دفترچه راهنما (چاپ سی و چهارم) ویژه اعضای محترم خانه کارگر استان آذربایجان شرقی
مراکز اقامتی
آدرس

نام هتل /استراحتگاه
استراحتگاه کارگران شهید
امامی چمخاله -لنگرود

لنگرود

گیالن

مهمانسرای کارگران اصفهان

اصفهان

مهمانسرای کارگران یزد

یزد

مهمانسرای کارگران سرعین
زائرسرای کارگران خانه
کارگر مشهد

سرعین

اردبیل
مشهد

توضیحات/درصد تخفیف

چمخاله-بعد از پل فلزی جاده سمت راست-

هزینه هر سه شب اقامت واحدها طبق تعرفه

کیلومتر1

اعالمی سایت سرا می باشد.

خیابان بلواردانشگاه -روبروی دژبانی ارتش-خانه

هزینه هر سه شب اقامت واحدها طبق تعرفه

کارگر

اعالمی سایت سرا می باشد.

انتهای خیابان تقاطع بلوار جمهوری  -جنب

هزینه هر سه شب اقامت واحدها طبق تعرفه

مسجد حضرت ابوالفضل(ع)

اعالمی سایت سرا می باشد.

اول ورودی سرعین
بین میدان شهداء و سعدی  -دانشگاه9
دروازه قرآن-بلوار چهل مقدم-

مهمانسرای کارگران شیراز

شیراز

بلوار هفت تنان -بلوار رسول اعظم -بلوار فرصت
شیرازی -نبش میدان فرصت شیرازی

مهمانسرای خانه کارگر
بندرعباس

بندرعباس

هزینه هر سه شب اقامت واحدها طبق تعرفه
اعالمی سایت سرا می باشد.
هزینه هر سه شب اقامت واحدها طبق تعرفه
اعالمی سایت سرا می باشد.
هزینه هر سه شب اقامت واحدها طبق تعرفه
اعالمی سایت سرا می باشد.

گلشهرجنوبی -بعد از ترمینال مسافربری -جنب

هزینه هر سه شب اقامت واحدها طبق تعرفه

آموزشگاه فنی و حرفه ای

اعالمی سایت سرا می باشد.

تماس
01342502406
03136246853
03535250595
04532222213
05137289232

09164015972

0716686770

هتل آپارتمان خانه کارگر

تبریز

تبریز

بلوار منجم -خیابان شهید ظهیری(قالیچیلر)-

هزینه هر سه شب اقامت واحدها طبق تعرفه

جنب مرکز آموزش خانه کارگر

اعالمی سایت سرا می باشد.

قاسم آباد -بعد از سرزمین موج های آبی -
بزرگراه میثاق -بلوار تقویه (میثاق()38فاصله تا

مشهد

پردیس مشهد

حرم  20کیلومتر)
مهمانسرای خانه کارگر
سلمانشهر

مازنداران

مجتمع فرهنگی اقامتی

سلمانشهر

قشم

جزیره قشم
تهران

مهمانسرای پرند

اردبیل

سرعین

خیابان شهید فالحی  -شهرک آزادگان -مجتمع
مسکونی سامان

اعالمی سایت سرا می باشد.

میدان امام قلی خان -بلوار جمهوری اسالمی-

هزینه هر سه شب اقامت واحدها طبق تعرفه

پشت سیتی سنتریک

اعالمی سایت سرا می باشد.

مهمانسرای گرگان

گلستان

گرگان

ویالهای طرح ساحلی قروق

گیالن

تالش

هتل آپارتمان امکان رشت

گیالن

رشت

 25کیلومتر فاصله تا تهران  -بلوار باهنر  -فاز-1
خ شهداء  -خ کندوان-پ 3317

هتل آپارتمان کارا
سرعین(آرتیناژبال)

اعالمی سایت سرا می باشد.
هزینه هر سه شب اقامت واحدها طبق تعرفه

شهر جدید پرند-
پرند

هزینه هر سه شب اقامت واحدها طبق تعرفه

هزینه هر سه شب اقامت واحدها طبق تعرفه
اعالمی سایت سرا می باشد.

پایین تر از میدان دانش -خ حجاب -حجاب

هزینه هر سه شب اقامت واحدها طبق تعرفه

جنوبی

اعالمی سایت سرا می باشد.

انتهای ویالشهر -جاده مریم آباد -بعد از شهرک
جواد االئمه  -مرکز آموزش علمی کاربردی خانه
کارگر
ساحل قروق ،داخل طرح ،انتهای سمت چپ
جاده انزلی و رشت  -مابین فرودگاه بین المللی
رشت و پمپ بنزین عبداله زاده

هزینه هر سه شب اقامت واحدها طبق تعرفه
اعالمی سایت سرا می باشد.

 %20تخفیف
 %20تخفیف

04132827090

05136200052

02166487544

09175924400

09115926046

045322206189

01732172290

0135832387909119856268
0

 %30تخفیف

0

 %20تخفیف

0

تخفیف ویژه

0

اصفهان

چهارراه فلسطین  -ابتدای خیابان فلسطین

 %10تخفیف

0

اردبیل

مشکین شهر -مجموعه گردشگری پل معلق

 %30تخفیف

0

تخفیف ویژه

0

 %50تخفیف

0

تخفیف ویژه

09143137100

هتل آپارتمان امکان مشهد

مشهد

هتل سرای امین مشهد

مشهد

هتل آپارتمان امکان گرگان
مجتمع هتل و آبدرمانی
ارشاد سرعین

بلوار شهید قرنی( استخر شهرداری) قرنی-16

 %20تخفیف

0

کوچه دوم -سمت راست
خیابان نواب صفوی -جنب پارک مصلی

گلستان

گرگان

اردبیل

سرعین

هتل صفوی
مجتمع تاالر و رستوران
مجلل نور سبالن
گروه هتل های سنتی ابن

جنب آبگرم معدنی پهنلو

اصفهان

گردشگری اصفهان

کندوان

انتهای خیابان ولیعصر ابتدای جاده سالمت-

مسجد شمس قبل از مسجد جامع

سازمان میراث فرهنگی و

هتل صخره ای همای

زندان امیرآباد

میدان شهدا -خ ابن سینا -کوچه -37جنب

اصفهان

سینا

کیلومتر 3جاده آق قال -خیابان زندان -جنب

تبریز

اسکو

شهرستان اسکو -روستای کندوان جنب مدرسه
قدیمی

مراکز درمانی
دکتر امیر حسن انسان نژاد

تبریز

دکترحسن حسن زاده

تبریز

دکتر اسکندر نوری زاده

تبریز

دکتر محمدرضا بقائی

تبریز

دکتر نسرین افسرپور بهروز

تبریز

دکتر کبری محمدی

تبریز

دکتر مستانه وثوق تهرانی

تبریز

خیابان  17شهریور جدید -جنب برج آذربایجان -برج سینا

 %50تخفیف  -جراح و متخصص کلیه و

طبقه 4

مجاری ادراری

خ 17شهریور جدید-

 %60تخفیف  -جراح و متخصص کلیه،

مابین طالقانی و شریعتی -برج امپراطور -طبقه اول واحدA

مجاری ادرار و نازائی

تبریز -خیابان  17شهریور -برج سینا -طبقه5

 %10تخفیف  -متخصص جراحی قلب و
عروق

09142578828

خیابان  17شهریور جدید -نرسیده به چهارراه باغشمال -
جنب مسجد حاج غفار-ساختمان صدرا  -طبقه اول

تخصص قلب و عروق

رسالت ساختمان حکیم

 %20تخفیف  -متخصص قلب و عروق

شهرک نور(فجر) -اول خ نگارستان -طبقه اول مجتمع

 %30تخفیف  -جراح و متخصص زنان و

پزشکی نور

زایمان و نازائی

خ 17شهریور جدید -روبروی آموزش و پرورش  -جنب
داروخانه دکتر ضیاء  -مجتمع پزشکی خاتم

35537038

35570330-

 %20تخفیف  -متخصص داخلی ،فوق

خیابان پاستور جدید -مابین شریعتی و طالقانی  -روبروی بانک

35570767

 %50تخفیف  -جراح و متخصص زنان و
نازائی

35533399

35572098

34481881

35567251

دکتر فنوره فراش زاده

تبریز

دکتر کالرا منظمی

تبریز-

دکتر مریم مرادی پور

تبریز

دکتر مریم منصورفر

تبریز

دکتر زهرا امدادی

تبریز

دکتر سیامک رشتچی
جباری

دکتر محمد حسن لواسانی

تبریز

تبریز

خ  17شهریور جدید -نرسیده به چهارراه باغشمال -جنب

 %50تخفیف  -جراح و متخصص زنان،

داروخانه بقراط  -ساختمان شیشه ای آبان -طبقه 4

زایمان و نازائی

خ  17شهریور جدید -روبروی برج آذربایجان -جنب داروخانه

 %30تخفیف  -جراح و متخصص زنان و

دکتر خازن -ساختمان پاستور -طبقه 1

زایمان و نازائی

هفده شهریور جدید -برج آذربایجان  -طبقه دوم  -واحد F

 %10تخفیف  -جراح و متخصص زنان و
نازائی

چهارراه باغشمال -روبروی بیمارستان الزهرا ساختمان اطباء-

 %35تخفیف  -جراح و متخصص زنان و

طبقه 1

نازائی

مابین بیمارستان شمس و چهارراه عباسی  -نبش بیالنکوه -

 %30تخفیف  -جراح و متخصص زنان،

ساختمان  514طبقه  2از بانک تجارت

زایمان و نازائی

تبریز -خ 17شهریور جدید  -روبروی آموزش و پرورش

 %40تخفیف  -جراح و متخصص

ناحیه - 2ساختمان پزشکان خاتم -طبقه همکف

بیماریهای چشم

چهارراه آبرسان -جنب هالل احمر -ساختمان ایران کلینیک-

 %25تخفیف  -جراح و متخصص ارتوپدی

طبقه 4

و ترومالوژی

35545203

35549255

35570173

35548727

36589047

35541509

33344171

پاستور جدید -تقاطع طالقانی -طبقه دوم داروخانه دکتر بیت

دکتر قربانعلی حسن زاده

تبریز

دکتر محمد استادی

تبریز

دکتر اکبر مصحفی

تبریز

دکتر علی حسن زاده

تبریز

خ آزادی-نبش گلگشت -ساختمان پزشکان آزادی  -طبقه5

تبریز

خ17شهریور -برج سینا ( جنب برج آذربایجان) -طبقه 2

ا000
پایین تر از چهارراه طالقانی-
خ پاستورجدید -ساختمان ضرغام - 1باالی داروخانه دکتر
زمانی طبقه 2

دکتر سید جالل الدین
درخشانفر

دکتر احمد نهالی

تبریز

دکتر شعله رشتچی جباری

تبریز

 %40تخفیف  -متخصص اعصاب و روان

 %25تخفیف  -متخصص بیماریهای
داخلی ،گوارش و غدد

خ پاستور جدید -مابین چهارراه فدک و شهید جدیری -

 %50تخفیف  -متخصص بیماریهای

ساختمان فخرطبقه 2

داخلی ،عفونی و تب دار

35577033

35419989

33373403

 %25تخفیف -متخصص بیماریهای داخلی،

33374363-

عفونی و تب دار

09148921311

 %30تخفیف -متخصص بیماریهای داخلی،

35576412-

عفونی و تب دار

09016205005

خ پاستور جدید -جنب ساختمان پردیس -ساختمان پزشکان

 %50تخفیف -جراح و متخصص گوش،

پارسا -طبقه 2

حلق و بینی

خ17شهریور جدید -ساختمان پزشکان خاتم  -طبقه همکف

 %40تخفیف -متخصص کودکان و نوزادان

35431458

35541509

دکتر رحیم علیزاده

تبریز

دکتر معصومه فیاض

تبریز

دکتر محمدعلی حسن زاده

تبریز

امام خمینی(ره)  -نرسیده به چهارراه آبرسان -جنب مخابرات
شهید رجائی -ساختمان پاستورطبقه2
خ17شهریور جدید -روبروی بستنی وحید  -ساختمان
111طبقه 4

 %30تخفیف -متخصص جراحی عمومی

33365188

 %25تخفیف -متخصص جراحی عمومی

35548316

مطلب -1خ پاستور جدید -مابین طالقانی و ارتش -کلینیک
پردیس  -ساختمان پردیس -طبقه  6مطب -2ولی عصر -

 %20تخفیف -متخصص جراحی عمومی و

پروین اعتصامی  -روبروی قنادی پاک -مجتمع پزشکان -

عروق و زیبائی

35424646-33272967

ط10واحد A
دکتر فریدون جمالی

تبریز

تبریز -خ17شهریور -ساختمان آبان -طبقه  - 7واحد5

 %20تخفیف -متخصص جراحی عمومی

35538653

دکتر بهرام منصوری اصل

تبریز

چهارراه باغشمال  -جنب بانک سامان پ14/1طبقه پایین

 %10تخفیف -پوست ،مو ،ناخن و زیبایی

35555554

دکتر حسین استادی

تبریز

دکتر اعظم مجدیه فرشی

تبریز

پایین تر از چهارراه باغشمال -خ  17شهریور جدید -نرسیده
به داروخانه دکتر حسنی  -ساختمان شماره  14طبقه 3
پایین تر از چهارراه باغشمال -خ  17شهریور جدید -نرسیده
به داروخانه دکتر حسنی  -ساختمان شماره  14طبقه 3

 %20تخفیف -پوست ،مو و زیبایی

 %30تخفیف -پوست ،مو و زیبایی

3554984609149110340

35419242-35401005

دکتر فرهاد زرگین

تبریز

دکتر محسن ناموران

تبریز

دکتر مرتضی یزدچی

تبریز

دکتر حسن رضوی

تبریز

دکتر حسن خطیبی

تبریز

دکتر رحیم دهخدا

تبریز

دکتر علی اکبری

تبریز

خ آزادی ( کمربندی) -میدان طالقانی -جنب کفش بال
پالک669

 %25تخفیف -داخلی ،پوست و زیبایی

35419242

شهرک اندیشه-فلکه پاسگاه -خ مردانی آذر  -روبروی بانک

 %50تخفیف -بیماریهای داخلی ،اعصاب،

سپه( درمانگاه شبانه روزی صحت)

اطفال و پوست

خ عباسی -ایستگاه سیالب -اول مناف زاده -جنب مسجد

 %50تخفیف -داخلی ،اطفال ،پوست و

حضرت سجاد  -طبقه 3A

اعصاب

شهرک شهید چمران  -جنب داروخانه دکتر ادهمی

 %50تخفیف -پزشک عمومی

34249596

 %50تخفیف -پزشک عمومی

35444308

 %30تخفیف -پزشک عمومی

36588360

 %50تخفیف -پزشک عمومی

32897179

خ ماراالن جنوبی 20-متری ماراالن -جنب مسجد حضرت
ابوالفضل(ع) -ساختمان پزشکی و دندانپزشکی آریانا
آبرسان -نرسیده به چهارراه عباسی -باالتر از مجتمع مسکونی
خزر

خ آخونی  -روبروی گلفروشی امام رضا(ع) -جنب مدرسه عمار

34251696

36557649

دکتر محمد کریم پور

تبریز

دکتر فریده خوشکام

تبریز

دکتر ملکی

تبریز

دکتر معصومه سعیدی

سهند

دکتر بهناز هاشمی

تبریز

دکتر مهدیه شکوری مجدد

تبریز

دکتر فریبا رایکان الله

تبریز

خ بهار  -قوش داشی -جنب مسجد امام رضا

خ مفتح -نرسیده به پاسگاه  -پایین تر از داروخانه دکتر
میالنی  -کوچه حاج علی پ156
خ عباسی -سر سیالب  -پایین تر از بیمارستان نیکوکاری -
نبش مسجد امام سجاد(ع)
فازیک -نرسیده به میدان مادر  -روبروی کانون فرهنگی
شهرداری  -طبقه فوقانی پاساژ مروارید
خ ماراالن جنوبی 20 -متری ماراالن -جنب مسجد حضرت
ابوالفضل(ع) -ساختمان پزشکان و دندانپزشکی آریانا
خ شریعتی جنوبی -آخر خ صائب-بسمت خ طباطبائی دوم-
روبروی مطب دکتر طاهرزاده

فجر -خیابان گلباران  -نبش 10متری هشتم شرقی پ23

حق ویزیت رایگان -پزشک عمومی

32879299

 %50تخفیف -پزشک عمومی

32369690

 %40تخفیف -پزشک عمومی

36552233

 %25تخفیف -پزشک عمومی

0

 %50تخفیف -پزشک عمومی

35444308

 %20تخفیف -کارشناس مامایی

34768560-34785849

 %30تخفیف  -زنان  ،زایمان و مامایی

09367053726

خ عباسی -ایستگاه سیالب -اول مناف زاده -جنب مسجد

 %50تخفیف -لیسانسیه مامائی

36557649

 %50تخفیف -جراح  -دندانپزشک

33320407

33251143

دکتر سپیده علمیه

تبریز

دکتر منیژه شاه محمدزاده

تبریز

ولیعصر -بین شریعتی و فلکه بازار -برج آرین طبقه7

دکتر محمدرضا اسدی

تبریز

آبرسان -خ گلگشت  -فلکه عطار نیشابوری -جنب بیمه آسیا

 %30تخفیف -جراح  -دندانپزشک

دکترپرویز حسین علی زاده

تبریز

خ پاستور جدید -ساختمان پردیس طبقه 2

 %15تخفیف -جراح  -دندانپزشک

دکتر مهدی رضا پور شاهین

تبریز

شهریور  -جنب بانک ملی -ساختمان ایران 17

 %25تخفیف -جراح  -دندانپزشک

35544155

دکتر ژیال خسرو طبع

تبریز

خ آزادی  -چهارراه آبرسان -برج سفید - 1طبقه  3واحد H

 %25تخفیف -جراح  -دندانپزشک

33369682-33361770

دکتر کماله حاجی کریمی

تبریز

 %25تخفیف -جراح  -دندانپزشک

34428071

حضرت سجاد  -طبقه 3A

خ راه آهن -چهارراه خطیب -اول خ دامپزشکی  -ساختمان
آسا -طبقه 2

3542873209147731835

خ 17شهریور جدید -مابین تقاطع طالقانی و شریعتی-

دکتر مهران افخم نیا

تبریز

دکتر یوسف مقتدر

تبریز

دکتر محمدتقی خسروشاهی

تبریز

چهارراه آبرسان -برج سفید - 1طبقه5

دکتر رضا توکلی

تبریز

باغمیشه -جنب آتش نشانی  -مجتمع پزشکی باغمیشه

دکتر صفیه واحدی نیا

تبریز

دکتر بایندور صفری

تبریز

دکتر ولی علیزاده

تبریز

روبروی برج امپراطور -مجتمع پزشکی کسری طبقه 1
چهارراه منصور -ضلع شرقی برج ابریشم  -ساختمان پاراما
طبقه سوم واحد 4

هفده شهریور جدید -مابین طالقانی و شریعتی  -روبروی برج
امپراطور -مجتمع پزشکی کسری  -طبقه اول
17شهریور جدید -جنب برج امپراطور -ساختمان ذکریای
رازی طبقه2
خ طالقانی  -روبروی مصلی -اول ارک جدید -ساختمان
سپید -طبقه3

 %30تخفیف -جراح  -دندانپزشک

35541458

 %20تخفیف -جراح  -دندانپزشک

33361215

 %25تخفیف -جراح -دندانپزشک و
ایمپلنتولوژیست

33370962-33351773

 %10تخفیف -جراح -دندانپزشک

36685937

 %35-40تخفیف -جراح -دندانپزشک

35541458

 %50تخفیف -جراح -دندانپزشک

 %10تخفیف -جراح -دندانپزشک

3557184309149190535
3554219009143136486

خ آخونی  -روبروی گلفروشی امام رضا(ع) -جنب مدرسه عمار

دکتر رضا شعبانی

تبریز

دکتر محمدرضا آقاخانی

تبریز

دکتر علی ورکوهی

تبریز

چهارراه آخونی  -طبقه باالی مسجد طالقانی

دکتر اصغر قسمتی

تبریز

چهارراه آبرسان -ساختمان اسکان -2طبقه 2واحد2A

دکتر بابک صالح زاده

تبریز

 مجتمع پزشکی عمارشریعتی جنوبی -روبروی دبیرستان پروین اعتصامی-طبقه
دوم پیتزا2000

هفده شهریور جدید -نرسیده به چهارراه باغشمال -ساختمان

 %20تخفیف -جراح -دندانپزشک

32860770

 %20تخفیف -جراح -دندانپزشک

35550696

 %60تخفیف -جراح  -دندانپزشک و
ایمپلنتولوژیست
 %20تخفیف -جراح  -دندانپزشک و
ایمپلنتولوژیست

34438377

33355636-33355551

 %25تخفیف -جراح -دندانپزشک

35533073

دکتر وحید قاسم زاده

تبریز

چهارراه آبرسان -ساختمان برج سفید -طبقه  2واحدH

 %10تخفیف -جراح -دندانپزشک

33351224

دکتر آزیتا ولی الهی

تبریز

هفده شهریور جدید  -تقاطع طالقانی -ساختمان پارسا

 %30-50تخفیف -جراح -دندانپزشک

35532149

آبان طبقه 6واحد6

خ پاستور جدید  -ساختمان بهنام طبقه اول

دکتر محمد ابراهیم چاره جو

تبریز

دکتر حسین لطفی نیا

تبریز

دندانپزشکی سینا

تبریز

دروازه تهران  -سه راهی ولی عصر  -برج سینا طبقه8

مجتمع پزشکی امید

تبریز

خ دامپزشکی -خ ورزش -نرسیده به تاالر شهرداری

مطب پزشکان ولیعصر

تبریز

خ  17شهریور جدید -روبروی کلینیک فرهنگیان -ساختمان
مهر  -طبقه 3

 %30تخفیف -جراح -دندانپزشک

 %50تخفیف -متخصص روانشناسی بالینی

 %20تخفیف -مجهز به پیشرفته ترین و
مدرن ترین تجهیزات دندانپزشکی
 %20تخفیف -پزشک متخصص ،پزشک
عمومی ،تغذیه و رژیم درمانی  ،روانشناسی
و زنان و زایمان

3553530809144050060
3557209509144015140

33272424-25

3441606409143033588

 %20-40تخفیف -ارائه خدمات پزشکی
چهارراه آخونی  -اول خ آخونی  -روبروی داروخانه دکتر

عمومی و متخصص ،دندانپزشکی،

مهدیخانی  -زیر زمین تاکسی آزاده

روانشناسی  ،کودکان  ،زنان وزایمان ،

32901048

تزریقات و پانسمان
مطب پزشکان خاتم
االنبیاء(ص)

 %30-40تخفیف  -ارائه خدمات پزشکی،
تبریز

چهارراه دامپزشکی  -جنب قنادی پرنیان

حجامت به روش طبی و تزریقات و پانسمان

شرکت تعاونی خدمات
بهداشتی درمانی 1082
(درمانگاه سهند)

دندانپزشکی ،مامایی،متخصص ارتودنسی،

32899670

سهند

محله - 3طبقه فوقانی پاساژ ولی عصر

 %30-40تخفیف  -ارائه خدمات پزشکی و
آزمایشگاه

33444410-13

درمانگاه حکیم

تبریز

میدان ساعت -اول ارتش جنوبی  -جنب بانک پاسارگاد

درمانگاه شبانه روزی نگین

سهند

شهر جدید سهند -فاز 2فلکه نگین

درمانگاه شبانه روزی رسالت

تبریز

درمانگاه شبانه روزی مهتاب

تبریز

ولیعصر -انتهای خیابان تختی شرقی -اول خیابان استاندارد

درمانگاه شبانه روزی اقبال

تبریز

خ رسالت -جنب مسجد امام حسن -نبش کوی سوسنگرد

سردرود

خیابان امام روبروی بانک کشاورزی

 %30-40تخفیف  -ارائه خدمات بوسیله
پزشکان متخصص و عمومی

35565563

 %10-20تخفیف -داخلی ،پوست و

خ امام خمینی  -روبروی خ شهید جدیری(پشت آجیلی
برادران)

زیبایی ،دندانپزشکی ،تغذیه ،بخش عمومی ،

333408500-1

مامایی و روانشناسی
 %30تخفیف  -جراحی ،زنان و زایمان،
کودکان ونوزادان ،تغذیه ،خدمات پرستاری

33362937

و دندانپزشکی
 %20تخفیف  -آزمایشگاه ،فیزیوتراپی،

33273057-33292189-

دندانپزشکی

33339855

 %25-40تخفیف -ارائه خدمات پزشکی،
دندانپزشکی ،پرستاری ،مامایی و تغذیه

34423330

 %10-20تخفیف -پوست ومو ،داخلی،
درمانگاه تخصصی شبانه
روزی پارسا

زنان و زایمان ،کودکان ،ارتوپدی ،چشم،
طب فیزیکی ،توانبخشی ،علوم تغذیه و رژیم
درمانی ،روانشناسی ،آزمایشگاه و
دندانپزشکی

34213566-34213969

درمانگاه شبانه روزی پاستور

مطب پزشکان شهرک امام-
دکتر بهزاد نیکزاد
کلینیک پزشکی دکتر
مرتضی سعادت خواه
مرکز تخصصی و فوق
تخصصی چشم پزشکی مهر
کلینیک شهریار (دکتر
غالمرضا سلیمانیان)

تبریز

تبریز

تبریز

خیابان آزادی -نرسیده به نصف راه -اول خیابان دکتر قریب
(کوی فیروز)

 %20تخفیف برای ویزیت پزشک  ،مامایی و
خدمات پرستاری %10-الی  %20تخفیف
برای خدمات دندانپزشکی

آدرس  :1شهرک امام روبروی نان ماشینی -بلوک73

 %10-30تخفیف  -ارائه خدمات بوسیله

آدرس:2شهرک امام -روبروی کوچه پستخانه -بلوک90

پزشکان متخصص و عمومی

دروازه تهران -سه راهی ولیعصر(خ ولیعصر جنوبی) -ساختمان
کوثر طبقه دوم

تبریز

خ طالقانی  -بعد از مصلی  -نرسیده به چهارراه  17شهریور

تبریز

ولیعصر -خیابان شهریار شمالی  -جنب بانک ملت

34435515

32893958-32894008

 %30تخفیف  -پزشک خانواده ،داخلی،
کودکان و ارائه مشاوره های بهداشتی و

33333092

درمانی معاینه
 %10-50تخفیف  -اولین و مجهزترین
مرکز خصوصی چشم پزشکی در شمالغرب

35532791-5

کشور
 %25-40تخفیف  -جراح و متخصص چشم

33317978

کلینیک تخصصی چشم
پزشکی دکتر غالمرضا

تبریز

خ عباسی  -جنب بیمارستان نیکوکاری -ساختمان اطبا طبقه  %25-40 3تخفیف  -جراح و متخصص چشم

36567796-36572201

سلیمانیان
فیزیوتراپی ایثار(صدرا )

تبریز

بلوار استاد شهریار  -نبش خ گلکار -داخل مجتمع فرهنگی

 %15تخفیف  -فیزیوتراپی ،توانبخشی ،

ورزشی صدرا

کاردرمانی ،گفتاردرمانی  ،حرکات اصالحی

33285206

فیزیوتراپی حافظ

مرکز جامع توانبخشی
پزشکی توان افزا

دکتر رضا نبی الهی

تبریز

تبریز

تبریز

چهارراه باغشمال -اول  17شهریور -ساختمان 10

 %40تخفیف  -ارتوپدی ،نورولژی،
روماتولوژی وآسیب های ورزشی

35551133

خ شریعتی جنوبی -تقاطع پاستور  -ساختمان آریا -طبقه

 %30-40تخفیف -فیزیوتراپی ،توانبخشی ،

35579204-

پایین بانک کوثر

کاردرمانی ،گفتاردرمانی  ،حرکات اصالحی

09144174072

چهارراه باغشمال -اول  17شهریور جدید -ساختمان 10
طبقه4

 %20تخفیف  -درمان دیسکوپاتیهای
کمری و گردنی ،دردهای مزمن ستون

35570945

فقرات ،اندامها و مفاصل  ،بیماریهای ارثی و
 %30تخفیف  -نوارعصب و عضله
(الکترومیوگرافی) ،درمان و توانبخشی

دکتر اسمعیل محمدی
پاینده

تبریز

خ 17شهریور جدید -تقاطع طالقانی  -ساختمان امروز -طبقه5

بیماریهای اسکلتی ،عضالنی  ،آرتروز مفاصل
دیسک گردن و کمر  ،دردهای مزمن با

35536203-35536418

استفاده از روشهای غیر جراحی و طب

مرکزفیزیوتراپی و لیزر
درمانی ثانی
کلینیک فیزیوتراپی و لیزر
درمانی نیکان

تبریز

تبریز

خ شهریور قدیم  -نرسیده به تقاطع الله زار  -جنب اتاق
تعاون استان -ساختمان یکان طبقه1
خ آزادی -خ گلگشت  -اول خیابان عطار نیشابوری  -جنب
بیمه البرز

سوزنی
 %40تخفیف -درمان آرتروز ،دردهای
مفاصل  ،سکته مغزی  ،شکستگی ها و
بیماری های روماتیسمی
 %40تخفیف -فیزیوتراپی بیماریهای مغر و
اعصاب ،ارتوپدی ،روماتولوژی ،گفتاردرمانی،
ماساژدرمانی

3554797109144022657

33358826

کلینیک فیزیوتراپی بوعلی

فیزیگو مرکز جامع طب
فیزیکی و توانبخشی گلباد
رادیولوژی و سونوگرافی
تبریز
کلینیک تخصصی رادیولوژی
و سونوگرافی دکتر قادری

تبریز

چهاررراه الله  -خ شهید زبردست(ساالری) -جنب کوچه
شهید آقاجانزاده -پ2

 %35تخفیف

34777023-34777104

 %40تخفیف -درمان بیماریهای مفاصل،
تبریز

خ آزادی  -خ گلباد  -برج گلباد

تبریز

خیابان منجم  -روبروی بهار

استخوان ،عضالت ،دیسک ،ستون فقرات و

333349620- 33373124

اعصاب محیطی

تبریز

آزمایشگاه دکتر اسماعیلی

تبریز

آزمایشگاه قائم

تبریز

آزمایشگاه آراد

تبریز

خ 17شهریورجدید -نرسیده به فلکه باغشمال -ساختمان
شیشه ای آبان پالک 17طبقه اول

 %30تخفیف

32816888

 %10-15تخفیف

35535777

روبروی تراکتورسازی  24 -متری رواسان  -روبروی کوی امام

 %10تخفیف  -انجام آزمایشات روتین

حسین

تخصصی و فوق تخصصی

خ ارتش جنوبی -نرسیده به چهارراه باغشمال -ساختمان قائم

 %10-20تخفیف  -آزمایش های تخصصی

طبقه 4

و فوق تخصصی

خ 17شهریور جدید  -مابین بستنی وحید و چهارراه 17

 %20تخفیف  -انجام آزمایشات روتین

شهریور -نرسیده به بانک ملی جنب پست مخابرات

تخصصی و فوق تخصصی

34244020

35531983

35543698

خ آزادی -بین خیابان گلگشت و گلباد  -ساختمان گلباد-

 %20تخفیف  -انجام جدیدترین آزمایشات

باالی سونوگرافی گلباد

تخصصی و فوق تخصصی

آزمایشگاه دکتر آرمی

تبریز

آزمایشگاه مرکز مهر

تبریز

جاده ائل گلی  -میدان امام رضا(ع)

آزمایشگاه یاس

تبریز

خ 17شهریور جدید -تقاطع طالقانی

آزمایشگاه دکتر عرفان

تبریز

آزمایشگاه تشخیص طبی و
پاتولوژی آسیا

تبریز

آزمایشگاه صدر

تبریز

آزمایشگاه البرز

تبریز

 %10تخفیف  -انجام آزمایشات روتین
تخصصی و فوق تخصصی
 %20تخفیف  -آزمایش های تخصصی و
فوق تخصصی

خ ارتش جنوبی  -چهارراه باغشمال -روبروی بیمارستان

 %25تخفیف -انجام آزمایشات تخصصی و

الزهرا -ساختمان آفتاب طبقه2

فوق تخصصی

میدان سجادیه  -کلینیک هیراد -طبقه اول

 %15تخفیف -انجام آزمایشات روتین
تخصصی و فوق تخصصی

سرباالیی ولیعصر بعد از پل توانیر -ساختمان پزشکان صدر-

 %20تخفیف -تشخیص طبی -پاتولوژی با

طبقه 2

تجهیزات مدرن زیمنس

کوی ولیعصر -توانیر شمالی -فلکه گلپارک

 %20تخفیف  -انجام آزمایشات روتین
تخصصی و فوق تخصصی

33356081-33349598

33819107

35573378-9

35549274

33378952

33273784

33285081

آزمایشگاه پزشکی صفا

 %20تخفیف  -انجام آزمایشات روتین

33271039-

تخصصی و فوق تخصصی

09143142909

تبریز

دروازه تهران -سه راهی ولی عصر  -برج سینا -ط 3واحدc 1

تبریز

خیابان 17شهریور ،نرسیده به برج آذربایجان ،ساختمان مدیکا ارسال جواب از طریق تلگرام خون گیری در منزل و محل

 %25تخفیف  -انجام تمامی آزمایشات تخصصی و فوق
تخصصی ،پاتالوژی و نازایی ارسال جواب بصورت رایگان از

آزمایشگاه تشخیص پزشکی
مدیکا

طریق پست

)خط 041-35555444(6

کار
جواب دهی کمتر از  2ساعت برای موارد اورژانسی
دارای پارکینگ اختصاصی

مرکز مشاوره و خدمات
روانشناختی یاوران رشد

تبریز

کلینیک تخصصی خدمات
روانشناختی و مشاوره امید-

تبریز

سارا حسین پور ادی وند

موسسه روانشناسی کودک و
خانواده آرامش اندیشه سبز

عینک نادر

تبریز

تبریز

خ امام -چهارراه شهید بهشتی100 -متر بطرف چهارراه
آبرسان -ساختمان سامان طبقه3

 %20تخفیف  -مشاوره ازدواج ،آزمون های
هوش و شخصیت  ،سالمت روانی و سازش
و ...

خ  17شهریور جدید -روبروی بستنی وحید -ساختمان بهار-

 %20تخفیف  -مشاوره پیش از

طبقه  - 1واحد1

ازدواج،خانواده و زناشوئی ،طالق

خ17شهریور  -روبروی بستنی وحید -دربند مه پیکرپ 1طبقه
3

میدان ساعت  -اول ارتش جنوبی -روبروی برج ساعت -جنب
بانک سپه

33363730-33373718

35558699

 %20تخفیف  -مشاوره سالمت روانی و
سازش و درمان اختالالت روانشناختی،

35575849

ازدواج و خانواده و مهارت های زندگی

تخفیف ویژه

3555458909143144250

عینک طبی مهراد(موسوی)

موسسه عینک سازی چشم

تبریز

خ  17شهریور جدید -روبروی آموزش و پرورش ناحیه2-
ساختمان خاتم

 %20تخفیف

3556780209143153206

تبریز

خ شریعتی جنوبی -کوچه ارک -پالک - 1بازار بزرگ ارک

 %25تخفیف

35558846

عینک بهداد

تبریز

خیابان عباسی -ایستگاه حاج هاشم -روبروی بانک سپه

 %30تخفیف

36565696-09148694923

عینک امپراطور

تبریز

خ امام  -روبروی پارکینگ طبقاتی تربیت

 %25تخفیف

عینک طبی پیمان

تبریز

خ امام خمینی (ره) -روبروی تربیت

 %30تخفیف

عینک مهراد

تبریز

خ امام خمینی (ره) -روبروی تربیت

 %30تخفیف

آذین

مراکزآموزشی

3553201509141147957
3557163209144149301

35545875

مرکز آموزش علمی
کاربردی خانه کارگر تبریز

تسهیالت ویژه  -پذیرش بدون
تبریز

بلوار منجم -خ  42متری شهید ظهیری(قالیچیلر)

تبریز

بلوار منجم -خ  42متری شهید ظهیری(قالیچیلر)

کنکوردانشجو در مقطع کاردانی و

32842236-9

کارشناسی
رایگان ویژه اعضاء  -برگزاری بیش از 70

مرکز آموزش خانه کارگر
تبریز(دوره های کوتاه مدت)

دوره آموزشی کامپیوتر ،زبان انگلیسی ،
حسابداری و هنر بصورت رایگان

32842236-9

()www.khanehkargar.ir
راهنمایی  -دبیرستان و
هنرستان کاردانش

تبریز

غیردولتی فن و دانش
مراکز آموزشی جهاد
دانشگاهی تبریز

تبریز

بلوار منجم -خ شهید ظهیری(قالیچیلر) -پشت مرکز آموزش  %15تخفیف  -با مجوز رسمی از آموزش و
خانه کارگر تبریز
پرورش ناحیه  2تبریز
مرکز :1مرکز نصف راه -کلینیک کوثر  -اول کوی فیروز
مرکز :2مرکز آبرسان -خ امام -کوی بزرگمهر

 %10-20تخفیف  -دوره های عمومی و
تخصصی کامپیوتر و زبان

332826466

33370421- 34440038

واحد برادران :میدان ساعت -روبروی موزه آذربایجان -کوچه
بنیاد علمی آموزشی قلم چی

تبریز

دل حامد -دبیرستان مشکات واحد خواهران -چهارراه منصور %20 -تخفیف فقط در آزمون های طول سال 35564642- 33379433
تقاطع حافظ و ماراالن -روبروی بیمه البرز-آموزشگاه صدرا

 %15تخفیف  -دپارتمان زبان های خارجی،
مجتمع فنی تهران (
دیباگران) نمایندگی تبریز

تبریز

خ آزادی -مابین گلباد و گلگشت  -روبروی رادیولوژی گلباد

فناوری اطالعات و ارتباطات  ،وب و تجارت
الکترونیک  ،هنر و معماری و مدیریت و
حسابداری

33350077

سازمان مدیریت صنعتی
آذربایجان
دبیرستان و هنرستان
کاردانش پسرانه فجر

مدرسه راه دور طوبی

موسسه آموزش از راه دور
پیام سبز

تبریز

تبریز

چهارراه آبرسان -جنب هتل تبریز -کوی پناهی -نبش کوچه

 %15-25تخفیف  -برگزاری دوره های

فروردین پ2

عمومی و تخصصی

خ آزادی -انتهای زیرگذر طالقانی به طرف شریعتی  -روبروی
دانشگاه هنر -جنب قنادی شاه توت

تبریز

خیابان انقالب نرسیده به خلیل آباد دبیرستان باقرالعلوم

تبریز

خ شریعتی جنوبی -کوچه مهران -روبروی هنرستان نبوت

 %10تخفیف  -روزانه و بزرگساالن

آموزشگاه زبان بیان

 %15تخفیف  -مقاطع راهنمایی ،دبیرستان

35544852-

و پیش دانشگاهی

09143008523

مجتمع خطیبی  -ساختمان سیمرغ مرکز :2تبریز-فلکه فجر به
طرف شهرک نور -روبروی ایستگاه ابوذر  -پایین تر از باشگاه

برای تمامی سنین

جهان
آموزشگاه زبان های خارجی
پرهامی
آموزشگاه زبان های خارجی
علم روز
آموزشگاه زبان های خارجی
گلدیس

شبستر

تبریز

خ استاد جعفری -بلوار معلم

تبریز

09148147470

 %15تخفیف  -روزانه و بزرگساالن

 %10تخفیف  -دوره های زبان انگلیسی

اول خ رسالت -ساختمان شماره  104طبقه اول

35418018-

32352976

مرکز :1اول راسته کوچه  -جنب دربند مسگرزاده -روبروی
تبریز

33379954-59

 %30تخفیف  -زبانهای انگلیسی ،فرانسه،
آلمانی ،ایتالیایی و ترکی استانبولی

352501810914757402634465385

42423363

 %30تخفیف  -مکالمه زبان انگلیسی (

32871082-

خردساالن ،کودکان و بزرگساالن)

09141083877

واحد  1خواهران :تبریز -ولیعصر  -خ پروین اعتصامی واحد 1

 %20تخفیف  -کودکان  ،نوجوانان و

برادران :تبریز -نصف راه جنب مخابرات

بزرگساالن

33333233- 34405283

موسسه زبان های خارجی
چیت سازان
آموزشگاه زبان های خارجی
محقق

آموزشگاه زبان سفیر دانش

دبیرستان غیردولتی
دخترانه طلوع دانش

تبریز

تبریز

تبریز

تبریز

دبستان و پیش دبستان
هوشمند دخترانه ندای

تبریز

شمس
پیش دبستان و کودکستان
آنا

تبریز

باغشمال -نرسیده به تقاطع حافظ-روبروی اداره ورزش -

 %15تخفیف  -کودکان  ،نوجوانان و

جنب بیمه کوثر

بزرگساالن

خیابان ارتش جنوبی -روبروی پست مرکزی  -جنب ایما فیلم

مرکز :1نصف راه -ابتدای کوی اشکان مرکز :2تبریز -آبرسان-
روبروی اداره ارشاد

فن آوران

بزرگساالن

 %30تخفیف  -مکالمه  .ترمیک  .فشرده

خ طالقانی  -نرسیده به  17شهریور جدید  -روبروی خانه

 %20تخفیف  -دوره تحصیلی دوم

معلم شماره2

دبیرستان و کنکور چهارم

نرسیده به سه راهی ولیعصر  -خ آزادی22 -متری دانش

 %10تخفیف  -برگزاری کالسهای تقویتی

پ108

برای ثبت نام کنندگان بصورت رایگان

آخونی  -نرسیده به فلکه دامپزشکی -روبروی بانک مسکن
شعبه امیرکبیر پ121

35431110

34420884-33366825

35553183-35554046

3324113409143063110

 %30تخفیف  -اخذ و تحویل نونهاالن عزیز
با سرویس های مطمئن و مجرب در محل

32891638

کار
 %30تخفیف  -دارنده گواهینامه مدیریت

مجتمع پیش دبستان و
دبستان دخترانه غیردولتی

 %20تخفیف  -کودکان  ،نوجوانان و

35555541

تبریز

خ آزادی  -جنب بانک ملی گلباد -کوچه شهریار -پ3

کیفیت  ISO 9001:2008از سازمان
جهانی AGS

33347905

پیش دبستانی و دبستان
دخترانه دانیال
موسسه مهد قرآن و عترت
امام هادی(ع)
موسسه آموزش از راه دور
پسرانه فجر
موسسه آموزش از راه دور
پسرانه شتاب
آموزشگاه زبان های خارجی
نیاز
موسسه زبان های خارجی
جام جم سهند
آموزشگاه زبان های خارجی
شتاب نو

تبریز

سهند

تبریز

تبریز

ولیعصر جنوبی  -انتهای خ سعدی  -بر جاده باسمنج -پشت
آپارتمانهای آسمان تبریز

 %30تخفیف

ابتدای شهر سهند -روبروی بانک ملی -جنب مزار شهدای

 %15-20تخفیف -دارای مجموعه پیش

گمنام

دبستانی ،دبستان و کالس های فوق برنامه

خ 17شهریور  -کوچه حاج جبار نائب -جنب داروخانه دکتر
موحد

 %10تخفیف -راهنمایی ،دبیرستان

3329962409149070092

33431321

3553651409148147470

چهارراه باغشمال-خ  17شهریور جدید -اول مقصودیه-

 %10تخفیف -مقاطع راهنمایی ،دبیرستان

35537726-

روبروی بانک سپه -طبقه فوقانی سی تی اسکن تبریز

و پیش دانشگاهی

09143135435

تبریز

خیابان مفتح -میدان تالش

سهند

فاز - 2میدان شهرداری

تبریز

فلکه ستارخان -اول خیابان توکلی -جنب مدرسه آزادگان

 %20تخفیف -انگلیسی ،فرانسه و ترکی
استانبولی

 %30تخفیف-پسرانه -دخترانه

32339811

3345033309375941797

 %50تخفیف برای ورودی های ترم جدید-
مکالمه زبان انگلیسی برای رده های سنی
مختلف

32668476

زبانکده صدای تبریز

آموزشگاه زبان های خارجی
شهریاران

تبریز

تبریز

خیابان شمس تبریزی -پایین تر از فلکه شکلی

آبرسان -خ  7تیر 18 -متر بیالنکوه  -باالتر از مسجد والیت
فقیه

برای تمامی سنین مبتدی تا پیشرفته

مرکز آموزش پارسامهر تبریز

تبریز

آموزشگاه زبان دخترانه تکتم

تبریز

خ 17شهریور قدیم -مابین ابوریحان و قطران پالک11

سهند

بلوار دکتر حسابی  -باالتر از فلکه شهریار

دخترانه و پسرانه تاپ
آموزشگاه زبان های خارجی
تندیس دانش
کانون تخصصی زبان
موفقیت برتر

تبریز

تبریز

کودکان ،نوجوانان و بزرگساالن
 %20تخفیف  -دوره های زبان انگلیسی

خ منصور -اول قره باغی ها  -نبش کوچه چینی فروشان

آموزشگاه زبان های خارجی

 %10تخفیف  -مکالمه زبان انگلیسی

 %30تخفیف  -دوره های زبان انگلیسی
برای تمامی سنین
 %20تخفیف  -سطح مبتدی  ،متوسطه ،
پیشرفته و تافل
 %30تخفیف  -مکالمه بزرگساالن ،نوجوانان
و کودکان

32361012-32371686

36551155

33349823

34773531

33303049

چهارراه الله  -ابتدای خیابان الله -پایین تر از بانک ملی -

 %10تخفیف  -کودکان  ،نوجوانان و

34768219-

روبروی سونای رضوان پ141/1

بزرگساالن

09143018621

چهارراه ابوریحان -اول خ ابوریحان  -طبقه فوقانی پارچه

 %12-16تخفیف  -دوره های زبان انگلیسی

34787434-

سرای بهارک اصل -نبش کوچه نهندیان

برای تمامی سنین

09141051871

کانون زبان یکان

آموزشگاه زبان صباح

آموزشگاه زبان های خارجی
شکوه امید
آکادمی زبانهای خارجی
اوراسیا
موسسه فرهنگی آموزشی
زبان های خارجی نوین
مرکز مدرن آموزش زبان
های خارجی ماهور
آموزشگاه زبان انگلیسی
آذربایجان

تبریز

پاسداران -پل پاسداران -طبقه فوقانی قنادی آذریاشار

تبریز

چهارراه نادر  -اول کوچه باغ  -پ71

تبریز

فلکه منظریه20 -متری چهارم -روبروی تاالر کندو -پ 61

تبریز

تبریز

 %10تخفیف  -دوره های زبان انگلیسی

32604200-

برای تمامی سنین

09147894008

 %30تخفیف  -دوره های زبان انگلیسی

32805476-

برای تمامی سنین

09378953604

 %15تخفیف  -کودکان  ،نوجوانان و
بزرگساالن

34770070

خیابان حجتی  -مابین ایستگاه نجارآباد و بلوار معلم -محل

 %30تخفیف  -انگلیسی ،فرانسه ،آلمانی ،

32871411-

سابق مطب دکتر پناهپور

ترکی استانبولی  ،روسی  ،ایتالیایی

09144045947

 %10تخفیف

33336608-9

ولی عصر  -حد فاصل خ نظامی و پل توانیر  -جنب پل توانیر-
پ15

تبریز

یاغچیان -خ نور -روبروی بوستان نور  -پ 148

تبریز

چهارراه نادر -ضلع غربی باغ فجر -ساختمان  -112طبقه آخر

 %10تخفیف  -انگلیسی ،فرانسه ،آلمانی،
ترکی استانبولی

 %20تخفیف

33852017

32806048-32818850

موسسه زبانهای خارجی گل

تبریز

مجتمع فنی و حرفه ای عالی

تبریز

آموزشگاه فنی و حرفه ای
نورتبریز
آموزشگاه فنی و مهندسی
بامداد

گروه آموزشی ریزپرداز

آموزشگاه فنی و حرفه ای
آزاد آبی

پاستورجدید -بین بزرگمهر و سهند  -پالک13

چهاراه عباسی  -روبروی مجموعه ربع رشیدی  -جنب
تاسیسات هوشیارپ2

سهند

فاز - 2میدان شهرداری

تبریز

خ امام  -باالتر از منصور -روبروی پاساژ سبالن

تبریز

تبریز

 %10تخفیف -دوره های زبان انگلیسی
برای تمامی سنین
 %20تخفیف -آموزش طراحی دوخت
،تعمیر و نصب درب اتوماتیک ،مراقبت و
زیبایی مردانه  ،فناوری اطالعات و...

09147806798

 %10-15تخفیف -کامپیوتر -حسابداری-
اموراداری -آموزش تعمیر تلفن همراه

09149918306

 %20تخفیف -مهندسی برق -کامپیوتر-

33379533-

نرم افزار -عمران  -معماری و حسابداری

09146347177

شهرک یاغچیان -خ نور 18 -متری عماد -کانون فرهنگی
شهید یاغچیان

ربات ،هوافضا  ،شیمی) بصورت کامال عملی

اطلس

36586172-

33451461-

 %30تخفیف -مرکز آموزش خالقیت (

خیابان آزادی -مابین تقاطع طالقانی و ارتش  -جنب گلفروشی

33362040

33855109-0912809023

 %30تخفیف -برق ،عمران ،مکانیک،
اموراداری ،فن آوری اطالعات  ،گردشگری و

35403909-35400848

...
 %30تخفیف -آموزش برق صنعتی  ،سیم

آموزشگاه ماشین افزار

تبریز

ارتش شمالی -مابین بانک ملی و میدان ساعت -نرسیده به

پیچی ،نقشه کشی عمومی ساختمان،

35257423-35257436

اتاق بازرگانی

جوشکاری  ،گردشگری و کلیه مهارتهای

09144101219

کامپیوتر

مجتمع فنی دانش و صنعت

تبریز

شریعتی جنوبی -اول پاستور قدیم -باالتر از بانک صادرات  %25 -تخفیف-برق صنعتی ،علوم رایانه ،برق
پ39
ساختمان ،اتوکد و فتوشاپ و...

مجتمع فنی مهندسی البرز

تبریز

خ شریعتی جنوبی -نرسیده به چهارراه  17شهریور  -جنب  %25تخفیف -شبکه ،فناوری اطالعات ،برق
قنادی نیاگارا -ساختمان شماره2
و الکترونیک ،مدیریت صنایع امور مالی و...

مجتمع آموزشی و خانه

سهند

میدان مادر -مجتمع تجاری خدماتی گلدیس -طبقه 3واحد4

تبریز

خطیب  -بن بست افشار پ 4

مجتمع فنی نسل فردا

تبریز

خ آخونی  -روبروی سازمان انتقال خون -جنب مسجدالنبی

آموزشگاه رباتیک ماتریس

تبریز

آموزش کامپیوتر پارسا

تبریز

زبان گالبی
آموزشگاه فنی و مهندسی
واحد

خ امام خمینی  -باالتر از چهارراه منصور -به سمت آبرسان -
روبروی بانک مسکن  -ساختمان آرش -ط2

3476056409143168393

35555233-35536751

 %15تخفیف-آموزش برق ،کامپیوتر،

33448401-

حسابداری  ،زبان انگلیسی و ...

09147372353

 %50تخفیف-معماری ،عمران ،برق،

34452383-

مکانیک ،فناوری اطالعات و ...

09148447763

 %15تخفیف-کودکان  ،نوجوانان و
بزرگساالن

 %10تخفیف

انتهای شریعتی جنوبی -روبروی دانشکده پرستاری  -کوی

 %40تخفیف -کامپیوتر ،حسابداری ،عمران

سعدی

و مکانیک

34421910

3443453409144001257

35537617-35530076

آموزشگاه فنی و حرفه ای
آزاد فرهنگ
مجتمع فنی حرفه ای آزاد
سرآمد

تبریز

سه راه امین -باالی بانک تجارت -طبقه اول

تبریز

نرسیده به چهارراه باغشمال -روبروی ساختمان هلیا

مجتمع فنی منتخبان

تبریز

مجتمع فنی کلیک نو

تبریز

آموزشگاه پیشتازان

تبریز

آموزشگاه فنی آموزشی همت

تبریز

آموزشگاه فنی -کاربردی
تبریز

تبریز

نصف راه  -باالتراز بانک ملت -جنب مسکن زیبا  -کوچه
پروین زاده پ 5ط2

خ آزادی -کمربندی پایین تر از پمپ بنزین -نرسده به
زیرگذر چهارراه ماراالن پ 106طبقه 2

 %30-50تخفیف -نقشه کشی  ،کامپیوتر،

35537444-

گردشگری  ،امور اداری  ،حسابداری و ...

09143144011

 %10-70تخفیف -کامپیوتر  ،اتومکانیک،
برق ،حسابداری  ،امور اداری و ...
 %35تخفیف-کامپیوتر  ،شبکه  ،رباتیک،
عمران و معماری ،حسابداری و امور مالی و
بارگانی و گردشگری

بانک تجارت

3440495509149142604

 %30تخفیف-کامپیوتر  ،شبکه  ،رباتیک،
عمران و معماری ،حسابداری و امور مالی و

33377363-33377474

بارگانی و گردشگری

خ شریعتی جنوبی  -بین صائب و پاستور  -ساختمان سبز  %25 -تخفیف-کامپیوتر  -حسابداری  -نقشه
طبقه 3
کشی
خ قدس  -سه راهی قطران جدید -روبروی بانک ملی  -جنب

35530829-35552131

3475080509144048193

 %20-50تخفیف-کامپیوتر -کامپیوتر -
امور اداری -حسابداری -مهارت زبان

32842666

انگلیسی

شعبه :1خ امام روبروی دبیرستان طالقانی

 %10تخفیف-اعطای دیپلم رسمی -رشته

شعبه :2خ شریعتی جنوبی  -روبروی کوچه ارک پ222

های برق  ،عمران ،گردشگری  ،کامپیوتر و...

35573870-33353386

آموزشگاه فنی و حرفه ای
تکنیک برق

کانون فرهنگی هنری شاهد

آموزشگاه فنی و حرفه ای
آزاد آذرمد
مجتمع فنی و حرفه ای گل
مریم
آموزشگاه فنی و حرفه ای
آزاد آفاق
آموزشگاه فنی و حرفه ای
آزاد هنر آرا

مجتمع آموزشی جهان آرا

تبریز

خ امام -باالتر از دبیرستان طالقانی  -روبروی کاچیران -جنب  %20تخفیف -برق ساختمان  -سیم پیچی-
چاپ ناصر
نصاب و مونتاژ تابلوهای برق

33358142-33358139

تبریز

تبریز -خ شریعتی جنوبی  -کوچه ارک -روبروی پاساژ ارک %15-25 -تخفیف -دوره های هنری -زبان -
کانون فرهنگی ارشاد
کامپیوتر -فنی مهارتی و...

35551699-35555933

تبریز

ابوریحان -پایین تر از پارچه سرای بهارک -طبقه 2بانک

 %15تخفیف -آموزش خیاطی  ،فناوری

34752952-

کشاورزی

اطالعات و...

09144187616

 %10تخفیف -آموزش صنایع دستی،
تبریز

پاستور قدیم -جنب آموزشگاه رانندگی سمندپ5

تبریز

خ قره آغاج -روبروی مسجد حاج احمد -پ173

طراحی و دوخت ،ژورنال کاری ،گلدوزی،
گلهای متال و ...

تبریز

تبریز

3553118509143198729

 %30تخفیف -پداگوژی -مدیریت برنامه

32841238-

ریزی امور خانواده -کاربری گیاهان دارویی

09143075361

خیابان آزادی -ساختمان سنگی -خ ابوذر -باالتر از داروخانه

 %30تخفیف -پداگوژی -آموزش خیاطی ،

34768541-

استیفا

سرمه دوزی و..

09148524592

ولیعصر -پروین اعتصامی 12 -متری لیدا 10 -متری یاسمن %10 -تخفیف -پداگوژی -آموزش گلدوزی و
پ 15طبقه 1
مدیریت خانواده

3330289-09144054972

آموزشگاه پدیده گوهر
آذربایجان

 %25تخفیف -آموزش طال و جواهرسازی،
تبریز

خ ابوریحان -سه راهی پاستور -نبش کوچه دانایی مقدم پ 39طراحی طال و جواهرات بصورت سنتی و
کامپیوتر ،ریخته گری طال و جواهر و...

آموزشگاه کیک شکالتی

تبریز

آموزشگاه دنا

تبریز

پاستور جدید -مابین حافظ و تقاطع فدک ماراالن -جنب
هایپر آی هان -ساختمان آیدا پ75

 %10تخفیف-آموزش آشپزی و شیرینی پزی

چهارراه طالقانی -خ طالقانی -نرسیده به پاستور جدید -

 %10تخفیف-آموزش آرایش و پیرایش-

روبروی سونوگرافی دی

مراقبت و زیبایی

تبریز

حجتی -ایستگاه کریم آباد -روبروی مغازه های شهرداری

 %25تخفیف-آموزش آرایش و پیرایش

آموزشگاه چهره نگاران

تبریز

خ عباسی -پل توانیر -ساختمان الماس -طبقه زیرزمین

آموزشگاه عروسان

تبریز

آموزشگاه پونک

تبریز

آموزشگاه و سالن زیبایی
آذروقار

خ طالقانی  -نرسیده به آخر پاستور  -جنب رادیولوژی و
سونوگرافی دی
خ بهار -پایین تر از مسجد سفید -روبروی کوچه سعید
دیوان -کوچه ساعی پ140

 %30-35تخفیف-آموزش آرایش و پیرایش
و مراقبت زیبایی

 %50تخفیف-آموزش آرایش و پیرایش

 %30تخفیف-آموزش آرایش و پیرایش

3475194409149151857
3333530309149720597
3542433409144124184
3282279209354063223

36556111-09143166135

3543000209143114082
3281250009148361391

آموزشگاه پویامهر

تبریز

خ خاقانی  -خیابان مدرس (بهادری) -کوچه صاحب جم

مجتمع آموزشی فنی و
حرفه ای شهیر(کابوک

تبریز

اول خ عباسی -نبش کوچه میرآقا -ایستگاه میرآقا پ419

سابق)
آموزشگاه مه سماء

تبریز

آموزشگاه بهاران

تبریز

آموزشگاه هنری الهام

تبریز

مجتمع آموزشی تقدیس

تبریز

مجتمع فنی و حرفه ای آزاد
بی بی ناز

تبریز

خیابان مفتح -سه راه توکلی -جنب دبستان  29بهمن پ5

خ آذربایجان -خ استاد جعفری  -جمشیدآباد -جنب صوتی و
تصویری صمد
نصف راه -جنب بانک سپه -کوی تبریز نو -کوچه شهید
دباغی پ 2

 %20تخفیف-آموزش طراحی دوخت و

35241358-

صنایع دستی

09144008415

 %20تخفیف-آموزش خیاطی ،صنایع غذایی

35258328-

و صنایع دستی

09143457616

 %30تخفیف-آموزش آرایش و پیرایش و

32349809-

صنایع دستی

09369609593

 %30تخفیف-آموزش آرایش و پیرایش

32885235

 %30تخفیف -آموزش جواهر دوزی ،شفق
دوزی ،ایرلندبافی  ،خیاطی ،صنایع
دستی،آشپزی و…

خیابان منجم -ایستگاه ناصر -نبش حجتی -ساختمان روشن

 %10تخفیف -آموزش طراحی دوخت و

ط1

صنایع دستی

آبرسان -کمربندی -نرسیده به زیرگذر ماراالن -جنب مسجد  %15-20تخفیف -آموزش صنایع غذایی و
صاحب الزمان(عج)
طراحی دوخت

3443336409143157467
3282983209147350872
3336031209144037047

خ آخونی-بازارچه امیرکبیر -خ فرهنگ -ایستگاه خط کریمی-

آموزشگاه اطهر

تبریز

آموزشگاه اسماعیلی

تبریز

حجتی -ایستگاه نجارآباد-روبروی قنادی خرم روز

تبریز

مابین چهارراه بهار و چهارراه حجتی  -جنب مسجد قدس

آموزشگاه علمی آزاد
دخترانه قلم گستر

مرکز کنکور بهار دانش

آموزشگاه علمی آزاد
دخترانه انگیزه برتر
رشته هنری و تخصصی
سفال و سفالگری

تبریز

تبریز

تبریز

جنب لوازم خانگی تقی زاده ط2پ2

 %20تخفیف-آموزش آرایش و پیرایش

 %20تخفیف -آموزش آرایش و پیرایش

 %15تخفیف -کالسهای تقویتی و جبرانی ،
کالسهای حسابداری و کامپیوتر و...

3286134209144106762
3289738409148882518

32842096

شریعتی جنوبی -روبروی پیتزا -2000جنب دبیرستان

 %20تخفیف -قویترین و پیشتازترین مرکز

توحید طبقه اول پ198

کنکور

09147894008

کوی الهی پرست  -پشت هتل شهریار -اول  24متری سابق

 %15تخفیف -دبیرستان تمامی رشته ها و

33328785-

پ43

کنکور

09149050108

خ امام -تقاطع رضانژاد به طرف تقاطع فدک  -کوی
باصر پ24

استخر و سونا

آموزش رایگان توسط گروه سفالگری اویقو

35544933-

3343456309149155658

استخر و سونای  29بهمن

خ باغشمال  -روبروی استادیوم تختی

تخفیف ویژه  -ویژه بانوان

35562999

تبریز

شهرک امام -جنب کالنتری 18

 %40تخفیف

32867559

استخر و سونای شهید مدنی

تبریز

خ دارائی  -روبروی رستوران ایپک یولی ( سامان میدانی)

 %40تخفیف

35245940-0936086272

استخر و سونای آبادگران

تبریز

 %50تخفیف

33381260

استخر و سونای طبی رسالت

تبریز

تخفیف ویژه

34471846-7

استخر و سونای میرداماد

تبریز

میرداماد -جنب پارک  -مجتمع ورزشی میرداماد

 %20-50تخفیف

33822002

استخر و سونای رضوان

تبریز

بلوار آزادی -چهارراه الله -اول خ شهید اشرفی الله

 %20تخفیف

34433167

تبریز
استخر و مجموعه ورزشی
کارگران تبریز

تبریز

آزادی  -نرسیده به ساختمان شیخ الرئیس -خ شهید جدیری
جنوبی
انتهای خ رسالت -جنب مخابرات شهبد باکری  -پشت مجتمع
فلزکاران

استخر سرپوشیده گلستان

تبریز

آخر پاسداران -شهرک اطلس

 %20-50تخفیف

32629505

استخر صدرا

تبریز

خ گلکار -مجتمع صدرا

 %40تخفیف

33285211-2

استخر پارا المپیک

تبریز

میدان منظریه -جنب استخر کوثر

تخفیف ویژه

34762565

تبریز

اول خیابان ششگالن -جنب بانک صادرات

 %40تخفیف

35245450-35261697

تخفیف ویژه

32660661-32673842

 %50تخفیف

32860056-32883948

 %50تخفیف

33399933

استخر طبقاتی و سونای
دلفین سفید

میدان ستارخان(یکه دکان) -به طرف خ راثی حق ( چشمه

مجتمع ورزشی رفاهی حر

تبریز

استخر آذربایجان

تبریز

خ آذربایجان -مابین بهار و آخونی -جنب تاالر آذربایجان

استخر پیام مخابرات

تبریز

زعفرانیه -میدان افالک نما -جنب بیمارستان بین المللی

لی باغ)  -جنب کوی آسیا

استخر چیچک

تبریز

جنب ترمینال تبریز -مجتمع رفاهی خدماتی چیچک

پارک آبی تبریز

تبریز

یاغچیان  -خیابان توحید

آبگرم معدنی مدرن پهن لو

سرعین

میدان سهند  -خ پهنلو

بیمه دانا

تبریز

 %50تخفیف

34794056

جهت دریافت کارت تخفیف به فروشگاه تعاونی
مصرف کارگران صنوف خانه کارگر به آدرس:
چهارراه آخونی روبروی مسجد طالقانی مراجعه

33853040

فرمائید.

تخفیف ویژه

045-33221214-15

مراکز خدماتی

بیمه کارآفرین

تبریز

بیمه البرز

تبریز

خ ابوریحان  -سه راهی پاستور

تسهیالت اقساطی ویژه  -نمایندگی

34792644-

جباری( حالجی) کد1184

09141161124

خ امام خمینی  -ایستگاه باال حمام -روبروی کاچیران -دفتر

تسهیالت اقساطی ویژه  -نمایندگی نیک

پیشخوان دولت

رفتار کد 2324

خ ارتش -پایین تر از پست مرکزی -کوچه احمدنژاد -طبقه

تسهیالت اقساطی ویژه  -نمایندگی زمانلو

فوقانی آلومینیوم حکمتی

کد 5380

33365588

35431687

بیمه رازی

تبریز

بیمه آسیا

تبریز

بیمه پاسارگارد

تبریز

بیمه ایران

تبریز

بیمه ایران

تبریز

بیمه کارآفرین

تبریز

بیمه پارسیان

تبریز

ولیعصر  -فلکه بازار -ابتدای شهریار شمالی 10 -متری نیلوفر

تسهیالت اقساطی ویژه  -نمایندگی زارع

33325494

چهارراه  17شهریور -ابتدای  17شهریور جدید -جنب بانک

تسهیالت اقساطی ویژه  -نمایندگی نیک

35537795-

ایران زمین پ17طبقه زیرزمین

پور کد3014

09149101760

ولی عصر  -فلکه بزرگ  -روبروی بانک صادرات  -طبقه

تسهیالت اقساطی ویژه  -نمایندگی بخش

33325551-

فوقانی مطب دکتر یعقوبی

زاده

09143165863

تسهیالت اقساطی ویژه -نمایندگی نوراللهی

35432999

شرقی پ 31

خ آزادی  -چهارراه حافظ  -نبش ورودی حافظ  -روبروی
بانک سپه

خ ماراالن -پایین تر از ایستگاه غیاث  -روبروی دبستان فارابی -تسهیالت اقساطی ویژه  -نمایندگی فریور
نبش کوچه خانپور
راد کد 31926

میدان ستارخان -یکه دکان -جنب عکاسی عارف  -طبقه اول

33365373-33364185

تسهیالت اقساطی ویژه -نمایندگی حیدری

32662201-

کد 2955

09146551120

کمربندی میانی  -باالتر از چهارراه بهشتی  -نرسیده به میدان تسهیالت اقساطی ویژه -نمایندگی سنندل
تیر -جنب اتوگالری 90
کد 546370

3541315009141198075

بیمه آرمان

تبریز

بیمه ایران

تبریز

شرکت نمایندگی تأمین
آسایش آینده ( بیمه آسیا)

بیمه ایران

تبریز

تبریز

بیمه ایران

تبریز

بیمه معلم

تبریز

بیمه ایران

تبریز

نصف راه -خ کوچه باغ  -روبروی اتوگالری رضوانی (نرسیده به
بیمارستان محالتی)

تسهیالت اقساطی ویژه -نمایندگی پورعلی

پل قاری -اول ثقه االسالم  -جنب گل فروشی مزرعه طالیی تسهیالت اقساطی ویژه  -نمایندگی حسین
پ14
قهرمانی کد35252
چایکنار  -بطرف آبرسان -نرسیده به زیرگذر آبرسان -برج
سیاه و سفید  -ط3

تسهیالت اقساطی ویژه

3442762809199444414
3525618109143021358
3337884009141150039

خ آزادی  -نرسیده به طالقانی  -جنب قنادی پاپا -خ شهید

تسهیالت اقساطی ویژه  -نمایندگی

فتحی وند

معتمدی 33391

09148894389

خیابان جمهوری اسالمی  -روبروی استانداری -ساختمان

تسهیالت اقساطی ویژه  -نمایندگی پیمان

35241209-

امین طبقه اول واحد (102جنب روزنامه عصر آزادی)

کد 33552

چایکنار -از پل سنگی بطرف آبرسان -جنب کنارگذر -نرسیده تسهیالت اقساطی ویژه  -نمایندگی فراخور
به بانک سپه
3550

چایکنار -نرسیده به بلوار منجم – جنب زیر گذر – پالک 7
تلفن32673758 :

35410485-

09143162651
3336493109143109564

تسهیالت اقساطی بیمه اتومبیل
بازنشستگان و مستمری بگیران تامین
اجتماعی

-

تسهیالت اقساطی بیمه اتومبیل
بیمه آسیا

تبریز

میدان رسالت  -اول شهرک رازی

بیمه ایران

باسمنج

اول ورودی باسمنج -روبروی ایران خودرو

بیمه ایران

تبریز

بازنشستگان و مستمری بگیران تامین
اجتماعی -بیمه آسیا نمایندگی ذیجاه

وکیل پایه یک دادگستری
حسین بهروز
کارشناس رسمی قوه قضائیه
رسول وحید عبانیا
وکیل پایه یک دادگستری
نادر صدیقی
موسسه حقوقی و داوری
حامی حق صدرای تبریز

خ جمهوری اسالمی -میدان نماز(راسته کوچه) -طبقه فوقانی
دفتر خدماتی -پاساژ حافظ-طبقه اول پ19
ائل گولی -کوی فردوس -روبروی مسکن مهر 35 -متری

تسهیالت اقساطی ویژه  -نمایندگی3169

تسهیالت اقساطی ویژه  -نمایندگی مرادی

3449158509144173884
0413634372009143043720
3555384809142451033

 %40تخفیف -حقوقی ،کیفری ،خانواده و ...

09143028215

نصف راه  -نرسیده به آگاهی  -جنب تاالر کثیری  -برج

 %30تخفیف -مسائل ناشی از قانون کار،

34402577-

مهدیه طبقه 14واحد شرقی

قانون تامین اجتماعی وحوادث ناشی از کار

09144113218

تبریز

خ طالقانی  -نرسیده به چهارراه بهشتی  -روبروی بانک صادرات

 %30تخفیف -حقوقی ،کیفری  ،خانواده

تبریز

تقاطع  17شهریور و طالقانی -ساختمان امروز طبقه اول

تبریز

تبریز

چهارم شرقی پ 42ط5

 %20تخفیف -ارائه خدمات حقوقی ،کیفری
و خانواده با بهره گیری از وکالی مجرب
دادگستری

3540008009141164532
3554813009104004352

 %30تخفیف -مشاوره  ،تنظیم و اجرای
قراردادهای کارگری و کارفرمایی -مشاور روابط

مؤسسه حقوقی و مشاوره
سروش عدل تبریز( مجید

تبریز

مالیی)

سرباالیی ولیعصر نرسیده به فلکه شریعتی  -ساختمان افرا

کار و منابع انسانی ،اموربیمه ای واحد های

333271394-

طبقه6

خدماتی  ،صنعتی و تولیدی  -انجام کلیه مراحل

09143126858

و امورات بازنشستگی  -انجام و طرح دعاوی و
شکایات کارگری و کارفرمایی در اداره کار

کارشناس رسمی
دادگستری حبیب امانی
وکیل پایه یک دادگستری
محمود رضا کریمی
وکیل پایه یک دادگستری
فائزه مبرزاده
وکیل پایه یک دادگستری
یاسمن آقازاده
وکیل پایه یک دادگستری
ناصر علیزاده

تبریز

تبریز

خ طالقانی جنوبی -نرسیده به چهارراه بهشتی  -روبروی بانک
صادرات -دفتر وکالت نادر صدیقی
سرباالیی ولیعصر -جنب دادگستری مرکز -خ دادگر -کوچه
 10متری میخکپ10

تبریز

ولیعصر -فلکه بازار -مجتمع حقوقی ولیعصر

تبریز

دروازه تهران -جنب هتل مرمر -طبقه فوقانی پیتزا کیالنو

تبریز

باالتر از چهارراه منصور -نرسیده به میدان قطب -پاساژ
سبالن ط 6واحد603

 %20تخفیف

 %20تخفیف -حقوقی ،کیفری و ...

 %30تخفیف -حقوقی ،کیفری  ،جزایی ،
خانواده -ارائه خدمات با تعیین وقت قبلی

 %30تخفیف

 %30-50تخفیف -حقوقی ،جزایی و خانواده

09143146845

3331363709141161941

09147630085

3332692209144078280
3335408409144004180

کارشناس رسمی
دادگستری منوچهر مهدوی
وکیل پایه یک دادگستری
فریده اقبال
وکیل پایه یک دادگستری
صادق یزدانی
وکیل پایه یک دادگستری
قربان سیفی
وکیل پایه یک دادگستری
صفیه سیفی
موسسه حقوقی افق روشن
(منصور کارا)

تبریز

تبریز

تبریز

تبریز

تبریز

تبریز

موسسه مشاوره شغلی و
کاریابی غیر دولتی منصور
کارا

تبریز

خ آزادی -مابین چهارراه الله و ابوریحان  -مغازه های بازار روز

 %50تخفیف -رشته روابط کار ،تامین

پ12

اجتماعی و حوادث کار

شریعتی شمالی (سه راه امین) -روبروی کالنتری -16جنب
پاساژ - 110مجتمع تجاری کاروس
خ شریعتی جنوبی -جنب بانک رفاه -ساختمان امیرکبیر
طبقه3
خ ارتش جنوبی -خ پاستورجدید  -تقاطع حاج جبار نائب -
برج ضرغام طبقه 1
خ ارتش جنوبی -خ پاستورجدید  -تقاطع حاج جبار نائب -
برج ضرغام طبقه 1

 %50تخفیف -حقوقی ،کیفری  ،خانواده و...

 %20تخفیف -حقوقی ،جزایی و خانواده

 %40-50تخفیف -حقوقی ،قضائی  ،اداری

 %40-50تخفیف -حقوقی ،قضائی  ،اداری

09148932868

3557157709143181046

09141960065

3554155009144031034
3557077609104001493

خ آذربایجان  -نبش خ ورزش -نرسیده به روگذر آخونی -

 %30تخفیف -حقوق کار ،حقوق خانواده ،

34443894-

جنب نمایندگی مجاز فیلکو پ10

امور حقوقی ،امور اداری و خدماتی

09143145547

خ آذربایجان -نبش خ ورزش  -نرسیده به روگذر آخونی-

 %30تخفیف -ارائه خدمات مشاوره کار و

34390103-

جنب نمایندگی مجاز فیلکو -پ 6واحد1

اشتغال برای کارفرمایان و کارجویان

09144190258

کاریابی بنیاد کار

کاریابی بهکار

دفتر اسناد رسمی 178
تبریز
رستوران خانه کارگر تبریز با
مشارکت رستوران ایمانی

تبریز

تبریز

تبریز

تبریز

چهارراه الله -اول خ شهید زبردست -روبروی پلیس-10+
طبقه پایئن نمایشگاه اتومبیل تندر
شریعتی جنوبی -روبروی هنرستان توحید -ساختمان 209
طبقه اول
آخر طالقانی -معراج شرقی  -جنب مسجد حضرت موسی بن
جعفر (ع)
بلوار منجم -خ قالیچیلر -مجتمع آموزشی ،فرهنگی ،ورزشی
خانه کارگر

تخفیف ویژه

34414125-29

 %50تخفیف

35556367-35554283

 %50تخفیف-سردفتر نادر شعبانپور
 %25تخفیف-با ظرفیت  200نفر آماده
پذیرایی از مراسمات شما عزیزان می

3542900909141081472
3282709009143145216

باشد
رستوران و تهیه غذای آفاق

تبریز

غذاخوری تاوریژ

تبریز

سفره خانه سنتی ستارخان

شعبه :1تبریز-خ ارک جدید -مابین طالقانی و ارتش -روبروی

 %10تخفیف-نهار -شام با سرویس

35566237-

داروخانه افخم شعبه :2تبریز -چهارراه ملل متحد  -اول خ مفتح

رایگان در محدوده

09142458316

 %10تخفیف-نهار-سرویس رایگان در

33359492-

محدوده

09034942992

آبرسان  -چای کنار

جاده تبریز آذرشهر -روبروی نیروگاه حرارتی

 %10تخفیف

3245897709143021154

تاالر ،رستوران و آالچیق
پردیسان

تاالر و رستوران تالش

تاالر پذیرایی و رستوران
سنتی حدیث عشق

تبریز

تبریز

تبریز

کیلومتر  3جاده میانه -زنجان -روبروی سه راهی خلخال

 %2تخفیف

52282991

آخر خیابان آخونی -روبروی بازارچه امیرکبیر -مجتمع

 %25تخفیف -دارای پارکینگ

32869515-

ورزشی کارگران -پشت استخر

اختصاصی

اتوبان شهید کسایی  -روبروی شهرک آزمایش  -روبروی خ
نفت

چهارراه ابوریحان .باالتر از میدان منظریه .باالتر از اداره

تاالر و رستوران اطلس

تبریز

رستوران شازده

تبریز

بازار بزرگ قدیم  -بازار صادقیه -اول دالله زن کوچک پ111

تبریز

خیابان حجتی  -اول خیابان شهید ثابتی

تبریز

بلوار استاد شهریار -پارک باغالرباغی

تاالر پذیرایی و رستوران
سناتور

تاالر و رستوران مجلل باغالر
باغی

بهزیستی  .جنب آپارتمانهای نگین

 %10تخفیف

09143120414
3545025209143118234

 %20تخفیف تاالر و  10%تخفیف

34796615-

رستوران ویژه اعضای خانه کارگر،

09145773027-

بازنشستگان و مستمری بگیران

09143195418

 %5تخفیف

35261434-35246526

 %10تخفیف -با ظرفیت  800نفر آماده
پذیرایی از جشن ها و مراسمات ویژه

32815495-32823670

 %10-20تخفیف -با سرآشپزی
تخصصی و تزئین های به یادماندنی و
خاطره انگیز

33287770-33283840

تاالر پذیرایی آذربایجان

تبریز

خ آذربایجان  -مابین بهار و آخونی

پیتزا چیچک

تبریز

چایکنار -بعد از پل سنگی  -خیابان رضانژاد

سالن پذیرایی قائم

تبریز

رستوران میالد کوثر

تبریز

رستوران و چلوکبابی تندیر

تبریز

شیرینی برتر

تبریز

سوغات فراهم

تبریز

خ قطران شمالی -جنب بیمه تامین اجتماعی شعبه 2شهید
خانپور

 %10تخفیف برای مرداد و شهریور ماه و
مابقی ایام سال  20%تخفیف
 %10تخفیف -ارسال رایگان در محدوده

 %15تخفیف -ظرفیت 400نفر
 %15تخفیف -سرویس رایگان در

خ دامپزشکی  -نبش خ گلپارک -جنب تاالر میالد

محدوده و برای اطراف به بیش از 5
پرس غذا سفارش

شریعتی جنوبی  -مغازه های سنگی روبروی آموزشگاه رانندگی
امید به خدا

 %10تخفیف

 %20تخفیف برای خرید باالی یک میلیون
شهرک سفیرامید(شهرک طالقانی) -میدان سهندیه -

تومان 15%-تخفیف برای خرید باالی پانصد

برجهای مروارید

هزار تومان  10%-تخفیف برای خرید پایین تر
از پانصد هزار تومان

بلوار 29بهمن  -باالتر از بیمارستان  29بهمن نرسیده به جاده

تولید و فروش سوغات تبریز (اریس ،نوقا،

ائل گلی جنب شهرداری منطقه2

تسبیحی و بستنی خشک)

32870064-65

33348616

3280289909144195249

3444727209148133078

35543120

0914304623834756277-3475626709143115614

33298557

تخفیف و شرایط اقساطی -تورهای
هواپیمایی ،جهانگردی،
زیارتی پرواز گستر تبریز

تبریز

آبرسان -روبروی هالل احمر -طبقه فوقانی بانک پارسیان

زیارتی کربالمعلی ،مشهد مقدس و
تورهای سیاحتی کیش ،ترکیه  ،باکو،

33375401-5

شرق آسیا و اروپا با اقساط  6ماهه
تخفیف و شرایط اقساطی -برگزاری
شرکت خدمات جهانگردی ،
زیارتی آذر پرستو

تبریز

خ طالقانی -خ ارک جدید( مصلی) -جنب کوچه یوشاری پ

تورهای خارجی ( کربال ،دوبی ،ترکیه و

158

 )...و تورهای داخلی( مشهد ،قم ،

35573480-2

کیش)
شرکت خدمات زیارتی و
گردشگری طالئیه نورتبریز

شرکت جهانگردی آذرمهر
یاران

دستگاههای تصفیه آب
خانگی آذر آکواجوی

تخفیف و شرایط اقساطی -ثبت نام
تبریز

خ منجم -اول خیابان قدس و قره آغاج

تبریز

چهارراه گازران -جنب بانک ملت

کربالی معلی با اقساط 10ماهه  -مشهد
و کیش با اقساط  4ماهه

3281207809364190305

تخفیف ویژه-برگزاری تورهای مشهد
مقدس  ،وان ترکیه و کیش با شرایط

34776760-34776191

اقساط

تبریز

خ امام  -تقاطع رضانژاد شمالی -ساحتمان آذر -طبقه فوقانی
ترک مارکت پ 6ط3

تخفیف ویژه-با بیش از  10مدل
دستگاه  10 ،سال خدمات و  3سال
گارانتی و فروش اقساطی

33251134-35

شرکت تصفیه گستر پینار

دستگاههای تصفیه آب
خانگی کلین آب

دستگاههای تصفیه لوتوس

مرکز تخصصی تصفیه آب و
هوا آیدین سو

دستگاههای تصفیه آب
خانگی سهند سو

صنایع لوستر صنم

تبریز

تبریز

تبریز

ارتش جنوبی -اول پاستور جدید -روبروی ساختمان صدرا
پ48/1

پاستور جدید -مابین شریعتی و طالقانی  -اول اسکوئی لر-
ساختمان چشم آبی-طبقه1

آبرسان -جنب بانک سینا -کوی مهرگان سوم -ساختمان23
واحد3A

تبریز

خیابان امام -بازارکبود -همکف -فاز-2پ251

تبریز

خ شریعتی -خ بارون آواک -روبروی کلیسای تومانیان

تبریز

کمربندی  -نبش چهارراه طالقانی

تخفیف ویژه-طراح و مجری طرحهای
تصفیه آب خانگی  ،صنعتی و نیمه

35552899-35539211

صنعتی  -اقساط  7ماهه
تخفیف ویژه 12 -سال خدمات
پشتیبانی ،نصب رایگان و اقساط 8
ماهه
%4-8تخفیف -عرضه کننده دستگاه
های تصفیه آب -هوا و لوازم خانگی
لوکس با اقساط  5الی  6ماهه
فروش با اقساط ماهیانه فقط  100هزار
تومان

0413182

3336757309124601456

35261652-09148464566

تخفیف ویژه 18 -ماه گارانتی و  10سال

09142426550-

خدمات پس از فروش ،فروش اقساطی

09388037527

%10تخفیف  -فروش با شرایط نقد و

35428111-

اقساط

09143133336

لوسترسازی مجید

تبریز

خیابان منجم -نبش چهارراه قره آغاج  -طبقه2

پرده زرین

تبریز

ولی امر -فیروزه دوم 12 -متری اول -ساختمان زرین

پرده سرای نکوزاد

تبریز

نصف راه -جنب بانک ملت -پاساژ الماس -طبقه همکف پ2

پرده سرای هاشمیان

تبریز

شهرک اندیشه  -فلکه اصلی

پرده صدفی

تبریز

خ فارابی(چایکنار) -بعد از مسجد پل سنگی  -جنب باغ صبا

پارچه سرای کوچه باغی

تبریز

پشت بازار امیر -بازار بزرگ بزازان پ16

کابینت آی دنیز

سهند

فاز -1محله - 3روبروی برج مهستان

%5-10تخفیف  -مرکز تولید انواع لوسترهای

32805909-

استاندارد مد روز ایرانی و خارجی

09141154302

%10تخفیف -پخش کلیه منسوجات پرده ،
انواع زبرا کررکره عمودی و افقی شید

36676796-09141160144

%15تخفیف  -بورس انواع پرده های فانتزی

34435937-

و ترکیه -نقد و اقساط

09141049254

%1-15تخفیف  -ارائه انواع پرده های توری-

34264634-

فانتزی -کتان و -...شرایط نقد و اقساط

09149145976

%15تخفیف  -طراحی و اجرا -دوخت و نصب

36555520-

 -تعمیر و فروش

09144022512

%15تخفیف

3525945109365409006

تخفیف ویژه  -طراحی و ساخت جدیدترین

33450311-

کابینت آشپزخانه ،کمددیواری  ،پارتیشن

09144146481

%10-30تخفیف  -ارائه انواع پرده های
دکوراسیون داخلی آریا

تبریز

خ آزادی -نرسیده به کوی سجادیه جنوبی -پ7

کلینیک ساختمانی دکوماد

تبریز

ابتدای بلوار آیت ا ...ملکی ( چراغ قرمز خیابان آفتاب)

دکوراسیون پرهام

تبریز

طراحی دکوراسیون پارامد

تبریز

شرکت سامان افکار

تبریز

صنایع چوبی و نجاری حافظ

تبریز

خ18متری بیالنکوه غربی -روبروی مسجد ثارا...

شرکت دیباذر

تبریز

دروازه تهران روبروی هتل مرمر

توری -فانتزی -کتان و -...شرایط نقد و
اقساط

3475369909104004278

%5-10تخفیف -دکوراسیون داخلی ،کاغذ
دیواری  ،پارکت  ،سقف کاذب کناف و نور

09146166277

مخفی
بهار -خ شهید رنجبر(حکم آباد)  -روبروی مسجد بزرگ حکم %10تخفیف -طراحی و ساخت انواع کابینت و

32873043-

آباد 12 -متری مال علی  -روبروی مهد کودک برهان

کمد دیواری -با اقساط  12ماهه

09147313969

خیابان رسالت -جنب قنادی پاپیون

%5-10تخفیف -اقساط چند ماهه

34403917

خ  17شهریور جدید -کوچه حاج جبار نائب -روبروی داروخانه

%10تخفیف -طراحی و اجرای دکوراسیون

35424128-

موحد دانش پالک  100طبقه آخر

داخلی  -طراحی نما و نورپردازی و...

09104008758

%10تخفیف -ساخت کابینت  ،کمد دیواری،

36586080-

دکور دیواری

09143163223

فروش اقساطی طی اقساط سه ماهه -پخش
پارکت ترکیه

33266060

%5تخفیف -فروش با شرایط نقد و اقساط-
دیزاین نما نقش

تبریز

میدان کاه فروشان 100 -متر مانده به مسجد دباغان

الستیک فروشی هاشمی

تبریز

خ آذربایجان -مابین چهارراه بهار و حجتی  -جنب آذرمرغ

کاالی خواب نرمینه

تبریز

خیابان منجم -اول خیابان علی سیاهپوش

فروشگاه مرکزی میترا نیک

تبریز

خیابان ارتش جنوبی  -روبروی بانک اقتصاد نوین

گروه صنعتی رویال خواب

تبریز

تولید و فروش انواع درب داخلی ،پارکت،
کاغذ دیواری  ،سقف کاذب  ،آسمان مجازی ،

35268683-09141001266

کفپوش
%5تخفیف -فروش با شرایط نقد و اقساط-
فروش الستیک های سواری ،باری،راهسازی،

32806722

کشاورزی و ماشین آالت صنعتی

نمایشگاه دائمی خوشه
مبلمان تبریز

مبل سان

خ قدس -نرسیده به بیمارستان کلیوی امیرالمومنین-
روبروی کوی قائم پ3

%10تخفیف  -بورس تشک های طبی و فنری

32844640-

 ،انواع تخت خواب های فلزی و چوبی

09143102278

%10تخفیف -فروش انواع تشک ،باکس و

35555152-

کاالی خواب

09141146935

%15تخفیف  -فروش با شرایط اقساطی

3284174809141166557

تخفیف ویژه  -ساعت بازدید همه روزه از
تبریز

خیابان ارتش جنوبی -ساختمان پست مرکزی استان طبقه  4ساعت  9تا  21و روزهای تعطیل از ساعت 16

-

الی 21
تبریز

خیابان قدس -روبروی کوی فروردین

%15تخفیف  -فروش با اقساط  12ماهه

3443949209143078506

فروشگاه فرش و موکت

%10تخفیف  -فروش انواع فرش های
تبریز

چهارراه حجتی -جنب ایستگاه نجارآباد

فرش صدرا (عابدی)

تبریز

خیابان جمهوری -بازار آسیا -طبقه زیرزمین پ 16و15

آذر فرش تبریز

تبریز

گنجینه

نمایشگاه و فروشگاه حاج
رضا صراطی نوری و پسران

دستبافت  ،ماشینی ،تابلو فرش بصورت نقد
و اقساط

تبریز

3289196709143127389

%10تخفیف  -عرضه کننده انواع فرش

35246428-

ماشینی و پشتی ( عمده و خرده)

09142161164

خیابان امام -چهارراه منصوربه طرف آبرسان -روبروی مسجد

%5تخفیف  -زیباترین فرش های ماشینی

حاج احمد

دکوراسیون داخلی ،پارکت و کاغذ دیواری

شعبه:1خ جمهوری اسالمی  -نبش پاساژ آسیا شعبه:2

%3تخفیف  -فروش انواع فرش های

بلوارمنجم -اول خیابان ستارخان

دستبافت گونه ابریشم دار

33378888

35233145-32671625

تخفیف ویژه  -فرش های 1200 - 1000 - 700
شرکت فرش ابریشم

تبریز

خیابان آزادی -چهارراه حافظ

نمایندگی فروش پیکو

تبریز

میدان نماز -راسته کوچه -پاساژ مطهری همکف پ7

فروشگاه بدرپور

تبریز

شانه و فرش های فانتزی -فروش نقدی با
 %15تخفیف  -فروش با  15قسط بدون پیش

35410055

پرداخت

آخر خ دامپزشکی  -اول خ شهیدان ذاکری  -انتهای پل
شهیدان صبوری

%8تخفیف  -فروش محصوالت هود -سینک

35251780-

و گاز صفحه شیشه ای و استیل

09144351967

فروش اقساطی -بورس لوازم خانگی صوتی و
تصویری فرش ماشین و صنایع چوبی و
مبلمان

3288648209143142167

فروشگاه لوازم خانگی تعاون

نمایشگاه و خدمات
مشتریان ماد ایران

تبریز

تبریز

خ بهار -روبروی بانک کشاورزی

فروش اقساطی -فروش با چک معتبر

خیابان امام  .چهارراه شهناز  .روبروی آجیلی لوکس  .فروشگاه

%2تخفیف -فروش اقساطی تلویزیون،

35552437 - 35536646

ایکس ویژن  .مادیران

مانیتور ،نوت بوک  ،تبلت و چاچگر

- 35545987

%10تخفیف  -تولید و عرضه مستقیم کت و

32372108-

شلوار  ،ست دامادی  ،پالتو و پیراهن

09147863365

%15-25تخفیف  -فروش پوشاک با چک

09141143032-

معتبر و اقساط

04135555333

فروشگاه خاتم جامه

تبریز

آخر خیابان مفتح -ایستگاه آخر خط 117

فروشگاه دربار

تبریز

اول خیابان شریعتی شمالی -جنب رادیولوژی مهرگان

تبریز

سه راه امین -جنب پاساژ امت -روبروی پارکینگ برلیان

کفش حائری

تبریز

چهارراه شریعتی  -نبش بازار کویتیها پ371

گالری کفش دلپسند

تبریز

خ جمهوری اسالمی  -پاساژ کیان یک  -زیرزمین پ8

فروش لباس مردانه ذاکری
مبین

32827995-

%15تخفیف

%10تخفیف -فروش مستقیم انواع کفش های
ایرانی

09141054002

3556702509143073264

35552393

%10تخفیف  -عرضه کننده انواع مدل های
کفش زنانه ،پسرانه  ،دخترانه و اسپورت
خارجی

35558501

خیاطی مردانه لرد

تبریز

چهارراه منصور -مجتمع تجاری اطلس طبقه اول پ13

گوشت دشت مغان

تبریز

خیابان قدس -نبش چهارراه آخونی

بازرگانی باتری زنوزی

تبریز

خیابان جاللیه -روبروی قالیشویی اطلس

فروشگاه ماندگار

تبریز

نصف راه -پاساژ نامدار -همکف پ16

تبریز

خیابان تربیت  -پاساژ شیخ صفی  -طبقه پایین پ40

%20تخفیف  -دوخت کت و شلوار و تک

35535599-

شلوار

09147634698

%5تخفیف  -تمام گوشت ها و االیش های

32889365-

حیوانی

09144110932

-%5-10تخفیف  -فروش انواع باتری های

34403977-

خارجی و ایرانی

09149759287

-%5-10تخفیف  -نمایندگی فروش
محصوالت حوله ماندگار  ،بورس روتختی ،
روفرشی  ،لحاف ،حوله و...
بورس آرایشی و بهداشتی
گل رز

کتابسرای آفتاب

تبریز

کتابفروشی آذر سحر

تبریز

%10تخفیف  -عرضه کلیه لوازم آرایشی ،
بهداشتی ،عطر و ادکلن( ویژه عروس و داماد)

خیابان شریعتی جنوبی -روبروی کوچه ارک  -جنب داروخانه

%10-20تخفیف  -فروش کتابهای زبان،

دکتر مهاجری

کامپیوتر ،کتابهای کمک درسی و کنکور

خ امام -نرسیده به چهارراه شهناز  -جنب دبیرستان فردوسی

3442674409399110366

35568161

35562049

%15تخفیف -درسی  ،کمک درسی ،کنکوری

35568816-

 ،فنی و عمومی

09144002752

نوشت افزار و لوازم التحریر
مهران
کانون آگهی و تبلیغات
ارغوان ارس

تبریز

تبریز

شریعتی جنوبی -اول کوچه مهران

پاستور جدید -مابین چهارراه ماراالن و حافظ -روبروی
آذربسامد

%10تخفیف  -توزیع انواع کاغذ  ،مقوآف
دفاتر اداری ،ماشین حساب و لوازم التحریر
%20تخفیف -طراحی و چاپ  ،طراحی وب
سایت  ،هدایای تبلیغاتی تهیه فیلم و کلیپ
تبلیغاتی و …
%20تخفیف -ساخت کلیپ  ،ارائه دهنده

موسسه فیلم و عکس سرخه

تبریز

خیابان ارتش جنوبی  -باالتر از اداره پست مرکزی

فیلم و عکس آی سل

تبریز

سه راه امین  -پاساژ میرداماد  -طبقه زیرزمین

عکاسی آئلین

تبریز

خطیب -روبروی  18متری شهید برقی  -جنب خیاطی صدیق

عکاسخانه بهرام فیلم

تبریز

بهار شرقی  -نرسیده به مسجد بادکوپه

آتلیه عروس صبا

تبریز

نصف راه -خیابان آذربایجان -انتهای پل آخونی

آلبوم ژورنال های ایتالیایی  ،تصویربرداری از
جشن ها و…
%20تخفیف -فیلمبرداری  ،آلبوم ژورنالی
عروسی ،ساخت کلیپ و مونتاژ

35560974

3334249909360306344
3542719009149072669

09145673653

%20تخفیف  -آتلیه عروسی و کودک،

34438961-

فیلمبرداری  ،عکاسی و آلبوم ژورنالز

09144113877

%15تخفیف  -مجهز به آتلیه عروس و کودک

32814866-

 ،تهیه آلبوم ژورنالی

09141163412

%10تخفیف -فیلمبرداری  ،آلبوم ژورنالی

32897259-

عروسی ،ساخت کلیپ و مونتاژ

09144136734

گروه فیلم برداری و عکس

%15تخفیف -طراحی و تولید مستقیم

34410123-

آلبومهای ژورنالی

09144136848

%20تخفیف -تهیه کلیپ های اختصاصی

35558166-

ویژه عروس و داماد

09144149163

%20تخفیف -فیلمبرداری  ،آلبوم ژورنالی

09144084386-

عروسی ،ساخت کلیپ و مونتاژ

09360265636

کوی فیروز  -نبش سه راهی فاطمی  -نبش گالری نی نی ناز

%50تخفیف -فیلمبرداری  ،آلبوم ژورنالی

34444633-

پ11

عروسی ،ساخت کلیپ و مونتاژ

09143158405

%30تخفیف -پیرایش مردانه  -مجهز به اتاق

09145766124-

کودک

09907354598

تبریز

خیابان آخونی  -روبروی دبستان عمار-پ96

آتلیه عکس و فیلم کیفیت

تبریز

ارتش  -روبروی پست مرکزی

عکاسی نگاران

تبریز

مرزداران -بازارچه  -روبروی سوپر گوشت حق شناس

آتلیه رهبری

تبریز

پیرایش ققنوس

تبریز

سالن زیبایی پری چهره

تبریز

سالن آرایش کوثر

تبریز

برداری کمند فیلم

چهارراه آخونی  -مابین بانک مهر اقتصاد و پلیس 10+

ولی عصر -پارک پروین اعتصامی -روبروی مجسمه -کوی

%30تخفیف -آرایش و گریم سه بعدی

فروردین 2پ19

عروس  ،میکاپ و گریم صورت و...

ولیعصر -خیابان پروین اعتصامی -شهریار2

%15تخفیف

33316058-09146436690

3329656509148133078

شهرک فجر -نگارستان -اول گلباران -روبروی پست بانک

%10-50تخفیف

34485551

خ دکتر قریب -کوی فیروز -سه راهی فاطمی -جنب آژانس

%20تخفیف  -طراحی و دوخت انواع لباس

34407858-

صددف

عروس  ،مجلسی و شب و...

09146440054

بلوار منجم -خ ستارخان -نرسیده به پمپ بنزین  -دست

%30-50تخفیف  -مجموعه ای از زیباترین

راست کوچه اسالمیه پ12

و جدیدترین لباسهای عروس

سالن زیبایی رخ آرا

تبریز

مزون زرگری

تبریز

مزون طلوع الهه ناز

تبریز

مرکز لیزر اپتیک

تبریز

تامین پرداز تبریز

تبریز

سایبر لپ تاپ

تبریز

سه راه طالقانی  -پاساژ سهند  -طبقه همکف پ34

نقش1+1

تبریز

مجتمع سهند -همکف پ3

خیابان قدس -جنب داروخانه سالمت -اول کوی شهید هادی

32662236-09141057965

%5تخفیف  -ارائه کلیه خدمات حکاکی و

32827374-

برش لیزری غیر فلزات

09148507910

ولیعصر  -فلکه بازار -اول خیابان سنگ فرش  -طبقه فوقانی

تخفیف ویژه  -فروش لپ تاپ و کامپیوتر و

بانک ملی

گوش های هوشمند

33309166

تخفیف ویژه  -فروش لپ تاپ  ،سیستم

35561113-

خانگی

09141057025

%30نقد و الباقی بصورت اقساط  12ماهه-
فروش لپ تاپ ،تبلت ،انواع گوشی های
موبایل

35545580

فروشگاه ایران زمین

موسسه فنی مهندسی
تندیس رایانه

تبریز

تبریز

خ امام -مجتمع کامپیوتری سهند -طبقه همکف پ81

%2/5-3/5تخفیف  -کامپیوتر ،موبایل و لپ

35559440-

تاپ

09141041254

خ فارابی  -اول کوچه حسن  -باالتر از مسجد  14معصوم

تخفیف ویژه  -فروش کامپیوتر ،تبلت ،لپ

پ100/2

تاپ و ...با شرایط اقساطی

انفورماتیک خانه کارگر تبریز

تبریز

-

پیشرو سیستم آذر

تبریز

خ امام خمینی  -میدان قطب -پاساژ مهدیه -طبقه -2واحد2

دنیز کامپیوتر

تبریز

خ امام  -میدان قطب  -بازار مهدیه  -طبقه باالی همکف پ12

تخفیف ویژه  -فروش کامپیوتر ،تبلت ،لپ
تاپ و ...با شرایط اقساطی

تخفیف ویژه  -فروش لپ تاپ و کامپیوتر
%5-20تخفیف  -خدمات نرم افزاری ،سخت
افزاری ،شبکه و تدریس خصوصی علوم
کامپیوتری

موسسه حسابداری تراز ارقام
سایار آذر
هنر رزمی سبک کیک
بوکسینگ بین المللی

تبریز

مابین چهارراه الله و چهارراه ابوریحان روبروی ساختمان

%10تخفیف آموزش  15% -تخفیف ارائه

سنگی نبش کوچه اسکندری پ1

کارمالی
%50تخفیف  -آموزش عمومی و خصوصی

تبریز

خیابان راه آهن -باشگاه فرهنگی ورزشی راه آهن استان

قویترین روشهای مبارزات آزاد و استایلهای
تای بوکسینگ ،فول کنتاکت و ...

3651272-09147781171

09360117217

3357419-09141313307

3336587809143160924

34785016

0914736891309147368913

%40تخفیف  -آموزش قویترین روشهای
باشگاه رهروان شهدای اسالم

تبریز

مدرسه فوتبال نام آوران

تبریز

ژیمناستیک گلها

تبریز

خیابان حافظ -جنب سپاه ناحیه قدیر تبریز -روبروی علمی

مبارزه آزاد در داخل رینگ ،کیک

کاربردی هالل احمر

بوکسینگ ،تای بوکسینگ  ،حرکات دفاع

09141089649

شخصی و ...

سالن چند منظوره ورزشی
عدالت خانه کارگر تبریز

تبریز

شهرک باغمیشه -چمن مصنوعی میثاق  -روبروی بازار ماهی

%30تخفیف  -به مدیریت برادران عمودی

36678846

خ رسالت -میدان رسالت 35 -متری شهرک رازی -روبروی

%20تخفیف -با مجوز رسمی از اداره کل

34430285-

مسجد موسی بن جعفر(ع)

تربیت بدنی استان

09143134704

بلوار منجم -خیابان شهید ظهیری(قالیچیلر) -پشت مرکز
آموزش خانه کارگر تبریز

تخفیف ویژه -آماده عقد قرارداد با
کارخانجات ،ادرات  ،مدارس دولتی و غیر
انتفاعی و موسسات آموزش عالی و ...

3282927009143145216

 %10تخفیف -برخورداری از تمامی رشته

باشگاه سناتور

تبریز

نصف راه .اول خیابان ورزش .پ36

های ورزشی از جمله پیالتس ،ایروبیک،

شماره تماس تایم بانوان:

ایروبیک نشاط ،TRX ،فیتنس و فیتنس

-34416774

پیشرفته ،ژیمناستیک،کاراته ،ورزش های

-09905343866شماره

رزمی  ،بدن سازی پیشرفته  ،یوگا و ایروبیک
نشاط برای کودکان -با امکانات ویژه برای
بانوان  -پرورش اندام برای آقایان
مدرسه فوتبال باشگاه
کارگران تبریز

خیابان آخونی  -شهرک امام -باشگاه کارگران شهرک
تبریز

یاغچیان  -فلکه یاغچیان  -طبقه دوم داروخانه فارابی  -شرکت
نوید اسکان

%10تخفیف -با مجوز رسمی از هیئت فوتبال
استان

تماس تایم آقایان:
-09143067831
09214035971

09148509101

لوازم ورزشی مهدیار اسپورت

تبریز

میدان شهداء -به طرف بانک ملی روبروی کره نی خانه

خدمات فنی سوزان

تبریز

-

سرویس مجاز معصومی

تبریز

چهارراه الله -میدان شهدای الله

خدمات فنی کمالی

تبریز

-

شرکت مثلث طالیی ارتباط

تبریز

نمایشگاه اتومبیل قائمیه

تبریز

اتو سامان

تبریز

%30تخفیف  -فروش انواع لباس ورزشی،

35268115-

کفش ورزشی ،لوازم شنا و ...

09148888814

%30تخفیف  -نصب و سرویس انواع
آبگرمکن های ایرانی و خارجی -سرویس در
محل در اسرع وقت

3282737409144017910

%25تخفیف -نصب و سرویس انواع پکیج،
آبگرمکن ،یخچال  ،کولر گازی  ،اجاق گاز ،

34456636-09144196271

بخاری
تخفیف ویژه  -نصب ،سرویس و تعمیر انواع
پکیج های شوفاژ دیواری

جاده صوفیان -شهرک سرمایه گذاری خارجی -خ آسیای- 2

%10تخفیف -نماینده رسمی شرکت دمیر

خیابان اپک

دوکوم در ایران -فروش پکیج های دمیردکوم

09144017041

5900-3366210

تخفیف ویژه  -مکانی امن برای خرید و

35561278-

فروش خودرو شما

09143109618

شریعتی جنوبی -اول خ  17شهریور قدیم -نرسیده به کوچه

%20تخفیف  -مکانی امن برای خرید وفروش

35559502-

برق المع

خودرو شما

09143219487

خیابان صائب -بعد از اداره گذرنامه  -نبش خیابان سیدلر

طال جواهری احسان

تبریز

سه راه امین -پاساژ برلیان -همکف

نقره معصومی

تبریز

نصف راه -پاساژ اسالمی

تبریز

شهرک آذربایجان 8 -متری هفتم پ14

مصالح ساختمانی قهرمانی

تبریز

خ عباسی -باالتر از پمپ بنزین اول  -کوی شهدا پ1

دفتر پیشخوان 1318

تبریز

خ بهار شرقی -تقاطع فلسطین

شرکت پویا گستر الکا

تبریز

خیابان آبرسان -مهرگان چهارم پ17

خیمه سرای محبت

تبریز

شرکت ایمن پیشرو کوثر -
سهند

%5تخفیف  -بدون ضامن و چک طالی خود

35567091-

را اقساطی و بدون بهره بخرید

09144083707

%20-30تخفیف  -فروش نقرجات لوکس و

34444250-

فانتزی و طرح قدیم و...

09146297244

%10تخفیف  -شارژ و فروش انواع کپسول
های آتش نشانی -نصب و راه اندازی سیستم
های آتش نشانی
%5-10تخفیف  -تهیه و توزیع انواع گچ سیاه
و سفید ،سیمان سیاه و سفید ،پودر و خاک
سنگ و ...
%10تخفیف

%10تخفیف  -توزیع کننده رسمی محصوالت
ایرانسل

0914478869009148133078
3657190709144124327

32800279

33377980

منجم -چایکنار -مابین پل ملل المتحد و منجم -جنب عابر

%10تخفیف  -تولید و عرضه کننده انواع

326665216-

گذر پیاده

چادرهای مسافرتی ،برزنتی ،سایبان

09143183944

سه راهی فرودگاه -اول جاده مرند -کوی صنعتی اطلس-

%10تخفیف  -ارائه کلیه خدمات شستشو،

32886767-

انتهای کوچه گلریزان

رنگبرداری ،روفه گری ،شیرازه زنی و...

09143016093

صوفیان

خ بهشتی -روبروی پمپ بنزین

تخفیف ویژه

42524414

بیمه ایران -نمایندگی کوهی

شبستر

خ امام -پایین تر از بیمارستان سابق و فروشگاه نوشادی

تخفیف ویژه

بیمه ایران -نمایندگی زمانی

صوفیان

خ امام -روبروی مخابرات

تخفیف ویژه

42520211

بیمه دانا -نمایندگی آبرومند

صوفیان

خ بهشتی -روبروی پمپ بنزین

تخفیف ویژه

42524414

صوفیان

پشت دادگستری  -خ کالنتری

%50تخفیف

صوفیان

انتهای خیابان شهدا  -ورزشگاه تختی صوفیان

%50تخفیف

قالیشوئی و مبل شوئی
حسین علیزاده
بیمه آسیا  -نمایندگی
سیاری

استخر و سونای صوفیان -به
مدیریت ناصر ملکانی

خانه شطرنج صوفیان

تبریز

4242733709144713533

4252398909195134828

42520347

پارک ملت سالن ورزشی فوتبال چمن مصنوعی مسولین سالن

%50تخفیف

-

%10تخفیف

42521128

42520700

مدرسه فوتبال صوفیان

صوفیان

آموزشگاه زبان ساجدی

صوفیان

اول خ آزادی -روبروی داروخانه دکتر عطائی

صوفیان

خ آزادی -خ شهید مطهری  -کوچه مطهری 10

%15تخفیف

آموزشگاه زبان کوثر

صوفیان

اول خ شهداء -روبروی مخابرات

%10تخفیف

42520300

غذاخوری نگین

صوفیان

انتهای خ امام -اول جاده صوفیان -شبستر

%10تخفیف

42521434

آموزشگاه زبان و ریاضیات
راستان صوفیان

آقایان ،شجاعی و احد رستمی

طاهره رمضان خواه
صوفیانی -وکیل پایه یک

صوفیان

پاساژ صوفیان -طبقه دوم

%10تخفیف

42520216

دادگستری
سید احمد فردی -وکیل
پایه یک دادگستری

صوفیان

پاساژ صوفیان -زیرزمین

%25تخفیف

09141700861

حبیب امامی  -وکیل پایه

صوفیان

پاساژ صوفیان  -زیرزمین

%25تخفیف

09144006618

شبستر

خیابان امام -خیابان شیخ محمود -پشت شهرداری

%5تخفیف

42423641_42425153

صوفیان

خ ستارخان  -نبش کوچه ستارخان5

%30تخفیف

42520270

دکتر حسین محمدی بینا

صوفیان

خ آزادی -جنب داروخانه دکتر عالی -داخل کوچه

%30تخفیف

42520042

دکتر فریبا جهادی صوفیانی

صوفیان

اول خ آزادی -جنب داروخانه دکتر عطائی

%35تخفیف

42522474

دکتر کریم بصیری صوفیانی

صوفیان

خ امام -روبروی اداره پست -جنب عکاسی مانی

%30تخفیف

42523475

صوفیان

خ ستارخان  -نبش کوچه ستارخان5

%30تخفیف

42520270

یک دادگستری

آزمایشگاه دکتر نوروزی

موسسه رادیولوژی و
سونوگرافی رازی صوفیانی

شیوا اکبرپور -کارشناس
مامائی و زنان و زایمان

احمد سلطانی  -جراح
دندانپزشک

صوفیان

اول خ آزادی -جنب داروخانه دکتر عطائی

%10تخفیف

42524711

سیدمحمدامین چهره بردار-
المیرا ساعتی  -جراح

صوفیان

جنب داروخانه دکتر عالی  -داخل کوچه

%20تخفیف

42521737

دندانپزشک
درمانگاه شبانه روزی شفا
صوفیان
درمانگاه شبانه روزی شفا
شبستر

صوفیان

خ امام -روبروی مخابرات

%30-50تخفیف

42520211

شبستر

خیابان امام نرسیده به سه راه پاسداران

%30تخفیف

42420213

فروشگاه تعاونی مصرف
کارگران صنوف خانه کارگر
تشکیالت تبریز

تبریز

خ آذربایجان  -چهارراه آخونی  -روبروی مسجد طالقانی -

طرف قرارداد با شرکت های دولتی و خصوصی

ساختمان خانه کارگر تبریز

شرایط فروش  :نقد و اقساطی با چک کارمندی

32889282

