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تلفنآدرس

04432235434-09144414382ارومیه-خ عطایی،نرسیده به ساختمان صنام،طبقه دوم فروشگاه شیرین عسل فضل اله هوشیارایشچیلر١
  09144487862-32224265-04432226004ارومیه-خ مدنی2نرسیده به میدان امام حسین ساختمان124طبقه سوممریم منصوريکار آوران حقانی٢
09144430700-04432250728ارومیه-خ سرداران روبروي مسجد مهدي القدم کوچه مقدمیداله جوانمردکار آور٣
09143413859-0443249026-04432251672ارومیه-خ مدنی انتهاي زیرگذر ساختمان ماد طبقه فوقانی داروخانه حافظبهمن حبیغرب میهن حبی۴
09125399012-04432255987ارومیه-خیابان سرداران2،روبروي عکاسی بهاران،پالك 30ناصر پوراسدزاگرس۵
09141411351-04432240017ارومیه -خ مدنی 2نرسیده به پنجراه کوي شهید ذبیحی (شهریار)پالك 5طبقه اولحجت جعفرنژادپیشگا مان کار۶
09143897195-ارومیه -شهرك فرهنگیان باالتر از بیمارستان امید مجتمع میر طبقه 3حکمت علیزادهایرانیان٧
04432247122-09144455907-ارومیه-نبش میدان امام حسین(ع)-اول خانباباخان-مجتمع امید طبقه4یحیی علیپورکارجویان غرب٨
4432254776-09141483323ارومیه- خ خیام جنوبی- -نبش کوي21-طبقه فوقانی سامسونگ پالك1-طبقه 1-واحد4فراز بابک نیاپیشرو٩
9148788618ارومیه خ عطائی پاساژ فخر طبقه 2رویا نجفیانحیات١٠
09147906443-09142623401ارومیه-خ حافظ،ایستگاه سیدجواد ،روبروي بستنی داداش  ، پ 83لیال نیک بینکارسازان١١
32261827-09362602707ارومیه -خ کشتگر (دانش سابق)- نبش سنگفرش خیام -طبقه فوقانی کتابفروشی ظرافت -واحد 6مریم صدیقیانرهجویان کار١٢
9147190816ارومیه خیابان مدرس پاساژ عالالدین طبقه 3 واحد یکسمیه خلیلیحامی١٣
9144614802خوي-خ امام اول کوچه میرزا حسنی مجتمع تجاري کافی نت کاکنوسمهدي منیريبازارکارجوان خوي١۴
09149618332-04436446112خوي-خ انقالب جنب بانک مسکن طبقه فوقانی فروشگاه تنومندزهرا صمد زادهکار آفرینان١۵
09143612187-36237718-04436234350خوي- خ امام اول کوچه باقرخان  -ساختمان اسدي خویی طبقه دومپرویز قنبريکار آراي١۶
9146370357خوي -بخش قطور ،بلوار باهنر،اول خ شهید محمديفاطمه سرخوشامیدجوان١٧
09141435258-04435244798سلماس-خ قره نی تقاطع معلم مجتمع صدرطبقه دوم واحد 5حسن حقیقیایش بازاري١٨
04435247573-09148620112سلماس- خ مدرس ،،جنب بانک صادرات طبقه دومشریف نقی زادهامید سلماس١٩
4435256494-09144483599سلماس خ امام خمینی ،جنب پاساژوحدت طبقه دوممنیژه رستم علیلوکارپژوهان٢٠
09141857388-04445223537میاندوآب - تقاطع شهداء وطالقانی-روبروي چاپ آدینهایرج خلیلیکارگشاي٢١
04445243438-09378595624میاندوآب-پاساژ نور مجتمع آرشافسانه جواديتدبیر وامید٢٢
9141820048میاندوآب خ 15خرداد-جنب عکاسی معلم علی قاسمیکارسازان اندشه ایثار٢٣
04445266630-09144817202میاندوآب -خ 15خرداد- پشت پارك معلم -جنب اداره تعاون کار ،ساختمان خالصه ،طبقه دوم ،واحد 3منصور مولودينوین کار٢۴
09120414268-04442242723مهاباد-چهار راه آزادي -ساختمان اهورا-طبقه 4واحد416 شیوا شکیباکارینا کار٢۵

آدرس كاریابیھای استان آذربایجان غربی



09141661585-04422234523مهاباد-خ سید نظام ساختمان نوید روبروي پزشکی قانونیلقمان فرخی کردپویش کار٢۶
٩٣٠٨۶٨٣٢٢٧مھاباد خ صالح الدین ایوبي ساختمان جعفري طبقھ۴بی گه رد خاتمیکارما٢٧

09121985686-04446258882بوکان- میدان اسکندري ساختمان دکتر وحیديمنصور شیرزادکارسازان آریان دانش٢٨
09141805792-46233353بوکان- میدان انقالب طبقه 3واحدBسولماز قهرمانیآینده پارس٢٩
09141805236-04446263880بوکان-میدان فرمانداري-مجتمع کانی-طبقه دومهیرو کریمیکانون کار٣٠
4444228980-09143424938پیرانشهر-بلواربهشتی-روبروي هالل احمرکریم پسنديکارگزین٣١
04444228114-09141671698پیرانشهر-میدان آزادي - مجتمع تجاري طبقه سوماحمد ابراهیمی نیاکار آفرینان٣٢
09145566636-04444631520اشنویه -خیبان تمدن -روبروي آموزشگاه رانندگی خسروناصر عشقیامیدکار٣٣
09143472820-04444332936سردشت-فلکه صالح الدین ایوبی  طبقه دوم فروشگاه ادیبخالد خدر زادهکارجو٣۴
٩١۴١٠٠٠٩٣١میاندواب خ امام خمیني(ره) پاساژ نور پالك ٣٧محمد عطاريراه نو٣۵

04435628876-09141490388نقده-بلوار شهیدبهشتی جنب هالل احمر روبروي اداره اوقاف پالك 42توفیق ابراهیم آقابیگلوشاخص٣۶
9143801546-04445536652تکاب -خ چملی بلوار چملی نرسیده به ترمینال ،دفترموسسه خدمات حسابداريمحمد رضا مراديسنا کار٣٧
36726696-09146708309چایپاره-بلوار شهید چمران روبروي سازمان تامین اجتماعیعبداله نژاد رضاایشتاپ٣٨
09398170447-09149609240چالدران فلکه فهمیدهرامین اکبريکوشا٣٩
04435661090-09104160264نقده -خ شهید نوري کوچه شهیدآذرخشسوسن حسنیکارآوران جوان ۴٠
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