
 شرکت آتیه سازان زندگی ایرانیان

 

 *کارت تخفیف دندانپزشکی )طرح خانواده(*

 :کارت تخفیف دندانپزشکی آتیه سازان کارتی غیر هوشمند و یکساله است که با تهیه این کارت از امکانات زیر برخوردار می شوید 

 یک نفر)سرپرست خانواده( برای کلیه اعضاء خانواده کارت به صورت رایگان صادر خواهد شد. عضویتتنها با پرداخت حق  .1

 در طول مدت یکسال محدودیتی برای استفاده در مراکز طرف قراداد نخواهید داشت. .2

عرفه موجود در سایت توشرایط اقساطی طبق  %03 الی %03استفاده از کلیه خدمات دندانپزشکی با تخفیفات ویژه  .3

www.ascard24.com   .بهره مند می شوید 

 باداشتن این کارت در هزینه های معمول درمانی خود صرفه جویی می کنید. .4

 

 )مدارک الزم جهت صدور کارت تخفیف دندانپزشکی )طرح خانواده: 

 کپی کارت ملی برای کل اعضای خانواده.1

 کل اعضای خانواده کپی شناسنامه صفحه اول و دوم )مشخصات همسر و فرزندان( برای.2

 آتیه سازان زندگی ایرانیانبه نام  1708 -9103-7449-7077به شماره کارت  تومان 033/89به مبلغ  عضویتفیش واریزی حق .3

 
 

 

 جدول مراکز طرف قرارداد

 

 

 38070901087 -عباس حسن بیگی         38079907330 –:     مجتبی غفوری کارشناس فروش*

 ،70*آدرس:قزوین،خیام جنوبی،روبروی پارکینگ پاساژ الغدیر،نبش کوچه تعهدی،ساختمان رضوی،پالک

 8طبقه دوم،واحد

 توضیحات تخفیف% تلفن آدرس نام مدیریت نام مرکز استان ردیف

 قزوین 1
 مطب دندانپزشکی

 دکتر ابوالفضل مداح 
 دکتر ابوالفضل مداح

قزوین،خیابان خیام،نرسیده به 

چهارراه شهرداری،ساختمان 

 7پزشکان جم،واحد
82033237820 08% - 

 قزوین 2
 مطب دندانپزشکی 

 دکتر ریحانه عرب زاده
 دکتر ریحانه عرب زاده

قزوین،خیابان خیام جنوبی،کوچه 

نسترن،ساختمان کیان راد،طبقه 

 فوقانی رادیولوژی دندان پرتو
82033220007 38% - 

 قزوین 3
 مطب دندانپزشکی

 فارابی 
 دکتر اعظم عبدلی

قزوین،فردوسی جنوبی،روبروی 

داروخانه شبانه روزی دکتر 

جعفری منش،ساختمان پزشکان 

 فارابی

82033232330 38% - 

 قزوین 3
 مطب دندانپزشکی 

 دکتر سمیه همت زاده
 دکتر سمیه همت زاده

بوعلی،چهارراه قزوین،خیابان 

فردوسی نادری،روبروی 

بیمارستان بوعلی،بن بست 

ساحل،ساختمان پزشکان 

 381عرفان،واحد 

82033230080 38% 
 38ایمپلنت 

 درصد

 قزوین 0
 مطب دندانپزشکی 

 دکتر راحله ستایش راد
 دکتر راحله ستایش راد

قزوین،خیابان بوعلی،روبروی 

بیمارستان بوعلی،بن بست 

 3عرفان،طبقه ساحل،ساختمان 
 %27تا  10% 82033230030

فقط 

 ارتودنسی

 قزوین 0
 مطب دندانپزشکی 

 دکتر مهرک امجدی
 دکتر مهرک امجدی

قزوین،خیابان بوعلی 

شرقی،نرسیده به چهارراه 

 ، 70خیام،پالک 

 0طبقه سوم،واحد 

 ایمپلنت دارد. 38% 82033220200

 قزوین 7
 مطب دندانپزشکی 

 دکتر فاطمه باریک بین
 دکتر فاطمه باریک بین

قزوین،میدان آزادی،بن بست 

 7مینا،پالک 
82033222713 38% - 


