
              ) کیمکان ( رشته یکارآموز یبرا یشنهادیپ مراکز ستیل      

 تماس شماره آدرس شرکت نام 

1 
 رانیا یصنعت یها قالب شرکت

 خودرو
 کمالشهر یخروج ،5 لومتریک ،نیقزو بزرگراه ،کرج

50040445-420 
info@ikid.ir 

 420-00525044 55 لومتریک ،نیقزو کرج بزرگراه ،هشتگرد ،ساوجبالغ ،البرز تهران ماموت کارخانه 2

 پایسا شرکت 5
 یروبرو ،15 ترلومیک ،(کرج مخصوص جاده) یلشگر بزرگراه ،تهران

 بل یمال شرکت

5-00160554-421 

5-00640901-421 

 10. پ ،مجد. ک ،یعتیشر مارستانیب یروبرو ،(رآبادیام) یشمال کارگر ،تهران ستونیپ پایسا شرکت 0
9-99411220-421 

 

 15 لومتریک ،(کرج مخصوص جاده) یلشگر بزرگراه ،تهران (ساکویا) خودرو رانیا شرکت 5
09642020-421 

09642040-421 

 زلید خودرو رانیا شرکت 0
 نبش ،چهاردانگه ،آزادگان یکمربند ،(ساوه جاده) یدیسع بزرگراه ،تهران

 0 سالن ،آموزش ،زلید خودرو رانیا یشهدا بلوار
1-55202004-421 

 421-00029401-2 1. پ ،یسامان. ک ،یشمال یاسکندر و نواب ابانیخ نیب ،یآزاد ،تهران کار نیماش رانیا شرکت 0

9 
 رانیا قطعات) پارس مهرکام شرکت

 (خودرو

 شرکت جنب ،11 لومتریک ،(کرج مخصوص جاده) یلشگر بزرگراه ،تهران

 کیالکتر پارس

2-09902561-421 

56990-421 

00645100-421 

6 
 رانیا شرفتهیپ یها قالب شرکت

 خودرو

 

 رانیا لوارب ،10 لومتریک ،(کرج مخصوص جاده) یلشگر بزرگراه ،تهران

 (ها گل) کمی ادیزام. خ ،ادیزام. خ ،خودرو

20-00625015 

-421 

 420-00220404 دهم. خ ،2 فاز ،یصنعت شهرک ،هشتگرد ،ساوجبالغ ،البرز خور یمهندس کارخانه 14

 420-00220455 پنجم. خ ،یصنعت شهرک ،هشتگرد ،ساوجبالغ ،البرز لوت پودر یمتالورژ شرکت 11

 420-00225010 95. پ ،25 بنفشه. خ ،فارس جیخل. م ،هشتگرد ،ساوجبالغ ،البرز رانیا کیستپال مهر شرکت 12

 پالست نیپرش مارال شرکت 15
 21 بنفشه. خ ،5 فاز ،یصنعت شهرک ،هشتگرد ،ساوجبالغ ،البرز

 2 قطعه ،یشمال

00220002-420 

0-00221025-420 

 خودرو محور کارخانه 10

 

 یخروج ،هشتگرد دیجد شهر از بعد ،0 لومتریک ،بادرضاآ جاده ،نظرآباد ،البرز

 ریت هفت بلوار ،نظرآباد
5-05525101-420 

 اریهوا کارخانه 15
 

 گلستان. ک ،بهارستان یصنعت شهرک ،5 لومتریک ،نیقزو کرج بزرگراه ،کرج

 یغرب پنجم
9-50004105-420 

10 
 یها تفلون پوشش) تفلون انیت

 (یصنعت
 05. پ ،5. ک ،کاران صنعت. خ ،هیرضوان نیبنز پپم از بعد ،کمالشهر ،کرج

50045451-420 

50045551-420  

 

 420-50004560 0. پ ،یغرب نهم ،کرج دشت نیمیس قالب شرویپ کارخانه 10

 شورا. خ ،کمالشهر جاده نبش ،10 لومتریک ،نیقزو کرج بزرگراه ،کرج کاال کین یصنعت و یدیتول کارخانه 19
50111-420 

5-50042201-420 

16 
 یانرژ یدیتول و یصنعت کارخانه

 موتور
 

 ارشاد ،یشرق یغزال. خ ،حانیابور بلوار ،اشتهارد یصنعت شهرک ،کرج
5-50000501-420 

50000505-420 

mailto:info@ikid.ir
mailto:info@ikid.ir


 522 قطعه ،کمی بهار نبش،سوم

 420-00595511 540/5. پ ،راز یکو ،هیطاووس از بعد ،هشتگرد کرج جاده ،کرج برس جهان شرکت 24

 رانیا فن شرکت 21
. خ ،دشت تهران یروبرو ،10 لومتریک ،نیقزو کرج میقد جاده ،کرج

 رانیا فن یصنعت کارخانجات،گلشکر

2-00525964-420 

 

 420-52509020 شاکرزادگان. خ ،کرج یمتر 05 ،کرج ایآر یساتیتاس شرکت 22

 420-50022642-0 11. پ ،یشرق دوم. خ ،12 ظفر ،شهر کمال ،کرج ،البرز کرج نیماش البرز شرکت 25

 420-50015041-6 50 و 54. پ ،6 ظفر. خ ،شهر کمال ،کرج یانتظار نیماش سبالن شرکت 20

 420-52545519 120. پ ،ادهیپ عابر پل یروبرو ،نوشابه انبار پشت ،هیاحمد ،کرج یکسر صنعت ایلیا شرکت 25

 420-52050001 0. پ ،ییایاول. ک ،هبنفش شهرک ،کرج ایآر ادوات منیا شرکت 20

 420-50041119-24 زاده یکمال رضا. خ ،نهیسک بهشت از بعد ،شهر کمال ،کرج پرس خاور شرکت 20

 فرم پارس یصنعت شرکت 29
 کارخانه نیاول ،صنعتگران. خ ،بادشتیز. خ ،1 لومتریک ،ماهدشت جاده ،کرج

 چپ سمت
50540550-420 

 آراد صنعت رها شرکت 26
 واحد ،ششم. ط ،نایس یتجار مجتمع ،02 گلستان یروبرو ،مالرد جاده ،جکر

19 

46122141040 

46160509500 

 421-99514165-0 اول. ط ،25. پ ،قرقاول. خ ،یشمال یسهرورد ،تهران فوالدفام شرکت 54

51 
 قطعه صنعت مهرآسان شرکت

 سازان
 421-99620510-0 0 واحد ،20. پ ،خسرو. خ ،(الیو) یاله استادنجات ،تهران

 0. پ ،یشرق 0 گلبن. خ ،11 فتح. خ ،(کرج میقد جاده) فتح بزرگراه ،تهران ارژن یصنعت کارگاه 52
00940910-421 

00915661-421 

 421-00210515 115. پ ،یغرب سوم. خ ،یاصل بلوار ،خرمدشت یصنعت منطقه ،تهران گیفاب یصنعت گروه 55

50 
 یتصنع یها پمپ شرکت کارخانه

 (ipp) رانیا
 420-00229552 یجنوب ضلع ،اول. م ،0 فاز ،یصنعت شهرک ،هشتگرد ،ساوجبالغ ،البرز

 1. ش - فوالدفام کارخانه 55
 نیبنز پمپ به هینرسد ،هشتگرد کرج جاده ،هشتگرد ،ساوجبالغ ،البرز

 کوهسار جاده ،دشت تهران
5-00525164-420 

 چهارم ابانیخ نبش ،1 فاز ،یصنعت شهرک ،هشتگرد ،ساوجبالغ ،البرز ساز الماسه شرکت 50
00225445-420 

00225425-420 

 420-00225524 105. پ ،سوم اسی. خ ،1 فاز ،یصنعت شهرک ،هشتگرد ،ساوجبالغ ،البرز کیپنومات بادران کارخانه 50

 420-00250914-2 25. خ ،5 فاز ،یصنعت شهرک ،هشتگرد ،ساوجبالغ ،البرز کارا صنعت آبان کارخانه 59

 


