
 اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت از بیکاری بیمه مجوز دارای های کاریابی

 نام
منطقه 

 شهرداری 
 شماره تماس  آدرس

 412واحد-4ط-مرکزتجاری اداری رزمیرداماد-بلوارمیرداماد 3و  1  تماس
26401335-

26401598 

 88878731  105واحد 88بزرگراه آفريقا بعد تقاطع میرداماد پالك  3و  1  گشايش

 88880384 -5 26میدان ونك خیابان مالصدرا خیابان پرديس شماره  3و  1  صبای سحر

مشتاقان 

 کار
 3و  1 

ارمغان غربي خ مهرشادپايین ترازخیابان سلطاني خیابان ولیعصر خ 

 2واحد5ساختمان صداقت ط 
22019857 

 88640155 2و 1ط 2451پ  - 18نبش خ  -نرسیده به میدان ونك  -خیابان ولي عصر  3و  1  کیمیا

 2 رادوين
زيرپل ستارخان ابتدای خیابان حاجي پورامیرتقاطع خ رئیسي جنب 

 1واحد2مشاورامالك جم پ 
44281457 

 2 آبكوه
فلكه اول صادقیه ، خیابان خسرو شمالي ، روبروی میدان تره بار، برج 

 بهاران ، طبقه سوم ، واحد يك 
44266723-4 

 2 کاردينو
صادقیه ، بین فلكه اول و دوم ، نبش بلوار شهدای  صادقیه شمالي ، مجتمع 

 6ولیعصر ، طبقه سوم ، واحد 
66524486 

 4 ملك کاران
ساختمان خلیج فارس 460خیابان فرجام بین ولیعصروعبادی  پالك رسالت 

 16واحد 3ط 
77194721 

 طبقه فوقاني داروخانه  14ابتدای خیابان هنگام پالك  -میدان رسالت  4 کیان 
77245850-

77245851 

 5 سارنگ
فلكه دوم صادقیه. سازمان آب غربي. جنب بانك انصار.. ساختمان نورقائم 

 19واحد 2طبقه 
44024236 

 44565962 9تهرانسر بلوار اصلي نبش کوچه ششم ساختمان آرين طبقه سوم واحد 5 آتي ساز

 44499777 اداری  756واحد  - Cورودی -مجتمع بوستان –میدان پونك  5 کار آذين

 36واحد  2بلوار فردوس بعد از بازار روز مجتمع تجاری آبگینه ط  5 آبگینه برتر
44040545-

44042944 

 6 دانشمند
خ ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر کوچه ش علي                                

    4ط اول واحد  73ولدی پالك 

88941932-

88935738 

 66495835 804واحد-8ط-مرکزتجاری ابريشم-رراه ولي عصر4باالتر از-خ ولیعصر  6 مهرگان

 6 راد
ط  -49پالك –مقابل هتل قدس  –شاداب خ شهید   –خیابان نجات اللهي 

 دوم شرقي
88892306 

 88405999 2خ شريعتي خ ملك کوچه شهیدزاده پالك 7 تامین فردا

 8 پیروز
طبقه دوم  593ايستگاه آيت روبروی سینما ماندانا پالك  –خیابان دماوند 

  6واحد 
77946162 

 70-66381367 710واحد -7ط -برج اداری سهیل-جنب مترونواب-جمهوریمیدان  10 هدف روشن
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 10 جوانان
متری امیری پالك 16خ آزادی انتهای خ جیحون خ حسام الدين نرسیده به 

270 
55775010 

 66747747  26خیابان انقالب ، خیابان خارك ، پالك  11 بازار کار

کار و 

تجارت 

 آپادانا

11 
 6از چهارراه لشگر مجتمع تجاری اداری غالمي ط خ کارگر جنوبي پايین تر

 154واحد 
55416167 

 3-66570081 1واحد  5میدان انقالب ابتدای کارگر جنوبي کوچه مهديزاده پ  11 ايرانمهر

 66101035 2طبقه اول واحد20يافت آبادبلوارمعلم نبش کرماني پالك  18 آبتین

تالشگران 

 ری
20 

نبش بهمن دو پ  -خیابان داسار -ايستگاه مترو -میدان شاملو  –شهرری 

8   

55953283-4-

55970121 

 55901633 متری جنب بانك مسكن پاساژ الجوردی طبقه سوم24میدان شهرری اول  20 بهداد

 44519770 1واحد-1ط-10پ-ك هجدهم-بلوار اصلي -تهرانسر  21 آژو 

پیام آوران 

 کار
 56363873 7پ  –ك  ش  احمدپورحسین  –خ باغ فیض  -اسالمشهر اسالمشهر

کارآمدان 

 سینا
 259باغ نرده کوچه سوم پالك  –اسالمشهر  اسالمشهر

56128496-

56153613 

 طبقه اول466بزرکراه آيت اله سعیدی شهرچهاردانگه جنب بانك رفاه پ  اسالمشهر رازی
55257436-

55245266 

 56319220 جنب بانك رفاه نبش خیابان شهید رجايي طبقه اول واحد يكگلستان  بهارستان کاردان

کارگستر 

 معین
 بلوار امام رضا پاساژ امید طبقه اول  پاکدشت

36023325-

36038290 

 76481032  4طبقه اول واحد  1202بومهن روبروی خیابان سپاه پالك  پرديس يكتا 

  2بومهن ،خیابان حاج منصور، پاساژ حاج منصور طبقه  پرديس امیدجوان
76229140-

76500740- 

 دماوند تاررود
دماوندمیدان امام خمیني خ ش علیجاني ك حوزه روبروی حوزه علمیه امام 

 جعفرصادق 
76320913 

کارآوران 

 نوين
 56439935 رباط کريم خیابان شهید ملكي نبش خیابان گلهای يكم  رباط کريم

 رباط کريم  تعامل
 1رباط کريم بلوار امام خمیني روبروی خیابان گرجي ، پاساژ اصغری طبقه  

  3واحد 
56213290 

 56393557 9طبقه دوم واحد  14ورودی شهرك صنعتي نصیر آباد ، پالك  رباط کريم مكث 
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 شهرقدس نوين کار
میدان قدس خیابان مصال روبروی دارالقران ساختمان شیشه ای شهرقدس 

 120ابي رنگ پالك 
46876010 

 شهرقدس پاشا
شهر قدس ، میدان قدس ، بلوارامام خمیني جنب مسجدجامع پالك 

 3واحد63
46072176 

 46871530  5متری انقالب ساختمان رز آبي طبقه سوم واحد  45بلوار  -شهر قدس  شهرقدس کارا قدس 

 6-65274065 190شهريار میدان امام خیابان انقالب  جنب مسجد جامع شهريار پالك  شهريار درخشان

 شهريار صباگستر
شهريارخیابان ولیعصرچهارراه مخابرات نبش خیابان مخابرات ساختمان 

 17واحد4طبقه 2نیازی پالك 
65267757 

 شهريار ولیعصر )ع(
پاساژ پدرروبروی نمايندگي سامسونگ فازيك انديشه خیابان هشتم غربي 

 ط اول
65535353 

 65227191 شهريار بلوار رسول اکرم جنب بانك تجارت پاساژ المپیك طبقه دوم شهريار نگین

کوشش 

 درويش
 76446514 جنب بانك تجارت –میدان سپاه  –فیروزکوه  فیروزکوه

 قرچك آتي سازان 
طبقه فوقاني بانك  1667ك قرچك ، خیابان اصلي ، نبش کوچه توحید ، پال

 6کشاورزی واحد 
36122283 

 مالرد آتیه نوين
متر مانده به ورودی شهرك صنعتي صفادشت ساختمان طاها 100صفا دشت 

 طاول

65439124-26-

28 

 2واحد 2طبقه 2ورامین خیابان باهنر نبش کوچه محمدی )کرماني( پالك ورامین نیك زاد
36284881-

36284880 

 


