ردیف

نام مجموعه

خدمات تخفیف به اعضا

آدرس

تلفن

1

گروه هتلهای ایرانگردی و جهانگردی

طبق لیست پیوستی ارائه
تخفیفات ویژه جهت کانون وکال
و اعالم در سایت هتل
WWW.ITTIC.COM

تهران-خیابان ولیعصر روبروی
شهید عباسپور(توانیر )بن بست شمس پالک 3

88 790441

گروه هتلهای زنجیره ایی پارسیان

ارائه تخفیفات ویژه کانون وکال
طبق لیست پیوستی بعالوه کارت
باشگاه مشتریان با  %5تخفیف
مازاد به سایت هتل مراجعه
شودجهت نرخها به سایت:
(Parsa.pih.irپارسا)

3

هتل بزرگ ارم تهران

 %32تخفیف جهت اتاقهای رو به
باغ
 %42تخفیف جهت اتاقهای پشت
به باغ

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

4

گروه هتلهای بین المللی زنجیره ایی اسپینانس
پاالس

اعمال تخفیفات ویژه جهت
کانون وکال در سایت هتل اعالم
میگردد
(جدول پیوستی)

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

2

HTTPS://
BOOKINGIR.COM/FA/ESP
؟INASPALACE
qsi=1679091c5c88
ofaf6fb5e6087eb1bdc

تلفن رزرواسیون:
تهران -تقاطع بزرگراه شهید قاسم سلیمانی و
آفریقا ساختمان شماره  1بنیاد طبقه 4

22344356-8
و یا
2720

22266644
22269275
تلفن رزرواسیون

تلفن رزرواسیون:
75675

5

گروه هتلهای پارس

ارائه خدمات اقامت ،پذیرایی
،سالن ،همایش در شهرهای
مشهدوکرمان و اهواز وآبادان
هتل پارس مشهد در ایام
خلوت(آبان-آذر-دی-بهمن و
اسفند(%39تخفیف)
در ایام شلوغ(فروردین-
اردیبهشت-خرداد-تیر-مرداد-
شهریور)با %24تخفیف
هتل پارس کرمان در ایام خلوت
 34%تخفیف در ایام شلوغ(%19
تخفیف)
هتل پارس اهوازدر ایام خلوت با
 27%تخفیف و ایام شلوغ با %19
تخفیف
هتل پارس آبادان در ایام خلوت
با  %27تخفیف و ایام شلوغ با
 19%تخفیف

6

هتل ارم کیش

 %5تخفیف مازاد از
تخفیفات سایت
اقامت 5روزه صبحانه ونهار و شام
رایگان

تهران –خیابان شریعتی سه راه ضرابخانه ابتدای
ورودی پاسداران پالک 31

کیش –ابتدای بلوار خیام

021-2857

تلفن رزرو هتل:
021-6416

7

شرکت آریاسان پارمیس
(گروه طراحی و گرافیکی)

 %20تخفیف جهت طراحی و
اجرای دکوراسیون داخلی اداری
و مسکونی و محوطه سازی و
فضای سبزو %20جهت
طراحی و امورگرافیکی و چاپ
(سربرگ ،کارت ویزیت،آرم ،لگو
،بنر و استند و تراکت و پوسترو
طراحی سایت و اینفو گرافیک)

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

:9126188349

8

گروه طراحی فرهنگ

 %15تخفیفجهت نقاشی
ساختمان و خدمات برقی و انواع
کاغذ دیواری....
انواع کفپوش و آیینه کاری و
کناف کاری
انواع لوستر  %10تخفیف
انواع کابینت  %5تخفیف

تهران-بلوار ارتش شرق مرکز خرید پرنیان طبقه
اول واحد218

22498630
09124886805

9

فروشگاه عینک سازی سافیلو

تخفیف %15برای فریم عینک
طبی و آفتابی

تهران بلوار فردس شرقی نرسیده به خیابان
قبادی

09134103865

10

فروشگاه زنجیره ایی عینک پاسارگاد

%25تخفیف جهت انواع عینک
طبی و آفتابی

تهران -خ مرزداران بین آریافرو سرسبزپ68ط
همکف واحد2

11

فروشگاه عینک آتیک

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

تهران-خیابان آفریقا خ دستگردی سر گلشهر برج
آیتک پالک  287طبقه همکف

44208706
8877104

12

پوشاک مردانه ماکسیم

 %30تخفیف کلیه محصوالت و
البسه

13

پوشاک مردانه گراد

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

14

پوشاک موکارلو

 %50تخفیف کت و شلوار و کت
تک –  %30سایر اقالم و
محصوالت

15

هولدینگ صنعت پوشاک فاخرپوشان پارسی

 %30تخفیف جهت البسه بانوان
و آقایان با پارچه های آلمانی و
شخصی دوزی

16

پوشاک اکسیژن

 %23تخفیف جهت
البسه مردانه

کلیه

تهران-خیابان میرداماد ساختمان پایتخت طبقه6
واحد 610
بقیه شعبات در سایت پوشاک ماکسیم موجود
است
تهران –خیابان شهید بهشتی خ-پاکستان کوچه
حافظی پ 17

88888815

021-89364

تهران خیابان پاسداران نبش نیستان 4
تهران خیابان انقالب چهارراه کالج پالک 725

22795086
66467334

تهران -خیابان سنایی نبش کوی خضری پالک 9
واحد 4

88847886
0912395697

تهران –خ ولیعصر ابتدای خ فاطمی پالک 35
88958957

17

پوشاک مردانه ایکات

تخفیفات جدید سالیانه 1401
متعاقبا اعالم میگردد

تهران بلوار میرداماد روبروی پمب بنزین نبش
کازرون جنوبی پ202

26412319

18
دکتر مهری نجات

صدور گواهی سالمت جهت ثبت
نام افشانه و شوکر

www.nejat.academy

09011967475
09122561447

(روانپزشک)
19

دکتردندانپزشک سارا محمدی (دندانپزشک و جراح
بانوان واطفال)

 %25تخفیف وطبق تعرفه

تهران –پاسداران خ دولت بین دیباجی و اختیاریه
ساختمان پزشکان هدیه بن بست هروی

20

مطب دندانپزشکی خانم دکتر خورشید خورگامی

 %20تخفیف کلیه امور
دندانپزشکی و زیبایی

تهران باالتر از پل صدر کوچه داد پالک  19ط
اول واحد4

21

مطب دندانپزشکی دکتر علی نامی

 %15تخفیف کلیه امور
دندانپزشکی
 %10تخفیف جهت امور زیبایی

تهران دولت بین چهارراه قنات و بلوار کاوه نبش
کوی مطهری پالک  1ساختمان پزشکان نگین
طبقه اول واحد 5

22593895
22593962

22

مطب دندانپزشکی دکتر محمد نامی

 %15تخفیف کلیه امور
دندانپزشکی
 %10تخفیف جهت امور زیبایی
دندان

تهران دولت بین چهارراه قنات و بلوار کاوه نبش
کوی مطهری پالک  1ساختمان
پزشکان نگین طبقه اول واحد 5
روزهای زوج از ساعت  14بعداز ظهر

22593895
225939625

23

دکتردندانپزشک علی اسمعیل زاده بختیاری

طبق لیست پیوستی تخفیفات
جهت کلیه خدمات تخصصی
دندانپزشکی و ترمیمی و زیبایی

تهران -سی متری جی پالک 146

65030429
65812955
65812043

22786598

22671464
09101590909

 %20تخفیف کلیه کارهای
فیزیوتراپی در کلینیک

تهران – خیابان ونک مالصدرا بین خیابان شیراز و
شیخ بهایی روبروی بانک پارسیان پالک 174
ساختمان سروط سوم آسانسور1

88604430
0912538570

25

مجموعه ورزشی سام

%50تخفیف جهت استخر
 %40تخفیف جهت بدنسازی

تهران –خ ظفر خ فرید افشار خ کریمی پالک 14

22612194

26

موسسه حفاظتی پارسا مهر

جهت افشانه و شوکر

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

44358537
09191376807

27

آژانس هواپیمایی آسوده (کیهان سیر)

 %10تخفیف

تهران -میدان هروی –برج هروی

22969840

28

آژانس هواپیمایی کاریز آتی پرواز

 %5تخفیف ارزی
و بلیط چارتری با جداول نوروزی
و مناسبتها

تهران بزرگراه جالل آل احمد خیابان
فروزان فر پالک 1

45582000

29

موسسه آموزش عالی بیان برتر

تخفیف  %15ثبت نام دوره های
آموزشی

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

021-24576

30

گالری پرده مومنی

 %15تخفیف جهت پارچه و
دوخت و نصب پرده
 %15تخفیف خدمات موکت و
پارکت و کاغذ دیواری

شعبه :1تهران پاسداران گلستان  1و بوستان
10پالک 317
شعبه  :2فرجام نبش اردیبهشت

22796516
77714818

24

سارا خدارحمی
(متخصص فیزیوتراپی)

31

رستوران عمارت قاجاری

 %25تخفیف انواع غذاهای ایرانی
و خارجی

شعبه  :1خیابان پاسداران –هروی خیابان افشاری
(ساقدوش) جنب تاالر ساقدوش بین بوستان هفتم
و نهم
شعبه  :2خیابان پیروزی خ 21متری دهقان جنب
ششم نیروی هوایی نبش خیابان میرعابدینی

22988403
22988404

32

کاالی خواب فالنا

تخفیف  %20کاالهای خواب اعم
از روتختی و لحاف و محافظ
تشک ضدآب

تهران خیابان شریعتی باالتر از پل سیدخندان
کوی ذکایی پ 51واحد 2

22861045

33

مرکز سالمت اول

ارائه %20تخفیف از فرانشیز مرکز
و طبق لیست پیوستی جهت
خدمات اعزام پزشک ،نرس،بهیار
،مادریار ،کودک یار و سالمندان
وخدمات در امور منزل بصورت
مقطعی وشبانه روزی

تهران-خیابان سعادت آباد سروغربی خیابان
بخشایش کوچه بهارسوم پالک39

طبق لیست پیوستی خدمات در سایت کانون وکال
(اموررفاهی)
34

شرکت خدمات مسافرتی وجهانگردی سرزمین تابان
کیش

طبق لیست پیوستی ذیل:

*کلیه هتلهای  5ستاره کیش
وگروهی از هتلهای  4ستاره و3
ستاره جزیره کیش
*پروازهای داخلی چارتری و
سیستمی
و تورهای جزیره
*هتلهای خارجی *پروازهای
خارجی سیستمی و چارتری
وتورهای خارجی ویزا و اقامت

تهران-خیابان شریعتی باالتر از میردامادپالک
 1166ساختمان دلتابان

ارتباط مستقیم وکال با مرکز :خانم علیزاده
09909422160

تلفن تماس 22222426
*آقای معروفی تورهای آسیایی
داخلی 504
*تورهای اروپا ،ویزا و اقامت
آقای حسینی داخلی 350
*هتلهای داخلی
آقای نورمحمدی داخلی 400
*هتلهای خارجی
آقای مصطفوی داخلی 524

*پروازهای داخلی (چارتر و سیستمی)
آقای خادم داخلی 402
*پروازهای خارجی (چارتر و سیستمی)
خانم فالح داخلی 211

لیست پیوستی شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی سرزمین تابان کیش****
تورهای
داخلی

%5

کلیه
هتلهای 5
ستاره
کیش

%4

هتلهای  4ستاره -هلیا -پارمیدا

تورهای
خارجی

%5

پروازهای خارجی سیستمی

%9

ویزا و
اقامت

ویزای توریستی واقامتی وتحصیلی
سایت خدمات:
https://3click.com

%5

پیکاپ
پاسپورت

پروازهای داخلی

%4

پرواز داخلی

%4

پرواز چارتری داخلی

%4

هتل داخلی

%5

%5

کلیه هتلهای 3ستاره
کیش

%5

پروازهای
داخلی
سیستمی

%4

پروازهای
چارتری

%4

پروازهای خارجی
چارتری

%5

هتلهای
خارجی

%5

خدمات تور

%15

%5

تورهای
نمایشگاه

%5

دکترای تخصصی
35
روانشناسی نسرین محمودی

36

گروه هتلهای پارس

36

فروشگاه زنجیره ایی مادیران
محصوالت ایکس ویژن و تی سی
ال

ارائه  %20تخفیف در خدمات تخصصی روان درمانی و
اختالالت بزرگساالن و کودکان و انجام کلیه تستهای
بالینی وهوش و شخصیت

تهران خیابان
اقدسیه پاسداران
شمالی نبش
تنگستان اول
پالک  1واحد 3

22808005
09126990285

ارائه خدمات اقامت وپذیرایی سالنها و تاالر همایش در
شهرهای تهران ومشهد وکرمان واهواز و آبادان و
همچنین شایان شار کیش

تهران-خیابان
شریعتی سه راه
ضرابخانه ابتدای
ورودی پاسداران
پالک 31

021-2857

تهران میدان ونک
خیابان مال صدرا
نبش خیابان شیخ
بهایی جنوبی پالک
 112-110طبقه
چهارم

021-41703000

انواع تلویزیون،موبایل ،یخچال
ساید،دوقلو،لباسشویی،ظرفشویی،
لب تاب،تبلت،اکسسوری گوشی ..
کلیه محصوالت بصورت اقساط با سود 1/5تا1/7
درصدو مدت  12ماه تا  18ماه

37

بازار بزرگ مبل امام علی
انواع مبلمان راحتی و
استیل،سرویس

فروش نقدی با لحاظ  %20تخفیف و کاالهای
سفارشی با  %10و کاالهای قیمت مقطوع %5و
همچنین فروش اقساطی  12ماهه بدون کارمزد و
 %30پیش پرداخت و  24ماهه بدون کارمزد و %40
پیش پرداخت فروش نقدی با لحاظ  %20تخفیف و
کاالهای سفارشی با  %10و کاالهای قیمت مقطوع
%5و همچنین فروش اقساطی  12ماهه بدون کارمزد
و %30پیش پرداخت و  24ماهه بدون کارمزد %40
پیش پرداخت .

کرج –محمدشهر
انتهای بلوار دشت
بهشت خیابان
رضوان بازار مبل
امام علی

38

کافه رستوران پادنا

ارائه %25تخفیف خدمات رستورانی و کافه و خرید
آنالین غذا و فضای  350متر مشجر جهت برگزاری
جلسات ومهمانیها و جشنهای تولد

تهران اتوبان
رسالت از شرق به
غرب نرسیده به
چهارراه سر سبز
نبش میدان 47
پالک 701

39

مجتمع ورزشی استخر خرم شاد

ارائه تخفیف به کارتهای عضویت :
*کارت  25جلسه عصر(6ماه)26/250/000ریال
*کارت50جلسه عصر(9ماه)
45/000/000ریال
*کارت 100جلسه عصر(12ماه)
 65/000/000ریال
*کارت  25جلسه صبح

تهران-جنت آباد
بیست متری
گلستان پالک 2

بازار بزرگ مبل امام علی انواع
مبلمان راحتی و
استیل وسرویس
خواب،انواع تشکهای طبی .فنری
،جلو مبلی و عسلی
ومیز صندلی غذاخوری
و لوازم خانگی و فرش

026-36271351
026-36271359
09126789008

77093099
77093089

44421701

 25/000/000ریال
*کارت  50جلسه صبح
 40/000/000ریال
*کارت 100جلسه صبح
 60/000/000ریال

40

41

هتل استاتیس

شرکت پارس طب
ایرانیان(آزمایشگاه تشخیص طبی
و ژنتیک پزشکی)

با کلیه امکانات ،صبحانه ،پارکینگ و اینترنت رایگان
ارائه  %20تخفیف در ماههای اردیبهشت و خرداد و تیر
و مرداد و شهریور
و ارئه  %10تخفیف در بقیه ماههای سال

بندرعباس-خیابان
امام خمینی مرکز
شهر پشت مجتمع
تجاری سنتر کوی
طاهرنژاد

ارائه %25تخفیف کلیه ازمایشهای بالینی و پاتوبیولوزی
(سرطان شناسی)
ژنتیک طبی و غربالگری و سالمت جنین ومشاوره
ژنتیک ازدواج و بارداری

تهران –خیابان
ولیعصر ابتدای
پارک ساعی پالک
 2171نبش شهر
کتاب

07632242423
07632243434

021-1650

42

43

ارائه  %20تخفیف در تهران وکرج به برندهای معروف
پوشاک خارجی و ایرانی مکنزی
شرکت هفت راز هوای سبز (یقه) ،مادلن،کالدوویتا،پیرکاردین،باتمن،مارکویچی و البسه
ایرانی زاگرس پوش و گلد
برندهای کفش مردانه:کیاک،مکس،مکنزی،گرمان و اکو

پوشاک برند ال ایستین

ارائه %40تخفیف کت و شلوار ومانتو اداری و پالتو و
کاپشن

تهران -پونک
سردار جنگل
نرسیده به
آبشناسان نبش
فجر ششم پالک
19

021-1449

تهران-خیابان
آزادی بسمت
انقالب بعد از
تقاطع بهبودی
نبش کوی
بامدادان پالک
288

66839901

ارائه %15تخفیف مازاد بر  %50تخفیف سایت جهت
اقامت با  356واحد اقامتی و 6رستوران و کافی شاپ و
بوفه مفصل صبحانه رایگان

44

هتل  5ستاره بین المللی
قصرطالیی مشهد

45

مجموعه زیبایی پانیذ

ارائه  %7مازاد بر  %50تخفیف سایت جهت خدمات
شامل ترانسفر رفت وبرگشت فرودگاهی وحرم مطهر و

مشهدخیابان امام
رضا میدان بسیج
تهران-خیابان
شریعتی نبش
دولت برج نگین
قلهک واحد 64

051-38038

021-38037

مجموعه آبی شامل استخرو سونا و جکوزی و اسپا و
ماساژرایگان واتاق نگهداری کودکان وگیم نت بر
اساس تعرفه هر بخش

ارائه  %30تخفیف کلیه خدمات زیبایی و پوست در
فضایی به وسعت 300متر مربع

تهران-جردن
خیابان سلطانی
پالک 30واحد2

0912368552

ارائه  %25تخفیف نقدی و فروش اقساطی انواع مبلمان
46

گروه صنعتی مبل افشار

47

گروه صنعتی تشک مون

راحتی و کالسیک و سرویس غذاخوری وخواب و
وسایل جوبی

ارائه  %25تخفیف نقدی انواع تشکهای طبی و فنری و
فروش اقساطی  12ماهه با  %30پیش پرداخت بدون
کارمزد

تهران -خیابان
دماوند خیابان
امامت نبش هشتم
نیروی هوایی
روبروی بانک آینده
پالک 203
تهران -خیابان سی
متری نیروی
هوایی نبش پمپ
بنزین
تهران-خیابان
دماوند خیابان
امامت نبش هشتم
نیروی هوایی
روبروی بانک آینده
پالک 203

تلفن 77402779:

تلفن77406071:
تلفن77402779:

