
 كد تلفن نشاني شهرستان استان رديف

 351 33333533 -33333353 خیابان  ارتش جنوبي اول خیابان نیروي انتظامي  مركز دايمي اسكان فرهنگیان    -تبريز  ستاد اسكان مركزي آذربايجان شرقي 1

 351 33545333 بعدازسه راهي ولي عصركوچه كريم خان  دبستان شهید مدرس –دروازه تهران  -تبريز  1ستاد اسكان شماره  آذربايجان شرقي 5

 351 53554333 اداره آموزش و پرورش -تر از بیمارستان امامپايین -خیابان امام خمیني -سراب سراب  آذربايجان شرقي 3

 351 35555313 پرورشاداره آموزش و  -خیابان شهید رحیمي–میدان نماز  -میانه میانه آذربايجان شرقي 5

 351 33053335 اداره آموزش و پرورش-خیابان امام –عجبشیر  عجبشیر آذربايجان شرقي 3

 351 33555530 اداره آموزش و پرورش   -جنب كتابخانه شهید مطهري-فلكه امام-اسكو اسكو آذربايجان شرقي 0

 351 55333333 اداره آموزش و پرورش   -خیابان امام روبري مصال-هاديشهر -جلفا جلفا آذربايجان شرقي 3

 351 55538455 اداره آموزش و پرورش   -میدان معلم -خیابان معلم -مرند مرند آذربايجان شرقي 8

 351 53335333 اداره آموزش و پرورش   -چهار راه مولوي-بستان آباد بستان آباد آذربايجان شرقي 4

 351 35353155 آقاي اسد گلستاني-مدرسه راهنمايي زينبیه -خیابان امام-چاراويماق چاراويماق آذربايجان شرقي 13

 351 55553354 دبستان شهدا-نرسیده به اداره تامین اجتماعي  -خیابان فرمانداري-كلیبر كلیبر آذربايجان شرقي 11

 351 35335153 دبیرستان المهدي –خیابان فرهنگیان -كندوان كندوان آذربايجان شرقي 15

 351 33853333 دبیرستان دختران علي-شهرک ولیعصر-ملكان ملكان آذربايجان شرقي 13

 351 55055531 خانه معلم–روبروي اداره پست -خمارلو -خداآفرين خداآفرين آذربايجان شرقي 15

 351 55335133 خانه معلم-روبروي فرمانداري-ورزقان ورزقان آذربايجان شرقي 13

 351 55555331 مدرسه شهید باهنر -خیابان شهید رضايي-نرسیده به سرباز خانه -اهر اهر آذربايجان شرقي 10

 351 33355138 جنب مدرسه چمران-خیابان شهید نويدي-خیابان شهید رجايي-بناب بناب  آذربايجان شرقي 13

 351 33555333 خانه معلم–میدان حج اوقاف -مراغه مراغه  آذربايجان شرقي 18

 351 35355333 خیابان امام بلوار وحدت دبیرستان امام خمیني -آقكند -كاغذكنان كاغذكنان آذربايجان شرقي 14

 351 35058333 كوچه شهید دشتي خوابگاه مركزي -روبروي بانک سپه–خیابان امام -هشترود هشترود آذربايجان شرقي 53

 351 55555303 اداره آموزش و پرورش   -جنب شهرداري-خیابان امام  -شبستر شبستر آذربايجان شرقي 51

 351 35555144 مدرسه فاطمیه   -خیابان امام فلكه ساعت پايینتر از نیروي انتظامي -آذرشهر آذرشهر آذربايجان شرقي 55

 351 55505113 خیابان معلم میدان امام حسین مدرسه سمیه-هوراند هوراند آذربايجان شرقي 53

 351 53533435 پايین تر از فرمانداري –خیابان امام  -هريس هريس  آذربايجان شرقي 55

 351 55355333 آموزشگاه شهید وطن خواه –خیابان امام  –خاورانا  خاروانا آذربايجان شرقي 53



 351 55355344 مدرسه شهید ابراهیم زاده  –خیابان ايراواني  –خیابان بسیج  –صوفیان  صوفیان  آذربايجان شرقي 50

 351 55333533 كوچه طاهري  –خیابان حاج مومن  –خیابان شهید مطهري  –تسوج  تسوج  آذربايجان شرقي 53

 351 3555558 مدرسه حضرت معصومه )ص( –خیابان دانشسرا  –تركمانچاي  تركمانچاي  آذربايجان شرقي 58

 351 35005383 دبیرستان آيت اهلل خامنه اي  -نظر كهريز  نظركهريزي  آذربايجان شرقي 54

 351 35351310 دبیرستان الزهرا –خیابان امام   -گوگان  گوگان  آذربايجان شرقي 33

 351 55535533 مدرسه شهدا –دهستان قره قره  -بخش آبش احمد –كلیبر  عشايركلیبر آذربايجان شرقي 31

 351 33515533 مدرسه جامي –جنب اداره آموزش و پرورش  –خیابان هفت تیر  –ايلخچي  ايلخچي آذربايجان شرقي 35

 351 35555533 هنرستان قدس –خیابان شهید بهشتي  –خسروشاه  خسروشاه  آذربايجان شرقي 33

 351 53535055 جنب پاسگاه مدرسه عترت  –خواجه  خواجه  آذربايجان شرقي 35

 351 53305358 هنرستان واليت  –بلوار استاد شهريار  –تیكمه داش  تیكمه داش  آذربايجان شرقي 33

 355 35553133 آموزشگاه حجاب  -جنب ماشین شويي  -بشگوز   ماكو آذربايجان غربي 30

 355 30504181 ساختمان نهضت -جنب دفتر امام جمعه  -بلوار عطار نیشابور خوي آذربايجان غربي 33

 355 33555140 خیابان مدرس غربي جنب فرمانداري خانه معلم سلماس غربيآذربايجان  38

 355 33381533 ساختمان كانون پرورش فكري كودكان -پارک شهرچايي  -بلوار والفجر  ناحیه يک-ارومیه آذربايجان غربي 34

 355 35330013 مدرسه مصیب كاظم  -ربروي درمانگاه دكتر رحیم اوغلي  -جنب پناهگاه  -خیابان ابوذر  ناحیه دو-ارومیه آذربايجان غربي 53

 355 55333313 ورودي شهر از طرف نقده روبروي ترمینال شهرستان  جنب اداره آب و فاضالب پیرانشهر آذربايجان غربي 51

 355 55353350 خیابان وحدت نبش پاساژ اشكاني  خانه معلم  سردشت آذربايجان غربي 55

 355 33003535 جنب اداره ثبت احوال -خیابان دهخدا  -متري ) واليت ( قند و شكر  35  نقده آذربايجان غربي 53

 355 55553403 بلوار بسیج باغ اسماعیل آقا شبانه روزي امین االسالم مهاباد آذربايجان غربي 55

 355 53555333 روبروي شبكه بهداشت -خیابان پاسداران   میاندوآب آذربايجان غربي 53

 355 50553353 خیابان سالمندان ، خیابان ساحلي بوكان آذربايجان غربي 50

 355 53353035 مديريت آموزش و پرورش تكاب  -خیابان انقالب   تكاب آذربايجان غربي 53

 355 50358050 دبیرستان شبانه روزي تربیت واقع در بلوار الغدير  شاهین دژ  آذربايجان غربي 58

 355 35531503 مديريت آموزش و پرورش شهرستان شوط  شوط آذربايجان غربي 54

 355 35505838 تقاطع خیابانهاي آزادگان و سید صدر الدين  دبیرستان شبانه روزي شهید بهشتي   چالدران آذربايجان غربي 33

 355 30353333 شبانه روزي حضرت خديجه ) س(  -جاده چالدران  چايپاره آذربايجان غربي 31



 355 35585413 متري صیاد شیرازي 10انتهاي خیابان   -بلواربسیج مستضعفان  پلدشت آذربايجان غربي 35

 353 33355333 دبستاان معلم میدان ارتش روبروي آب و فاضالب  1ناحیه  اردبیل 33

 353 33335830 بزرگ راه شهدا جنب منبع آب روبروي دانشگاه 5ناحیه  اردبیل 35

 353 35385101 اداره آموزش و پرورش ارشق ارشق اردبیل 33

 353 35353053 گستريین شبانه روزي المهدي روبروي دادمیدان امام حس اصالندوز اردبیل 30

 353 35035315 دبیرستان شرف خیابان معلم  انگوت اردبیل 33

 353 35853343 خیابان امام )ره(ساختمان مديريت آموزش و پرورش  بیله سوار اردبیل 38

 353 35353533 روبروي بیمارستان امام ره خیابان امام )ره( خانه معلم  پارس آباد اردبیل 34

 353 35535388 مدرسه قدسیه روبروي مخابرات كوچه شهید بهادر رمضاني  خلخال اردبیل 03

 353 35583545 مدرسه فاطمه الزهرا هشتجین خ امام ره خورش رستم  اردبیل 01

 353 35555300 دبستان حجاب پايین تر از میدان دانش  جنب خانه معلم سرعین اردبیل 05

 353 35503351 مدرسه شبانه روزي فاطمیه روبروي كمیته امداد  شاهرود اردبیل 03

 353 35885583 دبیر ستان مالک اشتر محله چالما كندي  جعفر آباد اردبیل 05

 353 35455354 كوثر ساختمان مديريت آموزش و پرورش كوثر اردبیل 03

 353 35034353 شهرک ولي عصر جنب دانشگاه مدرسه بحرالعلوم گرمي اردبیل 00

 353 35333338 خ سعدي جاده موئیل جنب پل معلق استثنايي آرمان مشگین شهر اردبیل 03

 353 35585313 خ امام ره میدان بسیج اداره آموزش و پرورش نیر اردبیل 08

 353 53035030 ورودي شهر مدرسه شبانه روزي شهید باكري هیر اردبیل 04

 353 35350015 خیابان امام )ره(ساختمان مديريت آموزش و پرورش  نمین اردبیل 33

 353 35315513 مدرسه شهید ابراهیمي جاده قوتور سويي  الهرود اردبیل 31

 331 35513410 خیابان باغ گلدسته بلوار هشت بهشت جنب بیمارستان خورشید ستاد اسكان ويژه اصفهان 35

 331 35333114 خیابان شمس آبادي جنب بنیاد شهید پايگاه شماره يک اصفهان 33

 331 35003353 (5روبروي قصر گل دبستان حسین امین ) -بزرگمهر خیابان  پايگاه شماره دو اصفهان 35

 331 30535310-30535313 دبیرستان سعدي-ابتداي بلوار ارتش -سه راه حكیم نظامي پايگاه شماره سه اصفهان 33

 331 35353335 دبیرستان امام خمیني -روبروي ترمینال  -خیابان كاوه  پايگاه شماره چهار اصفهان 30

 331 35555505 دبستان حق پناه-خ شهید طاهرزاده -خ جابر انصاري-خ كاوه پايگاه شماره پنج اصفهان 33



 331 33513555-33513530 هنرستان شهید چمران-جنب بانک سپه-بعد از هتل نگین -خ جي غربي پايگاه شماره شش اصفهان 38

 331 55515353 شبانه روز شهید زمانيدبیرستان  -اتوبان شهید بهشتي -شهر علويجه مهردشت اصفهان 34

 331 35335413 دبستان فتوحي -میدان امام خمیني  زواره اصفهان 83

 331 35550385 مديريت آموزش وپرورش-خ شهید فائق-خ امام  اردستان اصفهان 81

 331 55353353 اداره آموزش وپرورش-خ امام -بادرود امامزاده اصفهان 85

 331 53855333 اداره آموزش و پرورش-بلوارآيت اله طالقاني-دولت آبادبرخوار برخوار اصفهان 83

 331 33353005 اداره آموزش وپرورش-جنب مصالي نمازجمعه -بوئین ومیاندشت بوئین ومیاندشت اصفهان 85

 331 550355353 اداره آموزش وپرورش -خور  خوروبیابانک اصفهان 83

 331 55555113-55555111 اداره آموزش وپرورش-بلوارامام خمیني تیران وكرون اصفهان 80

 331 33355543-33355550 اداره آموزش وپرورش-خ فرهنگ-خ دهه فجر چادگان اصفهان 83

 331 50033354 مدرسه عبداله پور -خیابان شهرداري -محمدآباد جرقويه سفلي اصفهان 88

 331 33033418 1پايگاه شماره -دانش آموزي پژوهشسراي-بلوارطالقاني خمیني شهر اصفهان 84

 331 33333333 ستاد نعمت بخش-روبروي شب نشین -ابتداي خ آتشگاه خمیني شهر اصفهان 43

 331 33558334 اداره آموزش وپرورش -خ شهید مطهري فريدن اصفهان 41

 331 33330333 اداره آموزش وپرورش -جنب نیروي انتظامي-بلوارشهیدصادقي خوانسار اصفهان 45

 331 154داخلي  33003315 اداره آموزش و پرورش -میدان معلم سمیرم اصفهان 43

 331 33585181 اداره آموزش و پرورش -11كوچه  -جنب دادگستري -بلوار سلمان فارسي گلپايگان اصفهان 45

 331 355534343 دبیرستان فاطمه زهرا -بلوارشريعتي مباركه اصفهان 43

 331 53555333 دبیرستان شريعتي -روبروي بانک كشاورزي -خ انقالب اسالمي میمه اصفهان 40

 331 50533315 خیابان ولي عصر )عج( خانه معلم )دبیرستان عطار سابق (  نايین اصفهان 43

 331 53553383 بهمن55دبیرستان  -نرسیده به خیابان عطار -بلوار امام شاهین شهر اصفهان 48

 331 33335153 اداره آموزش وپرورش -بلوارانقالب دهاقان اصفهان 44

 331 35533030 مديريت آموزش وپرورش زرين شهر اصفهان 133

 331 50333333 اداره آموزش وپرورش -خ استقالل  -حسن اباد جرقويه علیا اصفهان 131

 331 33334313 جهانمرديمجموعه ورزشي شهید  -متري53میدان امام ابتداي بلوار شهرضا اصفهان 135

 331 33345333-33345354 اداره آموزش وپرورش -خ نواب صفوي فريدونشهر اصفهان 133



 331 33515544 دبیرستان هاشم زاده -بلواردانش -میدان جهاد كاشان اصفهان 135

 331 50043315 اداره آموزش وپرورش كوهپايه اصفهان 133

 331 55053153 اداره آموزش و پرورش -روبروي فرمانداري -شريعتيخ دكتر  نجف آباد اصفهان 130

 331 35554133 دبستان مرتضايي فرد -روبروي بانک ملت -بلوارطالقاني نطنز اصفهان 133

 331 4133330315 اداره آموزش و پرورش -میدان معلم -شهرک امام جعفرصادق-ورزنه  بن رود)ورزنه( اصفهان 138

 331 35335503 مدرسه ادب -میدان آزادگان وبیدگلآران  اصفهان 134

 331 50535330 اداره آموزش وپرورش -میدان آقابابايي -هرند جلگه اصفهان 113

 331 33553833-33553853 مديريت آموزش وپرورش -جنب پل جديد -خ فرهنگ فالورجان اصفهان 111

 331 33555433 اداره آموزش وپرورش پیربكران اصفهان 115

 331 50585531 اداره آموزش وپرورش -خ شهید مطهري بن رود اصفهان 113

 331 35055585 دبیرستان بنیانیان   -روبروي ترمینال فوالدشهر اصفهان 115

 331 35333883 اداره آموزش و پرورش-خ جامي-باغبهادران  باغبهادران اصفهان 113

 350 34153108540 - 34303335143 بلوار بسیج )كاج( بلوار ولي عصر جنب مركز آموزشي رفاهي قلم، مركز احمد فاتحي يزديكرج عظیمیه  عظیمیه ) ستاد مركزي( البرز 110

 350 35331513 – 35331515 كرج عظیمیه بلوار بسیج )كاج( بلوار ولي عصر جنب بازار روز كاج، مركز آموزشي رفاهي قلم عظیمیه البرز 113

 350 34155083133 – 33533551 چالوس -جاده كرج  55نمايندگي آسارا كیلومتر  چالوس –جاده كرج  البرز 118

 350 34111533130 – 35813155 اداره آموزش و پرورش  -كرج میدان استاندارد روبروي نیروي انتظامي استان البرز  كرج 5ناحیه  البرز 114

 350 34153585341 – 35353353 اداره آموزش و پرورش  -كرج میدان آزادگان خیابان مطهري جنب اداره كل ارشاد اسالمي  كرج 3ناحیه  البرز 153

 350 34333355533 – 35533333 اداره آموزش و پرورش  -كرج  خیابان  شهید بهشتي دهقان ويالي دوم  كرج 5ناحیه  البرز 151

 350 34143030533 – 33355513 اداره آموزش و پرورش  -اي اله خامنهاشتهارد میدان معلم بلوار آيت اشتهارد البرز 155

 350 34131833830 - 55538838 اداره آموزش و پرورش  -اي اداره آموزش و پرورش بلوار آيت اله خامنه ساوجبالغ البرز 153

 350 34335301044  - 55353133 اداره آموزش و پرورش  -طالقان  شهرک طالقان جنب بانک ملي  طالقان البرز 155

 350 34155015103 - 53303318 اداره آموزش و پرورش  -نظرآباد تقاطع شهید شیرودي و شهید بهشتي  نظرآباد البرز 153

 385 33330313 آموزش وپرورش شهرستان ايالمايالم میدان شهیدكشوري ابتداي بلوار مدرس مديريت  ايالم ايالم 150

 385 33533553 خیابان اماممديريت آموزش و پرورش شهرستان ايوان-ايوان ايوان ايالم 153

 385 33055133 آبدانان میدان امام حسین)ع(مديريت آموزش و پرورش شهرستان آبدانان آبدانان ايالم 158

 385 33555053 سه راه چم ژاب دبستان امام خمیني–دره شهر بلوار سیمره دره شهر ايالم 154



 385 33355535 دهلران خیابان پاسداران مديريت آموزش و پرورش شهرستان دهلران دهلران ايالم 133

 385 33353335 بدرهمديريت آموزش و پرورش شهرستان بدره بدره ايالم 131

 385 33855534 پرورش  شهرستان مهران مهران بلوار امام خمیني مديريت آموزش و مهران ايالم 135

 385 33833351 ملكشاهي خ شهید چمران مديريت آموزش وپرورش شهرستان ملكشاهي ملكشاهي ايالم 133

 385 35353815 لومار میدان معلم مديريت آموزش وپرورش شهرستان سیروان سیروان ايالم 135

 385 35555033 آموزش وپرورش شهرستان چرداولسرابله خیابان شهیدرجايي مديريت  رداول ايالم 133

 385 33333553 ابتداي بلوار شهريار روبروي اداره راه وشهر سازي اداره آموزش و پرورش زرين آباد زرين آباد ايالم 130

 385 35353033 چوار  بلوار شهید  هزاوه اداره آموزش و پرورش چوار چوار ايالم 133

 385 33333033 دانش اداره آموزش و پرورش موسیان موسیان خ موسیان ايالم 138

 385 4184533533 هلیالن شهر توحیداداره آموزش و پرورش هلیالن هلیالن ايالم 134

 بوشهر 153
 بوشهر

 333 33355108 بوشهر /خ امام/كانون كوثر

 333 33334103 خ طالقاني / خوابگاه شهداي دانش آموزي -بوشهر بوشهر 151

 بوشهر 155
 دشتستان

 333 35553333 آبان 13برازجان ، خیابان دانش آموز ، دبستان 

 333 35355305 دالكي/ خ شهداء جنب كالنتري/دبستان شريعتي بوشهر 153

 333 35855503 آبپخش/بلوار انقالب/ اداره آموزش وپرورش آبپخش بوشهر 155

 بوشهر 153
 گناوه

 333 33155333 امیرالمومنینگناوه/خ جمهوري جنب ترمینال ، مدرسه 

 333 33155848 گناوه ، ورودي جاده خوزستان ، بلوار امام حسین ، دانشگاه پیام نور بوشهر 150

 بوشهر 153
 ديلم

 333 33553133 ديلم/ خ شريعتي جنوبي جنب تعاوني فرهنگیان سالن شهید كشتكار

 333 33535113 بخشداري امام حسن ، نمايندگي آموزش و پرورش ، روبروي بوشهر 158

 333 33354313 خورموج/بلوار بسیج/خ شفیق /اداره آموزش و پرورش  دشتي بوشهر 154

 333 33553103 كنگان/بلوار امام/روبروي مديريت آ.پ كنگان پژوهشسراي شهید احمدي كنگان بوشهر 133

 333 33555303 میدان پاسداران/جنب فرمانداري اهرم/اداره آموزش و پرورش  تنگستان بوشهر 131

 333 35835158 جنب شهرداري شبانكاره/اداره آ.پ شبانكاره بوشهر 135

 بوشهر 133
 سعدآباد

 333 35835554 سعدآباد/ اداره آموزش و پرورش 

 333 35855543 برا، جنب بسیج، دبستان مهديهوحدتیه، بي بوشهر 135

 333 33833831 بندرريگ/میدان معلم/اداره آموزش و پرورش  بندرريگ بوشهر 133



 333 33315138 كاكي/خ دانش آموز/اداره آموزش و پرورش  كاكي بوشهر 130

 333 33503530 عسلويه/بلوار امام پشت دفتر امام جمعه/اداره آموزش و پرورش  عسلويه بوشهر 133

 333 33535130 دلوار/دبیرستان شهید بهشتي دلوار بوشهر 138

 333 33555053 دير ورودي شرقي روبروي فروشگاه مطاف مركز رفاهي فرهنگیان دير بوشهر 134

 333 33530334 بردخون/بلوار شهید بردستانیمیدان معلم/اداره آموزش و پرورش  بردخون بوشهر 103

 333 55855535 خارگ/ خ طالقاني/جنب بهداري/اداره آموزش و پرورش  خارگ بوشهر 101

 333 33033133 جم/بلوار ولیعصر/مديريت آموزش و پرورش  جم بوشهر 105

 338 33333333 شهركرد میدان قدس دبستان پسرانه شاهد  شهركرد 5ناحیه  چهارمحال و بختیاري 103

 338 35553333 1شهركرد نبش چهارراه بوعلي، خانه معلم ناحیه   شهركرد چهارمحال و بختیاري 105

 338 33355551 سامان اداره آموزش وپرورش  سامان چهارمحال و بختیاري 103

 338 35505535 خانمیرزا كار و دانش الزهرا  خانمیرزا چهارمحال و بختیاري 100

 338 35055033 اداره آموزش و پرورش  -بلداجي خیابان رازي   بلداجي چهارمحال و بختیاري 103

 338 35053354 دبیرستان هجرت - CNGگندمان بلوار ولیعصر جنب   گندمان چهارمحال و بختیاري 108

 338 35553353 بروجن بلوار ملت اداره آموزش و پرورش   بروجن چهارمحال و بختیاري 104

 338 35355153 خانه معلم اردل -خیابان شهیدباهنر -اردل  اردل چهارمحال و بختیاري 133

 338 33055335 خانه معلم كوهرنگ -كوهرنگ روبروي آبشار  كوهرنگ چهارمحال و بختیاري 131

 338 33035333 شهرک تلورد بازفت  نمايندگي بازفت  چهارمحال و بختیاري 135

 338 38384333 روستاي دزک   صمصامي چهارمحال و بختیاري 133

 338 33555145 فارسان خیابان شهید باهنر اداره آموزش وپرورش فارسان  فارسان چهارمحال و بختیاري 135

 338 33555133 اداره آموزش و پرورش الران -سورشجان بلوار انقالب  -الران   الران چهارمحال و بختیاري 133

 338 45531318 آداره آموزش و پرورش  -مجتمع ادارات  خیابان پیروزي  -عشاير   عشاير چهارمحال و بختیاري 130

 338 35550533 پیشگامان دانش -جنب اداره آموزش و پرورش  -لردگان   لردگان چهارمحال و بختیاري 133

 338 35335530 اداره آموزش و پرورش  -شهر سرخون  -میانكوه   میانكوه چهارمحال و بختیاري 138

 338 33353331 خانه معلم بن -بلوار كشاورزي جنب هنرستان  -بن   بن چهارمحال و بختیاري 134

 338 35053335 اداره آموزش و پرورش  -شلمزار ابتداي جاده دستناء  -كیار   كیار چهارمحال و بختیاري 183

 338 38585133 اداره آموزش و پرورش  -مالخلیفه بلوار شهدا  -فالرد   فالرد چهارمحال و بختیاري 181



 330 35553155 آموزشگاه شهید راشدي  -جنب مديريت آموزش وپرورش  –بلوار شاهد  –بلوار سجاد  بیرجند خراسان جنوبي 185

 330 35005833 مديريت آموزش وپرورش  -خیابان مصطفي خمیني   سربیشه خراسان جنوبي 183

 330 35153513 مديريت آموزش وپرورش   –خیابان معلم  –اسديه   درمیان خراسان جنوبي 185

 330 35535433 دبیرستان شهید مصطفي خمیني  –خیابان  شهید فهمیده  خوسف خراسان جنوبي 183

 330  35055141 - 5 مديريت آموزش وپرورش   –بلوار امام خمیني )ره (جنب  مجموعه ورزشي شهید تختي  نهبندان خراسان جنوبي 180

 330 35355583 مركز آموزش رفاهي  فرهنگیان )خانه معلم (5بسیج  –بلوار بسیج  قاين خراسان جنوبي 183

 330 35333530 مديريت آموزش وپرورش   –خیابان معلم   –بلوار امام رضا )ع(  –حاجي آباد  زيركوه خراسان جنوبي 188

 330 35885533 مديريت آموزش وپرورش   –بلوار آيت اهلل خالصي  –سايت اداري  سرايان جنوبيخراسان  184

 خراسان جنوبي 143
 فردوس

 330 35353454 كانون امیدهاي انقالب -18مطهري  –خیابان شهید مطهري  –: فردوس 1پايگاه شماره 

 330 35353533 هنرستان شهید قويم 15و15خیابان امام خمیني )ره ( بین امام خمیني  –: اسالمیه 5پايگاه شماره  خراسان جنوبي 141

 خراسان جنوبي 145
 طبس

 330 35853531 : طبس ، بلوار امیر المومنین )ع( دبیرستان كوثر 1پايگاه شماره 

 330 35855348 دبیرستان شبانه روزي اسماء -بلوار جهاد –: شهر ديهوک 5پايگاه شماره  خراسان جنوبي 143

 330 35833151 مدرسه شبانه روزي حضرت خديجه كبري )س (–خیابان قائم  -بهمن 55بلوار  _عشق آباد دستگردان خراسان جنوبي 145

 330 35833151 دبستان دخترانه شاهد  –روبروي پارک شهر  –بلوار انقالب اسالمي  بشرويه خراسان جنوبي 143

 331 35553313 – 35518435 دبیرستان آزرم-حدفاصل میدان راه آهن وچهارراه راه آهن -بلوارشهید كامیاب  (1مشهد )ثامن  خراسان رضوي 140

 331 33551114 - 33551118 دبستان خیبر -08انتهاي امام رضا )ع(   -خیابان امام رضا)ع( (5مشهد )ثامن  خراسان رضوي 143

 331 5-38505441 آموزشگاه توكلي زاده - 5نبش نامجو  –بلوارنامجو  -میدان جهاد   -بزرگراه شهید كالنتري  (3مشهد )ثامن  خراسان رضوي 148

 331 30134533 - 30134335 دبستان حاتمي-3و3بین فرامرز -بلوارفرامرز عباسي-میدان استقالل)به طرف حرم مطهر( (5مشهد )ثامن  خراسان رضوي 144

 331 33053053 - 33043333 آموزشگاه حشمتي)تكتم(-18وحدت -بلواروحدت (3مشهد )ثامن  خراسان رضوي 533

 (0مشهد )ثامن  خراسان رضوي 531
-13و11اني بین خاق -بلوار خاقاني شمالي  -بعد از دانشگاه تربیت معلم شهید بهشتي  -بزرگراه شهید كالنتري 

 آموزشگاه دانیال
38345535 331 

 331 30331333 - 30033333 دبستان شهید رجايي-53انديشه-بلوار انديشه -قاسم آباد (3مشهد )ثامن  خراسان رضوي 535

 331 33030384 - 33014443 مدرسه نمونه دولتي مطهره-3ولي عصر -بلوار ولي عصر-3توس-بلوارتوس (8مشهد )ثامن  خراسان رضوي 533

 331 33551033 ناصرخسرو ، اداره آموزش و پرورشخیابان  گناباد خراسان رضوي 535

 331 34133388314 – 35350455 خیابان دانشگاه،هنرستان شهید فهمیده سرخس خراسان رضوي 533

 331 34330333434 – 50153310 مهمانسراي معلم –خ معلم  چناران خراسان رضوي 530



 331 50555100 – 50550355 اداره آموزش و پرورش -خ طالقاني درگز خراسان رضوي 533

 331 53530403 مركز رفاهي فرهنگیان-حاشیه بلوار امام رضا)ع( قوچان خراسان رضوي 538

 331 55555515 هنرستان محموديه خیامي-جنب هتل كاملیا-بلوار سربداران سبزوار خراسان رضوي 534

 331 33533383 - 33533381 مركز رفاهي فرهنگیان–جنب اداره آموزش و پرورش -ابتداي بلوار سیدمرتضي كاشمر خراسان رضوي 513

 331 533351813 اداره آموزش و پرورش-خ شهید جعفري-میدان امام خمیني نیشابور خراسان رضوي 511

 331 53333883 - 55554333 مدرسه نمونه محبي-میدان باغرود نیشابور خراسان رضوي 515

 331 35355503 اداره آموزش و پرورش -كالت نادر  كالت خراسان رضوي 513

 331 30353434 - 34133340181 فرهنگیان 5مركز آموزشي رفاهي شماره -جنب دانشگاه آزاد –خیابان آيت اله مدني  بجستان خراسان رضوي 515

 331 35331315 - 34335383835 آزمايشگاه فارابي-گازجنب اداره -بلوار امام حسین)ع( تايباد خراسان رضوي 513

 331 53555838 آموزشگاه شهید بهشتي-روبرو پمپ بنزين -خیابان امام خمیني )ره(-قدمگاه  زبرخان خراسان رضوي 510

 331 35055381 اداره آموزش و پرورش -خ شهید بهشتي  فريمان خراسان رضوي 513

 331 55353833 اداره آموزش و پرورش میان جلگه -آباد عشق  میان جلگه خراسان رضوي 518

 331 33551581 اداره آموزش و پرورش -میدان فرهنگ-بلوار امام رضا)ع( بردسكن خراسان رضوي 514

 331 35555355 - 35555351 اداره آموزش و پرورش -بلوار فردوسي خواف خراسان رضوي 553

 331 30555353 5هنرستان عترت -رضا)ع(بلوار امام  رشتخوار خراسان رضوي 551

 331 55455333 - 55555353 آموزشگاه رادمنش-خیابان امام رضا)ع( داورزن خراسان رضوي 555

 331 4134331333 هنرستان بنت الهدي-جنب سالن ورزشي–رباط سنگ  جلگه رخ خراسان رضوي 553

 331 33855333 دبیرستان فاطمه الزهرا-معلمنرسیده به میدان -خ معلم -ريوش كوهسرخ خراسان رضوي 555

 331 53051384 میدان آموزش و پرورش،اداره آموزش و پرورش جغتاي خراسان رضوي 553

 331 53353350 اداره آموزش و پرورش -خیابان امام رضا)ع( -سلطان اباد خوشاب خراسان رضوي 550

 331 33353533 دبیرستان نمونه شايستگان– 4خ امام رضا -دولت آباد زاوه خراسان رضوي 553

 331 35353111 -15 معلم سرا –خ شهید بهشتي  تربت جام خراسان رضوي 558

 331 35533335 خیابان كاشاني،چهارراه فرهنگ،مديريت آموزش و پرورش تربت حیدريه خراسان رضوي 554

 331 30353331 پرورش اداره آموزش و -خ شهید بهشتي-فیض آباد مه والت خراسان رضوي 533

 331 53355533 اداره آموزش و پرورش -خ كمال الملک-شهر فیروزه  شهر فیروزه خراسان رضوي 531

 331 34134531354 - 35853553 آموزشگاه شهید دهقان-جنب اداره آموزش و پرورش-خ امام خمیني )ره( باخرز خراسان رضوي 535



 331 35555315 اداره آموزش و پرورش - طرقبه طرقبه و شانديز خراسان رضوي 533

 331 33533381 اداره آموزش و پرورش كدكن خراسان رضوي 535

 331 50553303 - 34133815333 خوابگاه شبانه روزي شهید صیاد شیرازي نوخندان خراسان رضوي 533

 331 33353511 اداره آموزش و پرورش -شهر ملک آباد احمداباد خراسان رضوي 530

 331 53555135 خیابان معلم،مدرسه دخترانه فرزانگان جوين خراسان رضوي 533

 331 33333555 اداره آموزش و پرورش -خ امام خمیني )ره( خلیل آباد خراسان رضوي 538

 331 53555303 اداره آموزش و پرورش -شهرک رضوي  –جاده سرخس  رضويه خراسان رضوي 534

 331 55333333 اداره آموزش و پرورش -چكنه شهر  سرواليت خراسان رضوي 553

 331 55353335 مدرسه شهید باهنر -خ جهاد  ششتمد خراسان رضوي 551

 331 35333543 اداره آموزش و پرورش صالح آباد خراسان رضوي 555

 331 38353833 اداره آموزش و پرورش-خ نسترن  -خ بهار –شهر جديد گلبهار  گلبهار خراسان رضوي 553

 338 33555331 اداره آموزش و پرورش  اسفراين -خیابان امام خمیني  اسفراين خراسان شمالي 555

 338 15-35551313 مديريت آموزش و پرورش بجنورد -چهار راه جواد االئمه  -انتهاي خیابان شهید بهشتي  بجنورد خراسان شمالي 553

 338 35535353 اداره آموزش پرورش شهرستان جاجرم  -روبروي پارک شهر  -خیابان شهید باهنر  جاجرم خراسان شمالي 550

 338 30553533 هنرستان دخترانه حضرت معصومه  -ابتداي پاسداران -نبش میدان شهداء شیروان خراسان شمالي 553

 338 30555333 اداره آموزش و پرورش شهرستان فاروج  -میدان آزادي  فاروج خراسان شمالي 558

 338 35333133 دبیرستان نمونه دولتي موعود   -پشت پارک شقايق  - 0مدرس  -بلوار مدرس  گرمه  خراسان شمالي 554

 338 35453155 آموزش پرورش سابقاداره -اموزشگاه شاهد حضرت رقیه  -خیابان شهید هاشمي نژاد  مانه و سملقان خراسان شمالي 533

 301 33353533- 33353353 كوي كارگر جنب استاديوم تختي بلوار پرويز دهداري كانون آزادگان  آبادان خوزستان 531

 301 33341535 اداره آموزش و پرورش –روبروي آتش نشاني  -نهرقصر  اروند كنار خوزستان 535

 301 33301333 مدرسه راهنمايي ابوالفضل-نبش پل ششم–بلوار امام علي )ع(  كارون خوزستان 533

 301 35055355 اداره آموزش و پرورش -فلكه فارسمیدان  امیديه خوزستان 535

 301 53053355 دبیرستان حضرت زينب وقلعه خواجه اداره آموزش وپرورش انديكا انديكا خوزستان 533

 301 55038153 پژوهش سراي خواجه نصیرالدين طوسي–جاده انقالب جنب اداره مخابرات  انديمشک خوزستان 530

 301 33353013 امانیه  خیابان دز غربي هنرستان حضرت آمنه )س(  1اهواز  خوزستان 533

 301 35553135 شهريورآموزشگاه استثنايي يگانه 13میدان شهید بندر) چهارشیر(كوي  5اهواز خوزستان 538



 301 35433335 اتوبان آيت اهلل بهبهاني چهارراه ابادان جنب پل عابر پیاده دبیرستان الزهرا 3اهواز خوزستان 534

 301 33333313 كیانپارس خیابان اسفند شرقي دبستان معرفت  5اهواز خوزستان 503

 301 53055455 میدان واليت بلوار مدرس خیابان مولوي اداره آموزش و پرورش ايذه ايذه خوزستان 501

 301 53353353 خیابان ايت اهلل خامنه اي ساختمان نهضت سواد آموزي مركز آموزشي و رفاهي فرهنگیان  باغملک خوزستان 505

 301 30385350 اداره آموزش وپرورش–خیابان امام رضا )ع( خیابان ايثار جنب مخابرات  هويزه خوزستان 503

 301 30335353 خیابان بخشداري اداره آموزش و پرورش  بستان خوزستان 505

 301 35550333 دستگاه  اداره آموزش و پرورش 533 بندرامام خوزستان 503

 301 35331181 مجتمع علي ابن ابیطالب –میدان بسیج روبروي ساختمان امور تربیتي  بهبهان  خوزستان 500

 301 33353351 خیابان امیركبیر نبش خیابان داوودي جنب دبستان شاهد فجر   خرمشهر خوزستان 503

 301 55555348 بهمن( 55متري )بین مطهري و 53خیابان عدل نبش  دزفول خوزستان 508

 301 30354553 اداره آموزش و پرورش دشت آزادگان -خیابان امام خمیني دشت آزادگان خوزستان 504

 301 53085333 اداره آموزش وپرورش دهدز  –دوراهي سادات حسیني  دهدز خوزستان 533

 301 35333433 هنديجان شمالي خیابان حجاب اداره آموزش و پرورش هنديجان  خوزستان 531

 301 53335045 خیابان امیركبیر اداره اموزش و پرورش  رامهرمز خوزستان 535

 301 35845801 پشت استاديوم ورزشي شهید غالمپور اداره آموزش و پرورش  زيدون خوزستان 533

 301 55333035 سالن پورياي ولي   -خیابان فرهنگ  سردشت خوزستان 535

 301 33358335 بلوار فتح المبین روبروي اداره آموزش و پرورش مدرسه شاهد نجمه شادگان خوزستان 533

 301 53383333 اداره آموزش وپرورش–مطهريخیابان شهید  هفتگل خوزستان 530

 301 55831383 هنرستان امیر كبیر-كمبربندي امام جعفر صادق بین میدان شاهد ومیدان امام صادق جنب مسجد الزهرا شوش خوزستان 533

 301 30533333 )لین يک شرقي(روبروي مركزرفاهي دبیرستان معلم-كوي مدرس–فرهنگ شهر  شوشتر خوزستان 538

 301 5333333 میدان امامزاده خیابان شهید افسانه اداره آموزش و پرورش  صیدون خوزستان 534

 301 35534403 پیچ میدان خیابان صنايع روبروي مجتمع كارون شركت نفت جنب ايثارگران اداره آموزش و پرورش عشاير عشاير خوزستان 583

 301 30355183 اداره آموزش وپرورش –میدان بسیج –جاده سد  –خیابان اصلي  گتوند خوزستان 581

 301 353545503 اداره آموزش وپرورش–خیابان حجاب -خیابان بسیج   اللي خوزستان 585

 301 35338338 ساختمان امورتربیتي آموزش وپرورش –بعداز سینما دريا  -بلوار آيت اهلل طالقاني ماهشهر خوزستان 583

 301 53554353 فلكه نفتون مدرسه شیخ انصاري  مسجدسلیمان خوزستان 585



 355 33331333 میدان جانبازان )فاتح(هنرستان شهید مطهري زنجان زنجان 583

 355 33555333 مديريت آموزش وپرورش–خیابان طالقاني شمالي  ابهر زنجان 580

 355 33353335 امام خمیني اداره آموزش وپرورش شهرستان خرمدره-خ خرمدره زنجان 583

 355 33855030 جلبي اوغلي مدرسه شبانه روزي شهید مدني-جاده قیدارخ سلطانیه زنجان 588

 355 35553333 خوابگاه دخترانه بنت الهدي -كمربندي -خ خدابنده زنجان 584

 355 35333553 روبروي آموزش وپرورش آموزشگاه الزهرا–امام خمیني -خ سجاسرود زنجان 543

 355 35053553 خانه معلم –میدان معلم  رودبزينه  زنجان 541

 355 35855553 جنب بانک ملي روبروي پارک معلم مركز رفاهي فرهنگیان افشار زنجان 545

 355 33055553 خانه معلم–روبروي اداره آموزش وپرورش  ماهنشان زنجان 543

 355 33355330 بخشداري مدرسه راهنمايي بنت الهدي-دندي خ انگوران زنجان 545

 355 35855088 خیابان معلم خوابگاه مركزي تربیت -آببر طارم زنجان 543

 355 31355513 زرين آباد دبیرستان استاد شهريار ايجرود زنجان 540

 355 31853513 حلب آموزشگاه باقر العلوم ايجرود زنجان 543

 355 35053333 شهر نیک پي–دبیرستان استاد شهريار  زنجانرود زنجان 548

 353 35535335 مديريت آموزش وپرورش -بلوار آزادي  -میدان آزادي  شاهرود سمنان 544

 353 35345883 دبیرستان الزهرا)س( -میدان هفتم تیر  شاهرود سمنان 333

 353 35550314 خانه معلم  -خیابان سامان  -خیابان امام خمیني  شاهرود سمنان 331

 353 3-33503355 مجتمع دامغانیان -جنب دبیرستان كوثر  -میدان كوثر  سمنان سمنان 335

 353 33353533 هنرستان عباسپور -حد فاصل میدان مشاهیر وامام رضا)ع(  -بلوار قدس  سمنان سمنان 333

 353 355555130 وپرورش گرمسار آموزش -میدان معلّم  -گرمسار  گرمسار سمنان 335

 353 35353003 آموزشگاه شهداي گمنام ايوانكي -میدان امام  گرمسار سمنان 333

 353 4335313553 بلوار مدرس ترمینال مسافربري  -دامغان  دامغان سمنان 330

 353 5-35353331 اداره آموزش و پرورش  -خیابان شهید مدرس  -آرادان  آرادان سمنان 333

 353 33380554 آيت اله حائري آموزشگاه -جنب جاده اصلي  -روستاي صیدآباد  امیرآّاد سمنان 338

 353 33354333 آموزشگاه نظام الملک -روستاي معلمان  امیرآباد سمنان 334

 353 35333385 وپرورش شهرستان بسطامآموزش -بسطام  بسطام سمنان 313



 353 35033053 میدان قدس دبیرستان شبانه روزي فجر نور  بیارجمند سمنان 311

 353 33015333 آموزشگاه تومان مديري -خیابان جهاد  -سرخه  سرخه سمنان 315

 353 33055101 شهروپرورش مهديابتداي خیابان صاحب الزمان  آموزش -میدان شهداء  -شهر مهدي مهدي شهر سمنان 313

 353 35055333 آموزشگاه توحید -میدان امام رضا)ع( نبش دفتر امام جمعه -میامي میامي سمنان 315

 335 33555430 خیابان امام خمیني روبروي فلكه بسیج دبیرستان خاتم االنبیاء نیكشهر سیستان و بلوچستان  313

 335 33555335 خیابان شهید درزاده  جنب  مديريت آموزش و پرورش دبستان نرجس خاتون ايرانشهر سیستان و بلوچستان  310

 335 33055348 خانه معلم -3و انقالب 1حدفاصل انقالب-خیابان انقالب   سراوان سیستان و بلوچستان  313

 335 33358513 مركز رفاهي آموزشي فرهنگیان   –خیابان شهید بهشتي  خاش سیستان و بلوچستان  318

 335 33385431 دبیرستان خديجه كبري -خیابان :خیابان اسكله سنگي ،روبروي نیروگاه گازي كنارک سیستان و بلوچستان  314

 335 35550553 خیابان شهید وحید دستجردي جنب شوراي شهر مركز آموزشي رفاهي خانه معلم زابل سیستان و بلوچستان  353

 335 33155313 مديريت آموزش و پرورش خانه معلم راسک سیستان و بلوچستان  351

 335 15514855 فرهنگ جنب خانه معلمخیابان  -خیابان مصطفي خمیني زاهدان سیستان و بلوچستان  355

 335 33353513 )پسرانه(3بلوارشهیدريگي خیابان كشتیراني روبروي درب دانشگاه دريانوردي انتهاي خیابان آموزشگاه كشتیراني  چابهار سیستان و بلوچستان  353

 335 33315150 اداره آموزش و پرورش - 3دانش -خیابان دانش سرباز سیستان و بلوچستان  355

 351 34135333053-55043550 3آزادي ، فاز يک اكباتان ، خ شهید نفیسي ، روبروي مسجد امام رضا ) ع(، مركز آموزشي رفاهي منطقه  3منطقه  شهر تهران 353

 351 34143045385-88531353 3، مركز آموزشي رفاهي منطقه 3خیابان شريعتي ، خ شهید بهشتي ، خ انديشه ، انديشه  3منطقه  شهر تهران 350

 8منطقه  شهر تهران 353
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 امامت
33450831-34385301543 351 

 4رفاهي مطنقه  -مركز آموزشي خیابان آزادي روبروي دانشگاه صنعتي شريف كوچه گرانمايه،  4منطقه  شهر تهران 358
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 351 34335334311-33045588 خاوران ، خیابان نبرد جنوبي ، خ شهید بقايي ، خ آقاجانلو، دبیرستان شهداي اطالعات 13منطقه  شهر تهران 354

 351 34333055335-33005053 10، مركز آموزشي رفاهي منطقه 3بزرگراه شهید تندگويان  پالک بزرگراه بعثت ، میدان بهمن، ابتداي  10منطقه  شهر تهران 333

 351 4300030033 كوچه امیني، مدرسه تشیع 14آباد ، اول خیابان بهمنیار جنب اداره آموزش و پرورش منطقه انتهاي نازي 14منطقه  شهر تهران 331

 351 30333308 اسالمشهر،میدان نماز، خ امام حسن مجتبي )ع( اسالمشهر  شهرستانهاي تهران 335

 351 30355533 شهر گلستان،شهرک الهیه.بلوار الغدير 1بهارستان  شهرستانهاي تهران 333

 351 30335338 نسیم شهر،شهرک مهر  5بهارستان  شهرستانهاي تهران 335

 351 30333811 پرورشپاكدشت،بلوار آموزش و  پاكدشت  شهرستانهاي تهران 333



 351 30350333 خ دكتر شريعتي،كوي شهداي آموزش و پرورش پیشوا  شهرستانهاي تهران 330

 351 30515158 جوادآباد جنب بانک ملي  جوادآباد  شهرستانهاي تهران 333

 351 33533331 چهاردانگه،روبروي آتش نشاني خ ايرواني چهاردانگه شهرستانهاي تهران 338

 351 30350005 دماوند خیابان تختي دماوند شهرستانهاي تهران 334

 351 30510333 خ شهید جعفري،روبروي گلزار شهداء رباط كريم شهرستانهاي تهران 353

 351 30330354 خ مالصدرا،خ شهید چمران،نبش خ استقالل رودهن شهرستانهاي تهران 351

 351 33308838 فدائیان اسالم،خ گشتيشهر ري،خ  1شهر ري  شهرستانهاي تهران 355

 351 33438358 شهرر ي،بلوار امام حسین )ع( روبروي سپاه 5شهرري  شهرستانهاي تهران 353

 351 50851433 متري انقالب،خ شهید فصیحي53شهر قدس، شهر قدس شهرستانهاي تهران 355

 351 03533553 شهريار بلوار نواب شهريار شهرستانهاي تهران 353

 351 30555535 فشافويه،بلوار امام خمیني)ره(خ هويزه فشافويه شهرستانهاي تهران 350

 351 30550333 خ شهید مال جعفري،نرسیده به راه آهن فیروزكوه شهرستانهاي تهران 353

 351 30155380 قرچک ابتداي بلوار امام خمیني )ره( قرچک شهرستانهاي تهران 358

 351 31340133 كهريزک بعداز بهشت زهرا )س( كهريزک شهرستانهاي تهران 354

 351 03440335 مالرد بلوار رسوا اكرم،روبروي باغ ملت مالرد شهرستانهاي تهران 333

 351 30554338 ورامین مجتمع ادارات ورامین شهرستانهاي تهران 331

 331 38013334 جاده شیراز كازرون /شهر خانه زنیان 33كیلومتر  ارژن فارس 335

 331 38015303 روستاي دشت ارژن ،مدرسه راهنمايي شهید باهنر ارژن فارس 333

 331 53355583 دانشسراي امام سجاد)ع( ارسنجان فارس 335

 331 33553353-33553553 بلوار قائم.اداره آموزش و پرورش استهبان استهبان فارس 333

 331 35303335 آموزشگاه ولیعصر-بلوار امام اشكنان فارس 330

 331 55351033 خیابان شهداي فرهنگي-اقلید  اقلید فارس 333

 331 35310533 اداره آموزش و پرورش اوز اوز فارس 338

 331 55335380 آباده بلوار  سلمان فارسي دبیرستان تالش  آباده  فارس 334

 331 55355555 آموزشگاه گلستان -بلوار شهید رجايي  -آباده  آباده  فارس 303

 331 55333533 مدرسه جالل آل احمد -خیابان معلم  -بلوار گلستان  -سورمق  -آباده  آباده  فارس 301



 331 55385503 حرم امامزادگان احمد و جعفر -بلوار امامزادگان  -بهمن  -آباده  آباده  فارس 305

 331 55383533 دبیرستان شهداي بانک تجارت -خیابان بسیج  -بلوار پارسیان  -ايزد خواست  -آباده  آباده  فارس 303

 331 33845335 خ امام خمیني جنب آموزش وپرورش آباده طشک فارس 305

 331 55533153 اداره آموزش و پرورش منطقه جره باالده باالده فارس 303

 331 55533813 روبروي پارک شهر -شهرک ولیعصر)عج(  -بوانات  بوانات فارس 300

 331 35333535 فارس بیرم ورودي شهر روبروي پاسگاه انتظامي دبیرستان شهید لطفي بیرم فارس 303

 331 30385333و30385353 شهر بیضا بیضا فارس 308

 331 35333340 اداره آموزش و پرورش  -جويم  جويم فارس 304

 331 35535043 جهرم چهار راه دفاع مقدس)پاركینگ( میدان فرهنگ تاالر عالمه امیني  جهرم فارس 333

 331 35350353 مديريت آموزش وپرورش شهرستان خرامه.ابتداي جاده سروستان خرامه فارس 331

 331 55535145 آموزشگاه واليت فقیه-میدان گاز-1صفاشهرناحیه-خرم بید خرم بید فارس 335

 331 55535381 صفا شهر ، بلوار معلم ، هنرستان شهید چمران بیدخرم  فارس 333

 331 55555351 اداره آموزش و پرورش منطقه خشت و كمارج-میدان معلم-كنارتخته خشت فارس 335

 331 35335315 خفر خ معلم اداره آموزش وپرورش خفر جنب بخشداري خفر فارس 333

 331 35058335 میدان بسیج  بلوار معلم  -شهرستان خنج  خنج فارس 330

 331 133358535 مديريت آموزش وپرورش داراب داراب فارس 333

 331 53535531 آموزش و پرورش درودزن  درودزن فارس 338

 331 55053333 آموزش و پرورش دشمن زياري دشمن زياري فارس 334

 331 55030333 بابامیدانآموزشگاه شهید وحیدي  رستم فارس 383

 331 55055535 شهرستان  رستم ،  شهر مصیري، مدرسه سمیه رستم فارس 381

 331 35055113 بلوار شهید بخشنده خیابان شهید دستغیب هنرستان برادران توكلي  زرقان فارس 385

 331 33355010-33353333 اداره آموزش و پرورش شهرستان زرين دشت  زرين دشت فارس 383

 331 30355383 دبیرستان نرجس -خیابان ترمینال  -سپیدان سپیدان فارس 385

 331 55343013 اداره آموزش وپرورش سده سده فارس 383

 331 34133335305 اداره اموزش وپرورش  -بلوار معلم شرقي  -كره اي  -سرچهان سرچهان فارس 380

 331 33853538 اداره آموزش وپرورش -بلوار واليت -سروستان  سروستان فارس 383



 331 53305551 اداره آموزش وپرورش شهرستان -بلوار غدير-پايگاه شماره يک سعادت شهر سعادت شهر فارس 388

 331 53385588 پاسارگاد ، شهرمادرسلیمان ، آموزشگاه ولي عصر )عج( 5شماره  سعادت شهر فارس 384

 331 33505518 اداره آموزش و پرورش منطقه ششده و قره بالغ ششده فارس 343

 331 33535513 اداره آموزش وپرورش شیبكوه-زاهدشهر .خیابان شهید مطهري  شیبكوه فارس 341

 331 38333431 بلوار امیر كبیر بلوار كاج هنرستان دارالفنون  1شیراز  فارس 345

 331 30533133 دبیرستان شهیدان پژمان -خیابان نیايش-شهیدچمرانبلوار  5شیراز  فارس 343

 331 33385843-33343443 میدان دوازده فروردين ابتداي بلوار رضوان هنرستان فني شهدا  3شیراز  فارس 345

 331 33533553 بلوار مدرس كوي آزادگان بلوار آصف مدرسه شهداي ارتش  5شیراز  فارس 343

)ويزه خانواده هاي محترم شهدا،جانبازان و شیراز ، میدان امام حسین ، روبروي استانداري ، اداره كل بنیاد شهید و امور ايثارگران  3شیراز  فارس 340

 ايثارگران(
33553555 331 

 331 35353033_35331338 شیراز خ معدل روبروي دبیرستان عشايري عشاير فارس 343

 331 35385531-35385355 پرورشاداره آموزش و  عالمرودشت فارس 348

 331 38335303 فراشبند  خیابان سپاه  اداره آموزش وپرورش فراشبند فارس 344

 331 33083533 فرگ / اداره آموزش و پرورش / فدامي شهر مدرسه شهید اكبري / قالتويه فرگ فارس 533

 331 33333331 مديريت آموزش و پرورش فسا -بلوارشهید بهشتي  فسا فارس 531

 331 38355315-38355311 میدان روزبه آموزش وپرورش فیروزآباد فیروزآباد فارس 535

 331 55513435 ---55513353 اداره آموزش  وپرورش  قائمیه فارس 533

 331 35355033 مديريت آموزش و پرورش  -قیر  قیروكارزين فارس 535

 331 55513338 مديريت آموزش و پرورش كازرونكازرون چهار راه سعدي  كازرون فارس 533

 331 53033118 اداره آموزش وپرورش كامفیروز فارس 530

 331 33855303 كوار بلوار امام خمیني ره  هنرستان شهید غفاري كوار فارس 533

 331 34133538338-55535333 نوداناداره آموزش و پرورش كهمره  -جاده اصلي شیراز قائمیه  -كهمره نودان  كوهمره نودان فارس 538

 331 35550533 شبانه روزي ولیعصر)عج( گراش فارس 534

 331 35835483 بلوار كوثر اداره آموزش و پرورش گله دار گله دار فارس 513

 331 35553443 معاونت اداره كل و مديريت آموزش وپرورش الرستان  -شهر جديد  الرستان فارس 511

 331 35350333 روبروي دانشگاه آزاد مديريت آموزش و پرورش -میدان دانشجو  -المرد المرد فارس 515



 331 55031554 اداره آموزش وپرورش ماهورمیالتي ماهور میالتي فارس 513

 331 53535313- 53533338 دبیرستان پسرانه شاهد -جنب آموزش و پرورش -خیابان انتظام مرودشت فارس 515

 331 55543533 محله مرغاب ابتداي بلوار رسالت -قادرآباد  مشهدمرغاب فارس 513

 331 55353384 جنب بنیاد شهید-خیابان شهید باهنر ممسني فارس 510

 331 35855353 هنرستان دكتر حسابي-فلكه گاز مهر فارس 513

 331 38335381 -3 میمند خ تختي اداره آموزش وپرورش  میمند فارس 518

 331 33853555 جنب پارک كودک  -آموزشگاه شهید اكبري  -بلوار ولي عصر  ني ريز فارس 514

 358 33338081-33333541 قزوين 1ستاد مركزي ناحیه  -جنب پمپ بنزين  -فلكه مادر  -بلوار شهید بهشتي -قزوين  قزوين 1ناحیه  قزوين 553

 358 35853353 اداره آموزش و پرورش شهرستان آبیک -بلوار شهید باهنر  -میدان معلم  -آبیک  آبیک قزوين 551

 358 33353351 اداره آموزش و پرورش اسفرورين -اسفرورين ، بلوار بسیج ، جنب مسجد صاحب الزمان )عج(  اسفرورين قزوين 555

 358 33555333 قزوين 5ستاد مركزي ناحیه  -نبش كوچه كوثر -خیابان طالقاني -قزوين  قزوين 5ناحیه  قزوين 553

 358 35538131 مديريت اموزش و پرورش شهرستان البرز -الوند ، بلوار معلم   البرز قزوين 555

 358 5-35555151 بويین زهرا بلوار آزادگان اداره آموزش و پرورش بويین زهرا قزوين 553

 358 4-33335548 خرمدشتاداره آموزش و پرورش  -جنب درمانگاه -خ معلم  -خرمدشت  خرمدشت قزوين 550

 358 33055353 آباداداره آموزش و پرورش ضیا -بلوار امام روبروي دادسرا  ضیاآباد قزوين 553

 358 33308531 مدرسه فاطمیه كوگیر )طارم( -جاده قزوين رشت روستاي كوگیر سفلي 33كیلومتر  طارم قزوين 558

 358 33315535 اداره آموزش و پرورش الموت غربي -نیروي انتظامي رازمیان روبروي پاسگاه  الموت غربي قزوين 554

 358 33055355 اداره آموزش و پرورش الموت شرقي -خیابان اصلي -معلم كاليه الموت شرقي قزوين 533

 358 35055133 اداره آموزش و پرورش آوج -جنب مسجد علي ابن ابیطالب  -خ امام خمیني -آوج آوج قزوين 531

 358 33555334 خ بلوار امام خمیني)ره( چهارراه دخانیات -تاكستان تاكستان قزوين 535

 358 35513053 اداره آموزش و پرورش شال -خیابان شهید كالنتري -بلوار امام خمیني -شال شال قزوين 533

 358 3333400 نوابخانه معلم  -جنب دانشگاه فرهنگیان كوچه شهید حدادي -نواب صفوي-قزوين قزوين قزوين 535

 358 33353330 خانه معلم فردوسي -خ فردوسي روبروي بیمارستان مهرگان  قزوين قزوين 533

 سالن ورزشي امجدي -میدان روح اله روبروي بیت امام خمیني)ره(  )اصلي(1ناحیه  قم 530
33353340 – 33353833 - 

33333338 
353 

 جنب خانه معلم شماره دو 53)شهید لواساني (نبش كوچه خیابان ساحلي  ناحیه  ا )فرعي( قم 533
33311883 -  33313335 -  

33351310 
353 



 )اصلي( 5ناحیه  قم 538
دبیرستان شاهد حضرت رقیه -میدان سعیدي  انتهاي خیابان ايستگاه راه آهن سمت چپ روبروي انبار توشه 

 )س(
30338031 353 

 353 38833014 مدرسه ايثار -سمت راست -بريدگي اول -بلوار دانش -شهرک صادقیه -جاده اراک  )فرعي( 5ناحیه  قم 534

 353 38013433 مدرسه انقالب اسالمي - 55بلوار حضرت معصومه )س( كوچه -انتهاي خیابان امامزاده ابراهیم )فرعي( 5ناحیه  قم 553

 353 30003834 دبیرستان امام حسن مجتبي )ع( -انصارالحسین )ع(  بلوار شهید عابدي  نرسیده به فلكه-میدان آزادگان  3ناحیه  قم 551

 353 35431185 دبیرستان شاهد صاحب الزمان   -  33بلوار امین  نبش كوچه  5ناحیه  قم 555

 383 33103353 میدان سهروردي دانشگاه فرهنگیان، شهید مدرس -سنندج سنندج كردستان 553

 383 33535135 سنندج 1خیابان شهیدنمكي )پايین ترازمیدان مادر( دبستان پسرانه ساعي، اداره آموزش و پرورش ناحیه  سنندج 1ناحیه  كردستان 555

 383 413 33305 سنندج 5میدان كوهنورد دبیرستان دخترانه نسیبه، اداره آموزش و پرورش ناحیه  سنندج 5ناحیه  كردستان 553

 383 35511455 يادگارامام ربروي مسجدتوحیدشهرک توحیددبستان  بانه كردستان 550

 383 30553331 شهرک دانشگاه روبروي اداره ي گاز دبستان پسرانه ي رسالت سقز كردستان 553

 383 38355353 مديريت آموزش وپرورش شهرستان ديواندره-بلوارشهیديوسفي ديواندره كردستان 558

 383 30055133 اداره ي آموزش وپرورش زيويه كردستان 554

 383 38553313 بلوارامام روبروي فرمانداري ،مديريت آموزش وپرورش شهرستان بیجار بیجار كردستان 533

 383 33535353 خیابان ابوذرسه راهي مالک اشترخانه معلم قروه كردستان 531

 383 33515338 طاهرهانتهاي خیابان شهیداشرفي اصفهاني ،دبیرستان شبانه روزي  سريش آباد كردستان 535

 383 38555533 مركز شبانه روزي كوثر-خیابان شهیدشريفي-ياسوكند كراني كردستان 533

 383 33151333 اداره ي آموزش وپرورش شهرستان دهگالن-خیابان پاسداران دهگالن كردستان 535

 383 33355353 نمونه ي انديشه دبیرستان دخترانه-روبروي مسجدحسینیه-خیابان امام خمیني كامیاران كردستان 533

 383 33035533 اداره ي آموزش وپرورش موچش  كردستان 530

 383 35853353 میدان شهیدمرادي ، دبیرستان دخترانه شهیده سمیه سروآباد كردستان 533

 383 433053 33 شهرشويشه،بلوارمعلم )اداره ي آموزش وپرورش ( كالترزان كردستان 538

 383 35351533 دبستان شهید بروجردي-جنب ساختمان مديريت آموزش وپرورش -میدان جهاد مريوان كردستان 534

 335 55583135 اداره آموزش وپرورش ارزوئیه كرمان 503

 335 35385311 اداره آموزش وپرورش انار كرمان 501

 335 55553015-15 بلوار شهید باهنر اداره آموزش وپرورش بافت كرمان 505



 335 33353331 - 5 خیابان معلم اداره آموزش وپرورش بردسیر كرمان 503

 335 55515331 میدان امام حسین اداره آموزش وپرورش بم كرمان 505

 335 53515810 شهريور دبیرستان دوره اول شهید مصطفي خمیني 13خیابان  جیرفت كرمان 503

 335 33533003 اداره آموزش وپرورش چترود كرمان 500

 335 33301303 مركز آموزش رفاهي خیابان امام راين كرمان 503

 335 55535333 خیابان آيت اله خامنه اي دبیزستان اباصالح رابر كرمان 508

 335 33355883 خیابان امام دبستان ياس نبي راور كرمان 504

 335 53300353 اداره آموزش وپرورش رودبار كرمان 533

 335 35501314 بلوارمدرس نبش میدان بسیج اداره آموزش وپرورش رفسنجان كرمان 531

 335 55333348 خیابان آيت اهلل خامنه اي دبیرستان نورالهدي ريگان كرمان 535

 335 33555383- 1 خیابان شهید توكلي اداره آموزش وپرورش زرند كرمان 533

 335 55535315 وپرورشبلوار سردار جنگل اداره آموزش  -1شماره  سیرجان كرمان 535

 335 55533504 چهارراه فرهنگ كانون شهید هاشمي نژاد -3شماره  سیرجان كرمان 533

 335 35133354 خیابان ولي عصراداره آموزش وپرورش سیرجان كرمان 530

 335 33331334 شهدادابتداي جاده كرمان راهنمايي شبانه روزي كوثر -1شماره  شهربابک كرمان 533

 335 33303533 مجتمع رفاهي فرهنگیان سیرچ -5شماره  شهداد كرمان 538

 335 53541410 میدان شاهد اداره آموزش وپرورش شهداد كرمان 534

 335 53343334 شبانه روزي كوثر عنبرآباد كرمان 583

 335 55583335 اداره آموزش وپرورش فارياب كرمان 581

 335 53341138 اداره آموزش وپرورش فهرج كرمان 585

 335 53535143 خیابان ولي عصر دبیرستان فاطمبه قلعه گنج كرمان 583

 335 35345503 خیابان امام حسین اداره آموزش وپرورش كهنوج كرمان 585

 335 33543035 بلوار امام دبستان پروين اعتصامي كشكوئیه كرمان 583

 335 33333458 اداره آموزش وپرورش كوهبنان كرمان 580

 335 33333838 میدان امام اداره آموزش وپرورش گلباف كرمان 583

 335 53333508 دبیرستان مهر ماهان كرمان 588



 منوجان كرمان 584
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 دخترانه تدبیر( 
35355303-35333434 335 

 335 33535333353-35353510 هنرستان مدرس 5خیابان پاسداران جنب اداره آموزش وپرورش ناحیه 1ناحیه كرمان 543

 335 35103341 اداره آموزش وپرورش 5ناحیه كرمان 541

 335 55533133 دبیرستان فرزانگان نوق كرمان 545

 383 38534341 بهمن/پژوهش سراي دانش آموزي55راه بلوار شهید بهشتي/سه  كرمانشاه  1ناحیه  كرمانشاه 543

 383 38343583 میدان سپاه پاسداران / انتهاي بلوار جام جم / دبیرستان نمونه بعثت كرمانشاه  5ناحیه  كرمانشاه 545

 383 38303333 بلوار شهید بهشتي / روبروي پااليشگاه / تاالر شهید بهشتي كرمانشاه  3ناحیه  كرمانشاه 543

 383 53533835 خیابان راه كربال / روبروي اداره آموزش وپرورش / خانه معلم اسالم آبادغرب كرمانشاه 540

 383 55555333 خیابان راه كربال / پشت فرمانداري / اداره آموزش و پرورش سرپل ذهاب كرمانشاه 543

 383 55553333 بلوار راه كربال / اداره آموزش و پرورش  قصرشیرين كرمانشاه 548

 383 53553538 بهمن / چهارراه حافظ / حافظ جنوبي / اداره آموزش و پرورش 55میدان  گیالنغرب كرمانشاه 544

 383 35055135 بلوار راه كربال / دبیرستان آزادگان ماهیدشت كرمانشاه 333

 383 53055830 بلوار شهید يعقوب نژاد / جنب بخشداري / دبیرستان الزهرا  حمیل كرمانشاه 331

 383 53355035 بلوار راه كربال / اداره آموزش و پرورش داالهو كرمانشاه 335

 383 53585354 خیابان آموزش و پرورش / دبیرستان كاردانش مهر گواور كرمانشاه 333

 383 53355338 خیابان امام خمیني ) ره ( / دبیرستان امام خمیني)ره( گهواره كرمانشاه 335

 383 50353350 میدان شهداء/جنب بسیج / دبیرستان شهید كاوه مرادي  روانسر كرمانشاه 333

 383 50555533 ابتداي بلوار بیمارستان حضرت رسول  / دبیرستان معراج  جوانرود كرمانشاه 330

 383 50153118 بلوار جانبازان / نرسیده به ساختمان دادگستري / ساختمان كمیته امداد پاوه كرمانشاه 333

 383 50535333 میدان شیخ احمد / روبروي بخشداري / اداره آموزش و پرورش باينگان كرمانشاه 338

 383 50355553 میدان معلم/ جنب مخابرات / اداره آموزش و پرورش ثالث باباجاني كرمانشاه 334

 383 50555313 میدان معلم / اداره آموزش وپرورش  نوسود  كرمانشاه 313

 383 53885354 خیابان كارخانه قند/دبستان ترانه هدايتي بیستون كرمانشاه 311

 383 58355185 میدان امام )ره(/ اداره آموزش وپرورش صحنه صحنه كرمانشاه 315

 383 58531333 بلوار فلسطین/جنب مسجد جواد االئمه )ع(/ دبیرستان بعثت سنقركلیايي كرمانشاه 313



 383 38533038 روستاي كركسار دينور كرمانشاه 315

 383 58553581 3میدان بسیج/ روبروي پارک دانشجو/ دبستان شهداي والفجر كنگاور كرمانشاه 313

 383 53155533 خیابان امام ) ره (/ جنب اداره آموزش و پرورش/ دبیرستان الزهرا  هرسین كرمانشاه 310

 335 35053185 واحد تعاون-اداره آموزش و پرورش شهرستان باشت -معلم خیابان  -باشت  باشت كهگیلويه و بويراحمد 313

 335 35855438 دبیرستان دخترانه هاجر  -فلكه مركزي  -خیابان امام خمیني -لیكک  بهمئي كهگیلويه و بويراحمد 318

 335 35543313 اداره آموزش و پرورش چاروسا  -خیابان معلم -قلعه رئیسي چاروسا كهگیلويه و بويراحمد 314

 335 35303833 اداره آموزش و پرورش چرام  -خیابان تختي  -بلوار شهید مطهري  -بلوار شهید دستغیب -چرام چرام كهگیلويه و بويراحمد 353

 335 335551331 آموزش و پرورش شهرستان دنا  -خیابان شهید مطهري  -سي سخت  دنا كهگیلويه و بويراحمد 351

 335 35504838 دبیرستان كار دانش مطهر -خیابان پارک جنگلي  -دهدشت  دهدشت بويراحمدكهگیلويه و  355

 335 35500444 ديشموک بلوار شهید مدرس میدان ورودي شهرجنب اداره آموزش و پرورش هنرستان امیر كبیر ديشموک كهگیلويه و بويراحمد 353

 335 35553300 فروردين 15دبستان  -جنب پارک شهرداري -شهداي هفت تیربلوار  -گچساران گچساران كهگیلويه و بويراحمد 355

 335 35505135 خوابگاه شبانه روزي الزهراء  -روبروي اداره ثبت احوال لنده  -خیابان امام خمیني -لنده  لنده كهگیلويه و بويراحمد 353

 335 33583333 لوداب اداره آموزش و پرورش -گراب  -لوداب  لوداب كهگیلويه و بويراحمد 350

 335 33585533  -اداره آموزش و پرورش مارگون -مارگون مارگون كهگیلويه و بويراحمد 353

 335 33533454 مدرسه نمونه توحیدي -زاده عبداهلل جنب امام -جاده آبشار  -ياسوج  ياسوج كهگیلويه و بويراحمد 358

 313 33358833 اداره آموزش و پرورش آزادشهر-ملي روبروي بانک -خیابان گرگان آزادشهر گلستان 354

 313 35350453 اداره آموزش و پرورش شهرستان آق قال 15خیابان باهنر جنوبي خوش گلدي  آق قال گلستان 333

 313 35555334 اداره آموزش و پرورش بندرتركمن–جنب بانک ملي مركزي -خیابان سید قطب -بندرتركمن بندرتركمن گلستان 331

 313 35305514 شهید خرمنگدا –انتهاي بلوارامام خمیني)ره(  بندرگز گلستان 335

 313 33885335 شبانه روزي نیكان  -روبروي بهداري  -رامیان خیابان امام  رامیان  گلستان 333

 313 5053-33805050 بینبه خان به بین دور میدان حكیم میرفندرسكي دبیرستان شبانه روزي امام علي ع خان رامیان  گلستان 335

 313 33843808 طالقاني-دبستان امیركبیر -جنب پل هوايي عابر پیاده -خیابان امام  -دلند  رامیان  گلستان 333

 313 35533555 آباد كتولاداره آموزش و پرورش علي –جنب اداره گاز -بلوار معلم  علي آباد كتول گلستان 330

 313 35530313 ساختمان اداره مخابرات -خیابان اصلي  -آباد فاضل علي آباد كتول گلستان 333

 313 35335484 كردكوي خیابان ولي عصر)عج(جنب مدرسه وحدت)اموزش و پرورش قديم( كردكوي  گلستان 338

 313 33551353 خیابان شهید بهشتي مديريت آموزش و پرورش شهرستان كالله كالله  گلستان 334



 313 33835333 مديريت اموزش و پرورش گالیكش-جنب بانک ملي-خ شريعتي-گالیكش گالیكش  گلستان 353

 313 35553110 نمونه ايرانشهر –جنب مديريت آموزش و پرورش گرگان  -خ فلسطین  -گرگان  گرگان  گلستان 351

 313 35505310 آموزشگاه انديشه  -بندرتركمن  گمیشان گلستان 355

 313 33555383 اداره آموزش و پرورش گنبدكاووس -خیابان طالقاني غربي گنبد كاووس  گلستان 353

 313 33535513 تپهاداره آموزش و پرورش مراوه –روبروي سپاه  _خ شهید مدني -مراوه تپه  مراوه تپه  گلستان 355

 313 33551333 اداره آموزش و پرورش مینودشت –خیابان ولیعصر روبروي پمپ بنزين  مینودشت  گلستان 353

 313 35353533 باشگاه فرهنگیان گرگان - 40عدالت  -بلوار ناهار خوران  گرگان گلستان 350

 313 33333153 باشگاه گنبد –اول شهرک فرهنگیان  -خیابان فرهنگ  -گنبد كاووس  گنبد  گلستان 353

 313 55830488 دبستان استثنائي عدالت -جنب حوزه علمیه  -خرمشهر بلوار  -فلكه گاز  آستارا گیالن 358

 313 55153305 اداره آموزش و پرورش -خیابان فرهنگ  آستانه اشرفیه گیالن 354

 313 55385833 مدرسه امام خمیني )ره( -روبروي بخشداري -چهار راه پارک-خیابان پرستار اطاقور گیالن 333

 313 3-55358440 دبیرستان شبانه روزي فاطمیه -جنب پمپ بنزين  -لگموج  -املش املش گیالن 331

 313 55335333 مدرسه شهید سماک-میدان شهداي كريم بخش  -بندر انزلي  بندرانزلي گیالن 335

 313 55535158 دبستان سمیه-جنب شهرداري-تالش تالش گیالن 333

 313 55305358 خانه معلم تولمات -انتظامي  روبروي پاسگاه نیروي-تولم شهر  تولمات گیالن 335

 313 55005330 اداره آموزش وپرورش -خیابان وحدت اسالمي -خیابان امام  چابكسر گیالن 333

 313 35501833 اداره آموزش و پرورش -خیابان طالقاني -خشكبیجار خشكبیجار گیالن 330

 313 35555345- 35553433 اداره آموزش و پرورش  -خمام  خمام گیالن 333

 313 55585333 شبانه روزي كوثر ديلمان -انتهاي خیابان گلبانگ  -خیابان امام خمیني -ديلمان  ديلمان گیالن 338

 313 35085533 تبدايي مهدي رحماني توتكابن -شهر توتكابن -بخش رحمت آباد -شهرستان رودبار  رحمت آباد گیالن 334

 313 3304-55333013 خیابان آيت ا.. خامنه اي جنب آتش نشاني  اداره آموزش وپرورش رحیم آباد رحیم آباد رحیم آباد گیالن 303

 313 55055440 جنب آموزش وپرورش -میدان نماز رضوانشهر گیالن 301

 313 8-35055530 اداره آموزش و پرورش رودبار -پشت نیروي  انتظامي  -خیابان شهید يونس رودباري -خیابان امام  رودبار گیالن 305

 313 55553483 اداره آموزش و پرورش رودبنه -روبروي زمین ورزشي -بلوار دكتر حشمت -رودبنه رودبنه گیالن 303

 313 55055345- سالن اجتماعات كانون كوثر -آموزش و پرورش  5ساختمان شماره -میدان شهرداري  رودسر گیالن 305

 313  35353553- 35355533 اداره آموزش و پرورش سنگر -جنب ساختمان قديم بانک ملي  -خ امام خمیني -سنگر سنگر گیالن 303



 313 55353053 مدرسه برزو شريفي -جنب استخر  -روبروري آموزش وپرورش قديم  -خ امام   سیاهكل گیالن 300

 313 35385513 اداره آموزش و پرورش شفت -خیابان هفده شهريور  -شفت  شفت گیالن 303

 313 55351331 مدرسه نرجس -روبروي سید جعفر آقا  -خیابان جعفري  -صومعه سرا  صومعه سرا گیالن 308

 313 35013335 اداره آموزش و پرورش عمارلو 5فاز -جیرنده عمارلو گیالن 304

 313 35353333- مدرسه توحید -روبروي بانک كشاورزي شعبه مركزي  -میدان پاسداران-فومن فومن گیالن 333

 313 55085181 اداره آموزش وپرورش كالچاي -تقاطع خیابان معلم -میدان معلم  كالچاي گیالن 331

 313 35333333 اداره آموزش و پرورش كوچصفهان -خیابان مطهري غربي  كوچصفهان گیالن 335

 313 55333133 مركز آموزشي رفاهي)خانه معلم(  -كومله كومله گیالن 333

 313 5-55855535 اداره آموزش و پرورش-جنب بخشداري-بندركیاشهر كیاشهر گیالن 335

 313 55533848 هنرستان سهروردي -میدان ابريشم  -الهیجان  الهیجان گیالن 333

 313 35535534 مدرسه امام حسن عسگري -خیابان استاد معین -بلوار شهید  بهشتي لشت نشاء گیالن 330

 313 55334345 فرزانگان -جنب بهزيستي  -كمر بندي شهید عبدالكريمي  -لنگرود  لنگرود گیالن 333

 313 55003338 اداره آموزش و پرورش -خیابان شهید بهشتي  ماسال گیالن 338

 313 33333133 دبیرستان ابوريحان -جنب فروشگاه رفاه -میدان فرهنگ رشت1ناحیه گیالن 334

 313 33350355 دبیرستان شهید بهشتي -اداره كل آموزش و پرورش استان گیالن میدان فرهنگ جنب  رشت5ناحیه گیالن 383

 300 33353334 دبیرستان امیر كبیر -چهار راه فرهنگ میدان تختي  خرم آباد 1ناحیه  لرستان 381

 300 33311110 خ علوي كوچه مسجد دبیرستان صديقه كبري)س( خرم آباد 5ناحیه  لرستان 385

 300 55333505 خ مدرس اداره آموزش و پرورش بروجرد بروجرد لرستان 383

 300 53350110 خ ساحلي اداره آموزش و پرورش الیگودرز الیگودرز لرستان 385

 300 53550311 اداره آموزش و پرورش دورود 14بلوار معلم نبش معلم  دورود لرستان 383

 300 35555303 زينبیهتیر میدان شهیدبهشتي مدرسه  3خ  پلدختر لرستان 380

 300 35353035 چهار راه معلم اداره آموزش و پرورش الشتر الشتر لرستان 383

 300 35355403 بلوار شهید بهشتي اداره آموزش و پرورش نورآباد نورآباد لرستان 388

 300 35033315 خ سپاه اداره آموزش و پرورش كوهدشت كوهدشت لرستان 384

 300 53555335 بلوار ولیعصر)عج( اداره آموزش و پرورش ازنا ازنا لرستان 343

 311 55558311 -13 اداره آموزش و پرورش  -جنب اداره آب و فاضالب  -میدان قائم  آمل مازندران 341



 بابل مازندران 345
 311 35543503 میدان واليت –بابل 

 بابلسر مازندران 343
 311 33534305 ورودي كانون دانش آموزي  )فجر( 30جنب پاسداران  –روبروي رستوران وارش  –خیابان پاسداران 

 بلده مازندران 345
 311 55013515 مدرسه شهید ناطق نوري –جنب اداره آموزش و پرورش -بلده  

 بند پي شرقي مازندران 343
 311 35355503 اداره آموزش و پرورش

 بند پي غربي مازندران 340
 311 35355511 اداره آموزش و پرورش –خوشرودپي 

 بهشهر مازندران 343
 311 35353351 مركز آموزش و رفاهي –روبروي شركت بهپاک  -نژادبلوار شهید هاشمي

 بهنمیر مازندران 348
 311 33331151- 33335303 اداره آموزش و پرورش –خیابان  امام 

 تنكابن مازندران 344
 311 35345333 تنكابن ولي اباد –مدرسه راهنمايي شاهد پسر 

 تنكابن مازندران 033
 311 35335883 جنب شهرک فرهنگیان–شیرود  –مدرسه راهنمايي شهید شیرودي 

 جويبار مازندران 031
 311 55355551 جنب داروخانه دكتر هنري –جويبار 

 چالوس مازندران 035
 311 35555383 1كوچه بینش  –چالوس میدان معلم 

 چالوس مازندران 033
 311 35033333 نمايندگي آموزش و پرورش -مرزن آباد 

 چمستان مازندران 035
 311 55003534 اداره آموزش و پرورش

 چمستان مازندران 033
 311 55035535 مدرسه شهید شهسواري الويج

 چهاردانگه مازندران 030
 311 33555543 خیابان معلم–میدان معلم  –كیاسر 

 دودانگه مازندران 033
 311 33053803 فريم شهر –اداره آموزش و پرورش 

 رامسر مازندران 038
 311 33553113 هنرستان حاج عباس حريري –جنب ايران خودرو  5كمربندي  فاز  –بلوار امام خمیني 

 ساري ناحیه يک مازندران 034
 311 33335840 جنب ترمینال گرگان –بلوار امام رضا  -نمازخانه مدرسه ارشاد  

 ساري ناحیه يک مازندران 013
 311 33535588 خیابان فرهنگ اداره آموزش و پروش

 ساري ناحیه دو مازندران 011
 311 33348330 آبان 54دبیرستان  –جنب عمارت شهرداري  –بلوار آزادي 

 سوادكوه مازندران 015
 311 55553333 جنب بانک رفاه –پل سفید  –سوادكوه 

 سوادكوه شمالي مازندران 013
 311 55553313 اداره آموزش وپرورش -خ شهید تیموري  

 عباس آباد مازندران 015
 311 35055831 اداره آموزش و پرورش

 عباس آباد مازندران 013
 311 35035533 دبیرستان شهید قاضي –كالرآباد 

 فريدونكنار مازندران 010
 311 33004131 جاده سوته آموزشگاه شهید نجاتبخش –میدان درناا 

 قائم شهر مازندران 013
 311 55335354 روبروي فرمانداري –خ ساري 



 كالردشت مازندران 018
 311 35053335 مجتمع رفاهي آموزشي فرهنگیان –خ ورزش  –الهو  –كالردشت 

 سیمرغ مازندران 014
 311 55331833 روبروي مركز بهداشت –خیابان امام 

 گلوگاه مازندران 053
 311 35003345 اداره آموزش و پرورش -جاده سراسري

 الريجان مازندران 051
 311 3335533 - 53335544 اداره آموزش و پرورش الريجان –شهر گزنگ –جاده تهران به آمل  83كیلومتر 

 میاندرود مازندران 055
 311 33885331 اداره آموزش و پرورش –سورک 

 نكا مازندران 053
 311 35335330 اداره آموزش وپرورش -خیابان انقالب  

 نور مازندران 055
 311 55383330 گروههاي آموزشي –جنب استخر الغدير  –خ امام 

 نوشهر مازندران 053
 311 35331553 جنب استاديوم ورزشي شهدا –نوشهر 

 هراز )محمودآباد ( مازندران 050
 311 55355303 طبقه فوقاني فروشگاه فرهنگیان –روبروي مصال  –خ معلم 

 شهید چمران رامسر مازندران 053
 311  33530415ـ 5543 جاده رشت  3رامسر ـ كیلومتر 

 مجتمع خزر آباد  ساري مازندران 058
 311 33535143ـ  8 پالژ وزارت كشورساري ـ میدان خزر ـ جاده فرح آباد ـ به سمت جاده دريا ـ جنب 

 311 33535533 به سمت جاده پالژها -جاده فرخ آباد  -میدان فرخ آباد  -ساري  ها سارياردوگاه جوانه مازندران 054

 380 34180530403و34180530434 اراک، میدان سرداران)دروازه تهران(، نبش خیابان دكتر حسابي، دبیرستان شاهد حاج عراقچي ناحیه يک اراک  مركزي 033

 خ آيت اله كاشاني، روبروي مسجد سیدها، داخل بن بست سالن شهید شمسي پور ،اراک اراک 5ناحیه  مركزي 031
341854و34388335353و35515833

34344  
380 

 380 55551331 ساوه، بلوار شهید بهشتي، ابتداي جاده نور علي بیک، مديريت آموزش و پرورش ساوه مركزي 035

 380 34333431118و53554333 خرداد، جنب مسجد الحسین، آموزشگاه الغدير 13محالت، خ  محالت مركزي 033

 380 55535353 دلیجان، خیابان امام خمیني)ره( ،  بلوار معلم ، مديريت آموزش وپرورش  دلیجان مركزي 035

 380 50555303 خرداد 13شهداي خرداد، آموزشگاه  13خمین، میدان  خمین مركزي 033

 380 55315533 نوبران ، بلوار امام خمیني)ره(،  جنب اداره آموزش و پرورش ، دبیرستان فاطمیه  )تهذيب(.  نوبران مركزي 030

 380 33535508و33535545 كمیجان، خیابان شهید مصطفي خمیني ، مديريت آموزش وپرورش كمیجان  مركزي 033

 380 33355003 خرداد 13فرمهین، خ استاد واشقاني، جنب سازمان تبلیغات اسالمي كوچه ياس، مدرسه راهنمايي بنیاد  فراهان مركزي 038

 380 38553585 شازند، خیابان شهدا ، خ منابع طبیعي، مديريت آموزش وپروش   شازند  مركزي 034

 380 53550311 مامونیه،  خ امام خمیني )ره (بعد از میدان گلها، آموزش و پرورش  زرنديه مركزي 053

 380 38553355 هندودر، خیابان آموزش وپرورش، خ ولي عصر)عج(، مديريت آموزش و پرورش سربند سربند مركزي 051

 380 30533533 رفاهي فرهنگیانتفرش، خیابان شهیدباهنر، كوچه شهید ناصراسماعیلي، مجتمع آموزشي و  تفرش  مركزي 055



 380 33055331 خنداب، جنب مديريت آموزش وپرورش ، مدرسه شبانه روزي حضرت ابوالفضل )ع( خنداب مركزي 053

 380 33555344 آشتیان، بلوار امام خمیني )ره (، مديريت آموزش وپرورش   آشتیان  مركزي 055

 330 33081503 ايثار )اتوبوسراني ( جنب نمايندگي سايپا دبیرستان دخترانه صفارزاده بلوارامام خمیني خیابان ناحیه يک هرمزگان 053

 330 33333545 میدان شهداء بلوار پاسداران مدرسه شهید علي رضايي ناحیه دو هرمزگان 050

 330 33553501 بلوارولي عصر نرسیده به چهارراه پرديس كانون فرهنگي  شهید ذاكري قشم هرمزگان 053

 330 33503555 درگهان ابتداي بلوار خلیج فارس  روبروي پمپ بنزين دبیرستان نمونه خوارزمي قشم  هرمزگان 058

 330 555333333 سفین  میدان الرک روبروي بانک صادرات مدرسه پروين اعتصامي كیش هرمزگان 054

 330 33353353 وپرورش شهابسوزا میدان امام خمیني  جنب درمانگاه اداره آموزش  شهاب هرمزگان 033

 330 33555335 خیابان امام خمیني نبش میدان جمهوري اسالمي بندرخمیر هرمزگان 031

 بندرلنگه هرمزگان 035
خیابان شهید بهشتي روبروي اداره میراث فرهنگي ،گردشگري وصنايع دستي  مركز آموزشي وتوانبخشي 

 مشكالت يادگیري 
55555883 330 

 330 55353538-55355508 بستک ـ بلوار پاسداران ـ روبروي كالنتري مديريت آموزش و پرورش شهرستان بستک بستک هرمزگان 033

 330 55583355 چارک خیابان فلسطین روبروي بخشداري   شیبكوه هرمزگان 035

 330 55055815 خیابان شهیدبهشتي روبروي پارک شهروند اداره آموزش وپرورش پارسیان پارسیان هرمزگان 033

 330 55553833 میدان واليت خیابان ملت اداره آموزش وپرورش میناب میناب هرمزگان 030

 330 55335135 بلوارمعلم   جنوبي اداره آموزش و پرورش سیريک سیريک هرمزگان 033

 330 55351441 پرورش جاسکخیابان شهید بهشتي)فرمانداري( ساختمان گروههاي آموزشي اداره  آموزش و  جاسک هرمزگان 038

 330 55885515 بلوار شهداجنب بانک كشاورزي پژوهش سراي دانش آموزي شهید احمدي روشن  رودان هرمزگان 034

 330 55833315-55833585 زيارتعلي اداره آموزش و پرورش رودخانه هرمزگان 003

 330 33551300 شهیدمجیدحسن زاده هنرستان بنت الهدي صدرچهارراه كمیته امداد روبروي سالن  حاجي آباد هرمزگان 001

 381 31-33115533 چهار باغ، اداره آموزش و پرورش شهرستان اسد آباد اسدآباد همدان 005

 381 35335131 بلوار شهید بهشتي اداره آموزش و پرورش شهرستان بهار  بهار همدان 003

 381 35453833 تويسركان ابتداي بلوار سركان دبیرستان نمونه شهید بهشتي  تويسركان همدان 005

 381 35133553 اداره آموزش و پرورش منطقه جوكار جوكار همدان 003

 381 33355133 فیروزان، اداره آموزش و پرورش منطقه خزل خزل همدان 000

 381 3055304 مدرسه شبانه روزي عفاف -جنب مسجد جامع -سه راهي قروه درجزين   رزن همدان 003



 381 85340035 سامن انتهاي بازار امام )ره( روبروي ساختمان بسیج اداره آموزش و پرورش سامن همدان 008

 381 30553501 مدرسه شبانه روزي  نور   -جنب مخابرات –بلوار شهید مفتح  –دمق  سردرود همدان 004

 381 30850303 خیايان امام خیابان معلم داره آموزش و پرورش شهرستان فامنین فامنین همدان 033

 381 30503333 اداره آموزش و پرورش قروه  –بلوار شهید مفتح  –دمق  قروه درجزين همدان 031

 381 35333533 منطقه قلقلرود دبیرستان امام خمیني )ره( قلقلرود همدان 035

 381 38505081 اداره آموزش و پرورش منطقه قهاوند قهاوند همدان 033

 381 33550331 میدان امام حسین ،انتهاي شهرک سپاه )خانه معلم( كبودر آهنگ همدان 035

 381 33555330 آموزشگاه شهید رجائي جنب پاسگاه انتظامي -علیصدر–گل تپه  گل تپه همدان 033

 381 35353530 معصوم 15اموزشگاه  5اي جنب بخشداري كوچه وحدت آيت اله خامنه اللجین بلوار اللجین همدان 030

 381 33358831 بلوار انقالب اداره آموزش و پرورش شهرستان مالير مالير همدان 033

 381 33533315 خیابان معلم  اداره آموزش و پرورش شهرستان نهاوند  نهاوند همدان 038

 381 35558535 همدان بلوار زينبیه كوچه سبدبافان )تاالر پیام(دبیرستان قدس همدان 1ناحیه  همدان 034

 381 35351383 خیابان طالقاني چهار راه امیر كبیر دبیرستان دخترانه مهديه  همدان 5ناحیه همدان 083

 ناحیه يک يزد 081
مدرسه راهنمايي دخترانه اسالم -بهارانخیابان -قبل از دروازه قران -بلوار آيت اهلل فقیه خراساني )جاده سنتو(

 پور
33513533 333 

 333 13-38501310 بلوار دانشجو روبروي پارک شادي دبیرستان دخترانه شاهد افشار ناحیه دو يزد 085

 333 35558330 كانون مدرس-چهارراه سعدي -خیابان سعدي-اردكان  اردكان يزد 083

 333 35331433 مدرسه شهید زارعي فلكه نماز -خیابان سنتو  میبد يزد 085

 333 35333133 میدان مهديه آموزشگاه فرصت   میبد يزد 083

 333 1-33534553 مدرسه شاهپوري-خیابان امام خمیني-فلكه ورودي زارچ -اله آباد  زارچ يزد 080

 333 35055333 دبستان امام-حسینیه امام -میدان امام تفت يزد 083

 333 35350333-35358333 دبیرستان نمونه دولتي ابن سینا-امام خمیني  بلوار مهريز يزد 088

 333 35305533 دبیرستان متوسطه دوره اول شهداي شمسي-روستاي شمسي-جاده میبد يزد اشكذر يزد  

 333 35355513 اداره آموزش و پرورش-فلكه ورودي اشكذر اشكذر يزد 084

 333 5-35853331 اداره آموزش و پرورش-بلوار امام خمیني  ابركوه يزد 043

 333 35555333 جنب مديريت آموزش و پرورش -میدان بهارستان-بلوار انقالب بافق يزد 041



 333 35533333 اداره آموزش و پرورش-جنب اداره پست-خیابان شهید بهشتي بهاباد يزد 045

 333 35335344 مركز آموزشي رفاهي فرهنگیان-نهر مسیح غربي خاتم يزد 043

 333 35033388 اداره آموزش وپرورش-میدان معلم-خیابان امام خمیني نیر يزد 045

 333 35383334 هنرستان عفت -3كوچه شقايق -مروست خیابان جمهوري مروست يزد 043

 

 

 


