820037:)32820038-32820014-32820012-034(2)کرمان شعبه 28

32254493-034چایخانه وکیل کرمان29

44311369-44313321-034بم30

33775700-33772700-034ماهان کرمان 31

42205175-03442207878سیرجان32

34282051-34283050-34282050-034رفسنجان33

33220113-05433224898زاهدان34

5-32218061-056بیرجند 35

5433584613میرجاوه36

42225863-076میناب37

-33235672-33237420-33238141-066خرم آباد 38

(36247221)30-36249127-035یزد39

(36270366)6-36225195-035حمام خان یزد40

46253665-46253088-46253081-031نائین41

32224892-32221077-03832221077شهرکرد 42

7-57240866-031گلپایگان43

3136736014اصفهان44

33340910-33326342-33326276-33326346-077دلواربوشهر45

53340270-53340280-53334448-071فسا46

2-43404001-071تخت جمشید47

38723699-38722106-071فیروزآباد48

52241271-071الرستان49

37322412-37322411-37307503-37322418-071شیراز50

33272218-33227616-074یاسوج51



 ردیف نام مجموعه خدمات تخفیف به اعضا آدرس تلفن

 
      790441 88  

خیابان ولیعصر روبروی -تهران  
(بن بست شهید عباسپور)توانیر  

         3شمس پالک 
       

 طبق لیست پیوستی
ویژه ارائه تخفیفات 

و  جهت کانون وکال
 اعالم در سایت هتل 

WWW.ITTIC.COM 

گروه هتلهای ایرانگردی 
 و جهانگردی

 

1 

 
 تلفن رزرواسیون:
 
 
88670603 
 

 

 
 

تقاطع بزرگراه شهید قاسم  -تهران
 1سلیمانی و آفریقا ساختمان شماره 

             4بنیاد طبقه 
 

 

 
ارائه تخفیفات ویژه 

کانون وکال طبق لیست 
بعالوه کارت پیوستی 

باشگاه مشتریان با 
به  تخفیف مازاد 5%

 سایت هتل مراجعه شود
21/12رزرو از تاریخ   

 
گروه هتلهای زنجیره ایی 

             پارسیان

 
 
 

2 
 
 

22266644 
22269275 
 تلفن رزرواسیون

حقانی بعد از میدان ونک اتوبان  –تهران 
کتابخانه ملی جنب رو گذر پل همت 

              غرب

تخفیف جهت  32%
 اتاقهای رو به باغ

تخفیف جهت  42%
 اتاقهای پشت به باغ 

 3         هتل بزرگ ارم تهران

     
 

تلفن  75675
ورزر  

سعادت آباد چهارراه سرو -تهران
33میدان بهرود خیابان عابدی کوچه   

جهت ویژه  ات اعمال تخفیف
اعالم هتل سایت  کانون وکال در

 میگردد
 )جدول پیوستی(

HTTPS:// 
BOOKINGIR.COM/FA/ESP 
INASPALACE؟ 

گروه هتلهای بین المللی 
زنجیره ایی اسپینانس 
 پاالس     
 
 

4 



qsi=1679091c5a88 
ofaf6fb5e6087eb1bdc 

 

 
    2857-021  

 

خیابان شریعتی سه راه –تهران 
ضرابخانه ابتدای ورودی پاسداران 

        31پالک 

شروع قرارداد از اول 
1401فروردین   

شرایط جدید متعاقبا 
خواهد شداعالم   

 5 گروه هتلهای پارس   

 تلفن رزرو هتل:

6416-021  
                                      

ابتدای بلوار خیام –کیش   
از تخفیف مازاد  5%

 تخفیفات سایت    
 6 هتل ارم کیش      

 

09023777111 
09126188349 

یوسف آباد خیابان کاج شمالی –تهران 
-طبقه سوم 179پالک   

ف جهت تخفی 20%

طراحی و اجرای 
دکوراسیون داخلی اداری و 
مسکونی و محوطه سازی 

 %20وو فضای سبز
 جهت 

و  یگرافیکامورطراحی و 
)سربرگ ،کارت  چاپ

ویزیت،آرم ،لگو ،بنر و 
استند و تراکت و پوسترو 

طراحی سایت و اینفو 

  (گرافیک

 شرکت آریا سان پارمیس
 

 
گرافیکی()گروه طراحی و   

7 

22498630 
50912488680  

بلوار ارتش شرق مرکز خرید -تهران
    218پرنیان طبقه اول واحد

شی نقا جهتتخفیف 15%

ساختمان و خدمات برقی و 
 انواع کاغذ دیواری.... 

انواع کفپوش و آیینه کاری و 
 کناف کاری 

تخفیف  %10انواع لوستر   
تخفیف %5انواع کابینت   

 8 گروه طراحی فرهنگ 



 تهران  بلوار فردس شرقی نرسیده به  09134103865
 خیابان قبادی             

فریم  ایبر%15تخفیف 
 عینک طبی و آفتابی

فروشگاه عینک سازی 
 سافیلو

9 

 
44208706 

خ مرزداران بین آریافرو  -تهران
ط همکف 68سرسبزپ

                        2واحد

جهت انواع  تخفیف25%
  عینک طبی و آفتابی

فروشگاه زنجیره ایی عینک 
       پاسارگاد

10 

 ردیف نام مجموعه خدمات تخفیف به اعضا آدرس تلفن

8877104 

 

خیابان آفریقا خ دستگردی پالک -تهران
287 

 %50الی  30% 
تخفیف جهت عینکهای 
طبی و آفتابی و گارانتی 
 کاالها 

کآتیفروشگاه عینک   11 

خیابان میرداماد ساختمان پایتخت -تهران 88888815
    610واحد  6طبقه

بقیه شعبات در سایت پوشاک ماکسیم 
      موجود است        

کلیه تخفیف  30%
        و البسه محصوالت

پوشاک ماکسیم        
 

            مردانه(   )

      12 

 

89364-021  
 

-خیابان شهید بهشتی خ–تهران 
پاکستان کوچه حافظی پ 

17                  

تخفیف در تمام  30%
ایام سال به جز ایام 
 فروش فوق العاده 

          پوشاک گراد  
 )مردانه(               

13 



 
22795086 
66467334       

   

4تهران خیابان پاسداران نبش نیستان   
 

چهارراه کالج تهران خیابان انقالب 
725پالک   

تخفیف کت و  50%
 –و کت تک شلوار 

اقالم و سایر  30%
 محصوالت

 14 پوشاک موکارلو

88847886 
0912395697 

خیابان سنایی نبش کوی  -تهران
4واحد  9خضری پالک   

جهت تخفیف  30%
البسه بانوان و آقایان با 

پارچه های آلمانی و 
 شخصی دوزی

هولدینگ صنعت پوشاک 
 فاخرپوشان پارسی  

           15 

 ردیف نام مجموعه خدمات تخفیف به اعضا آدرس تلفن

 
88958957 

خ ولیعصر ابتدای خ فاطمی –تهران 
35پالک   

      جهت تخفیف  23%
        مردانه کلیه البسه 

 
 

 پوشاک  اکسیژن        
 

           16 

           

تهران بلوار میرداماد روبروی پمب  26412319
202بنزین نبش کازرون جنوبی پ  

 

 %20    الی%40    

پایان سال متعاقبا  تا

سالیانه  جدید  تخفیفات

در سایت اعالم خواهد 

            شد

            پوشاک مردانه ایکات 
17            



 

 
     

 
09011967475 
09122561447 

 

 
 

www.nejat.academy 

 

صدور گواهی سالمت 
جهت ثبت نام افشانه 

    کرو شو

 
 دکتر مهری نجات     
 

 )روانپزشک(

         18            

             

78659822 پاسداران خ دولت بین دیباچی تهران   
و اختیاریه ساختمان پزشکان هدیه بن 

طبقه همکف  113بست هروی پالک 
              1واحد

طبق و تخفیف  25%
 تعرفه

دکتر دندانپزشک سارا 
محمدی  )دندانپزشک و 
 جراح بانوان و اطفال(   

 19  

 
22671464 
09101590909 

 19تهران باالتر از پل صدر کوچه داد پالک 
                               4ط اول واحد

تخفیف کلیه  20%
امور دندانپزشکی و 

 زیبایی

خانم  مطب دندانپزشکی
  دکتر خورشید خورگامی

    20         

22593895 
22593962 

تهران دولت بین  چهارراه قنات  و بلوار 
ساختمان  1کاوه نبش کوی مطهری پالک 

    5واحد پزشکان نگین طبقه اول 

تخفیف کلیه   15%
 امور دندانپزشکی 

تخفیف جهت  10%
 امور زیبایی   

مطب دندانپزشکی دکتر 
 علی نامی        

12  

22593895 
22593962 

تهران دولت بین چهارراه قنات و بلوار کاوه 
ساختمان               1نبش کوی مطهری پالک 

      5پزشکان نگین طبقه اول واحد 
بعداز ظهر    14روزهای زوج از ساعت   

تخفیف کلیه  15%
 امور دندانپزشکی

تخفیف جهت  10%
 امور زیبایی دندان 

مطب دندانپزشکی دکتر 
 محمد نامی      

22  



65030429 
65812955 
65812043 

لیست پیوستی تخفیفات طبق      146سی متری جی پالک -تهران  
جهت کلیه خدمات تخصصی 

زشکی و ترمیمی و زیباییدندانپ  

                 علی دکتردندانپزشک      
      زاده بختیاریاسمعیل 

32  

 
88604430 
0902538570 
 
 

خیابان ونک مالصدرا بین خیابان  –تهران 
شیراز و شیخ بهایی روبروی بانک پارسیان 

ساختمان سروط سوم  174پالک 
  1آسانسور

            

کلیه  تخفیف 02%
کارهای فیزیوتراپی در 

  کلینیک

      سارا خدارحمی 

 
()متخصص فیزیوتراپی      

42  

22612194 
  

خ ظفر خ فرید افشار خ کریمی –تهران 
            14پالک 

تخفیف جهت 70%
 استخر

تخفیف جهت  40%
 بدنسازی 

          52        مجموعه ورزشی سام 
      

44358537 
09392571773 

 واتساپ

شهران میدان دوم خ یکم مجتمع  -تهران
      15سامان ط سوم واحد 

شوکرجهت افشانه و  موسسه حفاظتی پارسا  
 مهر       

62  

برج هروی    –میدان هروی  -تهران 22969840 تخفیف  10%    آژانس هواپیمایی آسوده  
 )کیهان سیر(     

27   

 تهران بزرگراه جالل آل احمد خیابان 45582000
                    1فروزان فر پالک 

ارزیتخفیف  5%  
و بلیط چارتری با 
جداول نوروزی و 

 مناسبتها 

آژانس هواپیمایی کاریز 
 آتی پرواز     

82     

24576-021 شرقی)صراف  35سعادت آباد خ-تهران 
ساختمان بیان برتر   20نژاد(پالک   

ثبت نام  %15تخفیف 
 دوره های آموزشی 

موسسه آموزش عالی 
 علم و بیان      

29     



22796516 
77714818 

و  1:تهران پاسداران گلستان 1شعبه 
      317پالک 10بوستان 

: فرجام نبش اردیبهشت      2شعبه   

تخفیف جهت پارچه  15%
 و دوخت و نصب پرده 

تخفیف خدمات  15%
موکت و پارکت و کاغذ 

 دیواری

گالری پرده مومنی      30     

82750-021 شهرک غرب خیابان سپهر کوی -تهران 
111گلرخ غربی پالک گلبرگ سوم کوی   

برای          %51تخفیف 
مبلمان سرویس 

خواب  میز و  
صندلی 

نهارخوری و 
 آیینه و کنسول

 شرکت بازرگانی نیلپر
 )محصوالت خانگی(

           31 

8250-021 شهرک غرب خیابان سپهر کوی –تهران  
  111گلبرگ سوم کوی گلرخ غربی پالک 

جهت تبلت  %51تخفیف 
،موبایل،مانیتور،نگهدارنده 

 مانیتور و تبلت

شرکت بازرگانی مهر 
دووین وورکاالی پیروز )  

(با نام تجاری ارگو       

23    

22988403 
22988404 

 
77751915 

 
 

هروی خیابان –: خیابان پاسداران 1شعبه 
افشاری )ساقدوش( جنب تاالر ساقدوش بین 
 بوستان هفتم و نهم          

متری دهقان  21: خیابان پیروزی خ 2شعبه
جنب ششم نیروی هوایی نبش خیابان 

             میرعابدینی 

تخفیف انواع  25%
غذاهای ایرانی و 

 خارجی

     33 رستوران عمارت قاجاری

        

تهران پاسداران میدان هروی مرکز خرید هروی   
 سنتر ط همکف  
 
     

تخفیف نقدی در تمام ایام 20%

تخفیف مازاد %5سال بعالوه 
 در ایام جشنواره  

ماهه  4اقساط :با بازپرداخت 
 4ماهه و  2در دو فقره چک 

گروه تولیدی و صادراتی 
 مارال چرم       
 
 

43     



بازارچه شمیم پالک پونک مجتمع بوستان -تهران
481      

 
     

خ فردرسی پایین تر از کوشک جنب بانک  -تهران
       220صادرات پالک 

ماهه پایان قرارداد تا تاریخ 
23/12/1400  

 1401تخفیفات جدید سال 
  متعاقبا اعالم خواهد شد

 
 
 

       

22861045-021 خیابان شریعتی باالتر از پل –تهران  
2واحد 51کوجه ذکایی پالک سیدخندان   

کاالی %20تخفیف 
خواب اعم از روتختی و 
لحاف و محافظ تشک 

 ضد آب

 35 کاالی خواب فالنا 

86031865 
86031862 
88486090 

میدان آرژانتین داخل پارکینگ     -تهران
مدیران خودرو–بیهقی   

181پ  22گیشا نبش خیابان -تهران  

   %70نقد و  30%   
ماهه   60اقساط   

گروه خودرو سازی  
و              مدیران خودر  

36 

 

 

 

 

 

 

 

 


