
97پایگاههای دائمی سنجش بینایی شهرستان تبریز سال 
 تماس حاصل فرمایید09333207798جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره 

تلفن همراهوضعيت معاينهايام وساعات كارتلفنآدرس نام پايگاه 
09148614246دستگاه پالس اپتیكس8-18همه روزه ،ساعت 34797188خ شریعتی جنوبی ،اول پاستورقدیم،بنیاد ژنتیك سالمت نسل فردا1
09148772127دستگاه پالس اپتیكسبا تعیین وقت قبلی34777560باالتر از چهرراه ابوریحان بطرف منظریه جنب آتش نشانی كلینیك طب كار دانشموسسه فروغ  زندگی2
9142928088دستگاه پالس اپتیكس18-16پنج شنبه ها ساعت 36579211چهارراه عباسی اول خیابان یوسف آباد روبروی مخابرات  ساختمان سینا طبقه اولساختمان سبا3
09359733295چارت14E تا 10(پنج شنبه-سه شنبه-یكشنبه)روزهای فرد09359733295طبقه فوقانی نان ماشینی- جنب حسینیه قمربنی هاشم - اول ابوذر - آخمقیه موسسه  میثاق اطهرچمران4
09143001556چارت9E-13شنبه تا چهارشنبه ،132367521چهارراه ملل متحد ،اول خ مفتح، روبروی بانك صادرات پالك مهدكودك بچه های آسمان5
09146526015-09144034190چارت9E-12شنبه تا چهارشنبه 36687544روبروی كوی نصر، جنب خانه سالمت7شیت -شهرك باغمیشهمهدكودك موحدین6
09148157064-09149062219چارت18E-17همه روزه 36668600خ شهریار ،نرسیده به بازار موالنا روبروی فروشگاه پل-3شیت -شهرك باغمیشهمهدكودك بهارك7
9149113741چارت13E-11 وروزهای پنجشنبه 17-14روزهای فرد 636691215شهرك باغمیشه ،میدان ارغوان،اول شهید ولی پور،روبروی ازمایشگاه دكتر نجاری باالی دیوار سنگی پ مهدكودك اوشاقالرباغجاسی8
9144093272چارت13E-10شنبه تا چهارشنبه ،26932810083پ-خ نیروی هوایی  چراغ قرمز- خ منجم، چهارراه بهارمهدكودك نیاز9
09144055381چارت8E-14همه روزه ،ساعت 35241233-35245718خ فلسطین ملل متحد گلچین شرقی مهد كودك ایران زمین 10
9148459240چارت13E-15سه شنبه ،-یكشنبه 33375933خ آزادی ،نرسیده به گلگشت جنب لوستر لومنمهدكودك  ناب11
09141030938چارت12E-14روزهای زوج ؛ساعت 36672336بارنج ،خ عمران،جنب مجتمع پزشكی بارنج مهد كودك بچه های  زمین12
09379959641چارت11/30E الی 10شنبه تا چهارشنبه 35237489خ ثقه االسالم،نرسیده به سه را شمس تبریزی،باالتر ازبانك رفاهمهدكودك اسماء13
9144040500چارت9E-13شنبه تا چهارشنبه  ،ساعت9033857150ایل گولی ، كوی باغچه بان،خ سرو،كوچه پنجم پالك مهدكودك نیلی14
09364303565چارت9E-13دوشنبه ها ،ساعت 32346351 متری رضوان ،جنب سوپر ماركت بایرام عامل18رضوانشهر مهد كودك نازمهر15
09144001538چارت8E-14همه روزه از ساعت 35554567خ قطران ،تقاطع قطران نرسیده شهید باهنر، سه راه باكریمركز سالمت قطران17
09144001538چارت8E-13همه روز ازساعت 35515397(4مركز سالمت شماره )خ خیام جنب مسجد مال علی اكبر  روبروی شركت تعاونی فرهنگیان مركز سالمت بارون آواك مركز سالمت بارون اواك 18
09144001538چارت8E-13همه روز ازساعت 34443618كوی فیروز كوی اسالمی مركز سالمت كوی اسالمی 19
09144027857چارت13Eالی 10یكشنبه وسه شنبه ازساعت 34390746بین دامپزشكی وشنب غازان كوی البرز خ فرهنگ روبروی كوی پلیسكودك برتر-مهدكودك 20
9142258153چارت11E-9دوشنبه وچهارشنبه6335280593پالك -روبروی ساختمان ثامن- اول سیالب خ باباییامادگی و ابتدایی ستارگان فردا 21
9903800187چارت13E-11جهارشنبه 36372746كركج جنب مسجد جامعمهد كودك ستارگان فردا 22
9380127376چارت11E-9چهارشنبه -دوشنبه35286585بازارچه سیالب ،خیابان صدرالشعرا جنب بستنی صدرالشعراپیش دبستانی ستارگان برتر23
9146559163چارت12Eالی 9روزهای زوج ازساعت 34464655متری غربی 12چهارراه الله میدان امام حسین آخر كوی شهید صمدی نبش مهد كودك سبحان 24
9144026370چارت11Eالی 9همه روزه ....چهارراه اخونی روبروی داروخانه ی دكتر فهیمی محل سابق خانه ی سالمت اخونی مهد كودك كوشا25
09145812349چارت14Eالی 12یكشنبه وسه شنبه ازساعت34370031انتهای كوثر-فاز یك  -اندیشه مهد كودك متین 26
09143097560چارت9E-15شنبه تاچهارشنبه  ازساعت32370656نبش كوچه قنبری -خ شهیدان لیالبی -خ مفتح  مهد كودك مهستان 27
09145812968-09141003163چارت13E الی 9همه روزه 34255198خ جاده ائل گلی فلكه گلشهر جنب بستنی اطمینانمهدكودك شاپرك28
9149991255چارت12Eالی 10 پنج شنبه ها ،ساعت 33865362یاغچیان خ توحید روبروی دبستان شهدای گمنام مهد كودك اندیشه نو29
E9144147034چارت 12-9روزهای زوج 334414494تبریز خ دامپزشكی خ ورزش كوی گلریز اول پ مهد كودك دلبندان30
09144089725چارت10E-12روزهای پنج شنبه ،ساعت 33441752ائل گلی كوی سهند شمالی باالتر از آپارتمانهای كوثر فرهنگیان پمهدكودك كیان 31
09146606038--09146606031چارت14E-12چهارشنبه -دوشنبه 34796211-1734760399 متری ششم پ 10منظریه كوی شهید كالنتری پشت استخر طالئیه مهد كودك قصر عسل 32
9149992817چارت18E الی 16چهارشنبه ها 34211546 5كوچه الله كوچه طریقت پ -خ مطهری -سردرودمهد كودك غنچه های محمد33
9143059682چارت13/30Eالی8/30شنبه تا چهارشنبه 33341104-433356693خ امام ،خ شهیدجدیری تقاطع جدیری كوچه شمس پ پیش دبستانی دانش پویان نو34
09144044922چارتEزمان مراجعه مشخص نشده32335255 متری سوم 10 پایین تراز مسجدرضوان خ گلپر 3رضوانشهر ،بلوك مهدكودك لقمان حكیم35



09148676781چارت11/30E-9وپنج شنبه 12/30-9شنبه تاچهارشنبه 234408232 ساختمان مهدیه طبقه 4نصف راه روبروی شهرداری منطقه كلینیك مددكاری تبلور36
E09145890912چارت 14-9شنبه تا پنج شنبه ،ساعت 2333866781 پ2شقایق - خ نصر جنوبی- فلكه یاغچیان مهد كودك پاكان 37
E09143092216چارت 12-9شنبه تا چهارشنیه 32893717خ حجتی ، باالتراز مسجد امام سجاد بنش كوچه ْدرنگی غیر انتفاعی پسرانه دوراندیشان38
E09016464877چارت 19-17/30پنج شنبه ها ساعت 535573285 شهریور ، جنب ساختمان صدرا ساختمان پزشكان شاهین طبقه 17خ مركز مشاوره خرم39
E09147809061چارت 14الی 7همه روزه 34416544بچه های شكرستان1شقایق  پ- متری 8-تبریز كوی فیروزنو مهدكودك بچه های شكرستان40
E9145056965چارت 15-13پنجشنبه ها 33319519تبریز ولیعصر شمالی فلكه خوابگاه مهتاب غربیپایگاه مهد كودك ارم41
E924337176چارت  ظهر شنبه ،دوشنبه،سه شنبه ،پنج شنبه1 صبح تا 35408305كمربندی روبه روی بیمارستان ارتش كوچه حاج جبار نائبمجتمع خدماتی بهزیستی همراه42
E09142891585چارت 12 الی 10شنبه و پنج شنبه 9935430285كمربندی میانی باالتر از چهارراه بهشتی روبه روی پادگان ارتش جنب بیمه پارسیان پ مهد كودك گل یاس43
E09144046513چارت 13-11پنجشنبه 44/134777043خ هفده شهریور جدید مابین چهارراه هفده شهریور و طالقانی جنب داروخانه سارا پالك مهد كودك زرین 44
E09147695647چارت 12-10روزهای زوج 2432338347خ انقالب تقاطع خ شهید پیری جنب كافه ادریس پ مهدكودك زمرد45
E9145672619چارت 16 الی 9همه روزه 1836565614تبریز كندرود خ شهریار پ مهدكودك عصمت نور46
E09145665024چارت 12-10دوشنبه و چهارشنبه ....20خ كوثر شرقی باالتر لز پل ارم نرسیده به قنادی شریفی روبروی بهداشت شهریار كوچه گل محمدی پ مهدكودك گلهای بنفشه47
E09147403868چارت 14-9چهارشنبه -دوشنبه-شنبه36680120-1236690180 پ10شهرك باغمیشه خ میثاق مهدكودك شادی و نشاط48
E09142402477چارت 12الی 10شنبه تا چهارشنبه35281418سیالب قوشخانه ایستگاه دوممهد كودك پرتو دانش49
E9143185022چارت 11 ال 9شنبه تا چهارشنبه 33302613ولیعصر خ شهریار كوچه سردرودی مهد كودك ستاره های سپهر50
E9144902040چارت  صبح12 الی 10شنبه تا چهارشنبه 1433809343ائل گلی فلكه خیام باالتر از مجتمع شهید رجایی روبه روی بوستان نیكو پ مهد كودك رنگین كمان51
E09144126745چارت 13الی 11شنبه تا چهارشنبه 32-43233867431تبریز یاغچیان خ نجم نجم دوم پ  مهدكودك نخبه52
E09149146329چارت 13/30الی 12/30شنبه دوشنبه چهارشنبه 32458131اسفهالن مجتمع بهزیستی اسفهالن مهد كودك ستاره باران53
E09141095326چارت 13الی 9شنبه تا چهارشنبه ساعت 32674603-6932662433كوی بی باك پالك -اول خیابان مفتح -چهارراه حقیقت پیش دبستانی كودك آسمانی54
E-18298234864چارت 10-9روزهای زوج 36323739شادباد-خ ازادی-خاورانستاره های روی زمین55
E09146411324-09146457652چارت 11/5-10/5دوشنبه و چهارشنبه 232802738نبش كوچه دلگشای -خ شهید رفیعی-(قره اغاج)خ قدسمهدكودك تبسم56
E9149892633چارت 12-10روزهای زوج 33869626فلكه فردوس-ائل گلی دبستان باور57
E9143031403چارت 13-10روزهای زوج 236668562باغمیشه خ استاد شهریار روبروی مجتمع تجاری فازاموزشگاه ستایش برتر58
E9148948230چارت 12-10روزهای زوج 32365227خ انقالی خ كوثر شرقی پشت مدرسه ی كاشانی باالتر از مسجد طالقانیبچه های اطلس59
E9146613240چارت 13 الی 9روزهای زوج ....93كوی الله تك واحدی  پشت امالك صبا پ ذهن برتر60
E9148957975چارت 12-10روزهای زوج .....چهارراه عباسی اول یوسف اباد كوچه شهید پور حسیناموزشگاه دانش و بینش61
E9149294478چارت 16-14و12-10روزهای زوج132605808متری توحید پ 10 متری معرفت 18خ پاسداران دنیای شیرین62
09143153309دستگاه پالس اپتیكس10-13،پنج شنبه ها 16-19سه شنبه ها 532441817خسروشهر فلكه اصلی ، پاشاژ فرج طبقه آخر، واحدخسروشهر63
E9355004018چارت (عصر6-7)و چهارشنبه(12-10)شنبه ودوشنبه32662428خسروشاه خ طالقانی اول كوی فرهنگیانغنچه لر64
E9149670547چارت 14-10روزهای زوج ساعت .....آخرایده لو،كوی كوثر شرقی روبروی بهمن سلمانیفروغ زندگی تبریز65
E9141186087چارت 11-9روزهای زوج933813942خ ائل گلی كوی سهند پ پروانه های شادی66
E9145831878چارت 13-9همه روزه بغیر از پنجشنبه و جمعه 34440282خ راه اهن ابتدای كوی بابك پشت قنادی نامیقدسیه67
E9215947089چارت 12-9روزهای زوج 33383032میرداماد خ محراب خ سعدی 1پیش دبستانی نیكان برتر68
....Eچارت 10-9شنبه 35407847پاستور جدید كوی گلزار اریا69
E9149997913چارت 14-10شنبه دوشنبه چهارشنبه 1333346653خ امام اول شهید جدیری اول كوی مهر پ پیش دبستانی فن اوران حضرتی70
E9141166877چارت 12-11پنج شنبه .....گلباد ماندانا نبش نسترنمهد كودك نگاه نو71
E9148447664چارت 11-9پنج شنبه 33378298 ابان كوچه تجدد 13خ امام كوی مهد كودك گلریز72
E9147774719چارت 12-9چهارشنبه ......شهر جدید شهریارمهد كودك درخت دانش73
E9147774719چارت 12-9شنبه تا سه شنبه236377820كركج كوچه زرین مهد كودك درخت دانش74



E9143058133چارت 15الی7همه روزه1534456084پ- جنب بانك انصار  - (نگارستان)خ فجر -  شهرك نور مهد كودك بوعلی75
.....Eچارت 13-10همه روزه  33817859متری دوم12زعفرانیه كوی شبنم مهدكودك شكوفه های نور76
E9141099185چارت12الی10همه روزه بجز پنجشنبه 34765503خ ازادی پشت ساختمان سنگی خ ابوذر روبروی مجتمع مسكونی قدس جنب قرائتخانه ابوذرمهد كودك بهار زندگی77
E0-9144156972چارت ( عصر9الی 5یكشنبه و سه شنبه )--13 الی 9سه شنبه 35570758ارتش جنوبی باالتر از چهارراه باغشمال جنب تاالر معلم كوچه شعار ساختمان شمس طبقه سومموسسه نو اندیش تكاملی تبریز78
E9148140980-09145831878چارت 12الی10همه روزه بجز پنجشنبه 234451104خ راه اهن كوی قدس ابتدای كوی شقایق پ مهدكودك عطا79
E9143000557جارت12الی10دوشنبه .....شهرك طالقانی روبروی برجهای مرواریدمهد كودك فرزانگان80
E9142383740چارت 12-10دوشنبه و چهارشنبه 34785857ابوریحان خ سعدی روبروی طباطبایی دوم مهدكودك صدگل81
E9141015355چارت 12-10شنبه .....خ ماراالن نرسیده به میدان سجادیه كوچه سیدلرمهد كودك الچین82
E9016464877جارت(دوشنبه ها فقط در تابستان) 11الی8/30دوشنبه چهارشنبه -شنبه ...... الله پیله رودی33چهارراه الله جنب ثبت احوال بهداشت مركز سالمت یاوران دانش83
E9369830949چارت12-10دوشنبه 17733852098پالك -  كوچه هفتم - متری جنت 12- خ شفا  - اول خ نور - شهرك یاغچیان مهدكودك باغ كودك84
E9374624402چارت 14الی 7شنبه تا چهارشنبه 34413810نرسیده به نصف راه كوی گلستانمهدكودك نشاط85
E9141020577چارت13-10شنبه تا چهارشنبه 32365386خ انقالب اول خلیل اباد روبروی قنادی تك برگ جنب مدرسه باقرالعلوممهدكودك عسل86
E9027074350چارت 13-8شنبه تا پنج شنبه 632816103 پ 7خ اخونی خ شهیدشریفی مهدكودك راحل87
E91469973چارت -9همه روزه ....خ ارتش به طرف ساعت بعد از باغشمالبیمارستان بهبود88
E9145890723چارت 13-11شنبه چهارشنبه 34300548جاده اذرشهر تبریز شهرك مسكونی نیروگاه حرارتی (نیروگاه حرارتی)غنچه های نیرو 89
E9146932488چارتعصر5/30-4سه شنبه 32352921 سابق ورودی رضوانشهر طبقه باالی  داروخانه دكتر شهباززاده 5خ انقالب كمیته مركز سالمت صدای زندگی 90
E9353582359چارت 12-10چهارشنبه -دوشنبه ...... 7كجوار شهرداری منطقه سرای محله كجوار91
E9148465481چارت در ابان ماه13-9یكشنبه و سه شنبه 33851500 واحد بهداشت طب كار 7كوی الله روبروی مجتمع شقایق خدمات شهرداری منطقه فرهنگسرای كوثر92
E9148465481چارت در مهر ماه13-9یكشنبه و سه شنبه 33851500میدان جاللیهفرهنگسرای بوستان قران 93
E9148465481چارتدر شهریور ماه13-9یكشنبه و سه شنبه 33851500  اول اندیشه پشت باشگاه المهدی7باالتر از منطقه خانه سالمت اندیشه94
E9357942767چارت 13-11دوشنبه 32809370خ بهار روبروی دانشكده الزهرا  پارك بانوان بهارفرهنگسرای بهار95
E9144189173چارت 12-10پنج شنبه 34407548متری وزیر اباد روبروی مسجد نظیروندی پارك انا24قطران شمالی فرهنگسرای انا96
E9144097283چارت 18-16شنبه 34438344خ اخونی نبش پارك پامچال خانه فرهنگ و سالمت المهدی97
E9014629317چارت 12-9شنبه 34778630اخر خ  امامیه به طرف خروجی ترمینال پارك مشروطه پارك بانوان مشروطه98
E9354442279چارت 12الی10همه روزه بجز پنجشنبه 32867787( تبریز6شهرداری منطقه )خ قراملك  خ فرش اباد جنب بهداشت حضرت رقیه99
E9149959958چارت همه روزه32899940خ شهرك امام رضوان پارك رضوانرضوان100
E9147720291چارت 13-9شنبه و چهارشنبه 36690041باغمیشه باالتر ازخانه چوبی داخل خانه فرهنگ بانوی مهر(پارك بانوی مهر)5شهرداری منطقه 101
E9362651302چارت 13-10یك شنبه تا پنج شنبه 32308775 10رضوانشهر ،پایین تر ازشهرداری  منطقه فرهنگسرای ارم102
E9148451225چارت 18/30-14/30یكشنبه 34483220خ كوچه باغ فرهنگسرای كوچه باغ فرهنگسرای كوچه باغ 103
E9146157708چارت 12-10سه شنبه 35441633ماراالن پارك هیات علمیفرهنگسرای كوثر ماراالن104
E9141068339چارت 13-10پنجشنبه 3657798خ عباسی توانیرمیدان ولی االمربه طرف شفیع زاده جنب فرهنگسرای شهید بهشتیخانه سالمت شهید بهشتی105
E9358640358چارت 14-12سه شنبه 34483220خ ملل متحد روبروی بهارشرقی خانه سالمت شهید عبداللهی 106
E9362651302چارت 13-10شنبه 32308775خ قطران كوهسارا ن4خانه سالمت ارم منطقه 107
E9147720291چارت 13-9یكشنبه 36684700الهیه فرشته شمالی باالتر از بازارچه ماهی( شهرداری5منطقه )فرهنگسرای فرشته شمالی108
E9142157713چارت 12-10چهارشنبه -دوشنبه-شنبه35412722امامیه خ معراج خانه سالمت معراجمركز سالمت معراج109
E9149195978چارت 12-10پنج شنبه 36551566خ عباسی فلكه ولی االمربه طرف خ شفیع زاده جنب فرهنگسرای شهید بهشتیخانه سالمت شهرداری منطقه یك110
E9144182951چارت 11-9چهارشنبه -شنبه 33830117ائل گلی اخر خ گلستان روبروی مسجد فاطمه زهرا(خانه سالمت گلریز) تبریز2شهرداری منطقه 111
E9145056965چارت 16 -14دوشنبه ها 34442800نصف راه مهد كودك مركز بهداشتمهد كودك مركز بهداشت112

E9144095802چارت 13-11روزهاي زوج ساعت 33271920وليعصر آخر خيابان شهريارمهدكودك شكوفه باران113






