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خیابان سعادت آباد سروغربی -تهران 
39کوچه بهارسوم پالک بخشایش خیابان  

 
 

                                    

تخفیف از  %20ارائه
و طبق  فرانشیز مرکز 
جهت   لیست پیوستی 

خدمات اعزام پزشک 
،نرس،بهیار ،مادریار، 
کودک یار و سالمندان 

وخدمات در امور منزل  
ه بصورت مقطعی وشبان

    روزی

  مرکز سالمت اول
 
 
 

 طبق لیست پیوستی خدمات

 

 
 

 تلفن تماس:
22222426 

 
خیابان شریعتی باالتر از -تهران

ساختمان  1166میردامادپالک 
 دلتابان        

ستاره کیش  5*کلیه هتلهای 
ستاره  3ستاره و 4و 

 جزیره کیش 
*پروازهای داخلی چارتری 

 و سیستمی 
 و تورهای جزیره 
پروازهای **هتلهای خارجی 

خارجی سیستمی و چارتری 
وتورهای خارجی ویزا و 

 اقامت 

شرکت خدمات مسافرتی وجهانگردی 
 سرزمین تابان کیش     

 

 لیست پیوستی شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی سرزمین تابان کیش
 

  %5 پرواز چارتری داخلی 4%
هتل 

 داخلی 
 تورهای داخلی    %5 پروازهای داخلی  %4 پرواز داخلی 4%

4% 

 پروازهای 

 چارتری 
 

4%  

 پروازهای

 داخلی 

 سیستمی

5% 
 ستاره3کلیه هتلهای 

 کیش 
5%  

 ستاره   4هتلهای 

 هلیا  

 پارمیدا  

 ستاره کیش  5کلیه هتلهای      4%

 

15% 
 %5     تورخدمات 

های  لته

 خارجی  
5% 

پروازهای خارجی 

 چارتری 
9%    

پروازهای خارجی 

 سیستمی 
5%     

 تورهای 

 خارجی

   5%       
تورهای 

 نمایشگاه
5%     

 پیکاپ 

  سپورت پا
5%       

ویزای توریستی 

 واقامتی وتحصیلی  
 ویزا و اقامت 



 
22808005 

09126990285 
   

تهران خیابان اقدسیه 

پاسداران شمالی نبش 

 1تنگستان اول پالک 

 3واحد 

 

تخفیف در  %20ارائه 

خدمات تخصصی روان 

درمانی و اختالالت 

بزرگساالن و کودکان و 

انجام کلیه تستهای 

بالینی وهوش و 

 شخصیت 

دکترای تخصصی 

روانشناسی نسرین 

 محمودی
35 

 

86031865 
86031862 
88486090 

   

تهران میدان آرژانتین 

 داخل پارکینگ بیهقی 

پالک  22گیشا نبش خ 

181 

 

 60اقساط %70ارائه 

 ماهه

 نقد %30و 

گروه خودرو سازان 

 مدیران خودرو
36 
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اسنپ برگشت+7000

شنبه تا پنجشنبه

6500مراقبت از یک کودک + امور منزل در حد عرف + ساعت کاری 8+ روزانه 

امور منزلخدماتی
400-350 (مقطعی) ساعت کاری 8 

450-400 (مقطعی) ساعت کاری 12 

مادریار

سه روز در هفته

4000مراقبت از یک کودک + امور منزل در حد عرف + ساعت کاری 8+ روزانه 

4500مراقبت از دو کودک + امور منزل در حد عرف + ساعت کاری 8+ روزانه 

5000مراقبت از یک کودک + امور منزل در حد عرف + ساعت کاری 12+ روزانه 

5500مراقبت از دو کودک + امور منزل در حد عرف + ساعت کاری 12+ روزانه 

شنبه تا چهارشنبه

6000مراقبت از یک کودک + امور منزل در حد عرف + ساعت کاری 8+ روزانه 

6500مراقبت از دو کودک + امور منزل در حد عرف + ساعت کاری 8+ روزانه 

اسنپ برگشت+6500مراقبت از یک کودک + امور منزل در حد عرف + اسنپ برگشت + ساعت کاری 12+ روزانه 

مراقبت از دو کودک + امور منزل در حد عرف + اسنپ برگشت + ساعت کاری 12+ روزانه 

پزشک عمومی
600ویزیت

700ویزیت

نرس
350-300سرم تراپی- تزریقات 

400-350سرم تراپی- تزریقات 

خانممنزل

450-350لگنی/سالمند خانم پوشکی+ مراقب 

450-400لگنی/سالمند آقا پوشکی+ مراقب 

600-500شبانه روزی+ سالمند خانم + کمک بهیار 

600-500شبانه روزی+ سالمند آقا + کمک بهیار 

قیمت مرکزشرایطوضعیت خدمت

:مقطعی ها 

بیمارستان

آقا
400-350مراقب

600-500کمک بهیار

خانم
400-350مراقب

600-500کمک بهیار
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شنبه تا پنجشنبه

7000مراقبت از یک کودک + ساعت کاری 8+ روزانه 

7500مراقبت از دو کودک + ساعت کاری 8+ روزانه 

اسنپ برگشت+7000مراقبت از یک کودک + ساعت کاری 12+ روزانه 

اسنپ برگشت+7500مراقبت از دو کودک + ساعت کاری 12+ روزانه 

(با یا بدون پدر مجرد )مراقبت از یک کودک  + شبا نه روزی 

کودک یار

سه روز در هفته

4000مراقبت از یک کودک + ساعت کاری 8+ روزانه 

4500مراقبت از دو کودک + ساعت کاری 8+ روزانه 

اسنپ برگشت+5000مراقبت از یک کودک + ساعت کاری 12+ روزانه 

اسنپ برگشت+5500مراقبت از دو کودک + ساعت کاری 12+ روزانه 

شنبه تا چهارشنبه

6500مراقبت از یک کودک + ساعت کاری 8+ روزانه 

7000مراقبت از دو کودک + ساعت کاری 8+ روزانه 

اسنپ برگشت+6500مراقبت از یک کودک + ساعت کاری 12+ روزانه 

اسنپ برگشت+7000مراقبت از دو کودک + ساعت کاری 12+ روزانه 

8500

9000(با یا بدون پدر مجرد )مراقبت از دو کودک + شبا نه روزی 

8000

8500مراقبت از یک کودک+ امور منزل در حد عرف + تحصیالت لیسانس+ شبانه روزی 

9500مراقبت از دو کودک+ امور منزل در حد عرف + تحصیالت لیسانس+ شبانه روزی 

. هزارتومان کسر می گردد500تمامی قیمت ها در صورت نداشتن امور منزل 

. هزارتومان کسر می گردد500تمامی قیمت ها در صورت نداشتن امور منزل 

شنبه تا پنجشنبهمادریار

8000مراقبت از یک کودک+ امور منزل در حد عرف + شبانه روزی 

9000مراقبت از دو کودک+ امور منزل در حد عرف + شبانه روزی 

7500مراقبت از یک کودک+ امور منزل در حد عرف + پدر مجرد +  شبانه روزی 

مراقبت از دو کودک+ امور منزل در حد عرف + پدر مجرد +  شبانه روزی 

شنبه تا پنجشنبه
7000مراقبت از دو کودک + امور منزل در حد عرف + ساعت کاری 8+ روزانه 

اسنپ برگشت+7000مراقبت از یک کودک + امور منزل در حد عرف + اسنپ برگشت + ساعت کاری 12+ روزانه 

اسنپ برگشت+7500مراقبت از دو کودک + امور منزل در حد عرف + اسنپ برگشت + ساعت کاری 12+ روزانه 

مادریار
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. میلیون لحاظ و تعداد نیرو ممکن است بیش از یک نفر نیاز باشد7درصورتی که متراژ منزل مشترک بیش از عرف درج شده باشد حقوق بیش از - 11

. هزار تومان اضافه می شود400-800در صورتی که سالمند بیمار لگنی وزن باالیی داشته باشد به تعرفه  -12

مراقب خانم

 هزار تومان به تعرفه افزوده می شود100 -200:             صبح 8شروع ساعت کاری نیرو قبل از ساعت -5

. هزار تومان باید به حقوق اضافه شود300-400یا مبلغ .  ؛ هزینه اسنپ نیرو باید پرداخت شود20اتمام ساعت کاری نیرو بعد از ساعت - 6

 (حقوق نیرو ÷  روز 26  ):                                                                محاسبه حقوق روز عادی-7

1.5×    (حقوق نیرو ÷  روز 30  ):                                                              محاسبه حقوق جمعه - 8

2×    (حقوق نیرو ÷  روز 30 ):                                                    محاسبه حقوق تعطیل رسمی- 9

در موارد اضافه کاری با شرح وظایف سنگین و یا خارج از شرح وظایف ذکرشده در قراردادو  ).هزار تومان محاسبه می شود20اضافه کاری نیرو برای هر ساعت از - 10

(هزار تومان    (100 - 150).  یا همراهی در مسافرت مبالغ با توافق مراقب تعیین می شود

8000

.هزار تومان اضافه می گردد500در تمامی فایل ها درصورت تنها نبودن سالمند 

.هزارتومان به حقوق افزوده می گردد500به ازای مواردی از قبیل آلزایمر ، پارکینسون ، بلندی کوتاهی، شب بیداری مبلغ 

.هزارتومان از حقوق کسر می گردد500درصورت نداشتن امور منزل مبلغ 

هزار تومان   (70-100):                                   غیرکرونایی -فرانشیز مقطعی -3

.درصد دستمزد از پزشک یا پرستار اخذ می گردد (20-25):                                   پرستار - فراشیز مرکز پزشک-4

اسنپ برگشت+7500امور منزل وآشپزی+ساعت کاری 12+ لگنی  تنها /سالمند آقا  پوشکی

شبانه روزی

6500امور منزل وآشپزی+ سالمند خانم سالم تنها  

7000امور منزل وآشپزی+ سالمند آقا سالم تنها  

7500امور منزل وآشپزی+ لگنی تنها  /سالمند خانم پوشکی

امور منزل وآشپزی+ لگنی تنها  /سالمند آقا پوشکی

6500

اسنپ برگشت+7000امور منزل وآشپزی+ساعت کاری 12+ سالمند آقا سالم تنها 

6500امور منزل وآشپزی+ساعت کاری 8+ لگنی  تنها /سالمند خانم  پوشکی

اسنپ برگشت+7000امور منزل وآشپزی+ساعت کاری 12+ لگنی  تنها /سالمند خانم  پوشکی

7000امور منزل وآشپزی+ساعت کاری 8+ لگنی  تنها /سالمند آقا  پوشکی

روزانه

6000امور منزل وآشپزی+ساعت کاری 8+ سالمند خانم سالم تنها 

اسنپ برگشت+6000امور منزل وآشپزی+ساعت کاری 12+ سالمند خانم سالم تنها 

امور منزل وآشپزی+ساعت کاری 8+ سالمند آقا سالم تنها 


