
فکستلفنسال تاسیسآدرسمدیر کاریابینام کاریابیردیف
44040545-1382بلوار فردوس بعد از بازار روز مجتمع تجاري آبگینه ط 2 واحد 36فاطمه طالشیآبگینه برتر1

44042944
44091759

13946663731266637312مهرآباد جنوبی ، 20 متري شمشیري ، پالك 267 ، طبقه 3افسانه شکريابداع2
13884456596244569800تهرانسر بلوار اصلی نبش کوچه ششم ساختمان آرین طبقه سوم واحد10مجید بهرامیآتی ساز3
13974465061244650514م آزادي-بزرگراه لشگري-خ آزمون نیا-پ13-ط2-واحد6هما مومنی دمنهمهرامداد4

فلکه دوم صادقیه- ابتداي اشرفی اصفهانی-چهارراه سازمان آب غربی نبش گلستان دوم-ساختمان قائم پالك رسول حقگوسارنگ5
1 ط3 واحد19

13884404732244047322

13976605061266010823خ آزادي-بلواراستادمعین-خ خالقیان-پ 16-ط 1سیدابراهیم زارعیآسانا6
344941034-139745149111بلوارفردوس غرب-خ سازمان برنامه جنوبی-خ21شرقی-مجتمع ارکیده-واحد105علی صادقیرادمان7
13944451977044586137تهرانسر-بلواراصلی-ك 18-پ10-ط1-واحد1سمیه پورباقريآژو8
13944449966346019667بزرگراه همت-خ کبیري طامه-خ گلستان شرقی-پ21-ط1وحیدسعدينوآوران پارسی9
13974403780343853805بلوارفردوس غرب-خ سازمان برنامه شمالی-خ 11غربی-پ10-واحد3محمدگنجی کیاکیاپایا10
13854449977744499777میدان پونک – مجتمع بوستان- وروديC - واحد 756 اداريمژگان احمدي خلیلیکار آذین11
13918413832688331083کارگر شمالی خیابان فرشی مقدم ( شانزدهم ) پالك 119 طبقه سوم واحد 18محمد شاکريابن سینا12
13956649004966490049خ طالقانی- بین ولی عصر وحافظ-روبروي ساختمان بورس کاالي ایرانی-پ440رضا سعیديسرپنجه هاي ماهر13
-139466418847میدان انقالب اول کارگر شمالی نبش کوچه رستم ساختمان امیران شماره2 طبقه همکفبهاره قوامیانامیران14

8225804-1395تعلیقمحمد خلجپایا نیک15
88225130

88224101

13948840599988460090خ شریعتی خ ملک کوچه شهیدزاده پالك2علی مشدئیتامین فردا16
13968893947888939479خیابان سمیه ، خیابان پور موسی ، کوچه مراغه ، پالك 2 واحد 3محمد مهدي رشیديتحول آفرینان17

تغییر مسئول فنی حامی18
(حقوقی)

13848830311288320383خ کریمخان زند بین ایرانشهر و خردمند جنوبی- خ ماهشهر پالك 4

88941932-1384                               خ ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر کوچه ش علی ولدي پالك 73 ط اول واحد 4لیلی دانشمنددانشمند19
88935738

88935738

13898889230688801243خیابان نجات اللهی – خ شهید  شاداب – مقابل هتل قدس – پالك49- ط دوم شرقیمرتضی مصلحی رادراد20

66980370-1396ضلع شمال شرقی میدان انقالب ، جنب بانک شهر، ساختمان 1135 ، طبقه 4، واحد 14عبدالمحمد حسنوندراشدان21
66980678

66980601

88500644-1388م ارژانتین  خ بخارست کوچه چهارم پ 28  طبقه 2 واحد 8فاطمه وطن دوستشهرزاد پاسارگاد22
88741008

88536705

لیست آدرس دفاتر کاریابی غیردولتی داخلی استان تهران
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588679351- 138588880384میدان ونک خیابان مالصدرا خیابان پردیس شماره 26سعید اسالمی قرائتیصباي سحر23
13848864015588202983خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ونک نبش خیابان 18 پ 2451 طبقه اول واحد 2اسماعیل کیانفرکیمیا24
488322488-138588810081ضلع شمالی میدان هفت تیر مجتمع اداري و تجاري نگین آبی طبقه پنجم  واحد 502امیر زارعیان جهرمیکاردار25
13948887873188797519بزرگراه آفریقا بعد تقاطع میرداماد پالك 88 واحد105علیرضا حسین نژادگشایش26
13938898910488989105خیابان ولیعصر (ع) ضلع شمالغربی میدان دکتر فاطمی پاساژ پرنیان طبقه 4 واحد 62 مریم پاکبرمنهاج27
13832201985722019874خیابان ولیعصر خ ارمغان غربی خ مهرشادپایین ترازخیابان سلطانی ساختمان صداقت ط 5واحد2حمیدرضا رنجبرانمشتاقان کار28
5488141081-138288141453خیابان مفتح جنوبی- بعد خیابان سمیه- کوچه نیک پالك6 واحد6حسین عسگرينوید29
13978885058788850587م ونک-خ گاندي شمالی-خ برادران شریفی-پ 34(ساختمان مهر)-واحد10گلناز اژدريکارآزموده30
13952255263122552631باالترازمیدان ونک نبش خیابان شهیدشریفی پالك 2475طبقه 4واحد8سعید سمیعیمرکز کار ایران31
13976647013043851243خ ولیعصر-خ بزرگمهر-خ برادران مظفر-ساختمان70-ط3-واحد36محمدرسول حسینیخانه تعاونگران ایرانی32
138566495835خ ولیعصر -باالتر از4رراه ولی عصر-مرکزتجاري ابریشم-ط8-واحد804فاطمه حسینیمهرگان33
13848892622688908081خیابان مطهري نرسیده به الرستان پالك 436 طبقه سومفریدون ریاحیکار و دانش34
6106111966414171-1388خ فلسطین بین بزرگمهرو انقالب بن بست شمشادسازمان نظام دامپزشکی  پ5سیده مهدیه کرمینظام توسعه کار35
366570082-138666570081میدان انقالب ابتداي کارگر جنوبی کوچه مهدیزاده پ 5 واحد 1حمید رضا ادهمیایرانمهر36
66747747 داخلی 139266747747خیابان انقالب ، خیابان خارك ، پالك 26سید کاظم حسینیبازار کار37
13805577501055774145خ آزادي انتهاي خ جیحون خ حسام الدین نرسیده به 16متري امیري پالك 270فاطمه حاجی زادهجوانان38
13855541616755419679خ کارگر جنوبی پایین تراز چهارراه لشگر مجتمع تجاري اداري غالمی ط 6 واحد 154یارمراد اسکاشکار و تجارت آپادانا39
13976647056766470370خ انقالب-نبش خ فخررازي-پ 85-ط 6-واحد17ناهیدمرادي خامنهلوکس40
13973391136833911368میدان بهارستان-ك نظامیه-پ100-واحد2جنوبیحمیدرضامشینچیهاله افزار41
70-7066381367-139466381367میدان جمهوري-جنب مترونواب-برج اداري سهیل-ط7-واحد710منیژه شهریاريهدف روشن42
13976643058766927147خ آزادي-خ اسکندري جنوبی-پ 432-ط 3-واحد12رامتین فرزادکارتازه43
489771583-139644266723فلکه اول صادقیه ، خیابان خسرو شمالی ، روبروي میدان تره بار، برج بهاران ، طبقه سوم ، واحد یکنادر بیگلري فروتنآبکوه44

تغییرمسئول فنی بازار شناسان45
(حقوقی )

خیابان آزادي (از شرق به غرب ) بعد از خیابان خوش شمالی ، کوچه نمایندگی ، پالك 1 (ساختمان پارس 2) 
طبقه 2 ، واحد 10

13966643163766431461

13942236952122352626سعادت آباد، باالتر از میدان کاج خ ابهري دوم بلوار بهزاد شمالی مجتمع فنی تهرانجواد محجوبپیشگامان شایستگی46
13946603822866059260                                            خیابان آزادي نبش خیابان بهبودي پالك 2 طبقه 3 واحد 6مصطفی نیسیدهوند47
13964428145744281458زیرپل ستارخان ابتداي خیابان حاجی پورامیرتقاطع خ رئیسی جنب مشاورامالك جم پ 2واحد1مهدي رجبیرادوین48
13796606925466069254خ آزادي تقاطع شادمهر ساختمان شادمهر پالك339 ط3 واحد 16ناصر رحمانیسامانده49
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13936652448666522596خ بهبودي نرسیده به ستارخان پاساژ آرمان طبقه 4 اداريمحدثه یوسفیکاردینو50
13932277770422777708بزرگراه همت، سه راه ضرابخانه، خ پاسداران، بوستان6 پالك 107 طبقه سوم واحد 9آسیه حاتمیآریا تالین51
13907794616277437229خیابان دماوند – ایستگاه آیت روبروي سینما ماندانا پالك 593 طبقه دوم واحد 6مرتضی مهرابیانپیروز52
139733320856م امام حسین-خ دماوند-خ شهیدمنتظري-پ 375-ط 1-واحد1محمدآقامیرزاییروشنگر53

77245850-1393میدان رسالت - ابتداي خیابان هنگام پالك 14 طبقه فوقانی داروخانهفرج کمیجانیکیان54
77245851

-77245850
77245851

13857719472177180001رسالت خیابان فرجام بین ولیعصروعبادي  پالك 460ساختمان خلیج فارس ط 3 واحد16قربانعلی رحیمیملک کاران55
13972640133526401598بلوارمیرداماد-مرکزتجاري اداري رزمیرداماد-ط4-واحد412بهاره کاشانیتماس56
139626420092خ شریعتی-بین متروشریعتی ومیرداماد-ك فلسفی-پ5-ط5-واحد9شرقیصالح ولی زادهکارزما57
13972685459726854597میدان قدس-پاساژنیکو-ط3اداري-واحد50شیده عابدي تجریشیکارلند58
922256822-139426407588بلوار میرداماد خیابان بهروز نبش کوچه 8 شماره34 طبقه2 واحد3میالد صابريکاربانک59

22758004-1395تعلیق تاپایان مهر97صمد یکتاخواهملل60
22758002

22724596

13885590163355954908میدان شهرري اول 24متري جنب بانک مسکن پاساژ الجوردي طبقه سومرحمت اله مومنیبهداد61
13975651020056510300کهریزك-روبروي شوراي شهر-پاساژخلیج فارس-ط4-واحد60سهراب دادگرمنشفرزان نوین62

4-55953283-1383شهرري – میدان شاملو - ایستگاه مترو- خیابان داسار- نبش بهمن دو پ 8داود عسگريتالشگران ري63
55970121

55970122

13966610103566638749یافت آبادبلوارمعلم نبش کرمانی پالك 20طبقه اول واحد2محمدرضاحاجی انزهاییآبتین64
13845636387356352275اسالمشهر- خ باغ فیض – ك  ش  احمدپورحسین – پ 7محمد رضا ابراهیمیپیام آوران کار65

55257436-1385 شهرچهاردانگه جنب بانک رفاه پ 466طبقه اولذکریا بیگدلیرازي66
55245266

55262049

55248011-1396 شهرچهاردانگه روبه روي پمپ بنزین جنب ساختمان آواپالك 713ط دوم واحد3فتح اله عیسوندعیسوند67
55249224

55249912

56128496-1385اسالمشهر – باغ نرده کوچه سوم پالك 259مهدي  داود زادهکارآمدان سینا68
56153613

56153614

665274066-139465274065شهریار میدان امام خیابان انقالب  جنب مسجد جامع شهریار پالك 190مهدیه جلیلیدرخشان69
165253447-139365272550تعلیقفاطمه سادات رهنماشهر نیکان70
13886526775765267757شهریارخیابان ولیعصرچهارراه مخابرات نبش خیابان مخابرات ساختمان نیازي پالك 2طبقه 4واحد17اسماعیل تاجیکصباگستر71
13906522719165243080شهریار بلوار رسول اکرم جنب بانک تجارت پاساژ المپیک طبقه دومرضاجوادیاننگین72
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13896553535365570950فازیک اندیشه خیابان هشتم غربی پاساژ پدرروبروي نمایندگی سامسونگ ط اولعلی کیانیولیعصر (ع)73
656219397-139556219395شهرجدیدپرند- بلوار جمهوري- روبروي مسجد بلوك تجاري d4طبقه 2 واحد 94خدیجه صفريآشیانه74
13975621859856729621شهرجدیدپرند-میدان استقالل-خ کیهان-وروديe1-ط2-واحد3زهراملکشاهی بیرانوندکاسیت75
13945643993556431290رباط کریم خیابان شهید ملکی نبش خیابان گلهاي یکمیحیی خسرويکارآوران نوین76
13935621329056213294رباط کریم بلوار امام خمینی روبروي خیابان گرجی ، پاساژ اصغري طبقه  1 واحد 3سید مجتبی کریمیتعامل77
139456393557ورودي شهرك صنعتی نصیر آباد ، پالك 14 طبقه دوم واحد 9فرهاد عبديمکث78
13804687601046822649شهرقدس میدان قدس خیابان مصال روبروي دارالقران ساختمان شیشه اي ابی رنگ پالك 120سولماز بهرامینوین کار79
13974680460746804607شهرقدس-م آزادي-خ جریده-پ29-ط فوقانی آزمایشگاه صداقت شایانفرشته پاکدامنشهر80
13834683084546076583شهرقدس-بلوارکلهر-روبروي دادگستري-پالك 27-طبقه 2-واحد6محمد مهدي روحانیهدایت81
13934687153046871531شهر قدس - بلوار 45 متري انقالب ساختمان رز آبی طبقه سوم واحد 5محمد رضا حسین زادهکارا قدس82
13964607217646072176شهر قدس ، میدان قدس ، بلوارامام خمینی جنب مسجدجامع پالك 63واحد3علی اکبر کریمیپاشا83
13833604478289787066پاکدشت خیابان مطهري روبروي فرمانداري پالك426 طبقه دوماکبر سلطانیان تلک آباديآفتاب شرق84
13853644201936442019تعلیقحسنعلی اسماعیل پورعرفان85

36023325-1386 بلوار امام رضا پاساژ امید طبقه اولحمیدرضا فتاحی فرکارگستر معین86
36038290

36035073

13967621896776218967شهرك صنعتی خرمدشت خ سیاهسنگ نبش دانش 2مجتمع تجاري اداري الماس ط اول واحد95همامهدیقلی پورانگیزه87
13947622081376220813بومهن روبروي خیابان سپاه پالك 1202 طبقه اول واحد 4رجب علیزادهیکتا88

76229140-1388بومهن ،خیابان حاج منصور، پاساژ حاج منصور طبقه 2زهره کاظمیامیدجوان89
-76500740

76220284

2865438733-26-138865439124صفا دشت 100متر مانده به ورودي شهرك صنعتی صفادشت ساختمان طاها طاولمجید خرقانیآتیه نوین90

65122449-1387مالرد بلوار رسول اکرم بلوار هفت تیر(مارلیک) ساختمان شیشه نشکن محمدي ط2 واحد26مهناز متعالیکارآفرین91
65122456

65153168

13855631922056319230گلستان جنب بانک رفاه نبش خیابان شهید رجایی طبقه اول واحد یکرحمان خانیکاردان92
13925674394056743940گلستان شهرك الهیه جنب آتش نشانی خ سی متري طالقانی پالك 56قاسم جواديآي توس93
13947632784276326369دماوند میدان امام خمینی طبقه فوقانی سوپرمارکت زیتونعلی مهرنیامهرنیا94
139676320913دماوندمیدان امام خمینی خ ش علیجانی ك حوزه روبروي حوزه علمیه امام جعفرصادقمهدي شرافتتاررود95
13895622293456886019کیلومتر 40 جاده قدیم قم – شهرك صنعتی شمس آباد ورودي شهرك طبقه فوقانی بانک ملتاحمد امجديکوثر96
13945623306356233063فشافویه  شهرك صنعتی شمس آباد -نبش  نگارستانزینب حسن زادهشکیل97
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13897644651476446994فیروزکوه – میدان سپاه – جنب بانک تجارتهوشنگ درویش متولیکوشش درویش98
13973611549036115490قرچک-شهرك طالئیه-خ اصلی-نبش ك بهارشمالی15-پ 160-ط 3-واحد5منیجه حاجی وندیاوران عماد99
13953612228336143168قرچک ، خیابان اصلی ، نبش کوچه توحید ، پالك 1667 طبقه فوقانی بانک کشاورزي واحد 6مهدي شیاسآتی سازان100

36284881-1383ورامین خیابان باهنر نبش کوچه محمدي (کرمانی) پالك2 طبقه2 واحد2رضا نیک زادنیک زاد101
36284880

36284882

13973673404436723786پیشواخیابان شریعتی جنب فرمانداري پالك 54ساختمان نگین طبقه اول واحد5فهیمه سادات اردستانییارافهیم102


