
 شماره تماس آدرس کاریابی نام مدیر کاریابی نام کاریابی

 سوم طبقه  -پاساژقابوسیه 8و6ین عدالت ب -گرگان خیابان ولیعصر ابوالفضل احمدی گلستان کاریاب
22343060 

09111772944 

 مسعود آزانس روبروی 5 مالقاتی ابتدای –گرگان میدان مالقاتی  محمدعلی نظری کارسازان نوین
22325993 

09111715038 

 125واحد – 4اساژ آریا طبقه پ-گرگان خیابان ولیعصر)عج( جنب مسجدامیر اسمعیل پور نیکان
32353898 

09101061355 

 8 بهزیستی – بهزیستی خیابان –گرگان خیابان شهیدبهشتی  فاطمه رمضانی خودباوران کوثر
32240280 

09399409269 

 32329066 15، مجتمع شهری، طبقه پنجم، واحد 45نبش عدالت گرگان، خیابان ولیعصر،   تالش

 علی اکبر آغویی آلفا

 –اختمان تجاری برزعلی س -نب آزمایشگاه پارسج -یابان جنگلدهخ -علی آباد کتول

 سوم طبقه

 

موسسه کاریابی و مشاوره 

 شغلی علی آباد
 9علی آباد کتول، بلوار دانشگاه، روبروی دانش  خانم مزیدی

09906777705 

01734231920 

01734231819 
 09112713174 بقه سومط -ش ساختمان اندیشه روبروی آموزش وپرور خ اصلی -کتولعلی آباد  حمیدرضا قاسمی حافظ

 09113758967 نب اداره پستج -وبروی صندوق مهر امام رضار -اضل آباد خ اصلیف -علی آباد کتول محمدکاظم جعفری سینا



  دوم طبقه - ساتلقی ساختمان -فراغی مختومقلی میدان شمالی ضلع - بندرترکمن  اونقلقمان  عرفان 

 344226728 25بندرترکمن، روبروی شهرداری، پاساژ گوکالنی، طبقه اول، واحد  یاشار سرداری کوشا

  خیابان امام جعفرصادق)ع( -بندرگز  حسین احمدی کاوش

 سوم، طبقه 24بندرگز، نبش انقالب   ثمین
01734366636 

09355707727 

  18 میکائیل به نرسیده وحدت فلکه جنب  -آق قال  حاج محمد فرهنگ آق ایش

 7میدان قدس کوچه اتحاد یکم طبقه دوم درمانگاه امان محمدی واحد  - آق قال  عیسی توماجی پور دایان
01734536272 

09112706211 

 7امام کوچه امام خیابان  -خان ببین مریم خاندوزی آتیه سازان
01735881627 

09111768184 

  مدرس میدان به نرسیده – جمالدین سید خ  -مینودشت غالمرضا بشارتلو پژوهش کار

  داخل کوچه وپرورش آموزش روبروی – شهیدبهشتی خیابان  -آزادشهر انسی میرعرب رضی رهنما تدبیر

  تختی روبروی آژانس -خ ولی عصر -کردکوی ابوالفضل عرب عدالت

  صفوی نواب خیابان ابتدای عصر ولی خ  -کردکوی حمیده کیاء صداقت

  وفاضالب آب اداره روبروی خمینی امام خ ابتدای  -گمیشان زهرامظفری کیمیا کاریاب

  طبقه فوقانی بانک سپه -اول خیابان خرمشهر -گنبدکاوس  فاطمه باقری هومهر

  رضا مهرامام صندوق روبروی -مدرس خ ابتدای – جنوبی خمینی امام خ  -گنبدکاوس سلیمان مهاجروطن کارگسترشرق

  وپرورش آموزش روبروی -بهشتی شهید خیابان  -کالله علی ولی زاده ارشد کاریاب

  103فراغی روبروی مجتمع پزشکی ولیعصرپالک -کالله  زلیخا قلیچ زاده کارجو

 5فاطمی طبقه خیابان شهید بهشتی باساژ  ماکان بقایی امید آفرین
01735730565 

09112110911 

 خیابان امام باساژ قمرگیر حمید قمرگیر دفتر کاریابی آزادشهر
01735735272 

09111795131 


