
 شیراز   -چمخاله ) لنگرود (          -

 بندرعباس   -مشهد مقدس                 -

 تبریز   -اصفهان                      -

 سلمانشهر   -    یزد                       -

 جزیره قشم   -     سرعین ) اردبیل(     -

 گرگان-

 اقامت اعضاء با خانواده

 در استراحتگاه های خانه کارگر با تخفیف ویژه
         ثبت نام اینترنتی از طریق سایت  نحوه رزرو     : 

                           WWW. Mworkerhoude .ir 

                    

 

 

 

 

 ثبت نام و آزمون کالس ها بصورت حضوری می باشد 

  کالس های آموزشی : کامپیوتر ، زبان ، حسابداری ، ریاضی 

 ..... کالس های هنری : خیاطی ، بافندگی ، عروسک سازی ،معرق کاری 

 دوره های آموزشی رایگان ویژه اعضاء و خانواده هایشان 

 89404063: واحد آموزش تلفن  

        khkargaramozesh@کانال اطالع رسانی واحد آموزش :

 :  ضلع شرقی شهرداری ،پشت تامین اجتماعی، نشانی خانه کارگر

 ، خانه کارگر پاکدشت8 کوچه الله دوم ،پالک



 قرارداد چکیده از مراکز طرف                                       

 شماره تماس تخفیف نام مرکز ردیف شماره تماس تخفیف نام مرکز ردیف

 55150505170 %50 آموزشگاه شیوه هنر 15 55155701008 %05 شهربازی شادان پارس 1

5 
مجموعه فرهنگی ورزشی 

 کارگران
 18515008 %55-15 ساختمان پزشکی کلیدرس 55 55158080755 55%

 55101550175 %15 آموزشگاه شهر زبان 51 55158051185 %55 115خدمات سرویس  1

 18550518 %05 آرایشگاه نیکان 55 55150781180 %15-15 غذاخوری بهارستان 0

 18000101 %10 درمانگاه شبانه روزی زرین 51 55115078010 %55 غذاخوری اکبر جوجه 0

8 
شرکت پانیز سازان ) تولید 

 ظروف آشپزخانه(
55% 55151501115 50 

حمل بار و اثاثیه منزل 

 محمدی
55% 55151558780 

 00015011 %05 فروشگاه پوشاک زارع تهران 50 18555557 %15 کافی نت آریان 7

 55155050557 %05 نمایندگی بیمه ایران محبی 58 55155515571 %55 آموزشگاه علمی قلم 8

5 
نمایندگی بیمه ایران کد 

1101 
  %55 نگاهعینک سازی  57 55111051 55%

 18550101 %15 کتاب فروشی دهخدا 58 55150885050 %15 مهدکودک کلدونه 15

 55150510050 %50 آرایشگاه طره 55 55151570515  نمایندگی بیمه آسیا شکرزاده 11

 55158580051 %15 عکاسی گل نرگس 15 18500575 %55 عینک سازی بصیر 15

11 
دفتر رسمی ازدواج یک 

 پاکدشت
 55151155075 %05 آرایشگاه ترانه 11 55151501058 55%

 15 18518575 %55 درمانگاه شبانه روزی سبز 10
استخر و مجموعه ورزشی 

 شهرداری تهران
05% - 

 قی پوربیمه آسیا ن 11 - %55 کانون فرهنگی گاج 10
تخفیف 

 ویژه
- 

 - %05 استخر اسوهبلیط  10 - %55 کانون فرهنگی قلم چی 18

 - %05 استخر تربیت بدنی شهداء  10 - %05 استخر علی ابن ابیطالببلیط  17

    18 - %05 استخر یاس سفیدبلیط  18

 .ضمنا خانه کارگر آماده عقد قرارداد با مراکز آموزشی ، رفاهی ، خدماتی ، ورزشی و ..... میباشد 

 حمایت از کاالی ایرانی«

 »حمایت از کارگر ایرانی

مدارک الزم جهت عضویت در 

 خانه کارگر :

کپی کارت ملی 

  کپی دفترچه بیمه تامین

 اجتماعی یا دفترچه سالمت

 اشتغال به کار ) افراد گواهی

 فاقد بیمه (

 کپی صفحه اول شناسنامه 

یک قطعه عکس 

 پرداخت حق عضویت 

خانه  اطالع رسانیکانال 

 karegarp@کارگر

 واحد امور شماره تماس

 36036747 : اعضاء

دبیر اجرائی ) ریاست (: 

36036934 
 


