فهزست دفاتز جذب و خدمات کشوری طزح وویه
فهزست در حال تکمیل شدن است...
استاى

آدرس

تلفي

تْراىۺ خیاتاى فلسطیي ،پاییي تر از تلَار کطاٍرز ،خیاتاى ضْیذ حجت دٍست ،پالک

021-88986277

29

021-88986278
021-36256500

دفتر هرکسی

1

ضْرستاى ّای تْراى

2

ٍراهیيۺ خیاتاى ضْذا ،تؼذاز تاًک هسکي،پالک ۷۵آهَزضگاُ آزها

3

تثریسۺ چْارراُ آترساى ،ساختواى  ۱۱۰طثقِ اٍل

041-33340136

4

تٌابۺ خیاتاى اهام ،جٌة هخاترات ،طثقِ فَقاًی هَسسِ هاّاى

041-37733000

هراغِۺخیاتاى قذس،رٍتِ رٍی حسیٌیِ ساالر ضْیذاى،طثقِ فَقاًی آهَزضگاُ

041-37226679

ػالهِ،آهَزضگاُ کلثِ تکلیف هي

09149198488

6

اّرۺ چْارراُ هؼلن ،رٍ تِ رٍی تاًک هلی هَسسِ کتاب هثتکراى

041-44233018

7

هرًذۺ هرکس ضْر ،خ طالقاًی ،رٍترٍی ادارُ ثثت اسٌاد ٍ اهالکً،وایٌذگی هاّاى هرًذ

041-42221854

ارٍهیِۺ خیاتاى تاکری تؼذ از فلکِ خیام تِ طرف سِ راُ کاضاًی طثقِ فَقاًی قٌادی

044-32246691

رضا جٌة آهَزضگاُ تاراى ػلن

044-32221581

هیاًذٍآبۺ خیاتاى طالقاًی ضوالی100،هتر تاالتر از تقاطغ خیاتاى کطاٍرز  ،رٍترٍی

044-45261515

آررتایجاى
ضرقی

5

8

آررتایجاى غرتی
9

اردتیل

اصفْاى

ایالم

کثاتی اٍتا  ،تي تست هؼلن  ،جٌة آهَزضگاُ راُ ًَ

09034521222
045-32789596

10

پارس آتادهغاىۺ اتتذای خیاتاى کطاٍرز ،هَسسِ طرح ًَیي اًذیطِ

11

اصفْاىۺ چْار تاؽ تاال،چْارراُ ًظر،خیاتاى ًظر ضرقی،جٌة زهاى ٍ زیَر،پالک۱۴۰

031-36240036

12

ًجف آتادۺ خیاتاى ضریؼتی،قثل از چْارراُ فردٍسی،جٌة کتاتسرای سثس،پالک ۷۳

031-42636360

09141576078

 13ضْرضاۺ خیاتاى حکین الْی جٌة قالی سلیواى

031-53244993

 14لٌجاىۺ زریي ضْر خیاتاى اهام ضوالی جٌة پاساش ػثاس طثقِ اٍل ٍاحذ یک

031-52224083

 15کاضاىۺ چْارراُ ضاّذ خیاتاى تْطتی رٍتِ رٍی گل فرٍضی قصر هرین

031-55461285

 16ایالمۺ خیاتاى ٍالیت ،تاالترازهسجذ ٍالی ،پاساش لطفی

084-33365919

کرجۺ خیاتاى هطْری تِ سوت آزادگاىً ،ثص خیاتاى پیرٍزی ،ساختواى هْرگاى طثقِ

الثرز

17

تَضْر

 18تَضْرۺ خیاتاى ضْیذ هطْری ،چْارراُ تا ٌّر ،ساختواى پارسِ ،طثقِ دٍمٍ ،احذ 7

ٍ ۶احذ ۸

026-32255213
077-33532531
09173773217
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استاى

چْارهحال

آدرس
19

ٍ تختیاری

ضْرکردۺ خیاتاى سؼذی ،حذفاصل چْارراُ فصیحی ،سِ راُ سیٌوارٍترٍی تاًک کَثر
ساختواى هیالد رایاًِ ،طثقِ اٍل

20

تلفي
038-32251485
038-32220192

لردگاىۺخیاتاى دادگستری،رٍتِ رٍی درهاًگاُ

09138880600

سثسٍارۺ کاضفی ضوالی ،رٍ تِ رٍی تاًک قَاهیي ،تاالتر از دارٍخاًِ یسداى خَاُ ،هَسسِ

051-44232167

حقَقی سفیر ػذالت سثسٍار

09334219236

خراساى رضَی

21

خراساى ضوالی

22

تجٌَردۺخیاتاى اهیریِ ضوالی،خیاتاى ًاهجَ،تیي ًاهجَ ،4ٍ 2رٍ تِ رٍی هْذیِ جَاد االئوِ

خَزستاى

23

دزفَلۺ ضریؼتیً ،ثص حضرت رسَل ،طثقِ دٍمٍ ،احذ 2

061-42273719

24

زًجاىۺ درٍازُ رضت ،اتتذای خیاتاى صفا،ساختواى اهیر ،طثقِ ی سَمٍ ،احذ 11

024-33472593

25

اتْرۺ پاساش طال ،طثقِ سَمٍ ،احذ11

26

سوٌاىۺ هیذاى هطاّیر ،خیاتاى قذس  ،۹رٍترٍی کتاتفرٍضی سَضیاًس پالک ۱۳

27

ضاّرٍدۺ خیاتاى اهام ،رٍترٍی پارکیٌگ ضْرداری ،جٌة فرش فرّی

28

داهغاىۺ ضْرک اًقالب ،تلَار ضْیذ رجایی ،فرػی ضطن ،پالک ٍ ،2احذ 1

فارس

29

ضیرازۺ چْارراُ پاراهٌت ،اتتذای خیاتاى قصرالذضت ،کَچِ  ، 1هَسسِ فاضل

قسٍیي

30

قسٍیيۺ خیام ضوالی ،کَچِ رفیؼی ،پالک  31هجتوغ ػلَم ٍ فٌَى

زًجاى

سوٌاى

31

32

کردستاى
33

058-32245218
09159791050

09121411249
09123422913
023-33328850
023-32245004
09122734006
09128329005
071-32343234-6
071-32353016
028-33330421
09192880853

تاکستاىۺ چْارراُ دخاًیات ،آهَزضگاُ اکسیر

028-35241817

سٌٌذجۺ خیاتاى آتیذر،کَچِ گلثرگ ،پالک30

087-33245894

کاهیاراىۺ خیاتاى اهام خویٌی  ،پاساش ضاَّ  ،طثقِ دٍم ٍ ،احذ17

087-33245766
09186629163
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فهزست در حال تکمیل شدن است...
استاى

آدرس

تلفي

کرهاًطاُۺ تیست ٍ دٍ تْوي ،حذفاصل چْارراُ ًَ تْار ٍ سی هتریً ،ثص کَی  ،111طثقِ
کرهاًطاُ

34

35

کرهاى

گلستاى

گیالى

لرستاى

36

فَقاًی پیتسا آریاًا
صحٌِۺ خیاتاى کاضاًی  ،پاییي تر از آزهایطگاُ هْر ،ساختواى پارسیاى ،طثقِ دٍم آهَزضگاُ
ػلوی آزاد دٍآتی
کرهاىۺ هیذاى آزادی ،اتتذای تلَار جوَْری ،جٌة تاًک تجارت ضؼثِ جوَْری،ساختواى
،121طثقٍِ ،2احذ106

083-38363884

083-48332900

09120239482

37

رفسٌجاىۺ خیاتاى طالقاًی تؼذ از چاج جؼفریً،ثص چْار کَچِ،جْاد داًطگاّی

034-34264016

38

گرگاىۺ خیاتاى ضالی کَتی،ػذالت  23تؼذ از دارٍخاًِ تٌْام ،ساختواى ایراى ،طثقِ دٍم

017-32356788

39

گٌثذ کاٍٍسۺ اٍل گلطي غرتی ،جٌة تازار هاّی ،طثق فَقاًیً ،وایٌذگی طرح ًَیي

09119721431

40

تٌذرگسۺ ًثص اًقالب ،24ساختواى اسذی ،طثقِ دٍم

۰۹۱۱۲۸۰۱۴۷۸

41

تٌذرترکويۺ خیاتاى آزادی ،9آهَزضگاُ هذرسِ چرتکِ

۰۹۹۰۱۴۰۹۶۵۸

42

هیٌَدضتۺ خیاتاى ٍلیؼصر ،رٍترٍی ساختواى قذین آهَزش ٍ پرٍرش ،کاًَى ریاضی کَضیار

۰۹۱۱۶۳۵۵۰۴۵

43

رضتۺ خیاتاى اهام خویٌی)رُ( ،رٍترٍی آردکَتی ساتق ،ساختواى هیالد ،طثقِ دٍم

44

ًوایٌذگی کالس حضَریۺ رضت،خیاتاى حاجی آتاد،کَچِ آزهایطگاُ دکتر افراُ،هَسسِ
هْرًیکاى

09363092724

013-33333346
013-33223025
013-44220031

45

تالصۺ خیاتاى اهام ،سر هسگراى ،رٍ تِ رٍی هَسسِ هالی کَثر ،ساختواى زیٌالی ،طثقِ 4

46

خرم آتادۺ خیاتاى اًقالبً ،ثص کَچِ آراستِ4پالک3

066-33243348

47

ساریۺ فرٌّگ ،فرٌّگ ،19هجتوغ آٍیطي ،طثقِ 5

011-33269834

48

هازًذراى

آهلۺخیاتاى اهام رضا،کَچِ دادگستری،رضَاىً ۱۴/۱ثص قذیر ،۳ساختواى رٍیال،طثقِ۴
ٍاحذ۷

013-44230091

011-44440831
011-32478969

49

تاتلۺ هیذاى کطَری ،رٍتِ رٍی قٌادی کاکتَس ،ساختواى طلَع ،طثقِ دٍم

011-32257598
۰۹۳۸۵۰۰۵۱۸۹

فهزست دفاتز جذب و خدمات کشوری طزح وویه
فهزست در حال تکمیل شدن است...
استاى

هرکسی
ّرهسگاى
یسد

آدرس

تلفي

50

اراکۺ خیاتاى ًیساًیاى ،خیاتاى  22تْوي ،ساختواى تاراىٍ ،احذ 1

086-32237652

51

ساٍُۺ خیاتاى طالقاًی ،اًتْای طالقاًیً،6ثص گلستاى ،3هجتوغ آهَزضی سَفیا

086-42232930

52

هیٌابۺ تلَار اهام ،سِ راُ تیوارستاى ،ساختواى داًطَرٍ ،احذ 3

076-42224832

 53یسدۺ ضْرک داًطگاُ هیذاى فرٌّگ

035-38204544

