
كدتلفننشانيشهرستاناستانرديف

35537200041- 35537343خیابان  ارتش جنوبي اول خیابان نیروي انتظامي  مركز دايمي اسكان فرهنگیان- تبريز ستاد اسكان مركزيآذربايجان شرقي1

33294503041بعدازسه راهي ولي عصركوچه كريم خان  دبستان شهید مدرس –دروازه تهران - تبريز 1ستاد اسكان شماره آذربايجان شرقي2

43229300041اداره آموزش و پرورش- پايین تر از بیمارستان امام- خیابان امام خمیني- سرابسرابآذربايجان شرقي3

52244017041اداره آموزش و پرورش- خیابان شهید رحیمي–میدان نماز - میانهمیانهآذربايجان شرقي4

37625004041اداره آموزش و پرورش-خیابان امام –عجبشیر عجبشیرآذربايجان شرقي5

33222206041اداره آموزش و پرورش- جنب كتابخانه شهید مطهري-فلكه امام-اسكواسكوآذربايجان شرقي6

42053073041اداره آموزش و پرورش- خیابان امام روبري مصال-هاديشهر- جلفاجلفاآذربايجان شرقي7

42258924041اداره آموزش و پرورش- میدان معلم- خیابان معلم- مرندمرندآذربايجان شرقي8

43332700041اداره آموزش و پرورش- چهار راه مولوي-بستان آبادبستان آبادآذربايجان شرقي9

52723124041آقاي اسد گلستاني-مدرسه راهنمايي زينبیه- خیابان امام-چاراويماقچاراويماقآذربايجان شرقي10

44443049041دبستان شهدا-نرسیده به اداره تامین اجتماعي - خیابان فرمانداري-كلیبركلیبرآذربايجان شرقي11

52372123041دبیرستان المهدي –خیابان فرهنگیان -كندوانكندوانآذربايجان شرقي12

37825577041دبیرستان دختران علي-شهرک ولیعصر-ملكانملكانآذربايجان شرقي13

44622201041خانه معلم–روبروي اداره پست -خمارلو- خداآفرينخداآفرينآذربايجان شرقي14

44554133041خانه معلم-روبروي فرمانداري-ورزقانورزقانآذربايجان شرقي15

44224771041مدرسه شهید باهنر- خیابان شهید رضايي-نرسیده به سرباز خانه- اهراهرآذربايجان شرقي16

37744158041جنب مدرسه چمران-خیابان شهید نويدي-خیابان شهید رجايي-بناببنابآذربايجان شرقي17

37222570041خانه معلم–میدان حج اوقاف -مراغهمراغهآذربايجان شرقي18

52322055041خیابان امام بلوار وحدت دبیرستان امام خمیني- آقكند- كاغذكنانكاغذكنانآذربايجان شرقي19

52628503041كوچه شهید دشتي خوابگاه مركزي- روبروي بانک سپه–خیابان امام -هشترودهشترودآذربايجان شرقي20

42422560041اداره آموزش و پرورش- جنب شهرداري-خیابان امام-  شبسترشبسترآذربايجان شرقي21

34222199041مدرسه فاطمیه- خیابان امام فلكه ساعت پايینتر از نیروي انتظامي- آذرشهرآذرشهرآذربايجان شرقي22

44262113041خیابان معلم میدان امام حسین مدرسه سمیه-هوراندهوراندآذربايجان شرقي23

43433972041پايین تر از فرمانداري –خیابان امام - هريسهريسآذربايجان شرقي24

44522550041آموزشگاه شهید وطن خواه –خیابان امام  –خاورانا خارواناآذربايجان شرقي25

42522599041مدرسه شهید ابراهیم زاده –خیابان ايراواني  –خیابان بسیج  –صوفیان صوفیانآذربايجان شرقي26

42575470041كوچه طاهري –خیابان حاج مومن  –خیابان شهید مطهري  –تسوج تسوجآذربايجان شرقي27
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5242228041(ص)مدرسه حضرت معصومه  –خیابان دانشسرا  –تركمانچاي تركمانچايآذربايجان شرقي28

52662080041دبیرستان آيت اهلل خامنه اي-  نظر كهريز نظركهريزيآذربايجان شرقي29

34521016041دبیرستان الزهرا –خیابان امام -  گوگان گوگانآذربايجان شرقي30

44474233041مدرسه شهدا –دهستان قره قره - بخش آبش احمد –كلیبر عشايركلیبرآذربايجان شرقي31

33412203041مدرسه جامي –جنب اداره آموزش و پرورش  –خیابان هفت تیر  –ايلخچي ايلخچيآذربايجان شرقي32

32444403041هنرستان قدس –خیابان شهید بهشتي  –خسروشاه خسروشاهآذربايجان شرقي33

43452644041جنب پاسگاه مدرسه عترت  –خواجه خواجهآذربايجان شرقي34

43362528041هنرستان واليت –بلوار استاد شهريار  –تیكمه داش تیكمه داشآذربايجان شرقي35

34223130044آموزشگاه حجاب- جنب ماشین شويي -  بشگوز ماكوآذربايجان غربي36

36269181044ساختمان نهضت- جنب دفتر امام جمعه - بلوار عطار نیشابورخويآذربايجان غربي37

35224196044خیابان مدرس غربي جنب فرمانداري خانه معلمسلماسآذربايجان غربي38

33381237044ساختمان كانون پرورش فكري كودكان- پارک شهرچايي - بلوار والفجر ناحیه يک-ارومیهآذربايجان غربي39

32776615044مدرسه مصیب كاظم- ربروي درمانگاه دكتر رحیم اوغلي - جنب پناهگاه - خیابان ابوذر ناحیه دو-ارومیهآذربايجان غربي40

44337013044ورودي شهر از طرف نقده روبروي ترمینال شهرستان  جنب اداره آب و فاضالبپیرانشهرآذربايجان غربي41

44323026044 خیابان وحدت نبش پاساژ اشكاني  خانه معلمسردشتآذربايجان غربي42

35663202044جنب اداره ثبت احوال- خیابان دهخدا - قند و شكر   (واليت  )متري 32 نقدهآذربايجان غربي43

42443963044بلوار بسیج باغ اسماعیل آقا شبانه روزي امین االسالممهابادآذربايجان غربي44

45224735044روبروي شبكه بهداشت-  خیابان پاسداران میاندوآبآذربايجان غربي45

46227747044خیابان سالمندان ، خیابان ساحليبوكانآذربايجان غربي46

45525634044مديريت آموزش و پرورش تكاب-  خیابان انقالب تكابآذربايجان غربي47

46328646044دبیرستان شبانه روزي تربیت واقع در بلوار الغديرشاهین دژآذربايجان غربي48

34271265044مديريت آموزش و پرورش شهرستان شوطشوطآذربايجان غربي49

34262878044 تقاطع خیابانهاي آزادگان و سید صدر الدين  دبیرستان شبانه روزي شهید بهشتيچالدرانآذربايجان غربي50

36725350044(س )شبانه روزي حضرت خديجه - جاده چالدران چايپارهآذربايجان غربي51

34284910044 متري صیاد شیرازي16انتهاي خیابان  -  بلواربسیج مستضعفانپلدشتآذربايجان غربي52

33724700045دبستاان معلم میدان ارتش روبروي آب و فاضالب1ناحیه اردبیل53

33354856045بزرگ راه شهدا جنب منبع آب روبروي دانشگاه2ناحیه اردبیل54

32582161045اداره آموزش و پرورش ارشقارشقاردبیل55
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32743620045میدان امام حسین شبانه روزي المهدي روبروي داد گسترياصالندوزاردبیل56

32652712045دبیرستان شرف خیابان معلمانگوتاردبیل57

32825093045ساختمان مديريت آموزش و پرورش(ره)خیابان امام بیله سواراردبیل58

32727200045خانه معلم (ره)روبروي بیمارستان امام ره خیابان امام پارس آباداردبیل59

32434388045مدرسه قدسیه روبروي مخابرات كوچه شهید بهادر رمضانيخلخالاردبیل60

32483494045مدرسه فاطمه الزهرا هشتجین خ امام رهخورش رستماردبیل61

32222766045دبستان حجاب پايین تر از میدان دانش  جنب خانه معلمسرعیناردبیل62

32463521045 مدرسه شبانه روزي فاطمیه روبروي كمیته امدادشاهروداردبیل63

32882487045 دبیر ستان مالک اشتر محله چالما كنديجعفر آباداردبیل64

32924549045كوثر ساختمان مديريت آموزش و پرورشكوثراردبیل65

32639740045شهرک ولي عصر جنب دانشگاه مدرسه بحرالعلومگرمياردبیل66

32537008045خ سعدي جاده موئیل جنب پل معلق استثنايي آرمانمشگین شهراردبیل67

32282313045خ امام ره میدان بسیج اداره آموزش و پرورشنیراردبیل68

23672636045ورودي شهر مدرسه شبانه روزي شهید باكريهیراردبیل69

32326612045ساختمان مديريت آموزش و پرورش(ره)خیابان امام نمیناردبیل70

32512417045 مدرسه شهید ابراهیمي جاده قوتور سوييالهروداردبیل71

32213916031خیابان باغ گلدسته بلوار هشت بهشت جنب بیمارستان خورشیدستاد اسكان ويژهاصفهان72

32330119031خیابان شمس آبادي جنب بنیاد شهیدپايگاه شماره يکاصفهان73

32663347031(2)روبروي قصر گل دبستان حسین امین - خیابان بزرگمهر پايگاه شماره دواصفهان74

36202016031-36202010دبیرستان سعدي-ابتداي بلوار ارتش- سه راه حكیم نظاميپايگاه شماره سهاصفهان75

34540052031دبیرستان امام خمیني- روبروي ترمینال - خیابان كاوه پايگاه شماره چهاراصفهان76

34422462031دبستان حق پناه-خ شهید طاهرزاده- خ جابر انصاري-خ كاوهپايگاه شماره پنجاصفهان77

35210242031-35210276هنرستان شهید چمران-جنب بانک سپه-بعد از هتل نگین -خ جي غربيپايگاه شماره ششاصفهان78

42412343031دبیرستان شبانه روز شهید زماني- اتوبان شهید بهشتي- شهر علويجهمهردشتاصفهان79

54372910031دبستان فتوحي- میدان امام خمیني زوارهاصفهان80

54246082031مديريت آموزش وپرورش-خ شهید فائق-خ امام اردستاناصفهان81

24343043031اداره آموزش وپرورش-خ امام -بادرودامامزادهاصفهان82

45822053031اداره آموزش و پرورش-بلوارآيت اله طالقاني-دولت آبادبرخواربرخواراصفهان83

  

عضو   فرهنگیان

از خدمت یا کاال خرید

درخواست •  امکان

فرهنگیان   دوم

شغل رایگان •  معرفی

مدارس  

اسکان رسانی •  اطالع

خدمت  

ضمن رسانی •  اطالع

فرهنگیان   خدمت

محل •  جابجایی

امور   فرهنگیان  

جامع سامـانه

@
far

ha
ng

ian
ka

sb

تاریخ تنظیم : 1395-12-15
 آدرس و شماره تماس ستاد اسکان نوروز 1396 فرهنگیان

سامانه جامع امور فرهنگیان

@farhangiankasb .جهت عضویت سامانه جامع امور فرهنگیان در تلگرام به آدرس مقابل مراجعه فرمائید



57523662031اداره آموزش وپرورش-جنب مصالي نمازجمعه- بوئین ومیاندشتبوئین ومیاندشتاصفهان84

446322540031اداره آموزش وپرورش- خور خوروبیابانکاصفهان85

42222113031-42222111اداره آموزش وپرورش-بلوارامام خمینيتیران وكروناصفهان86

57722490031-57722446اداره آموزش وپرورش-خ فرهنگ-خ دهه فجرچادگاناصفهان87

46653029031مدرسه عبداله پور- خیابان شهرداري- محمدآبادجرقويه سفلياصفهان88

۱33637918031پايگاه شماره -پژوهشسراي دانش آموزي-بلوارطالقانيخمیني شهراصفهان89

33770770031ستاد نعمت بخش-روبروي شب نشین- ابتداي خ آتشگاهخمیني شهراصفهان90

57228739031اداره آموزش وپرورش- خ شهید مطهريفريدناصفهان91

57776000031اداره آموزش وپرورش- جنب نیروي انتظامي-بلوارشهیدصادقيخوانساراصفهان92

129031 داخلي 53665012اداره آموزش و پرورش- میدان معلمسمیرماصفهان93

57482181031اداره آموزش و پرورش- ۱۱كوچه - جنب دادگستري- بلوار سلمان فارسيگلپايگاناصفهان94

542409590031دبیرستان فاطمه زهرا- بلوارشريعتيمباركهاصفهان95

45422007031دبیرستان شريعتي- روبروي بانک كشاورزي- خ انقالب اسالميمیمهاصفهان96

46257012031(دبیرستان عطار سابق )خانه معلم  (عج)خیابان ولي عصر نايیناصفهان97

45220080031بهمن۲۲دبیرستان - نرسیده به خیابان عطار- بلوار امامشاهین شهراصفهان98

53332143031اداره آموزش وپرورش- بلوارانقالبدهاقاناصفهان99

52233676031مديريت آموزش وپرورشزرين شهراصفهان100

46533055031اداره آموزش وپرورش- خ استقالل - حسن ابادجرقويه علیااصفهان101

53509010031مجموعه ورزشي شهید جهانمردي- متري45میدان امام ابتداي بلوارشهرضااصفهان102

57592030031-57592029اداره آموزش وپرورش- خ نواب صفويفريدونشهراصفهان103

55414499031دبیرستان هاشم زاده- بلواردانش- میدان جهادكاشاناصفهان104

46690012031اداره آموزش وپرورشكوهپايهاصفهان105

42627143031اداره آموزش و پرورش- روبروي فرمانداري- خ دكتر شريعتينجف آباداصفهان106

54229135031دبستان مرتضايي فرد- روبروي بانک ملت- بلوارطالقانينطنزاصفهان107

9133706314031اداره آموزش و پرورش- میدان معلم- شهرک امام جعفرصادق-ورزنه (ورزنه)بن روداصفهان108

54754467031مدرسه ادب- میدان آزادگانآران وبیدگلاصفهان109

46402336031اداره آموزش وپرورش- میدان آقابابايي- هرندجلگهاصفهان110

37420833031-37420827مديريت آموزش وپرورش- جنب پل جديد- خ فرهنگفالورجاناصفهان111
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37224900031اداره آموزش وپرورشپیربكراناصفهان112

46482251031اداره آموزش وپرورش- خ شهید مطهريبن روداصفهان113

52622282031دبیرستان بنیانیان- روبروي ترمینالفوالدشهراصفهان114

52503885031اداره آموزش و پرورش-خ جامي-باغبهادران باغبهادراناصفهان115

09123168496026 - 09367554195بلوار ولي عصر جنب مركز آموزشي رفاهي قلم، مركز احمد فاتحي يزدي (كاج)كرج عظیمیه بلوار بسیج (ستاد مركزي )عظیمیه البرز116

32551213026 – 32551212بلوار ولي عصر جنب بازار روز كاج، مركز آموزشي رفاهي قلم (كاج)كرج عظیمیه بلوار بسیج عظیمیهالبرز117

09124680155026 – 35270241چالوس-  جاده كرج 42نمايندگي آسارا كیلومتر چالوس –جاده كرج البرز118

09111450156026 – 32817122اداره آموزش و پرورش- كرج میدان استاندارد روبروي نیروي انتظامي استان البرز  كرج2ناحیه البرز119

09125484391026 – 32543540اداره آموزش و پرورش- كرج میدان آزادگان خیابان مطهري جنب اداره كل ارشاد اسالمي  كرج3ناحیه البرز120

09350522277026 – 34200500اداره آموزش و پرورش- كرج  خیابان  شهید بهشتي دهقان ويالي دوم  كرج4ناحیه البرز121

09193606255026 – 37722415اداره آموزش و پرورش- اشتهارد میدان معلم بلوار آيت اله خامنه اي اشتهاردالبرز122

09101855876026 - 44238838اداره آموزش و پرورش- بلوار آيت اله خامنه اي اداره آموزش و پرورش ساوجبالغالبرز123

09374061699026 -  44725100اداره آموزش و پرورش- طالقان  شهرک طالقان جنب بانک ملي طالقانالبرز124

09124614163026 - 45360018اداره آموزش و پرورش- نظرآباد تقاطع شهید شیرودي و شهید بهشتي نظرآبادالبرز125

33336310084ايالم میدان شهیدكشوري ابتداي بلوار مدرس مديريت آموزش وپرورش شهرستان ايالمايالمايالم126

33230227084خیابان اماممديريت آموزش و پرورش شهرستان ايوان-ايوانايوانايالم127

33622177084مديريت آموزش و پرورش شهرستان آبدانان(ع)آبدانان میدان امام حسینآبدانانايالم128

35222627084سه راه چم ژاب دبستان امام خمیني–دره شهر بلوار سیمرهدره شهرايالم129

33722272084دهلران خیابان پاسداران مديريت آموزش و پرورش شهرستان دهلراندهلرانايالم130

35723504084بدرهمديريت آموزش و پرورش شهرستان بدرهبدرهايالم131

33822239084مهران بلوار امام خمیني مديريت آموزش و پرورش  شهرستان مهرانمهرانايالم132

33850021084ملكشاهي خ شهید چمران مديريت آموزش وپرورش شهرستان ملكشاهيملكشاهيايالم133

34723812084لومار میدان معلم مديريت آموزش وپرورش شهرستان سیروانسیروانايالم134

34222670084سرابله خیابان شهیدرجايي مديريت آموزش وپرورش شهرستان چرداولرداولايالم135

33773440084ابتداي بلوار شهريار روبروي اداره راه وشهر سازي اداره آموزش و پرورش زرين آبادزرين آبادايالم136

32723655084چوار  بلوار شهید  هزاوه اداره آموزش و پرورش چوارچوارايالم137

33753673084موسیان خ دانش اداره آموزش و پرورش موسیانموسیانايالم138

9189430435084هلیالن شهر توحیداداره آموزش و پرورش هلیالنهلیالنايالم139
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33322168077كانون كوثر/خ امام/بوشهر بوشهر140

33539165077خوابگاه شهداي دانش آموزي/ خ طالقاني - بوشهربوشهر141

34225000077 آبان13برازجان ، خیابان دانش آموز ، دبستان بوشهر142

34342062077دبستان شريعتي/خ شهداء جنب كالنتري/ دالكيبوشهر143

34822460077اداره آموزش وپرورش/ بلوار انقالب/آبپخشآبپخشبوشهر144

33122575077خ جمهوري جنب ترمینال ، مدرسه امیرالمومنین/گناوهبوشهر145

33144898077گناوه ، ورودي جاده خوزستان ، بلوار امام حسین ، دانشگاه پیام نوربوشهر146

33243155077خ شريعتي جنوبي جنب تعاوني فرهنگیان سالن شهید كشتكار/ ديلمبوشهر147

33272110077امام حسن ، نمايندگي آموزش و پرورش ، روبروي بخشداريبوشهر148

35329710077اداره آموزش و پرورش/خ شفیق /بلوار بسیج/خورموجدشتيبوشهر149

37220160077پ كنگان پژوهشسراي شهید احمدي.روبروي مديريت آ/بلوار امام/كنگانكنگانبوشهر150

35224060077اداره آموزش و پرورش/جنب فرمانداري اهرم/میدان پاسدارانتنگستانبوشهر151

34852128077پ.اداره آ/جنب شهرداري شبانكارهشبانكارهبوشهر152

34834249077اداره آموزش و پرورش/ سعدآبادبوشهر153

34842490077وحدتیه، بي برا، جنب بسیج، دبستان مهديهبوشهر154

33833801077اداره آموزش و پرورش/میدان معلم/بندرريگبندرريگبوشهر155

35312108077اداره آموزش و پرورش/خ دانش آموز/كاكيكاكيبوشهر156

37263436077اداره آموزش و پرورش/بلوار امام پشت دفتر امام جمعه/عسلويهعسلويهبوشهر157

35232156077دبیرستان شهید بهشتي/دلواردلواربوشهر158

35422640077دير ورودي شرقي روبروي فروشگاه مطاف مركز رفاهي فرهنگیانديربوشهر159

35456379077اداره آموزش و پرورش/بلوار شهید بردستانیمیدان معلم/بردخونبردخونبوشهر160

22824432077اداره آموزش و پرورش/جنب بهداري/خ طالقاني/ خارگخارگبوشهر161

37633173077مديريت آموزش و پرورش/بلوار ولیعصر/جمجمبوشهر162

33333570038 شهركرد میدان قدس دبستان پسرانه شاهد شهركرد2ناحیه چهارمحال و بختیاري163

132245573038 شهركرد نبش چهارراه بوعلي، خانه معلم ناحیه شهركردچهارمحال و بختیاري164

33522221038 سامان اداره آموزش وپرورشسامانچهارمحال و بختیاري165

34462252038 خانمیرزا كار و دانش الزهراخانمیرزاچهارمحال و بختیاري166

34644600038اداره آموزش و پرورش-  بلداجي خیابان رازي بلداجيچهارمحال و بختیاري167
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34623349038دبیرستان هجرت - CNG گندمان بلوار ولیعصر جنب گندمانچهارمحال و بختیاري168

34223747038 بروجن بلوار ملت اداره آموزش و پرورشبروجنچهارمحال و بختیاري169

34342140038خانه معلم اردل- خیابان شهیدباهنر - اردلاردلچهارمحال و بختیاري170

33622004038خانه معلم كوهرنگ- كوهرنگ روبروي آبشار كوهرنگچهارمحال و بختیاري171

33632055038 شهرک تلورد بازفتنمايندگي بازفتچهارمحال و بختیاري172

58389703038 روستاي دزکصمصاميچهارمحال و بختیاري173

33222194038 فارسان خیابان شهید باهنر اداره آموزش وپرورش فارسانفارسانچهارمحال و بختیاري174

33442135038اداره آموزش و پرورش الران- سورشجان بلوار انقالب -  الران الرانچهارمحال و بختیاري175

92251018038آداره آموزش و پرورش- مجتمع ادارات  خیابان پیروزي -  عشاير عشايرچهارمحال و بختیاري176

34446470038پیشگامان دانش- جنب اداره آموزش و پرورش -  لردگان لردگانچهارمحال و بختیاري177

34352276038اداره آموزش و پرورش- شهر سرخون -  میانكوه میانكوهچهارمحال و بختیاري178

33723751038خانه معلم بن- بلوار كشاورزي جنب هنرستان -  بن بنچهارمحال و بختیاري179

32623004038اداره آموزش و پرورش- شلمزار ابتداي جاده دستناء -  كیار كیارچهارمحال و بختیاري180

38482135038اداره آموزش و پرورش- مالخلیفه بلوار شهدا -   فالردفالردچهارمحال و بختیاري181

32440122056آموزشگاه شهید راشدي-جنب مديريت آموزش وپرورش  –بلوار شاهد  –بلوار سجاد بیرجندخراسان جنوبي182

32662803056مديريت آموزش وپرورش- خیابان مصطفي خمیني  سربیشهخراسان جنوبي183

32123410056مديريت آموزش وپرورش –خیابان معلم  – اسديه درمیانخراسان جنوبي184

32474935056دبیرستان شهید مصطفي خمیني –خیابان  شهید فهمیده خوسفخراسان جنوبي185

056 32622191 - 4مديريت آموزش وپرورش –جنب  مجموعه ورزشي شهید تختي (ره )بلوار امام خمیني نهبندانخراسان جنوبي186

32522485056(خانه معلم )مركز آموزش رفاهي  فرهنگیان 2بسیج  –بلوار بسیج قاينخراسان جنوبي187

32503236056مديريت آموزش وپرورش  –خیابان معلم   – (ع)بلوار امام رضا  –حاجي آباد زيركوهخراسان جنوبي188

32882400056مديريت آموزش وپرورش –بلوار آيت اهلل خالصي  –سايت اداري سرايانخراسان جنوبي189

32723929056كانون امیدهاي انقالب-18مطهري  –خیابان شهید مطهري  –فردوس : 1پايگاه شماره خراسان جنوبي190

32743400056هنرستان شهید قويم14و12بین امام خمیني  (ره )خیابان امام خمیني  –اسالمیه : 2پايگاه شماره خراسان جنوبي191

32825451056دبیرستان كوثر (ع)طبس ، بلوار امیر المومنین : 1پايگاه شماره خراسان جنوبي192

32842098056دبیرستان شبانه روزي اسماء-بلوار جهاد –شهر ديهوک : 2پايگاه شماره خراسان جنوبي193

32853121056(س )مدرسه شبانه روزي حضرت خديجه كبري –خیابان قائم - بهمن 22بلوار  _عشق آباددستگردانخراسان جنوبي194

32853121056دبستان دخترانه شاهد –روبروي پارک شهر  –بلوار انقالب اسالمي بشرويهخراسان جنوبي195
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32220010051 – 32218902دبیرستان آزرم-حدفاصل میدان راه آهن وچهارراه راه آهن- بلوارشهید كامیاب (1ثامن )مشهد خراسان رضوي196

33441119051 - 33441118دبستان خیبر- 68  (ع)انتهاي امام رضا - (ع)خیابان امام رضا(2ثامن )مشهد خراسان رضوي197

2051-38462991آموزشگاه توكلي زاده - 2نبش نامجو  –بلوارنامجو - میدان جهاد -  بزرگراه شهید كالنتري (3ثامن )مشهد خراسان رضوي198

36109230051 - 36109054دبستان حاتمي-5و3بین فرامرز -بلوارفرامرز عباسي-(به طرف حرم مطهر)میدان استقالل(4ثامن )مشهد خراسان رضوي199

33640620051 - 33690550(تكتم)آموزشگاه حشمتي-18وحدت -بلواروحدت(5ثامن )مشهد خراسان رضوي200

(6ثامن )مشهد خراسان رضوي201
بین خاقاني - بلوار خاقاني شمالي - بعد از دانشگاه تربیت معلم شهید بهشتي - بزرگراه شهید كالنتري 

آموزشگاه دانیال-13و11
38794272051

36571000051 - 36675700دبستان شهید رجايي-27انديشه-بلوار انديشه- قاسم آباد(7ثامن )مشهد خراسان رضوي202

37676089051 - 37619995مدرسه نمونه دولتي مطهره-7ولي عصر -بلوار ولي عصر-3توس-بلوارتوس(8ثامن )مشهد خراسان رضوي203

57221675051خیابان ناصرخسرو ، اداره آموزش و پرورشگنابادخراسان رضوي204

09155588719051 – 34526922خیابان دانشگاه،هنرستان شهید فهمیدهسرخسخراسان رضوي205

09306733959051 – 46125316مهمانسراي معلم –خ معلم چنارانخراسان رضوي206

46222166051 – 46226022اداره آموزش و پرورش- خ طالقانيدرگزخراسان رضوي207

47236963051مركز رفاهي فرهنگیان-(ع)حاشیه بلوار امام رضاقوچانخراسان رضوي208

44242214051هنرستان محموديه خیامي-جنب هتل كاملیا-بلوار سربدارانسبزوارخراسان رضوي209

55250383051 - 55250381مركز رفاهي فرهنگیان–جنب اداره آموزش و پرورش -ابتداي بلوار سیدمرتضيكاشمرخراسان رضوي210

433341810051اداره آموزش و پرورش-خ شهید جعفري-میدان امام خمینينیشابورخراسان رضوي211

43333885051 - 42249070مدرسه نمونه محبي-میدان باغرودنیشابورخراسان رضوي212

34724463051اداره آموزش و پرورش- كالت نادر كالتخراسان رضوي213

56527939051 - 09157596181 فرهنگیان2مركز آموزشي رفاهي شماره -جنب دانشگاه آزاد –خیابان آيت اله مدني بجستانخراسان رضوي214

54531314051 - 09354587852آزمايشگاه فارابي-جنب اداره گاز-(ع)بلوار امام حسینتايبادخراسان رضوي215

43224878051آموزشگاه شهید بهشتي-روبرو پمپ بنزين -(ره)خیابان امام خمیني -قدمگاه زبرخانخراسان رضوي216

34622581051اداره آموزش و پرورش- خ شهید بهشتي فريمانخراسان رضوي217

42723853051اداره آموزش و پرورش میان جلگه- عشق آباد میان جلگهخراسان رضوي218

55421481051اداره آموزش و پرورش- میدان فرهنگ-(ع)بلوار امام رضابردسكنخراسان رضوي219

54222022051 - 54222021اداره آموزش و پرورش- بلوار فردوسيخوافخراسان رضوي220

256222347051هنرستان عترت- (ع)بلوار امام رضارشتخوارخراسان رضوي221

44924033051 - 44224023آموزشگاه رادمنش-(ع)خیابان امام رضاداورزنخراسان رضوي222

9159301503051هنرستان بنت الهدي-جنب سالن ورزشي–رباط سنگ جلگه رخخراسان رضوي223
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55824375051دبیرستان فاطمه الزهرا-نرسیده به میدان معلم-خ معلم- ريوشكوهسرخخراسان رضوي224

45621089051میدان آموزش و پرورش،اداره آموزش و پرورشجغتايخراسان رضوي225

45023726051اداره آموزش و پرورش- (ع)خیابان امام رضا- سلطان ابادخوشابخراسان رضوي226

53725457051دبیرستان نمونه شايستگان– 9خ امام رضا -دولت آبادزاوهخراسان رضوي227

52527111051- 12معلم سرا –خ شهید بهشتي تربت جامخراسان رضوي228

52235074051خیابان كاشاني،چهارراه فرهنگ،مديريت آموزش و پرورشتربت حیدريهخراسان رضوي229

56727701051اداره آموزش و پرورش- خ شهید بهشتي-فیض آبادمه والتخراسان رضوي230

43522237051اداره آموزش و پرورش- خ كمال الملک-شهر فیروزه شهر فیروزهخراسان رضوي231

09159271029051 - 54825447آموزشگاه شهید دهقان-جنب اداره آموزش و پرورش-(ره)خ امام خمیني باخرزخراسان رضوي232

34222712051اداره آموزش و پرورش- طرقبه طرقبه و شانديزخراسان رضوي233

53233081051اداره آموزش و پرورشكدكنخراسان رضوي234

46423367051 - 09153812535خوابگاه شبانه روزي شهید صیاد شیرازينوخندانخراسان رضوي235

33523211051اداره آموزش و پرورش- شهر ملک آباداحمدابادخراسان رضوي236

45222102051خیابان معلم،مدرسه دخترانه فرزانگانجوينخراسان رضوي237

57753244051اداره آموزش و پرورش- (ره)خ امام خمیني خلیل آبادخراسان رضوي238

23224060051اداره آموزش و پرورش- شهرک رضوي  –جاده سرخس رضويهخراسان رضوي239

42073500051اداره آموزش و پرورش- شهر چكنه سرواليتخراسان رضوي240

44723304051مدرسه شهید باهنر- خ جهاد ششتمدخراسان رضوي241

52753290051اداره آموزش و پرورشصالح آبادخراسان رضوي242

38325833051اداره آموزش و پرورش-خ نسترن - خ بهار –شهر جديد گلبهار گلبهارخراسان رضوي243

37222701058اداره آموزش و پرورش  اسفراين- خیابان امام خمیني اسفراينخراسان شمالي244

14058-32221710مديريت آموزش و پرورش بجنورد-چهار راه جواد االئمه - انتهاي خیابان شهید بهشتي بجنوردخراسان شمالي245

32272023058اداره آموزش پرورش شهرستان جاجرم- روبروي پارک شهر - خیابان شهید باهنر جاجرمخراسان شمالي246

36225203058هنرستان دخترانه حضرت معصومه-ابتداي پاسداران -نبش میدان شهداءشیروانخراسان شمالي247

36422300058اداره آموزش و پرورش شهرستان فاروج- میدان آزادي فاروجخراسان شمالي248

32500105058دبیرستان نمونه دولتي موعود- پشت پارک شقايق  - 6مدرس - بلوار مدرس گرمهخراسان شمالي249

32923122058اداره آموزش پرورش سابق-اموزشگاه شاهد حضرت رقیه - خیابان شهید هاشمي نژاد مانه و سملقانخراسان شمالي250

53323470061 -53320023كوي كارگر جنب استاديوم تختي بلوار پرويز دهداري كانون آزادگانآبادانخوزستان251
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53391474061اداره آموزش و پرورش –روبروي آتش نشاني - نهرقصر اروند كنارخوزستان252

35561073061مدرسه راهنمايي ابوالفضل-نبش پل ششم– (ع)بلوار امام علي كارونخوزستان253

52624042061اداره آموزش و پرورش-فلكه فارسمیدان امیديهخوزستان254

43620324061دبیرستان حضرت زينب وقلعه خواجه اداره آموزش وپرورش انديكاانديكاخوزستان255

42638145061پژوهش سراي خواجه نصیرالدين طوسي–جاده انقالب جنب اداره مخابرات انديمشکخوزستان256

33323613061(س)امانیه  خیابان دز غربي هنرستان حضرت آمنه 1اهواز خوزستان257

34443104061شهريورآموزشگاه استثنايي يگانه17كوي (چهارشیر )میدان شهید بندر2اهوازخوزستان258

32935034061اتوبان آيت اهلل بهبهاني چهارراه ابادان جنب پل عابر پیاده دبیرستان الزهرا3اهوازخوزستان259

33337710061كیانپارس خیابان اسفند شرقي دبستان معرفت4اهوازخوزستان260

43642922061میدان واليت بلوار مدرس خیابان مولوي اداره آموزش و پرورش ايذهايذهخوزستان261

43725543061خیابان ايت اهلل خامنه اي ساختمان نهضت سواد آموزي مركز آموزشي و رفاهي فرهنگیانباغملکخوزستان262

36782546061اداره آموزش وپرورش–خیابان ايثار جنب مخابرات  (ع)خیابان امام رضا هويزهخوزستان263

36772020061خیابان بخشداري اداره آموزش و پرورشبستانخوزستان264

52226505061دستگاه  اداره آموزش و پرورش250بندرامامخوزستان265

52731181061مجتمع علي ابن ابیطالب–میدان بسیج روبروي ساختمان امور تربیتي بهبهانخوزستان266

53525041061خیابان امیركبیر نبش خیابان داوودي جنب دبستان شاهد فجرخرمشهرخوزستان267

42222098061(بهمن22بین مطهري و) متري 45خیابان عدل نبش دزفولخوزستان268

36749240061اداره آموزش و پرورش دشت آزادگان- خیابان امام خمینيدشت آزادگانخوزستان269

43684077061اداره آموزش وپرورش دهدز –دوراهي سادات حسیني دهدزخوزستان270

52573955061هنديجان شمالي خیابان حجاب اداره آموزش و پرورشهنديجانخوزستان271

43532692061خیابان امیركبیر اداره اموزش و پرورشرامهرمزخوزستان272

52892861061پشت استاديوم ورزشي شهید غالمپور اداره آموزش و پرورشزيدونخوزستان273

42357602061سالن پورياي ولي- خیابان فرهنگ سردشتخوزستان274

53728732061بلوار فتح المبین روبروي اداره آموزش و پرورش مدرسه شاهد نجمهشادگانخوزستان275

43583500061اداره آموزش وپرورش–خیابان شهید مطهريهفتگلخوزستان276

42831780061هنرستان امیر كبیر-كمبربندي امام جعفر صادق بین میدان شاهد ومیدان امام صادق جنب مسجد الزهراشوشخوزستان277

36233370061روبروي مركزرفاهي دبیرستان معلم(لین يک شرقي)-كوي مدرس–فرهنگ شهر شوشترخوزستان278

4377755061میدان امامزاده خیابان شهید افسانه اداره آموزش و پرورشصیدونخوزستان279
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32259960061پیچ میدان خیابان صنايع روبروي مجتمع كارون شركت نفت جنب ايثارگران اداره آموزش و پرورش عشايرعشايرخوزستان280

36322183061اداره آموزش وپرورش –میدان بسیج –جاده سد  –خیابان اصلي گتوندخوزستان281

343292265061اداره آموزش وپرورش–خیابان حجاب -خیابان بسیج  الليخوزستان282

52358508061ساختمان امورتربیتي آموزش وپرورش–بعداز سینما دريا - بلوار آيت اهلل طالقانيماهشهرخوزستان283

43229023061فلكه نفتون مدرسه شیخ انصاريمسجدسلیمانخوزستان284

33771575024هنرستان شهید مطهري(فاتح)میدان جانبازان زنجانزنجان285

35222335024مديريت آموزش وپرورش–خیابان طالقاني شمالي ابهرزنجان286

35525054024امام خمیني اداره آموزش وپرورش شهرستان خرمدره-خخرمدرهزنجان287

35822606024جلبي اوغلي مدرسه شبانه روزي شهید مدني-جاده قیدارخسلطانیهزنجان288

34227755024خوابگاه دخترانه بنت الهدي-كمربندي- خخدابندهزنجان289

34333445024روبروي آموزش وپرورش آموزشگاه الزهرا–امام خمیني -خسجاسرودزنجان290

34623440024خانه معلم –میدان معلم بزينه رودزنجان291

34822445024جنب بانک ملي روبروي پارک معلم مركز رفاهي فرهنگیانافشارزنجان292

33622225024خانه معلم–روبروي اداره آموزش وپرورش ماهنشانزنجان293

33522356024بخشداري مدرسه راهنمايي بنت الهدي-دندي خانگورانزنجان294

32822688024خیابان معلم خوابگاه مركزي تربیت-آببرطارمزنجان295

31722213024زرين آباد دبیرستان استاد شهريارايجرودزنجان296

31823413024حلب آموزشگاه باقر العلومايجرودزنجان297

32623300024شهر نیک پي–دبیرستان استاد شهريار زنجانرودزنجان298

32232072023مديريت آموزش وپرورش- بلوار آزادي - میدان آزادي شاهرودسمنان299

32394880023(س)دبیرستان الزهرا- میدان هفتم تیر شاهرودسمنان300

32226319023خانه معلم- خیابان سامان - خیابان امام خمیني شاهرودسمنان301

3023-33465722مجتمع دامغانیان- جنب دبیرستان كوثر - میدان كوثر سمنانسمنان302

33345450023هنرستان عباسپور - (ع)حد فاصل میدان مشاهیر وامام رضا- بلوار قدس سمنانسمنان303

342444106023آموزش وپرورش گرمسار- میدان معلّم - گرمسار گرمسارسمنان304

34520665023آموزشگاه شهداي گمنام ايوانكي- میدان امام گرمسارسمنان305

9332513427023بلوار مدرس ترمینال مسافربري- دامغان دامغانسمنان306

2023-34543501اداره آموزش و پرورش- خیابان شهید مدرس - آرادان آرادانسمنان307

  

عضو   فرهنگیان

از خدمت یا کاال خرید

درخواست •  امکان

فرهنگیان   دوم

شغل رایگان •  معرفی

مدارس  

اسکان رسانی •  اطالع

خدمت  

ضمن رسانی •  اطالع

فرهنگیان   خدمت

محل •  جابجایی

امور   فرهنگیان  

جامع سامـانه

@
far

ha
ng

ian
ka

sb

تاریخ تنظیم : 1395-12-15
 آدرس و شماره تماس ستاد اسکان نوروز 1396 فرهنگیان

سامانه جامع امور فرهنگیان

@farhangiankasb .جهت عضویت سامانه جامع امور فرهنگیان در تلگرام به آدرس مقابل مراجعه فرمائید



35386449023آموزشگاه آيت اله حائري- جنب جاده اصلي - روستاي صیدآباد امیرآّادسمنان308

35349355023آموزشگاه نظام الملک- روستاي معلمان امیرآبادسمنان309

32353082023آموزش وپرورش شهرستان بسطام- بسطام بسطامسمنان310

32673625023میدان قدس دبیرستان شبانه روزي فجر نوربیارجمندسمنان311

33612755023آموزشگاه تومان مديري- خیابان جهاد - سرخه سرخهسمنان312

33622161023ابتداي خیابان صاحب الزمان  آموزش وپرورش مهدي شهر- میدان شهداء - مهدي شهر مهدي شهرسمنان313

32622507023آموزشگاه توحید- نبش دفتر امام جمعه  (ع)میدان امام رضا-میاميآموزشگاه توحیدسمنان314

35222906054خیابان امام خمیني روبروي فلكه بسیج دبیرستان خاتم االنبیاءنیكشهرسیستان و بلوچستان315

37224002054خیابان شهید درزاده  جنب  مديريت آموزش و پرورش دبستان نرجس خاتونايرانشهرسیستان و بلوچستان316

37624098054خانه معلم- 3و انقالب 1حدفاصل انقالب- خیابان انقالب سراوانسیستان و بلوچستان317

33728410054مركز رفاهي آموزشي فرهنگیان –خیابان شهید بهشتي خاشسیستان و بلوچستان318

35382901054دبیرستان خديجه كبري-خیابان اسكله سنگي ،روبروي نیروگاه گازي:خیابان كنارکسیستان و بلوچستان319

32226440054خیابان شهید وحید دستجردي جنب شوراي شهر مركز آموزشي رفاهي خانه معلمزابلسیستان و بلوچستان320

37142017054مديريت آموزش و پرورش خانه معلمراسکسیستان و بلوچستان321

12419844054خیابان فرهنگ جنب خانه معلم- خیابان مصطفي خمینيزاهدانسیستان و بلوچستان322

چابهارسیستان و بلوچستان323
بلوارشهیدريگي خیابان كشتیراني روبروي درب دانشگاه دريانوردي انتهاي خیابان آموزشگاه كشتیراني 

(پسرانه)7
35320413054

37312126054اداره آموزش و پرورش - 5دانش- خیابان دانشسربازسیستان و بلوچستان324

09102373623021-544690246، مركز آموزشي رفاهي منطقه (ع )آزادي ، فاز يک اكباتان ، خ شهید نفیسي ، روبروي مسجد امام رضا 5منطقه شهر تهران325

09195692782021-788471743، مركز آموزشي رفاهي منطقه 5خیابان شريعتي ، خ شهید بهشتي ، خ انديشه ، انديشه 7منطقه شهر تهران326

8منطقه شهر تهران327
، 8جنب آموزش و پرورش منطقه  (شهید نگهبان) 103خیابان دماوند، بعداز چهارراه خاقاني ، خیابان 

دبستان امامت
77946871-09384361490021

9رفاهي مطنقه - خیابان آزادي روبروي دانشگاه صنعتي شريف كوچه گرانمايه، مركز آموزشي 9منطقه شهر تهران328
66197010-66197092 -

09109105562 
021

09302709711021-33694488خاوران ، خیابان نبرد جنوبي ، خ شهید بقايي ، خ آقاجانلو، دبیرستان شهداي اطالعات15منطقه شهر تهران329

09337624502021-1655662627، مركز آموزشي رفاهي منطقه 3بزرگراه بعثت ، میدان بهمن، ابتداي بزرگراه شهید تندگويان  پالک 16منطقه شهر تهران330

9366656675021 كوچه امیني، مدرسه تشیع19انتهاي نازي آباد ، اول خیابان بهمنیار جنب اداره آموزش و پرورش منطقه 19منطقه شهر تهران331

56357368021(ع)اسالمشهر،میدان نماز، خ امام حسن مجتبي اسالمشهرشهرستانهاي تهران332

56324200021بلوار الغدير.شهر گلستان،شهرک الهیه1بهارستان شهرستانهاي تهران333

56774338021نسیم شهر،شهرک مهر2بهارستان شهرستانهاي تهران334

36035811021پاكدشت،بلوار آموزش و پرورشپاكدشتشهرستانهاي تهران335
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36726007021خ دكتر شريعتي،كوي شهداي آموزش و پرورشپیشواشهرستانهاي تهران336

36214148021جوادآباد جنب بانک مليجوادآبادشهرستانهاي تهران337

55275551021چهاردانگه،روبروي آتش نشاني خ ايروانيچهاردانگهشهرستانهاي تهران338

76326664021دماوند خیابان تختيدماوندشهرستانهاي تهران339

56216330021خ شهید جعفري،روبروي گلزار شهداءرباط كريمشهرستانهاي تهران340

76506749021خ مالصدرا،خ شهید چمران،نبش خ استقاللرودهنشهرستانهاي تهران341

33768858021شهر ري،خ فدائیان اسالم،خ گشتي1شهر ري شهرستانهاي تهران342

55908328021روبروي سپاه (ع)شهرر ي،بلوار امام حسین 2شهرري شهرستانهاي تهران343

46841950021متري انقالب،خ شهید فصیحي45شهر قدس،شهر قدسشهرستانهاي تهران344

65257445021شهريار بلوار نوابشهريارشهرستانهاي تهران345

56222474021خ هويزه(ره)فشافويه،بلوار امام خمینيفشافويهشهرستانهاي تهران346

76446577021خ شهید مال جعفري،نرسیده به راه آهنفیروزكوهشهرستانهاي تهران347

36142086021(ره)قرچک ابتداي بلوار امام خمیني قرچکشهرستانهاي تهران348

51096155021(س)كهريزک بعداز بهشت زهرا كهريزکشهرستانهاي تهران349

65996554021مالرد بلوار رسوا اكرم،روبروي باغ ملتمالردشهرستانهاي تهران350

36249538021ورامین مجتمع اداراتورامینشهرستانهاي تهران351

38615379071شهر خانه زنیان/ جاده شیراز كازرون 30كیلومتر ارژنفارس352

38612060071روستاي دشت ارژن ،مدرسه راهنمايي شهید باهنرارژنفارس353

43522487071(ع)دانشسراي امام سجادارسنجانفارس354

53223540071-53223440اداره آموزش و پرورش استهبان.بلوار قائماستهبانفارس355

52763004071آموزشگاه ولیعصر-بلوار اماماشكنانفارس356

44521605071خیابان شهداي فرهنگي-اقلید اقلیدفارس357

52516230071اداره آموزش و پرورش اوزاوزفارس358

44332086071آباده بلوار  سلمان فارسي دبیرستان تالشآبادهفارس359

44342222071آموزشگاه گلستان- بلوار شهید رجايي - آباده آبادهفارس360

44373257071مدرسه جالل آل احمد- خیابان معلم - بلوار گلستان - سورمق - آباده آبادهفارس361

44382260071حرم امامزادگان احمد و جعفر- بلوار امامزادگان - بهمن - آباده آبادهفارس362

44387250071دبیرستان شهداي بانک تجارت- خیابان بسیج - بلوار پارسیان - ايزد خواست - آباده آبادهفارس363
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53892704071خ امام خمیني جنب آموزش وپرورشآباده طشکفارس364

42475120071اداره آموزش و پرورش منطقه جره باالدهباالدهفارس365

44405810071روبروي پارک شهر - (عج)شهرک ولیعصر- بوانات بواناتفارس366

52553274071فارس بیرم ورودي شهر روبروي پاسگاه انتظامي دبیرستان شهید لطفيبیرمفارس367

36782705071و36782323شهر بیضابیضافارس368

52573096071اداره آموزش و پرورش- جويم جويمفارس369

54234693071میدان فرهنگ تاالر عالمه امیني (پاركینگ)جهرم چهار راه دفاع مقدسجهرمفارس370

32726023071ابتداي جاده سروستان.مديريت آموزش وپرورش شهرستان خرامهخرامهفارس371

44452192071آموزشگاه واليت فقیه-میدان گاز-1صفاشهرناحیه-خرم بیدخرم بیدفارس372

44452081071صفا شهر ، بلوار معلم ، هنرستان شهید چمرانخرم بیدفارس373

42444341071اداره آموزش و پرورش منطقه خشت و كمارج-میدان معلم-كنارتختهخشتفارس374

54502714071خفر خ معلم اداره آموزش وپرورش خفر جنب بخشداريخفرفارس375

52628502071میدان بسیج  بلوار معلم- شهرستان خنج خنجفارس376

153528474071مديريت آموزش وپرورش دارابدارابفارس377

43452451071آموزش و پرورش درودزندرودزنفارس378

42620005071آموزش و پرورش دشمن زياريدشمن زياريفارس379

42676007071آموزشگاه شهید وحیدي بابامیدانرستمفارس380

42642232071شهرستان  رستم ،  شهر مصیري، مدرسه سمیهرستمفارس381

32622113071بلوار شهید بخشنده خیابان شهید دستغیب هنرستان برادران توكليزرقانفارس382

53722616071-53720500اداره آموزش و پرورش شهرستان زرين دشتزرين دشتفارس383

36722587071دبیرستان نرجس- خیابان ترمینال - سپیدانسپیدانفارس384

44593610071اداره آموزش وپرورش سدهسدهفارس385

09175574762071اداره اموزش وپرورش- بلوار معلم شرقي - كره اي - سرچهانسرچهانفارس386

37845258071اداره آموزش وپرورش-بلوار واليت -سروستان سروستانفارس387

43564441071اداره آموزش وپرورش شهرستان- بلوار غدير-پايگاه شماره يک سعادت شهرسعادت شهرفارس388

43582288071(عج) پاسارگاد ، شهرمادرسلیمان ، آموزشگاه ولي عصر 2شماره سعادت شهرفارس389

53462218071اداره آموزش و پرورش منطقه ششده و قره بالغششدهفارس390

53432215071اداره آموزش وپرورش شیبكوه-خیابان شهید مطهري .زاهدشهر شیبكوهفارس391
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38335951071بلوار امیر كبیر بلوار كاج هنرستان دارالفنون1شیراز فارس392

36230157071دبیرستان شهیدان پژمان- خیابان نیايش-بلوار شهیدچمران2شیراز فارس393

37384890071-37397997میدان دوازده فروردين ابتداي بلوار رضوان هنرستان فني شهدا3شیراز فارس394

37257440071بلوار مدرس كوي آزادگان بلوار آصف مدرسه شهداي ارتش4شیراز فارس395

ويزه خانواده هاي محترم )شیراز ، میدان امام حسین ، روبروي استانداري ، اداره كل بنیاد شهید و امور ايثارگران 5شیراز فارس396

(شهدا،جانبازان و ايثارگران
35223222071

32343600071_32301038شیراز خ معدل روبروي دبیرستان عشايريعشايرفارس397

52782451071-52782522اداره آموزش و پرورشعالمرودشتفارس398

38754060071فراشبند  خیابان سپاه  اداره آموزش وپرورشفراشبندفارس399

53683200071قالتويه/ فدامي شهر مدرسه شهید اكبري / اداره آموزش و پرورش / فرگ فرگفارس400

53353351071مديريت آموزش و پرورش فسا- بلوارشهید بهشتي فسافارس401

38722012071-38722011میدان روزبه آموزش وپرورش فیروزآبادفیروزآبادفارس402

42415902071--- 42415040اداره آموزش  وپرورشقائمیهفارس403

54522630071مديريت آموزش و پرورش- قیر قیروكارزينفارس404

42217778071كازرون چهار راه سعدي مديريت آموزش و پرورش كازرونكازرونفارس405

43633118071اداره آموزش وپرورشكامفیروزفارس406

37822760071كوار بلوار امام خمیني ره  هنرستان شهید غفاريكوارفارس407

09173238738071-42434550اداره آموزش و پرورش كهمره نودان- جاده اصلي شیراز قائمیه - كهمره نودان كوهمره نودانفارس408

52446207071(عج)شبانه روزي ولیعصرگراشفارس409

52854983071بلوار كوثر اداره آموزش و پرورش گله دارگله دارفارس410

52247995071معاونت اداره كل و مديريت آموزش وپرورش الرستان- شهر جديد الرستانفارس411

52726073071روبروي دانشگاه آزاد مديريت آموزش و پرورش- میدان دانشجو - المردالمردفارس412

42631429071اداره آموزش وپرورش ماهورمیالتيماهور میالتيفارس413

43234515071 -43233558دبیرستان پسرانه شاهد- جنب آموزش و پرورش- خیابان انتظاممرودشتفارس414

44497407071محله مرغاب ابتداي بلوار رسالت- قادرآباد مشهدمرغابفارس415

42540089071جنب بنیاد شهید-خیابان شهید باهنرممسنيفارس416

52822540071هنرستان دكتر حسابي-فلكه گازمهرفارس417

38774081071- 3میمند خ تختي اداره آموزش وپرورشمیمندفارس418

53823222071جنب پارک كودک- آموزشگاه شهید اكبري - بلوار ولي عصر ني ريزفارس419
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33338681028-33333291 قزوين1ستاد مركزي ناحیه - جنب پمپ بنزين - فلكه مادر - بلوار شهید بهشتي- قزوين  قزوين1ناحیه قزوين420

32823347028اداره آموزش و پرورش شهرستان آبیک- بلوار شهید باهنر - میدان معلم - آبیک آبیکقزوين421

35520741028اداره آموزش و پرورش اسفرورين - (عج)اسفرورين ، بلوار بسیج ، جنب مسجد صاحب الزمان اسفرورينقزوين422

33222553028 قزوين2ستاد مركزي ناحیه - نبش كوچه كوثر -خیابان طالقاني- قزوين  قزوين2ناحیه قزوين423

32238131028مديريت اموزش و پرورش شهرستان البرز- الوند ، بلوار معلم  البرزقزوين424

2028-34224121بويین زهرا بلوار آزادگان اداره آموزش و پرورشبويین زهراقزوين425

9028-35752498اداره آموزش و پرورش خرمدشت- جنب درمانگاه -خ معلم - خرمدشت خرمدشتقزوين426

35622023028اداره آموزش و پرورش ضیا آباد- بلوار امام روبروي دادسرا ضیاآبادقزوين427

33768201028(طارم)مدرسه فاطمیه كوگیر - جاده قزوين رشت روستاي كوگیر سفلي 70كیلومتر طارمقزوين428

33712202028اداره آموزش و پرورش الموت غربي- رازمیان روبروي پاسگاه نیروي انتظامي الموت غربيقزوين429

33622742028اداره آموزش و پرورش الموت شرقي- خیابان اصلي -معلم كاليهالموت شرقيقزوين430

34622135028اداره آموزش و پرورش آوج- جنب مسجد علي ابن ابیطالب - خ امام خمیني- آوجآوجقزوين431

35222009028چهارراه دخانیات (ره)خ بلوار امام خمیني-تاكستانتاكستانقزوين432

34413640028اداره آموزش و پرورش شال- خیابان شهید كالنتري -بلوار امام خمیني- شالشالقزوين433

3337966028خانه معلم نواب- جنب دانشگاه فرهنگیان كوچه شهید حدادي -نواب صفوي-قزوينقزوينقزوين434

33320036028خانه معلم فردوسي- خ فردوسي روبروي بیمارستان مهرگان قزوينقزوين435

سالن ورزشي امجدي - (ره)میدان روح اله روبروي بیت امام خمیني(اصلي)1ناحیه قم436
37740096 – 37747873 - 

37730058
025

 جنب خانه معلم شماره دو25نبش كوچه (شهید لواساني )خیابان ساحلي (فرعي)ناحیه  ا قم437
37711883  - 37715574  - 

37721516
025

(اصلي) 2ناحیه قم438
دبیرستان شاهد حضرت -میدان سعیدي  انتهاي خیابان ايستگاه راه آهن سمت چپ روبروي انبار توشه 

(س)رقیه 
36708601025

38873619025مدرسه ايثار- سمت راست -بريدگي اول -بلوار دانش -شهرک صادقیه -جاده اراک (فرعي) 2ناحیه قم439

38613903025مدرسه انقالب اسالمي - 24كوچه (س)بلوار حضرت معصومه - انتهاي خیابان امامزاده ابراهیم(فرعي) 2ناحیه قم440

36663839025(ع)دبیرستان امام حسن مجتبي  - (ع)بلوار شهید عابدي  نرسیده به فلكه انصارالحسین -میدان آزادگان 3ناحیه قم441

32931182025دبیرستان شاهد صاحب الزمان  - 53بلوار امین  نبش كوچه 4ناحیه قم442

33163725087میدان سهروردي دانشگاه فرهنگیان، شهید مدرس -سنندجسنندجكردستان443

33234134087 سنندج1دبستان پسرانه ساعي، اداره آموزش و پرورش ناحیه  (پايین ترازمیدان مادر)خیابان شهیدنمكي  سنندج1ناحیه كردستان444

913087 33562 سنندج2میدان كوهنورد دبیرستان دخترانه نسیبه، اداره آموزش و پرورش ناحیه  سنندج2ناحیه كردستان445

34211922087شهرک توحیددبستان يادگارامام ربروي مسجدتوحیدبانهكردستان446

36243031087شهرک دانشگاه روبروي اداره ي گاز دبستان پسرانه ي رسالتسقزكردستان447
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38722325087مديريت آموزش وپرورش شهرستان ديواندره-بلوارشهیديوسفيديواندرهكردستان448

36622157087اداره ي آموزش وپرورشزيويهكردستان449

38220717087بلوارامام روبروي فرمانداري ،مديريت آموزش وپرورش شهرستان بیجاربیجاركردستان450

35232727087خیابان ابوذرسه راهي مالک اشترخانه معلمقروهكردستان451

35412558087انتهاي خیابان شهیداشرفي اصفهاني ،دبیرستان شبانه روزي طاهرهسريش آبادكردستان452

38422207087مركز شبانه روزي كوثر-خیابان شهیدشريفي-ياسوكندكرانيكردستان453

35121500087اداره ي آموزش وپرورش شهرستان دهگالن-خیابان پاسداراندهگالنكردستان454

35522040087دبیرستان دخترانه نمونه ي انديشه-روبروي مسجدحسینیه-خیابان امام خمینيكامیارانكردستان455

35652400087اداره ي آموزش وپرورش موچشكردستان456

34823545087میدان شهیدمرادي ، دبیرستان دخترانه شهیده سمیهسروآبادكردستان457

933623087 33(اداره ي آموزش وپرورش )شهرشويشه،بلوارمعلم كالترزانكردستان458

34521270087دبستان شهید بروجردي-جنب ساختمان مديريت آموزش وپرورش -میدان جهادمريوانكردستان459

42480154034اداره آموزش وپرورشارزوئیهكرمان460

34382311034اداره آموزش وپرورشاناركرمان461

42427612034-14بلوار شهید باهنر اداره آموزش وپرورشبافتكرمان462

33520331034 - 2خیابان معلم اداره آموزش وپرورشبردسیركرمان463

44214551034میدان امام حسین اداره آموزش وپرورشبمكرمان464

43212816034 شهريور دبیرستان دوره اول شهید مصطفي خمیني17خیابان جیرفتكرمان465

33270660034اداره آموزش وپرورشچترودكرمان466

33761060034مركز آموزش رفاهي خیابان امامراينكرمان467

42454005034خیابان آيت اله خامنه اي دبیزستان اباصالحرابركرمان468

33724880034خیابان امام دبستان ياس نبيراوركرمان469

43366343034اداره آموزش وپرورشرودباركرمان470

34261519034بلوارمدرس نبش میدان بسیج اداره آموزش وپرورشرفسنجانكرمان471

44350098034خیابان آيت اهلل خامنه اي دبیرستان نورالهديريگانكرمان472

33424380034 -1خیابان شهید توكلي اداره آموزش وپرورشزرندكرمان473

42204714034بلوار سردار جنگل اداره آموزش وپرورش- 1شماره سیرجانكرمان474

42200469034چهارراه فرهنگ كانون شهید هاشمي نژاد- 3شماره سیرجانكرمان475
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34135029034خیابان ولي عصراداره آموزش وپرورشسیرجانكرمان476

33751309034شهدادابتداي جاده كرمان راهنمايي شبانه روزي كوثر- 1شماره شهربابکكرمان477

33760250034مجتمع رفاهي فرهنگیان سیرچ- 2شماره شهدادكرمان478

43291916034میدان شاهد اداره آموزش وپرورششهدادكرمان479

43395379034شبانه روزي كوثرعنبرآبادكرمان480

44280754034اداره آموزش وپرورشفاريابكرمان481

43391108034اداره آموزش وپرورشفهرجكرمان482

43202195034خیابان ولي عصر دبیرستان فاطمبهقلعه گنجكرمان483

34392263034خیابان امام حسین اداره آموزش وپرورشكهنوجكرمان484

33495672034بلوار امام دبستان پروين اعتصاميكشكوئیهكرمان485

33753948034اداره آموزش وپرورشكوهبنانكرمان486

33777808034میدان امام اداره آموزش وپرورشگلبافكرمان487

43305268034دبیرستان مهرماهانكرمان488

منوجانكرمان489
 دبیرستان 8خیابان استقالل كوچه) (دبیرستان دوراول دخترانه تدبیر3خیابان شهیدصدوقي كوچه شماره)

(دوراول دخترانه تدبیر
32522363-32530939034

03432735720034-32727416 هنرستان مدرس2خیابان پاسداران جنب اداره آموزش وپرورش ناحیه1ناحیهكرمان490

34160791034اداره آموزش وپرورش2ناحیهكرمان491

44270153034دبیرستان فرزانگاننوقكرمان492

38239391083پژوهش سراي دانش آموزي/بهمن22سه راه /بلوار شهید بهشتي  كرمانشاه1ناحیه كرمانشاه493

38393280083دبیرستان نمونه بعثت/ انتهاي بلوار جام جم / میدان سپاه پاسداران   كرمانشاه2ناحیه كرمانشاه494

38367573083تاالر شهید بهشتي/ روبروي پااليشگاه / بلوار شهید بهشتي   كرمانشاه3ناحیه كرمانشاه495

45233804083خانه معلم/ روبروي اداره آموزش وپرورش / خیابان راه كربال اسالم آبادغربكرمانشاه496

42222037083اداره آموزش و پرورش/ پشت فرمانداري / خیابان راه كربال سرپل ذهابكرمانشاه497

42423575083اداره آموزش و پرورش / بلوار راه كربال قصرشیرينكرمانشاه498

43223208083اداره آموزش و پرورش / حافظ جنوبي / چهارراه حافظ / بهمن 22میدان گیالنغربكرمانشاه499

34622152083دبیرستان آزادگان/ بلوار راه كربال ماهیدشتكرمانشاه500

45622806083دبیرستان الزهرا / جنب بخشداري / بلوار شهید يعقوب نژاد حمیلكرمانشاه501

43722652083اداره آموزش و پرورش/ بلوار راه كربال داالهوكرمانشاه502

43282029083دبیرستان كاردانش مهر/ خیابان آموزش و پرورش گواوركرمانشاه503
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43742078083(ره)دبیرستان امام خمیني / (ره  )خیابان امام خمیني گهوارهكرمانشاه504

46527526083دبیرستان شهید كاوه مرادي / جنب بسیج /میدان شهداءروانسركرمانشاه505

46222457083دبیرستان معراج / ابتداي بلوار بیمارستان حضرت رسول  جوانرودكرمانشاه506

46127118083ساختمان كمیته امداد/ نرسیده به ساختمان دادگستري / بلوار جانبازان پاوهكرمانشاه507

46472303083اداره آموزش و پرورش/ روبروي بخشداري / میدان شیخ احمد باينگانكرمانشاه508

46722225083اداره آموزش و پرورش/ جنب مخابرات / میدان معلمثالث باباجانيكرمانشاه509

46422517083اداره آموزش وپرورش / میدان معلم نوسود كرمانشاه510

45882349083دبستان ترانه هدايتي/خیابان كارخانه قندبیستونكرمانشاه511

48322184083اداره آموزش وپرورش صحنه/ (ره)میدان امام صحنهكرمانشاه512

48431737083دبیرستان بعثت/ (ع)جنب مسجد جواد االئمه /بلوار فلسطینسنقركلیاييكرمانشاه513

58450608083روستاي كركساردينوركرمانشاه514

548225281083دبستان شهداي والفجر/ روبروي پارک دانشجو/ میدان بسیجكنگاوركرمانشاه515

45122205083دبیرستان الزهرا / جنب اداره آموزش و پرورش/ (ره  )خیابان امام هرسینكرمانشاه516

32620182074واحد تعاون-اداره آموزش و پرورش شهرستان باشت- خیابان معلم - باشت باشتكهگیلويه و بويراحمد517

32822908074دبیرستان دخترانه هاجر - فلكه مركزي - خیابان امام خمیني- لیكک بهمئيكهگیلويه و بويراحمد518

32293310074اداره آموزش و پرورش چاروسا - خیابان معلم -قلعه رئیسيچاروساكهگیلويه و بويراحمد519

32363800074اداره آموزش و پرورش چرام - خیابان تختي - بلوار شهید مطهري - بلوار شهید دستغیب- چرامچرامكهگیلويه و بويراحمد520

334421301074آموزش و پرورش شهرستان دنا  -خیابان شهید مطهري - سي سخت دناكهگیلويه و بويراحمد521

32269808074دبیرستان كار دانش مطهر- خیابان پارک جنگلي - دهدشت دهدشتكهگیلويه و بويراحمد522

32466999074ديشموک بلوار شهید مدرس میدان ورودي شهرجنب اداره آموزش و پرورش هنرستان امیر كبیرديشموکكهگیلويه و بويراحمد523

32225066074 فروردين12دبستان - جنب پارک شهرداري- بلوار شهداي هفت تیر- گچسارانگچسارانكهگیلويه و بويراحمد524

32464154074خوابگاه شبانه روزي الزهراء - روبروي اداره ثبت احوال لنده - خیابان امام خمیني- لنده لندهكهگیلويه و بويراحمد525

33280330074اداره آموزش و پرورش لوداب- گراب - لوداب لودابكهگیلويه و بويراحمد526

33282430074- اداره آموزش و پرورش مارگون- مارگونمارگونكهگیلويه و بويراحمد527

33233929074مدرسه نمونه توحیدي- جنب امام زاده عبداهلل - جاده آبشار - ياسوج ياسوجكهگیلويه و بويراحمد528

35728803017اداره آموزش و پرورش آزادشهر-روبروي بانک ملي -خیابان گرگانآزادشهرگلستان529

34526945017 اداره آموزش و پرورش شهرستان آق قال14خیابان باهنر جنوبي خوش گلدي آق قالگلستان530

34424079017اداره آموزش و پرورش بندرتركمن–جنب بانک ملي مركزي -خیابان سید قطب -بندرتركمنبندرتركمنگلستان531
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34362419017شهید خرمنگدا – (ره)انتهاي بلوارامام خمینيبندرگزگلستان532

35882502017شبانه روزي نیكان - روبروي بهداري - رامیان خیابان امام رامیان گلستان533

2627017-35862626خان به بین دور میدان حكیم میرفندرسكي دبیرستان شبانه روزي امام علي ع خان به بینرامیان گلستان534

35893868017طالقاني-دبستان امیركبیر- جنب پل هوايي عابر پیاده- خیابان امام - دلند رامیان گلستان535

34230444017اداره آموزش و پرورش علي آباد كتول –جنب اداره گاز -بلوار معلم علي آباد كتولگلستان536

34206310017ساختمان اداره مخابرات- خیابان اصلي - فاضل آباد علي آباد كتولگلستان537

34352989017(اموزش و پرورش قديم)جنب مدرسه وحدت(عج)كردكوي خیابان ولي عصركردكوي گلستان538

35441720017خیابان شهید بهشتي مديريت آموزش و پرورش شهرستان كاللهكالله گلستان539

35834700017مديريت اموزش و پرورش گالیكش-جنب بانک ملي-خ شريعتي-گالیكشگالیكش گلستان540

32243116017نمونه ايرانشهر –جنب مديريت آموزش و پرورش گرگان - خ فلسطین - گرگان گرگان گلستان541

34464516017آموزشگاه انديشه - بندرتركمن گمیشانگلستان542

33224087017اداره آموزش و پرورش گنبدكاووس- خیابان طالقاني غربيگنبد كاووس گلستان543

35452210017اداره آموزش و پرورش مراوه تپه –روبروي سپاه  _خ شهید مدني -مراوه تپه مراوه تپه گلستان544

35221570017اداره آموزش و پرورش مینودشت –خیابان ولیعصر روبروي پمپ بنزين مینودشت گلستان545

32545277017باشگاه فرهنگیان گرگان - 96عدالت - بلوار ناهار خوران گرگانگلستان546

33555147017باشگاه گنبد –اول شهرک فرهنگیان - خیابان فرهنگ - گنبد كاووس  گنبدگلستان547

44836988013دبستان استثنائي عدالت- جنب حوزه علمیه - بلوار خرمشهر - فلكه گاز آستاراگیالن548

42125062013اداره آموزش و پرورش- خیابان فرهنگ آستانه اشرفیهگیالن549

42584800013(ره)مدرسه امام خمیني - روبروي بخشداري -چهار راه پارک-خیابان پرستاراطاقورگیالن550

7013-42728996دبیرستان شبانه روزي فاطمیه- جنب پمپ بنزين - لگموج - املشاملشگیالن551

44532330013مدرسه شهید سماک-میدان شهداي كريم بخش - بندر انزلي بندرانزليگیالن552

44232128013دبستان سمیه-جنب شهرداري-تالشتالشگیالن553

44362328013خانه معلم تولمات- روبروي پاسگاه نیروي انتظامي -تولم شهر تولماتگیالن554

42664076013اداره آموزش وپرورش- خیابان وحدت اسالمي - خیابان امامچابكسرگیالن555

34461830013اداره آموزش و پرورش- خیابان طالقاني- خشكبیجارخشكبیجارگیالن556

34422094013 -34423935اداره آموزش و پرورش - خمام خمامگیالن557

42482007013شبانه روزي كوثر ديلمان- انتهاي خیابان گلبانگ - خیابان امام خمیني- ديلمان ديلمانگیالن558

34682235013تبدايي مهدي رحماني توتكابن- شهر توتكابن -بخش رحمت آباد -شهرستان رودبار رحمت آبادگیالن559
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3569013-42775613خامنه اي جنب آتش نشاني  اداره آموزش وپرورش رحیم آباد.. رحیم آباد خیابان آيت ارحیم آبادگیالن560

44622996013جنب آموزش وپرورش- میدان نمازرضوانشهرگیالن561

8013-34622236اداره آموزش و پرورش رودبار- پشت نیروي  انتظامي - خیابان شهید يونس رودباري- خیابان امام رودبارگیالن562

42443980013اداره آموزش و پرورش رودبنه- روبروي زمین ورزشي -بلوار دكتر حشمت -رودبنهرودبنهگیالن563

42622092013-سالن اجتماعات كانون كوثر-  آموزش و پرورش 2ساختمان شماره -میدان شهرداري رودسرگیالن564

013 34525227 -34522200اداره آموزش و پرورش سنگر- جنب ساختمان قديم بانک ملي - خ امام خمیني- سنگرسنگرگیالن565

42327625013مدرسه برزو شريفي- جنب استخر - روبروري آموزش وپرورش قديم -  خ امام سیاهكلگیالن566

34784213013اداره آموزش و پرورش شفت- خیابان هفده شهريور - شفت شفتگیالن567

44321351013مدرسه نرجس- روبروي سید جعفر آقا - خیابان جعفري - صومعه سرا صومعه سراگیالن568

34613032013 اداره آموزش و پرورش عمارلو2فاز -جیرندهعمارلوگیالن569

34725003013-مدرسه توحید- روبروي بانک كشاورزي شعبه مركزي - میدان پاسداران-فومنفومنگیالن570

42682181013اداره آموزش وپرورش كالچاي- تقاطع خیابان معلم- میدان معلم كالچايگیالن571

34553755013اداره آموزش و پرورش كوچصفهان- خیابان مطهري غربي كوچصفهانگیالن572

42573100013 (خانه معلم)مركز آموزشي رفاهي- كوملهكوملهگیالن573

4013-42822202اداره آموزش و پرورش-جنب بخشداري-بندركیاشهركیاشهرگیالن574

42233898013هنرستان سهروردي- میدان ابريشم - الهیجان الهیجانگیالن575

34402409013مدرسه امام حسن عسگري- خیابان استاد معین -بلوار شهید  بهشتيلشت نشاءگیالن576

42539394013فرزانگان- جنب بهزيستي - كمر بندي شهید عبدالكريمي - لنگرود لنگرودگیالن577

44665058013اداره آموزش و پرورش- خیابان شهید بهشتي ماسالگیالن578

33335150013دبیرستان ابوريحان- جنب فروشگاه رفاه -میدان فرهنگرشت1ناحیهگیالن579

33326524013دبیرستان شهید بهشتي- میدان فرهنگ جنب اداره كل آموزش و پرورش استان گیالن رشت2ناحیهگیالن580

33320579066دبیرستان امیر كبیر- چهار راه فرهنگ میدان تختي  خرم آباد1ناحیه لرستان581

33311116066(س)خ علوي كوچه مسجد دبیرستان صديقه كبري خرم آباد2ناحیه لرستان582

42530264066خ مدرس اداره آموزش و پرورش بروجردبروجردلرستان583

43326116066خ ساحلي اداره آموزش و پرورش الیگودرزالیگودرزلرستان584

43246011066 اداره آموزش و پرورش دورود19بلوار معلم نبش معلم دورودلرستان585

32222365066 تیر میدان شهیدبهشتي مدرسه زينبیه7خ پلدخترلرستان586

32523604066چهار راه معلم اداره آموزش و پرورش الشترالشترلرستان587
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32744960066بلوار شهید بهشتي اداره آموزش و پرورش نورآبادنورآبادلرستان588

32633012066خ سپاه اداره آموزش و پرورش كوهدشتكوهدشتلرستان589

43422052066اداره آموزش و پرورش ازنا (عج)بلوار ولیعصرازنالرستان590

44248011011- 13اداره آموزش و پرورش- جنب اداره آب و فاضالب - میدان قائم آملمازندران591

32290463011میدان واليت –بابل بابلمازندران592

35279762011(فجر) ورودي كانون دانش آموزي  36جنب پاسداران – روبروي رستوران وارش  –خیابان پاسداران بابلسرمازندران593

44613412011مدرسه شهید ناطق نوري –جنب اداره آموزش و پرورش -بلده  بلدهمازندران594

32722460011اداره آموزش و پرورشبند پي شرقيمازندران595

32522211011اداره آموزش و پرورش –خوشرودپي بند پي غربيمازندران596

34523321011مركز آموزش و رفاهي– روبروي شركت بهپاک - بلوار شهید هاشمي نژادبهشهرمازندران597

35751121011 -35752767اداره آموزش و پرورش –خیابان  امام بهنمیرمازندران598

54392377011تنكابن ولي اباد –مدرسه راهنمايي شاهد پسر تنكابنمازندران599

54372885011جنب شهرک فرهنگیان–شیرود  –مدرسه راهنمايي شهید شیرودي تنكابنمازندران600

42542221011جنب داروخانه دكتر هنري –جويبار جويبارمازندران601

152222080011كوچه بینش  –چالوس میدان معلم چالوسمازندران602

52653035011نمايندگي آموزش و پرورش- مرزن آباد چالوسمازندران603

44663209011اداره آموزش و پرورشچمستانمازندران604

44632204011مدرسه شهید شهسواري الويجچمستانمازندران605

33422497011خیابان معلم–میدان معلم  –كیاسر چهاردانگهمازندران606

33623867011فريم شهر –اداره آموزش و پرورش دودانگهمازندران607

55225115011هنرستان حاج عباس حريري – جنب ايران خودرو 2كمربندي  فاز  –بلوار امام خمیني رامسرمازندران608

33302896011جنب ترمینال گرگان –بلوار امام رضا - نمازخانه مدرسه ارشاد  ساري ناحیه يکمازندران609

33272488011خیابان فرهنگ اداره آموزش و پروشساري ناحیه يکمازندران610

33398006011 آبان29دبیرستان  –جنب عمارت شهرداري  –بلوار آزادي ساري ناحیه دومازندران611

42420705011جنب بانک رفاه –پل سفید  –سوادكوه سوادكوهمازندران612

42445715011اداره آموزش وپرورش- خ شهید تیموري  سوادكوه شماليمازندران613

54624851011اداره آموزش و پرورشعباس آبادمازندران614

54602250011دبیرستان شهید قاضي –كالرآباد عباس آبادمازندران615
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35669131011جاده سوته آموزشگاه شهید نجاتبخش –میدان درناا فريدونكنارمازندران616

42072049011روبروي فرمانداري –خ ساري قائم شهرمازندران617

52625534011مجتمع رفاهي آموزشي فرهنگیان –خ ورزش  –الهو  –كالردشت كالردشتمازندران618

42351837011روبروي مركز بهداشت –خیابان امام سیمرغمازندران619

34663394011اداره آموزش و پرورش- جاده سراسريگلوگاهمازندران620

3352255011 - 43352299اداره آموزش و پرورش الريجان –شهر گزنگ – جاده تهران به آمل 80كیلومتر الريجانمازندران621

33882531011اداره آموزش و پرورش –سورک میاندرودمازندران622

34734776011اداره آموزش وپرورش- خیابان انقالب  نكامازندران623

44585076011گروههاي آموزشي –جنب استخر الغدير  –خ امام نورمازندران624

52351220011جنب استاديوم ورزشي شهدا –نوشهر نوشهرمازندران625

44742567011طبقه فوقاني فروشگاه فرهنگیان –روبروي مصال  –خ معلم (محمودآباد )هراز مازندران626

55256912011ـ 2290  جاده رشت5رامسر ـ كیلومتر شهید چمران رامسرمازندران627

33472197011 ـ 8ساري ـ میدان خزر ـ جاده فرح آباد ـ به سمت جاده دريا ـ جنب پالژ وزارت كشورمجتمع خزر آباد  ساريمازندران628

33472433011به سمت جاده پالژها- جاده فرخ آباد - میدان فرخ آباد - ساري اردوگاه جوانه ها ساريمازندران629

09186206960086و09186206959، نبش خیابان دكتر حسابي، دبیرستان شاهد حاج عراقچي(دروازه تهران)اراک، میدان سردارانناحیه يک اراکمركزي630

خ آيت اله كاشاني، روبروي مسجد سیدها، داخل بن بست سالن شهید شمسي پور-اراک اراک2ناحیه مركزي631
0918و09388034045و32214850

4979399
086

42241301086ساوه، بلوار شهید بهشتي، ابتداي جاده نور علي بیک، مديريت آموزش و پرورشساوهمركزي632

09333931118086و43229555 خرداد، جنب مسجد الحسین، آموزشگاه الغدير15محالت، خ محالتمركزي633

44234023086،  بلوار معلم ، مديريت آموزش وپرورش (ره)دلیجان، خیابان امام خمینيدلیجانمركزي634

46222567086 خرداد15 خرداد، آموزشگاه شهداي 15خمین، میدان خمینمركزي635

42312275086.(تهذيب)،  جنب اداره آموزش و پرورش ، دبیرستان فاطمیه  (ره)نوبران ، بلوار امام خمینينوبرانمركزي636

35452268086و35452294كمیجان، خیابان شهید مصطفي خمیني ، مديريت آموزش وپرورشكمیجانمركزي637

33722660086 خرداد15فرمهین، خ استاد واشقاني، جنب سازمان تبلیغات اسالمي كوچه ياس، مدرسه راهنمايي بنیاد فراهانمركزي638

38223484086شازند، خیابان شهدا ، خ منابع طبیعي، مديريت آموزش وپروششازندمركزي639

45226711086بعد از میدان گلها، آموزش و پرورش(ره )مامونیه،  خ امام خمیني زرنديهمركزي640

38423722086، مديريت آموزش و پرورش سربند(عج)هندودر، خیابان آموزش وپرورش، خ ولي عصرسربندمركزي641

36235437086تفرش، خیابان شهیدباهنر، كوچه شهید ناصراسماعیلي، مجتمع آموزشي و رفاهي فرهنگیانتفرشمركزي642

35622071086(ع)خنداب، جنب مديريت آموزش وپرورش ، مدرسه شبانه روزي حضرت ابوالفضل خندابمركزي643
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37222099086، مديريت آموزش وپرورش(ره )آشتیان، بلوار امام خمیني آشتیانمركزي644

33681460076جنب نمايندگي سايپا دبیرستان دخترانه صفارزاده (اتوبوسراني )بلوارامام خمیني خیابان ايثار ناحیه يکهرمزگان645

33550294076میدان شهداء بلوار پاسداران مدرسه شهید علي رضاييناحیه دوهرمزگان646

35227461076بلوارولي عصر نرسیده به چهارراه پرديس كانون فرهنگي  شهید ذاكريقشمهرمزگان647

35265222076درگهان ابتداي بلوار خلیج فارس  روبروي پمپ بنزين دبیرستان نمونه خوارزميقشمهرمزگان648

444330530076سفین  میدان الرک روبروي بانک صادرات مدرسه پروين اعتصاميكیشهرمزگان649

35347723076سوزا میدان امام خمیني  جنب درمانگاه اداره آموزش وپرورش شهابشهابهرمزگان650

33224332076خیابان امام خمیني نبش میدان جمهوري اسالميبندرخمیرهرمزگان651

بندرلنگههرمزگان652
خیابان شهید بهشتي روبروي اداره میراث فرهنگي ،گردشگري وصنايع دستي  مركز آموزشي وتوانبخشي 

مشكالت يادگیري
44222880076

44323258076-44322468بستک ـ بلوار پاسداران ـ روبروي كالنتري مديريت آموزش و پرورش شهرستان بستکبستکهرمزگان653

44280522076 چارک خیابان فلسطین روبروي بخشداريشیبكوههرمزگان654

44622812076خیابان شهیدبهشتي روبروي پارک شهروند اداره آموزش وپرورش پارسیانپارسیانهرمزگان655

42227833076میدان واليت خیابان ملت اداره آموزش وپرورش مینابمینابهرمزگان656

42374104076بلوارمعلم   جنوبي اداره آموزش و پرورش سیريکسیريکهرمزگان657

42521991076ساختمان گروههاي آموزشي اداره  آموزش و پرورش جاسک (فرمانداري)خیابان شهید بهشتيجاسکهرمزگان658

42882212076بلوار شهداجنب بانک كشاورزي پژوهش سراي دانش آموزي شهید احمدي روشنرودانهرمزگان659

42875714076-42875284زيارتعلي اداره آموزش و پرورشرودخانههرمزگان660

35421066076چهارراه كمیته امداد روبروي سالن شهیدمجیدحسن زاده هنرستان بنت الهدي صدرحاجي آبادهرمزگان661

51081-33112250چهار باغ، اداره آموزش و پرورش شهرستان اسد آباداسدآبادهمدان662

34502101081 بلوار شهید بهشتي اداره آموزش و پرورش شهرستان بهاربهارهمدان663

34923857081تويسركان ابتداي بلوار سركان دبیرستان نمونه شهید بهشتيتويسركانهمدان664

32173240081اداره آموزش و پرورش منطقه جوكارجوكارهمدان665

33722105081فیروزان، اداره آموزش و پرورش منطقه خزلخزلهمدان666

3622369081مدرسه شبانه روزي عفاف- جنب مسجد جامع-  سه راهي قروه درجزين رزنهمدان667

82096632081روبروي ساختمان بسیج اداره آموزش و پرورش (ره)سامن انتهاي بازار امام سامنهمدان668

36423261081مدرسه شبانه روزي  نور-  جنب مخابرات –بلوار شهید مفتح  –دمق سردرودهمدان669

36826363081خیايان امام خیابان معلم داره آموزش و پرورش شهرستان فامنینفامنینهمدان670

36463055081اداره آموزش و پرورش قروه –بلوار شهید مفتح  –دمق قروه درجزينهمدان671
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34737450081(ره)منطقه قلقلرود دبیرستان امام خمیني قلقلرودهمدان672

38462681081اداره آموزش و پرورش منطقه قهاوندقهاوندهمدان673

35226051081(خانه معلم)میدان امام حسین ،انتهاي شهرک سپاه كبودر آهنگهمدان674

35444536081آموزشگاه شهید رجائي جنب پاسگاه انتظامي- علیصدر–گل تپه گل تپههمدان675

34527406081 معصوم14 اموزشگاه 4اللجین بلوار آيت اله خامنه اي جنب بخشداري كوچه وحدت اللجینهمدان676

33348801081بلوار انقالب اداره آموزش و پرورش شهرستان ماليرماليرهمدان677

33237312081 خیابان معلم  اداره آموزش و پرورش شهرستان نهاوندنهاوندهمدان678

34248454081دبیرستان قدس(تاالر پیام)همدان بلوار زينبیه كوچه سبدبافان  همدان1ناحیه همدان679

32521385081خیابان طالقاني چهار راه امیر كبیر دبیرستان دخترانه مهديه همدان2ناحیههمدان680

35210230035مدرسه راهنمايي دخترانه اسالم پور-خیابان بهاران-قبل از دروازه قران- (جاده سنتو)بلوار آيت اهلل فقیه خراساني ناحیه يکيزد681

17035-38261016بلوار دانشجو روبروي پارک شادي دبیرستان دخترانه شاهد افشارناحیه دويزد682

32228776035كانون مدرس-چهارراه سعدي- خیابان سعدي-اردكان اردكانيزد683

32331955035فلكه نماز مدرسه شهید زارعي- خیابان سنتو میبديزد684

32355150035  میدان مهديه آموزشگاه فرصتمیبديزد685

1035-35279440مدرسه شاهپوري-خیابان امام خمیني-فلكه ورودي زارچ -اله آباد زارچيزد686

32622550035دبستان امام-حسینیه امام -میدان امامتفتيزد687

32526000035-32528003دبیرستان نمونه دولتي ابن سینا-بلوار امام خمیني مهريزيزد688

32722210035اداره آموزش و پرورش-فلكه ورودي اشكذراشكذريزد689

2035-32820551اداره آموزش و پرورش-بلوار امام خمیني ابركوهيزد690

32424737035جنب مديريت آموزش و پرورش -میدان بهارستان-بلوار انقالببافقيزد691

32470707035اداره آموزش و پرورش-جنب اداره پست-خیابان شهید بهشتيبهاباديزد692

32574799035مركز آموزشي رفاهي فرهنگیان-نهر مسیح غربيخاتميزد693

32653388035اداره آموزش وپرورش-میدان معلم-خیابان امام خمینينیريزد694

32583009035هنرستان عفت-3كوچه شقايق -مروست خیابان جمهوريمروستيزد695
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سامانه جامع امور فرهنگیان

@farhangiankasb .جهت عضویت سامانه جامع امور فرهنگیان در تلگرام به آدرس مقابل مراجعه فرمائید




