
  ريابط كار–ليست ادارات ي مىاطق تحت پًشش آوها جهت تىظيم ، دريافت ي بررسي دادخًاست 

 

          ريابط عمًمي ادارٌ كل تعاين ، كار ي رفاٌ اجتماعي استان تهران

 فاكس تلفه رئيس ادارٌ وشاوي  پستي ادارات مىاطق تحت پًشش رديف

 22494288 22461361 آلاي ّوذاًي 1 راُ هيٌي سيتي ضْرن اتَرر اًتْاي وَچِ رٍزتْاًي ج 4تلَارارتص تعذاز ضويراًات 1-3 1

 88809217 88809217 آلاي رٍضي ًيا 42 راُ ضيريي ج 4خ سويِ ًرسيذُ تِ پل حافظ خ ضْيذ  پَرهَسي ،  ًثص  ضوالطرق 2-6-7 2

 77344100 77961648 آلاي جثاري 2سِ راُ  اتحاد  وَي هٌظوي  ج  (اتتذاي جادُ آتعلي)جادُ دهاًٍذ ضرق 4-8-13-14 3

 44657007 44662831 آلاي تْراهي   ، وَچِ سَم ضرلي  ج4 جادُ هخصَظ ورج  وَي  تيوِ 2ويلَهتر ضوالغرب 5-21-22 4

 66716221 66716227 آلاي ضايك خ حافظ خ سرٌّگ سخايي ًثص خ سي تير جٌَتغرب 9-10-11-12-15-17-18-19 5

 55000051 55000255 آلاي داداضي جٌة هسجذ هادر  (س)ضْرري خ ش رجائي رٍترٍي اتَتاى تْطت زّرا ضْرري ٍحرين16-20 6

 56479511 56479510 آلاي ضاّرخي رٍترٍي تستٌي هيْي تلَارلائويِ هجتوع  ادارات جٌة ساختواى هحيط زيست اسالهطْر حَزُ فرهاًذاري اسالهطْر 7

 56636167 56622083 الاي صفي خاًي ًثص خ ضْيذ وطَري-اتتذاي  صالح ضْر-تْارستاى ضْرن  گلستاى تْارستاى حَزُ فرهاًذاري  تْارستاى 8

 36044345 36044426 آلاي لطمايي پاوذضت  اٍل هاهازى خ ادارُ اٍلاف  هجتوع ادارات پاوذضت حَزُ فرهاًذاري پاوذضت 9

 76285171 76289448 آلاي هطْذي عثاسي 3 خيثاى جٌت ًثص يىن ساختواى ستايص ط 2 هحلِ 4پرديس فاز پرديس حَزُ فرهاًذاري  پرديس 10

 36730037 36730052 آلاي گرايلي 31   ج 3خرداد ًثص آزادي 15پيطَا  پل حاجي خ  پيطَا حَزُ فرهاًذاري  پيطَا 11

 76324811 76324411 آلاي هيرزا هلىي 72دهاًٍذ خ استاد هطْري ويلَهتر اٍل  دست راست  ج  دهاًٍذ حَزُ فرهاًذاري دهاًٍذ 12

 56730748 56730025 آلاي آلارحيوي تلَار آزاداگاى اًتْاي خ دادگستر جٌة ادارُ اصٌاف رتاط ورين حَزُ فرهاًذاري  رتاط ورين 13

 46812332 46842520 آلاي اتريطن وارزادُ رٍترٍي ًوايٌذگي ايراى خَدرٍ-هتري اًمالب  خ دّماى-  ضْرلذس 45 ضْرلذس حَزُ فرهاًذاري  ضْرلذس 14

 65278200 65278100 آلاي هيراًي ضْرن اداري خ پرستار جٌة ادارُ  هحيط زيست ضْريار حَزُ فرهاًذاري ضْريار 15

 56229881 56229883 آلاي آريا فطافَيِ تلَاراصلي تعذاز فرهاًذاري جٌة ايستگاُ آتص ًطاًي فطافَيِ حَزُ فرهاًذاري  فطافَيِ 16

 76448750 76444487 آلاي ضْرآضَب 3ج   (وَچِ ادارُ ترق) هتري هيذاى سپاُ وَچِ  ًَر45فيرٍزوَُ خ  فيرٍزوَُ حَزُ فرهاًذاري فيرٍز وَُ 17

 36161845 36161847 آلاي تْلَلي ًرسيذُ تِ تالرآتاد هجتوع فرٌّگي ٍ ٍرزضي وارگراى ش هالآلايي لرچه حَزُ فرهاًذاري  لرچه 18

 65104332 65104332 خاًن حسي ًژاد 84 هارليه تلَاردوترحساتي هجتوع تازيٌَ ساختواى ٍصال ج 3فاز  هالرد حَزُ فرهاًذاري  هالرد 19

 36246600 36265133 آلاي گرايلي (رُ)ٍراهيي رٍترٍي فرهاًذاري هجتوع ادارات پطت وويتِ اهذاد اهام خويٌي ٍراهيي حَزُ فرهاًذاري ٍراهيي 20


