براساس يك ضرورت درجهت استيفاي حقوق اقشار محروم و مولدكشور با حمايت ذيربط بهمرحلهاجرا درخواهد آمد.
شهيدمظلوم بهشتي و رهبر معظم انقالب و عنايت ويژه حضرت امام (ره)خشت نخستين  14-اين مرامنامه در يك مقدمه وچهارده بند تنظيم و به تصويب رسيد.
هسته هاي كارگري در درون واحدهاي توليدي ،صنعتي و كشاورزي نهاده شد.شاخه
كارگري حزب جمهوري اسالمي با حور نيروهاي مخلص،دردآشنا و عالقه مندچون
اساسنامه خانه كارگر جمهوري اسالمي ايران
برادران حسين كمالي،عليرضا محجوب و عليربيعي چترحمايتهاي خودراگسترده تر ماده )1نام  :خانه كارگر جمهوري اسالمي ايران (كنفدراسيون عالي كارگران ايران )
ساخته و پاسخ به نياز ايجاد يك نهاد خاص درجهت اشاعه فرهنگ كار و توليد و سازندگي ماده)2محل  :مركز اصلي خانه كارگر در تهران ،خيابان انقالب ،خيابان دانشگاه
را ملموس ترنمود و اين نقطه آغازين پديدآمدن خانه كارگر گرديد .در ذيل ابتدا مرامنامه ،چهارراهشهيد روانمهر،پالك  69 67-مي باشد كه درصورت لزوم ميتواند پس از تصويب
اساسنامه و اطالعات مختصري جهت عضويت ارایه شده و سپس به معرفي بخش هاي كميسيون ماده 10در نقاط مختلف كشور شعبه يا نمايندگي داير نمايد.
مختلف خانه كارگر پرداخته شده است.
ماده)3خانه كارگر براي مدت نامحدود تشكيل ميشود .
ماده )4اركان خانه كارگر عبارتند از :
الف  :هوادارب  :عضو ج  :كانون و اتحاديه د :كنگره ه  :شوراي مركزي و :دبير كل
« مرامنامه خانه كارگر »
به منظورنيلبهاهداف واالي اسالم ناب محمدي(ص) خانه كارگر به عنوان يك تشكيالت ماده )5هر فرديكه مرامنامه و اساسنامه خانه كارگر را پذيرفته و مشمول تعاريف و
معتقد به واليت فقيه و ملتزمبه قانون اساسيبراي هدايت و سازماندهي نيروهاي مدافع مصاديق قانون كار و يا قوانين خاص باشد  ،ميتواند به عضويت خانه كارگر در آيد.
حقوق محرومين و مستضعفان تشكيل ميگرددتا در راستاي تحقق اهداف قانون اساسي تبصره1-پذيرش عضويت متقاضيان بعدازبررسيوتحقيقات الزم و تطبيق شرايط صورت
جمهوري اسالمي ايران درجهت ايجاد شرايط مناسب وامكان الزم براي خودسازي معنوي خواهد گرفت .
وسياسي واجتماعي وشركت فعال كارگران دررهبري كشور فعاليت نموده ودرراه استمرار تبصره 2-اعضاء به مدت دو سال به عنوان عضو آزمايشي آموزشهاي الزم را دريافت نموده
بخشيدن به انقالب اسالمي و نظام قسط الهي واجراي احكام اهلل وتداوم راه حضرت امام و سپس به عنوان عضو خانه كارگر مي توانند در امور تشكيالتي مشاركت نمايند و در
خميني «قدسسره الشريف» در زمينههاي صنعتي ،فرهنگي،اقتصادي،اجتماعيوسياسيتا مرحله بعد اعضا برپايه خالقيت و پس از كسب بينش الزم به عنوان عضو فعال در كانونها
ظهورحضرت مهدي«عج»باتأكيدبرمواردزيرتالشخواهد نمود.
و اتحاديه ها و ساير بخشها و اركان تشكيالت شركت و يا مسئوليت خواهند پذيرفت.
-1تالش درجهت خودكفايي و استقالل و قطع كامل وابستگي به بيگانگان و جلوگيري ماده)6كانون واتحاديه -با افزايشتعداد زيرمجموعه هايعضو دريك منطقه تشكيل
از غارت و اتالف منابع طبيعي و نيروي كار كشور از راه تبديل صنعت مونتاژ و وابسته و ميشود.
كشاورزي رو به انهدام ،صنعت و كشاورزي مستقل و جهت دار كه در آن منابع طبيعي و ماده)7كنگره – باالترين ركن خانهكارگر است كههر  4سال يكبار تشكيل ميشود و
انساني مسلمين با رعايت شرايط اقليمي در جهت مصالح اسالم و انقالب اسالمي و تأمين نحوه تشكيل وتركيب اعضايكنگره مطابق آييننامهاي خواهد بودكهبهتصويب هيأت
نيازهاي عمومي بكار افتد.
اجراييخواهد رسيد.
-2دفاع از آزادي هاي انساني و ارزش آفرين كه شرط الزم براي شكوفايي استعدادها و تبصره 1-كنگره فوق العاده به پيشنهاد نصف به اضافه يك اعضاء واجد شرايط جهت
توانائي هاي كارگري و ساير اقشار جامعه براي ايفاي نقشي خالق در تعيين سرنوشت شركت در كنگره و يا پيشنهاد هيأت اجرايي و تصويب دو سوم شوراي مركزي تشكيل
اجتماعي خويش است.
ميگردد.
-3ريشه كن كردن فقر و محروميت از طريق تأكيد بر ارزش كار و نفي هر نوع استثمار تبصره  2-نصاب تشكيل كنگره نصف بعالوه يك افراد واجد شرايط و تصميمات آن با آراء
و استقرار نظام اقتصادي اسالمي و منطبق بر قانون اساسي كهدرآن شخصيت معنوي و دو سوم شركت كنندگان رسميت خواهد داشت.
انساني هر فرد تقويت شود و در او شوق دروني به وجود آيد كه كارآئي و مهارت خويش تبصره 3-نصاب تشكيل كنگره فوق العاده سه چهارم افرادواجد شرايط و تصميمات آن با
را باال برده و به خودكفائي فني جامعه كمك كند.
آراء دو سوم شركت كنندگان رسميت خواهد داشت.
-4تقويت هر چه بيشتر نهادهاي جمهوري اسالمي و همكاري صميمانه با آنها در جهت تبصره  4-اعضاء كنگره از ميان افرادي كه حداقل  5سال سابقه عضويت در تشكيالت
تحقق اهداف انقالب شكوهمند اسالمي و ريشه كن كردنبقايايفساد وفحشاء ومادي داشته و دريكي از كانونها و اتحاديه ها و يا واحدهاي زيرمجموعه خانه كارگر نقش موثري
گرائي بجامانده ازفرهنگ طاغوت واستعمارومبارزه پيگير با هرنوع گرايش شرك آلود داشته باشند ،انتخاب مي شوند.
وايجاد زمينه رشد ارزش هاي معنويدر جامعه و شكوفائي استعدادهاي نسل جوان در تبصره 5-در صورتيكه كنگره به علت عدم نصاب تشكيل نگرديد ،نصاب دوم حضور حداقل
زمينه هاي اخالقي ،فرهنگي ،علمي و فني از طريق امر به معروف و نهي از منكر.
نمايندگان پنج استان خواهد بود.
-5تالش براي تحقق بند دوم اصل چهل و سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايرانتاجائي تبصره 6-كنگرهجهت برنامهريزيوبررسيموارد مربوطه هرساليكبار تشكيلجلسهميدهد.
كه آحاد نيروي كار كشور در مالكيت ابزاري كه با آن كار مي كنند شريك و سهيم گردند .بدين منظوركنگره ميتواندكميتههاي مختلفي را ايجاد نمايد.
-6تأكيد بر اجراي كامل اصل چهل و چهارم قانون اساسي به شكلي كه بخش تعاوني عم ً
الف  :انتخاب اعضاي شوراي نظارت .ب :
ال ماده )8وظايف و اختيارات كنگره :
وسيع ترين بخش اقتصادي كشور را تشكيل دهد.
انتخاب اعضاي شوراي مركزي
-7تأكيدبردو اصل تولي وتبري در سياست خارجي جمهوري اسالمي ايرانكه متضمن ج :استماع گزارش شوراي مركزي و شوراي نظارت و اتخاذ تدابير الزم.
الف :
			
رعايتكامل استقاللسياسي ،اقتصادي ،فرهنگي ونظاميكشور بدون وابستگي و گرايش ماده )9وظايف و اختيارات كنگره فوق العاده:
به شرق و غرب مي باشد.
بررسي انحالل مطابق ماده  21اساسنامه.
ج  :ساير موارد
				
8حمايت از توسعه و تحكيم روابط برادرانه با همه مسلمانان به ويژه كارگران مسلمان و ب  :بررسي و تصويب تغييرات اساسنامه.كمك به محرومان و مستضعفان جهان ،پشتيباني همه جانبه از مبارزه ملتهاي مستضعفي ارجاعي.
كه در راه حق آزادي مبارزه مي كنند و حمايت از حركتهاي حق طلبانه كارگران مستضعف ماده )10شوراي نظارت:از بين زبده ترين اعضاء سه نفر به عنوان عضو اصلي و دو نفر
جهان.
به عنوان عضو علي البدل شوراي نظارت ،به منظور نظارت بر حسن اجراي صحيح و
9توسعه و تحكيم روابط برادرانه با تشكلهاي اسالمي ديگر.اصولي مصوبات كنگره ،بازرسي ادواري ،گردش عمليات مالي خانه كارگر و بررسي و
10مبارزه عليه كفر و استكبار جهاني ،نژاد پرستي ،صهيونيسم و حاميان آنها در سراسر تصويب موارد حقوقي اعم از عزل ،تعليق و … اعضاء انتخاب خواهند شد.تبصره-شرايطجهان.
كانديداهاي عضويت در شوراي نظارت توسط كنگره تعيين مي گردد.
11كليه اعضاي خانهكارگر التزام خودبهقانون اساسيجمهورياسالميايران را اعالم مي ماده )11شوراي مركزي :شوراي مركزي عاليترين مرجع هدايت و رهبري خانه كارگر ميدارند.
باشد ،اين شورا از سه نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل به انتخاب كنگره تشكيل
12هرگونه تغيير در مفاد مرامنامه پس از تصويب كميسيون ماده ده قانون احزاب به مي گردد.مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
تبصره1-شرايطكانديداهايعضويت در شوراي مركزي توسط كنگره تعيين مي گردد.
13كليه اهداف ووظايفيكه دراين مرامنامه پيشبيني شدهچنانچه با وظايف تبصره2-اختيارات شوراي مركزي به تدريج و به پيشنهاد شوراي مركزي به كنگره ويكيازوزارتخانههايا سازمانهاي دولت 
ي مربوط باشد،پسازاخذ مجوزازوزارتخانه ياسازمان كميته هاي آن محول ميگردد.
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الف  :اتخاذ تدابير مناسب هاي آموزشي ،رفاهي ،فرهنگي و تشكيالتي كارگران يا فرزندان آنها اختصاص مي يابد .
		
ماده )12وظايف و اختيارات شوراي مركزي :
ماده)23هرگونه تغييري در مفاد اساسنامه پس از تصويب كميسيون ماده 10قابل اجرا
براي اجراي مصوبات كنگره .
است .
ب  :بررسي و تصويب طرح ها و برنامههاي اجرايي و توسعه و ايجاد شعب تشكيالت.
د  :بررسي و تصويب نمودارسازماني ماده )24اين اساسنامه در  24مادهو  14تبصره به تصويب رسيد.
			
ج :تصويب بودجه خانه كارگر.
كادراجرايي.
و  :بررسي و تصويب كليه آيين نامه ها.
		
ه  :فراهم آوردن زمينه برگزاري كنگره.
ح:انتخاب اعضا هيأت اجرايي.
ز  :انتخاب دبيركل خانه كارگر		.
خانه كارگر را بهتر بشناسيم
ماده )13دبيركل :دبيركل عاليترين مسئول اجراييوسخنگوي خانه كارگر مي باشد كه تاريخچه فعاليت خانه كارگر
توسط شوراي مركزي انتخاب مي گردد .
مبارزات فراگير و پردامنه كارگران كشور در هنگامه بروز تحوالت جدي در عرصه مسائل
ماده )14وظايفواختيارات دبيركل يا نماينده دبيركل :
سياسي و اقتصادي كشور كه به فروپاشي نظام سلطنتي در سال  1357منتهي گرديد،
براي
مركزي
شوراي
به
پيشنهاد
الف :تهيه وتنظيم نمودار سازماني كادر اجرايي جهت
با تالش و پيگيري جمعي از فعالين اين مبارزات در قالبي تشكيالتي و نظام مند ،تحت
تصويب .
عنوان خانه كارگر استمرار يافت و نقش اساسي در جلب حمايت اقشار مختلف جامعه
ب  :تهيه و تنظيم بودجه ساالنه خانه كارگر وارائه به شوراي مركزي براي تصويب .
كارگري و در راستاي حراست و تقويت نظام نوپاي جمهوري اسالمي ايفاء نمود .اين
اجرايي
ج  :معرفي و پيشنهاد مسئولين اجرايي خانه كارگر در سراسر كشور به هيأت
تشكيالت كارگري بتدريج و در طول زمان به عنوان يگانه تشكل مركزي كارگران ايران
جهت تصويب.
وظيفه پيگيري اهداف و مطالبات جنبش كارگري را در سطوح ملي و بين المللي عهده
.
تصويب
براي
مركزي
شوراي
به
ارائه
و
ها
نامه
آيين
د :تهيه كليه
دار شده است.
				
ه  :رياست جلسات شوراي مركزي .
و  :اجراي نامگذاري فعاليت تشكيالت كارگران ايران در قالب و عنوان «خانه كارگر» به سال 1346
مصوبات شوراي مركزي .
باز ميگردد ،در آن سال جمعي از انجمنهاي صنفي كارگري سراسر كشور ،فعاليت خود را
و
ايشان
نماينده
يا
دبيركل
امضا
به
بايست
مي
كارگر
خانه
مالي
تبصره 1-كليه اسناد
در قالب اتحاديه اي به اين عنوان ،در شهر تهران آغاز مي نمايند .متعاقب شروع فعاليت
مسئول مالي خانه كارگر برسد.
اين تشكيالت ،حزب ايران نوين ـ كه از جمله معدود احزاب سياسي آن روزگار بشمار
آنان
اختيارات
و
وظايف
مركزي
شوراي
انتخاب
و
كنگره
اولين
ماده )15تا زمان برگزاري
مي رفت ـ با انجام مذاكراتي رهبران اين تشكيالت كارگري را متقاعد به همكاري با خود
به عهده شوراي مركزي مؤسس خواهد بود.
نموده و در سال  ،1347سازمان كارگران حزب ايران نوين را پايه گذاري مي نمايد.
ماده )16هيأت اجرايي:هيأت اجراييعاليترين مرجع اجرايي خانه كارگر ميباشدكهوسط در بدو پيروزي انقالب اسالمي ،شوراهاي اسالمي اعتصاب كه نقش مهمي را در هماهنگي
شوراي مركزيانتخاب مي شود.اين هيأت مركب از :دبير اجرايي ،معاون وي ،و مسئولين انجام اعتصابات گسترده كارگري در مخالفت با رژيم پهلوي داشتند ،براي سازماندهي
واحدها مي باشد .
فعاليتهاي آتي خود اساسنامه اي را جهت تجديد سازماندهي در قالب يك تشكيالت
هاي
برنامه
و
ها
طرح
پيشنهاد
و
تهيه
:
:الف
اجرايي
هيأت
اختيارات
و
ماده )17وظايف
فراگير و سراسري تدوين نمودند .همزمان با اين اقدامات ،ضرورت انجام فعاليتهاي
اجرايي خانه كارگر .
منسجم كارگري توسط فعاليني چون آقايان محجوب ،كمالي و ربيعي تبيين مي گشت.
ب  :تهيه رئوس بودجه جهت تصويب در شوراي مركزي .ج :تهيه مقدمات برگزاري كنگره .
اين تشكيالت نوپا كه در آن زمان با رقباي سرسختي از گروههاي چپ گرا و كمونيست
د:رسيدگيوتصويب كليه آيين نامههاي مالي و اداريودستورالعمل هاي اجرايي.
در گير بود ،در قالب شاخه كارگري حزب جمهوري اسالمي به فعاليت خود ادامه داده و
ه  :اخذ تصميم نسبت به ساير مواردي كه به موجب اساسنامه در صالحيت هيأت اجرايي بزودي با برگزاري اولين كنگره سراسري در سال  ،1358تحت عنوان مستقل خانه كارگر،
مي باشد .
رسماً اهداف و برنامه هاي خود را اعالم نمود.
و  :ساير وظايفي كه از طريق كنگره يا شوراي مركزي به عهده هيأت اجرايي گذاشته مي
توسعه تشكيالتي خانه كارگر در دو دهه گذشته
شود .
اين تشكل پذيري و شكل سازي در كشورمان شكلي متفاوت ودر مورد خانه كارگر روندي
هاي
كمك
و
هدايا
و
عضويت
حق
از
بود
خواهد
عبارت
كارگر
خانه
مالي
ماده)18منابع
جداي از فعاليتهاي معمول داشت به نحوي كه ايجاد و سازماندهي مجدد خانه كارگر،
اعضا و عالقه مندان به خانه كارگر .
برآيند فعاليت شوراهاي اسالمي اعتصاب در سراسر كشور بود .اما با نگاهي عميق تر به
در
آن
بيالن
و
وشرح
ثبت
قانوني
دفاتر
در
كارگر
تبصره 1-درآمد و هزينه هاي خانه
مجموعه فعاليتهاي تشكيالت كارگري كشور مي توان انگيزه و احساس نياز بوجود يك
پايان هر سال مالي جهت بررسي به كميسيون ماده 10قانون احزاب ارائه مي شود .تبصره تشكيالت قوي و منسجم را در مبارزات سالهاي دور كارگران ايران به خوبي مشاهده نمود،
2خانه كارگر ماهيتاً صنفي و غير تجاري ميباشد.لذا خانه كارگر با توجه به بستر مناسب و روحيه پرشور و نشاط كارگران  ،به سرعت توسعه
ماده)19دبير اجرايي :دبير اجرايي و مسئولين دفاتر تشكيالت مسئول اجراي مصوبات پيدا كرده و با فعال كردن انجمن ها و شوراهاي صنفي در كارگاهها و كارخانجات كشور،
شوراي مركزي و هيأت اجرايي مي باشند.
بزوي نقشي اساسي و تعيين كننده را در روند مبارزات جنبش كارگري ايران عهده دار
آگاهي
و
علمي
سطح
ارتقاء
و
فرهنگي
توسعه
ماده)20خانه كارگر مي تواند به جهت
گرديد .اين نقش اساسي به گونه اي ايفا شد كه مطالبات كارگران كه دستيابي به آنها
كارگران در زمينه هاي صنفي ،اقتصادي ،اجتماعي ،فني و سياسي اقدامات ذيل را به از سوي اين تشكيالت تعقيب مي گرديد ،بزودي در تقابل آشكار با نظريات مخالف در
عمل آورد:الف– انتشار روزنامه ،هفته نامه ،ماهنامه ،سالنامه و يا كتب و جزوات مورد نياز .خصوص مباحث مرتبط با حقوق بنيادين نيروي كار قرار گرفت .علي رغم اين مخالفتها
ب– همكاري با مراكز علمي فرهنگي ،آموزشي ،ورزشي،فني ،و دانشگاهي و اقدام جهت كه با عنايت به تمهيداتي كه در قانون پيش بيني شده بود ،عم ً
ال تشكيالت موجود
ايجاد مراكزي از اين قبيل.
كارگري كشور ،تحت پوشش حمايت همه جانبه قانون قرار گرفته و با توجه به مفاد
وسايت
ايجادخبرگزاري
رساني
اطالع
و
اي
ه
رسان
مراكز
با
اطالعات
ج– بهمنظور تبادل
مقررات تدوين شده از حوزه نفوذ و تأثير گذاري مضاعفي برخوردار گشتند كه اين تحول
خبري در سراسر كشور.
بطور طبيعي منجر به تقويت نقش خانه كارگر در روند تحوالت صنفي و اجتماعي كشور
ح– تشكيل كانونهاي مستقل آموزشي.
گرديد .خانه كارگر يگانه تشكيالت كارگري فراگير با گستره ملي در كشور بشمار مي رود.
ايجاد
و
وحمايتي
تفريحي
ورزشي،
رفاهي،
خدمات
و– خانه كارگر مي تواند جهت ارائه
زيرا همانگونه كه مي دانيم اين نهاد عالي از بهم پيوستن و همكاري ميان اتحاديه هاي
مراكز مربوطه اقدامات الزم را بعمل آورد.
مختلف كارگري كشور كه خود از دل انجمن ها و شوراهاي اسالمي كار هريك از كارگاهها
كارگر
خانه
اساسنامه
و
مرامنامه
از
يا
قانوني
وظايف
ماده )21انحالل :در صورت عدول از
و كارخانجات برخاسته اند پديد آمده و لذا در تقسيم بندي متداول  ،اين تشكيالت وسيع
به يكي از دو صورت زير منحل ميگردد :
را مي توان به عنوان يك كنفدراسيون بشمار آورد.
الف  :انحالل با پيشنهاد دوسوم اعضاء و تصويب دو سوم اعضاي كنگره فوق العاده و همانگونه كه ذكر شد ،خانه كارگر فعاليت رسمي خود را از سال  1358آغاز نموده  ،ولي بر
		
در صورت عدم تشكيل كنگره با تصويب دو سوم اعضاي شوراي مركزي .
اساس قوانين و مقرارت كشور و در جهت تثبيت مشروعيت قانوني براي ادامه فعاليت ،پس
ب  :انحالل بر اساس مواد  16و  17قانون فعاليت احزاب و گروهها صورت مي گيرد.
از درخواست مجوز از وزارت كشور در دي ماه سال  1371و بر اساس موافقت كميسيون
تشكيل
ماده)22در صورت انحالل ،هيأت تسويهاي توسط كنگره يا شوراي مركزي
مربوطه دراين وزارتخانه(موسوم به كميسيون ماده  10احزاب و جمعیتها) دور جديدي از
ميگردد كه پس از رد حقوق صاحبان حق ،ما بقي اموال و ابنيه و ملزومات جهت فعاليت فعاليتهاي خود را پي گرفت.
3

در حال حاضر خانه كارگر به عنوان يك تشكل صنفي غير دولتي با تمركز فعاليت بر
مبناي دستيابي به مطالبات صنفي ( اقتصادي و اجتماعي) كارگران كشور ،جايگاه ويژه
اي را در ميان ساير همتايان خود يافته است  .زيرا كه عم ً
ال اين تشكيالت بزرگترين و
فعالترين سازمان غير دولتي ايراني از حيث تعداد اعضا ،وسعت و گستردگي مراكز تابعه در
سراسر كشور ،تنوع و تعدد ارائه خدمات به اعضا ،ميزان تأثير گذاري بر نهادهاي دولتي و
حكومتي  ،تجربه كار تشكيالتي و نيز تنوع و سطح روابط با سازمانهاي بين المللي دولتي
و غير دولتي بشمار مي رود.
خانه كارگر(كنفدراسيون عالي كارگران)مجموعه ايست از هسته ها،كانونها ،اتحاديه هاي
كارگري ،شوراهاي كاروسنديكاها(انجمنهاي صنفي).البته اتحاديه هاي كارگري در دوره
جديد با مفهوم مورد نظر ما ،با عدم شناخت كافي روبروست.
ـ اتحاديه هاي كارگري در ايران
آنچه كه در مورد وجاهت قانوني تشكيل اتحاديهها ،بغير از ماده 3و 2مقاولهنامه شماره
 87ميتوان ذكر نمود همانا اساسنامة شوراهاي اسالمي كار مصوب  4/3/1366شورايعالي
كار است.
در بند  12ماده  4اساسنامه شوراهاي اسالمي كار چنين آمده است :
«مجمع عمومي كاركنان به شوراي اسالمي واحد اجازه ميدهد تا در اتحاديه به كانون
هماهنگي شوراهاي اسالمي كار استان ملحق گردد»
و همچنين در ماده  6اساسنامه شوراهاي اسالمي كار آمده است:
«ائتالف با شوراهاي اسالمي كار بمنظور تشكيل اتحاديه و يا الحاق آن»
پس با توجه به مقررات لحاظ شدهدر اساسنامه شوراها ،چنين بنظر ميرسد اتحاديهها
جايگاه قانوني از پيش تدوين شده اي نيز دارند.
ثبت اتحاديهها بعنوان يكي از اركان شش گانه خانه كارگر در اساسنامه آن ،نشان دهنده
جايگاه ويژه اي بود كه اين تشكيالت براي اتحاديه قائل بوده و در حقيقت اتحاديه بعنوان
واسط اصلي ،نقشي اساسي در خود (كه همان اعضاي خانه كارگر بحساب ميآيند) بر
عهده خواهد داشت .اتحاديه تمامي كارگران عضوي را در بر خواهد گرفت كه نخستين
هدف آنان رسيدن به منافع صنفي از طريق تالش جمعي در جهت بهبود شرايط كار و
كسب موقعيتهاي بهتر اقتصادي و اجتماعي است اين هدفمندي فقط از طريق تشكلهاي
همسو كه همان هستههاي كوچك عضو يا شوراهاي كار باشند به ثمر خواهد رسيد.
تضارب آرا ،انتخاب بهترينها براي اعمال سياستهاي تشكل ،ارائه طريق از راه خردجمعي،
براي اتحاديهاي كه اعضاي آن كانونها و شوراهاي كار هستند مثمر ثمر خواهد بود ،چه،
قدرت يك تشكل منسجم است كه هدفهاي اصلي را با پشتوانهاي بتعداد اعضاي خود براي
اعمال راههايي پيش رو به جلو مي برد.
از اينرو اتحاديههاي زير مجموعه ،يك هدف كلي كه همان مرامنامه خانه كارگر(بعنوان
كنفدراسيون عالي كارگران ايران) است براي خود در نظر گرفته و يك هدف محدودتر
در حيطه فعاليتهاي صنف متشكل از شوراهاي كار .آن هدف كلي همان آرماني است كه
اتحاديههاي خانه كارگر در آن اشتراك مساعي دارند؛ احقاق حقوق حقه كارگران.
لذا در راستاي اين مالحظات ،از سال  1378اتحاديه كاركنان بيمارستانها و مراكز درماني
با حمايت خانه كارگر از طريق گرد هم آوردن شوراهاي اسالمي كار بيمارستانها و مراكز
درماني كار خود را شروع نمود.
در اين راستا تا نهادينه شدن اتحاديهها جهت ثبت در وزارت كار كه مراحل مياني اين
تغييرات در حال گذراست به ابتكار خانه كارگر ،اتحاديههاي شكل گرفته ،از طريق خانه
كارگر به ثبت رسيدند كه نسخهاي از برگه ثبتي آورده شده
است .البته خانه كارگر جهت وجاهت بخشيدن به امر ثبت اتحاديهها با توجه به برگزاري
مجمع عمومي فوقالعاده ،الحاق اتحاديهها را به تشكيالت خانه كارگر هموار نمود كه در
مورخ  9/4/81و به شماره  16698در روزنامه رسمي كشور تغييرات اساسنامه خانه كارگر
به ثبت رسيده است.
 -1اتحاديه كاركنان بيمارستانها و مراكز درماني (اولين اتحاديه تشكيل شده در دوره
جديد) :
اتحاديه كاركنان بيمارستانها و مراكز درماني با تمسك به مواد قانوني اشاره شده؛ در
سال  1378با توجه به اساسنامه شواهاي اسالمي كار ،از ائتالف شوراهاي مراكز درماني
تشكيل گرديد .در سال  1380جهت فراگير نمودن نمايندگي تشكيالت كارگري در مراكز
درماني ،نام اتحاديه شوراهاي اسالمي كار بيمارستانها و مراكز درماني به اتحاديه كاركنان
بيمارستانها و مراكز درماني تغيير نام داده شد .تحت اين شرايط واحدهائي كه هنوز در
آنها شورا تشكيل نشده بود نيز توان مشاركت در اتحاديه را پيدا نمودند و نهايتاً با توجه
به مفاد اساسنامه نگاشته شده كه طي  5سال گذشته دو نوبت تجديد نظر در آن اعمال
شده است اعضاء مستقيم اتحاديه در صورت تمايل و با توجه به احراز شرايط اساسنامهاي
ميتوانند در مديريت اتحاديه نيز مشاركت داشته باشند.
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 -2اتحاديه كارگران شهرداری (تاسيس )1386
 -3اتحادیه کارگران بخش انرژی (تاسيس  -)1380ورود به بحث خصوصي سازي از
طريق مذاكره با دولت.
 -4اتحاديه كارگران صنايع نساجي (تاسيس )1380
 -5اتحاديه كارگران لوازم خانگي و برق (تاسيس  -)1380فعاليت در زمينه قاچاق كاال
 -6اتحاديه كارگران صنايع غذائي (تاسيس )1380
 -7اتحاديه كارگران قراردادی و پیمانی (تاسيس  )1381پيگيري ماده  7قانون كار در
خصوص قراردادهاي موقت كار
 -8اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری (تاسیس )1382
 -9اتحاديه زنان كارگران (تأسيس )1387
 -10اتحادیه کارگران صنعت خودروسازی(تاسیس)1394
 -11اتحادیه انجمنهای صنفی کارگران ایران(تاسیس)1395
چنين بنظر ميرسد جهت بررسي تخصصي مشكالت صنفي ميبايست از طريق
پيوستن به اين اتحاديهها و در صنوفي كه اتحاديه آنها شكل گرفته و يا از طريق
تشكيل اتحاديههاي صنوف ديگر گامهاي مثبتي در اعتالي جايگاه رفيع جامعه
كارگري برداشت.
چرا كه اين اتحاديه ها خواهند بود كه در راستاي حقوق كارگران براي استيفاي آن تالش
مي كنندو پيمانهاي دسته جمعي به عنوان يكي از راهكارهاي مفيد پيش رو را از وظايف
خود خواهند دانست.
ـ وظايف كنفدراسيون عالي كارگران ايران(خانه كارگر) به عنوان يك تشكل صنفي
عمده وظايفوشيوه عملكرد خانهكارگر را با توجه بهمرامنامه و اساسنامهوساير اهداف اين
تشكيالت كارگري مي توان درعناوين ذيل خالصه نمود:
1ـ كوشش در جهت استيفاي حقوق قانوني كارگران كشور.
2ـ افزايش سطح بهره وري نيروي كار.
3ـ تالش در جهت بسط و گسترش تأمين اجتماعي و ايجاد امنيت شغلي.
4ـ كوشش در جهت ايجاد اشتغال كامل.
5ـ تالش در خصوص توزيع منصفانه در آمدملي.
6ـ حل اختالف و داوري مربوط به روابط كار در سطوح كالن.
7ـ افزايش مشاركت كارگران در فعاليتهاي عمومي و اجتماعي.
8ـ ايجاد تعهد و احساس مسئوليت در كارگران نسبت به اصالح امور جامعه.
9ـ انجام امور تحقيقاتي و پژوهشي و نيز انتشار نشريات  ،بولتن و جزوات مربوط به
مباحث كارگران.
10ـ آموزش كارگران به منظور افزايش مهارت و تجارب حرفه اي آنان.
11ـ ايجاد و ارتقاء سطح روابط با تشكالت كارگري سراسر جهان و نيز ايفاي نمايندگي
كارگران ايران در مجامع و مراجع بين المللي.
ـ اركان و واحدهاي خانه كارگر
خانه كارگر جمهوري اسالمي ايران طبق اساسنامه خويش داراي 6ركن مي باشد كه
عبارتند از :
ه) شوراي
د) كنگره
ب)عضو ج) كانون و اتحاديه
الف) هوادار
مركزي و)دبيركل
هر فردي كه مرامنامه و اساسنامه خانه كارگر را بپذيرد و مشمول تعاريف و يا قوانين
خاص مصاديق قانون كار باشد مي تواند به عضويت خانه كارگر در آيد .اعضاء به صورت
آزمايشي عضو خانه كارگر مي باشند كه پس از طي مراحل آموزشي به عنوان عضو اركاني
خانه كارگر محسوب خواهند شد كه مي تواند با كسب آموزشهاي بيشتر به عنوان عضو
فعال شروع به فعاليت نمايند.
خانه كارگر با شركت اعضاء در كنگره خود كه هر  4سال يكبار تشكيل مي گرددشوراي
مركزي خويش را انتخاب نموده و سپس دبير كل خانه كارگر با انتخاب آنان برگزيده
خواهد شد.
دبير كل براي عملي نمودن خواسته هاي كارگران عضو و اساسنامه تشكل ،شوراي اجرايي
خويش را بر مي گزيند كه در آن معاونت هاي اجرايي وي مشغول به كار بوده و برنامه
ريزي و فعاليتهاي اجرايي براي دفاع از حقوق كارگران را بكار خواهند بست.

»« مدارك الزم جهت عضويت در خانه كارگر

: ميتوانند با ارائه مدارك ذيل به عضويت اين تشكيالت در آيند، كليه مشمولين قانون كار كه مايل به عضويت در تشكيالت خانه كارگر ميباشند
.یک برگ تصویر دوروی کارت ملی.2
		
.پشت نويسي شده3×4 دو قطعه عكس.1
.تكميل فرم عضويت.4
)یک برگ تصویر صفحه اول دفترچه بیمه تامین اجتماعی(بیمه شدگان اصلی و اجباری.3
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ﺗﺬﻛﺮﻣﻬﻢ  :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻃﺮﻑ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ،ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺖ ﻳﺎ ﻛﺎﻧﺎﻝ ﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺍﻃﻼﻉ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

بخﺶ اول :ﺁموزﺷﻰ
مراكﺰ ﺁموزﺵ عﻠمي كاربردي خانه كارگر استان تهران

به اطالع كليه كارگران و خانواده هاي محترم ايشان مي رساند كه جهت ثبت نام در دوره هاي كاردانی و كارشناسی مراكز آموزش
علمي كاربردي خانه كارگر مي توانند با مراجعه به سايت سازمان سنجش آموزش كشور مطابق ضوابط مندرج در دفترچه اقدام به
ثبت نام اينترنتی نمايند.
ضمن ًا مشخﺼاﺕ مراكز آموزﺵ ﻋلمي كاربردي خانه كارگر طبﻖ ﺟدول زير مي باشد:
رديف
1

مراكز آموزﺵ ﻋلمي كاربردي خانه كارگر استان تهران

شماره تماس

تهران:خ طالقاني بعد از تقاطع وليعصر -پ  - 440مركز آموزش علمي كاربردي واحد تهران  51و66490050

2

اسالمشهر:خ زرافشان -انتهای كوچه  - 48جنب پارك دانش آموز

56155400-401

3

كرج:بعد از ميدان طالقاني– شهرك اداري حسن آباد -جنب اداره گاز

026 - 32541820-9

4

شهرقدس :ميدان قدس -بلوار شورا – كوچه ساحل

46873535 -6

5

ساوجبالﻍ:هشتگرد-بلوارآيت ا ...خامنه اي-روبروي اداره گاز

026 - 44222612

خدمات داراﻟﻘرﺁن خانه كارگر جمهوری اسالمﻰ ايران رايگان
آموزش های عمومی قرآن كريم (حضوری )
دوره های روخوانی و روانخوانی
دوره حفﻆ قرآن كريم
دوره ترجمه و مفاهيم
دوره تجويد
ثبت نام  :پيامك عدد  11به 10000100100
-----***********----ﺁموزﺵ های تﻠﻔنﻰ ﻗرﺁن كريم ) ﻏيرحضوری (
رايگان

بدون هﺰينه تﻠﻔﻦ

دوره حفﻆ تلفنی دوره روخوانی تلفنی
ثبت نام  :پيامك عدد  22به 10000100100

دوره مفاهيم تلفنی

دورﻩ های مربيگری ﻗرﺁن كودك

متﻐير

وی ويژه مادران و مربيان مهد های كودك و مراكز پيش دبستانی
سرفصل های آموزشی شامل :
آموزش روش تدريس قرآن به كودكان از طريق بازی  ،نقاشی  ،سرگرمی  ،قصه
دوره خالقيت  :آموزش روش ساخت كاردستی  ،گريم  ،نقاشی و ...
دوره روانشناسی  :روش ارتباط با كودك  ،روانشناسی كودك
ثبت نام  :پيامك عدد  33به 10000100100
تلفن ثبت نام 021 – 66978001 :
آدرس  :تهران  ،ميدان انقالب  ،خ  12فروردين  ،خ روانمهر (سمت راست ) ،جنب
دارالقرآن خانه كارگر
رستوران خورشيد ،پالك 132

ﻟيﺴت مراكﺰ مهد كودك و ﭘيﺶ دبﺴتانﻰ ﻗرﺁنﻰ خانه كارگر
 %20تخﻔيﻒ ويﮋﻩ اعضای خانه كارگر
رديﻒ ﺷﻌبه

8

ﺷهر

ﺷمارﻩ تﻠﻔﻦ

رديﻒ

ﺷﻌبه

ﺷهر

ﺷمارﻩ تﻠﻔﻦ

1

ستارخان

تهران

66500932

8

مشهد-دانشگاه

مشهد

051-37278533

2

انقالب

تهران

66977383

9

مشهد-رجايی

مشهد

051-33728546

3

امامت

تهران

77480831

10

مشهد-آزادشهر

مشهد

0513-6076260

4

شهرری

تهران

شهرری  -خيابان ورامين-خيابان آقا بيگی -پالك 39

11

اهواز

اهواز

061-33779240

5

كميل

تهران

55176131

12

زرافشان

اسالمشهر-زرافشان

56363819

6

شهرك وليعصر

تهران

66297027

13

ميان آباد

اسالمشهر-ميان آباد 56551879

7

مدرسه پروين اعتصامی

تهران

77982018

14

واوان

اسالمشهر-واوان

56176155

تقویم آموزشی سال 97
دوره

هفته ثبت نام
شروع

97/01/5 9701

پایان

زمان برگزاری دوره
شروع

پایان

تاریخ
آزمون
نهایی

97/02/13 97/01/17 97/01/14

97/02/13

97/03/16 97/02/21 97/02/18 97/02/14 9702

97/03/16

97/04/20 97/03/25

97/04/20

97/05/24 97/04/29 97/04/26 97/04/22 9704

97/05/24

97/06/27 97/06/02 97/05/30 97/05/26 9705

97/06/27

97/08/02 97/07/06 97/07/03 97/06/30 9706

97/08/02

97/09/07 97/08/11 97/08/08 97/08/04 9707

97/09/07

97/10/12 97/09/16 97/09/13 97/09/09 9708

97/10/12

97/11/17 97/10/21 97/10/18 97/10/14 9709

97/11/17

97/12/22 97/11/26 97/11/23 97/11/19 9710

97/12/22

97/03/22 97/03/18 9703

سامانه پیامک 		10001445 :
رایانامهk.oava@yahoo.com :
وب گاه www.workerhouse.ir :
کانال تلگرامtelegram.me/khanehkargar :
آدرس :خ انقالب  -خ ابوریحان -تقاطع روانمهر پ 36
تلفن66464525- 66487544-66487548- 66413388 :

9

مدرسان ﺷريﻒ

 فعاليتهاي موسسه(:در كليه مقاطع كارشناسی -كارشناسی ارشد –دكترا)دكترا)
 آزمونهاي آزمايشی–كالسهای حضوری -بسته های آموزشیميدان انقالب–ابتدای جمالزاده شمالی -پ  153تلفن61099-2966 :
-----***********-----

گروﻩ ﺁموزﺷﻰ جوكار )گاﺝ(

10%

20%

 فعاليتها:آزمونهای آزمايشی -پشتيبانی -كارنامه آزمونها -مشاوره20درصد تخفيف
 كتاب :خريدبسته كتاب های آموزشی 30درصد تخفيف – خريد جزئی كتاب 20ﺁدرس شعبات ﺁموزشگاهها:
دفتر نمايندگی آزمون شهر تهران  :خ انقالب بين خ فلسطين و چهارراه وليعصرپ 919
تلفن6420 :
دفتر نمايندگی آزمون شهرری:مركز پسران:شهرری خ رازی(خ  24متری)نبش كوچه
خوشی -پ  116تلفن55965590 :
مركزدختران:شهرری–ميدان حضرت عبدالعظيم حسنی خ شهيد قدمی(روشن)
پ41تلفن55954569
دفتر نمايندگی آزمون اسالمشهر:مركز پسران  :اسالمشهر-خ باﻍ فيﺾ كوچه  – 7پ 55
تلفن 56375072-56361760 :
مركز دختران  :اسالمشهر – خ باﻍ فيﺾ كوچه  3-پ  36تلفن56361289-56353427:
دفتر نمايندگی آزمون بهارستان  :مركز پسران  :شهر گلستان -ابتدای بلوار اصلی-جنب
بانك قوامين-ساختمان سبزتلفن56312557:
مركز دختران  :شهر گلستان -ابتدای بلوار اصلی-جنب بانك قوامين-ساختمان
سيناتلفن56319934:
دفتر نمايندگی پاكدشت  :ابتدای مامازند-بعد از نيروی انتظامی -كوچه چگينی پ 4
تلفن 36010206 :و 36018268
دفتر نمايندگی فيروزكوه  :خ پاسداران –پائين تر از بانك ملی – روبروی گل فروشی رز
آبی تلفن 76404059 :و 76443010
دفتر نمايندگی ورامين  :خ شهداء – جنب پمپ بنزين -تلفن36246500 :
دفتر نمايندگی رباط كريم  :بلوار امام خمينی -روبروی بانك ملی مركزی – پاساژطال
 طبقه دوم اداری پ  5تلفن56412869 :شعبات انتشارات:
تهران -خ انقالب -نبش بازارچه كتاب -پ  1362تلفن64343144-66492985 :
تهران -تقاطع خ آيت اله مدنی و سبالن (چهارراه نظام آبا د) روبروی مترو پ 844
تلفن64343155-77159763 :
تهران -خ انقالب -مابين چهاراره وليعصر و خ فلسطين -پ  919تلفن64343132-66403385 :
تهران -فلكه دوم صادقيه -ابتدای خ آيت اله كاشانی -پاساژ طال -طبقه همكف پ
14تلفن64343150-44067817 :
-----***********----10%

مراكﺰ ﺁموزﺵ جهاد دانشگاهي ) سراسر كشور(

 دوره هاي آموزشي كوتاه مدت كامپيوتر ,زبان ,پزشكي ,كشاورزي و هنر دوره هاي آمادگي كنكور كارشناسي ارشد فضاهاي آموزشي ,كتابخانه-كارگاهخ انقالب –خ فخررازی -خ شهدای ژاندارمری -پالك – 72طبقه 4تلفن66971357:
-----***********-----

موسﺴه ﻓرهنگﻰ و هنری ﻓﺠر نور

 برگزاری كالسهای زبان خارجی عرضه محصوالت فرهنگی و كمك آموزشیتهران – خ پيروزی–خ شكوفه – ميدان شكوفه –
تلفن 33251202 :
ك شهيد بهرام محمدی –پ 1

تراﺷه تصوير

 دوره های مهارتی استاندارد شاخه كارو دانش و آزاد – دوره های گردشگریخ سميه بين مفتح وبهار روبروی برج سپهر پ  72ط سوم
تلفن 88825747-77482000:
-----***********----25%

مﺆسﺴه ﺁموزﺵ عاﻟي ﺁزاد ماهان

ﺧدمات:
 برگزاري كالسهاي حضوری و آنالين آمادگي آزمونهاي مقاطع تحصيلي دكتري،كارشناسي ارشد
 بسته هاي آموزش مكاتبه اي ،كتب و جزوات ،مشاوره تحصيلی و برنامه ريزی تا زمان كنكور. آزمونهاي آزمايشي دوره هاي تخصصي MBA دوره هاي فراگير پيام نور در تمام مقاطع تحصيلي(تا كارشناسی ارشد) پرداخت شهريه كالسهای حضوری و آزمونهای آزمايشی بصورت اقساط دريافت میگردد.
شعبه كارشناسی ارشد :وليعصرتقاطع مطهری روبروی قنادی هتل تهران جنب بانك ملی
پ 205تلفن8506 :
سهروردی شمالی – خ زينالی شرقی -پ 51تلفن88401313 :
-----***********-----

ﺁموزﺷگاﻩ ﺁزاد سينمايي داراﻟﻔنون

 نقد  20درصد تخفيف اقساط  10درصد تخفيفبا مجوز معاونت سينمايی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
 دوره هاي ﺁموزشي در سه گروه: آموزش دوره هاي حرفه اي (اشتغال محور):عكاسي– تصوير برداري -تدوين كامپيوتري (تروكاژ ،اسپشيال افكت و استفاده از فيلترها)
 فيلمنامه نويسي (تصويرنامه ،تحليل فيلم ،روانشناسي شخصيت ،داستان نويسي و -)...كارگرداني– انيميشن( طراحي دستي و كامپيوتري ،طراحي شخصيت و فيگور در
انيميشن و ( .)...كليه دوره ها  ،مقدماتي تا پيشرفته)-مترجمی فيلم و موسيقی -زبان
 دوره هاي كاردانﺶ: دوره هاي مهارتي رشته هاي عكاسي -تصويربرداري -گرافيك رايانه . دوره هاي آزاد كاربردي(باهدف ارتقاء مهارتهاي كاربردي و پركردن اوقات فراغت) عكاسي -تصويربرداري -نرم افزارهاي گرافيكي تدوين -انيميشنميدان انقالب -ابتدای خ آزادی -خ نوفالح -خ كلهر نبش كوی امين-پ 42
تلفن66566052-66573000 4- :
-----***********----متﻐير

ﺁموزﺷگاﻩ عﻠم ﭘرور

 آموزش رشته های مهندسی و كالسهای كنكور ارائه ديپلم رسمیتهران – چهارراه وليعصر – جنب ايران فيلم –ط سوم پ 915
تلفن 66409651-66410225 :
-----***********-----

مركﺰ ﺁموزﺵ ﺷهداي كارگر
20%

10-30%

رايگان

آموزشگاه كنكور دخترانه و پسرانه شهداي كارگر (رايگان)
آدرس  :تهران  ،ميدان انقالب  ،خ  12فروردين  ،خ روانمهر (سمت راست ) ،جنب
رستوران خورشيد ،پالك  132ط  2تلفن66969887:
-----***********----20%

مﺠتمع ﺁموزﺷﻰ بﺰرگﺴاالن حيان

انجام امور مشاوره ای و تحصيلی از ديپلم تا دانشگاه
خ شريعتی  ،خ شهيد طاهريان  ،بن بست تيموری
تلفن66467589 :
10

30%

10-30%

سنﺠﺶ و دانﺶ

20%

ﺁموزﺷگاﻩ زبان حﻜمت)انگﻠيﺴي و عربي(

ﺧدمات ﺁموزشی:
 بسته های آموزشی در مقاطع كارشناسی -كارشناسی ارشد -دكتری  30%تخفيف آزمون های آزمايشی در مقاطع كارشناسی -كارشناسی ارشد -دكتری 30%تخفيفآزمون
كامل
 خدمات كامل آموزشی (بسته و آزمون) -خدمات مشاوره ای-خدمات15%
وكالت  10-30%تخفيف
مﺠتمع ﺁموزﺷي دانﺶ ﭘارسيـان ﻓﺠر
 جهت دريافت اطالعات بيشتر به آدرس سايت  www.sanjesh.ir :مراجعه شود.بانظارت و مجوز سازمان فنی و حرفه ای
خيابان دانشگاه  -تقاطع روانمهر پ 126تلفن 66973647-66973507
 آموزش صنايع غذايی-طراحی دوخت -مراقبت زيبايی– گردشگری -بهداشت و ايمنی------***********----هنرهای تجسمی-صنايع دستی و..
15%
يافت آباد -خ زنديه -ك  6متری اسالمی -پ – 2واحد  1تلفن66794618-66802602:
-----***********----موسﺴه ﻓرهنگي ﺁموزﺷي زبان مﻌرﻓت
 ويژه خواهران و برادران و براي تمام گروههاي سني20%
خيابان انقالب– ابتداي وصالشيرازي-پالك 25تلفن66499961-66491210:
ﺁموزﺷگاﻩ نصر انﺴان
-----***********----بانظارت و مجوز سازمان فنی و حرفه ای
15-20%
آموزش دوره هاي كامپيوتر و حسابداری
خيابان دماوند -خيابان -خاقاني -ضلع شرقي فلكه آشتياني– پالك 6
مﺠتمع ﺁموزﺷﻰ ﻓنﻰ و حرﻓه ای مهر مادر)ويﮋﻩ خواهران(
 طراحی دوخت – كامپيوتر-حسابداری -قالی بافی و .....تلفن77426262-77424040:
 30متری جی –  16متری اميری ك دلجو پ  5تلفن66651698-66602526 :
-----***********----20%
-----***********----20%
مﺠتمع ﺁموزﺷﻰ متخصصان ﻓردا
اسالمشهر -خ 20متری امام خمينی ك  31پ 3
تلفن56356192:
-----***********-----

ﻓرهنگﺴرای ﻃبرستان

 انواع كالسهای هنری :موسيقی -نقاشی -خوشنويسی و ...خيابان ستارخان -بين فلكه اول و دوم روبروی پاساژ كيميا -پ  751طبقه سوم
تلفن44211078 :
-----***********-----

كانون ﻓرهنگي ﺁموزﺵ )ﻗﻠم ﭼي()سراسر كشور(

فعاليتهاي كانون:آزمونهاي برنامهريزي شده -پشتيباني
كارنامه آزمونها -شركت در آزمونهاي آزمايشي
خ انقالب– بين خ صبا و فلسطين پالك 923تلفن88978686 :
-----***********-----

20%

15-20%

ﺁموزﺷگاﻩ زبان سيما

 انگليسي -فرانسه -آلمانی  -ايتاليايیميدان توحيد -جنب بانك پارسيان -پ  88تلفن66913502 3- :
-----***********-----

موسﺴه ﻓرهنگﻰ و هنری رايان ﺁسمان هنر انديشه

 عكاسی – نجوم  -نقاشیميدان جهاد (فاطمی ) جنب داروخانه فردوسی ساختمان 64ط4واحد 1
تلفن88962124 :
-----***********-----

موسﺴه ﭘويا ادبيان تهران

30%

25%

 خدمات كمك آموزشیخ جمال زاده شمالی بعد از چهارراه نصرت پ  311تلفن66902192-3 :
-----***********-----

موسﺴه دانﺶ سرای توسﻌه ﻓناوری ماندگار

 برنامه نويسی مقدماتی برنامه نويسی اندرويد برنامه نويسی به زبان پايتون برنامه نويسی ios طراحی وب سايت ASP-NETميدان انقالب–خ فخررازی–پ 85ط 4واحد  11تلفن66412413 :

25%

 آموزش تعمير ات موبايل  -كامپيوترتهران – خ وليعصر با التر از ميدان – بعد از سينما استقالل –پ  1706ط سوم
تلفن88902432 :
-----***********-----

موسﺴه روﺷنگران ايدﻩ ﭘرداز

15%

 آموزش حسابداری  -مالیتهران – خ مفتح – خ زهره – نبش مدرس پ  65تلفن42735000 :
-----***********-----

مﺠتمع ﺁموزﺷﻰ ﺷمﺴا

40%

آموزش دورهای كامپيوتر -حسابداری -اموراداری– نقشه كشی ساختمان
گرافيك  -گردشگری -مديريت برنامه ريزی خانواده -هنردرخانه – آشپزی -آموزشمربی برای آموزشگاههای فنی و حرفه ای
خ رودكی – بين آذربايجان و دامپزشكی پ 662ط 3
تلفن66836230-66677517:
-----***********-----

ﺁموزﺷگاﻩ ﻓناوری اﻃالعات ﻓرزانگان انديشه

40%

با مجوز سازمان فنی و حرفه ای
 آموزش دورهای كامپيوتر و حسابداری -دوره های گرافيكی -نقشه كشی و معماری-طراحی وصفحات وب -برنامه نويسیICDL-
شهريار -انديشه -فاز يك -ابتدای فاز نرسيده به شاهد غربی -پ  708-طبقه 2
تلفن65526891:
-----***********----30%

مﺠموعه ﺁموزﺷﻰ بانو عباسﻰ

 فناوری اطالعات  -طراحی دوخت  -صنايع دستی و غذائیشهرك وليعصر– ميدان زاهدی(شهيد رجائی) ده متری پاالش ك صادقی پ 59
تلفن66245493 :
-----***********----65%

مبتﻜران نويﻦ

دوره های آموزشی تعميرات موبايل و الكترونيكتهران -ميدان صادقيه –خ سازمان آب ك فتحی پ 51

تلفن55431046:
11

25%

ﺁرايشگاﻩ زيبايﻰ ﻓالمينگو)بانوان(

جردن باالتر از پل ميرداماد خ فروزان غربی پ 15ط اول واحد  4تلفن88648707 :
-----***********-----

ﺁموزﺷگاﻩ كامﭙيوتر ﭘردان

20%

10-30%

كرج –بين ميدان شهداء و چهارراه طالقانی -روبروی بيمه
تلفن0261-226543 :
شهرقدس -خ امام خمينی – جنب شيرينی سرای بی بی گل تلفن46840090 :
كرج –گوهردشت -خ اصلی – بين هفتم و هشتم غربی -جنب بانك سپه
تلفن026-34437257 :
كرج –فرديس -خيابان  25غربی تلفن026 –36506668 :
شهريار – خ وليعصر -خ روبروی بانك كشاورزی – مجتمع قصر تلفن65221261 :
-----***********-----

ﺁموزﺷگاﻩ ارﻗام انﻔورماتيﻚ

20%

 آموزش كامپيوتر -حسابداری-عمران -اتوكدكرج – چهارراه هفت تير -ابتدای بلوار بالل -ساختمان مهتاب-طبقه  4واحد 7
تلفن026 - 32227313 :
-----***********-----

20%

موسﺴه حﺴابداری نوﺁوران

ميدان شهدا -خروجی بهار ط فوقانی داروخانه دكتر وثيق مهر-پ 100ط دوم
كرج –ميدان
تلفن026 –32203535:
-----***********-----

مﺠتمع ﻓنﻰ بهداد

15%

بامجوز رسمی سازمان فنی و حرفه ای
 آموزش سطوح مختلف رايانه و حسابداريميدان شهرري -اول  24متري -بين بانك تجارت و مسكن شهرسالم -پاساژ الجوردی
طبقه دوم تلفن55904099-55901633 :
-----***********-----

سرای مﺤﻠه زاهد گيالنﻰ

12

 كال سهای آموزشی – فرهنگی وهنریتهران – مهر آباد جنوبی  -ضلع جنوبی ميدان فتح – جنب آتش نشانی تلفن66682612 :
25%

ﺁموزﺷگاﻩ ﻓرهيختگان توانا

تهران -نازي آباد -بازار دوم -خ نيكومرام جنوبي – پ  8تلفن55081312 :
-----***********-----

ﺁموزﺷگاﻩ كامﭙيوتر و حﺴابداري كبيری

سرای مﺤﻠه مهرﺁباد

20%

10-20%

 ارائه ديپلم كارودانش كامپيوتر -حسابداری– گردشگری-ديپلم گرافيك و...شهرری -ابتدای خ  24متری – ك تهرانی پ 14تلفن55922797 :
20%
-----***********-----

ﺁموزﺷگاﻩ حﺴابداری ايران كارا

تهران – خيابان مدنی – ايستگاه گلچين – خيابان دهقان – كوچه درگری – پالك 13
تلفن 77574792 :
-----***********-----

ﺁموزﺷگاﻩ زبان مهراد)ويﮋﻩ دختران(

ميدان خراسان -ابتدای خ 17شهريور شمالی-جنب بانك كشاورزی
تلفن33733373 :
-----***********-----

موسﺴه عﻠوم و ﻓنون واژﻩ

 آموزش زبان انگليسی -آلمانیخيابان جهان آراء خ  2/16-پ  70-طبقه سوم تلفن88358063:
-----***********-----

ﺁموزﺷگاﻩ زبان ﺻديﻖ دانﺶ

 آموزش زبان انگليسی-كره ای -تركی استانبولیمكاتبات بازرگانی انگليسی
ميدان انقالب -خ  12فروردين-بن بست حقيقت-پ 12-طبقه 2واحد 2
تلفن66569540-66592912:
-----***********-----

20%

30%

20%

10%

ﺁموزﺷگاﻩ نوﺁوران خودرو

اسالمشهر 20 -متری امام خمينی خ ابوذر پ  145تلفن 56370500 :و 56350555
-----***********-----

مﺠتمع ﺁموزﺷﻰ مشاهير ﭘايتخت

15%

 آموزش كامپيوتر – زبان –كالسهای هنریﺁموزﺵ دوره های:
خ پيروزی – خ طبرسی – پارك نيلوفر تلفن33794885 :
مكانيک:
-----***********---- طراحی صنعتی  -نرم افزارهای مهندسی مكانيك طراحی و ساخت قالب  -برنامه نويسی  - CNCنقشه كشی  1و 210%
عمران:
سرای مﺤﻠه ﻗيام
 طراحی و انواع سازه  -طراحی و معماری داخلی كالسهای آموزش زبان انگليسیتهران – ميدان قيام  -بلوار قيام – روبروی شهرداری منطقه  5پشت ايستگاه اتوبوس  -نرم افزارهای مهندسی عمران  -نقشه كشی ساختمان درجه 1و 2
صنايﻊ:
پ  130تلفن33546822 :
-----***********---- كنترل پروژه  -كارسنجی – زمان سنجیمالی بازرگانی:
 حسابداری(مقدماتی ،تكميلی ،صنعتی و دولتی)  -حقوق و دستمزدسامانه پيامک 10001445 :
 نرم افزارهای حسابداریرايانامهk.oava@yahoo.com :
 نرم افزار و فناوری اطالعات (:) IT رايانه كار درجه  1و - 2طراحی گرافيك رايانه ایوب گاه www.workerhouse.ir :
 اينترنت و انيميشن  -نرم افزار های مجموعه  - OFFICEبرقكانال تلگرامtelegram.me/khanehkargar :
ميدان امام حسين -خ انقالب -روبروی ايستگاه مترو امام حسين – ابتدای خ .ش مدنی
آدرس :خ انقالب  -خ ابوريحان -تقاطع روانمهر پ 36
جنوبی -پ  58-طبقه دوم واحد  2تلفن77511821 77600491-:
تلفن66464525- 66487544-66487548- 66413388 :
خ مطهری نرسيده به چهارراه سهروردی پ  126ط سوم واحد 5
تلفن88867025 - 77600491:

مﺠتمع ﻓنﻰ راهبرد

25%

ﺁموزﺷگاﻩ نگيﻦ عﻠم

15%

ﺁموزﺷگاﻩ گردﺷگری اﻓﻖ ﻓردا

25%

دارای مجوز رسمی سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
 كالسهای گردشگریاعطای گواهينامه بين المللی
 ارائه ديپلم در رشته های :حسابداری -نقشه كشی -كاردانش –اتوكد -گردشگری -تهران – نرسيده به ميدان انقالب خ  12فروردين نبش شهيد نظری –پ 259تلفن66467589 :
فتوشاپICDL -
-----***********----اتوكد  2بعدی و 3بعدی – عمران و معماری – نقشه كشی ساختمان درجه – 215-20%
حسابداری ويژه بازار كارو...
شهران -تقاطع بزرگراه ايران پارس و شهران -انتهای نيايش غرب -ضلع شمالی ميدان ﺷركت كوﺛر
 آموزش تفريحی تيراندازی با اسلحه خفيف جنگیاول شهران -پ 111
تهران – خ امير آباد شمالی – بعد از جالل خ پنجم پ  36ط اول واحد 1
تلفن -44338820 21:و 44310661
تلفن88351640-2 :
ميدان پونك -بلوار ميرزابابايی خ عدل جنوبی -بن بست بنفشه پ 44
-----***********----30%
تلفن44458820 - 44468820:
شهرك راه آهن(گلستان) –خ اميركبير نبش گلفام -طبقه دوم بانك دی تلفن44763866:
آدرس سايتwww.rahboord.net :
مﺠتمع ﻓنﻰ تهران ﭘايتخت
-----***********---- ارائه ديپلم :كامپيوتر -حسابداری –گردشگری-هتل داری -تعميرات موبايل و لپ تاپتهران -ميدان انقالب -نرسيده به جمالزاده – ك قائم مقام پ  37ط دوم
30%
تلفن66907659-66123889 :
ﺁموزﺷگاﻩ ﺁزاد ﺁراكﺲ
-----***********----10%
 ارائه خدمات آموزش هنرهای تجسمی – صنايع دستی و...تهران خ كريم خان خ ويال نرسيده به چهارراه سپند پ 146ط دوم واحد 4تلفن88801638:
-----***********----كانون خاﻃرﻩ
 نقاشی رنگ روغن-طراحی -پيانو -گيتار -ويلن-تابلوهای سوختكاری روی چوب -معرق20%
و بافتنی و ...
ﺁموزﺷگاﻩ نويد ﺻنﻌت
شهرری -خ فداييان اسالم -ايستگاه منصورآباد -نبش خ گلشنی-پ 1
 آموزشهای اتومكانيك و تعمير خودروتلفن33394944-33771918:
–فناوری اطالعات( -) ICDLنرم افزار حسابداری و مالی -طراحی گرافيكی
-----***********---- برق ساختمان (درجه 1و -)2برق صنعتی20%
م انقالب -خيابان  12فروردين -نبش وحيد نظری – ساختمان فروردين -پ  286طبقه
سوم جنوبی تلفن66496202:
هنركدﻩ هاﺷمﻰ
-----***********---- چرم دوزی و صنايع دستیفلكه اول صادقيه – ضلع جنوب غربی پ  59ط دوم واحد  5تلفن44215096 :
30%
-----***********----مﺠتمع ﺁموزﺷﻰ مبيﻦ ﺻنﻌت)(2
تحت نظارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای
10%
 ارائه مدرك جهت بيمه كارگران ساختمانیمﺠتمع ﺁموزﺷﻰ ﺁريﻦ بانو
آبگرمكن-
تعميركار
ساختمان-
برق
تجاری-
 آموزش دوره های لوله كشی گاز خانگی و آموزش آشپزی -خياطی – آرايشی – آشپزی – شيرينی پزیتعمير پكيج و ...
و صنايع دستی
خ قزوين– دو راهه قپان -جنب بانك ملی -پ - 906ط سوم
تهرانپارس -بين فلكه دوم و سوم خ 182شرقی رحيمی طاری بين سجده ای و مظفری
تلفن66601020-55762237 :
پ  36طبقه اول  -طبقه دوم آموزش تلفن77720122-77720105 :
-----***********----10%
-----***********---- آموزش دوره هاي كامپيوتر (ويندوز-ورد -اينترنت-اكسل -فتوشاپكورل -فري هند)
 خوشنويسي (قلم و تحريري) -نقاشي دوره كودكان (رنگ روغن -پاستيل -آبرنگ-گواش -سياه قلم)
 نقاشي دوره حرفه اي بزرگساالن(رنگ روغن پاستيل -آبرنگ -گواش -سياه قلم) دوره هاي گرافيك  -مديريت خانواده دوره هاي حسابداري -نقشه كشی ساختمان و معماریفلكه دوم تهرانپارس-بين چهارراه تيرانداز و فلكه دوم –خ  162شرقی -پ 245
تلفن77874879- 77294666:
-----***********-----

مﺠتمع ﺁموزﺷﻰ نامور

20%

 كامپيوتر – عكاسي – فيلمبرداري –تدوين -كارگردانیسي متري نارمك –پايين تر از هفت حوﺽ -نرسيده به چهارراه تلفن خانه-قبل از پل
عابر پ  336ط دوم
تلفن77906009 :
-----***********-----

مﺠتمع ﺁموزﺷﻰ ،ﻃراحﻰ ،خياﻃي خوﺷه

صنايع دستی  -نازك دوزي– ضخيم دوزي -كاپشن -سيسموني -پرده دوزي-
لباس عروس همراه با طراحي– لباس نامزدي -مولر– متريك – حجمي– موالژ
– گلدوزي با چرخ ودست -سايزبندي بادوخت تجاري باالگو وبدون الگو -تزئينات
روي لباس.
شهرري -خ .شيخ اكبري -چهارراه گودرزي -پالك  376تلفن55908748:
-----***********-----

مﺠتمع ﺁموزﺷﻰ دانﺶ ﭘارسيان ﻓﺠر

يافت آباد  -ميدان الغدير -خ زندی – ك اسالمی – پ – 2واحد 1
تلفن66794618 :

20%

سامانه پيامک 10001445 :
رايانامهk.oava@yahoo.com :
وب گاه www.workerhouse.ir :
كانال تلگرامtelegram.me/khanehkargar :
آدرس :خ انقالب  -خ ابوريحان -تقاطع روانمهر پ 36
تلفن66464525- 66487544-66487548- 66413388 :
13

مﺠتمع ﺁموزﺷﻰ ﺁريﺲ)ويﮋﻩ بانوان(

20%

بامجوز سازمان آموزش فنی و حرفه ای
 آموزش خياطی و گلدوزیكرج -بلوار امام رضا-تربيت شرقی-خ تربيت  20-پ  115تلفن026-32510412:
-----***********-----

ﺁموزﺷگاﻩ ﺁرايشﻰ نﺴريﻦ گﻞ )ويﮋﻩ خواهران(

تهران -ميدان خراسان–خ طيب نبش ك غفاری پ 178
تلفن33712090 :

20%

 آموزش و خدمات آرايشیتهران – خ فلسطين جنوبی – خ وحيد نظری – مجتمع خيام
پ  12واحد 27
تلفن66491254 :
-----***********-----

20-40%

ﺁموزﺷگاﻩ مراﻗبت زيباﺋﻰ ﭘديدﻩ ری)ويﮋﻩ بانوان(

بامجوز سازمان آموزش فنی و حرفه ای
 شهر ری  -خ غيبی –خ صمدی –ك عبدالعظيم فرخی -پ 1تلفن55935339 :
-----***********-----

ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻰ )ﺭﻩ(:

14

-----***********-----

مﺠتمع ﻓنﻰ ﺁيندﻩ برتر

10%

25%

 ارائه ديپلم كاردانش در رشته های حسابداری – امواداری و معماری -پايين تر از ميدان امامت – نبش خ عبدالعظيمی-پالك  101ط 2تلفن77163338:

30%

بامجوز سازمان آموزش فنی و حرفه ای
فلكه سوم تهرانپارس -ساختمان پزشكان خورشيد -طبقه دوم تلفن77703339:
-----***********----بامجوز سازمان آموزش فنی و حرفه ای
اسالمشهر -موسی آباد -خ علی ابن ابيطالب -بين ك  3و  5پ 72
تلفن56359719:
-----***********-----

-----***********-----

 اسالمشهر بعداز چهارراه باﻍ فيﺾ جنب پاساژ نگين پالك 1445تلفن56690031 :

ﺁموزﺷگاﻩ ﺁرايﺶ و ﭘيرايﺶ هما)ويﮋﻩ بانوان(

ﺁموزﺷگاﻩ ﺁرايﺶ و ﭘيرايﺶ بهتران)ويﮋﻩ بانوان(

 آرايشی – طراحی دوخت و صنايع دستیفلكه دوم صادقيه – خ آيت اله كاشانی بعد از پل ستاری ساختمان نور – واحد5
تلفن44074380-44041301 :

ﺁموزﺷگاﻩ رانندگﻰ اسالمشهر

-----***********-----

ساﻟﻦ زيباﺋﻰ ﻗصر نيﻜان

ﺁموزﺷگاﻩ نﺠم و سﭙيد ﭘوﺵ

30%

25%

-----***********-----

موسﺴه عﻠمﻰ ﻗرﺁنﻰ ﻓهيم ارﻏوان

25%

 برگزاری كالس های تقويتی برگزاری كالسهای روخوانی – تجويد –صوت و لحن دورهای تربيت مربی برگزاری كالسهای هنری نارمك –ميدان نبوت -خ جانبازان شرقی – ميدان 32ك آيتی پ7تلفن77922611 :-----***********-----

40%

ﻓروﺷگاﻩ و ﺁموزﺷگاﻩ ﻗاﻟيباﻓﻰ هنر ايرانيان

 آموزش قاليبافی فروش تابلو فرش دست باف و ماشينی نخ و نقشه تابلو فرششاد آباد– 17شهريور  15متری دوم جنوبی پ  135تلفن66826809 :
-----***********-----

كارگری اﻓتخار است

20%

بخﺶ دوم :ﻓرهنگﻰ

مﺠتمع ﻓرهنگﻰ هنری منﻄﻘه 5

15%

دوره های آموزشی و عضويت در كتابخانهخ آيت اله كاشانی – بعد از ميدان نور-فرهنگ سرای نور تلفن44088707 :
خ شهر زيبا – بلوار شهران-فرهنگ سرای معرفت تلفن44304979 :
فلكه دوم صادقيه – بلوارفردوس-فرهنگ سرای فردوس تلفن44002269 :
فلكه دوم صادقيه – بلوار آيت اله كاشانی-فرهنگ سرای ميثاق تلفن44089157 :
اكباتان – فاز  1روبروی مخابرات-فرهنگ سرای آيه تلفن44656495 :
بزرگراه كاشانی – خ وفا آذرشمالی-فرهنگ سرای باصفا تلفن44098748 :
همت – نبش شاهين جنوبی پارك محصل -فرهنگ سرای محصل تلفن44428051 :
-----***********-----

متﻐير

مﺠموعه های ﻓرهنگﻰ ،هنری ،تﻔريﺤﻰ كارينو

-----***********-----

نشر و چاپ كتابخ  12فروردين روانمهر شرقی پ  89ط اول واحد1
تلفن66975805 :

20-40%

موسﺴه ﻓرهنگﻰ – ﺁموزﺷﻰ ياران ﺛﻘﻠيﻦ

تهيه كتابهاي ناب و كمياب -انواع كتابهاي حراجي با نازلترين قيمت
كتابهاي كودكان -كتاب درسی
شعبه :1خيابان كارگر شمالي– بعد از موزه هنـــــرهاي معاصر– بازارچه خود اشتغالي
تلفن88975969 :
شعبه :2شهرك انديشه – فاز  1-انتهاي خيابان پنجم شرقي -پالك 2/6
تلفن65565245 :

انتشارات خﻂ تاپ

 نشر كتاب – مجله – چاپ مقاالت برگزاری دوره های آموزشی و تهيه محصوالت فرهنگی و هنری و غيرهتهران – ميدان انفالب – خ  12فروردين – روبروی سينما بهمن پاساژكتاب فروردين
ط زيرين  1واحد 10
تلفن66479618 :
-----***********-----

-----***********-----

10-15%

انﺠمﻦ استﻌدادهای برتر ايران

موسﺴه ﻓرهنگﻰ و هنری نيﻚ انديﺶ راﻩ نور

10-20%

 تهران -خ انقالب  -نبش شهيد روانمهر بن بست گشتاسبپالك  4طبقه اول تلفن66476147 :

-----***********-----

كارگر شمالی – روبروی مركز قلب تهران – نبش كوچه دانش ثانی
پ  1783واحد  2تلفن88025947 :
-----***********-----

نارمك – ميدان هفت حوﺽ – گلبرگ غربی پ 217
تلفن77891529 :
-----***********-----

مركﺰ ﭘﮋوهﺶ اسراء

استفاده از استخرها و سينماها با تخفيف
مدارك الزم جهت دريافت كارت اشتراك:
 يك قطعه عكس يك برگ كپی كارت ملی پرداخت مبلﻎ  350/000ريال (سی هزار تومان) .آدرس سايت شبكه كارينوwww.shabakekarino.com :
تلفن تماس22853232 :

كتابﻔروﺷي مﻘيمي

دبﺴتان ﻏير انتﻔاعﻰ ﭘيام نبوت

20-50%

هنرستان و دبيرستان غير دولتی دوره دوم
تهران  -خ افسريه  15 -متری چهارم – نبش خ 38
تلفن33141578 - 33848151 :

20%

-----***********-----

ﭼاپ نور حﻜمت

كليه خدمات چاپ – تكثير و صحافیخ ابوريحان نبش كوچه مهتاب (خداپرست) شماره 7
تلفن66966654 :

20%

-----***********-----

انتشارات بيﻦ اﻟمﻠﻠﻰ ﺁبرنﮓ

30%

21%

 انتشارات كتاب كودك و نوجوان ميدان انقالب –خ  12فروردين -پالك  207تلفن66407575:-----***********-----

15%

مهدكودك و ﭘيﺶ دبﺴتانﻰ رويای رنگﻰ

25%

 خدمات نگهداری كودك شامل  :آموزش موسقی –زبان انگليسیمفاهيم قرآنی و.....
 سعادت آباد –خ سرو غربی -نرسيده به ميدان كتاب پ 139تلفن22072905- :22115062
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بخﺶ سوم :ورزﺷﻰ
سرسرﻩ ﺁبﻰ تهران

تهران – خ پيروزی – خ نبرد شمالی – جنب صادرات پ 689
تلفن33199121-33050951 :
-----***********-----

استخر ﺁسيا

 سونا – جكوزي  -ايروبيكآيت اله كاشاني– ابتداي جنت آباد –خيابان نيرو 12 -متري آسمان
تلفن44094921:
-----***********-----

استخر ﻗصر ﺁبﻰ

اسالمشهر – واوان پشت پاساژ اكباتان2
تلفن56169770 :
-----***********-----

استخر نﺴيم اﻗيانوﺱ

 شهريار – نسيم شهر – خ شهيد رمضانی نبش خ كاشانی روبرویتاالر فدك پ  1تلفن56783524 :
-----***********-----

استخر مﻠﻚ

 احمد آباد مستوفی– ميدان پيامبر اكرم جنب انبار پاكسان تلفن56715230 :-----***********-----

استخر مرواريد

 شهرقدس – بلوار  45متری – خ آليش گاز تلفن46885555 :-----***********-----

استخر دﺷت بهشت

كرج – محمد شهر – ابتدای بلوار دشت بهشت خ 3ك2
تلفن02636203127 :
-----***********----مﺠموعه ورزﺷﻰ ﭘنها
 استخر – سونا  -جكوزی ضلع جنوب غربی ميدان آزادی – نبش بلوار معراج تلفن66013019:-----***********----استخر ﺁﺏ های ﻃاليﻰ
 استخر – سونا  -جكوزی انديشه فاز 3-بلوار آزادی – خ گلستان تلفن65564090 :-----***********-----

استخرياﺱ

20%

30%

20%

15%

30%

25%

20%

40%

استخرﺷهيدﺻياد ﺷيرازی

 استخر – سونای بخار و خشك–جكوزی پاسداران –خ پايدار فر–بين بوستان هشتم و نهم پ  26تلفن26651216 :-----***********----40%

استخربﺰرگ ﺁريان

 استخر – سونا –جكوزی ميدان توحيد  -نبش باقر خان–ابتدای اتوبان چمران شمال تلفن66565020 :-----***********-----

استخرﻗيانوری

 استخر – سونا –جكوزی اتوبان نواب –ميدان بهمن – اتوبان تند گويان – خ ميعاد جنوبیخ شهيد قيانوری تلفن55521312 :
خ آموزگار
-----***********-----

استخرﺷوﺷتری

 استخر – سونا –جكوزی اسالمشهر -كمربندی –بعد از شهرك قائميه تلفن56479777 :-----***********-----

استخرتندگويان )ﺛمری(

20%

20%

20%

 استخر – سونا –جكوزی جاده مالرد روبروی سه راه مارليك – مجموعه ورزشی شهيد ثمری تلفن36525663 :-----***********-----

مﺠموعه ﻓرهنگﻰ ورزﺷﻰ كوﺛر

 ميدان حر –خ كمالی–خ كاشانی تلفن66860414 :-----***********-----

استخر و سونای نارسيﺲ

25%

20%

50%

30%

 سرسره آبی -استخر – سونا –جكوزیپيروزی – خ زينت افخم – نرسيده به سر آسياب دوالب طبقه زيرينپاساژ حجت تلفن77483040 :
-----***********----20%
استخر كانون ﻓرهنگﻰ تربيتﻰ بﻌﺜت
 برگراه بعثت – خ شهيد صابونيان – ابتدای خ شهيد سميعیتلفن55062254 :
-----***********----25%
باﺷگاﻩ ورزﺷﻰ بهروز
 كالسهای هنری رزمی  -روزهای زوج آقايان  -روزهای فرد بانوانبزرگراه رسالت–ابتدای خ بنی هاشم ك شهيد مرادی پ  86تلفن22506243 :
-----***********----30%
استخر ﺁراموﺱ
يافت آباد غربی  -ميدان الغدير خيابان زنديه غربی  -خيابان شهيد طاهری
تلفن66812997-66821367 :

استخروسونای اﺷراﻕ

 استخر – سونا –جكوزی تهرانپارس–فلكه دوم – انتهای جشنواره – خ جعفرپناه تلفن77390400-77390417 :-----***********----20%
 استخر – سونا –جكوزی آيت اله كاشانی–بعد از مسجد نظام مافی – خ بهمنی نژاد تلفن44622647 :-----***********-----
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 استخر – سونا –جكوزی و حوضچه آب سرد شعبه  :1خانی آباد نو–خ مهران –ايستگاه ورزش تلفن55852570 : شعبه :2جاده ساوه–بعد از سه راه آدران – اول نصير شهر – خ شهدای صنعت جنباورژانس تلفن56453012 :
30%
-----***********-----

 فلكه دوم تهرانپارس– خ فرجام بين عادل و زرين تلفن77743971 :-----***********-----

 استخر – سونا –جكوزی و سرسره آبی بصورت تفريحی شهرری–خ سلمان فارسی غربی – ك بصير مجتمع ورزشی فاطمه الزهرا (س)تلفن55933324 :
-----***********----28%

استخرﭘرسﭙوﻟيﺲ

استخرﺷهدای گمنام

30%

استخر و سونای حورتﻦ

25%

بخﺶ ﭼهارم :درمانﻰ

« خدمات بيمه ای»

متﻐير

ﺧدمات بيمه البرز:• بيمه شخص ثالث خودرو:
• خريد نقد  2/5%تخفيف و اقساط
• بيمه بدنه خودرو 20% :تخفيف ويژه و پرداخت  30%نقد 6 +قسط مساوی ماهيانه متوالی.
• بيمه تمام عمر(جبران هزينه فوت):پرداخت سرمايه  10 ،5و  15ميليون تومان به وارﺙ
قانونی به تناسب حق بيمه پرداختی با يك مرتبه پرداخت حق بيمه در ابتدای قرارداد.
• بيمه سرطان :پرداخت هزينه درمان سرطان احتمالی بيمه شده از مبلﻎ  10تا 150
ميليون تومان با توجه به گذشت مدت زمان از شروع بيمه
 ﺧدمات بيمه ايران:• بيمه شخص ثالث خودرو :خريد نقد  2/5%تخفيف و اقساط
• بيمه بدنه خودرو 20% :تخفيف ويژه و پرداخت  30%نقد 8 +قسط مساوی ماهيانه متوالی.
• بيمه عمر و پس انداز و سرمايه ماهيانه بنا به درخواست بيمه گذار .
• بيمه مسئوليت با  35%تخفيف برای اعضاء .
• بيمه آتش سوزی با  20%تخفيف.
 ﺧدمات بيمه ﺁسيا:• بيمه شخص ثالث خودرو :خريد نقد  2/5%تخفيف و اقساط
• بيمه بدنه خودرو 35% :تخفيف ويژه و پرداخت  30%نقد 8 +قسط مساوی ماهيانه متوالی.
• بيمه مسئوليت با  35%تخفيف برای اعضاء
تﻠﻔﻦ تماﺱ 66413388
-----***********-----

مركﺰ تخصصﻰ دندانﭙﺰﺷﻜﻰ ايﺜار

25-50%

خدمات عمومی  50درصدخدمات تخصصی 25درصدشعبه  : 1بلوار كشاورز نبش خ قدس پ  41ساختمان اكوچنگ تلفن88968850 :
شعبه  : 2خ پيروزی خ نبرد شمالی در مانگاه وليعصر پ  503تلفن33056591 :
-----***********-----

مركﺰ تخصصﻰ دندانﭙﺰﺷﻜﻰ حﺠاﺏ

بلوار كشاورز خ حجاب روبروی درب شرقی پارك الله مجموعه ورزشی حجاب
تلفن88994640 :
-----***********-----

مركﺰ ارتوﭘدی ﻓنﻰ اميد

50%

تشخيص اختالالت حركتیوسايل ارتوپدی15%
خ آزادی – نبش آذربايجان روبروی متروی شادمان ساختمان پزشكان فجر ط 1
تلفن66015211 :
-----***********-----

مﻄﺐ دكتر مرﺿيه اﺻﻐريان

-اسكن كف پا

متخصص كودكان و نوزادخ پيروزی–بين خ يكم و دوم نيروی هوايی جنب مسجد قدس
ساختمان پزشكان  275ط  4واحد  9پ  59تلفن77174622 :

25%

كﻠينيﻚ تخصصﻰ بﻜشﻠو

30%

دندانپزشكیدرمانگاهنعمت آباد–ابتدای سعيدی غرب –نبش ك باقری واحد  11تلفن55855211 :
-----***********-----

ﺷركت ﺷﻔا درمان راگا

پزشك و پرستار درمنزلفيزيوتراپی -گفتار درمانی –روانشناسی بالينیدستگاه ICUدر منزل و آمبوالنسكهريزك–روبروی پزشكی قانونی جنب بانك صادرات ساختمان بهروز ط دوم
تلفن56510028-29:
-----***********----15%

10-30%

كﻠينﻚ توانبخشﻰ نﻐمه

 گفتار درمانی – روانشاسی و كاردرمانیخيابان ابوذر–خ شهيد فتحی بعد از چهارراه قدرتی نبش كوچه حسينی-پالك 68
تلفن55149427:
-----***********----25%

دندانﭙﺰﺷﻜﻰ ﭘروانه

 ايمپلنت – روكش و ....بلوار نلسون ماندال-باالتر از چهارراه جهان كودك برج امير پرويز ط اول اول واحد
11تلفن86085047 :
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ﻓيﺰيوتراﭘﻰ خانه كارگر

رايگان
برای اعضا

دندانﺴازی مﺤمودی

خدمات:
 ارائه خدمات فيزيوتراپی با پيشرفته ترين تجهيزات ليزر درمانیمدارﻙ ﻻزم جهت استفاده از ﺧدمات :
 ارائه دفترچه تامين اجتماعی با دستور پزشك ارائه كارت عضويت خانه كارگرخيابان انقالب – خ دانشگاه -تقاطع روانمهر -طبقه زرين روزنامه كاروكارگرخانه گارگر
تلفن66468669 :
-----***********----20%

كرج -شاهين ويال -خ  9غربی -برج تخت جمشيد -واحد 16
تلفن026-34522960:
-----***********-----

گروﻩ ﭘﺰﺷﻜﻰ درنيان ﻃﺐ

دندانﭙﺰﺷﻜي ﻓراز

 5-25درصد تخفيف
 تشخيﺺ و درمان -داروﺧانه-ﺁزمايشگاه 30-60درصد تخفيف
 دندانپزشكی-عمومی – كلنيك پوست و موتلفن 66950496-7:داخلی 207
تهران – خ جمهوری – خ شيخ هادی پ 186
-----***********-----

مركﺰ تخصصﻰ ﻃﺐ كار ﺻادﻗيه

 انجام معاينات پزشكی و غربالگریتهران – ميدان دوم صادقيه خ وليعصر نبش ك هفتم پ  2طبقه 5
تلفن44955860 :
-----***********-----

مﺠموعه كوﺷا ﻃﺐ ﺁرامﺶ

تخﻔيﻒ
ويﮋﻩ

20%

15-20%

 اصالح طرح لبخند.معاينه ،ويزيت و طرح درمان. نصب نگين.راديو گرافي و عكس دندان.تجديد درمان هاي ريشه و ري اندو - .جراحي لثه. جرمگيري و بروساژ دندانها.پروتزهاي تابت و متحرك. سفيدكردن دندانهادست دندان مصنوعي. جراحي دندان عقل نهفته در نسج.ارتودنسي و رديف كردن دندانها.درمان ريشه و عصب كشي و روت كانال تراپي.درمانهاي سطحي و ترخيص با كامپوزيتهاي همرنگ و آمالكام.تهران –شمال شرقي ميدان ونك – جنب بانك سپه طبقه فوقانی داروخانه مركزی
تلفن88875109 - 88886616 :
-----***********-----

دندانﭙﺰﺷﻜي دكتر حﺴينﻰ

 كليه خدمات دندانپزشكيبزرگراه رسالت -مجيديه جنوبی -گلبرگ غربی – ميدان امام رضا
نبش خ رفيعا پ  2ط اول تلفن88452016--88457070:
-----***********-----

كﻠينيﻚ دندانﭙﺰﺷﻜﻰ جهاد دانشگاهﻰ

30%

10-15%

شعبه :1تهران -خ انقالب – تقاطع خ نظری پ  66تلفن66460913 :
شعبه:2تهران -ميدان هفت تير ابتدای پل كريمخان – خ شهيد حسينی پ 25
تلفن88812391 :
-----***********-----

كﻠينﻚ دندانﭙﺰﺷﻜﻰ احﺴانﻰ راد

تهران -خ پيروزی – ابتدای خ شكوفه – نبش كوچه سلطان زاده پ  5ط 4
تلفن33303290 :
-----***********-----

دندانﭙﺰﺷﻜﻰ دكتر احمدی

تهران –فلسطين شمالی بعداز وزارت نيرو  -روبروی بانك تجارت
پالك  503طبقه اول تلفن 88805653 :
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20%

دندانﭙﺰﺷﻜي دكتر ﺷريﻒ ﭘور

20%

ستارخان -نبش شادمان -ك فرحزادی -ساختمان پزشكان –طبقه دوم-واحد 10
تلفن66510525:
10%
-----***********-----

درمانگاﻩ دندانﭙﺰﺷﻜي زاكرﺱ

شهرك اكباتان-سه راه مخابرات-خ عظيمی روبروی پارك مينا شماره  42ط اول
تلفن44668381-44696756:
-----***********-----

5-30%

 تجهيزات پزشكی و ديابتی تهران –جمهوری بعد از چهارراه جمهوری خ شيخ هادی ك ارشاد پ  1ط اول واحد2تلفن66701219:
-----***********-----

كﻠينيﻚ دندانﭙﺰﺷﻜي سيﺐ

 البراتوار تخصصی پروتزهای كاملكرج -خ مظاهری -ك قريشی-مجتمع پرستو -پ 79
تلفن026-32249590:
-----***********-----

50%

50%

30%

دندانﭙﺰﺷﻜي بوعﻠﻰ

شهرری -خ فدائيان اسالم پل سيمان نبش خ گلشنی
تلفن33388609-33388610:
-----***********-----

دندانﭙﺰﺷﻜي نويﻦ

شهرری -ضلع شمالی ميدان معلم -ساختمان نوين-طبقه 2
تلفن33750681:
-----***********-----

10%

20%

دندانﭙﺰﺷﻜﻰ دكتر ﺷريﻔﻰ

خ خاوران– مشريه–  30متری صالحی – نبش ك  4غربی – درمانگاه ميالد احمد
تلفن33868554 :
-----***********-----

كﻠينيﻚ دندانﭙﺰﺷﻜﻰ سهيﻞ

روبروی بيمارستان فارابی –ميدان قزوين – طبقه فوقانی بانك ملی
تلفن55490349 :
-----***********-----

ﻓيﺰيوتراﭘﻰ ﺷﻌبانﻰ

كرج خ شهيد بهشتی مابين ميان جاده و دهقان ويال دوم
مجتمع تجاری ساختمان البرز بلوك  Aط  4تلفن026-32265613:
-----***********----موسﺴه انﺠمﻦ مهرورزان ﭘيشگيری
 مشاوره خانواده – كودك  -درمان اعتياد و غيرهتهران -نارمك-خ شهيد ثانی خ آيت پ 208ط  5واحد 19و18
تلفن77934058:
-----***********----مركﺰ مشاورﻩ ﺁﻓتاﺏ
 مشاوره خانواده – تحصيلی وغيرهتهران -قيطريه-بين ميدان چيذر و ميدان ندا
تلفن22679213:
خ هاشمی علياپ  43ط  3واحد 6
-----***********----ﻓيﺰيو تراﭘﻰ توان يار
تهران -خانی آباد نو-سه را شريعتی – خ مهران ك صمد زاده پ 134
تلفن5586711:
ساختمان پزشكان آراز واحد 10

10%

10%

35%

30-35%

35%

كﻠينيﻚ تخصصﻰ ﭘوست و مو ﺻدﻑ

درمان بيماريهای پوستی – كاشت مو و زيبايیخ شريعتی -بلوار ميرداماد -خ رودبارشرقی -پ 47تلفن27437:
-----***********-----

مﻄﺐ تخصصﻰ ﭘوست و مو دكتر منادی

10-30%

40-60%

 كاشت مو – ليزر موهای زائد-جراحی زيبايی-كاهش چربی شكمتهران – بلوار اندرزگو(فرمانيه) بين كاوه وقيطريه پ 134
تلفن22204001 :
-----***********----20%

 پوست و مو  -زيبايیتهران – خ خالد اسالمبولی (وزرا) – نبش خ پانزده پ  125ط اول
تلفن88726168 :
-----***********-----

ﺁزمايشگاﻩ دكتر حيدريان

10%

شهرری -خ قم روبروی مخابرات منتظری-پ – 244طبقه همكف
تلفن55971711 :

ﺁزمايشگاﻩ ﭘاتوبيوﻟوژی كيميا

خ قزوين – بعد از پل نواب خ كشاورز پ 658تلفن55413547 :
-----***********-----

 ارزيابی درمان شنوايی – گفتار درمانی – سمعكتهران– انتهای خيابان امام خمينی نرسيده به اتوبان يادگار امام پالك 1386
تلفن 66845959 -66830409 :
-----***********-----

 مشاوره– راهنمايی و روانشاسیخ انقالب روبروی مترو شادمان ساختمان فجر ط دوم واحد 5
تلفن66014520-66090052 :
-----***********-----

مركﺰتخصصﻰ روان ﺷناسﻰ و مشاورﻩ ﺁﻓتاﺏ

 مشاوره خانواده– راهنمايی و روان شناسی– قيطريه – چيذر – ميدان ندا-جنب بانك گردشگری پ  43ط سوم
تلفن22241292 :
-----***********-----

مﺠتمع ﭘﺰﺷﻜان ميالد

 خدمات پزشكی  -دندانپزشكی – متخصص زنان و .....ميدان ابوذر – 20متری ابوذر جنب داروخانه دكتر حيدری پ 378
تلفن55706694 :
-----***********-----

مركﺰمشاورﻩ تﻐﺬيه و رژيم درمانﻰ واﻗﻒ

 مشاوره و ارائه رژيم های غذايی جهت كاهش و افزايش وزنخ آزادی – نرسيده به آذربايجان – روبروی مترو شادمان – ساختمان
پزشكان فجر -ط 2واحد 5تلفن66081996:
-----***********-----

موسﺴه ﭘرتو نگار بهبود

10%

25%

 راديولوژی  -سونوگرافی تهران – خ آزادی ميدان استاد معين خ  21متری جی تقاطع هاشمی نبش ككشاورز رضايی پ  59تلفن66010845 :
-----***********----20-30%

30%

 آزمايشگاه درمانگاهتهران – خ آزادی– بين جمالزاده و قريب  -نبش والعصر تلفن3-66570041:
-----***********-----

20%

مﺠتمع ﭘﺰﺷﻜﻰ رازی

30%

 خدمات مشاوره – روانكاری و روانشاسیتهران– م هفت تير – خ كريم خان زند – خردمند جنوبی پالك  47ط اول واحد 4
تلفن 88308388 :
-----***********-----

مركﺰ مشاوردرمانﻰ دكتر حيدری

ميدان توحيد – ابتدای ستارخان – جنب موسسه مالی مهر – پ 8
تلفن66592082 :
-----***********-----

ساختمان ﭘﺰﺷﻜان تمﺠيدی

-----***********-----

موسﺴه خدمات رواﺷناسﻰ سروﺵ ﺁسايﺶ ﭘويا

 ويزيت – تزريقات – جراحيهای سرپائی – حجامت – بادكشپزشك عمومی – مامايی – زايمان – تنظيم خانواده
خ قزوين – خ امام زاده حسن – چهارراه قاضی – روبروی بانك صادرات
تلفن55716107 :
-----***********-----

مﺠتمع ﭘﺰﺷﻜﻰ درمانﻰ هﺴتﻰ

مﻄﺐ دكتر رحيم زادﻩ

موسﺴه توانبخشﻰ مهر نيوﺷا

ساختمان ﭘﺰﺷﻜان دكتر عباسﭙور

30-50%

20%

20-25%

20-30%

20%

 طب سنتی – حجامت  -ترك اعتيادتهران – خ ستارخان روبروی باقرخان – پ  168تلفن66522168 :
-----***********-----

مركﺰ درمان سوء مصرﻑ مواد اميد سالمت

40%

20-25%

 درمان اعتيادتهران – خ ستارخان – خ باقر خان–پ  98واحد  11تلفن66570775 :
-----***********-----

موسﺴه يﻜتا تﺠهيﺰ اﻟبرز

50%

 سمعك – واكر  -ويلچرتهران – باالتر از ميدان وليعصر – جنب كوچه روشن ساختمان اطباء پ  1802ط
سوم تلفن88919400 :
-----***********-----

ﺷركت ﻓراز گﺴتر ﻓرهام

20%

محصوالت كمك درمانی و پزشكیتهران – خ فتحی شقاقی – نرسيده به ميدان سلماس پ  100واحد 3
تلفن88008656 :
-----***********-----

مركﺰ تخصصﻰ ﺷنوايﻰ و سمﻌﻚ اير اليﻒ

20%

تهران  -خ انقالب خ ابوريحان خ وحيد نظری – پ44واحد1
تلفن66461819 :
-----***********-----

مركﺰ ارزيابﻰ و ﺷنوايﻰ ﺛميﻦ

40-50%

تجهيزات شنوايی و خدمات سمكتهران – خ فلسطين جنوبی – خ شهيد نظری پ  12مجتمع خيام
ط دوم واحد 12تلفن66404598 :
19

بخﺶ ﭘنﺠم :حﻘوﻗﻰ

مركﺰ مشاورﻩ حﻘوﻗي خانه كارگر

رايگان
برای اعضا

 دعاوي حقوقي كارگري و كارفرماييخ انقالب خ ابوريحان – تقاطع روانمهر خانه كارگر تلفن66487546:
-----***********-----

40%

موسﺴه حﻘوﻗي عداﻟت

 قراردادها(بيع – رهن – صلح) -خانواده (طالق– نفقه – مهريه-حضانت اطفال)  -كيفري ( كالهبرداري -جعل – ضرب و جرح – سرقت)
 آقاي رضي خاني  09121457913روزهاي زوج از ساعت 20-16روزهاي زوج از ساعت 20-16
 آقاي محمدرضا كاظمي 09123137344خ ايتاليا نرسيده به خ فلسطين پ  6واحد  3تلفن88962536:
-----***********----15-25%

دﻓتر وكاﻟت حﺴينﻰ

تهران -خ فردوسی – خ قرنی –خ فالح پور ك نياييپ  9واحد 6
تلفن86034288-291 :
-----***********-----

دﻓتر وكاﻟت و مشاورﻩ حﻘوﻗي رمضانﻰ

20%

دﻓتر وكاﻟت اردوزادﻩ

 مشاوره وطرح دعاوی مختلف با تعيين وقت قبلیكرج – بلوار طالقانی جنوبی – ساختمان سپهر  2ط دوم واحد207
تلفن02632825512-02632711181 :
-----***********-----

دﻓتر حﻘوﻗﻰ سرای حﻖ

20

 مشاوره وطرح دعاوی مختلف با تعيين وقت قبلیفلكه دوم صادقيه – مجتمع تجاری سامان ط  2واحد4
44007508
تلفن44969264-68 :

-----***********-----

دﻓتر ازدواﺝ  259تهران

50%

خيابان خاوران -بعد از اتوبان امام علی(ع)  10متري شهيد تقي پور
كوچه درستي پ 18
تلفن33017775:
-----***********-----

20%

 تنظيم اسناد -گواهی – امضاء – كپی برابر اصل -وكالتخ آزادی -تقاطع خ خوش – ساختمان نمونه طبقه باالی پليس  +10پ – 248طبقه 2
واحد  22تلفن66876114 6667098-9:
-----***********-----

دﻓتر اسناد رسمﻰ 872

-----***********---- وكالت در امور حقوقي و كيفري و ...خ مطهری -بعد از خ تركمنستان -پ – 8طبقه 3-واحد 6
تلفن88401913-88414758:
-----***********-----

وكالت در امور حقوقي و كيفري و ...خ سيدجمال الدين اسدآبادی -نبش خ  60-ساختمان تابان-طبقه 4
واحد404
تلفن88615366-88068860:

دﻓتر اسناد رسمﻰ ﺷمارﻩ 1327

 وكالت در امور حقوقي و كيفري و ...خ فاطمی -روبروی هتل الله -خ باباطاهر -پ 40-واحد  1تلفن88961996:

دﻓتر وكاﻟت و مشاورﻩ حﻘوﻗي سهراﺏ

دﻓتر وكاﻟت و مشاورﻩ حﻘوﻗي بوجاری نﮋاد

10-50%

5-15%

5-15%

 حق التحرير اسنادتهران – ميدان شهدا – خ شكوفه – بعد از پارك شكوفه
نبش ك رزاقی پ  181ط دوم
تلفن36603268 :
-----***********-----

موسﺴه حﻘوﻗﻰ و داوری دادخواهان مهر ماندگار

50%

30-50%

 مشاوره و طرح دعاوی مختلفتهران – انتهای اشرفی اصفهانی بلوار سيمون بوليوار خ معين
نبش معين يكم پ  21ط چهارم
تلفن44805076 :

35%

بخﺶ ﺷشم :رﻓاهﻰ

ﺷركت كﺴﺐ و كار نويﻦ ايرانيان)نت برگ(

5%

 جهت ثبت نام به سايت نت برگ مراجعه و از كد اختصاصیخانه كارگر WHSirاستفاده شود.
 تهران-خ شهيد بهشتی -خ وزراء -ك يكم پ  12تلفن42091000:-----***********-----

ماهان نت

50%

 ارائه كننده اينترنت پرسرعت برروی خطوط تلفن ثابت جهت ثبت نام ،كد تخفيف  KH50-2754B14را به سامانه پيامكی 300087277ارسال نمايد
 جهت پيگيری فعال سازی سرويس  ،تماس با تلفن  87277-021داخلی  1400الی 1404خ مطهری – نرسيده به سهروردی پ 116ط چهارم تلفن  87277-021داخلی 1400
الی 1404
-----***********-----

ﺷهر بازی ارم

20-40%

 جهت تهيه بليط به خانه كارگر مراجعه شودتهران-خ ابوريحان -تقاطع روانمهر پ63
تلفن66464525-66413388-66487544-66487548:
-----***********-----

دهﻜدﻩ ﺁبﻰ ﭘارﺱ

20%

جهت تهيه بليط به خانه كارگر مراجعه شودتهران-خ ابوريحان -تقاطع روانمهر پ 63
تلفن66464525-66413388-66487544-66487548:
-----***********-----

ﺷركت ﻓرﺵ نگيﻦ مشهد

ﺷهر ﻓرﺵ )خريد ﻓﻘﻂ با حواﻟه(

انواع فرش ماشينی( ايرانی – خارجی )– تابلو فرش
 11-20%تخفيف
 خريد نقدی خريد غيرنقدی  12ماه با ارائه چك بدون ضامن و كارمزد حمل رايگان و سقف خريد تا  60ميليون ريالتهران -خ كارگر جنوبی -پائين تر از ميدان حر تلفن48062 :
-----***********-----

 فرش مشهد و كاشان لوازم خانگی پارس مدت اقساط  :فرش تا24ماه – لوازم خانگی تا  8ماهتلفن 77633453-5 :
تهران – پيﭻ شميران– ابتدای خ شريعتی –پ 21
-----***********-----

متﻐير

ﻓرﺵ ﺷاهﻜار مشهد

 خريد نقد  15%تخفيف خريد اقساطی تا  12ماه بدون پيش پرداخت با ارائه چك بدون سود با  5%تخفيفخ ستارخان بعد از پل يادگار امام جنب بازارچه سنتی پ 555
تلفن66523920 - 66556824 :
-----***********-----

ﺻنايع ﻓرﺵ سﭙهر كاﺷان)ﻓرﺵ ﻓرهﻰ(

متﻐير

 عرضه كننده فرش و منسوجات  9%ارزش افزوده از اعضا دريافت نمی گردد در خريد نقدی هدايای ويژه ايی شامل اعضاء می گردد خريد اقساطی :پرداخت  20الی  25درصد مابقی طی  8الی  10ماه با ارائه چك بدون سودخيابان شريعتی باالتر از پل سيدخندان-خ مجتبايی -ساختمان شماره 10
تلفن 22887001 – 6:شعبه ورامين 36278102 :شعبه هفت تير88347199:
-----***********-----

ﻓروﺷگاﻩ ﺁﻗای ﻓرﺵ

متﻐير

متﻐير

متﻐير

 عرضه كننده فرش و منسوجات  9%ارزش افزوده از اعضا دريافت نمی گردد در خريد نقدی هدايای ويژه ايی شامل اعضاء می گردد خريد اقساطی :پرداخت  20الی  25درصد مابقی طی  8الی  10ماه با ارائه چك بدون سودبازار مبل يافت آباد پاساژ كاسپين ط 3
تلفن61999 :
شعبه رسالت77220833 :
-----***********----17

ﺷركت ﻓرﺵ داركوﺏ امروز

10%

نمايندگﻰ ﺷركت خوﺵ خواﺏ

8%

گروﻩ ﺷركتهای بازرگانﻰ اﻓﻖ ﻃاليﻰ

15%

 تشك و وسايل خواب آموزش قالی بافی – كليم بافیهشتگرد – ميدان امام – ضلع جنوبی ميدان – پ  151روبروی بلوار مدرس
 فروش نخ – نقشه-دارقالی-ابزار بافتتهران – جنت آباد جنوبی ميدان چهارباﻍ غربی خ نمازی جنوبی ك كريمی مركزی تلفن026-4423352 :
-----***********----پ  19واحد5
تلفن44415768 :
2-8%
ﻓروﺷگاﻩ خانه دوو
-----***********---- لوازم خانگی نقد و اقساطﺷركت سيماران
متﻐير
تهران  -خ جمهوری تقاطع جمالزاده پالك  1344تلفن66428420:
 لوازم خانگی –دوربين مدار بسته – آيفون تصويری-جك و درب اتوماتيك نقد  5درصد تخفيف  -اقساط بدون سود-----***********----تهران – هفت تير – زير پل كريمخان – نبش خ سنايی پ  103تلفن88840900 :
5-30%
-----***********-----

ﻓروﺷگاﻩ ﭼشمه زالل ری

 نصب و راه اندازی سيستمهای تصفيه آب خانگیشهر ری-خ ميثم شمالی– پ  10تلفن55958343 :
-----***********-----

كاالگﺴتر ﭘارسيﺲ

 لوازم خانگی – موبايل – فرش – موتورسيكلت نقد -اقساطتهران – خ انقالب بين بهار و پيﭻ شميران پ  390تلفن77507559:
-----***********-----

ﻓروﺷگاﻩ ﻟوازم خانگﻰ ﭘارسيان

متﻐير

10%

كرج -خ شهيد بهشتی كوچه عباسی زير تابلو بيمارستان امام خمينی(ره)
تلفن026-32286048:

5-30%

انديشه -فاز  4-بازار بزرگ ايرانی اسالمی – ضلع غربی
پشت مسجد سلمان تلفن65353977:
-----***********-----

ﺷركت ﭘايانام

5-15%

 فروش كولر – پكيج شوفاژديواری  -رادياتورو .....خ طالقانی – نبش بهار شمالی پ 165تلفن77655777 :

سامانه پيامک 10001445 :
رايانامهk.oava@yahoo.com :
وب گاه www.workerhouse.ir :
كانال تلگرامtelegram.me/khanehkargar :
آدرس :خ انقالب  -خ ابوريحان -تقاطع روانمهر پ 36
تلفن66464525- 66487544-66487548- 66413388 :
22

مبﻠمان گﻠد استيﻞ

15%

شهرك صنعتی چهاردانگه – شهرك سهند – سوله های آبی رنگ
فرعی دوم پ 2/528
تلفن55288408 :
-----***********-----

گاﻟری ﭘارسا

 انواع مبلمان منزل –سرويس خواب و غذاخوری خريد نقد  20%تخفيف خريد اقساطی24ماهه با ارائه چك بدون سود  30%پيش پرداخت -1شعبه بازار مبل شماره  :3بزرگراه آيت اله سعيدی  -چهاراه يافت آباد بازار بزرگ
تلفن66193151 :
مبل شماره  ، 3ط  3گالری پارسا
 -2شعبه عباس آباد  :خ بهشتی تقاطع سهروردی پ  136تلفن88404063 :
- 3كرج گوهر دشت فلكه اول ابتدای بلوار شهيد مطهری جنب بانك رسالت ساختمانتلفن026-34431249 :
اهورا
-----***********----متﻐير

-----***********-----

ﻓروﺷگاﻩ هايﭙر مهﺴتان

 لوازم خانگی – تبلت –گوشی – لب تاپ – محصوالت ورزشی -فرش-مبلمان-وغيرهتهران – خ مطهری خ قائم مقام فراهانی ك ميرزاحسنی پ  17ساختمان افق طاليی
تلفن88559913 :
-----***********-----

مبﻠمان ﻟمﻜو ﺁرت مبيﻠند

 عرضه كننده مصنوعات چوبی نقد  20%تخفيف اقساط 5ماه باپرداخت 20درصدپيش پرداخت مابقی با ارائه چك بدون سودخ آزادی  -روبروی وزارت كار –پ  348تلفن66879380 :
-----***********-----

مبﻠمان حمﺰوی

متﻐير

10%

 مبل استيل  ،راحتی – سرويس خواب – بوفه و ويترينبازار مبل تهران – 20متری يافت آباد شرقی – پاساژ خاكباز جديد شمالی – قسمت
دوم پالك  52تلفن66694537 :
-----***********-----

ﻓروﺷگاﻩ مبﻞ دبﻰ

20-30%

سهيﻞ سيﺴتم

10-15%

موسﺴه سﭙند

 مبلمان منزلتهران – يافت آباد شرقی پاساژ ارضی ط همكف پ 14و 13تلفن66203632 :
-----***********-----

ﺷركت سبﺰ سيﺴتم ﺁسيا

 ارائه خدمات ماشينهای اداری – دستگاههای كپی و فكس و غيرهتهران -خ سپهبد قرنی باالتر از سميه كوچه صراف زاده پ  1ط 3
تلفن88326005 :
-----***********-----

فاز  3انديشه – خ وليعصر پاساژ دوستان – پ 25
تلفن65551870 :
-----***********-----

عينﻚ ﭼشم ﺁهو

10%

طبی و آفتابیصادقيه بلوار فردوس نرسيده به چهارراه ابراهيمی مركز خريد آبگينه پ  b7تلفن440512 :
-----***********-----

ﻓروﺷگاﻩ بﺰرگ خﻠيﺞ ﻓارﺱ

متﻐير

پوشاك خانوادهخريد اقساط با چك 10ماهه بدون سودخريد نقد  10درصدخيابان وليعصر (عج) بين سه راه جمهوری و اميراكرم پاساژ پاسارگاد تلفن66952270 :
-----***********-----

ﻟوازم و اﻟتﺤرير كتاﺏ مهر

5-10%

 لوازم التحرير و كتابهای درسیتهران – انديشه فاز  3بازاربزرگ ط زيرين پ  4تلفن65552653:

تهران – خ فردوسی شمالی جنب چهارراه كوشك
تلفن66707148 :
-----***********-----

تاسيﺴات گاز رسانﻰ

تهران يافت آباد  -بلوار معلم پاساژ مرواريد ط همكف پ 21
تلفن66307528 :
سامانه پيامک 10001445 :
رايانامهk.oava@yahoo.com :
وب گاه www.workerhouse.ir :
كانال تلگرامtelegram.me/khanehkargar :
آدرس :خ انقالب  -خ ابوريحان -تقاطع روانمهر پ 36
تلفن66464525- 66487544-66487548- 66413388 :

ايﻠياسيﺴتم

متﻐير

 تعميرات نوت بوك و فروش سيستم و لپ تاپخ وليعصر – تقاطع طالقانی – پاساژنور ط همكف اول واحد 6006تلفن86097067 :
-----***********-----

ﺷركت مهر سامان

متﻐير

 ويروس كش  60%تخفيف فروش سخت افزار كامپيوتر و لپ تاب  20-10درصد تخفيفتلفن 88840504 :
تهران – خ سميه – خ رامسر –پ  60ط چهارم واحد 7
-----***********-----

ﺷركت نرم اﻓﺰار زيتون

20%

 فروش انواع نرم افزارهای توليد شركت و بازيهای رايانه ایميدان وليعصر – مجتمع تجاری وليعصر – پ  5تلفن88930023 :
-----***********-----

ﻓروﺷگاﻩ مادر

متﻐير

 نقد و اقساط فروش لوازم خانگی – صوتی و تصويری -مبلمان -فرش و...خ جمهوری-خ ابوريحان نبش ك رازی پ 34تلفن66499026-66462124:
-----***********-----

-----***********-----

تﻌاونﻰ اتوبوﺱ رانﻰ ﺷمارﻩ 1

25%

 تعميرات انواع نوت بوك – كامپيوتر – تبلت و نصب ويندوزتهران – خ وليعصر – با التر از انقالب -پ 1441ط اول واحد  3تلفن66465414 :
-----***********----10%

ﻟوازم تﺤرير هنرجو

 تعميرات وفروش كامپيوتر – لپ تاپ-ماشين های اداری و ....خ خوش نرسيده به مرتضوی –پ  235تلفن66839441 :
-----***********-----

5-10%

15%

5-10%

ﺷركت ﻓوژان تﻞ

10%

 تلفن همراه فالی و لوازم جانبیتهران – خ شريعتی نرسيده به چهارراه بهشتی – خ انديشه يكم شرقی پ 25
تلفن8581-86025012 :
-----***********-----

ﻓروﺷگاﻩ مايا

 فروش اقساطی نوت بوك -سيستم و ...كرج -طالقانی -نبش خ .ش .مدنی -برج طوبی -طبقه 7واحد 14
تلفن026-34489710:
-----***********-----

ﻓروﺷگاﻩ ترمه حﺴينﻰ يﺰد

 منسوجاتخ پانزده خرداد – سبزه ميدان – بازار كفاشها – بازار كيلوئی ها
تلفن55801378 :

متﻐير

15-30%
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ﻓروﺷگاﻩ بازرگانﻰ دوﻟتﻰ

 تجهيزات پزشكی  -ورزشیخ انقالب– خ فلسطين – پائين تر از انقالب -پ - 206زنگ 6
تلفن66494251 :
-----***********-----

ﻓروﺷگاﻩ 110

10%

 كليه خدمات آتليهتهرانپاس -م امامت -خ قاسم زاده -پ  25تلفن77433600:

10-20%

 توزيع و فروش اسباب بازی –سيسمونی برنج  -لوازم خانگی و آرايشیخ كارگر– ميدان رازی– ضلع جنوب شرقی -پ 13تلفن55382842-55387107:
-----***********-----

ﻓروﺷگاﻩ كيﻒ و كﻔﺶ عبدی

35%

 انواع كفش – كتانی و كيف زنانه و مردانهخ انقالب  -جنب الله زار نو – روبروی سينما فردوسی-مجتمع تجاری الوند –
ط – 5روبروی آسانسور تلفن66704886 :
-----***********-----

ﻓروﺷگاﻩ كﻔﺶ مﺴﻌود

20%

 كفش زنانه و مردانهتهران – شهرك وليعصر – خ رجائی (بازرگان) روبروی قنادی اسالمی پ 179
تلفن66229467 :
-----***********-----

كاريابﻰ ايران مهر

متﻐير

 مشاوره شغلی و معرفی به كار هزينه ثبت نام برای اعضاء رايگان تقسيط حق الزحمه بكار گماریميدان انقالب–ابتدای كارگر جنوبی كوچه مهديزاده پ  5واحد 1
تلفن66570081-3 :
-----***********-----

موسﺴه كاريابﻰ تالﺷگران ری

 مشاور شغلی و معرفی بكارشهرری -ميدان شهيد غيبی -ك  8متری انقالب – مدرس  3-پ 45
تلفن55953283-55970121:
-----***********-----

گﻠدن سرويﺲ ﺁسيا

-----***********-----

عﻜاسﻰ ﭘرستو

30%

خانی آبادنو 20 -متری ميعاد بين ك  16و  18پ 553
تلفن55003825:
-----***********-----

عﻜاسﻰ ديﺠيتال

 كليه خدمات آتليه– فيلمبرداری از مجالستهران – شهرك وليعصر -خ رجائی (بازرگان)بعد از چهارراه طالقانی
پ  233تلفن55003825:
-----***********-----

25%

خدمات ﻓيﻠمبرداری رويا

20%

 تصوير برداری از كليه مجالسشهرری -خ  24متری  -پ  23طبقه 2
تلفن55950677 :
-----***********-----

20%

مﻌﻠم ﻓيﻠم

 تصوير برداری از كليه مجالس -عكس پرسنلی و ...خ آزادی -مقابل دانشگاه شريف -داخل پارك آزادی -پ  13تلفن66029880 :
-----***********----10%

تاالرتشريﻔات ارﺱ

 تاالر عروسی – سالن عقد – آتليه عكس – آرايشگاه عروستهران – اتوبان ساوه – به سمت سه راه آدران –محله آدران
-----***********----30%

تلفن 56585933 :

تاالر ﭘﺬيرايﻰ سﭙيدﻩ

10%

تهران نو – ايستگاه پل -روبروی داروخانه تلفن77412894 :
-----***********-----

8%

 تعمير لوازم خانگی – پكيج  -كولرهای گازی –بردهای الكترونيكی و...خ قزوين–بعد از دو راهه قپان به سمت آذری -خ حسينی روبروی بانك ملی -پ77
تلفن55132236-55730813 :
-----***********-----
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ﺁتﻠيه ﺁﻓتابگردان

30%

تاالرهای كشتﻰ ارم

متﻐير

 برگزاری مراسم و جشن عقد ،عروسی ،وليمه ،ترحيم ،همايشهاكيلومتر  5اتوبان تهران -كرج-روبروی نمايشگاه هوايی تلفن44162828 :
-----***********-----

تاالر ﭘﺬيرايﻰ ﺻدﻑ

تهران-اتوبان افسريه شمال به جنوب – روبروی بيمارستان بعثت
نرسيده به پارك بسيج
تلفن33177547 – 33168526 :

10%

تاالر ﭘﺬيرايﻰ ﺷﺐ ﻃاليﻰ

10%

عينﻚ روﺷﻦ

30%

عينﻚ عرﻓان

بين سپهبد قرنی و ويال – جنب دانشگاه امور اقتصاد -ك افشار پ 2
تلفن88807787 :
-----***********-----

كرج -حصارك -بلوار بهشتی -نبش امامزاده محمد(ص) -طبقه 3
تلفن026-34602012:
-----***********-----

مركﺰ بيناﺋﻰ ديدﺁوران

 تعيين نمره عينك – بررسی ديد رنگ – ارائه عينك – درمانخ ستارخان – باقرخان – پالك  – 107طبقه اول – واحد 2تلفن66566317-8 :
-----***********-----

عينﻚ ديد گﺴتر

 انواع عينكهاي طبي و آفتابي و لنزهای طبی ورنگی ساخت و نصب و انواع دو ديدهاي خطي و بدون خط(پروگرسيو)تهران -كريم خان -ميرزاي شيرازي -روبروي پمپ بنزين تلفن88801262 :
-----***********-----

عينﻚ بهﺴا

30%

 معاينه چشم و تعيين نمره عينك – انواع عينكهاي طبي و آفتابيميدان نبوت -گلبرگ غربی -بين سامان و سمنگان -پ  174تلفن77908855 :
-----***********-----

اﭘتومتريﺴت و عينﻚ سازي ﭼشمه نور

ﻓروﺷگاﻩ نايبﻰ

50%

25%

 فروش و ساخت عينك طبي و آفتابيخ انقالب -خ ابوريحان -چهارراه روانمهر تلفن66416384:
-----***********-----

ﻓروﺷگاﻩ رم اﭘتيﻚ

20-25%

 فروش و ساخت عينك طبي و آفتابيشهران -كن -ايستگاه يخچال -روبروی بانك تجارت -تلفن44315221:
جنت آباد باالتر از همت-20متری گلستان-نرسيده به ورزشگاه
سوخته سرايی-ساختمان گلستان تلفن44290227:
-----***********-----

عينﻚ ديدﻩ ﺁور

كرج -خ بهشتی-چهارراه طالقانی -ابتدای ك يادگاری
تلفن026-32264633:

15%

20%

4-7%

 انواع شكالت-بيسكويت -آبميوه و تنقالت(بصورت عمده با درصد تخفيف بيشتر )
خيابان خوش – نرسيده به چهارراه مرتضوی -نبش كوچه افشار -پ  243و241
تلفن66884107 66830593- :
-----***********-----

ﻓروﺷگاﻩ ﻓراوردهای گوﺷتﻰ دارا

7%

خ وليعصر –باالتر از جام جم تلفن22053213 :
-----***********-----

ﭘوﺷاك ﭘيوند جامه

 فروش و ساخت عينك طبي و آفتابيخ انقالب -خ فلسطين  -پ  320تلفن66405203 :
-----***********-----

عينﻚ ﺻداﻗت

25%

20%

كرج -بين چهارراه طالقانی و م شهداء-ساختمان پزشكان 110-طبقه 3
تلفن026-32254215:
-----***********-----

عينﻚ ﭼشمان تو

ﺷركت بينا ﭘردازان ﺻدرا

20%

 بينايی سنجی رايگان انواع عينكهای آفتابی – طبی  -لينزتهران – خ بهشتی – نبش خ قائم مقام فراهانی ساختمان  402ط اول پ 22
تلفن88520294-6 :
-----***********-----

ميدان فاطمی – ميدان گلها ابتدای كاج شمالی شماره 105
تلفن88960948 :
-----***********-----

اﭘتومتری دكتر ﺷريﻔﻰ

ساخت عينك هاي طبي
كرج -ميانجاده-روبروی بلوار امام تلفن026 - 34579012 :
-----***********-----

متﻐير

40-50%

 فروش كت و شلوارميدان امام خمينی -خ باب همايون -كوچه جناب-پاساژ صوراسرافيل
طبقه باالی همكف پ  98تلفن33949894-33919164 :
-----***********-----

توﻟيدی روژيﻦ

15%

 كاالی خواب – لباس عروستهران – اتوبان زين الدين شرق خروجی احسان نبش خ زهدی
ابتدای حسن زاده پ 100ط سوم تلفن77334604 :

30%
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ﻓروﺷگاﻩ سيﺴمونﻰ ﻓﻠﻔﻠﻰ و ﻓﺴﻘﻠﻰ

15%

خ رودكی – نرسيده به هاشمی – پاساژ نگين – ط زير همكف – پ 24
تلفن66832078 :
-----***********-----

ﻓروﺷگاﻩ سﭙيد

 پوشاك دخترانه و پسرانهميدان نبوت – خ آيت به سمت سرسبز پاساژنوين پ821
تلفن77891827 :
-----***********-----

فيلمبرداری و عكاسی از مجالسشهرك وليعصر خ رجايی بعد از چهارراه طالقانی پ  233تلفن66219785 :
-----***********-----

ﻓروﺷگاﻩ ستارﻩ ﺷهر
15%

 پوشاك زنانهشهرك وليعصر – خ ياران جنب بانك رفاه پ 115تلفن66201147-8 :
-----***********-----

ﻓروﺷگاﻩ مانتو كاﭘيتال

10%

 پوشاك زنانهشهرك وليعصر – خ شريعتی نبش ميالن  5پ  81تلفن66325833 :
-----***********-----

ﭘوﺷاك زنانه مﺠﻠﺴﻰ گارانﻰ

تهران -خ انقالب  -خ صف(خ سپهساالر) ويترين سرای حميد پ8
تلفن33934889 :

10%

15%

-----***********-----

ﭘوﺷاك سارا

 در زمان فروش فوق العاده تخفيف لحاظ نمی شود66711785
فروشگاه شماره  :1تهران  -خ فردوسی -خ تقوی پ  62تلفن66711785:
فروشگاه شماره  :2تهران  -خ وليعصر جنب سينما آفريقا كوچه امينی پ 5
تلفن88904983:
كرج -چهاراه طالقانی – كوی گلها تلفن026-2264504:
-----***********----26

كاالی ورزﺷﻰ ﻗهرمانﻰ

20%

15%

لوازم و پوشاك ورزشیتهران – انديشه فاز  3بازاربزرگ ط زيرين پ  25تلفن65552698:

ﺷركت تﻌاونﻰ ﺛنا ﭘوﺷﺶ ﭘارسيان

 انواع ساق دست و ساير ملزومات حجاب – چادر نماز و ....خ انقالب  -خ فخررازی -پالك  – 56ورودی  – 2واحد 104
تلفن66479128 :
-----***********-----

ﭼادرسرای حﺠاﺏ

تهران -خ مولوی خ اردستانی -پاساژ روحی طبقه همكف پ1275
تلفن55587019 :
-----***********-----

ﭘارﭼه سرای عادل

10%

 پارچه سرای زنانهمولوی – پاساژ روحی –طبقه همكف – راهروی دوم غربی –پ 1262
تلفن55586641 :
-----***********-----

10%

 بورس انواع پارچه های ملحفه ای – تترون و ....مولوی – پاساژ روحی –نبش راهروی حديث–جنب پله برقی–پ 432
تلفن55690938 :
-----***********-----

تهران -سه راه افسريه – ابتدای بزرگراه امام رضا (ع)– نرسيده به
ميدان آقا نورمركز خريد خورشيد ط منفی  1واحد 15تلفن33469049 :
-----***********-----

ﭘوﺷاك اﻟبﺴﻜو

 لوازم و پوشاك ورزشیتهران – خ وليعصر – ميدان منيريه – پاساژ گاوه طبقه اول واحد 39
تلفن66475790 :
-----***********-----

15%

-----***********-----

تهران-خ برادران مظفر جنوبی – نبش مركز خريد آفتاب –پ 28
تلفن66966046 :
-----***********-----

ﻓروﺷگاﻩ كيﻒ وكﻔﺶ زنانه سﻔيدبرﻓﻰ

 پوشاك زنانهشهريار– نسيم شهر – خ  3خ امام حسن مجتبی پ 181
تلفن56758846 :
-----***********-----

گاﻟری راﻩ ورزﺵ
10%

ﻓروﺷگاﻩ مانتو كوك

عﻜاسﻰ ديﺠيتال نصيری

25%

ﭘارﭼه سرای مﺤمد عﻠﻰ

ﻓروﺷگاﻩ حﺠاﺏ و عﻔاﻑ

 عرضه كننده چادر و پوشاك اسالمیتقاطع وليعصر و طالقانی – مجتمع تجاری نور – ط همكف دوم واحد 24
تلفن88226276 :

10-15%

40%

20-40%

40%

5-35%

كاﻟری ﭘردﻩ ﭘارميدا

20%

تهران-باالتر از ميدان وليعصر روبروی سينما افريقا واحد 15/1
تلفن88915843 :
-----***********-----

ﻓروﺷگاﻩ ايران برك

20-30%

 فروش البسهخيابان وصال –شماره  279-فروشگاه ايران برك تلفن88970108 :
خيابان كارگر شمالی -باالتر از چهارراه فاطمی روبروی مهندسی ارتش219 -فروشگاه
ايران برك تلفن88961127 :
خيابان انقالب -چهارراه كالج -فروشگاه ايران برك تلفن66711927 :
-----***********-----

ﻓروﺷگاﻩ ﭘوﺷاك الرا

متﻐير

 اقساط شش ماهه با چك  5درصد تخفيفو 15درصد تخفيف فروش نقدی
ستارخان بعد از پل نرسيده به برق الستوم نبش كوچه رحيمی پ 515
تلفن44282213 :
-----***********-----

ﺷركت خدمات خودرويﻰ ﭘيوند اميد

 شارژ كارت خدمات خودرويیتهران – فلكه دوم صادقيه برج گلديس –ط 5واحد  504تلفن44289359 60-:
-----***********----5-15%

10-20%

 تعميرات خودروخ وصال شيرازی – جنب بيمارستان البرز پ  35تلفن664056.2 :
-----***********-----

برﻕ اتومبيﻞ ﻗاﺋم

 برق اتومبيل – شارژ كولرخودروخ آذربايجان – خ قصرالدشت –بعد از بهنود پ  664تلفن66873828 :
-----***********-----

10-15%

 طراحی و مشاوره دكوراسيون داخلی و خارجیتهران – خ كريمخان – نجات الهی – سپند غربی پ 64
تلفن88854115-6 :
-----***********-----

ﭘيوند ﺁدينه مهر ﺷادی

ﺷركت ارتيمان خدمات تﺠارت ﺁيتﻚ

20%

10-20%

متﻐير

 عرضه كننده لوازم آشپزخانه و .... خريد نقد  25%تخفيف خريد اقساطی 4ماه باپرداخت 35درصدپبش پرداخت مابقی با ارائه چك بدون سودخ سعدی  -خ تقوی –پ  12تلفن66760366 :
-----***********----20%

مهندسﻰ اﻟﻜترونيﻚ حنﻔﻰ

10-20%

 شستشو خودرو بدون آب فروش المپ كم مصرف LEDتهران – خ يوسف آباد خ هفتم پ  27واحد  6تلفن88559387-88559380 :
-----***********-----

 تفريحی – تجاری و سينمايیاتوبان نواب– بلوار شهيد چراغی پرديس كيان تلفن55451000 :
-----***********-----

ﺷركت مهديﺲ رايان يﻜتا

ﻓروﺷگاﻩ مركﺰی اخوان

 تعميرات راديو و تلويزيون .....خ مالك اشتر نرسيده به مسجد الهادی پ 301

ﺷركت ﺷرﻑ ﺷمﺲ ايرانيان

ﭘرديﺲ سينمايﻰ كيان

يادگارامام چهارراه دامپزشكی -خ ش پارسائيان -جنب لواشی-پ 42
تلفن66003105 :
-----***********-----

مﺠموعه سام اسﭙيد

نصب و تعميرا ت لوازم گاسوز-گولرو پكيجتهران -خ خاوران – خ عبدالحسين شيرازی  -پ 178
تلفن 33001706:
-----***********-----

 برگزاری مجالس عروسی با تخفيفخيابان دماوند -خ فتحنائی(كهن) خ هوری -پ 6-سرای محله شارق غربی
تلفن77586123 :
-----***********----25%

ﺻاﻓﻜاری ونﻘاﺷﻰ اتومبيﻞ يادگار

خدمات ﻓنﻰ مهدی

20%

متﻐير

5-35%

 مواد مصرفی ماشينهای اداری – لوازم التحريرو غيرهتهران – خ جمالزاده جنوبی – ك دانشور ساختمان  36پ  18ط  9واحد 33
تلفن 6596248-66597413 :
-----***********-----

استراحتگاﻩ امﻜان)خمام(

متﻐير

اعضاي اين تشكيالت ميتوانندبه منظوررزرو جا و دريافت معرفي نامه
حداقل بيست روز قبل به واحد امور اعضا مراجعه فرمايند.
تﺬكرات:
 هر سوئيت شامل اتاق نشيمن ،اتاق خواب ،آشپزخانه مجهز ،سرويس بهداشتي وحمامبوده و داراي تجهيزاتي چون يخچال ،تلويزيون ،اجاقگاز ،ظروف آشپزي و … ميباشد .
جاده رشت– انزلي-كيلومتر  5خمام-استراحتگاه تلفن0133-4262257-8 :
-----***********-----

تلفن66886607 :
27

زاﺋر سراي امﻜان) مشهد(

متﻐير

 هر سوئيت شامل اتاق نشيمن ،اتاق خواب دوتخته ،آشپزخانه مجهز،سرويس بهداشتي وحمام بوده و داراي تجهيزاتي چون يخچال ،تلويزيون،اجاقگاز،
ظروف آشپزي و … ميباشد .
مشهد -بلوار سپهبد قرني -خ شهيد اكبري-جنب مدرسه راهنمايي حضرت ام االئمه (س)
واقع ميباشد.
تلفن 0513 –7299192 :
-----***********-----

هتﻞ ﺁﭘارتمان گراند

40%

استان گيالن – شهرستان صومعه سرا – بلوار معلم –
جنب دانشكده فنی مهندسی ميرزا كوچك
تلفن 013 – 44332744 ، 013 – 44332733 :
-----***********-----

هتﻞ ﺁﭘارتمان ساحﻞ

20%

سرعين– خ وليعصر – ميدان سهند كوی نجف پور
تلفن04532223841 :
-----***********-----

ﻓروﺷگاﻩ ﺁميتيﺲ )مﺠيﻚ(

متﻐير

اقساط  8ماهه بدون سودخ دالوران–خ سراج جنوبی خ صادقی پ  6تلفن77227751 :
-----***********-----

ﻓروﺷگاﻩ كنﺰ

پوشاك زنانهاقساط توافقینقد  15درصد تخفيفشهرك وليعصر خ بهرامی–خ شريعتی پ 41تلفن66313036 :
-----***********-----

تاالر و رستوران ﻓالمينگو

خدمات مجالسخ جمهوری مابين ابوريحان و فلسطين روبروی مركز اورژانس تهران
تلفن66400091 :
-----***********-----

تﻌميرگاﻩ ﺷهاﺏ

28

10%

لوازم تحريروكپیخ  12فروردين مابين خ وحيد نظری و خ روانمهر  -پ 235
تلفن81-66485479 :
-----***********-----

10%

موسﺴه همراهان سياحت

خدمات حمل نقل درون شهری و برون شهریخ شريعتی – پايين تر از سه راه طالقانی – ساختمان جواهری پ همكف واحد 3
تلفن77514547-9 :
-----***********-----

تﻌميرگاﻩ ديانا

20%

تعمير جلوبندی ماشينهای ايرانی و خارجیتلفن66965004:
تهران -خ انقالب-نبش خ ابوريحان
-----***********-----

35%

عينﻚ ﺁرمانﻰ

عينكهای طبی و آفتابیتهران -خ امام خمينی-خ قصرالدشت مابين و مرتضوی تلفن66867323:
-----***********-----

25%

ﻓروﺷگاﻩ ﻓرﺵ مشهد

تهران -خ دماوند-بعد از بزگراه امام علی بين ايستگاه فتحائی و فرودگاه-
تلفن77158735:
 15متری فانی پ 28
-----***********-----

20%

17%

تهران -شهرك وليعصر –خ شهيد رجائی بعد از چهارراه طالقانی
تلفن66134283:
نبش كوچه باقری پ 151
-----***********-----

30%

ﻓروﺷگاﻩ ﭘوﺷاك زنانه كنﺰ

تهران– شهرك وليعصر –خ بهرامی – خ شريعتی پ 41
تلفن66313036:
-----***********-----

ﻓروﺷگاﻩ باتری اتو ﻓيﻜﺲ
15%

30%

تايپ – پرينت – ترجمه – آموزش كامپيوترتلفن77562192 :
ميدان شهدا – خ كفايی امانی پ 130
-----***********-----

ﻓروﺷگاﻩ ﻓرﺵ مشهد

ﻟوازم تﺤرير يﻠدا

متﻐير

خدمات ﻟوازم گاز سوز اكبری نﮋاد

دﻓتر ﻓنﻰ و خدمات كامﭙيوتری يوزارسيﻒ

 فرش ماشينی – پشتی و موكتتلفن66604070-1 :
خ شمشيری جنب بانك سينا  -پ 303
-----***********-----

ساﻟﻦ ﺁرايﺶ عروﺱ ﻃاليﻰ

تعميرات جزئی و كلی انواع خودروميدان راه آهن خ شوش بعد از سه راهی وحدت اسالمی
تلفن55160138 :
زير پل عابر پياده دست چپ پ 543
-----***********----خ 30متری جی نرسيده به  16متری اميری پ  42تلفن66692389 :
-----***********-----

ﻓروﺷگاﻩ ﻓرﺵ ساويﻦ

10%

فرش ماشينیشهرك وليعصر خ رجايی جنب قنادی اسالمی پ  151تلفن66229484 :

15%

 باترهای اتمی و صنعتیتهران -خ امير كبير –روبروی ك دولت آبادی پ 338
-----***********-----

ساﻟﻦ زيبايﻰ ترنم

تهران -بزرگراه فتح– كيلومتر  9شهرك دريا خ صدف
تلفن44560724:
بين 18و 16پ  12واحد زير زمين
-----***********-----

ﺷركت ﭘارﻓيﻜا

15%

10%

تلفن33964974:
20%

10%

 صنايع فرآوردهای چوب و پاركتتهران -پيﭻ شميران -خ انقالب جنب بانك ملی ساختمان آريان ط  5غربی واحد 2
تلفن77510057:

كيﻒ و ﻟوازم اﻟتﺤرير احﺴان
متﻐير
ﺷركت ﺻنايع ماﺷينهای اداری ايران)ايﻜﺲ و يﮋن(
ميدان انقالب –ابتدای كارگر جنوبی – كوچه كاج روبروی هالل احمر
 لوازم خانگی نقد و اقساطشركت تعاونی جهاد كشاورزی تلفن66568541 :
تهران -وليعصر–باالتر از پارك ساعی جنب جنب ايستگاه 32بی آر تی بن بست نامجو
-----***********----شركت مادايران ط  4واحد فروش اعتباری تلفن82191910-82191930:
تهران -صادقيه –بعد از فلكه اول به طرف ستارخان نبش چهارراه خسرو فروشگاه ايكس توﻟيدی ﺻادﻗﻰ
10-20%
 پوشاك زنانه -بچه گانه و مردانهو يژنتلفن44248900-44245232:
بازار بزرگ –چهار سوق كوچك  -سرای سيد محسن  -داخل حياط
تهرانپارس–خ رشيد – تقاطع اميری طائمه(گلبرگ) پ  1/54جنب پارك  ،فروشگاه
تلفن66568541 :
ايكس و يژن تلفن77721761-77721840:
-----***********----كرج -خ آزادگان– خ مطهری بين ك پيروزی و آزادی شعبه مادايران
دانا ديد اﻟﻜترونيﻚ
20%
تلفن34487710-026:
نصب و راه اندازی دوربين های مدار بسته-----***********----سيستم اعالن حريق – سيستم اعالن سرقتمبﻠمان مﻠﻞ
متﻐير
خ توحيد – خ فرصت شيرازی – پ  170واحد  17تلفن66129336 :
نقد 20%تخفيف-----***********----اقساط  12ماهه با ارائه چكهتﻞ ﺁﭘارتمان ﭘارﺱ
تهران -يافت آباد -كوچه مسجد روبروی پاركينگ طبقاتی شهرداری
متﻐير
 استخر 30درصد تخفيف هتل  20درصدتخفيفتلفن66686880:
 رستوران 10درصد تخفيف-----***********----خ فخر رازی– خ روانمهرتلفن4-6696966 :
ﺁتﻠيه عﻜاسﻰ برتر
20%
-----***********---- عكس پرسنلی  -فيلمبرداری و عكسبرداری از مجالس30-50%
ﭼشم ﭘﺰﺷﻜﻰ و عينﻚ سازی ﭼشم ﺁهو
 آتليه كودك و خانواده معاينه چشمعبدل آباد –خ  12متری رحمان –بين كوچه 15و 17پ 148و154تلفن - 55855355:عينك طبی و آفتاب
خ شهيد مدنی–پايين تر از مترو شهيد مدنی–روبروی بيمارستان امام حسين
-----***********----پ  376ط  2واحد  4تلفن45 :و77641141
15%
-----***********----ﺁتﻠيه ﻓيﻠم و عﻜﺲ رزا

10-20%

تاالر های ﭘﺬيراﺋﻰ توسﻜا

 فيلمبرداری و عكسبرداری از مجالس طراحی و چاپ الوم ديجيتالنارمك-پايين تر ازميدان نبوت – سومين خ دست راست شهيد آقارضايی
پ  26واحد 2تلفن77927177 :
-----***********-----

  4تاالر مجزا با ظرفيت  200الی  2000نفراتوبان آزادگان غرب به شرق–بعد از پل شهيد بروجردی–نرسيده به اتوبان امام علی
تلفن9-33613106 :
-----***********----متﻐير

ﺷركت توﻟيدی جيوانﻰ
 توليدی ميزهای ال سی دی اقساط 5درصد تخفيف نقد 15درصد تخفيفخ جمهوری –تقاطع نوفل لوشاتو ساختمان  26ط  2واحد  202تلفن66750795 :
-----***********----ﻓﺴت ﻓود دﭘينﮓ
سعادت آباد انتهای بلوار فرحزادی باالی يادگار  -ايثارگران شمالی
نبش ايثار  4تلفن22365524 :
-----***********----ﻓروﺷگاﻩ ﻟوازم خانگﻰ و ﺁﺷﭙﺰخانه كاالی زندگﻰ
 اقساط4ماهه پيش پرداخت 30درصدخ قزوين-خ امام زاده حسن –چهارراه قاضی خ فريدون احمدی پ 341
تلفن55754474-55715499 :
-----***********-----

15%

15-20%

رستوران درويﺶ

 فقط شامل منوی غذاخ بيستم نيروی هوائی–بين  31/7و  32/7پ  145تلفن77471150 :
-----***********-----

منﺴوجات جامگان

30%

 كت و شلوار و كتان پارچه كت و شلوارخ انقالب–مقابل خ رازی فروشگاه منسوجات جامگان تلفن66497239 :
-----***********-----

تﻌميرگاﻩ نيﻜو

10%

15%

20%

 تعميرات موتور باطری سازی و تعميرات جلوبندیخ سپهبد قرنی–باالتراز خ طالقانی خ شاداب غربی پ  37تلفن88900351 :
-----***********----10-20%
ﺷركت ماهر كارﺁﻓريﻦ
كاريابی  -مشاوره شغلی و روابط كار و كارآفرينی
آدرس :تهران خيابان طالقانی بعد از تقاطع وليعصر (عج) روبروی بورس كاال پ 440
تلفن66490049 :
29

-----***********-----

« جدول مشخصات استراحتگاههای خانه کارگر»
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