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خانه کارگر جمهىری اسالمی ایران 

 (آمل)تشکیالت استان مازندران

واحد امىر اعضا و آمىزش 

 والط ّای وَتاُ هذت آهَسشی رایگاى

 مقدماتی و پیشرفتههنرهای خیاطی، گلدوزی، سرمه دوزی، منجوق دوزی، بافتنی، چرم دوزی، کالس های کامپوتر ICDL1 و ICDL2حغاتذاری همذهاتی ٍ ، فوتوشاپ ،

 هیٌاواری ٍ تشییي رٍی لثاط  عزاحی ًٍماشی ٍ ارایشگزی ٍ گلین ٍلالی تافی ٍپزٍرػ لارچ .پیشزفتِ، ًزم افشار حغاتذاری ّلَ،ستاى همذهاتی ٍ پیشزفتِ

  44296640درصذ الای دوتز واهیاتی 60تا 30خذهات تیوِ دًذاى پششىی 

 تیوِ تىویلی تصَرت اًفزادی اًجام هیشَد تزای اعضا 

 20درصذ تخفیف واًَى للن چی  

 40ُ09111002437درصذ تخفیف واًَى آهَسشگاُ علوی علَی تزای ولیِ پایِ ّا تا داًشگا 

  اعتفادُ اس عَئیت ّای خاًِ وارگز در شْزّای هشْذ، چوخالِ گیالى، عزعیي اردتیل، اصفْاى، شیزاس، تثزیش، تٌذر عثاط، لشن، علواى شْز، فزیذٍى وٌار عایت

 عزا

  الای تاتایی ٍ تَر ٍیضُ تِ هشْذ09109033320ّزهاُ تَر هشْذ  

  09113255854 الای رجایی 50دُ درصذ تخفیف لصاتی رجائی دریای 
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  ُ09117127752تیوِ عوز پاعارگاد تاخذهات فَق العادُ ٍیض 

 09399108978آهششگاُ عپْز هعزفت ستاى ٍچزته ٍستاى دًیای هجاسی 

  درصذ تخفیف 30 خاًن رضایی 09399108978 22آهَسشگاُ ستاى ٍچزتىِ عپْز افتاب 

  09399108978 درصذی 25 تخفیف 22اهَسشگاُ ستاى ٍچزتىِ عپْز هعزفت افتاب 

  ُاعتفادُ اس ّتل ّا تا عزٍیظ غذادّی تا لیوت هٌاعة ّتل عِ عتارُ در هشْذ همذط تت عزٍیظ دّی غذا واهل ایزاًی ٍفزًگی ٍاعتفادُ اس عًَا ٍتاشگاُ ٍلوىذ

  پیادُ رٍی تاحزم فمظ یه رتع 09137953383ٍعزٍیظ رفت ٍتزگشت تِ حزم رایگاى تا لیوتی ٍیضُ 

 5042151715-  درصذ تخفیف دوتز هزین جْاًذار هتخصص گَػ ٍ حلك ٍ تیٌی ٍ جزاحی پالعتیه، سیثایی، وَچِ تٌیاد شْیذ 

  خاًن درسی09113208764درصذ تخفیف 20شیزیٌی  ٍ اجیل فزٍشی رس عفیذ 

 50ِ09113254800-  وشی آب، شَفاص واری،جاتز جاللی درصذ تخفیف لَل 

 20 01144253030درصذ تخفیف رادیلَصی دوتز عوَدسادعوزاى 

 4009358279459-  درصذ تخفیف خذهات گاسی شعلِ افزٍس، تعویز ٍ ًصة اًَاع ٍعایل گاسعَس، آلای غالهی 

 20جٌة تیوارعتام اهام رضا-  درصذ تخفیف آسهایشگاُ تخصصی هْز 

  درصذ تخفیف 30اسهایشگاُ شفایی رٍتِ رٍ ادارُ تزق  

 09109033320رسرٍ ّتل درهشْذ اس 
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 20درصذ تخفیف رادیلَصی خاًن دوتز هزین عوَساد عوزاًی جٌة تاًه هلت هزوش  

 30 الای اوثزپَر 09116647978درصذتخفیف ًصة ٍتعویزات ٍعزٍیظ وَلذ ٍتزق واری عاختواى ّای تجاری ٍهغىًَی  

  آلای دّذعت09112213413  آهل پاعاص هزٍاریذ 110ولیٌیه عیٌه عاسی  

  الای علَی09112209972خذهات تلفي هزٍاردیذ  

 15ُ09119145705-  درصذ تخفیف عزیضِ ًَیغی اٍراق لضایی، دادخَاعت ٍ شىَائیِ، هْذی علیشاد 

 09111253007- تخفیف ٍیضُ تاشگاُ خَرشیذ آعواى، آلای فذایی 

 رٍتزٍی شیزیٌی عزای شاُ تلَط- آلای تاتایی- لزارداد  درصذ تخفیف جلَتٌذی عاسی هاشیي، هیشاى فزهاى ٍ تاالًظ چزخ 

 20 در صذ تخفیف فیشیَتزاتی تي آرا پاعاص عپْز 

 20درصذ تخفیف اعتخز ًجن  

 20درصذ تخفیف لَاسم یذوی خَدرٍ، رٍتزٍی ایغتگاُ چوغتاى، آلای واهیاب  

 2009119219723-  درصذ تخفیف پَشان هزداًِ ٍ سًاًِ ًٍَط 

 20تاتایی- 09109033320-  درصذ تخفیف آصاًظ تیزٍى شْزی 

 آلای تزاّوی- 09117115893-تخفیف عَئیت اس هحوَدآتاد تا راهغز 

 09109033320- اعتفادُ اس چایخاًِ، تاشگاُ، عًَا، ٍعایل هحذٍد تاسی وَدن تا لیوتی اعتثٌایی- الاهت در ّتل عِ عتارُ هشْذ تا تْتزیي اهىاًات 
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 09113252607- آلای غالهپَر- تعویز چزخ خیاعی ٍ اتَ پزط 

 ُرٍاًشٌاط رایگاى در سهیٌِ خاًَادُ ٍاعتیاد ٍوَدواى ٍغیز 

 هشاٍرُ ولیِ وارّای حمَلی رایگاى09381449873- آلای تحه-ٍویل وار رایگاى  

 2009119028017- آلای تْزاًی- 30فجز -  درصذ تخفیف ووپ تزن اعتیاد شیفتگاى رّایی آهل 

 303220398-09113257821- آلای هحوذپَر- تحمیك ٍ پزٍصُ داًشجَیی- درصذ تخفیف آتلیِ فزیثزس 

 1009112272702-هَتایل فزٍشی پَریا-  درصذ تخفیف تعویز ٍعایل جاًثی20- درصذ تخفیف خزیذ گَشی 

  09113250831-  درصذ تخفیف30جلَتٌذی عاسی ٍ تاعزی فزٍشی آلای یحیی سادُ تا ارائِ وارت 

  09111276595- آلای اصغزی-  درصذ تخفیف25ًماشی هاشیي 

 09183470801- خزیذ لَاسم خاًگی تاًِ ّوزاُ تا تزگِ ضواًت 

 09117127752- آلای عیغی پَر- عزف لزارداد تا تیوِ پاعارگاد ٍ آعیا 

  09109033320تَر هشْذ تا ولیِ اهىاًات تا ًاستزیي لیوت 

  اًجام هی دّذرایگاىتیوارعتاى ٍلی عصز لائوشْز تزای تیوِ شذگاى عشیش تاهیي اجتواعی حتی تشري تزیي عول ّای جزاحی را تا تین پششىی  

  09351251914- 10 تا 8تیي آفتاب - خ ّزاس-  درصذ تخفیف20آهَسشگاُ ستاى اًگلیغی والم تا 

  0911221985 درصذ تخفیف 50اهَسػ لالیثافی ٍتاتلَ فزػ تا 



5 
 

 

  09113252607الای غالهی تعویز ٍفزٍػ ٍعلیل خیاعی ٍچزخ خیاعی 

  ُ09117463727ًوایٌذگی تیوِ اعیا خاًن للیشادُ تیوِ شخص ثالث ٍتذًِ تا شزایظ ٍتخفیف ٍیض 

  09119218659 درصذ  تخفیف درتوام وارّای هزتَط تِ پزدُ 10الای ًعوت اهلل اعواعیل سادُ پزدُ عزای والعیه 

  هٌْذط شالیىار09112161408درصذ  عَد20فزٍشگاُ اًالیي ٍعایل واهپیَتز ٍهَتایل ٍلة تا ب  تصَرت الغاط 

  090909869226ٍ43260097درصذ تخفیف خاًن ًواریاى 50تذریظ خصَصی ریاضی ٍفیشیه ٍستاى اًگلیغی درهمغع دتیزعتاى 

 30 09010859363درصذ تخفیف ارایشگاُ سًاًِ اپالعیَى 

  09116748488درصذتخفیف صیوٌاعتیه دختزاى سیز دُ عال ٍوشتی الایاى 40تاشگاُ هذرعِ وشتی الوپیه 

  09111272011 درصذتخفیف خاًن لذرتی 50اهَسػ ارایشگزی 

  درصذتخفیف20خاًن صثاحی 09119130181اهَسػ ٍالیثال 

 30 09010859363درصذتخفیف اپالعیَى 

  09113259512درصذتخفیف خاًن شفیع پَر 30اهَسػ دٍرّای ارایشگزی ٍتتَ حزفِ ایی 

  درصذتخفیف20 خاًن حمیمی 09117380319اهَسػ خیاعی 

  ُح09124075015درصذتخفیف ولیِ وارّای حمَلی ویفزی ٍهشاٍرُ رایگاى 30ٍویل هیثن عوزاى ساد 

  09127080052درصذتخفیف الای هْزپَیا 20تعویزات لَاسم خاًگی 



6 
 

 

  درصذتخفیف 20 تا ارایِ وارت 29تاشگاُ پزٍاس خ اهام رضا رضَاى 

  الای ًصیزی09119132836درصذتخفیف 20تعویز اًَاع هاشیٌْای ایزاًی ٍخارجی 

  درصذ تخفیف40تا ارایِ وارت 09113259512اهَسػ ارایشگزی ٍتتَ خاًن شفیع پَر 

 10 09113255854درصذ تخفیف لصاتی رجایی 

  الای اعواعیل ساد09119218659ُدرصذ در توام وارّای هزتَط تِ پزدُ 10پزدُ عزای والعیه تخفیف 

  درصذ تخفیف30تا ارایِ وارت 09116647978ًصة ٍتعویز عزٍیغْای وَلزگاسی ٍوارّای تزلی 

  الای رضاییاى09112211223عغل اس تَلیذ تِ هصزف  

 30 09124075015درصذ تخفیف تا ارایِ وارت الای ٍویل هیثن عوزاى سادُ ٍهشاٍرُ رایگاى 

 29خ اهام رضا رضَاى :آدرط 

 09137953383ٍ شوارُ تلگزام 43244637ٍ43220188:شوارُ تواط 

 09109033320 درصذ تخفیف 25ولیِ وارّای حمَلی ٍویفزی 


