
 بسمه تعالی

 (غیر هیأت علمی  وهیأت علمی  محترم اعضای قابل توجه کلیه همکاران )

 جهت تأمین کاالهای موردنیاز همکاران و با ارائه تخفیف، لیست فروشگاه ها به شرح ذیل جهت استفاده همکاران اعالم می گردد .  سطح شهربا عنایت به مذاکره نماینده دانشگاه با فروشگاه های 

 آدرس و تلفن میزان تخفیف کاالهای ارائه شده فروشگاهنام  ردیف
 09158710118 -پایین تر از درمانگاه دکتر سهرابی -خ اسرار %7 تجهیزات پزشکی تجهیزات پزشکی وحید 1

 44228750-09304306868 – روبروی ستاد آگاهی -1نبش نواب صفوی  -خ نواب صفوی %15 و توپلوازم ورزشی  فروشگاه ورزشی نایک 2

 44228745-09151713566-برادران واسعی  -خ شریعتمداری، پاساژآزادی %15 لوازم ورزشی ، پوشاک،کفش فروشگاه ورزشی ملی پوشان 3

 09151738239 -اقای عطایی –نرسیده به سینما -خ شریعتمداری ماهه( 8و  6)اقساط %20 و پالتو شلوار کتپارچه و دوخت  فروشگاه کوک 4

 09352601717 -پاساژشریعت  -خ شریعتمداری %25 دوخت کت و شلوار خیاطی مهران 5

 09120915011روبروی پارک سه گوش  -نبش خ خرمشهر -خ بهار %17 پوشاک زنانه ،مردانه،لباس عروس پوشاک مرداس 6

 44226736-09158718974-پاساژشریعت -خ شریعتمداری %5 دوخت پیراهن پیراهن برنس 7

 44227570-09151744644 -روبروی بیمارستان حشمتیه -خ اسدآبادی %5-%10 لوازم پزشکی و بهداشتی آریا طب 8

 44235580-44235581جنب کلینیک دکتر سهرابی -خ اسرار (میلیون 50پرداخت وام تا سقف )%4 لوازم خانگی اسنوا فروشگاه اسنوا 9

 09155714657آقای جعفر بیدخوری -21نبش مدرس  -خ مدرس %3-%7 کلیه لوازم خانگی بیدخوری فروشگاه لوازم خانگی 10

 44235336-09396632743-جنب پست بانک26و 24بین مدرس  -خ مدرس (وام قرض الحسنه جاویدان) قیمت همکاری لوازم خانگی فروشگاه نگین 11

 44449934-09155718545-20نبش اسرار -خ اسرارجنوبی %3-%7 زرشک و زعفران -جاتادویه  فروشگاه برادران موسوی 12

 09158285668 -جنب پست بانک -24مدرس  -خ مدرس %15 مبلمان راحتی و کالسیک مبل خلیج فارس 13

 44222511-09151712872-محمد علی استاجی حاج -26و  24بین مدرس  –خ مدرس  یقیمت همکار ،روفرشی،پتو،تابلو فرش،...فرش فروشگاه فرش نگین مشهد 14

 44261537-09151710688-6نبش بیهق -خ بیهق %10-%30 کفش فروشگاه کفش پیام 15

 44222340-09151712571-روبروی بانک رفاه مرکزی -خ طالقانی %10 شیرینی ، شکالت ،لوازم تولد قنادی نجم 16

 09151730394 -6ابومسلم-خ ابومسلم  ماهه( 3اقساط) -(%4نقد) دوچرخه و دوچرخه برقی فروشگاه چابک 17

  

                              کور با ارائه کارت شناسایی دانشگاه قابل ارائه می باشد.ذکاالهای مشایان ذکر است خدمات و    ** 

 

 اداره کارگزینی و رفاه                                                                                                                                                                                                                  



 بسمه تعالی

 (غیر هیأت علمی  وهیأت علمی  اعضای ) محترم قابل توجه کلیه همکاران

موردنیاز همکاران و با ارائه تخفیف، لیست فروشگاه ها به شرح ذیل جهت استفاده همکاران اعالم می  و خدمات جهت تأمین کاالها سطح شهربا عنایت به مذاکره نماینده دانشگاه با فروشگاه های 

 گردد . 

 شماره تماسآدرس و  میزان تخفیف ارائه شده و خدمتکاال فروشگاهنام  ردیف
 09153714217-44671419-باالتر از تاالر شقایق -عالمهخ  %15 (دوره اول و دوم ) کالس کنکور و تقویتی دبیرستان دخترانه پیام اندیشه 1

مرکز پیش دبستانی و دبستان دخترانه  2

 نیایش نیلوفران

 -مقابل فروشگاه افق کوروش -حاشیه خیابان مولوی -5بلوک -توحیدشهر 20% و پیش دبستانیدوره اول و دوم 

44416961 

 09155721169-44216616-5پالک  -3چمران  -بلوار شهید چمران 40% قرآن و تدریس خصوصی  -آموزشگاه زبان مجتمع آموزشی و فرهنگی امام رضا)ع( 3

  15% فست فود رستوران کاکتوس 4

 تخفیف باشگاه مشتریان %15

 44659355-44665759-2/6خ رازی 

 09128219050-44235050 -ابتدای بلوار چمران -میدان شریعتی 10% غذا رستوران عادلی 5

 (3لپ تاپ)%کامپیوتر و  و لوازم جانبیپ کامپیوتر و لپ تا 01کامپیوتر 6

 (10لوازم جانبی)%

 44244577 -نبش پارک کودک -میدان فاطمی -خ بهار

  

                              کور با ارائه کارت شناسایی دانشگاه قابل ارائه می باشد.ذکاالهای مشایان ذکر است خدمات و    ** 

 

 اداره کارگزینی و رفاه                                                                                                                                                                                                                  



 بسمه تعالی

 (غیر هیأت علمی  وهیأت علمی  اعضای ) محترم قابل توجه کلیه همکاران

 موردنیاز همکاران و با ارائه تخفیف، لیست فروشگاه ها به شرح ذیل جهت استفاده همکاران اعالم می گردد .  و خدمات جهت تأمین کاالها سطح شهربا عنایت به مذاکره نماینده دانشگاه با فروشگاه های 

 

 شماره تماسآدرس و  میزان تخفیف ارائه شده و خدمتکاال فروشگاهنام  ردیف
   09120991708-4نبش مطهری  -مطهریخ  %5 لوازم خانگی لوازم خانگی تاج 1

 44223274آبان  13نبش خ  -بلواردکتر فاطمی-خ بهار %5-15% لوازم برقی،بلوجات و لوازم دکوری آریاییفروشگاه مهر  2

 44672945-09150789335 %5-25% تعمیرات لوازم خانگی خدمات فنی و مهندسی بخشی 3

 09156996469 -بهمن  22خ کاشفی شمالی، ابتدای خ  %20 چاپ، نشرو پخش انواع کتاب در تیراژپایین نشربرانوش 4

 09128190461-18امیرکبیر -خ امیرکبیر 20% آموزش زبان انگلیسی کودکان و بزرگساالن باتیسآموزشگاه زبان  5

 44661090-و میدان 6بین انقالب  -میدان نجارآباد %1-%5 و لوازم جانبیپ کامپیوتر و لپ تا سینا کامپیوتر 6

 09126994257آقای رضاییان -ضلع شمالی بلوارسربداران %5 خارجی) سواری(الستیک ایرانی و  فروشگاه تاک تایر 7

 44242178روبروی تراکتورسازی کوشکی  -بلوارسربداران %5-7% الستیک ایرانی و خارجی) سواری( فروشگاه جاللی 8

 %10بهداشتی دارو و لوازم بهداشتی داروخانه دکتر نمدچیان 9

 %5سایر

 میدان نجارآباد

 ورودی  %50 برگزاری مراسم و ارائه خدمات غذایی ایرانیان تاالر 10

 نورپردازی و صوت 50%

 مبلغ غذا  4%

 توحیدشهر: تاالر ایرانیان

09151736967 

05144417829 

 

                   کور با ارائه کارت شناسایی دانشگاه قابل ارائه می باشد.ذکاالهای مشایان ذکر است خدمات و    ** 

 اداره کارگزینی و رفاه                                                                                                                                                                                                                   



 بسمه تعالی

 (غیر هیأت علمی  وهیأت علمی  اعضای ) محترم قابل توجه کلیه همکاران

 موردنیاز همکاران و با ارائه تخفیف، لیست فروشگاه ها به شرح ذیل جهت استفاده همکاران اعالم می گردد .  و خدمات جهت تأمین کاالها سطح شهربا عنایت به مذاکره نماینده دانشگاه با فروشگاه های 

 

 شماره تماسآدرس و  میزان تخفیف ارائه شده و خدمتکاال فروشگاهنام  ردیف

 44225591-حاشیه میدان حکیم ) باغ ملی ( %5-20% فزاریالوازم جانبی موبایل و انجام خدمات نرم  موبایل ایزی 1

 ورودی  %50 برگزاری مراسم و ارائه خدمات غذایی ایرانیان تاالر 2

 نورپردازی و صوت 50%

 مبلغ غذا  4%

 توحیدشهر: تاالر ایرانیان

09151736967 

05144417829 

 

                   کور با ارائه کارت شناسایی دانشگاه قابل ارائه می باشد.ذکاالهای مشایان ذکر است خدمات و    ** 

 اداره کارگزینی و رفاه                                                                                                                                                                                                                   



آدرس و شماره تماس  کاال و خدمات ارائه شده  میزان تخفیف   نام فروشگاه   ردیف
درصد   10 09332544068 فروش  -تعمیرات  -بازیابی اطالعات 

 قطعات جانبی کامپیوتر 

 1 فروشگاه بحرک رایانه 

 

 **باارائه کارت شناسایی معتبر                                        

ه اداره کارگزینی و رفا                                                                                                                                                                                                                                              
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