
 نام مکان خدمات شماره تماس آدرس

 مراکز خدمات آرایشی و بهداشتی   

قرچک باقر آباد 
میرزایی جنوبی 

خیابان فتح 
المبین شهرک 

شهرداری 
نرسیده به 

مدرسه مرساد 
کوچه صداقت 

 یک

ارائه دهنده کلیه خدمات آرایشی با تخفیف  09354976193

درصد30  
 آرایشگاه سبا

قرچک منبع آب 
 130بوستان 

 15 پ 3قائم 

 همکف

آموزش )آموزشگاه مراقبت و زیبایی  09127229761
با (مهارت با ارائه مدرک بین المللی 8

دصد تخفیف 20  

آرایشگاه 
 زرسیما

ورامین میدان 
راه آهن خ 

 نبش –حامدی 
 پالک 17مهدیه 

80 

با ارائه هشت گواهینامه معتبر از سازمان  09359883066

  درصد40فنی حرفه ای کشور با تخفیف 
آموزشگاه گریم 

و مراقبت 
 زیبایی کیاندخت 

ارائه دهنده کلیه خدمات آرایشی با تخفیف  09194446031 
درصد30  

 آرایشگاه آزالیا

زیباشهر خیابان 
  2 متری فتح12

09121328446-36118224 ارائه دهنده کلیه خدمات آموزشی با تخفیف  
درصد40  

آموزشگاه 
مراقبت وزیبایی 

 پیچک
ارائه دهنده کلیه خدمات آرایشی با تخفیف   

درصد30  
آموزشگاه گریم 

و مراقبت 
 زیبایی ساچلی  

 مراکز تفریحی و ورزشی 
قرچک ابتدای 
باقر آباد جنب 
سازمان فنی و 

 حرفه ای 

استخر و سونای   درصد تخفیف 20 36132143
 شهید مالآقایی

    
میدان گل کندم 
جنب لبنیات 

ـآقاجون باشگاه 
 نشاط نوین

36153368 

09379111644 

 

درصد شهریه 20  

هزارخانم30000  

اقایان25000  

(ورزشی   پیالتس

امادگی جسمانی 

27000کودکان   



 مراکز خدمات آموزشی 
قرچک میدان 
کالنتری جنب 

کمیته امداد امام 
-(ره)خمینی 

 خانه کارگر

مقدماتی )اموزش تمامی دوره های کامپیوتر  36124655
میکس –فری هند – کرل –،آفیس ،فتوشاپ 

بصورت رایگان... ومونتاژفیلم و  

خانه 
(رایگان)کارگر  

قرچک میدان 
کالنتری جنب 

کمیته امداد امام 
-(ره)خمینی 

 خانه کارگر

درسطح کودکان ، )آموزش زبان انگلیسی  36124655
به صورت رایگان(بزرگسال  

خانه 
(رایگان)کارگر  

قرچک خیابان 
محمد آباد بعد از 

– 16مهدیه 

جنب مدرسه 
 دارا

36144150-36147600 امکان ادامه تحصیل د ررشته کامپیوتر و  
از سیکل تا دیپلم فقط یکسال و / حسابداری 

دصد تخفیف25نیم تحصیلی   

آموزشگاه 
کامپیوتر 
 نخبگان 

ورامین خیابان 
شهدا نبش نقیبی 

کلینیک دکتر - 2

 خراسانی

361296142-36259419 برگزاری کالسهای آمادگی تیز هوشان ،  
درصد 20با .. المپیادهای کشوری وجهانی و

 تخفیف

انجمن 
استعدادهای 
برتر ایران 

(واحد وامین)  

قرچک خیابان 
محمد آباد بین 

10و8مهدیه   

 هلو –برنامه نویسی _آموزش سخت افزار  36128677
و سایر دوره های کامپیوتر به ...رافع و –

درصد تخفیف30صورت حرفه ای   

آموزشگاه 
کامپیوتر و 

حسابداری تک 
 آموز

قرچک خ اصلی 
روبروی اتش 
نشانی نبش 

حسینیه شهدا 
جنب گل فروشی 

  ط دومارکیده

36122751-09198091140 -

36127370 

 آموزش خیاطی   درصد تخفیف30با 

قرچک خیابان 
متری شهید 16

صباغ ساختمان 
 2زمرد طبقه 

3واحد   

برگزاری دورهای آموزشی گلیم بافی ،  36153002
گلدوزی، خیاطی، هنرآشپزی ، عروسک 

  درصد تخفیف25با ...بافی ، 

موسسه 
فرهنگی هنری 

 پرداد

 مراکز خدمات موسیقی 

09338202610-36129932  طالئیه –قرچک  تنها مرکز آموزش موسیقی توسط اساتید  
  درصد تخفیف 30خانم با 

مرکز تخصصی 
آموزشهای 
 هنری اپرا



قرچک خیابان 
متری شهید 16

صباغ ساختمان 
 2رد طبقه مز

3واحد   

آواز دف ویلون )اموزش هنر موسیقی  36153002
درصد تخفیف20با (گیتار  

موسسه 
فرهنگی هنری 

 پرداد

 خدمات تبلیغات و کپی 

قرچک خیابان 
محمد آباد مهدیه 

17  

مشاور و مجری امور تبلیغات شما ،  09367980581
 – بنر نویسی –دیوار نویسی –مهرفوری 

درصد تخفیف25...کارت مکه کربال و   

 تبلیغات علمدار 

 خدمات درمانی، آزمایشگاهی   

 طبقه –قرچک 
دوم بانک 
 کشاورزی

(تخفیف متغیر)تمامی خدمات دندان پزشکی  درمانگاه دندان  
 پزشکی

 آزمایشگاه صبا   

 آشپزخانه و رستوران

خیابان توحید 
روبروی گل 

 گندم کبابی آرش 

درصد تخفیف20 36729473  کبابی آرش  

 خدمات رانندگی 

قرچک روبروی 
دارالشفا 

،آموزشگاه 
 رانندگی چلمچه

درصد تخفیف15  اموزشگاه  
  شلمچه رانندگی

 

ورامین جنب 
 پل کارخانه قند 

 استخر مروارید  36282939

ورامین 
دانشسرا ابتدای 

 خیابان 

درصد تخفیف 40   آوای سالمت  

ورامین میدان 
راه آهن نبش 

2قدس  

درصد تخفیف30   

  

گل فروشی 
 آفرودیت 

درصد تخفیف 40  ورامین سالن بانوان  
 اکسیژن

 


