
نام و نام خانوادگی نام کاریابیردیف
مدیرکاریابی

سال آدرس
تاسیس

فاکستلفن

13983475291534752914تبریز،  میدان منظریه، پالك 188، طبقه 2علی پناهیآذربایجان1
13983324919333249195تبریز، کوي ولیعصر، فلکه همافر، انتهاي همافر غربی، مرکز تجاري اطلس، طبقه9، واحد11نیما باقري فرحبخشآرمان ماندگار2
13983528240835282408تبریز، خ سرباز شهید، مالزینال، باالتر از درمانگاه ابوذر، جنب فرش وطن پرستنوشین توکلی مهرآناج3
13923476444134764442تبریز، خ آزادي، چهارراه ابوریحان ، جنب بانک صادرات، ساختمان دیباور، طبقه 2معصومه هاتفیائل مان4
13863475400134754003تبریز، خ آزادي، مابین کوي معلم و چهارراه ابوریحان، ساختمان کالن، طبقه 1نازي پورشیرياعتدال5
13803553545335535453تبریز، خ شریعتی شمالی، طبقه فوقانی داروخانه اطمینان، ساختمان 120، طبقه 3بابک هاشمی پوربابک6
13853441181734401300تبریز، چهار راه الله، اول خ ساالري، طبقه پایین نمایشگاه اتومبیل تندرهوشنگ بنیاديبنیادکار7
13833555428335554286تبریز، شریعتی جنوبی، روبروي هنرستان توحید، ساختمان 209،  طبقه 1رویا خجیربهکار8
13853337465633374343تبریز، خ آزادي، روبروي کلینیک شیخ الرئیس، ساختمان سروستان، طبقه اولمحمود خسروشاهیانپارسیان9
13993337774033377740تبریز، خ آزادي، جنب کلینیک شیخ الرئیس، کوي پارسا، ساختمان سینا، طبقه2 شرقیحامد عبدالهیتبریزکار10
13923244071232440713تبریز، خسروشاه، فلکه اصلی، طبقه فوقانی پاساز آذربایجاناعظم جاویدفرجاویدکار11
13993336046733357496تبریز، چایکنار، روبروي خیابان شهید رضانژاد، نرسیده به مسجد پل سنگی، پالك22ابوالفضل زارعجهان آرا12
13983526638435266384تبریز، خیابان امام خمینی، باالتر از تقاطع فردوسی، پاساژ شهریار، طبقه6، واحد3محمدحسین ذالیرسام فرتاك13
13893337898533363565تبریز، نرسیده به چهارراه ماراالن، ابتداي زیرگذر(از طرف آبرسان) پالك109، طبقه 1کاظم داوريداوري14
13893475100534751007تبریز، خ آزادي، مابین آخر شریعتی و الله زار، جنب پل عابر، پالك 220، طبقه فوقانیقادر شفقشفق15
1634437151
غیر فعالاسماعیل زارعفن و پویش17

13903337898533378985تبریز، آبرسان، کالنتر کوچه، نبش کالنتر کوچه پنجم، پالك22، طبقه 1محمد اندازکارآوران18
13993450197834501978تبریز، خیابان آزادي، نبش خیابان امیرکبیر، پالك 7، طبقه2رسول خالقیکارآوند19

لیست آدرس دفاتر کاریابی غیردولتی داخلی استان آذربایجان شرقی

139834437151تبریز، میدان جهاد (نصف راه)، نبش کوچه شهید پروین زادهکمال غفوري غفوري مجتمع فنی تبریز



13903446897934468979تبریز، آخر خ رسالت، مجتمع فلزکاران، طبقه 2یحیی علیزادهکارجویان20
13983655715036557150تبریز، خ شهید رجایی، روبروي منبع آب، جنب اتوگالري حمیديحامد قهرمان نژادکارگزار تبریز21
13903325187133251871تبریز، خ باغشمال جدید، جنب کوچه قرقرچی، جنب ساختمان آفتاب، پالك1، طبقه2میرجعفر جارالمسجدوصال22
13893423795934235696آذرشهر، خ امام، اول خیابان شهید بهشتی، روبروي صندوق کارآفرینی امیدزهرا رجاییبازار کار23
13923432704034327041آذرشهر، ممقان، خیابان ولیعصر شمالی، ساختمان نظام مهندسی، طبقه2، واحد4محمد باقر باقريرهیار24
13983459540534595405آذرشهر، خ امام، نرسیده به میدان نمازسیما فرشباففرازکار25
13863432904034329240آذرشهر، شهرك سلیمی, بازارچه، طبقه2، پالك 52 و53رضا محمديمهرکار26
13853344669933446088اسکو، شهر جدید سهند، فاز 1، اول محله 2 ، 5 متري اول، جنب مسجد فاطمه زهرا(س)قادر علی اصغر پورسهند27
13824422944244229442اهر، چها راه معلم، خ شهید رجائی، روبروي مسجد شیخ عمادفرشته بیرامپوررهگشا28
13984423504944235049اهر، خ رسالت، تقاطع خ شیخ شهاب الدین، روبروي فروشگاه فرهنگیانعلی طهماسبیشیخ شهاب29
13854333166243331661بستان آباد، میدان مولوي، اول خیابان مطهري، روبروي بانک تجارتعظیم رضاییرضایی30
13853772660037734400بناب، خ امام، خ دانشجو، مجتمع شهریار، طبقه 3 واحد غربیایران پیرانیتالش بناب31
13923774364337743808بناب، خ امام، پاساژ مروارید، طبقه2، واحد9سید جواد شریفیشریف کار32
13853772575837738090بناب، خ امام، خیابان مطهري، روبروي بانک تجارتحسن قرداش خانیکارآفرینان33
13894204753042047531جلفا، هادیشهر، خ امام، جنب بانک توسعه تعاونموسی صدقیارس کار34

1394جلفا، میدان عاشورا، پاساژ شمس، طبقه دومموسی صدقینمایندگی ارس کار
13994323948443239484سراب، خیابان شهید مطهري شمالی، جنب بانک مهر اقتصاد، طبقه فوقانی قنادي مهربانوخاطره حسین زادهسراب کارا35
13924322717343227173سراب، چهارراه فردوسی، پشت بانک ملی، بازار الماس، طبقه2رقیه ناصريشریف36
13984242087442420874شبستر، خ رسالت، نرسیده به پل میالد، کوچه رسالت دوم، پالك 3احد لطفی وایقانآراز37
13943763175437631754عجبشیر، خ عصمتیه، ابتداي کوچه دبیرستان عصمتیهمهدي قاضی شیرازراهکارمهر38
13983763065037630650عجبشیر، جنب مسجد جامع، طبقه فوقانی داروخانه شبانه روزي دکتر اشرفیانرقیه اطلیسی شیرازرکا39
13984444257044442570کلیبر، خ فرمانداريامیر صیامیصیامی40



13853722793337227933مراغه، خ امام، روبروي سینما قدسرحیم  نوروزیانپارسا41
13853724302237223790مراغه، میدان کوره خانه، خ 17 شهریور، طبقه 5، بانک کوثررضا اصغري زادهکارگستر42
13903724241437242414مراغه، خ خواجه نصیر جنوبی، روبروي فرمانداري، طبقه 2، پست بانکیوسف نوروزينوین کار43
13864222612042226120مرند، خ جلفا، میدان پنج محراب، اول اتوبان کسائی، روبروي گذرنامهحسین قهرمانیمرند آذر44
13864227498342275710مرند، خ جلفا، روبروي سه راهی مطهري، ساختمان یعقوب عبدل زادهمحمد زارعی پورمرند کار45
13893782794737827948ملکان، خ امام، روبروي بانک ملی، کلینک نورفاطمه ابراهیمیکارپویان46
13855222320352223301میانه، خ امام، ك مسجد چراغ، طبقه اولامین امینی فردکاراندیشان47
13875223587452242993میانه، میدان آزادي، مجتمع تجاري قائم، طبقه 3، واحد 302میر علی صدريکارگشا48
13894455320144554682ورزقان، فلکه سونگون، جنب بانک ملیرستم قبلهبعثت49
13904343460243434603هریس، خ انقالب، روبروي بانک رفاهحافضعلی محرمیحافظ50
13805262101852621418هشترود، خ شهید رجائیخلیل نبیانفرمند51


