
 

 بیمه کارآفرین                       
 نمایندگی امیری                  

 (6039 کد)

Card   

 های تخصصی پوست و مو، زیبایی و لیزر و جراحی زیباییکلینیک و درمانگاه

 نشانی شماره تماس آدرس اینترنتی تعداد اقساط میزان تخفیف صنف ام مرکزن

درمانگاه 

تخصصی 

پوست و مو 

زیبایی 

 حکیمان

 پوست و مو

و 

های جراحی

 زیبایی

 درصد ۰۲الی  ۵۱ جراحی گوش

 (برجسته، جراحی پیلو سباسه سروسینوس پایلونیدال)

 درصد ۰۲الی  ۵۱ خدمات الغری

 (RFموضعی، مزوالغری، )

 خدمات پاکسازی پوست

صورت   RFدرصد،۵۱درصد، میکرودرم ۵۲فیشیال تخصصی پوست )

 (درصد۵۱

 خدمات مو

(PRP ۵۲  درصد۱درصد، هیرفیلر ۰۲مزوتراپی درصد، ۵۱الی) 

 خدمات لیزر

، ۰۲۰۲درصد لیزر موهای زائد با دستگاه الکساندریت کندال ۵۲)

 (درصد۱الکترولیز موهای سفید 

 خدمات جراحی

بلفاروپالستی، تزریق چربی، لیفت شقیقه و ابرو، بوکال فت، ساکشن )

 (درصد۰۲الی  ۵۱غبغب 

 خدمات زیبایی

درصد، برداشت انواع ۵۲درصد، مزوژل ۵۱بوتاکس درصد، ۵۲تزریق ژل 

درصد،  ۵۱درصد،  مزونیدلینگ ۵۱درصد،  میکرونیدلینگ ۰۲خال 

 (درصد۵۲پیرسینگ 

خدمات 

جراحی و 

 کاشت

مو، ابرو، ریش 

 و سبیل

درصد ۵۱

تخفیف نقدی 

و شرایط 

اقساطی یک 

سوم نقد 

 قسط ۴الباقی 

Hakiman_clc 

۲2۵۴۲0۱۱۲۰0 

۲25659۱6092 

55۰95662-۲۴۵ 

ولیعصر، فلکه مخابرات،  

به سمت اوحدی،  نبش 

، ۰کوچه آیالر، پالک 

 طبقه اول



 

 بیمه کارآفرین                       
 نمایندگی امیری                  

 (6039 کد)

Card   

 های تخصصی پوست و مو، زیبایی و لیزر و جراحی زیباییکلینیک و درمانگاه

کلینیک 

 تخصصی اکسیر

پوست و مو و 

های جراحی

 زیبایی

 Dr_exir_clinic 555962۰۰-۲۴۵ ماه ۵۰جراحی تا  درصد۰۲
آبرسان، جنب زیرگذر چایکنار، 

 برج عرش

کلینیک 

 تخصصی آریانا

پوست و مو و 

های جراحی

 زیبایی

درصد به شرط ۵۲

هزینه باالی یک 

 میلیون تومان

 ۱به شرط هزینه باالی 

میلیون تومان در ارائه 

درصد نقد و ۱۲خدمات 

مابقی طی چند فقره 

 چک معتبر

Clinic_ariana_tbz 555۲۵6۱۱-۲۴۵ 

نبش فلکه بزرگ، جنب ولیعصر، 

روبروی آذرگشت  بانک سپه،

 ملکی

 مرکز زیبایی دنیا
پوست و مو، 

 زیبایی

درصد برای ۰۲

خدمات کار با 

 دستگاه

یه خدمات قب

فیلر، )درصد ۵۱

 (بوتاکس، مزوتراپی

* dr.donyaarami 55۰9۲595-۲۴۵ 

سرباالیی ولیعصر، بعد پل 

توانیر، روبروی خیابان نظامی، 

 0طبقه ساختمان صدر، 

 درمانگاه البرز
پوست و مو، 

 زیبایی
 Alborz_clinicalcenter 55۰0۱۲9۰-۲۴۵ * درصد5۲

خیابان توانیر شمالی، فلکه 

 گلپارک

 کلینیک پاستور
پوست و مو، 

 زیبایی
 Pasteur.clinic.tabriz 566۲۵۲56-۲۴۵ * درصد۰۱تا 

خیابان دانشگاه  لکوی نصر، او

 شمالی، کلینیک پاستور



 

 بیمه کارآفرین                       
 نمایندگی امیری                  

 (6039 کد)

Card   

های تخصصی پوست و مو، زیبایی و لیزر و جراحی زیباییدرمانگاه کلینیک و  

کلینیک دکتر رویا 

 امیراصالنی

پوست و مو، 

 زیبایی
 dr.roya.amiraslani 55۵۲55۱0-۲۴۵ * درصد 5۱الی  ۵۱

ولیعصر، بعد از فلکه بازار، چهارراه 

 2سعدی، برج مبین، طبقه 

 کلینیک پارادایس
پوست و مو، 

 زیبایی
 درصد۴۲

 قسط ۰

  RFفیلر،

 واژینال
Dr_behruzi_midwife ۲2۵۴۴۵0۱5۰0 

خیابان اوحدی، روبروی 

 ۵2پزی، پالک سنگک

کلینیک لیزر دکا 

 تبریز

پوست و مو، 

 زیبایی
 ۲2۲5060۵6۱۴ * * درصد۰۲

چایکنار، جنب زیرگذر آبرسان، 

 لیزر دکا تبریز

مد کلینیک ثنا 

 حکیمی

پوست و مو، 

 زیبایی

 بوتاکس،لیزر، پاکسازی، 

فیلر، مزوتراپی، هایفو 

 درصد۵۱

* Med_clinic ۲2۵۴۰۴999۲2 

تقاطع ولیعصر، خیابان اوحدی، 

عارف و اوحدی، روبروی 

 ۵، طبقه ۰۰پزی، پالک سنگک

کلینیک دکتر 

 ایپک انتظاری

پوست و مو، 

 زیبایی
 درصد۰۲الی  ۵۲

 ۱باالی 

میلیون با 

 چک معتبر
Dr.epack_entezari ۲2۵۴۱29۱۱۰۰ 

گلباد، جنب بانک ملی، ساختمان 

، مطب دکتر 9پزشکان امین، طبقه 

 انتظاری

کلینیک دکتر 

 زادهقهرمان

پوست و مو، 

 زیبایی

درصد تخفیف لیزر،  ۱۲

 فیشیال به قیمت روز

 درصد تخفیف بوتاکس۰۲

* dr_ghahramanzadeh 5555۲6۰۲-۲۴۵ 
فرهنگ شهر، طبقه اول داروخانه 

 دکتر بهرامی

 



 

 بیمه کارآفرین                       
 نمایندگی امیری                  

 (6039 کد)

Card   

 متخصص پوست و موپزشک و 

 نشانی شماره تماس آدرس اینترنتی تعداد اقساط میزان تخفیف صنف ام مرکزن

دکتر رسول 

 رهبری

پزشک پوست و مو 

 و زیبایی
 درصد۵۱

 ۴اقساط 

 ماهه
Dr.rasoulrahbari 55۰۲0۱5۱-۲۴۵ 

سرپایینی ولیعصر، بعد از نظامی، نرسیده 

 5به پل توانیر، ساختمان آتا، طبقه 

زهرا دکتر 

 فروغی اصل

پزشک پوست و مو 

 و زیبایی

درصد لیزر، ۰۲

سایر خدمات 

 درصد۰۱زیبایی 

* Dr.zahraforoughi ۲2۵۴5۲06۰۵6 
ولیعصر، انتهای خیابان همافر، مجتمع 

 ۵، واحد 2تجاری اطلس، طبقه 

دکتر ولی اهلل 

 میکائیلی

پزشک پوست و مو 

 و زیبایی
 Dr__mikaeili 5505۵9۴9-۲۴۵ * درصد5۲

گلی، کوی سهند شمالی، طبقه فوقانی  ائل

 خانه شیرینی

دکتر فرزاد 

 ایلخچوئی

پزشک پوست و مو 

 و زیبایی

درصد کلیه ۵۲

خدمات به جز مزو 

 ژل

* Dr.Farzad_ilkhchooyi 5556۲۰0۵-۲۴۵ 
آبرسان، تقاطع پل آبرسان و چایکنار، بعد 

 ۵۲ساختمان ایوان، طبقه  از قنادی ایوبی،

دکتر مرضیه 

 نیک نفس

پزشک پوست و مو 

 و زیبایی
 Dr.m_niknafs 55599۰۲۲-۲۴۵ * درصد۵۱

آبرسان، فلکه دانشگاه، ساختمان پزشکی 

 نور، طبقه اول

دکتر فاطمه 

 نمروری

پزشک پوست و مو 

 و زیبایی
 Dr.fatemeh_namarvari 555۵۰265-۲۴۵ * درصد۵۱الی  ۱

ولیعصر، خیابان مخابرات، جنب مسجد 

 5پزشک من، طبقه امام صادق، ساختمان 

دکتر ساسان 

 نجاری اصل
 dr.slim_tabriz 555۰۵۱۱2-۲۴۵ * درصد 5۲الی  ۵۲ پزشک عمومی

ولیعصر، مخابرات غربی، جنب اتوبانک 

، ساختمان به سیما، 5۰محمودی، پالک 

 ۰طبقه 



 

 بیمه کارآفرین                       
 نمایندگی امیری                  

 (6039 کد)

Card   

 جراحان زیبایی

 نشانی شماره تماس آدرس اینترنتی تعداد اقساط میزان تخفیف صنف ام مرکزن

دکتر مهرداد 

 رخشا

جراح عمومی و 

 زیبایی

جراحی بینی،  ماموپالستی، درصد ۰۲

لیپماتیک، بلفاروپالستی، لیفت 

صورت، تزریق پالکت، مزوتراپی مو، 

ابدومینوپالستی، هایفو، ژل و بوتاکس، 

لیزر موهای زائد، پلکسر، فیشیال، 

چربی سوزی، مزوتراپی چربی، جای 

 اسکار

* Dr_rakhsha_tabriz 5555۰29۱-۲۴۵ 

ولیعصر، تقاطع خیابان 

شهریار و پروین اعتصامی، 

روبروی قنادی پاک، 

، 5ساختمان پزشکان، طبقه 

 Aواحد

دکتر هاشم 

 پویا

جراحی گوش و 

 حلق و بینی

ها، لیفت ابرو، درصد جراحی۵۲

 بلفاروپالستی
 drhpouya 5۱۱55۵2۲-۲۴۵ چک معتبر 5ارائه 

شهریور، روبروی ۵9

ان صدرا، مقصودیه، ساختم

 طبقه همکف

دکتر آرش 

 المعی

جراح فک و 

 صورت و دهان

 درصد تخفیف نقدی۵۲

 درصد تخفیف اقساطی6

درصد نقد و ۱۲

 فقره چک 5الباقی
* 5۱۱۴5۲۱5-۲۴۵ 

شهریور، برج آذربایجان، ۵9

 F، واحد۱طبقه

 اصغردکتر علی

 خیری

فوق تخصص 

جراح پالستیک 

 و زیبایی

 Drkheiri 555۱6۰6۰-۲۴۵ * درصد ۰۱الی  ۰۲
خیابان آزادی، ساختمان 

 ۵۴، واحد5بهاران، طبقه

دکتر سحر 

 زاهدی

جراح گوش و 

 حلق و بینی
 درصد ۵۱

 درصد نقد ۱۲

 قسط 5الباقی 
Drsaharzahedi 555۱6۴5۲-۲۴۵ 

خیابان آزادی، ساختمان 

 ۱، واحد6بهاران، طبقه



 

 بیمه کارآفرین                       
 نمایندگی امیری                  

 (6039 کد)

Card   

 جراحان زنان و زیبایی

 نشانی شماره تماس آدرس اینترنتی تعداد اقساط میزان تخفیف صنف ام مرکزن

دکتر مینو 

 خیری تبار
 جراح زنان و زایمان و زیبایی

 درصد5۲

فقط جراحی زیبایی و 

لیزر واژینال و لیزر 

 RFصورت و 

* drkheirytabar 55۰9592۱-۲۴۵ 

سرباالیی ولیعصر، روبروی 

نظامی، ساختمان صدر، 

 ۱طبقه 

دکتر عادله 

 افکاری
 زیبایی جراح زنان و زایمان و

درصد زایمان و ۵۲

 زیبایی
* * 5۱۱۴2۲۰2-۲۴۵ 

شهریور جدید، برج ۵9

 آذربایجان، طبقه همکف

دکتر الهام 

 بهزاد

جراح زنان و زایمان و نازایی 

فلوشیپ الپاروسکوپی و 

 هیستروسکوپی

 Dr.elhambehzad 5۱۱۴00۲۴-۲۴۵ * درصد۵۲
شهریور جدید، جنب خانه ۵9

 شیرینی، ساختمان آرین

شراره دکتر 

 شکری
 dr.shokri.farzin 5559905۲-۲۴۵ * درصد۴۲ جراح زنان و زایمان

، ۰آبرسان، پاساژ اسکان 

 طبقه اول

دکتر مستانه 

 وثوقی تهرانی
 جراح زنان و زایمان

درصد تمام اعمال 5۲

 جراحی

چک  ۰ارائه 

 معتبر
* 5۱۱69۰۱۵-۲۴۵ 

شهریور جدید، جنب ۵9

مسجد قاضی طباطبایی، 

 ۱طبقه ، ۵۲ساختمان 

دکتر سیما 

 زادهجلیل
 جراح زنان و زایمان

درصد سزارین + ۵۱

 اعمال جراحی زیبایی
* dr.simajalilzadeh 5۱۱56۱۴۱-۲۴۵ 

شهریور جدید، جنب برج ۵9

آذربایجان، ساختمان سینا، 

 طبقه اول
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 نمایندگی امیری                  

 (6039 کد)

Card   

 های دندانپزشکیلیست کلینیک

 نشانی تماس شماره آدرس اینترنتی تعداد اقساط میزان تخفیف صنف ام مرکزن

 ۲۴۵-5562626۰ * قسط ۰۴تا  6 درصد ۰۲ دندانپزشکی خانه ایمپلنت تبریز
ولیعصر، فلکه رودکی، ساختمان آنا، 

 6و  ۱ طبقه

 Labkhand_clinic 555۰62۱0-۲۴۵ * درصد۰۲الی  ۵۲ دندانپزشکی لبخند آفرینان
ولیعصر، تقاطع شریعتی و پروین 

 اعتصامی

 Smile.design.tabriz 55۵۲۵۲۵۵-۲۴۵ توافقی درصد 5۲ دندانپزشکی دکتر غفوری

نرسیده به چهارراه آبرسان، نبش 

، ساختمان دیوان، 2کوچه مهرگان 

 ۰طبقه 

 درصد ۱۲ دندانپزشکی قدس
چک  ۱ارائه 

 معتبر
qods.dental.clinic 5۰0۵۵۰05-۲۴۵ 

خیابان آذربایجان، از طرف نصف 

راه، باالتر از چهارراه بهار، جنب 

 مسجد قدس، ساختمان افرا

 خیابان توانیر شمالی، فلکه گلپارک Alborz_clinicalcenter 55۰0۱۲9۰-۲۴۵ * درصد 5۲ دندانپزشکی البرز

 درصد5۲تا  دندانپزشکی کلینیک پاستور
ماهه با چک 5

 معتبر
Pasteur.clinic.tabriz 566۲۵۴۲9-۲۴۵ 

کوی نصر، اول خیابان دانشگاه 

 روزی پاستورشمالی، درمانگاه شبانه

 کلینیک دکتر المعی

ایمپلنت، 

جراحی فک و 

 دهان

 درصد تخفیف نقدی ۵۲

درصد تخفیف  6

 اقساطی

درصد نقد و  ۱۲

فقره  5الباقی 

 چک

* 5۱۱۴5۲۱5-۲۴۵ 
، ۱شهریور، برج آذربایجان، طبقه ۵9

 Fواحد 



 

 بیمه کارآفرین                       
 نمایندگی امیری                  

 (6039 کد)
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های دندانپزشکیلیست کلینیک  

 درصد کلیه خدمات۵۱ دندانپزشکی کلینیک باران

ارائه وام تا سقف 

میلیون با  ۱۲

درصد  ۴کارمزد 

 ۵۰و پرداخت 

 ماهه

Baran_dentalclinic_tbz 5666۵۰۵۰-۲۴۵ 

رشدیه، روبروی 

علی، مسجد امام 

کوچه گلستان، 

نبش کوی دوم، 

 ۴پالک 

کلینیک نفیس 

 نیکنام
 دندانپزشکی

درصد تخفیف نقدی ۰۱

 خدمات عمومی

درصد تخفیف نقدی ۰۲

خدمات عمومی با شرایط چک 

 درصد پیش پرداخت۴۲

ایمپلنت و خدمات زیبایی 

 درصد + شرایط چکی۰۲

فقره چک  ۱

 معتبر
nafisniknam 

555۰۴۱۵2-۲۴۵ 

555۵۲0۴9-۲۴۵ 

ولیعصر، خیابان 

مخابرات، جنب 

بانک شهر، 

کلینیک نفیس 

 نیکنام
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 لیست دندانپزشکان براساس تخصص

 نشانی شماره تماس آدرس اینترنتی تعداد اقساط میزان تخفیف صنف ام مرکزن

 دکتر اکبر عباسپور

جراح و 

دندانپزشک 

 فلوشیپ ایمپلنت

 درصد۰۱
ماه برای  ۵۰الی  ۵۲

 ایمپلنت
Dr.abbaspour 5۱۱95266-۲۴۵ 

شهریور ۵9خیابان 

جدید، روبروی بانک 

، ۴، طبقه 52ملی، برج

 E4واحد 

دکتر محمدعلی 

 آخوندی

جراح و 

 دندانپزشک
 dr.akhoundi.mohammadali 55592۱52-۲۴۵ * درصد۵۱

چهارراه آبرسان، به 

طرف فلکه دانشگاه، 

کوی مهرگان، ساختمان 

 5، طبقه ۰اسکان 

 دکتر سعید ناموری
و جراح 

 دندانپزشک
 ۲۴۵-5555665۵ * * توافقی

ولیعصر، پروین 

اعتصامی، روبروی 

قنادی پاک، ساختمان 

 2پزشکان، طبقه 

دکتر سیده زهرا 

 رحمانی

جراح و 

دندانپزشک 

فلوشیپ، ترمیم 

 و زیبایی

* 

 یک سوم نقد

 یک سوم دوماه بعد

یک سوم سه ماه 

 بعد

DR.zahrarahmani.dentist 5۱۱۴569۲-۲۴۵ 

جدید، جنب  شهریور۵9

خانه شیرینی، 

 ۴ساختمان آرین، طبقه 
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 لیست دندانپزشکان براساس تخصص

دکتر محمدرضا 

 امین

متخصص 

 ارتودنسی
 Smile.clinicorthodontics ۲2۵۴۵۵29۱6۴ ماهه۵0 درصد۰۲

آبرسان، نرسیده به کوچه 

هالل احمر، جنب بانک 

پاسارگاد، ساختمان ایران 

 کلینیک، طبقه اول

دکتر مریم 

 زادهآقاجان

جراح و 

 دندانپزشک
 Dr_maryam_aghajanzadeh 5۱۱۴29۲۱-۲۴۵ * درصد۰۱

شهریور جدید، ساختمان ۵9

 F17، واحد ۰، طبقه 52

دکتر آزاده 

 پورکیانی

جراح و 

 دندانپزشک

 درصد۰۲

لمینیت، کامپوزیت، 

ترمیم، روکش، بلیچینگ، 

پین برنجی، ایمپلنت، 

 طراحی لبخند

با ارائه چک 

 معتبر به

شرط 

 ۴زیبایی تا 

 قسط

drazadehkianipour 5562۲۰00-۲۴۵ 

ولیعصر، روبروی نظامی، 

جنب آزمایشگاه صدر، 

، 5ساختمان سهند، طبقه 

 Aواحد 

دکتر لیال 

 زادهدادی

جراح و 

 دندانپزشک
 dr.leila_dadizadeh ۲2۵۴909۱909 * درصد۰۲

خیابان آزادی، جنب 

بیمارستان شمس، ساختمان 

، ۰پزشکان شمس، طبقه 

 Aواحد 

دکتر مریم 

 نهانی

جراح و 

 دندانپزشک

درصد ترمیم زیبایی، ۰۲

پروتز، عصب کشی و ... 

 سال به باال۱کودکان از 

* * 555۵۵۴۴۰-۲۴۵ 

ولیعصر، فلکه بازار، 

ساختمان صبا، جنب بانک 

 سپه
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 نمایندگی امیری                  

 (6039 کد)

Card   

 لیست جراح و متخصص چشم

 نشانی شماره تماس آدرس اینترنتی تعداد اقساط میزان تخفیف صنف ام مرکزن

دکتر محمد 

 پریمن

جراح و متخصص 

 چشم
 Drpariman.ir 555۱222۵-۲۴۵ * درصد ۵۱

آبرسان، روبروی 

گلگشت، ساختمان 

، 5بهاران، طبقه 

 ۴واحد

دکتر حسین 

 منصوری

جراح و چشم 

 پزشک
 Dr_hossein_mansoori 5۱۱992۲9-۲۴۵ * درصد 5۲

شهریور جدید، ۵9

ساختمان پزشکان 

 نوین
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 (6039 کد)

Card   

 لیست متخصص تغذیه و رژیم

 نشانی شماره تماس آدرس اینترنتی تعداد اقساط میزان تخفیف صنف ام مرکزن

 دکتر سمیرا بابائیان
رژیم درمانگر و 

 متخصص تغذیه

 درصد ۰۲

 RFالغری موضعی 

کوتیشن + بادی 

 آناالیزر

* dietcenterbabaian 555۵952۲-۲۴۵ 

سرباالیی ولیعصر، 

روبروی خیابان نظامی، 

 9ساختمان صدر، طبقه

 دکتر حامد خدائی
رژیم درمانگر و 

 متخصص تغذیه

درصد ویزیت،  5۲

درصد ۰۲

 های الغریدستگاه

* * ۲2۵۴55۲۲2۵5 

چهارراه آبرسان، باالتر  

از قنادی ایوبی، ساختمان 

 ۰ایوان، طبقه 

 دکتر افسون بهلولی
درمانگر و رژیم 

 متخصص تغذیه
 Diet.skin.bahlouli * درصد 5۲

555۰۱۴9۱-۲۴۵ 

۲2۵۴۱۲۲۲۱۱2 

ولیعصر، نبش توانیر، 

 5ساختمان آتا، طبقه

 انیالکبدکتر فرشته 
رژیم درمانگر و 

 متخصص تغذیه

درصد رژیم  ۰۲

 کولتک، اپنباری

درصورت استفاده از 

پکیج کامل ارائه 

 چک معتبر
Diet.fereshteh 55۵۲5۲90-۲۴۵ 

سرباالیی ولیعصر، بعد از 

فلکه بازار، برج مبین، 

 ، کلینیک فرشته۰طبقه

 

 



 

 بیمه کارآفرین                       
 نمایندگی امیری                  

 (6039 کد)

Card   

 مراکز طب سوزنی

 نشانی شماره تماس آدرس اینترنتی تعداد اقساط میزان تخفیف صنف ام مرکزن

 دکتر غفار اوالدغفاری
پزشک عمومی و 

 طب سوزنی

درصد طب  ۵۱

 سوزنی و تزریق نخ
* * 5۱۱۴2۲۰2-۲۴۵ 

شهریور جدید، برج ۵9

آذربایجان، طبقه 

 Fهمکف، واحد 
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 نمایندگی امیری                  

 (6039 کد)

Card   

 مراکز ماساژدرمانی

 نشانی شماره تماس آدرس اینترنتی تعداد اقساط میزان تخفیف صنف ام مرکزن

 ۲2۵۴2۵۴۱5۵۴ * * درصد ۰۱ ماساژدرمانی ماساژدرمانی الما

چهارراه آبرسان، 

شت قنادی ایوبی، پ

ساختمان امید، 

 ۵طبقه
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 نمایندگی امیری                  

 (6039 کد)

Card   

 اپتومتریست

 نشانی شماره تماس آدرس اینترنتی تعداد اقساط میزان تخفیف صنف ام مرکزن

 ۲2۵۴5۵59۵5۱ * * درصد ۵۲ اپتومتریست حسن خضری

ل پچایکنار، بین 

آبرسان و برج بلور، 

ساختمان ایوان، طبقه 

 جنوبی ۱

 Fine.optic ۲25629۱۴6۵۵ * درصد ۴۲الی  ۵۱ اپتومتریست سپیده اسدی

آزادی،  خیابان

گلگشت، ساختمان 

، ۱بهاران، طبقه 

 ۵۴واحد

دکتر محمد 

 زادهجالل
 اپتومتریست

درصد خدمات  ۰۲

 اپتومتری

 درصد عینک ۵۲

* Optometrist_jalalzadeh 55596560-۲۴۵ 

خیابان آزادی، تقاطع 

گلگشت، ساختمان 

، 5بهاران، طبقه 

 ۵6واحد
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 نمایندگی امیری                  

 (6039 کد)

Card   

 هادامادکده

 نشانی شماره تماس آدرس اینترنتی تعداد اقساط میزان تخفیف صنف ام مرکزن

 پیرایشگر پیرایش هومن

درصد خدمات  ۰۱

داماد و میکاپ)گریم(، 

 ۵۲درصد کوپ، ۰۲

برداری و الیه درصد

 ۰۲پاکسازی صورت، 

درصد ویتامینه مو، 

 درصد ریباندینگ5۲

* Hooman.barber.shop ۲255۱6۲2۵25 

سرباالیی ولیعصر، جنب 

سمت پل توانیر، به 

ارک، نرسیده به پگل

 باشگاه جزیره

 redپیرایش

moon 
 پیرایشگر

درصد خدمات  5۲

درصد اصالح، ۰۲داماد، 

درصد )رنگ مو،  ۰۲

کراتین مو، پروتز مو(، 

درصد )آموزش،  5۲

 پاکسازی، جوانسازی(

ماهه برای  6اقساط 

 آموزش
Redmoon.vip.salon 55۰9۴۵65-۲۴۵ 

ولیعصر، اول خیابان 

کوچه  رودکی، روبروی

جانفشان، مرکز تخصصی 

 مو

 پیرایشگر پیرایش مسترکات

درصد خدمات ۰۲

 -دامادی)میکاپ

-اصالح-پاکسازی

 پروتزمو(

* Farshad.imanvandd ۲2۵۴2026652 

ولیعصر، خیابان معلم، 

نرسیده به فلکه رودکی، 

، 5۴کوی نسیم، پالک 

 ۰طبقه
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 نمایندگی امیری                  

 (6039 کد)

Card   

هادامادکده  

 پیرایشگر لشنئپیرایش ا

درصد میکاپ و  ۵۲

متعادل سازی چهره، 

اصالح، کوپ، خدمات 

داماد، رنگ و الیت، 

 پدیکور

* Elshan.barber5 ۲2۵۴۵۲۲990۱ 

ولیعصر، فلکه رودکی، خیابان 

معلم، جنب اتوماکان، دامادکده 

 ائلشن

 Karino.barber.tabz ۲2۵۴۵۲۴55۱۲ * درصد ۰۱ پیرایشگر پیرایش کاری نو
میرداماد، جنب پارک، روبروی 

 مرواریدکوچه 

 navidmusaviii ۲259۵29۰5۱2 * درصد 5۲الی  ۵۲ پیرایشگر پیرایش بیلیونر

ائل گلی، کوی دادگستری، 

خیابان عدالت، سمت راست، 

 مغازه اول

پیرایش رامین 

 زادهحسن
 ۲255۲6۱۵۰22 * * درصد ۰۱ پیرایشگر

آبان، ۵5ید، ابتدای پاستور جد

 پزیزیرزمین سنگک

 Barber.tel ۲2500۱95955 * درصد ۰۱ پیرایشگر پیرایش تل

خیابان امام خمینی، خیابان 

شهید جدیری، باالتر از تقاطع 

پاستور، روبروی قهوه خانه 

 خیاوان

 Yashar.arka ۲2۵۴0۵۰65۱5 * درصد ۰۲ پیرایشگر پیرایش آرکا
نصف راه، کوی اشکان، روبروی 

 کوی اطلس
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 نمایندگی امیری                  
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Card   

 عینک فروشی

 نشانی شماره تماس آدرس اینترنتی اقساطتعداد  میزان تخفیف صنف ام مرکزن

 Tamasha_2 ۲2۵۰69۵۰600 * درصد ۵۲ عینک فروش ۰عینک تماشا

ولیعصر، خیابان شهریار، 

روبروی داروخانه دکتر 

 زهتابی

 ۲2۵۴6۱659۴۵  * درصد ۰۲ عینک فروش عینک آقای خاص
خیابان شریعتی، کوچه ارک، 

 پاساژ ارک

 ۲۴۵-5۱۱556۱۲ * * درصد ۵۲ عینک فروش عینک طبی نگاه
شریعتی جنوبی، اول کوچه 

 ارک

 sahandiehoptic 5۱۱5۲۱۴۴-۲۴۵ * درصد ۰۲ عینک فروش عینک سهندیه
خیابان شریعتی، اول کوچه 

 ارک، جنب پاساژ ارک

عینک نیکوکار 

 نسیم
 Nikookar_optic 5۱۰0۲۵62-۲۴۵ * درصد ۵۱ عینک فروش

خیابان عباسی، روبروی 

 نیکوکاریبیمارستان 

 عینک فروش عینک امیر
 درصد فرم طبی ۵۱

 درصد لنز ۵۱
* Opticamir2020 5۱۰0۰۱۱۰-۲۴۵ 

خیابان عباسی، تقاطع 

سیالب، روبروی مسجد 

 سجاد

 ۲2۵۴0۵۰6۴۱6 * * درصد ۵۲ عینک فروش عینک تبریز
خیابان منجم، جنب 

 بیمارستان علوی
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Card   

 عینک فروشی

 ۲۴۵-5۰69۴۰9۵ * * درصد ۵۱ عینک فروش عینک ونک
خیابان شمس تبریزی، باالتر از بیمارستان 

 علوی، نبش کوی بیمه

عینک البرز 

 مرکزی
 * * درصد ۵۲ عینک فروش

5۱۱۴۵256-۲۴۵ 

۲2۵۴6۴۲۴2۱۵ 
 سه راه طالقانی، روبروی مصلی

 Eynak_crystal.tbz ۲2۵۴۴5۱69۵۰ * درصد۰۲ عینک فروش عینک کریستال
روبروی بانک خیابان امام، سه راه طالقانی، 

 سپه

 * * درصد ۵۱ عینک فروش عینک نایس
5۱۱6۰۲۲2-۲۴۵ 

۲2۵۴2۲00۲۲۴ 

خیابان امام، مابین سه راه طالقانی و تربیت، 

 روبروی پاساژ شهریار

 MILAN_OPTICS ۲25۲2692۴۵2 * درصد ۰۲ عینک فروش عینک میالن
خیابان امام، روبروی تربیت، جنب بانک 

 پارسیان

 Azad__optic ۲2۵۴99۴6۴60 * درصد ۰۲ فروشعینک  عینک آزاد
خیابان امام، روبروی پارکینگ طبقاتی 

 تربیت

 عینک فروش عینک سعید

درصد تخفیف فرم  ۵0

طبی یا آفتابی، شیشه 

 یا عدسی طبی

* Sn.optician ۲259۰۵5990۵ خیابان امام، روبروی سنگ فرش تربیت 

 jahanoptic ۲2۵۴06۴5۴2۱ * درصد ۵۱ عینک فروش عینک جهان
خیابان امام، روبروی پارکینگ طبقاتی 

 تربیت
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Card   

 های بدنسازی، ورزشی و پزشکیباشگاه

 نشانی شماره تماس آدرس اینترنتی تعداد اقساط میزان تخفیف صنف ام مرکزن

 Palladium_gym_tbz 5-566۲۴65۰-۲۴۵ * درصد ۵۲ باشگاه بدنسازی باشگاه پاالدیوم

، کوی 9باغمیشه، شیت

خیابان اکبرجوادی، نصر، 

 جنب فروشگاه جانبو

باشگاه پزشکی، 

ورزشی اسمارت 

 فیت

 -باشگاه ورزشی

 پزشکی

درصد آب  ۰۱-5۲

 درمانی،

های درصد ورزش۵۲

 آبی

 درصد فیتنس ۵۱

سونا و جکوزی 

 رایگان

* Smartfit.tbz 555۰9۵26-۲۴۵ 

ولیعصر، فروغی، پروین 

اعتصامی، نبش کوچه 

 محمد

باشگاه بدنسازی 

ا)مختص کیمی

 آقایان(

باشگاه ورزشی، 

 بدنسازی
 Kimiya_gym * درصد 5۲الی  ۱

۲2۵۴۴۲50۲۴5 

55095۵۰5-۲۴۵ 

جاده ائل گلی، خیابان 

سینا، روبروی برج شهران، 

 باشگاه کیمیا

 باشگاه مکث
باشگاه ورزشی، 

 بدنسازی
 Gholamreza_alizade_ifbb ۲2۵۴5۵6۱5۵۵ * درصد ۰۱

 ۵کوی سهند، ورودی 

 دادگستری

باشگاه تکنیک 

 برتر

باشگاه ورزشی، 

 بدنسازی
 Technicbartar_gym 550۲56۴0-۲۴۵ * درصد 5۲

متر به طرف  ۵۲۲ویالشهر، 

 سهند
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 های بدنسازی، ورزشی و پزشکیباشگاه

 ۲256۴555202 * ماهه ۵ درصد ۵۱ بدنسازی باشگاه یکتا
رشدیه، بلوار کوهسار، 

 ساختمان پارسا

 Zafaraniye_club 550۰۰22۱-۲۴۵ * درصد ۵۲ بدنسازیباشگاه  باشگاه زعفرانیه
زعفرانیه، ایستگاه 

 گلدشت

 باشگاه طوفان
باشگاه ورزشی، 

 بدنسازی
 Toofan_gym ۲2۵۴۱۲۲90۵۱ * درصد ۰۱

پاستور جدید، مابین 

تقاطع ارتش و حاج جبار 

 نائب

 Rasul.power 550۵225۵-۲۴۵ * درصد ۰۲ بدنسازی باشگاه سهند
سهند، اول ائل گلی، کوی 

 کوی سبالن

باشگاه الماس 

 شهر

باشگاه ورزشی، 

 بدنسازی
 almasjavadi 55۰06220-۲۴۵ * درصد ۵۱

فلکه گلپارک، روبروی 

 مجتمع گلپارک

 باشگاه اشراف
باشگاه ورزشی، 

 بدنسازی
 ۲2۵2۲56۲۰52 * * درصد ۰۱

ائل گلی، کوی 

دادگستری، اول خیابان 

های نفت، جنب مجتمع

 فجر

 سهندباشگاه 
باشگاه ورزشی، 

 بدنسازی
 Sahand.geytarani.gym * درصد ۰۲

۲2۵۴۴922۱۱۲ 

5۴۴۵۵6۱۱-۲۴۵ 

خیابان خطیب، جنب 

 کوچه نهالی مقدم
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 های بدنسازی، ورزشی و پزشکیباشگاه

 ۲۴۵-5۰0۰۵9۵۵ * * درصد ۵۱ باشگاه ورزشی، بدنسازی باشگاه اسپید

خیابان آذربایجان، 

مابین تقاطع بهار و 

باالتر از حجتی، 

 مسجد قدس

باشگاه 

 ستارگان جوان
 Setaregan__javann 5۰020۵۱۰-۲۴۵ * درصد 5۱ باشگاه ورزشی، بدنسازی

انتهای خیابان آخونی، 

نرسیده به چهارراه 

دامپزشکی، جنب 

 گلفروشی ابریشم

 ۲۴۵-5۴۴96999 * * درصد ۰۲ باشگاه ورزشی، بدنسازی باشگاه مشکات

آخر جاللیه، اول 

گلدیس، متری ۵0

 جنب قنادی نارسیس

باشگاه حس 

 خوب

باشگاه ورزشی)یوگا، 

پالتس،ایروبیک،ماساژدرمانی،انواع 

 رقص ایرانی و خارجی(

 ۲2۵۰66۱5۴2۱ * * درصد ۰۲

متری ۵0زعفرانیه، 

شرقی اول، روبروی 

 کوچه سوم

 ۲2۵۴2۵65۲۲0 * * درصد ۵۱ باشگاه ورزشی، بدنسازی باشگاه صفا

میرداماد، خیابان 

، ۵بعثت، کوچه شقایق

 ۵پالک
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 های بدنسازی، ورزشی و پزشکیباشگاه

باشگاه لیدی 

 اسپورت
 Ladysport1401 56۱906۵2-۲۴۵ * درصد ۵۲ باشگاه ورزشی، بدنسازی

آخرعباسی، روبروی 

پارک میخک، جنب 

پمپ بنزین شهید 

 فهمیده

 Fitnes_ed ۲2۵۴2۵9۱۰۵0 * درصد ۱۲الی  5۲ باشگاه ورزشی، بدنسازی باشگاه نوین

ائل گلی، کوی سهند، 

متری شمالی،  ۰۲

های روبروی آپارتمان

 کوثر فرهنگیان

باشگاه خانه 

 ورزش
 باشگاه ورزشی، بدنسازی

درصد بدنسازی،  ۰۲

 trxایرومیکس، 

تخفیف  درصد ۵۲

 داروی مکمل

* Sporthouse_gym 55۰25۴۴6-۲۴۵ نبش فلکه بارنج 

 

  



 

 بیمه کارآفرین                       
 نمایندگی امیری                  

 (6039 کد)

Card   

 سالن زیبایی

 تخفیفمیزان  صنف ام مرکزن
تعداد 

 اقساط
 نشانی شماره تماس آدرس اینترنتی

سالن زیبایی 

 شیرین مقدم

سالن 

 زیبایی

درصد تخفیف آموزش  5۲

درصد ۰۲رنگ و الیت، 

درصد ۵۲آموزش میکاپ، 

درصد ۵۲ها، بقیه اموزش

درصد ۵۱قرارداد عروس، 

درصد ۵۱الین رنگ، 

 درصد فیبروز ۵۱کراتینه، 

* Shirinmoghaddam_tabriz 555۲۵۲۰5-۲۴۵ 
ولیعصر، پروین اعتصامی غربی، 

 ۵9افه یمن، پالککجنب 

سالن زیبایی 

 الهام هاشمی

سالن 

 زیبایی

درصد فقط میکاپ  5۲

 عروس
* Elham_hashemi_beauty 550۰5۵0۲-۲۴۵ 

، آخر خیابان گلها، ۵ویالشهر، فاز

 جنب تاالر باران

سالن زیبایی 

 رحفام

سالن 

 زیبایی

درصد  ۴۲درصد کلی،  5۲

 در الین کار با مواد
* Zibaeye_Rahfam ۲2۵۴5۲069۱0 فلکه خیام، میخک دوم 

سالن زیبایی 

 خدایی

سالن 

 زیبایی
 Khodaei_beauty_salon 55592۴۱-۲۴۵ * درصد ۰۲

ولیعصر، اوحدی، تقاطع 

 کریمخان، روبروی کیک خدایی

سالن زیبایی 

 مختاری

سالن 

 زیبایی
 Salon.zibaee.mokhtari.kari 55569002-۲۴۵ * درصد ۰۲

آبرسان، اول گلباد، جنب بانک 

، ۵ملی، کوچه شهریار، پالک

 سالن زیبایی مختاری



 

 بیمه کارآفرین                       
 نمایندگی امیری                  

 (6039 کد)

Card   

 سالن زیبایی

 سالن زیبایی االرز
سالن 

 زیبایی
 elarosebeautysalon 55۰22۵05-۲۴۵ * درصد 5۲الی  ۰۲

زعفرانیه، پایینتر از ایستگاه 

 مسجد، روبروی بانک مسکن،

طبقه فوقانی فروشگاه جانبو، سالن 

 زیبایی االرز

سالن زیبایی 

 بهناز

سالن 

 زیبایی

درصد الین میکاپ ۰۲

عروس، اصالح صورت و 

 درصد الین ناخن۵۲کوپ، 

* * ۲2۲۵6۵9۱20۵ 

ولیعصر، خیابان معلم، نرسیده به 

فلکه رودکی، جنب کوی خوارزمی، 

 ، سالن زیبایی بهناز۰۱پالک 

سالن زیبایی 

 واحدی

سالن 

 زیبایی
 Vahedi_beauty 555۴۵۴۴۰-۲۴۵ * درصد ۰۱

آبرسان، جنب پاساژ ونک، اول 

 کوی اطلس، سالن زیبایی واحدی

 سالن زیبایی ناز
سالن 

 زیبایی
 Naaz.beauty.lounge ۲2۵۴2۵۴۱9۲9 * درصد ۰۱

ولیعصر، پروین اعتصامی شمالی، 

متری هما، ۵6مابین بعثت و نیما، 

 زیبایی ناز، سالن 9پالک

سالن زیبایی ال 

 آی

سالن 

 زیبایی
 Elay.beauty_ ۲2۵۴۰۱۱6۴96 * درصد 5۱

آبرسان، پاستور جدید، پایینتر از 

آبان، ۵5سیمای مشاغل، تقاطع 

 سالن زیبایی ال آی

 سالن خانم آقایی
سالن 

 زیبایی
 Salon.zibaii.aghayi 555۴۵956-۲۴۵ * درصد 5۲

جنب خیابان امام، رضانژاد جنوبی، 

بای قهوه، زیرزمین ساختمان 

 آرین، سالن خانم آقایی



 

 بیمه کارآفرین                       
 نمایندگی امیری                  

 (6039 کد)

Card   

 سالن زیبایی

سالن زیبایی 

 بانوی خاص

سالن 

 زیبایی
 ۲2۵۴9۲۵505۰ * * درصد کار با مواد ۵۱الی  ۵۲

چهارراه عباسی، جنب بانک رفاه، 

اول کوی آزادی، سالن زیبایی بانوی 

 خاص

سالن زیبایی 

 سانلی

سالن 

 زیبایی
 Sanli_beauty_salon ۲256۱2۵92۴۰ * درصد 5۲

بلوار دکترحسابی، میدان میرداماد، 

اول میدان میرداماد، جنب لوازم 

 ورزشی مجید، سالن زیبایی سانلی

سالن زیبایی 

 ماهدیس

سالن 

 زیبایی
 Mahdis_nilay ۲250۴۰55۴5۵ * درصد ۰۲

فجر، نور جنوبی، جنب ایستگاه 

، سالن زیبایی ۴9۵اتوبوس، پالک 

 ماهدیس

سالن زیبایی 

 پاپاتیا

سالن 

 زیبایی

 ۵۱درصد الین رنگ و الیت،  ۰۲

 درصد الین کوپ و مژه
* papatia ۲2۵۴5۲929۱۵ 

شهرک باغمیشه، میدان ارغوان، 

، سالن 5خیابان ولی پور، اول پردیس

 زیبایی پاپاتیا

سالن زیبایی گل 

 آرا

سالن 

 زیبایی
 Golara.beauty.center ۲2۵۴۴۰۴5096 * درصد ۵۱الی  ۱

متری اول شرقی، ۵0زعفرانیه، 

 متری دوم، سالن زیبایی گل آرا6

 V سالن زیبایی 
سالن 

 زیبایی

درصد کلیه خدمات + آموزش  5۲

 درصد ۱۲
* V_beauty_goroup 555۰96۵5-۲۴۵ 

خیابان اوحدی، پایینتر از پیتزا 

 ۵۰میزبان، پالک

سالن آرزو 

 درفشی

سالن 

 زیبایی
 Makeup_arezooderafshi 5562۲۴۴2-۲۴۵ * درصد ۵۱الی  ۰۲

توانیر جنوبی، جنب کنارگذر، سالن 

 آرزو درفشی



 

 بیمه کارآفرین                       
 نمایندگی امیری                  

 (6039 کد)

Card   

 سالن زیبایی

 سالن زیبایی گیسو
سالن 

 زیبایی
 Gisoo.beauty_hairstyle ۲2۵۴5۵۱5۴02 * درصد 5۲

ولیعصر، پروین اعتصامی، نرسیده به 

متری 6های بعثت، نبش آپارتمان

 نهم

 سالن زیبایی سایه
سالن 

 زیبایی
 Saye_beauty_salon1396 ۲2۵۴2۵۱65۲۵ * درصد ۰۲

فجر، گلباران، جنب مخابرات، سالن 

 زیبایی سایه

 سالن سانی
سالن 

 زیبایی
 Sunny__saloon 5۴۴۱۲۵52-۲۴۵ * درصد ۰۲

نصف راه، کوی اشکان، پایینتر از 

 مجتمع تجاری کوه نور، سالن سانی

سالن زیبایی 

 پریماه

سالن 

 زیبایی
 Parimah_beauty_salon ۲25۱2۵2۴6۱9 * درصد ۰۱

غربی، سالن  ۱فجر، گلباران، نبش 

 زیبایی پریماه

سالن زیبایی گل 

 یاس

سالن 

 زیبایی
 ۲2595۱۰۰۰۲۴ * * درصد ۰۲

پاستور جدید، خیابان شهید جدیری 

شمالی، کوی رحیمی، سالن زیبایی 

 گل یاس

 سالن نازلی

)خانم سپیده 

 مستقیمی(

 Nail.sepid ۲2۵۴0۵۴5۰2۴ * درصد ۰۱ ناخن کار
فجر، داخل بازارچه، جنب بانک 

 مسکن، سالن نازلی

 سالن زیبایی شیوا
سالن 

 زیبایی

درصد، مژه و تتو  ۰۲الیت 

 درصد۵۲
* Shiva.beauty.center ۲22۵6۰50۴9۴ 

ولیعصر، خیابان اوحدی، پایینتر از 

، سالن زیبایی ۵۵پیتزا میزبان، پالک 

 شیوا



 

 بیمه کارآفرین                       
 نمایندگی امیری                  

 (6039 کد)

Card   

 سالن زیبایی

زیبایی سالن 

 بیتانم

سالن 

 زیبایی
 Bitanem.beauty.salon ۲2۵۴۵۵2۱956 * درصد ۰۲

ائل گلی، مابین فلکه فردوس، روبروی 

کوی فرشته، جنب رستوران باربارا، 

 سالن زیبایی بیتانم

مینا  vipسالن 

 دهقان

سالن 

 زیبایی
 minadehganbeauty 555۰۲۰92-۲۴۵ * درصد ۰۲

ولیعصر، اول کریمخان، اوحدی، روبروی 

 مینا دهقان vipشهر کتاب، سالن 

سالن زیبایی 

 درسا

سالن 

 زیبایی

درصد بجز الین ناخن،  ۰۲

درصد الین پوست، ۵۲

درصد  ۰۲فیبروز ابرو و تاتو، 

درصد میکاپ ۰۲کار با مواد، 

 عروس

* Dorsa.beautysalon 5555۰55۲-۲۴۵ 

مخابرات، ولیعصر، فلکه بزرگ به طرف 

جنب پاسارگاد و آینده، سالن زیبایی 

 درسا

سالن نسرین 

 زمردی

سالن 

 زیبایی
 Beauty.zomorod ۲2529552۰۴6 * درصد ۰۲الین کار با مواد 

باغمیشه، میدان ارغوان، خیابان ولی 

 5پور، روبروی پردیس

سالن زیبایی 

 برنزه

سالن 

 زیبایی
 boronzeee 550۰9۵۴6-۲۴۵ * درصد ۵۱

ویالشهر، کوی شادمان، سالن زیبایی 

 برنزه

سالن زیبایی 

 گلچین

سالن 

 زیبایی
 ۲2۵۴۴5۴6۲۲۰ * * درصد ۰۲

، باالتر از مسجد ولیعصر، خیابان 5نصر

فرهنگ، روبروی مدرسه سردار 

 سلیمانی، سالن زیبایی گلچین



 

 بیمه کارآفرین                       
 نمایندگی امیری                  

 (6039 کد)

Card   

 سالن زیبایی

 سالن زیبایی آیال
سالن 

 زیبایی
 aylabeautys ۲2۵۴۴5۰6۵۰5 * درصد ۰۲

متری سینا، 5۱فلکه خیام، 

روبروی کوی مخابرات، سالن 

 زیبایی آیال

سالن زیبایی 

 فریها

سالن 

 زیبایی
 Feriha_beauty_tabriz ۲22۲2۵99۲۵9 * درصد 5۲

ایستگاه مسجد،  ،زعفرانیه

خیابان سالک شرقی، نبش 

 ، سالن زیبایی فریها۰متری6

سالن زیبایی 

 قرمز

سالن 

 زیبایی
 Salon.germez ۲2۵۴5۲۱950۲ * درصد ۰۲

تقاطع حاج جبار نائب، ساختمان 

 پارالق، سالن زیبایی قرمز

سالن زیبایی 

 سان

سالن 

 زیبایی
 Mehdizadeh.918 ۲2۵۴09۴6992 * درصد 5۲

اول ویالشهر، به طرف کوی 

سهند، ساختمان سهند، پالک 

 ، سالن زیبایی سان۵0

سالن زیبایی 

 مریم

سالن 

 زیبایی
 Beauty_maryam70 ۲2۵۲۰0۲۵۱۴5 * درصد 5۲

خیابان امام، کالنترکوچه، 

 ، سالن زیبایی مریم۰۰پالک

 سالن نگارآرا
سالن 

 زیبایی
 Beauty_negar_ara ۲2۵۴2۵۴۰۲5۴ * درصد 5۱

رجائی شهر، میدان دکتر 

حسابی، روبروی بهداشت باالپور، 

 سالن نگارآرا

سالن زیبایی 

 خاطره

سالن 

 زیبایی
 Xatre_beauty ۲22۵۴2۱65۴۴ * درصد ۰۱

مرزداران، خیابان نیایش، روبروی 

 پارک طاها، سالن زیبایی خاطره



 

 بیمه کارآفرین                       
 نمایندگی امیری                  

 (6039 کد)

Card   

 سالن زیبایی

سالن زیبایی 

 تامای
 سالن زیبایی

درصد به جز الین ۰۱

 ناخن
* Tamay_hatami ۲2۵۴9۱952۲5 

ولیعصر، پایینتر از فلکه رودکی، روبروی 

، سالن 5۱داروخانه دکتر بهرامی، پالک

 زیبایی تامای

سالن زیبایی 

 ذاکری
 Masoumehzakeri.hair ۲2۵۴۵۲25۰۰۲ * درصد 5۲ سالن زیبایی

مرزداران، خیابان ستارخان، باالتر از میوه 

فروشی آیدین، بهداشت سابق، جنب 

 مطب دکتر صوفی، سالن زیبایی ذاکری

 Nilabeauty2 ۲2۵۴62۴۲۲۵5 * درصد ۵۱ سالن زیبایی سالن زیبایی نیال

مرزداران، روبروی مدرسه آناتا، بازارچه 

امام رضا، نبش بهاران چهارم، سالن 

 زیبایی نیال

 Beauty.neda85 550۰6۵6۴-۲۴۵ * درصد 5۲ سالن زیبایی سالن زیبایی ندا
زعفرانیه، ایستگاه مسجد، جنب شهر 

 کتاب

سالن زیبایی 

 هلنا
 Shiv.a14000 ۲2۵۴۱95۲۴22 * درصد 5۲-۰۲ سالن زیبایی

عباسی، نرسیده به توانیر، جنب 

 رستوران المهدی، سالن هلنا

 Zibayie_mad ۲2۵۴66۲۴59۴ * درصد ۰۲ سالن زیبایی سالن زیبایی ماد

چهارراه عباسی، روبروی صخره نما، 

مابین لوازم آرایش امین و طاها، سالن 

 زیبایی ماد

سالن زیبایی 

 مینا
 سالن زیبایی

درصد کلی، در الین  ۰۲

 رصدد۴۲ابرو 
* Mina_beauty_tabriz ۲25629652۱۲ 

متری دوم، جنب مدرسه ۵0الهی پرست، 

 ، سالن زیبایی مینا۵۱کمال، پالک 
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 (6039 کد)

Card   

 سالن زیبایی

سالن زیبایی 

 پارلیان
 سالن زیبایی

درصد  5۲درصد کار با مواد، ۵۱

 میکاپ
* parlianbeautysalon 

56662۵9۰-۲۴۵ 

۲2۵۴9659۰9۴ 

 ،سعدیرشدیه، خیابان گلستان، خیابان 

 جنب آژانس رشدیه، سالن زیبایی پارلیان

 سالن زیبایی سالن زیبایی لیال
درصد  ۵۲درصد کار با مواد،  ۵۱

 خدمات کلی
* * ۲256۴02۲۴50 

، روبروی ۵شهرک پرواز، خیابان بابایی

، سالن ۰پارک پلیس، جنب تاالر لیانا، پالک

 زیبایی لیال

سالن زیبایی دی 

 مد بیوتی
 Daymod_alizade ۲2۵۴0029۴۰۰ * درصد ۰۲ سالن زیبایی

ولیعصر، همافر، تقاطع نگین پارک، جنب 

 سوپر نگین، سالن زیبایی دی مد بیوتی

 سالن زیبایی الهام فرهادی
 ۵۲درصد میکاپ عروس،  ۰۲

 درصد الین ناخن
* Farhadi_beauty ۲2۵۴222۵۴5۱ 

رشدیه، بلوار کوهسار، میدان دانش، 

سالن زیبایی روبروی غذاخوری پارسا، 

 فرهادی

سالن زیبایی 

 اشرافی
 سالن زیبایی

الین میکاپ و شنیون عروس و 

 ۴۲کراتینه مو، با معرفی دو نفر 

 هادرصد تخفیف در تمامی الین

* Ashrafi.beautysalon ۲256۱۱۵۴96۵ 
خیابان امام، رضانژاد جنوبی، روبروی بیمه 

 آسیا و ایران، سالن زیبایی اشرافی

 رشدیه، الهیه، سبالن، سالن زیبایی تاج Beauty.taj ۲2۵۴۱05۱9۵۴ * درصد ۰۲ سالن زیبایی تاجسالن زیبایی 

 سالن زیبایی زمرد
کار اخنن

 صادقیان

 ۵۲درصد کاشت،  ۵۱الی  ۵۲

 درصد پدیکور ۰۲ درصد ترمیم،
* * ۲2۵۰0۵29۰00 * 

 


