
تلفنپايگاه اسكانرديف

4135537200-4135537343ستاد اسكان مركزي1

4133294503(ع)ستاد اسكان ولیعصر2

4133827365ستاد اسكان ائل گلی3

4143229300سراب 4

4152244017میانه5

4137625004عجبشیر6

4133222206اسكو7

4142053490جلفا8

4142258924مرند9

4143332700بستان آباد10

4152723124چاراويماق11

4144443049كلیبر12

4152372123كندوان13

4137825577ملكان14

4144622201خداآفرين15

4144554133ورزقان16

4144224771اهر17

4137744158بناب 18

4137413373مراغه 19

4152322055كاغذكنان20

4152628503هشترود21

4142422560شبستر22

4134222199آذرشهر23

4144262113هوراند24

4143433972هريس 25

4144522550خاروانا26

4142522599صوفیان 27

4142575470تسوج 28

415242228تركمانچاي 29

كوچه شهید دشتی خوابگاه مركزي- روبروي بانک سپه–خیابان امام -شهرستان هشترود

اداره آموزش و پرورش  - جنب شهرداري-خیابان امام-  شهرستان شبستر

مدرسه فاطمیه  - خیابان امام فلكه ساعت پايینتر از نیروي انتظامی- شهرستان آذرشهر

خیابان معلم میدان امام حسین مدرسه سمیه-شهرستان  هوراند

مدرسه حضرت معصومه  –خیابان دانشسرا  –بخش تركمانچاي 

1398اطالعات  پايگاه هاي اسكان سراسر كشور نوروز 

آذربايجان شرقي

نشاني پايگاه

خیابان  ارتش جنوبی اول خیابان نیروي انتظامی  مركز دايمی اسكان فرهنگیان   

دبیرستان المهدي –خیابان فرهنگیان -شهرستان كندوان

بعدازسه راهی ولی عصركوچه كريم خان  دبستان شهید مدرس–دروازه تهران 

مدرسه شاهد ساالر شهیدان (ع)میدان امام رضا  (ائل گلی)تبريز خیابان شهید باكري 

اداره آموزش و پرورش- پايین تر از بیمارستان امام-خیابان امام خمینی-شهرستان سراب

اداره آموزش و پرورش- خیابان شهید رحیمی–میدان نماز - شهرستان میانه

اداره آموزش و پرورش-خیابان امام –شهرستان عجبشیر 

اداره آموزش و پرورش  - جنب كتابخانه شهید مطهري-فلكه امام-شهرستان اسكو

اداره آموزش و پرورش  - خیابان امام روبري مصال-هاديشهر-شهرستان جلفا

اداره آموزش و پرورش  - میدان معلم-خیابان معلم-شهرستان مرند

اداره آموزش و پرورش  - چهار راه مولوي-شهرستان بستان آباد

آقاي اسد گلستانی-مدرسه راهنمايی زينبیه- خیابان امام-شهرستان چاراويماق

دبستان شهدا-نرسیده به اداره تامین اجتماعی - خیابان فرمانداري-شهرستان كلیبر

پايین تر از فرمانداري –خیابان امام - شهرستان هريس

دبیرستان دخترانه -شهرک ولیعصر-شهرستان ملكان

روبروي اداره پشت خانه معلم-خمارلو- شهرستان خداآفرين

خانه معلم-روبروي فرمانداري-شهرستان ورزقان

مدرسه شهید باهنر- خیابان شهید رضايی-نرسیده به سرباز خانه-شهرستان اهر

جنب مدرسه چمران-خیابان شهید نويدي-خیابان شهید رجايی-شهرستان بناب

شهرک ولیعصر خیابان پروين اعتصامی بیست متري استاد شهريار نرسیده به سه راهی آزادي باشگاه رفاهی فرهنگیان مراغه -مراغه

خیابان امام بلوار وحدت دبیرستان امام خمینی- آقكند- شهرستان كاغذكنان

آموزشگاه شهید وطن خواه –خیابان امام  –بخش خاورانا 

مدرسه شهید ابراهیم زاده  –خیابان ايراوانی  –خیابان بسیج  –بخش صوفیان 

كوچه طاهري  –خیابان حاج مومن  –خیابان شهید مطهري  –بخش تسوج 



4152662080نظركهريزي 30

4134521016گوگان 31

4144474233عشايركلیبر32

4133412203ايلخچی33

4132444403خسروشاه 34

4143452644خواجه 35

4143362528تیكمه داش 36

4143123285مهربان 37

46227747-044بوكان1

34284910-044پلدشت2

4237903-044پیرانشهر3

45525634-044تكاب4

34262878-044چالدران5

36725350-044چايپاره6

63239181-044خوي7

44323026-044سردشت8

35223066-044سلماس9

46328646-044شاهین دژ10

34271265-044شوط11

34223130-044ماكو12

42443963-044مهاباد13

45224248-044میاندوآب14

35663202-044نقده15

1-32758110-044(ناحیه دو)شهرستان ارومیه 16

14533716488ناحیه 1

24533354856ناحیه 2

4532582411ارشق3

4532743620اصالندوز4

4532652431انگوت5

4532825093بیله سوار6

4532727200پارس آباد7

اردبیل میدان ارتش روبروي اداره كل آب و فاضالب

بزرگراه شهدا جنب منبع آب روبروي دانشگاه شاهد

اداره آموزش و پرورش

میدان امام روبروي دادگاه مدرسه شبانه روزي المهدي

خیابان امام مديريت آموزش و پرورش

اداره آموزش و پرورش

روبروي بیمارستان امام خانه معلم 

هنرستان قدس –خیابان شهید بهشتی  –بخش خسروشاه 

جنب پاسگاه مدرسه عترت  –بخش خواجه 

اردبيل

مديريت آموزش و پرورش شهرستان شوط -  خیابان شهید بهشتی 

بشگوزجنب ماشین شويی مدرسه حجاب

بلوار بسیج، باغ اسماعیل آقا، دبیرستان شبانه روزي امین االسالم

روبروي شبكه بهداشت- خیابان پاسداران 

خانه معلم- جنب اداره ثبت احوال - خیابان دهخدا - قند و شكر   (واليت  )متري 32  

بلوارشهید رجايی پشت پارک ساعت مجتمع ورزشی شهید رجايی 

دبیرستان آيت اهلل خامنه اي-  بخش نظر كهريز 

دبیرستان الزهرا –خیابان امام -  بخش گوگان 

بلوار غدير خم دبیرستان شبانه روزي تربیت 

بلوار ساحلی ، مركز آموزشی كودكان با نیاز هاي ويژه شهید رجايی

بلوار بسیج انتهاي خیابان شهید صیاد شیرازي

خیابان بهشتی جنب شهرداري

مديريت آموزش و پرورش تكاب -  خیابان انقالب شمالی

آذربايجان غربي 

هنرستان واليت  –بلوار استاد شهريار  –بخش تیكمه داش 

میدان ارسباران جاده هريس دبیرستان مردانی آذر

مدرسه شهدا –دهستان قره قیه - بخش آبش احمد –شهرستان كلیبر 

مدرسه جامی –جنب اداره آموزش و پرورش  –خیابان هفت تیر  –بخش ايلخچی 

تقاطع خیابانهاي آزادگان و سید صدرالدين

(س)مدرسه شبانه روزي حضرت خديجه -بطرف چالدران - خیابان بسیج 

بلوار عطار نیشابوري جنب دفتر امام جمعه  خانه رياضی

خیابان وحدت نبش پاساژ اشكانی ساختمان خانه معلم

خیابان چمران كوي قائم مدرسه دخترانه ام البنین 



4532427200خلخال8

4532483494خورش رستم9

4532222766سرعین10

4532463281شاهرود11

4532882487جعفر آباد12

4532924542كوثر13

4532623002گرمی14

4532551970مشگین شهر15

4532282313نیر16

4533672636هیر17

4532322150نمین18

4532512417الهرود19

32213916-31ستاد اسكان ويژه1

32330119-31پايگاه شماره يک2

32663347-31پايگاه شماره دو3

03136202016-03136202010پايگاه شماره سه4

34540052-31پايگاه شماره چهار5

34335552-31پايگاه شماره پنج6

03135210242-03135210276پايگاه شماره شش7

42274449مهردشت8

54372910-31زواره9

54246082-31اردستان10

24343043-36امامزاده11

45822053-31برخوار12

57523662-31بوئین ومیاندشت13

446322540-31خوروبیابانک14

46342836-31خوروبیابانک15

3142222113-03142222111تیران وكرون16

3157722490-03157722446چادگان17

46653029-31جرقويه سفلی18

33770770-31خمینی شهر19

57228584-31فريدن20

اصفهان

آموزشگاه شهید ابراهیمی الهرود جاده قوتور سويی

مديريت آموزش و پرورش شهرستان كوثر

خ امام روبروي شهرداري ساختمان مركز رفاهی

فرهاديان خیابان سعدي جاده موئیل روبروي دانشگاه پیام نور

خیابان امام میدان بسیج مديريت آموزش و پرورش

ورودي شهر مدرسه شهید باكري هیر

خیابان امام مديريت آموزش و پرورش

دبستان فتوحی- میدان امام خمینی 

مديريت آموزش وپرورش-خ شهید فائق-خ امام 

اداره آموزش وپرورش-خ امام -بادرود

اداره آموزش و پرورش-بلوارآيت اله طالقانی-دولت آبادبرخوار

اداره آموزش وپرورش-جنب مصالي نمازجمعه- بوئین ومیاندشت

دبیرستان سعدي-ابتداي بلوار ارتش- سه راه حكیم نظامی

دبیرستان امام خمینی- روبروي ترمینال - خیابان كاوه 

(عج) دبیرستان شاهد حضرت مهدي 19كوچه  –جنب بوستان مادر - خ كاوه

هنرستان شهید چمران-جنب بانک سپه-بعد از هتل نگین -خ جی غربی

اداره آموزش وپرورش-سايت اداري مهردشت 

ستاد نعمت بخش-روبروي شب نشین- ابتداي خ آتشگاه

اداره آموزش وپرورش- خ شهید مطهري

دبیرستان مالک اشتر چالما كندي

روبروي مخابرات جنب مدرسه عفت كوچه بهادر رمضانی

هشتجین خ هاشمی نژاد دبیرستان فاطمه الزهرا

خ دانش جنب خانه معلم روبروي مركز بهداشت 

اداره آموزش و پرورش

خیابان باغ گلدسته بلوار هشت بهشت جنب بیمارستان خورشید

خیابان شمس آبادي جنب بنیاد شهید

(2)روبروي قصر گل دبستان حسین امین - خیابان بزرگمهر 

اداره آموزش وپرورش- خور 

آموزشگاه هاجر جندق- خیابان اتاق درس- جندق- خور

اداره آموزش وپرورش-بلوارامام خمینی

اداره آموزش وپرورش-خ فرهنگ-خ دهه فجر

خیابان شهرداريروبه روي ارگ تاريخی-بلوار امام خمینی



57776000-31خوانسار21

53662549-31سمیرم22

57482538-31گلپايگان23

542409590-31مباركه24

45422007-31میمه25

46257012-31نايین26

45225220-31شاهین شهر27

53332143-31دهاقان28

52272733-31زرين شهر29

46533055-31جرقويه علیا30

53239057-031شهرضا31

3157592030-03157592029فريدونشهر32

55316560-31كاشان33

46424170-031كوهپايه34

42627143-31نجف آباد35

54229135-31نطنز36

46484272-31(ورزنه)بن رود37

54754467-31آران وبیدگل38

46402310-31جلگه39

3137420833-03137420828فالورجان40

37224900-31پیربكران41

52622282-31فوالدشهر42

52503885-31باغبهادران43

9185553286-090113115539-02632522131(ستاد مركزي)فاتحی 1

09123621665-33419764-02633419763باشگاه پیشكسوتان2

09193606255-02637722415مديريت آموزش و پرورش اشتهارد3

9192720920-02644238838مديريت آموزش و پرورش ساوجبالغ4

44724858-02644722828مديريت آموزش و پرورش طالقان5

09124614163-02645360018مديريت آموزش وپرورش نظرآباد6 نظرآباد تقاطع شهید شیرودي و شهید بهشتی

(ره)میدان امام خمینی - شهرک سازي - طالقان

خامنه اي اداره آموزش و پرورش.. بلوار آيت ا

خامنه اي.. میدان معلم بلوار آيت ا- اشتهارد 

(دانش)بلوار ارم بلوار شهید دشتبان زاده - كرج مهرشهر

رفاهی قلم- بلوار ولی عصر جنب مركز آموزشی  (كاج)بلوار بسیج - عظیمیه - كرج

اداره آموزش وپرورش- جنب نیروي انتظامی-بلوارشهیدصادقی

اداره آموزش و پرورش- میدان معلم

اداره آموزش و پرورش- ۱۱كوچه - جنب دادگستري- بلوار سلمان فارسی

كوهپايه بلوارشهید بهشتی كوچه بسیج كوي شهیدان اسالمی

خیابان شهیدمدرس دبستان ارمغان- بلوار عالمه طباطبائی _زرين شهر

اداره آموزش وپرورش- خ استقالل - حسن اباد

كارخانه نوين. بطرف میدان حر. خیابان شهید بهشتی .شهرضا میدان شهدا

اداره آموزش وپرورش- خ نواب صفوي

بلوار خاندايی خ شهید تابنده .(جنب دانشگاه پیام نور  )خ پیام . (ع)كاشان بلوار امام رضا

دبیرستان فاطمه زهرا- بلوارشريعتی

دبیرستان شريعتی- روبروي بانک كشاورزي- خ انقالب اسالمی

 (دبیرستان عطار سابق )خانه معلم  (عج)خیابان ولی عصر 

اداره آموزش وپرورش- بلوارانقالب

نرسیده به میدان شهرداري روبروي مديريت آموزش و پرورش شاهین شهر دبیرستان توحید - بلوار امام خمینی ره 

البرز

ايالم 

8433336310

بلوار دانشگاه-میدان سردار شهید آقابابايی-هرند

مديريت آموزش وپرورش- جنب پل جديد- خ فرهنگ

خیابان شهید بهشتی كوچه دانش اداره آموزش وپرورش

دبیرستان بنیانیان  جنب اداره آموزش و پرورش - روبروي ترمینال

اداره آموزش و پرورش-خ جامی-باغبهادران 

اداره آموزش و پرورش- روبروي فرمانداري- خ دكتر شريعتی

دبستان مرتضايی فرد- روبروي بانک ملت- بلوارطالقانی

مدرسه ادب- میدان آزادگان

خیابان شهید صدوقی مدرسه شهید محمدي - میدان معلم- شهرک امام جعفرصادق-ورزنه 

مديريت آموزش و پرورش(ع)آبدانان میدان امام حسینشهرستان آبدانان3

شهرستان ايالم1

شهرستان ايوان2

ايالم میدان شهیدكشوري ابتداي بلوار مدرس مديريت آموزش وپرورش شهرستان ايالم

8433230227خیابان امام مديريت آموزش و پرورش  شهرستان ايوان-ايوان
8433622177



118433773440

148434343466

7733322168بوشهر1

7734225000

7734342346

7734822460آبپخش3

7733122575
77331448989
7733243155
7733272110

7735329710دشتی6
7737222125

7737252480

7735222960تنگستان8

7734852128شبانكاره9

7734834249سعدآباد10

7733833228بندرريگ11

7735312108كاكی12

7737263436عسلويه13

7735232154دلوار14

7735428336دير15

7735456290بردخون16

7722824432خارگ17

7737633173جم18

1038-34223747

شهرستان آبدانان3

شهرستان دره شهر4

مديريت آموزش و پرورش(ع)آبدانان میدان امام حسین

دره شهر بلوار سیمره كوي طالقانی جاده اصلی دره شهر به پلدختر

شهرستان مهران7

شهرستان ملكشاهی8

مهران بلوار امام خمینی مديريت آموزش و پرورش

ملكشاهی بلوار امام روبروي پمپ بنزين

شهرستان دهلران5

شهرستان بدره6

دهلران خیابان پاسداران جنب سپاه قديم

بدره مديريت آموزش و پرورش شهرستان بدره

منطقه زرين آباد

منطقه چوار12

ابتداي بلوار شهريار اداره آموزش و پرورش زرين آباد

(بركت)چوار  بلوار شهید  هزاوه  مدرسه ابتدائی رسالت

شهرستان سیروان9

شهرستان چرداول10

لومار میدان معلم مديريت آموزش وپرورش شهرستان سیروان

سرابله خیابان شهیدرجايی مديريت آموزش وپرورش

8433822239

8433852441

8434723810

8434222670

8433622177

8435222627

8433722272

8435722212

  بلوار ملت اداره آموزش و پرورشبروجن

8432723655

8433753673

بوشهر

چهارمحال و بختياري 

منطقه موسیان13

منطقه هلیالن

موسیان خ دانش اداره آموزش و پرورش موسیان

هلیالن شهر توحید اداره آموزش و پرورش هلیالن

اداره آموزش و پرورش- بلوار كشاورز- سعدآباد

اداره آموزش و پرورش- میدان معلم- بندرريگ 

اداره آموزش و پرورش- خیابان دانش آموز - كاكی 

اداره آموزش و پرورش- پشت دفتر امام جمعه - بلوار امام - عسلويه 

دبیرستان شهید بهشتی- رو به روي داروخانه - دلوار 

دبستان آيت اهلل سعیدي- میدان امام حسین - دير

اداره آموزش و پرورش- میدان نجات الهی - بردخون

اداره آموزش و پرورش- جنب بهداري - خیابان طالقانی- خارگ

مديريت آموزش و پرورش- بلوار ولیعصر - جم 

دشتستان
مدرسه سیزده آبادن- خیابان دانش آموز- برازجان 

مدرسه ام البنین دالكی- جنب كالنتري - خیابان شهدا- دالكی 

كانون كوثر- خیابان امام- بوشهر 

2

اداره آموزش و پرورش- بلوار انقالب- آبپخش

مدرسه امیرالمومنین- خیابان جمهوري جنب ترمینال- گناوه
دانشگاه پیام نور- بلوار امام حسین - ورودي جاده خوزستان- گناوه

گناوه 4

سالن دبیرستان صدف- آبان13خیابان- ديلم 
ديلم 5

روبروي بخشداري- نمايندگی آموزش و پرورش- امام حسن

اداره آموزش و پرورش- خیابان شفیق- بلوار بسیج- خورموج

مديريت آموزش و پرورش- بلوار امام خمینی- كنگان 
مدرسه نمونه حضرت زينب- سیراف 

كنگان 7

مدرسه نمونه حضرت زينب- خیابان جهاد كشاورزي

اداره آموزش و پرورش- جنب شهرداري شبانكاره- بلوار امام خمینی 



2038-34342140

3038-33622004

4038-33632055

5038-33333570

6038-34446470

7038-34622956

8038-33333570

9038-34462252

10038-33522221

11038-33229293

12038-32622526

13038-32642035

14038-34482774

15038-34498248

16038-34642557

17038-32251018

18038-34352084

19038-33442135

33340027-038مجموعه ورزشی شهداي دانش آموزي20

21038-33723751

5632222195بیرجند1

4-05632622191نهبندان2

5632522485قاين3

5632900024سرايان4

5632723929فردوس5

5632743400(اسالمیه  )فردوس 6

5632825451طبس7

5632842098(ديهوک  )طبس 8

5632784483بشرويه9

5632852525دستگردان10

05632123410 -05632123570درمیان11

5632501217زيركوه12

5632662393سربیشه13

5632474935خوسف14

خیابان شهیدباهنر خانه معلماردل

كوهرنگ
خانه معلم-  كوهرنگ جنب آبشار تونل اول 

  بازفت  روبروي پمپ بنزين

میدان قدس دبستان شاهد- شهركرد  شهركرد1  ناحیه 

 دبیرستان كار ودانش الزهراخانمیرزا

  اداره آموزش وپرورش  سامان

 میدان قدس دبستان شاهد شهركرد2ناحیه 

دبیرستان دانش جنب آموزش و پرورش لردگان

دبیرستان هجرت - CNG بلوار ولی عصر جنب گندمان

فالرد
  مال خلیفه اداره آموزش وپرورش

فالرد پل قرح

مدرسه بنت الهدي-   میدان امام بلداجی

خانه معلم - (ع)  نبش میدان امام حسین فارسان

كیار
شلمزار هنرستان فرزانگان روبروي مسجد امام حسین

مدرسه نرجس - ناغان خیابان امام خمینی

شهركرد بلوار فارابی خ شهدا

خانه معلم -بلوار كشاورزبن

خراسان جنوبي 

پ .میدان جهاد  ساختمان سابق اداره كل آ- شهركرد عشاير

اداره آموزش و پرورش- شهر سرخونمیانكوه

 سورشجان بلوار انقالب  اداره آموزش و پرورشالران

مديريت آموزش وپرورش - جنب مجموعه ورزشی شهید تختی (ره )بلوار امام خمینی 

هنرستان رسالت - خیابان شهید اسد زاده - میدان ابوذر 

                      (خانه معلم  ) مركز آموزشی رفاهی فرهنگیان 2بسیج - بلوار بسیج 

 (خانه معلم  )ساختمان استیجاري فرمانداري 

 كانون امیدهاي انقالب18نبش شهید مطهري - خیابان شهید مطهري : 1پايگاه شماره 

هنرستان شهید قويم  (ره  )خیابان امام خمینی -  باغشهر اسالمیه  : 2يايگاه شماره 

دبیرستان كوثر- بلوار امیر المومنین  - طبس میدان شهید فهمیده : 1پايگاه شماره 

دبیرستان شبانه روزي اسماء - بلوار جهاد - شهر ديهوک : 2      پايگاه شماره 

دبستان دخترانه شاهد- روبروي پارک شهر - بلوار انقالب اسالمی  - بشرويه 

دبیرستان دوره دوم امام رضا ع  - (ع)بلوار امام رضا - عشق آباد 

مديريت آموزش وپرورش - خیابان معلم -  اسديه  

مديريت آموزش وپرورش - خیابان معلم -  حاجی آباد 

آموزشگاه زهرا براتیان- خیابان شهید حسینی - سربیشه 

دبیرستان شهید مصطفی خمینی- خیابان شهید فهمیده 



-05132220010-05132218902(1ثامن)مشهد 1

05133441119-05133441118(2ثامن)مشهد 2

2-05138462991(3ثامن)مشهد 3

05136109230-05136109054(4ثامن)مشهد 4

05133640620-05133690550(5ثامن)مشهد 5

5138785001(6ثامن)مشهد 6

36048004-05136092527(7ثامن)مشهد 7

5137670048(8ثامن)مشهد 8

5157221961گناباد9

09155588719-05134526922سرخس10

9306733959چناران11

5146232177درگز12

09155811486-05147236963قوچان13

09153715011-05144244010سبزوار14

5155250383كاشمر15

51433341810نیشابور16

43333885-05142249070نیشابور17

5134724463كالت18

05156527939-09157596181بجستان19

05154524392-09354587852تايباد20

5143224878زبرخان21

5134622581فريمان22

9150584500میان جلگه23

5155421481بردسكن24

05154222022-05154222021خواف25

5156222347رشتخوار26

5144923630داورزن27

9159301503جلگه رخ28

5155824375كوهسر خ29

5145621089جغتاي30

5145023726خوشاب31

5153725457زاوره32

دبیرستان آزرم- حدفاصل میدان راه آهن و چهارراه راه آهن- بلوار شهید كامیاب 

دبستان خیبر - 68 (ع)انتهاي امام رضا - (ع)خیابان امام رضا 

آموزشگاه توكلی زاده - 11روبرو نامجو- بلوار نامجو- میدان جهاد- بزرگراه كالنتري

خیابان دانشگاه ، هنرستان شهید فهمیده

مركز رفاهی معلم- 1خ طالقانی

اداره آموزش و پرورش- خ طالقانی 

آموزشگاه طلیعه (نبش چهارراه دوم - 23امامت )قبل از چهارراه اول - 24آزادي- بلوار آزادي 

(مصلی نژاد)آموزشگاه حضرت خديجه - 6بلوار ولی عصر- 3توس- بلوار توس

مركز رفاهی فرهنگیان- 3خیابان سعدي

دبستان حاتمی - 5 و 3بین فرامرز - بلوارفرامرز عباسی- (به طرف حرم مطهر)میدان استقالل  

(تكتم)آموزشگاه حشمتی  - 18وحدت - بلوار وحدت

1جنب پرديس شهید هاشمی نژاد نبش كاوه - میدان جمهوري اسالمی

اداره آموزش و پرورش- كالت نادر

 فرهنگیان2مركز آموزشی رفاهی شماره - روبروي بیمارستان آيت اهلل مدنی

بلوار شهداي نیروي انتظامی، خ عمار ياسر، دبیرستان حضرت خديجه

2جنب بقعه رضوي، آموزشگاه نور ايمان 

اداره آموزش و پرورش- خ شهید بهشتی

اداره آموزش و پرورش- خ شهید جعفري- میدان امام خمینی

مدرسه نمونه محبی- میدان باغرود

مركز رفاهی فرهنگیان- جنب سالن معلم- بعد از فرمانداري- جاده آسیابی

هنرستان محموديه خیامی- جنب هتل كاملیا- بلوار سربداران

مركز رفاهی فرهنگیان- جنب اداره آموزش و پرورش - میدان شهید غالمی

هنرستان بنت الهدي- جنب سالن ورزشی- رباط سنگ

دبیرستان فاطمه الزهرا- نرسیده به میدان - خ معلم- ريوش

میدان آموزش و پرورش، اداره آموزش و پرورش

اداره آموزش و پرورش- (ع)خیابان امام رضا- سلطان آباد

دبیرستان نمونه شايستگان- 9خ امام رضا - دولت آباد

دبیرستان شهید واعظی- اداره آموزش و پرورش میان جلگه- عشق آباد

اداره آموزش و پرورش- میدان فرهنگ - (ع)بلوار امام رضا

اداره آموزش و پرورش- بلوار فردوسی

2هنرستان عترت - (ع)بلوار امام رضا

آموزشگاه رادمنش- نبش میدان شهدا- (ع)خیابان امام رضا

خراسان رضوي



05152527111-12تربت جام33

5152235074تربت حیدريه34

5156727660مه واليت35

5143522237شهرفیروزه36

09159271029-05154825447باخرز37

5134222712طرقبه و شانديز38

5153233081كدكن39

9153812535نوخندان40

5133523211احمدآباد41

5145222102جوين42

5157725896خلیل آباد43

5123224060رضويه44

09157053578-09390723074سرواليت45

5144723304ششتمد46

5152753290صالح آباد47

5138325833گلبهار48

1058-37222701

2058-32221710-14

3058-32272023

4058- 36225302

5058- 36422300

6058-32500105

7058-32923122

6153320023آبادان1

6153392360اروند كنار2

6135561073كارون3

6152624042امیديه4

6143620324انديكا5

6142638145انديمشک6

16133332361اهواز 7

26134443104اهواز8

اداره آموزش و پرورش -میدان جانباز 

دبیرستان نمونه دولتی موعود-پشت پارک شقايق -6مدرس -بلوار مدرس 

اداره آموزش پرورش سابق-آموزشگاه شاهد حضرت رقیه - خیابان شهید هاشمی نژاد 

اداره آموزش و پرورش- طرقبه

اداره آموزش و پرورش

ورودي شهر، پشت سالن ورزشی، خوابگاه شبانه روزي شهید صیاد شیرازي

اداره آموزش و پرورش- شهر ملک آباد

خ معلم، مدرسه دخترانه فرزانگان

معلم سرا- خ شهیدبهشتی 

چهارراه فرهنگ، مديريت آموزش و پرورش

اداره آموزش و پرورش- خ شهید بهشتی- فیض آباد

اداره آموزش و پرورش- خ كمال الملک- شهر فیروزه

آموزشگاه شهیددهقان- جنب اداره آموزش و پرورش - (ره)خ امام خمینی

اداره آموزش و پرورش -(ره)خ امام خمینی

اداره آموزش و پرورش- شهرک رضوي- جاده سرخس

شبانه روزي انديشه- روستاي عبداهلل گیوي - (ره)شبانه روزي امام خمینی - شهرچكنه

مدرسه شهید باهنر- خ جهاد 

اداره آموزش و پرورش

مديريت آموزش و پرورش بجنورد -چهار راه جواد االئمه - انتهاي خیابان شهید بهشتی 

اداره آموزش پرورش شهرستان جاجرم - روبروي پارک شهر - خیابان شهید باهنر 

هنرستان دخترانه حضرت معصومه-ابتداي خیابان پاسداران -  میدان شهداء 

اداره آموزش و پرورش شهرستان فاروج - میدان آزادي 

اداره آموزش و پرورش- 5خ نرگس- خ بهار- شهیر جديد گلبهار

خراسان شمالي

خوزستان

كوي كارگر جنب استاديوم تختی بلوار پرويز دهداري كانون آزادگان 

جنب درمانگاه والفجر (س)آموزشگاه حضرت زينب  –میدان مركزي 

اسفراين

بجنورد

جاجرم

شیروان

فاروج

گرمه 

مانه و سملقان

شهريورآموزشگاه استثنايی يگانه 17كوي (چهارشیر )میدان شهید بندر

مدرسه راهنمايی ابوالفضل-نبش پل ششم– (ع)بلوار امام علی 

دبیرستان حضرت زينب قلعه خواجه اداره آموزش وپرورش انديكا

پژوهش سراي خواجه نصیرالدين طوسی–جنب اداره مخابرات -جاده انقالب 

 (س)امانیه  خیابان دز غربی هنرستان حضرت آمنه 

اداره آموزش و پرورش  اسفراين- خیابان امام خمینی 



36132935034اهواز9

46133374378اهواز10

6143642922ايذه11

6143725543باغملک12

6136782546هويزه13

6136772020بستان14

6152226505بندرامام15

6152731181بهبهان 16

6153525041خرمشهر17

6142222098دزفول18

6136749240دشت آزادگان19

6143684077دهدز20

6152573955هنديجان 21

6143532692رامهرمز22

6152892861زيدون23

6142357602سردشت24

6153728732شادگان25

6143583500هفتگل26

6142824055شوش27

6136220255شوشتر28

6143777756صیدون29

6132259960عشاير30

6136322183گتوند31

6143292265اللی32

6152322544ماهشهر33

6143229023مسجدسلیمان34

6142723531الوارگرمسیري35

6136720288حمیديه36

6143592705رامشیر37

6152662124آغاجاري38

6142894200شاوور39

6136523804باوي40

6133337767اداره كل41

اتوبان آيت اهلل بهبهانی چهارراه آبادان جنب پل عابر پیاده دبیرستان الزهرا

 غربی مدرسه شاهد انصار21 و20 بین خیابان 3فاز- كیانپارس

میدان واليت بلوار مدرس خیابان مولوي اداره آموزش و پرورش ايذه

خیابان ايت اهلل خامنه اي ساختمان نهضت سواد آموزي مركز آموزشی و رفاهی فرهنگیان 

اداره آموزش وپرورش –جنب فرمانداري -شهريور17خیابان 

(عج)خیابان ولی عصر-نبش بنیاد شهید-(ره)بلوار امام خمینی

ضلع غربی جنب پمپ بنزين - خیابان شريعتی

میدان امامزاده خیابان شهید افسانه اداره آموزش و پرورش 

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

اداره آموزش وپرورش –میدان بسیج 

اداره آموزش و پرورش - خیابان امیر كبیر

اداره آموزش وپرورش–خیابان ايثار جنب مخابرات  (ع)خیابان امام رضا 

خیابان بخشداري اداره آموزش و پرورش 

اداره آموزش و پرورش- دستگاه  250  

مجتمع علی ابن ابیطالب –میدان بسیج روبروي ساختمان امور تربیتی 

خیابان امیركبیر نبش خیابان داوودي  دبستان شاهد فجر  

زنجان

جنب بانک ملی –جنب پژوهش سراي امام صادق -بلوار معلم-مالثانی

اداره كل آموزش وپرورش- فلكه ساعت–امانیه : نشانی ستاد مركزي اسكان

دبیرستان فجر– (بهمن22بین مطهري و) متري 45خیابان عدل نبش 

اداره آموزش وپرورش دهدز  –دوراهی سادات حسینی 

اداره آموزش و پرورش دشت آزادگان- خیابان امام خمینی

پشت استاديوم ورزشی شهید غالمپور اداره آموزش و پرورش 

هنديجان شمالی خیابان حجاب اداره آموزش و پرورش

سالن پورياي ولی  - خیابان فرهنگ 

بلوار فتح المبین روبروي اداره آموزش و پرورش مدرسه شاهد نجمه

اداره آموزش وپرورش–خیابان  سعدي

(س)بهمن  مدرسه حضرت زينب 22خیابان 

مدرسه شهید بهمئی –شهرک شهید رجايی 

شهر الوان بلوار واليت خیابان گلستان دبستان شبانه روزي عالمه مجلسی

اداره آموزش وپرورش–خیابان حجاب -خیابان بسیج  

اداره آموزش وپرورش –بعداز سینما دريا - بلوار آيت اهلل طالقانی

فلكه نفتون مدرسه شیخ انصاري 

شهرحسینیه پشت پمب بنزين اداره آموزش و پرورش الوارگرمسیري 



024-33771575زنجان1

024-35226959ابهر2

024-35525051خرمدره2

024-35822366سلطانیه4

024-34224157خدابنده5

024-34333445سجاسرود5

024-34623440بزينه رود5

024-34822445افشار5

024-36222225ماهنشان5

024-36522356انگوران10

024-32823174طارم11

024-36722213ايجرود12

024-36823413حلب13

32623300-024زنجانرود14

9903736414ستاد مركزي1

32226319-023 شهرستان شاهرود2

32232072-023 شهرستان شاهرود3

02332232072 شهرستان شاهرود4

2333465722شهرستان سمنان5

02334244106شهرستان گرمسار6

34520665-023شهرستان گرمسار7

9100352144شهرستان دامغان8

35242902-023شهرستان دامغان9

9058998407شهرستان آرادان10

32523082-023بسطام11

58275062-023بیارجمند12

33658393شهرستان سرخه13

33612755-023شهرستان سرخه14

33626139شهرستان مهديشهر15

32623139شهرستان میامی16

35386449-023امیر آباد17

اداره آموزش وپرورش بسطام-جنب پاسگاه قديم- خیابان كمربندي - بسطام

بیارجمند میدان قدس دبیرستان شبانه روزي فجرنور

مجتمع آموزشی وپرورشی صالحین السجرد

آموزشگاه تومان مديري- سرخه ـ خیابان جهاد 

مهدي شهر ـروبروي دادگاه هنرستان صديقه

آموزشگاه توحید- جنب بیمارستان- (ع)میدان امام رضا-میامی

حائري.. دبیرستان آيت ا-جنب خیابان اصلی -روستاي صیدآباد- امیر آباد 

خیابان سامان خانه معلم (ره)خیابان امام خمینی 

بلوار دانشگاه جنب دانشگاه آزاد

میدان آزادي بلوار آزادي مديريت آموزش وپرورش

كانون حاج رضا دامغانیان -جنب دبیرستان كوثر-میدان كوثر- سمنان

گرمسار میدان معلم اداره آموزش وپرورش

دبیرستان شهداي گمنام-روبروي شهرداري- میدان امام - ايوانكی

ترمینال شهید شاهچراغی- میدان صد دروازه - دامغان

بلوار دانش (ع)میدان امام رضا 

اداره آموزش وپرورش آرادان-خیابان شهید مدرس - آرادان

خانه معلم-اداره آموزش وپرورش 

بخشداري خوابگاه بنت الهدي-دندي خ

خوابگاه ولی عصر خ امام خ بهار -آببر

زرين آباد دبیرستان استاد شهريار

آموزشگاه باقرالعلوم

نیک پی دبیرستان استاد شهريار

سمنان

خیابان سعدي ـ اداره كل آموزش وپرورش استان سمنان- سمنان

هنرستان شهید مطهري (فاتح)میدان جانبازان

بلوار اثیرالدين روبروي اداره برق دبیرستان امام صادق

امام خمینی اداره آموزش وپرورش-خ

جنب كمیته امداد خوابگاه مركزي-جاده قیدار 

خانه معلم- مطهري شمالیروبرور اداره بهزيستی- خ

آموزشگاه الزهرا- امام خمینی اداره آموزش وپرورش-خ

خانه معلم - میدان معلم 

مركز آموزشی ورفاهی- میدان معلم 

زنجان



35354935-023امیر آباد18

33419844-054شهرستان زاهدان1

32226440-054شهرستان زابل2

37224002-054شهرستان ايرانشهر3

37624098-054شهرستان سراوان4

9152701075شهرستان خاش5

35222906-054شهرستان نیک شهر6

35320413-054شهرستان چابهار7

37142017-054شهرستان راسک8

9153470741(كالت)منطقه سرباز9

35382901-054شهرستان كنارک10

544690246مركز آموزشی رفاهی منطقه 1

88400325-788471743مركز آموزشی رفاهی منطقه 2

09384361490-77946871( 8منطقه   )دبستان امامت 3

66197092-966197010مركز آموزشی رفاهی منطقه 4

09302709711-33694488( 15منطقه  )دبیرستان شهداي اطالعات 5

1655662627مركز آموزشی رفاهی منطقه 6

09351486267-09366656675(19منطقه  )مدرسه تشیع7

56347227اسالمشهر1

56320777بهارستان يک2

36035811پا كد شت3

76286001پرديس4

36213592جواد آباد5

76342333دماوند6

56213121رباط كريم7

46506749رودهن8

133756671شهر ري 9

255902082شهر ري 10

46883333شهرقدس11

65227590شهر يار12

روبروي سپاه  (ع)شهر ري، بلوار امام حسین 

 متري انقالب،خ شهید فصیحی 45شهرقدس، 

شهريار،بلوارنواب صفوي

(ع )آزادي ، فاز يک اكباتان ، خ شهید نفیسی ، روبروي مسجد امام رضا 

5خیابان شريعتی ، خ شهید بهشتی ، خ انديشه ، انديشه 

8جنب آموزش و پرورش منطقه   (شهید نگهبان  ) 103يابان دماوند ، بعد از چهارراه خاقانی ، خیابان خ

خیابان آزادي روبروي دانشگاه صنعتی شريف كوچه گرانمايه

خاوران ، خیابان نبرد جنوبی ، خ شهید بقايی ، خ آقاجانلو

3بزرگراه بعثت ، میدان بهمن ، ابتداي بزرگراه شهید تند گويان  پالک 

 كوچه امینی19انتهاي نازي آباد ، اول خیابان بهمنیار جنب اداره آموزش و پرورش منطقه 

شهرستانهاي تهران

(ع)اسالمشهر، میدان نماز ،خ امام حسن مجتبی 

شهرگلستان، شهرک الهیه، بلوار الغدير 

پاكدشت ، بلوار آموزش و پرورش 

7 ، بهشت 4پرديس ، فاز 

جواد آباد، جنب بانک ملی 

 شهرداري 2گیالوند ،دمادشت، ساختمان شماره 

رباط كريم، خ شهید حاج جعفري، روبروي گلزار شهدا 

رودهن، خ مالصدرا ،خ شهید چمران نبش خ استقالل 

شهر ري  خ فدايیان اسالم خ گلشنی 

(پسرانه)7چابهار بلوارشهید ريگی روبه روي دانشگاه دريا نوردي مدرسه كشتیرانی 

مديريت آموزش وپرورش شهرستان راسک-راسک خیابان معلم 

(رستم ماليی)منطقه سرباز آموزشگاه هفده شهريور

(س)دبیرستان خديجه كبري-كنارک خیابان صیاد روبروي نیروگاه گازي 

وخانه معلم2حدفاصل آموزش وپرورش ناحیه-تقاطع مصطفی خمینی وفرهنگ-زاهدان 

زابل خیابان شهید وحید دستجردي جنب آتش نشانی وشوراي شهر ،خانه معلم 

ايرانشهر خیابان شهیددرزاده جنب مديريت آموزش وپرورش دبستان نرجس خاتون

سراوان خیابان انقالب خانه معلم 

خاش خیابان شهیدبهشتی كوچه فرهنگ دبیرستان نرجس

شهرستان نیک شهر دبیرستان خاتم االنبیاء روبروي فلكه بسیج

دبیرستان نظام الملک-روستاي معلمان -اصفهان -جاده دامغان- امیر آباد 

سيستان و بلوچستان 

شهرتهران



56222474فشافويه13

76442964فیروز كوه14

65402500مالرد15

36246386ورامین16

17138612060

27138615379

9172167595ارسنجان3

07153223440-07153223540استهبان4

7152763004اشكنان5

7144521605اقلید6

9178996731اوز7

87144332086

9071-44346161

10071-44387250

11071-44384300

12071-44373258

53892704-071آباده طشک13

7142475120باالده14

7144403926بوانات15

7152553274بیرم16

7136782705بیضا17

52573716-071جويم18

7154234693جهرم19

7132727794خرامه20

071-44452192خرم بید21

7142444341خشت22

7154502714خفر23

7152628502خنج24

257153528422

267153645909

277153673370

7143452450درودزن28

كوچه جنب حوزه علمیه آموزشگاه شهداي عنايت آباد-  آباده ،عنايت اباد

اداره آموزش و پرورش منطقه خشت و كمارج-میدان معلم-كنارتخته

خفراداره آموزش وپرورش

میدان بسیج  بلوار معلم - شهرستان خنج 

داراب ، اداره آموزش وپرورش 

داراب ، جنت شهر، بلوار امام خمینی ، نمايندگی آموزش و پرورش

داراب ، منطقه رستاق ، آموزشگاه شهید اسالمی نسب

شهر رامجرد ، آموزش و پرورش درودزن 

فارس

ارژن

آباده

داراب

دشت ارژن جنب مخابرات 

شهر خانه زنیان بلوار خلیج فارس روبه روي بخشداري

ارسنجان ، خ شهید جعفرحسن شاهی

اداره آموزش وپرورش استهبان- بلوارقايم- استهبان

اشكنان ، بلوار امام

اقلید ، خ شهداي فرهنگی ، اداره آموزش و پرورش 

اوز ، بلوار امام خمینی ، اداره آموزش و پرورش

آباده ، بلوار سلمان فارسی اموزشگاه تالش

ايزد خواست ،بلوار پارسیان خیابان بسیج دبیرستان شهداي بانک تجارت

بهمن، بلوار امام زادگان ، حرم مطهر امام زادگان احمد و جعفر

سورمق، بلوار گلستان خیابان معلم مدرسه جالل ال احمد

آباده طشک خیابان امام خمینی آموزشگاه هاجر

اداره آموزش و پرورش باالده

روبروي پارک شهر - (عج)شهرک ولیعصر- بوانات 

دبیرستان شهید لطفی- روبروي پاسگاه انتظامی - بلوار ورودي - بیرم 

شهر بیضا ، اداره آموزش و پرورش

اداره آموزش و پرورش جويم 

میدان فرهنگ تاالر عالمه امینی  (پاركینگ)جهرم ، چهار راه دفاع مقدس

خرامه ابتداي جاده سروستان اداره آموزش و پرورش

آموزشگاه واليت فقیه-میدان گاز-1ناحیه-صفاشهر

، خ هويزه (ره )فشافويه، بلوار امام خمینی 

خ شهید مالجعفري، نرسیده به راه آهن 

روبروي باغ ملت  (ص)مالرد، بلوار رسول اكرم 

ورامین مجتمع ادارات 



1 -42620670-071دشمن زياري29

7142672007رستم30

7132623060زرقان31

53722616-53720500-071زرين دشت32

36722358-071سپیدان33

44592457-44593211-071سده34

9175574762سرچهان35

7137842541سروستان36

43562081-07143564441سعادت شهر37

53462702-071ششده38

7153433036شیبكوه39

7132343600عشاير40

7152782451عالمرودشت41

07138754060-07138756623فراشبند42

7153683200فرگ43

7153353351فسا44

2012-07138722011-07138723730فیروزآباد45

42415902-07142415040قائمیه46

7154522631قیروكارزين47

7142215856كازرون48

7143633274كامفیروز49

7137822760كوار50

7142434551كهمره51

09171807281-07152449868گراش52

7152854983گله دار53

7152247301الرستان54

7152726073المرد55

7142631429ماهور میالتی56

43234515-071 - 43233558-071مرودشت57

7144497407مشهدمرغاب58

7142540089ممسنی59

7152823682مهر60

38774706-38774081میمند61

اداره آموزش وپرورش ماهورمیالتی

دبیرستان شاهد- خیابان انتظام- مرودشت

محله مرغاب ، بلوار رسالت ،  مدرسه امیر كبیر- قادرآباد 

خیابان شهید باهنر- ممسنی

هنرستان دكتر حسابی

میمند خ تختی اداره آموزش وپرورش 

مديريت اموزش وپرورش قیرو كارزين

كازرون ، خیابان سعدي ، نبش خیابان بسیج

اداره آموزش وپرورش .شهركامفیروز 

هنرستان شهید غفاري (بلوار اصلی شهر  )كوار ، بلوار امام خمینی 

اداره آموزش و پرورش كوهمره نودان

مديريت آموزش و پرورش الرستان- شهرجديد 

پ-میدان دانشجو مديريت آ-المرد

اداره آموزش و پرورش منطقه ششده و قره بالغ

اداره آموزش وپرورش منطقه شیبكوه 

شیراز ، خ معدل ، روبروي دبیرستان شهید بهشتی

دبیرستان واليت-بلوارمعلم-عالمرودشت

فراشبند ، خیابان سپاه ، مديريت آموزش وپرورش

داراب ، فرگ ، شهر دوبرجی

اداره آموزش و پرورش فسا-بلوار شهید بهشتی - فسا 

فیروزآباد ، میدان روزبه ، مديريت آموزش وپرورش

اداره آموزش و پرورش- قائمیه 

زرقان بلوار شهید بخشند خیابان شهید دستغیب هنرستان برادران توكلی 

خیابان شهرداري ، اداره آموزش و پرورش شهرستان زرين دشت 

خیابان ترمینال دبیرستان نرجس.اردكان 

اداره آموزش وپرورش 

اداره اموزش وپرورش - كره اي - سرچهان 

اداره آموزش وپرورش - بلوار واليت -سروستان 

سعادت شهر بلوار غدير اداره آ موزش و پرورش پاسارگاد

(ع)گراش ، دانشكده علوم پزشكی امام جعفرصادق

بلوار كوثر اداره آموزش و پرورش گله دار

مدرسه شهدا-دولت آباد- دشمن زياري 

بابابامیدان ، آموزشگاه شهیدوحیدي



17138335952شیراز ناحیه62

27136230157شیراز ناحیه63

37384890-07137397900شیراز ، میدان دوازده فروردين ، هنرستان فنی شهدا3شیراز ناحیه64

42-407137257440شیراز ناحیه65

57135223222شیراز پايگاه 66

7153823222نی ريز67

33338681-33333291-028ستاد مركزي اسكان ناحیه يک قزوين 1

2832823347آموزش و پرورش شهرستان آبیک2

2835520741اداره آموزش و پرورش اسفرورين3

2833222553ستاد مركزي اسكان ناحیه دو قزوين 4

2833552988ستاد مركزي اسكان ناحیه دو قزوين 5

2832238131اداره اآموزش و پرورش البرز6

2-2834224121اداره اآموزش و پرورش بويین زهرا7

9-2835752498اداره آموزش وپرورش خرمدشت8

2835622023اداره آموزش وپرورش ضیاآباد9

(طارم)10 2833768201مدرسه فاطمیه كوگیر^

2833712202اداره آموزش وپرورش الموت غربی11

2833622742اداره آموزش وپرورش الموت شرقی12

2834622135اداره آموزش وپرورش آوج13

2835222009ستاد اسكان تاكستان14

2834413640اداره آموزش وپرورش شال15

283337966خانه معلم نواب16

2833320036خانه معلم فردوسی17

37732749-1025ناحیه 1

37721516-025 37715574-1025ناحیه 2

36708601-2025ناحیه 3

38873619-2025ناحیه 4

38613903-2025ناحیه 5

36663839-3025ناحیه 6

32922338-4025ناحیه 7

خ فردوسی روبروي بیمارستان مهرگان

قم

كردستان

آموزشگاه كاشف -2معلم  –خیابان معلم 

 جنب تاالر فرهنگیان 25نبش كوچه (شهید لواسانی )خیابان ساحلی 

(س)دبیرستان شاهد حضرت رقیه –روبروي انبار توشه -انتهاي خیابان ايستگاه راه آهن سمت چپ–میدان سعیدي 

سمت راست مدرسه ايثار–بريدگی اول –بلوار دانش –شهرک صادقیه  –جاده اراک 

24كوچه -(س)بلوار حضرت معصومه –انتهاي خیابان امامزاده ابراهیم 

(ع)دبیرستان امام حسن مجتبی  - (ع)نرسیده به فلكه انصارالحسین  –بلوار شهیدعابدي -میدان آزادگان

مدرسه شاهد معرفت - (ساحلی)ابتداي خیابان مصلی  - (شاهد)بلوار انقالب - (ايران مرينوس)فلكه ارتش 

خیابان اصلی-معلم كاليه

جنب مسجد علی ابن ابیطالب- خ امام خمینی- آوج

چهارراه دخانیات (ره)خ بلوار امام خمینی- تاكستان

خیابان شهید كالنتري-بلوار امام خمینی- شال

جنب دانشگاه فرهنگیان كوچه شهید حدادي- نواب صفوي-قزوين

بويین زهرا بلوار آزادگان اداره آموزش و پرورش

جنب درمانگاه-خ معلم - خرمدشت 

بلوار امام روبروي دادسرا 

جاده قزوين رشت روستاي كوگیر سفلی70كیلومتر 

رازمیان روبروي پاسگاه نیروي انتظامی

. بلوار شهید باهنر . میدان معلم . آبیک 

...اسفرورين ، بلوار بسیج ، جنب مسجد صاحب الزمان عج

نبش كوچه كوثر-خیابان طالقانی- قزوين 

خیابان راه آهن كوچه شهید رحیمی جنب مسجد جواد الالئمه- قزوين 

الوند ، بلوار معلم  ،مديريت اموزش و پرورش شهرستان البرز

آموزشگاه شهداي ارتش-بلوار آصف-كوي آزادگان-بلوار مدرس-شیراز

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

جنب بوستان معلم - ابتداي ورودي شهر- بلوار ولی عصر 

قزوين

جنب پمپ بنزين - فلكه مادر - بلوار شهید بهشتی- قزوين 

شیراز ، بلوار امیر كبیر ،  بلوار كاج ، هنرستان دارالفنون 

دبیرستان شهیدان پژمان- بلوار نیايش - شیراز ، بلوار چمران



33234134-087 سنندج1آموزش و پرورش ناحیه 1

33562819-087 سنندج2آموزش و پرورش ناحیه 2

922-34211900شهرستان بانه3

36251527-087شهرستان سقز4

22015-38722325شهرستان ديواندره5

36622157-087منطقه زيويه6

38220716-087شهرستان بیجار7

35232727-087شهرستان قروه8

35421556-087منطقه سريش آباد 9

38423276-087منطقه كرانی10

35121500-087شهرستان دهكالن11

35532955-087شهرستان كامیاران12

35652400-087منطقه موچش13

34822597-087شهرستان سروآباد14

33931303-087منطقه كالترزان15

34521270-087شهرستان مريوران16

42480154-034ارزوئیه 1

34382311-034انار2

14-42427612-034بافت3

42412400-034بافت4

2-33520331-034بردسیر5

44214551-034بم6

44232332-034بم7

43212816-034جیرفت8

33270660-034چترود9

33761060-034راين10

42452005-034رابر11

33724880-034راور12

43366849-034رودبار13

34261519-034رفسنجان14

44360663-034-09215301947ريگان15

33423457-33424462-034زرند16

بلوار معلم اداره آموزش وپرورش

بلوارمدرس نبش میدا ن بسیج اداره آموزش وپرورش

خامنه اي اداره آموزش وپرورش.. بلوار آيت ا

بعد از مسجد امام صادق2كوچه (ذوب آهن)شهرک واليت

 شهريوردبیرستان دور اول شهید مصطفی خمینی17خیابان 

میدان امام حسین اداره آموزش وپرورش

رفاهی -  مركز آموزشی 4خیابان امام خمینی جنب كوچه 

خامنه اي اداره آموزش وپرورش.. خیابان آيت ا

خیابان امام خمینی دبستان ياس نبی

بلوارشهیدباهنر اداره آموزش وپرورش

دبیرستان شهدا-بزنجان 

خیابان معلم اداره آموزش وپرورش

میدان امام حسین اداره آموزش وپرورش1شماره

بلوارامام خمینی هنرستان دخترانه شمس الدينی بخش بروات2شماره 

كرمان

بلوارمعلم اداره آموزش وپرورش 

بلوارآزادگان جنوبی اداره آموزش وپرورش 

خانه معلم سروآباد

دبیرستان سمیه- روبروي مسجد جامع- روستاي نگل

میدان جهاد جنب مديريت آموزش و پرورش مريوان دبستان شهید بروجردي

دبیرستان شبانه روزي كوثر- ياسوكند بلوار شهید شريفی

اداره ي آموزش وپرورش شهرستان دهگالن- خیابان پاسداران

دبیرستان نمونه انديشه- خ امام روبروي كوچه حسینیه جنب شیرينی فروشی پاندا

اداره ي آموزش و پرورش - موچش میدان كشاورز بلوار معلم

(نیايش)دبیرستان راه دانش  (پايین تر از میدان مادر)خیابان شهید نمكی 

میدان كوهنورد دبیرستان دخترانه نسیبه

شهرک توحید دبستان يادگار امام روبروي مسجد توحید

دبستان رسالت- شهرک دانشگاه روبروي شركت گاز - سقز

مديريت آموزش و پرورش شهرستان ديواندره- بلوار شهید يوسفی

اداره ي آموزش و پرورش- شهر صاحب

بلوار امام روبروي فرمانداري، مديريت آموزش و پرورش شهرستان بیجار

خیابان ابوذر- خانه معلم قروه

انتهاي خیابان شهید اشرفی اصفهانی، دبیرستان شبانه روزي طاهره، جنب آموزش و پرورش 



42234714-034سیرجان17

42233501-034سیرجان18

34112025-34135024-034شهربابک19

33751309-034شهداد20

33760250-034شهداد21

33121818-034عشايري22

42452105-034عشايري23

43291916-034عنبرآباد24

43395672-034فارياب25

44281356-034فهرج26

43391108-034قلعه گنج27

43202195-034كهنوج28

34390520-034كشكوئیه29

33495672-034كوهبنان30

32445570-034كرمان31

33752795-034گلباف32

33755006-034گلباف33

33777808-034ماهان34

43301303-034منوجان35

44271389-034نرماشیر36

34160510-034نوق37

8338249812ستاد مركزي استان1

8338249812شهرستان كرمانشاه2

8346222904جوانرود3

8346125794شهرستان پاوه4

8345132964هرسین5

8342231618سرپل ذهاب6

8334622206ماهیدشت7

83446422517نوسود8

8346442315نمايندگی نودشه9

8343223208گیالنغرب10

8348431737سنقر11

    دهستان جوشان آموزشگاه الزهرء2شماره

میدان امام خمینی اداره آموزش وپرورش

(پايگاه)بلوار معلم جنب ناحیه مقاومت بسیج

 آموزشگاه نمونه فرزانگان      - جنب شركت تعاونی فرهنگیان -   بلوار جمهوري 

روبروي مركز درمانی باهنر-هاشمی رفسنجانی... بلوار آيت ا

خیابان ولی  عصر دبیرستان فاطمیه

    مدرسه شهید بمانی1شماره 

بلوار امام خمینی دبستان پروين اعتصامی

هنرستان رسالت-بلوار جمهوري اسالمی

     خیابان انقالب اداره آموزش وپرورش1  شماره 

رابر شهرک شهید تهرانی ابتداي جاده روستاي تذرج 

میدان شاهد اداره آموزش وپرورش

اداره آموزش وپرورش-بلوار دولت

خیابان مهدي اداره آموزش وپرورش

خیابان امام جنب بانک ملی خانه معلم شهرستان قلعه گنج

چهارراه شهربابک دبستان مهديه2شماره

چهاد راه نیروي انتظامی اداره آموزش وپرورش

  شهدادابتداي جاده كرمان دبیرستان دور اول شبانه روزي كوثر1شماره

رفاهی سیرچ-  مجتمع آموزشی 2شماره

كرمان خیابان فیروز ابادمركزآموزشی ورفاهی بهمن بیگی

 بلوار سردار جنگل اداره آموزش وپرورش1شماره

كرمانشاه 

(خانه معلم)بهمن مركز شماره يک آموزشی رفاهی فرهنگیان22كرمانشاه بلوار شهید بهشتی نرسیده به سه راه 

(خانه معلم) بهمن مركز شماره يک آموزشی رفاهی فرهنگیان22كرمانشاه بلوار شهید بهشتی نرسیده به سه راه 

دبیرستا ن معراج- بلوار بیمارستان حضرت رسول –ابتداي شهر  –جوانرود 

مرداد پايین تر از پارک شهید كاظمی مهد كودک شنبان26پاوه خیابان 

خیابان شهید فهمیده دبیرستان دخترانه الزهرا ساختمان واليت (ره)هرسین خیابان امام 

سرپل ذهاب پشت فرمانداري روبري بنیاد مسكن

ماهیدشت دبیرستان آزادگان  خیابان راه كربال جنب بانک كشاورز

نوسود اداره آموزش و پرورش نوسود

نودشه خیابان اصلی مقابل بانک ملی

گیالنغرب چهار راه حافظ خیابان حافظ جنوبی

سنقر بلوار فلسطین جنب مسجد جواد االئمه



8343722035داالهو12

8348722131دينور13

83464722303باينگان14

836724478ثالث باباجانی15

8345622806حمیل16

8346527060روانسر17

8348327592صحنه18

8342423575قصرشیرين19

8348225281كنگاور20

8343742227گهواره21

8345233804اسالم آبادغرب22

8345882349بیستون23

32620182-074باشت1

32822908-074بهمئی2

32293310-074چاروسا3

32363800-074چرام4

334421301 -074دنا5

32269808-074کهگیلویه6

32466999-074دیشموک7

32225066-074گچساران8

32464154-074لنده9

33280330-074لوداب10

33282430-074مارگون11

33347623-074یاسوج12

35728803-017آزادشهر1

34526945-017آق قال2

34424079-017بندرتركمن3

34367175-017بندرگز4

35882502-017رامیان 5

2627-35862626-017رامیان 6

34230444-017علی آباد كتول7

داالهو اداره آموزش و پرورش

دينور منطقه میانراهان

باينگان اداره آموزش وپرورش ربروي بخشداري

ثالث باباجانی میدان معلم بلوار حر پايین تراز بانک ملی

حمیل بلوارشهید يعقوب نژاد جنب بخشداري

روانسر میدان شهدا جنب بسیج مقاومت

صحنه اداره آموزش وپرورش

قصرشیرين خیابان راه كربال میدان مهديه

كنگاور میدان بسیج روبروي پارک دانشجو

گهواره اداره آموزش وپرورش

اسالم آبادغرب  خیابان راه كربال خانه معلم روبروي اداره آموزش وپرورش 

بیستون دبستان ترانه هدايتی جنب اداره آموزش و پرورش 

كهگيلويه و بويراحمد

واحد تعاون-اداره آموزش و پرورش شهرستان باشت- خیابان معلم - باشت 

دبیرستان دخترانه هاجر - فلكه مركزي - خیابان امام خمینی- لیكک 

اداره آموزش و پرورش چاروسا - خیابان معلم -قلعه رئیسی

اداره آموزش و پرورش چرام - خیابان تختی - بلوار شهید مطهري - بلوار شهید دستغیب- چرام

آموزش و پرورش شهرستان دنا  -خیابان شهید مطهري - سی سخت 

دبیرستان نرجس خاتون- خیابان پارک جنگلی - دهدشت 

ديشموک بلوار شهید مدرس میدان ورودي شهرجنب اداره آموزش و پرورش هنرستان امیر كبیر

 فروردين12دبستان - جنب پارک شهرداري- بلوار شهداي هفت تیر- گچساران

خوابگاه شبانه روزي الزهراء - روبروي اداره ثبت احوال لنده - خیابان امام خمینی- لنده 

اداره آموزش و پرورش لوداب- گراب - لوداب 

- اداره آموزش و پرورش مارگون- مارگون

دبیرستان آرمیتا مصلی نژاد- بلوار شهید قرنی - ياسوج 

گلستان

اداره آموزش وپرورش-خیابان شهید بهشتی روبروي بانک ملی 

 اداره آموزش و پرورش شهرستان آق قال14خیابان باهنر جنوبی خوش گلدي 

 خیابان سید قطب مديريت آموزش وپرورش بندرتركمن26خیابان آزادي -بندرتركمن

(پ.مديريت آ)انتهاي بلوار امام خمینی 

شبانه روزي نیكان - روبروي بهداري - رامیان خیابان امام 

خان به بین دور میدان حكیم میرفندرسكی دبیرستان شبانه روزي امام علی ع 

3میدان شهدا خ سیمتري جنوبی فرزانه 



34352804-017كردكوي 8

35441720-017كالله 9

35834700-017گالیكش 10

32243116-017گرگان 11

09364764696-09119756674گمیشان12

33224087-017گنبد كاووس 13

35452210-017مراوه تپه 14

35220571-017مینودشت 15

32545277-017گرگان16

33555147-017 گنبد17

44836988-013دبستان استثنائی عدالت1

42125062-013مديريت آموزش و پرورش 2

09032826051
-42584800-013(ره)متوسطه اول امام خمینی 3

42728995-013دبیرستان شبانه روزي فاطمیه4

44532330-013مدرسه شهید سماک5

44232128-013دبستان سمیه6

44365470-013اداره آموزش و پرورش7

42679276-013اداره آموزش وپرورش8

34461830-013اداره آموزش و پرورش 9

2924 3442-013 دبیرستان كوثر10

42482007-013شبانه روزي كوثر ديلمان11

34682235-013ابتدايی مهدي رحمانی توتكابن 12

3569-42775613-013اداره آموزش و پرورش13

44622996-013رضوانشهر14

34621213-013       31622236-013       اداره آموزش و پرورش15

42442901-013اداره آموزش و پرورش16

   42622092-013 كانون كوثر17

34525227 -013-34522200-013        اداره آموزش و پرورش18

42327625-013مدرسه برزوشريفی19

34784213-013اداره آموزش و پرورش20

44322070-013خانه سنتی گردشگري 21

34613032-013اداره آموزش و پرورش22

خیابان فرهنگ  اول شهرک فرهنگیان- گنبد كاووس 

خانه معلم كردكوي-جنب كانون كوثر (عج)خیابان ولی عصر-كردكوي 

خیابان شهید بهشتی مديريت آموزش و پرورش شهرستان كالله

مديريت اموزش و پرورش گالیكش-جنب بانک ملی-خ شريعتی-گالیكش

دبیرستان ایرانشهر - جنب مدیریت آموزش و پرورش گرگان  - (عج)حد فاصل میدان شهرداری و میدان ولیعصر - خیابان پاسداران 

روربروي آموزش و پرورش شهرستان بندرتركمن/بندرتركمن

خیابان طالقانی شرقی ساختمان آموزش و پرورش

مراوه تپه خیابان شهید مدنی شرقی روبروي سپاه

خیابان ولیعصر روبروي پمپ بنزين 

باشگاه فرهنگیان - 96عدالت - بلوار ناهار خوران 

گيالن

دبستان استثنائی عدالت- جنب حوزه علمیه - بلوار خرمشهر - فلكه گاز 

اداره آموزش و پرورش- خیابان فرهنگ 

خیابان پرستار-(ع)میدان امام علی -اطاقور

جنب پمپ بنزين- لگموج-املش

مدرسه شهید سماک-میدان شهداي كريم بخش - بندر انزلی 

دبستان سمیه-جنب شهرداري-تالش

اداره آموزش و پرورش-كوچه شهید غالمی فر-تولم شهر

خیابان وحدت اسالمی-چابكسر

خیابان طالقانی-   خشكبیجار

جنب اداره آموزش و پرورش 

انتهاي خیابان گلبانک- ديلمان

شهر توتكابن-بخش رحمت آباد -شهرستان رودبار 

جنب آتش نشانی  - خامنه اي.. خیابان آيت ا-رحیم آباد 

دبیرستان شهیدرجايی-جنب اداره آموزش وپرورش 

پشت نیروي  انتظامی- شهید يونس رودباري- خیابان - خیابان امام 

بلوار دكتر حشمت روبروي زمین ورزشی-رودبنه

جنب اداره برق -  آموزش و پرورش2ساختمان شماره -  میدان شهرداري- رودسر

جنب ساختمان قديم بانک ملی- خ امام خمینی- سنگر

جنب استخر پاشوران- روبروري آموزش وپرورش قديم -  خ امام 

اداره آموزش وپرورش شهرستان شفت.   شهريور 17خیابان 

خانه سنتی گردشگري - صومعه سرا ورودي شهر

اداره آموزش و پرورش- بخش جیرنده-عمارلو -رودبار 



34725003-013مدرسه توحید23

42682181-013اداره آموزش و پرورش24

34553755-013اداره آموزش و پرورش25

42573100-013خانه معلم26

4-42822202-013اداره آموزش و پرورش27

42220062-013هنرستان سهروردي28

34402409-013مدرسه امام حسن عسكري29

42539394-13فرزانگان30

44663217-013-44665058-013اداره آموزش و پرورش31

33335150-013دبیرستان ابوريحان32

33311293-013دبیرستان شهید بهشتی33

44213015-013اداره آموزش و پرورش34

06633320579دبیرستان امیر كبیر1

6633402224(س)دبیرستان صديقه كبري2

6642530264اداره آموزش و پرورش3

6643326116اداره آموزش و پرورش4

6643246011اداره آموزش و پرورش5

6632222365مدرسه زينبیه6

6632523604اداره آموزش و پرورش7

6632744960اداره آموزش و پرورش8

6632633012اداره آموزش و پرورش9

6643422052اداره آموزش و پرورش10

01144248011آمل1

01132290463بابل2

01135279762بابلسر3

01144613412بلده4

01132723460بند پی شرقی5

01132522211بند پی غربی6

01134523231بهشهر7

01135751121بهنمیر8

01165392377تنكابن9

اداره آموزش وپرورش- تقاطع خیابان معلم- میدان معلم 

خیابان مطهري غربی

لرستان

چهار راه فرهنگ میدان تختی  دبیرستان امیر كبیر

روبروي بیمارستان توحید- میدان دوم-خیابان توحید-كوي قاضی آباد

خ مدرس اداره آموزش و پرورش

خ ساحلی اداره آموزش و پرورش

 اداره آموزش و پرورش19بلوار معلم نبش معلم 

 تیر میدان شهیدبهشتی مدرسه زينبیه7خ 

(خانه معلم)مركز آموزشی رفاهی- كومله

اداره آموزش و پرورش-جنب بخشداري-بندركیاشهر

هنرستان سهروردي- میدان ابريشم - الهیجان 

خیابان استاد معین-بلوار شهید  بهشتی

جنب بهزيستی- كمر بندي شهید عبدالكريمی - لنگرود 

اداره آموزش و پرورش- خیابان شهید بهشتی 

جنب فروشگاه رفاه-میدان فرهنگ

دبیرستان شهید بهشتی- جنب اداره كل آموزش و پرورش استان گیالن - میدان فرهنگ

روبري سی ان جی-خوابگاه شبانه روزي-حويق

روبروي بانک كشاورزي شعبه مركزي- میدان پاسداران-فومن

چهار راه معلم اداره آموزش و پرورش

بلوار شهید بهشتی اداره آموزش و پرورش

خ سپاه اداره آموزش و پرورش

اداره آموزش و پرورش (عج)بلوار ولیعصر

مازندران

اداره آموزش و پرورش–جنب اداره آب و فاضالب  –میدان قائم 

میدان واليت –بابل 

(فجر) ورودي كانون دانش آموزي  36جنب پاسداران –روبروي رستوران وارش  –خیابان پاسداران 

مدرسه شهید ناطق نوري –جنب اداره آموزش و پرورش - بلده 

اداره آموزش و پرورش

اداره آموزش و پرورش –خوشرودپی 

روبروي كارخانه به پاک - بهشهر 

اداره آموزش و پرورش –خیابان  امام 

تنكابن ولی اباد –مدرسه راهنمايی شاهد پسر -1



01154372885تنكابن10

01142542221جويبار11

01152222080چالوس12

01152653034چالوس13

01144663209چمستان14

01144632626چمستان15

01133422340چهاردانگه16

01133422340چهاردانگه17

01133422497چهاردانگه18

01133623867دودانگه19

01155225115رامسر20

01133272488ساري ناحیه يک21

01133398006ساري ناحیه دو22

01142420705سوادكوه23

01142445715سوادكوه شمالی24

01154622650عباس آباد25

01135669131فريدونكنار26

01142215043قائم شهر27

01152625534كالردشت28

01142350856سیمرغ29

01134663394گلوگاه30

01133882531میاندرود32

01134743021نكا33

01144556668نور34

01152328249نوشهر35

01144745848محمودآباد0

01133472197مجتمع خزر آباد  ساري37

01133472433اردوگاه جوانه ها  ساري38

39
اردوگاه دانش آموزي 

9112261095بادله

09186206960و09186206959و32219554ناحیه يک اراک 1

09184979399و09388034045و08632214850 اراک2ناحیه 2

31

جنب شهرک فرهنگیان–شیرود  –مدرسه راهنمايی شهید شیرودي -2

جنب داروخانه دكتر هنري –جويبار 

1كوچه بینش  –چالوس میدان معلم      -1

نمايندگی آموزش و پرورش- مرزن آباد    -2

اداره آموزش و پرورش     -1

مدرسه  فلسطین الويج    -2

روستاي الندان-دبستان شهید خلیلی الندان

روستاي لنگر-خانه فرهنگیان لنگر

دبستان دخترانه فردوسی كیاسر-خیابان معلم–میدان معلم  –كیاسر 

فريم شهر –اداره آموزش و پرورش 

-هنرستان حاج عباس حريري   – جنب ايران خودرو 2كمربندي  فاز  –بلوار امام خمینی 

جنب ترمینال گرگان –بلوار امام رضا - نمازخانه مدرسه ارشاد  

 آبان29دبیرستان  –جنب عمارت شهرداري  –بلوار آزادي 

جنب بانک رفاه –پل سفید  –سوادكوه 

اداره آموزش وپرورش- خ شهید تیموري  

جنب اداره آموزش و پرورش–دبیرستان  نمونه معراج 

جاده سوته آموزشگاه شهید نجاتبخش-  میدان درنا

1ياس -چهار راه فرهنگ (خیابان ساري)خیابان كارگر -قائمشهر

مجتمع رفاهی آموزشی فرهنگیان –خ ورزش  –الهو  –كالردشت 

روبروي مركز بهداشت –خیابان امام 

اداره آموزش و پرورش- جاده سراسري

اداره آموزش و پرورش الريجان –شهر گزنگ – جاده تهران به آمل 80كیلومتر 

اداره آموزش و پرورش –نكا -اتوبان ساري 10سورک كیلومتر 

اداره آموزش وپرورش- خیابان انقالب  

گروههاي آموزشی –جنب استخر الغدير  –خ امام 

خیابان معلم ابتداي مجتمع گردشگري سیترا-كوركورسر–خیابان شهید عماالدين كريمی  –نوشهر 

6و 5بین باران –بعد از آموزش و پرورش  –خ معلم 

ساري ـ میدان خزر ـ جاده فرح آباد ـ به سمت جاده دريا ـ جنب پالژ وزارت كشور

ساري ـمیدان فرح آباد ـ جاده فرح آباد ـ به سمت جاده پالژها

بادله- اتوبان ساري نكا10كیلومتر –ساري 

0113352255-01143352299الريجان

مركزي

، نبش خیابان دكتر حسابی، دبیرستان شاهد حاج عراقچی(دروازه تهران)اراک، میدان سرداران

خ آيت اله كاشانی، روبروي مسجد سیدها، داخل بن بست سالن شهید شمسی پور -اراک



8642241301ساوه3

09189596970و08643228500محالت4

08644234023 ,09188609414دلیجان5

8646222567و09183664873خمین6

86342313090و09196571149نوبران7

 08635452268, 09180897246كمیجان 8

8633723540و09189586331 فراهان9

08638223484و9188490950 شازند 10

8645226711و9123551043   زرنديه11

09188788424و8638423722سربند12

09187496658و08636235437تفرش 13

8635622071و9183625480 خنداب14

8637222099و09188609763آشتیان 15

07633681460ناحیه يک1

07633550294ناحیه دو2

7635227461قشم3

7635265222قشم4

76444330530كیش5

7635347723شهاب6

7633224332بندرخمیر7

7644222880بندرلنگه8

07644322465-07644321899بستک9

7644280522شیبكوه10

7644627399پارسیان11

7642227833میناب12

7642374104سیريک13

7642522453جاسک14

7642882212رودان15

07642875714-07642875284رودخانه16

07635421066حاجی آباد17

08133112250شهرستان اسدآباد1

ساوه، بلوار شهید بهشتی، ابتداي جاده نور علی بیک، مديريت آموزش و پرورش

، باالتر از میدان آزادي، دبیرستان شهید بهشتی (ره)محالت، خیايان امام خمینی

(ع)خنداب، نرسیده به دهنو، مدرسه شبانه روزي حضرت ابوالفضل 

، مديريت آموزش وپرورش  (ره )آشتیان، بلوار امام خمینی 

،  بلوار معلم ، مديريت آموزش وپرورش  (ره)دلیجان، خیابان امام خمینی

 خرداد15 خرداد، آموزشگاه شهداي 15خمین، میدان 

نوبران ، جنب بانک ملی،آموزشگاه فاطمیه دوره اول

كمیجان، خیابان شهید مصطفی خمینی ، مديريت آموزش وپرورش

فرمهین، بلوار شهید فهمیده، روبروي درمانگاه، آموزشگاه شهداي فرهنگی 

شازند، خیابان شهدا ، خ منابع طبیعی، مديريت آموزش وپروش 

بعد از میدان گلها، آموزش و پرورش (ره )مامونیه،  خ امام خمینی 

، مديريت آموزش و پرورش سربند(عج)هندودر، خیابان آموزش وپرورش، خ ولی عصر

تفرش، خیابان شهیدباهنر، كوچه شهید ناصراسماعیلی، مجتمع آموزشی و رفاهی فرهنگیان

هرمزگان

جنب نمايندگی سايپا دبیرستان دخترانه صفارزاده (اتوبوسرانی )بلوارامام خمینی خیابان ايثار 

میدان شهداء بلوار پاسداران مدرسه شهید علی رضايی

بلوارولی عصر نرسیده به چهارراه پرديس كانون فرهنگی  شهید ذاكري

درگهان ابتداي بلوار خلیج فارس  روبروي پمپ بنزين دبیرستان نمونه خوارزمی

سوزا میدان امام خمینی  جنب درمانگاه اداره آموزش وپرورش شهاب

سفین  میدان الرک روبروي بانک صادرات مدرسه پروين اعتصامی

خیابان امام خمینی نبش میدان جمهوري اسالمی

خیابان شهید بهشتی روبروي اداره میراث فرهنگی ،گردشگري وصنايع دستی  مركز آموزشی وتوانبخشی مشكالت يادگیري 

بستک ـ بلوار پاسداران ـ روبروي كالنتري مديريت آموزش و پرورش شهرستان بستک

 چارک خیابان فلسطین جنب كتابخانه عمومی بندر چارک  

خیابان شهید بهشتی كانون شهید تندگويان جنب آموزش و پرورش

میدان واليت خیابان ملت اداره آموزش وپرورش میناب

بلوارمعلم   جنوبی اداره آموزش و پرورش سیريک

خیابان معلم روبروي تعاونی فرهنگیان ساختمان پژوهشسراي دانش آموزان(ساعت قديم)میدان امام –بلوارامام خمینی 

بلوار شهدا جنب بانک كشاورزي مركز دارالقرآن  

زيارتعلی اداره آموزش و پرورش

چهارراه كمیته امداد روبروي سالن شهیدمجیدحسن زاده هنرستان بنت الهدي صدر

همدان

چهار باغ، اداره آموزش و پرورش شهرستان اسد آباد



08134502101شهرستان بهار2

08134921715شهرستان تويسركان3

8132173240منطقه جوكار4

8133722658منطقه خزل5

8136223690شهرستان رزن6

9182096632منطقه سامن7

8136423261منطقه سردرود8

8136826363شهرستان فامنین9

8136463055منطقه قروه درجزين10

8134737450منطقه قلقلرود11

8138462681قهاوند12

8135226051شهرستان كبودر آهنگ13

8135444526منطقه گل تپه14

8134524767منطقه اللجین15

8133348801شهرستان مالير16

8133239312شهرستان نهاوند17

08134248464-08134248454 همدان1ناحیه 18

08138255192-08132521385 همدان2ناحیه19

4-36278400-035ناحیه يک يزد1

38261016-035ناحیه دو يزد2

32228776-035اردكان3

32274015-035اردكان4

32331955-035میبد5

31143-035میبد7

35279440-035زارچ0

32622550-035تفت9

03532526000-32528003-035مهريز10

32722210-035اشكذر11

2-2820551 035- 32825804-035ابركوه12

32424737-035بافق13

32471800-035بهاباد14

32470707-035بهاباد15

 بلوار شهید بهشتی اداره آموزش و پرورش شهرستان بهار

تويسركان ابتداي بلوار سركان دبیرستان نمونه شهید بهشتی 

اداره آموزش و پرورش منطقه جوكار

فیروزان، اداره آموزش و پرورش منطقه خزل

مدرسه شبانه روزي عفاف- جنب مسجد جامع-  سه راهی قروه درجزين 

روبروي ساختمان بسیج اداره آموزش و پرورش (ره)سامن انتهاي بازار امام 

مدرسه شبانه روزي  نور -  جنب مخابرات –بلوار شهید مفتح  –دمق 

فلكه نماز مدرسه شهید زارعی-خیابان سنتو

اداره آموزش و پرورش میبد-خیابان معلم- میبد

خیايان امام خیابان معلم اداره آموزش و پرورش شهرستان فامنین

اداره آموزش و پرورش قروه  –بلوار شهید مفتح  –قروه 

خیابان خلیج فارس- فرسفج

اداره آموزش و پرورش منطقه قهاوند

(خانه معلم)میدان امام حسین ،انتهاي شهرک سپاه 

آموزشگاه شهید رجائی جنب پاسگاه انتظامی-علیصدر–گل تپه 

 معصوم14 اموزشگاه 4خامنه اي جنب بخشداري كوچه وحدت ... اللجین بلوار آيت ا

بلوار انقالب اداره آموزش و پرورش شهرستان مالير

 خیابان معلم  اداره آموزش و پرورش شهرستان نهاوند

دبیرستان قدس(تاالر پیام)همدان بلوار زينبیه كوچه سبدبافان 

خیابان طالقانی چهار راه امیر كبیر دبیرستان دخترانه مهديه 

يزد

 شهريور17چهارراه دولت آباد دبیرستان - بلوار دولت آباد 

بلوار دانشجو روبروي پارک شادي دبیرستان دخترانه شاهد افشار

كانون فرهنگی و تربیتی شهید مدرس - چهارراه سعدي- خیابان شهید رجايی - كانون شهید مدرس

دانشگاه علم وهنر-میدان چادر ملو-        دانشگاه علم وهنر

ابتداي خیابان امام،كوچه امام رضا(میدان واليت)ورودي - مدرسه شاهپوري

دبستان امام                             -حسینیه امام -میدان امام

جنب آتش نشانی  - بلوار امام خمینی - دبیرستان آيت اله كاشانی 

اداره آموزش و پرورش-فلكه ورودي اشكذر

اداره آموزش و پرورش-بلوار امام خمینی 

جنب مديريت آموزش و پرورش -میدان بهارستان-بلوار انقالب-مركزآموزشی رفاهی فرهنگیان شهرستان بافق

جنب بانک صادرات- خیابان امام خمینی - دارالقرآن خاتم االنبیا بهاباد

اداره آموزش و پرورش-جنب اداره پست-خیابان شهید بهشتی



32574799-035خاتم16

32653388-035نیر17

32583009-035مروست18

اداره آموزش وپرورش-میدان معلم-خیابان امام خمینی

هنرستان عفت-3كوچه شقايق -مروست خیابان جمهوري

مركز آموزشی رفاهی فرهنگیان-نهر مسیح غربی


