
 93تاریخ به روز رسانی پایان اسفند لیست فروشندگان و ارائه دهندگان خدمات طرح پیک رفاه کارکنان )پرک (  

 نام طرف قرارداد توضیحات  آدرس  تخفیف  نام محل  کد

10 

 مجتمع هتل آپارتمان افراز 

کوچه محرابیان  -میدان طبرسی  -مشهد مقدس  50

 - 05117130673هتل آپارتمان عدالت تلفن  -

09155597977  

 محمد صادق شریفی  درصد   20درصد ایام غیر پیک و ایام پیک  50

10 

 هتل چهارستاره صادقی قم 

تلفن  6بلوار بهار کوچه شماره  -قم  30

تحویل اطاق  09153155740و 02537740100

 روز قبل  10صبح با صبحانه رزرو حداقل  6

درصد برای ایام غیر پیک شنبه الی  40

 هارشنبه چ

 مصطفی رشیدی نژاد



10 

 هتل آپارتمان سه ستاره کوشال 

 60و30و20

متری ساحل فرج  200 -میدان نماز  -چالوس 

 01132216039 - 01132216038اباد تلفن 

لطفا یکماه قبل رزرو  09387941827همراه 

سید  6104337076176286شود شماره کارت 

ه ابوالحسن پور کیایی بانک ملت نفر اضافه ب

 میزان یک دوم بدون امکانات فاقد هزینه است 

درصد ایام پیک  30درصد ایام پیک نوروز  20

 60درصد ایام غیرپیک  بهاره و   50غیر نوروز ، 

 درصد پائیز و زمستان 

 مصطفی ویسی

گروه هتل های اسالمی صادقیه   

  )صابر(

40 
  12اندرز گوی  -خ خسروی نو  -مشهد مقدس 

 05112233310تلفن  -نرگس مقابل بوستان  -

لطفا  4 2234900فاکس  3الی  - 2289901و 

یکماه قبل رزرو شود شماره کارت 

بانک صادرات به نام  6037691785227943

 هاشمی -حسین زاده  -واعظ زاده 

درصد ایام غیر پیک  با صبحانه اطالعات  40

بیشتر سایت 

www.sabarhotel.com 

 واعظ زاده 



10 

 شایان چمخاله مجتمع اقامتی 

چمخاله بعد از پل فلزی خ  -لنگرود  -الهیجان  60

 -01342502422تلفن  -توسکا 

لطفا یکماه   09111426202 - 01425342890

قبل رزرو شود شماره کارت 

مجید رستمی بانک   6104337982390005

 -ت 72ملت  نرخ مصوب بدون تخفیف اطاق 

ابه ویالی سه خو -ت 270ویالی یک اطاق خوابه 

 ت 20خواب اضافه  -ت  420

درصد ایام پیک غیر نوروز  20ایام پیک نوروز 

 60درصد و   50درصد ، ایام غیر پیک بهاره  30

درصد برای پائیز و زمستان فقط برای اقامت نفر 

اضافه بدون امکانات به نسبت یک دوم فافد 

 هزینه می باشد 

 صدیقی  -رستمی 

10 

 هتل اپارتمان سانیا

الی   532تلفن -خ معلم  -محمود آباد  60الی  20

شماره کارت  09121165356- 01227730525

بانک ملت به نام آقای  6104337033968445

 دارای آپارتا -محمد حسین حکیمی 

درصد ایام پیک غیر نوروز  20ایام پیک نوروز 

 60درصد و   50درصد ، ایام غیر پیک بهاره  30

برای اقامت نفر  درصد برای پائیز و زمستان فقط

اضافه بدون امکانات به نسبت یک دوم فافد 

 هزینه می باشد 

  



10 

 هتل فرهنگ شوشتر 

درصد  20

ایام پیک و 

درصد  40

ایام غیر 

 پیک 

فرهنگ  -شهرستان شوشتر  -استان خوزستان 

خ مدرس تلفن  -روبروی ایستگاه راه آهن  -شهر 

همراه  - 6230016و  0613-6231619

قیمت سویت های معمولی    - 09166122452

 -ریال  640000بدون تخفیف شامل یک نفره 

 -ریال  1280000نفره  3ریال  980000دونفره 

هر تخت اضافه  -ریال  1580000نفره  4

 12و رویال سویت برای خانواده  -ریال  200000

ریال کلیه موارد فوق با صبحانه  2200000نفره 

 میباشد 

ز و زمستان و ایام غیر پیک ایام پیک نوروز و پائی

 اردیبهشت تا پایان مهرماه میباشد  15از 

 منصور سخایی 



  

 هتل آپارتمان ماسوله 

-طبقه چهارم بازار  -ماسوله  -استان گیالن  60

همراه  - 01327296190گالری کهن دیارا تلفن 

قیمت سویت های معمولی   09192656224

کز نفره موقعیت مر 4  -1بدون تخفیف شامل

نفره  8 -2ریال   1200000شهر به مبلغ 

 -3ریال  1600000موقعیت مرکز شهر به مبلغ 

ریال و  800000نفره  4موقعیت طبقات فوقانی 

روز قبل برای  10ریال  لطفا  1200000نفره  8

 رزرو اقدام شود 

درصد ایام پیک غیر نوروز  20ایام پیک نوروز 

 60و   درصد 50درصد ، ایام غیر پیک بهاره  30

درصد برای پائیز و زمستان فقط برای اقامت نفر 

اضافه بدون امکانات به نسبت یک دوم فافد 

 هزینه می باشد 

محمد صادق ثابتی خواه 

 ماسوله 



10 

 هتل بهار رودسر 

ضله شرقی ساحل  -انتهای خ شهدا  - -رودسر  60الی 20

سویت دو و چهار نفره   0142-621755-6تلفن 

اطاق دو نفره رو به  -راه تراس رو به ساحل هم

 مرداب 

درصد ایام غیر پیک   40درصد ایام  پیک و  10

با صبحانه اطالعات بیشتر سایت          
hotelbahar.rudsargmail.com@ 

  

11 

 پیتزا کافی شاپ ات
جنب پارک ایران زمین تلفن  -عظیمیه  20

 09123636775و همراه  32516262

 میر محمد محمدی  با موسیقی زنده  درصد برای کافی شاپ 30

11 
 رستوران کافی شاپ شوکافو 

بلوار اقاقیا تلفن  -میدان اسبی  -عظیمیه  -کرج  40و 20

32557464 -09372101434 - 

 گیوه کش  درصد  40کافی شاپ با موسیقی زنده 

11 

 رستوران تاالر مدیران 

روبروی کوی نور تلفن  -بلوار امام  -هشتگرد  20

و همراه  44228986و  44229218

09123613116  

 ناصر یزدان بخش   



11 

 مجتمع پذیرایی نگین کوهسار

انتهای بلوار  -بعد از چندار -کوهسار  -کردان  20

 09123238327 - 44325104امام  تلفن 

رستوران سنتی و فضای  -نفره  800شامل تاالر 

 آالچیق 

 شهرام مختارزاده 

11 

 نهان مجتمع اقامتی بهشت پ

جنب مخابرات و پل  -روستای توریستی برغان  20

و همراه  44673498صفویه  تلفن 

09123393279  

فضای تخت در کنار رودخانه برای اقامت 

 درصد تخفیف بدون غذا 40

 مسعود مدیری 

11 

 باغ رستوران آالچیق مرداد

درصد  20

رستوران و 

درصد  30

 کافی شاپ

 -ب پارک هامون جن -بلوار ارم  -مهرشهر  -کرج 

همراه  33215099تلفن  -بلوار آزادی 

09125484880 

 وحید امانی  فضای سرگوشیده و آالچیق 

11 

 فست فود و کافی شاپ شار

تلفن  - 5جنب اردالن  -بلوار امام رضا  -کرج  20

32517220 32517221 - 09121057907 

 رسول حیدری   

11 

 رستوران شب نشین 

شماره  -  200پالک  3تر جاده چالوس کیلوم 10

 32280327تلفن  - 09125711781همراه 

فضای  -تخته  30ظرفیت  -کنار رودخانه 

 تابستانی و زمستانی 

 جواد طوطی 



11 

 فست فود هانی برگر

جنب پارک شرافت  -بلوار طالقانی شمالی  -کرج  20

 09122094890همراه   34203040تلفن  -

 محمد عارف انصاری  چ ، برگرساندوی -سوخاری  -انواع پیتزا 

11 

 فست فوت هانی مکث

 13نبش خ  -بلوار بالل  -میدان هفت تیر  -کرج  20

 09122094890 - 32231092تلفن  -آبان 

ساندویچ ، برگر و فضای  -سوخاری  -انواع پیتزا 

 بازی کودکان 

 محمد عارف انصاری 

11 

 با غ رستوران خانوادگی شایلو 

بعد از  -سرودار  8یلومتر ک -جاده چالوس  20

همراه  35353548رستوران میرزایی تلفن 

09124471576 

 حسین کیانی کنار رودخانه 

20 
 شیرینی سرای تارت 

بعد از میدان امام حسین  -بلوار چمران  -کرج  10

 32268869-32268867تلفن 

 پرچگانی  انواع شیرینی تارت با کیفیت و قیمت مناسب 

روبروی درب پارکینگ بیمارستان باهنر  -کرج  8 ممقانی  آجیل و خشکبار 20

 32515796تلفن 

انواع آجیل و خشکبار تازه همزمان با طبخ در 

 محل ، کیفیت عالی و قیمت مناسب 

 ابراهیم گرگانی ممقانی 

20 
 آجیل گرم بهروزی 

نبش چهارم  -بلوار انقالب  -رجایی شهر  -کرج  3

  34338120غربی  تلفن 

 بهروزی سال تجربه  25جیل و خشکبار با انواع آ



21 
 عسل آویشن 

غرفه  -ساختمان پست  -چهارراه طالقانی  -کرج  25

 09124665542 -عسل آویشن 

 مجید عسگری  عسل محصول آویشن چای و سایر محصوالت  

21 

 موسسه طاها گستر 

خ شهید دستغیب دوم  -فلکه اول  -رجایی شهر  15

 09373781052همراه 

 -انواع رب  -آبلیمو  -چای حبوبات  -نج بر

 پروتئین و سایر ارزاق عمومی 

 حسین پور سعیدی 

30 

 درمانگاه دندانپزشکی صدف

ساختمانی  -فردیس بین کانال و فلکه سوم  36

-36564200فوقانی پیتزا خورشید تلفن 

36541212-09203625692 

خدمات عمومی و تخصصی دندانپزشکی با 

 گان کارت پرک تخفیف ویژه دارند

سید حسام الدین امامی 

 فر

30 

 دندانپزشکی دکتر عماد زحمتکش 

20 

شهرک  –بعد از انبار نفت  –جاده مالرد  –آدرس 

  -1پشت بازار روز گلستان –انتهای خ اهری  -ارم 

 )خانم علی نصب( 09331582705

 دکتر عماد زحمتکش  انواع خدمات دندانپزشکی عمومی و تخصصی 

30 
 پزشکی مهر دندان

ساختمان  -خ برغان جنب بازار روز انقالب  -کرج  25

  - 2206628تلفن  -مهر 

 دکتر نقی کیمیافر کلیه خدمات دندانپزشکی 

30 
 مطب دندانپزشکی فردیس 

روبروی داروخانه  - 5و  4بین فلکه  -فردیس  25

  6502428تلفن  -فردیس 

 دکتر نقی کیمیافر کلیه خدمات دندانپزشکی 



30 

مو مشاوره  -پوست  -پزشک عمومی 

 لیزر و زیبایی 

 50الی  30

نبش  -چهارراه مصباح  -بلوار هفت تیر  -کرج 

 -طبقه دوم فروشگاه سونی  -کوچه گودرزی 

  09392613407همراه  - 32813073تلفن 

جوان سازی پوست و  -لیزر دائمی موهای زائد 

الیه برداری و درمان کلیه لک های  -لیفتینگ 

درمان جوش و آکنه و سایر  -رت و بدن صو

 خدمات پوست و زیبایی 

 دکتر سید محمد مقدس 

31 

 تجهیزات پزشکی دیابتی صوفی

20 

داخل فرهنگسرای  -چهارراه کارخانه قند  -کرج 

 - 09125615001کوثر تلفن 

ایستگاه  -جاده فردیس  -کرج 09351099963

طبقه زیرین درمانگاه شبانه روزی پارس  -پیک 

طرح پیشگیری ، سالمت و  36668443تلفن 

 کنترل فشار خون و دیابت 

فروش انواع تجهیزات پزشکی و دیابتی و 

ترازو  -فشارخون سنج عقربه ایی و دیجیتالی 

 کفش کتونی پرفکت 

 خانم وحیدی



35 

 بینایی سنجی و عینک چشم ابی 

 50الی 20

 -به سمت میدان سپاه  -چهارراه طالقانی  -کرج 

  - 34488278تلفن  -هالل احمر  بعد از

طراح و سازنده سبکترین و مقاومترین عینکهای 

نشکن دنیا ویژه کودکان و حتی بزرگساالن )با 

 ضمانت تعویض رایگان در صورت شکستن فرم 

 وحید مظاهری 

 مهدی کریمی  لوازم خانگی و کادویی  میدان رستاخیز  -رجایی شهر  -کرج  12الی  7 لوازم خانگی کادویی سحر  40

40 

 فروشگاه لوازم خانگی اسپیدار

اقساطی 

 ماه 12

پالک  -تقاطع بلوار انقالب  -رجایی شهر  -کرج 

  34437539تلفن  218

یخچال -صوتی تصویری  -فروشگاه لوازم خانگی 

 12، ماشین لباسشویی ، جارو برقی و غیره در 

 قسط با ارائه فیش حقوقی و چک کارمندی

 کوه زاد



40 

 شگاه لوازم خانگی البرزفرو

 اقساطی

 45بین میانجاده و  -خ شهید بهشتی  -کرج 

 -بین فروشگاه فرونا و بانک ملی  -متری گلشهر 

بازرگانی البرز تلفن  -طبقه اول  -ساختمان البرز 

34563674  

بیست  -صوتی تصویری  -فروشگاه لوازم خانگی 

درصد نقد مابقی در ده قسط با ارائه فیش 

 چک کارمندی حقوقی و

 مجید خدابخش 

40 

 شرکت تعاونی زحل رایانه البرز

و  7

 اقساطی 

 -انتهای خ بیمارستان امام  -خ بهشتی  -کرج 

 32207309و  32207308مجتمع سوره تلفن 

فروش تبلت جی اس پد و اسمارت تاچ با یک 

 سال گارانتی  و بیمه 

 عبدی -مافی 

40 

 شرکت رامان آدونیس 

مجتمع پارس  -ن ابتدای خ مطهری آزادکا -کرج  7

طبقه دوم واحد شش  تلفن  -باالی اطلس پود 

فروشنده کلیه  32533197 - 32533196

محصوالت دیجیتالی )لب تاپ ، تبلت ، کامپیوتر ، 

انواع دوربین ، تلفن همراه ، کنسول بازی و  کلیه 

ماهه بدون  4لوازم صوتی و تصویری با اقساط 

 بهره 

 مهدی تارزاده ماهه  4اقساط  درصد تخفیف و 7



40 

خورشید  -نمایندگی ال جی 

 سوار

نرسیده به  -بلوار امام خمینی  -میانجاده  -کرج  1.5

روبروی اولین دور برگردان  تلفن  -پل حیدر آباد 

 09122600477همراه  - 34564956

گاز و میز ال  -درصد تخفیف برای هود  15 

 سی دی 

 رسول خورشید سوار

40 

 شگاه لوازم خانگی اسمارت فرو

متری  45بین  -خیابان شهید بهشتی  -کرج  5

خیابان اصالنی فر تلفن  -گلشهر و میانجاده 

سایت  34511046-32531893
www.smartir.ir 

ماهه  25فروش کلیه لوازم خانگی  با تسهیالت 

درصد  15تا سقف یکصد میلیون ریال و نرخ 

 بانکی 

 بهزاد مرندی 

40 

 یس سیستم شرکت پرد

پاساژ  -خ رازی  -پشت پارک دانشجو  -تهران  2.5

 -02166754425تلفن  - 3رازی پالک 

66754426 - 66754427 - 66736549 - 

 09122150317و همراه   66736550

درصد  2.5فروشنده لوازم اداری  و دیجیتالی 

تجهیزات اداری و  -کامپیوتر  -زیر قیمت مرجع 

 انواع پرینتر  -بلت ت -لب تاپ -تلفن همراه 

 بابک بیگلری 



41 

 فرش گالکسی 

تلفن  - 80واحد  -مهستان  -میدان نبوت  -کرج  10

32560081  

نمایندگی فرش دیبا ، عرش ، برلیان ، آریایی ، 

شنل و غیره بصورت ده ماهه بدون یک سوم نقد 

 و بدون بهره 

 مهدی طباطبایی 

41 

 فرش آریانا 

اقساطی 

 ماه 12

و  34610840ارک اول المهدی تلفن حص -کرج 

بین شهدا و چهارراه  -چهارراه طالقانی  -کرج 

 32266600اول زیرگذر تلفن  -طالقانی 

 صالحی ماهه بدون بهره 12اقساط 

41 

 فرش البرز

نبش چهارراه شهید  -چهارراه مصباح  -کرج  10الی 7

  09158265466و  32222548تلفن  -کیانپور 

 سید هادی حوائجی  ی با اخذ چک کارمندی اقساط بصورت توافق

41 

مجموعه فروشگاههای فرش 

 فراهانی 

درصد  10

ماشینی و 

درصد  5

 دستباف

نرسیده به  -باالتر از سه راه رجایی شهر  -کرج 

  09126798810 - 34419900سه باندی تلفن 

 محمد اسماعیل فراهانی  اقساط ده ماهه با یک سوم نقد بدون کارمزد

42 
 ب و فروشگاه گاج کتا

طبقه زیرین هانی  -خ طالقانی شمالی  -کرج  20

  32208924تلفن  -برگر 

 حسین زیدی  کلیه کتابها و انتشارات گاج و کالغ سپید 



جنب  -نرسیده به سه راه رجایی شهر  -کرج  10 لوازم التحریر و مهندسی خیام  42

 - 34415304تاالر باستانی تلفن 

09123606696  

 ر شیرازی امی  

43 

 فروش سیم کارت همراه اول کاسپین 

جنب ورودی ساختمان  -چهارراه طالقانی  -کرج   5

مرکزی اداره  کل پست استان البرز تلفن 

32269952 - 09128611726 

 زارع  

44 

 پالسکو آزمون 

 -نبش ابوذر  -بلوار مالصدرا  -خ مطهری  -کرج  10

  09355509755همراه  4410630تلفن 

 حاج رجب آزمون  نواع مصنوعات پالستیکی ایرانی و خارجی ا

45 

 گالری لوستر شب طالیی 

متر به سمت میدان  50 -چهارراه مصباح  -کرج  15

تلفن  -جنب کئچه زمیار - -استاندارد 

و همراه  32820613 - 32820612

09127944217 

آباژور  و کریستال و بلور و صنایع  _انواع لوستر  

 تزئینی 

 حمد رضا رضاییم

46 

 سوپر تایر کرج 

غربی  7نبش  -بلوار انقالب  -رجایی شهر  -کرج   10الی  7

  09121613029 - 34317359 -تلفن  -

رینگ و خدمات تعویض و  -انواع تایر خودرو 

 باالنس خودرو 

 علی آقایی 



مای روبروی کوچه ایران پی -خ چالوس  -کرج  اقساطی رینگ و الستیک ایرانیان  46

همراه  - 32214051تلفن  -سابق 

09331142624 

 علی مرادی  درصد نقد مابقی در سه قسط بدون بهره  30

47 

 مبلمان سیمین 

و  32224956خ امیری تلفن  -کرج  10

 09123615780و همراه  32240672

انواع مبل ، میز و صندلی و سایر محصوالت 

 چوبی  و فلزی 

 بابک قاسمی 

47 

 شعبه یک مبلمان بابک 

خ امیری نبش کوچه پدیده تلفن  -کرج  10

 09123615780و همراه  32246577

انواع مبل ، میز و صندلی و سایر محصوالت 

 چوبی و فلزی 

 بابک قاسمی 

47 
 مبلمان بابک شعبه دو 

تلفن  -کوچه دهقان  -خ امیری  -کرج  10

 09123615780و همراه  32234172

سایر محصوالت انواع مبل ، میز و صندلی و 

 چوبی 

 بابک قاسمی 

47 
 کاالی خواب الوینا

 - 3444584 -نبش ملکشاه  -خ مطهری  -کرج  10

9121942779 

 احمد خاکپور انواع تشک و کاالی خواب با برندهای مختلف 

47 
سرویس خواب کودک ساحل 

 چوب

جنب  -بلوار بالل  -چهارراه هفت تیر  -کرج  7

و همراه  32401701تلفن  -بانک توسعه 

09127330580  

 سعید نیرومند  سرویس خواب و سیسمونی نوزاد 



47 

 کاالی خواب پرنیا

نبش کوچه  -روبروی خ آبان  -خ مظاهری  -کرج  15

- 32400322تلفن  -صاحب نعمتی 

09355349005 

 حمید استادی  انواع تشک و کاالی خواب با برندهای مختلف 

48 

 شرکت خدماتی امیران 

ابتدای طالقانی شمالی  -چهارراه طالقانی -ج کر   10

 32286086طبقه باالی داروخانه ایلیا تلفن  -

 09355159854همراه 

کلیه خدمات نظافت ، پرستاری ، خشکشویی 

 مبل ، فرش و غیره 

 مختار امیرخانی 

50 

 موسسه ترسیم ایده های ماندگار

نبش  -بلوار انقالب  - 3فاز  -رجایی شهر  -کرج  20

 - 34311956ستان دوم پالک یک تلفن گل

09365438009 

 قاضی میرسعید انواع چاپ و طراحی و ناظر چاپی 

فروشگاه مرکزی هنرهای  50
 پارسیان 

جنب درمانگاه تلفن  -چهارراه هفت تیر  -کرج  15

32705032 - 09127683976 

 حمید مرادی انواع سی دی و نرم افزارو لوازم جانبی 

50 
 دی زیبا پرداز نرم افزار سی

طبقه سوم تلفن  -پاساژ مرکزی  -میدان کرج  35و30

32222525 - 09121029968 

 مجید جامی  فروش نرم افزارهای آموزشی و کاربردی 

60 

 شوینده بهداشتی محمد زاده 

پشت بانک ملی شعبه  -بلوار دانش آموز  -کرج  10

 32740524تلفن  -ولیعصر)ع( 

 09128611905و

 د زاده فرهاد محم  



  

 پوشاک مردانه جامه پوشان 

و  20

 اقساطی

نبش ماهان تلفن  -بلوار طالقانی شمالی  -کرج 

44379953 - 9122 - 9372165781630453 

 -پالتو  -کت و شلوار و پیراهن و کاپشن مردانه 

 بارانی 

 باقری 

  

 پوشاک مردانه سها

مابین شهداد و چهارراه  -خ شهید بهشتی  -کرج  15

 - 32252388تلفن -جنب قنادی رضا  -انی طالق

 9358350043همراه 

 قادر میرزایی  کت و شلوار و پیراهن و کاپشن مردانه 

مجموعه فروشگاه های پوشاک  70

 فایو

جنب پیتزا دی تلفن  -بلوار جمهوری  -کرج  40الی  30

34205874 - 09121370446  

 وحید کریمی  پوشاک مردانه 

جنب پیتزا دی   -بلوار جمهوری اسالمی  -کرج  40و30 ایو جهانشهرفروشگاه پوشاک ف 70

 09121370446 - 34205874تلفن 

 وحید کریمی  پوشاک مردانه 

نبش بلوار ماهان تلفن  -چهارراه طالقانی  -کرج  20 فروشگاه پوشاک انجمن  70

32263716 

 وحید کریمی  پوشاک مردانه 

 -روبروی تاالر بورس  -چهارراه هفت تیر  -کرج  20 فروشگاه پوشاک آریاک  70

 32756207تلفن 

 وحید کریمی  پوشاک مردانه 

نبش گلبهار تلفن  -چهارراه مصباح  -کرج  20 فروشگاه پوشاک شادمان  70

32227933 

 وحید کریمی  پوشاک مردانه 

خ شهید بهشتی روبروی بانک پاسارگاد   -کرج  20  3و  2فروشگاه پوشاک  70

 32212138تلفن 

 وحید کریمی  پوشاک مردانه 



مابین ترمینال و اداره پست -خ امام  -هشتگرد  20 فروشگاه پوشاک زوما  70

تلفن    09125628255هشتگرد همراه 

44227371 

 مهرداد عالمی  پوشاک مردانه 

جنب  -بین پنجم و ششم شرقی  -رجایی شهر  40الی  30 مجموعه پوشاک فایو رجایی شهر 70

 34421173فروشی تلفن طال 

 وحید کریمی  پوشاک مردانه 

جنب  -بین دوم و سوم شرقی  -رجایی شهر  40الی  30 2مجموعه پوشاک فایو رجایی شهر 70

 34436164بانک کشاورزی تلفن 

 وحید کریمی  پوشاک مردانه 

 وحید کریمی  پوشاک مردانه    چهارراه طالقانی نبش برج آموت 40الی  30 مجموعه پوشاک فایو چهارراه طالقانی  70

 وحید کریمی    خ شهید بهشتی بعد از هالل احمر  40الی30 مجموعه پوشاک فایو هالل احمر  70

70 

 پوشاک و گالری طاها

جنب  -روبروی کمربندی  -سه راه رجایی شهر  20

همراه  - 34421195موسسه مالی کوثر تلفن 

09393636948 

ستوک زنانه و کیف و کفش ا -انواع پوشاک 

 مردانه 

 طالیی 

70 

 پوشاک جورجیو ارمانی 

مجتمع پارسیان  -ضلع شرقی پارک نبوت  -کرج  20

تلفن  184طبقه اول پالک  Bبلوک  -

 09121821220همراه  - 32562184

 محمدرضا ارباب  انواع پوشاک اسپرت زنانه و مردانه و تیناجر 



 -ضلع شرقی پارک نبوت  -نبوت میدان  -کرج  10 کیف و کفش ستاره آبی  70

طبقه هم کف  Aمرکز تجاری پارسیان بلوک 

همراه  32562027تلفن  27واحد 

09359332111 

   زنانه  -مردانه 

70 

 پوشاک جامه پوشان شهرابی 

مجتمع پارسیان  -ضلع شرقی پارک نبوت  -کرج  20

 32562026طبقه هم کف تلفن  Aبلوک  -

  09126451061همراه 

 رضا شهرآبی  وار و پیراهن و کاپشن مردانه کت و شل

70 

 بانوی شیک ) اسمارت لیدی (

مجتمع تجاری  -ضلع شرقی پارک نبوت  -کرج  15

تلفن  47واحد  -طبقه اول  aبلوک  -پارسیان 

 09350652676همراه  32562047

 ایمان مطاعی انواع مانتو 

70 

 مانتو ساناز

فرعی  -کوچه الدن  -خ انقالب  -حصارک  -کرج  20

همراه  - 34527059تلفن  -فردوسی 

09125696933  

 علی غفاری انواع مانتو

70 

 پوشاک طاها

متری گلشهر   45بعد از  -خ شهید بهشتی  -کرج  10

جنب مجتمع تجاری ناصر  -بازار المهدی  -

 34606858نرسیده به کوچه مصیح پور تلفن 

 09123960408همراه 

 احمد علی نژاد انواع شلوار ، پیراهن ، تی شرت ، کت و کاپشن 



70 

 فروشگاه ریچموند

متری گلشهر   45بعد از  -خ شهید بهشتی -کرج  10

پالک  -روبروی کوچه ولی لو  -بازار المهدی  -

 09125675516 - 34603658تلفن  - 82

 سهراب لشینی  انواع مانتو و شلوار 

70 

 ایرانی  فروشگاه دختر

متری گلشهر   45بعد از  -خ شهید بهشتی  -کرج  10

 -34610996تلفن  -خ طالقانی  -بازار المهدی  -

 09194636248همراه  34610997

انواع مانتو شلوار ، کت و دامن ، لباس مجلسی و 

 غیره 

 مرتضی رستگاری منش 

70 

 پوشاک آریایی مد 

 متری 45بعد از  -خ شهید بهشتی  -کرج    5

اولین مغازه سمت راست   -بازار المهدی  -گلشهر 

 09121697570همراه  - 34607570تلفن 

انواع شال و  -انواع شلوار  -پوشاک خانگی تریکو 

 روسری 

 علیرضا پورمحمد 

70 

 پوشاک خاتون

روبروی پاساژ  -بازار المهدی  -حصارک  -کرج  10

همراه  - 34603096تلفن  56پالک  -برلیان 

09122722645 

 حسن یعقوبی  کفش مردانه و زنانه -مانتو ، کت و شلوار 



70 

 کفش ناصر

متری گلشهر  45بعد از  -خ شهید بهشتی  -کرج  15

روبروی کوچه الدن پالک  -خ امام زاده محمد  -

 09361773002همراه  34567592تلفن   28

 ناصر رضایی  انواع کفش مردانه ، زنانه ، دخترانه و پسرانه 

70 

 روشگاه پوشاک حرفه ای ف

نبش  -ابتدای خ بهار از سمت شهدا    -کرج  30

همراه  2244727کوچه گنجه ای   تلفن 

09365643988  

 جواد عشقی  انواع شلوار ، پیراهن ، تی شرت ، مردانه و زنانه 

70 

 پوشاک بانوی شرق 

10 

متری گلشهر   45بعد از  -خ شهید بهشتی  -کرج 

 -پائین تر از کوچه سوم  - بیست متری انقالب -

 09192340704همراه  - 34558498تلفن 

تاپ و شلوار و دامن و  -تونیک  -انواع تی شرت 

 لباسهای مجلسی  

 بهروز کیوان مقدم 

70 

 مانتو نسیم 

متری گلشهر  45بعد از  -خ شهید بهشتی -کرج  10

 34583436تلفن  -کوچه الدن  -خ انقالب  -

  09190034839همراه 

 حسنی  -زین الدینی  انواع مانتو شلوار و پوشاک مجلسی 

70 

 کبف و کفس ویولت

نبش خ امیری پالک  -خ شهید بهشتی  -کرج  15

 09378501303همراه  32200421تلفن  165

 حمید حمیدی  انواع کیف و کفش زنانه 



71 

 فروشگاه دوچرخه تک اسپرت 

ل نبش کوچه میدان توحید ابتدای بلوار بال -کرج  10الی  8

و همراه  32252822شهید اویسی تلفن 

09363037773  

 محمد رضا برهانی  فروش انواع دوچرخه و لوازم جانبی 

72 

 قصر پرده و دکوراسیون صفایی 

15 

 -بعد از میدان سپاه  -خ شهید بهشتی  -کرج 

نرسیده به سه راه رجایی شهر جنب تاالر باستانی 

  09122602320و همراه  34407002تلفن  -

پرده ، پارکت کاغذ دیواری  -دکوراسیون داخلی 

 درصد  5برای کاغذ دیواری 

 مسلم صفایی 

73 

 طالو جواهر علوی 

4 

روبروی  -خیابان مصباح  -کرج  -شعبه مرکزی 

و شعبه  32240676تلفن  -کوچه کرمانی نیا 

نبش پاساژ ولیعصر  -خیابان مصباح  -کرج  -یک 

 -نبش پاساژ ولیعصر  -)عج (چهارراه مصباح 

خیابان  -کرج  -شعبه دو  - 32220166تلفن 

بین شهدا و میدان امام )ره( جنب  -دکتر بهشتی 

 32248172مسجد صاحب الزمان )عج( تلفن 

سکه ، انواع جواهرات با اجرت بازار تهران با 

 ماهه بدون کارمزد  4اقساط 

 سید رسول علوی

73 

 گالری زیورآالت الکساندریت

 25ی ال 10
میدان شاه عباسی )قدس( کاروانسرای شاه  -کرج 

 09309295109تلفن  16عباسی حجره 

 امیر عباس کاری  طراحی و ساخت زیور آالت سنگی و فلزی 



74 

 صنایع دستی برتر شاه عباسی 

10 

میدان شاه عباسی )قدس( کاروانسرای شاه  -کرج 

 32205528حجره یک ، دو وسه  تلفن  -عباسی 

 09192526380و همراه 

و  -معرق  -انواع صنایع دستی   تابلو فرش 

برای برگزاری  -سایر صنایع دستی متنوع 

همایش های کنسرت و همایش روانشناسی 

 درصد خواهد بود 50تخفیف به صورت 

 حمید عباسی 



74 

صنایع دستی ایران زمین شعبه 

 یک 

 10الی  5

  -میدان شاه عباسی )قدس( خ فاطمیه  -کرج 

تلفن   72تر باالتر از مسجد فاطمیه پالک م 500

32232901 - 32218453  

اردبیل  -سنندج  -انواع صنایع دستی  اصفهان 

 -قلم کار  -یزد شامل خاتم  -کرمان  -شمال  -

کفش  -کیف  -ترمه   -گلیم  -رومیزی قلم کار 

مجسمه و  -شمعدان  -انواع ظروف  -سنتی 

 صنایع دستی متنوع  

 ری یعقوب ستار آذ



74 

صنایع دستی ایران زمین ) شعبه 

2) 

10 

 -بعد از میدان سپاه  -خ شهید بهشتی   -کرج 

 4415197تلفن  -نرسیده به سه راه رجایی شهر 

- 4429876 

اردبیل  -سنندج  -انواع صنایع دستی  اصفهان 

 -قلم کار  -یزد شامل خاتم  -کرمان  -شمال  -

کفش  -ف کی -ترمه   -گلیم  -رومیزی قلم کار 

مجسمه و  -شمعدان  -انواع ظروف  -سنتی 

 صنایع دستی متنوع  

 یعقوب ستار آذری 

75 

 آرایشگاه زرافشان 

ساختمان  -ضلع جنوبی میدان والفجر -کرج  40الی 20

باالی گل فروشی  تلفن   5ایساتیس طبقه 

  09122398264و همراه  32724345

 خانم زربافی  انواع خدمات آرایشی  زنانه

75 

 آرایشگاه آسناد

برج  -نبش انقالب  -چهارراه هفت تیر  -کرج  40الی 20

 - 32201858طبقه یک تلفن  -سفید سفیر 

 09125646828همراه 

 خانم دژم انواع خدمات آرایشی  زنانه



76 

 ساعت برند 

 20الی  10

درصد 

نقدی و 

 4اقساط 

 ماهه 

بین دوم و سوم روبروی  -رجایی شهر  -کرج 

 34403621بهار تلفن  داروخانه

   انواع ساعت مچی و دیواری 

80 
 استخر سونای دلفین 

خ  -بعد از فلکه پنجم  -بلوار شهدا  -فردیس  25

 36522030تلفن  -مالک اشتر 

 مهدی جعفری استخر و سونا و کالسهای مختلف مربوطه 

80 
 استخر سونای ساویز

جنب سینما  -فلکه اول  -رجایی شهر -کرج  25

 -6344795- 6تلفن -ز ساوی

 کیانوش زرینی  استخر و سونا و کالسهای مختلف مربوطه 

80 
 مجموعه تفریحی استخر پامچال 

پامچال  -متری کاج  45عظیمیه بلوار  -کرج  20

  32557752 32557751جنوبی تلفن 

 محمد تقی پور درصد برای کالسهای ایروبیک و بدن سازی  10

80 

 استخر آفتاب البرز

روبروی سه راه  -خ درختی  -میدان مادر  -رج ک 20

 09123608682- 33552845تهران تلفن 

    



81 

 مجموعه باغ پرندگان 

شهر  -خروجی کردان  -قزوین  -اتوبان کرج  20

و    44562525تلفن  5نبش گلستان  -چهارباغ 

 09126604762همراه 

انواع پرنده های زنده در اطاق های مخصوص به 

 سبز و بوفه و فروش گل و گیاه  همراه فضای

 مهندس راد 

82 

باشگاه فوتبال و فوتسال شهدای 

 دانش آموز

 -روبروی راهنمایی و رانندگی  -میدان طالقانی  30

همراه  32551931پاساژ آسیا تلفن 

09395416162 

    

82 

  

        



82 

 آموزشگاه رحمانی 

 - 32222869تلفن  -میدان شهدا  -کرج  30الی 20

32226248 -  

حسابداری و تمامی دروس  -کامپیوتر  -زبان 

تقویتی برای کلیه مقاطع تحصیلی  و  کالسهای 

 کنکور تخفیف بصورت توافقی  

 خانم رحمانی  

83 

 مجتمع فنی و حرفه ای جوان 

 -روبروی بلوار ماهان  -چهارراه طالقانی  -کرج  50تا30

تلفن  -فروشگاه پوشاک خانواده  -طبقه فوقانی 

32263622- 32263630- 09331730801 

 -کامپیوتر  - -حسابداری  -کلیه دوره های فنی 

 نقشه کشی 

 خانم اسپندی
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 آموزشگاه زبان دخترانه خوارزمی 

 -بین میدان توحید و میدان قدس  -کرج  20

بن بست تبریزی  -روبروی درمانگاه شرکت نفت 

 تلفن 26طبقه دوم پالک  -ساختمان امیر  -

  69تاسیس از سال  32203429 - 32268526

آموزش تخصصی زبان انگلیسی از مبتدی تا 

پیشرفته خردسال و بزرگسال همراه با دوره های 

-TOEFL-IELTSفشرده و تخصصی  

.T.T.C 

 گروسی

83 

 آموزشگاه زبان پسرانه فراز 

طبقه فوقانی بانک  -میدان توحید  -کرج  20

    32209950 - 32210036تلفن  -کشاورزی 

آموزش تخصصی زبان انگلیسی از مبتدی تا 

پیشرفته خردسال و بزرگسال همراه با دوره های 

-TOEFL-IELTSفشرده و تخصصی  

.T.T.C 

 حیدری
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 آموزشگاه زبان نواندیشان 

جنب میدان نبوت  -خ نبوت  -خ مطهری  -کرج  25

 - 2واحد  -طبقه اول  -ساختمان برج سفید  -

  09109396803همراه  - 32534856تلفن 

بصورت ترمیک و  -فرانسه  -آلمانی  -انگلیسی 

فشرده و کالسهای آموزشی فراغت کودکان و 

 برادران و خواهران  -نوجوان 

 خانم بسی صفت 

83 

 آموزشگاه فنی و حرفه ای ملی 

جنب اداره  -چهارراه طالقانی شمالی  -کرج  30

 ه و همرا 32209888پست استان البرز تلفن 

در رشته های کامپیوتر ، حسابداری ، نقشه 

با اعطای گواهی نامه بین   PLCکشی ، برق ، 

 المللی  برادران 

 شجاعی



آموزشگاه فنی و حرفه ای   83

  کشاورزی کشت پژوهان 

خ  -میدان شهدا  -خ شهید بهشتی  -کرج  20

تلفن  22پالک  -کوچه جلوه  -بیمارستان کمالی 

و همراه  -32241317 - 32228686

 خواهران و براداران  09123608802

ورمی  -پروش قارچ  -دررشته های کشاورزی 

 گیاهان دارویی و............. -کمپوست 

 خانم رضایی 

83 

 مجتمع فنی و حرفه ای معین 

میدان قدس ) شاه عباسی ( بین خ امیری  -کرج  25

  32کوچه اول پالک 

رادران و در رشته های کامپیوتر ، حسابداری ب

 15خواهران انواع نرم افزارهای حسابداری با 

 درصد تخفیف 

 خانم  ضمیری 

83 

 آموزشگاه تکنو صنعت  

میدان قدس ) شاه عباسی ( نبش خ  -کرج  20

طبقه دوم تلفن  32امیری کوچه اول پالک 

  09122600442و همراه  32241671

در رشته های نقشه کشی صنعتی و ساختمان 

راه نرم افزارهای کامپیوتری معماری به هم

autocad - mechanical-catia 

 بابک کاظمی 



83 

 آموزشگاه پترن 

بین میدان سپاه و سه راه گوهردشت  -کرج  30

طبقه  -ساختمان رضوان  -روبروی بازار مالصدرا 

 - 34201186تلفن  2اول واحد 

09124674613 

autocad 2d-3d -3dmax - v-ray 

- photoshop - rhinoceros   
آموزش مهندسی معماری طبق ضوابط 

 شهرداری 

 میثم شریفی 
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 آموزشگاه طراحی و دوخت کیمیا 

 -روبروی خ مصباح  -چهارراه مصباح  -کرج  30

ساختمان پزشکان مهر جنب آزمایشگاه مهر تلفن 

  09370940077همراه  32279862

ساده دوزی و  -مولر  -متریک  -متد گرالوین 

ازک دوزی ، ضخیم دوزی ، شلوار ، رشته های ن

مانتو زنانه و چادر ، لباس شب و عروس  و 

پیراهن ، شومیزه و بچه گانه و دوخت انواع 

 لباس و یونیفرم  اداری مدارس و لباس مجلسی 

 خانم سریعی 

83 

 آموزشگاه زبان هزاره 

 -نرسیده به تقاطع الغدیر  -بلوار مدرس  -نظراباد  10

 45356072تلفن  -مسکن  طبقه فوقانی بانک

 09127683691همراه 

 ذبیح اهلل اسالمی  کالسهای زبان در کلیه مقاطع 
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 موسسه آموزش عالی بهار

 -روبروی داروخانه مریم  -میدان آزادگان -کرج  10

 -تلفن  46واحد  7طبقه  -ساختمان مهدی 

انواع گرایشات  09124603319 - 32211775

 دن دروس عمومی مختلف شغلی بعد از گذران

با تائید  - MBA - DBAآموزش  مدیریت 

 وزارت علوم و زیر نظر دانشگاه علمی و کاربردی 

 خانم هانیه واحدی

83 

 آموزشگاه کامپیوتر برنا 

نبش خ فاطمیه  -خ شهید بهشتی  -کرج  30

 32249258تلفن  -طبقه اول  -ساختمان ستار 

- 32249259 - 09372692898 

ه های کامپیوتر فنی و حرفه ای آموزش کلیه دور

سازمان و مدیریت خواهران و برادران  و دوره  -

کامپیوتر تابستانه کودکان  و انواع خدمات کافی 

 نت 

 خانم فیروزبخت 

دبستان و پیش دبستانی دخترانه غیر  83

 انتفاعی آدینه 

خ  -جنب برج میالد  -میدان آزادگان  -کرج  15

همراه  32506206تلفن  32حسینی پالک 

ثبت نام مدارس بصورت دوره  09360542454

نقاشی  -هم جنین کالسهای تابستانی زبان  -ای 

 کامپیوتر و رباتیک  -طراحی  0

پیش دبستانی غیر انتفاعی و انواع  -دبستان 

 کالسهای آموزشی و اوقات فراغت 

 خانم عزیز محمدی 



نبش بلوار موذن  -جنوبی  بلوار اشتراکی -کرج  10 آموزشگاه رانندگی کارون 83

 09390358320تلفن همراه 

 عبدالرضا گرجی دزفولی   

نبش خیابان قاصدک  -دهقان ویالی دوم  -کرج  15 آموزشگاه رانندگی خجسته  83

 09129410466 -34487142تلفن  16پالک  -

ثبت نام از متقاضیان گواهینامه رانندگی و انجام 

 کلیه مراحل آن 

 لی مهرداد قاضی وکی

میدان قدس ) شاه عباسی ( خ فاطمیه   -کرج  20الی  5 حانه معرق سبز  83

متر بعد از مسجد فاطمیه جنب صنایع  100

دستی ایران زمین طبقه زیرین خانه معرق سبز . 

 09122612579همراه  - 32251679تلفن 

 -درصد  20رنگ کاری تابلو  -درصد  5......... ابزار 

تابلوهای فوق نفیس با نرخ  -درصد  20مواد اولیه 

های شناور و توافق و آموزش معرق کاری و منبت 

معرق زیر نظر استادید مجرب آموزش و پرورش 

 با اعطای مدرک فنی و حرفه ای 

الی  15.30و  13.30الی 9همه روزه از ساعت 

برادران و خواهران سایت .......................  20.30
Www.moaraghesabz.com 

 د نظری دوست فرها



مجتمع خیریه آموزشی و توانبخشی  83

 رعد کرج 

کوچه شهید  -خ برغان  -میدان آزادگان  -کرج  رایگان

تلفن  -کوچه شهید محمدی  -جباری 

دارای مجوز  09193653240همراه  32228186

رسمی از سازمان بهزیستی و فنی و حرفه ای 

کرج برای کلیه معلولین جسمی و حرکتی دختر 

سال و آموزش رشته های  14سر باالی و پ

محتلف فنی و حرفه ای و هنری شامل خیاطی ، 

طراحی و نقاشی  -خوشنویسی  -کامپیوتر  -معرق 

و زبان خارجه قالی و گلیم و ارائه خدمات 

توانبخشی فیزیو تراپی و کار درمانی بصورت 

 رایگان 

برادران  14صبح تا  8همه روزه ار ساعت 

 وخواهران 

 یر ظفر جویان خانم م



               مجتمع آموزشی آریس        

مراقبت زیبایی                                    

طراحی و دوخت                                

 صنایع دستی و هنری 

خ  -بلوار تعاون -میدان طالقانی  -عظیمیه  -کرج  20

 - 20خ تربیت  -باالتر از اداره گاز  -فرهنگ 

و  32510412طبقه هم کف تلفن  155پالک 

                                                  09128612362همراه 

در رشته  دوره های هشت مهارت تخصصی

 -: آرایشگر ناخن  مراقبت زیبایی  شامل

پیرایشگر موی  -پیرایشگر ابرو و صورت زنانه 

چهره  متعادل ساز -آرایشگر موی زنانه  -زنانه 

 -کاله گیس باف با موی طبیعی زنانه  -زنانه 

میکروپیگمنشن        دوره  -کاربر مواد شیمیایی 

رشته طراحی و دوخت شامل : نازک دوز و ضخیم 

الگو  -بچه گانه دوز  -شلوار دوز زنانه  -دوز زنانه 

طراحی لباس شب و عروس  -ساز برش کار زنانه 

شامل گلدوزی  دوره رشته صنایع دستی         -

 با ماشین و هویه کاری 

صبح الی  8ساعت کاری روزهای فرد از ساعت 

                   20صبح الی  8و روزهای زوج از ساعت  13

اعطای مدرک با کد بین المللی از سازمان فنی و 

حرفه ای کشور     با گذرراندن این دوره ها 

دیپلم از آموزش و پرورش اخذ می شود     

ها بصورت ترمیک و فشرده  خصوصی و کالس

 نیمه خصوصی ، گروهی و خاص 

 خانم طالب سرشکی 



روبروی داروخانه  -بلوار طالقانی شمالی  -کرج  20 آموزشگاه بهار ارتباطات ایرانیان   

     49واحد     - 8طبقه  -مریم ساختمان مهدی 

                             دیپلم کار دانش گردشگری

ارائه چهار مدرک بین المللی                            با 

سوم راهنمایی ها ، ترک تحصیلی ها ، تطبیقی ها 

و عالقمندان این رشته        

              ***************************

دوره های آموزشی مدیریت فنی بند )ب( 

راهنمایان تور ایرانگردی و جهانگردی         

ور طبیعت گردی                             راهنمایان ت

صدور و فروش بلیط پروازهای داخلی و خارجی    

 )فقط بصورت اقساطی( 

 8ساعت کاری شنبه الی چهارشنبه از ساعت 

بعدازظهر      تلفن های تماس  5صبح تا 

همراه  32211828 - 32211796

09192972735                                 
www.baharic.com 

 خانم موسوی
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 باشگاه بدن سازی البرز

 5نبش اردالن  -بلوار نبوت  -خ مطهری  -کرج  20

زیر نظر قهرمان سنگین وزن کشور آقای لطفاهلل 

  - 09122603900 -نعمتی راد همراه

بادی  -پرورش اندام  - 09122643258

کاهش وزن  -تنظیم رژیمی غذایی  -کالسیک 

تعمینی کلیه رشته های برنامه  -بدن سازی 

 ایروبیک  -ورزشی 

و  13الی  7.30خواهران همه روزه از ساعت 

شهریه بصورت ماهیانه و  22.30الی  13برادران 

 جلسه ایی 

 جلیل جودی 

 -بعد از میدان سپاه  -خ شهید بهشتی  -کرج    باشگاه ورزشی جهان   84

جنب صرافی آرین  تلفن  -روبروی بازار مالصدرا 

مجهز به  - 34480493 - 34480492

ایروبیک و  -ورزشی  -دستگاههای پزشکی 

 -ژیمناستیک  -الغریهای موضعی  -بدنسازی 

و سایر ورزشهای  -تکواندو و کاراته  -اسکیت 

 رزمی و یوگا 

شب کالسها              9صبح  تا  8همه روزه از ساعت 

 بصورت  یکماهه                   ویژه بانوان

 اکبری خانم 



مابین چهارراه  -بلوار امام زاده حسن  -کرج  20 باشگاه ورزشی ملی پوشان فرزاد  84

همراه  32204823تلفن  -مصباح و مصلی 

 -در رشته های رزمی تکواندو  09309292529

 -پیالتس  -دفاع شخصی و آیروبیک  -کونگ فو 

  -باله  -ژیمناستیک  -یوگا 

شب ویژه  11صبح الی  8همه روزه از ساعت 

 آقایان و بانوان 

 خانم پور جمشید 

بعد  -ابتدای خ مطهری  -میدان آزادگان  -کرج  30 آموزشگاه موسیقی چکاوک  84

واحد  4طبقه  -ساختمان پارس  -از ثبت اسناد 

و همراه  32558987- 32558986تلفن  - 11

09124681327  

 هاری عبداهلل قند کالسیک و موسیقی کودکان  -پاپ  -سنتی 



تلفن  -نبش بلوار ماهان  -طالقانی شمالی  -کرج  25 مدرسه موسیقی آوای هنر  85

  09125676366همراه  - 32226661

آموزش کوتاه مدت انواع االت موسیقی و 

 15سفارش برای تهیه لوازم و سازهای موسیقی )

 درصد (

 حسین مرآتی 

90 

شعبه نظرآباد  -بیمه پارسیان 

 516240کد

طبق 

 ت لیس

پشت بانک ملی شعبه  -بلوار دانش آموز  -کرج 

 - 32740524ولیعصر)ع(  تلفن 

09128611905 

صدور انواع بیمه نامه خودرویی و غیره و آتیه و 

 عمر و پس انداز

 سید محمد میرحیسنی  

پشت بانک ملی شعبه  -بلوار دانش آموز  -کرج  5 محمد زاده  -نمایندگی بیمه پاسارگاد  90

 - 32740524(  تلفن ولیعصر)ع

09128611905 

صدور انواع بیمه نامه خودرویی و غیره و آتیه و 

 عمر و پس انداز

 محمد زاده 

90 

شعبه نظرآباد  -بیمه پارسیان 

 516240کد

 -جنب بانک مسکن  -بلوار مدرس  -نظراباد  25

همراه  -0 02645348330تلفن 

رشید آبادی برای استانهای  -09121460492

 البرز  تهران و

صدور کلیه بیمه نامه ها شامل اشخاص ، خودرو 

،  ،باربری ، مهندسی مسئولیت ، عمر و سرمایه 

 گذاری 
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