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تلفننشانی پایگاهپایگاه اسکاناستانردیف

33724700 --04533716488خیابان ارتش روبروی اداره آب و فاضالب1ناحیه اردبیل1

4533354856بزرگراه شهدا جنب منبع آب روبروی دانشگاه شاهد2ناحیه اردبیل2

4532582411اداره آموزش و پرورشارشقاردبیل3

4532743620میدان امام روبروی دادگاه مدرسه شبانه روزی المهدیاصالندوزاردبیل4

4532652431اداره آموزش و پرورشانگوتاردبیل5

4532825093خیابان امام مدیریت آموزش و پرورشبیله سواراردبیل6

4532727200روبروی بیمارستان امام خانه معلمپارس آباداردبیل7

4532427200روبروی اداره مخابرات  کوجه شهید بهادر رمضانیخلخالاردبیل8

4532483682خلخال هشتجین شبانه روزی دخترانه فاطمه الزهراخورش رستماردبیل9

4532222766دبستان حجاب پایین تر از میدان دانش  جنب خانه معلمسرعیناردبیل10

4532463281اداره آموزش و پرورششاهروداردبیل11

4532882487دبیرستان مالک اشتر چالما کندیجعفر آباداردبیل12

4532924542مدیریت آموزش و پرورش شهرستان کوثرکوثراردبیل13

4532629740شهرک ولیعصرجنب دانشگاه  شبانه روزی بحرالعلومگرمیاردبیل14

4532522248پ جنب پارک شهر. نمونه حلی خ امام روبروی آ مشگین شهراردبیل15

32282577--04532282313خیابان امام میدان بسیج مدیریت آموزش و پرورشنیراردبیل16

4533677236ورودی شهر مدرسه شهید باکری هیرهیراردبیل17

4532322150خیابان امام مدیریت آموزش و پرورشنمیناردبیل18

4532512417آموزشگاه شهید ابراهیمی الهرودجاده قوتور سوییالهروداردبیل19

3132213916خیابان باغ گلدسته بلوار هشت بهشت جنب بیمارستان خورشیدستاد اسکان ویژهاصفهان20

3132330119خیابان شمس آبادی جنب بنیاد شهیدپایگاه شماره یکاصفهان21

3132663347(2)روبروی قصر گل دبستان حسین امین - خیابان بزرگمهر پایگاه شماره دواصفهان22

03136202016-03136202010دبیرستان سعدی-ابتدای بلوار ارتش- سه راه حکیم نظامیپایگاه شماره سهاصفهان23

3134540052دبیرستان امام خمینی- روبروی ترمینال - خیابان کاوه پایگاه شماره چهاراصفهان24

3134335552(عج) دبیرستان شاهد حضرت مهدی 19کوچه  –جنب بوستان مادر - خ کاوهپایگاه شماره پنجاصفهان25

03135210242-03135210276هنرستان شهید چمران-جنب بانک سپه-بعد از هتل نگین -خ جی غربیپایگاه شماره ششاصفهان26

3142412343دبیرستان شبانه روز شهید زمانی- اتوبان شهید بهشتی- شهر علویجهمهردشتاصفهان27

3154372910دبستان فتوحی- میدان امام خمینی زوارهاصفهان28

3154246082مدیریت آموزش وپرورش-خ شهید فائق-خ امام اردستاناصفهان29

3624343043اداره آموزش وپرورش-خ امام -بادرودامامزادهاصفهان30

3145822053اداره آموزش و پرورش-بلوارآیت اله طالقانی-دولت آبادبرخواربرخواراصفهان31

3157523662اداره آموزش وپرورش-جنب مصالی نمازجمعه- بوئین ومیاندشتبوئین ومیاندشتاصفهان32

31446322540اداره آموزش وپرورش- خور خوروبیابانکاصفهان33

3142222113-03142222111اداره آموزش وپرورش-بلوارامام خمینیتیران وکروناصفهان34

3157722490-03157722446اداره آموزش وپرورش-خ فرهنگ-خ دهه فجرچادگاناصفهان35

3146653029مدرسه عبداله پور- خیابان شهرداری- محمدآبادجرقویه سفلیاصفهان36

13133637918پایگاه شماره -پژوهشسرای دانش آموزی-بلوارطالقانیخمینی شهراصفهان37

3133770770ستاد نعمت بخش-روبروی شب نشین- ابتدای خ آتشگاهخمینی شهراصفهان38

3157228739اداره آموزش وپرورش- خ شهید مطهریفریدناصفهان39

3157776000اداره آموزش وپرورش- جنب نیروی انتظامی-بلوارشهیدصادقیخوانساراصفهان40

129داخلی -3153665012اداره آموزش و پرورش- میدان معلمسمیرماصفهان41

3157482181اداره آموزش و پرورش- 11کوچه - جنب دادگستری- بلوار سلمان فارسیگلپایگاناصفهان42

31542409590دبیرستان فاطمه زهرا- بلوارشریعتیمبارکهاصفهان43

3145422007دبیرستان شریعتی- روبروی بانک کشاورزی- خ انقالب اسالمیمیمهاصفهان44

3146257012 (دبیرستان عطار سابق )خانه معلم  (عج)خیابان ولی عصر ناییناصفهان45

3145220080بهمن22دبیرستان - نرسیده به خیابان عطار- بلوار امامشاهین شهراصفهان46
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3153332143اداره آموزش وپرورش- بلوارانقالبدهاقاناصفهان47

3152233676مدیریت آموزش وپرورشزرین شهراصفهان48

3146533055اداره آموزش وپرورش- خ استقالل - حسن ابادجرقویه علیااصفهان49

3153509010مجموعه ورزشی شهید جهانمردی- متری45میدان امام ابتدای بلوارشهرضااصفهان50

3157592030-03157592029اداره آموزش وپرورش- خ نواب صفویفریدونشهراصفهان51

3155414499دبیرستان هاشم زاده- بلواردانش- میدان جهادکاشاناصفهان52

3146690012اداره آموزش وپرورشکوهپایهاصفهان53

3142627143اداره آموزش و پرورش- روبروی فرمانداری- خ دکتر شریعتینجف آباداصفهان54

3154229135دبستان مرتضایی فرد- روبروی بانک ملت- بلوارطالقانینطنزاصفهان55

9133706314اداره آموزش و پرورش- میدان معلم- شهرک امام جعفرصادق-ورزنه (ورزنه)بن روداصفهان56

3154754467مدرسه ادب- میدان آزادگانآران وبیدگلاصفهان57

3146402336اداره آموزش وپرورش- میدان آقابابایی- هرندجلگهاصفهان58

3137420833-03137420827مدیریت آموزش وپرورش- جنب پل جدید- خ فرهنگفالورجاناصفهان59

3137224900اداره آموزش وپرورشپیربکراناصفهان60

3146482251اداره آموزش وپرورش- خ شهید مطهریبن روداصفهان61

3152622282دبیرستان بنیانیان  - روبروی ترمینالفوالدشهراصفهان62

3152503885اداره آموزش و پرورش-خ جامی-باغبهادران باغبهادراناصفهان63


09014168496-09123168496-09367554195-02632522133رفاهی قلم-بلوار ولی عصر جنب مرکز آموزشی (کاج)کرج ، عظیمیه ، بلوار بسیج (ستاد مرکزی)فاتحیالبرز64


09120857382-09124640455-02632551213-02632551212بلوار ولی عصر جنب بازار روز کاج (کاج)کرج عظیمیه بلوار بسیج ناحیه یک کرج مرکز آموزشی رفاهی قلمالبرز65


09015559463-09127674947-02633419764-02633419763رفاهی ایران مهر-مرکز آموزشی(دانش )کرج مهر شهر بلوار ارم بلوار شهید دشتبان زادهناحیه چهار کرج مرکزآموزشی رفاهی ایران مهرالبرز66

09193606255  -02637722415خامنه ای... اشتهارد میدان معلم بلوار آیت امدیریت آموزش و پرورش اشتهاردالبرز67

09101855876  -02644238838خامنه ای مدیریت آموزش و پرورش... بلوار آیت امدیریت آموزش و پرورش ساوجبالغالبرز68

09123692003 -02644722828شهرک طالقان مجتمع شبانه روزی سمیه مدیریت آموزش و پرورش طالقانالبرز69

09124614163- 02645360018نظرآباد تقاطع شهید شیرودی و شهید بهشتیمدیریت آموزش و پرورش نظرآبادالبرز70

8433336310 مدیریت آموزش وپرورش شهرستان ایالم ایالم میدان شهیدکشوری ابتدای بلوار مدرسشهرستان ایالمایالم 71

8433230227خیابان امام مدیریت آموزش و پرورش  شهرستان ایوان-ایوانشهرستان ایوانایالم 72

8433622177 شهرستان آبدانان مدیریت آموزش و پرورش(ع)آبدانان میدان امام حسینشهرستان آبدانانایالم 73

8435222627 شهرستان دره شهر دره شهر بلوار سیمره مدیریت آموزش و پرورششهرستان دره شهرایالم 74

8433722272 شهرستان دهلران دهلران خیابان پاسداران مدیریت آموزش و پرورششهرستان دهلرانایالم 75

8435723504بدره مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بدرهشهرستان بدرهایالم 76

8433822239  شهرستان مهران مهران بلوار امام خمینی مدیریت آموزش و پرورششهرستان مهرانایالم 77

8433850021 شهرستان ملکشاهی ملکشاهی خ شهید چمران مدیریت آموزش وپرورششهرستان ملکشاهیایالم 78

8434723812لومار میدان معلم مدیریت آموزش وپرورش شهرستان سیروانشهرستان سیروانایالم 79

8434222670 شهرستان چرداول سرابله خیابان شهیدرجایی مدیریت آموزش وپرورششهرستان چرداولایالم 80

8433773440 اداره آموزش و پرورش زرین آباد ابتدای بلوار شهریار روبروی اداره راه وشهر سازیمنطقه زرین آبادایالم 81

8432723655چوار  بلوار شهید  هزاوه اداره آموزش و پرورش چوارمنطقه چوارایالم 82

8433753673موسیان خ دانش اداره آموزش و پرورش موسیانمنطقه موسیانایالم 83

8434343466هلیالن شهر توحید اداره آموزش و پرورش هلیالنمنطقه هلیالنایالم 84

04135537200
-04135537343خیابان  ارتش جنوبی اول خیابان نیروی انتظامی  مرکز دایمی اسکان فرهنگیان   ستاد اسکان مرکزیآ ذربایجان شرقی85


4133294503بعدازسه راهی ولی عصرکوچه کریم خان  دبستان شهید مدرس–دروازه تهران 1ستاد اسکان شماره آ ذربایجان شرقی86

4133827365مدرسه شاهد ساالر شهیدان (ع)میدان امام رضا  (ائل گلی)تبریز خیابان شهید باکری 3ستاد اسکان شمارهآ ذربایجان شرقی87

4143229300اداره آموزش و پرورش- پایین تر از بیمارستان امام-خیابان امام خمینی-شهرستان سرابسراب آ ذربایجان شرقی88

4152244017اداره آموزش و پرورش- خیابان شهید رحیمی–میدان نماز - شهرستان میانهمیانهآ ذربایجان شرقی89

4137625004اداره آموزش و پرورش-خیابان امام –شهرستان عجبشیر عجبشیرآ ذربایجان شرقی90

4133222206اداره آموزش و پرورش  - جنب کتابخانه شهید مطهری-فلکه امام-شهرستان اسکواسکوآ ذربایجان شرقی91

4142053490اداره آموزش و پرورش  - خیابان امام روبری مصال-هادیشهر-شهرستان جلفاجلفاآ ذربایجان شرقی92

4142258924اداره آموزش و پرورش  - میدان معلم-خیابان معلم-شهرستان مرندمرندآ ذربایجان شرقی93
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4143332700اداره آموزش و پرورش  - چهار راه مولوی-شهرستان بستان آبادبستان آبادآ ذربایجان شرقی94

4152723124آقای اسد گلستانی-مدرسه راهنمایی زینبیه- خیابان امام-شهرستان چاراویماقچاراویماقآ ذربایجان شرقی95

4144443049دبستان شهدا-نرسیده به اداره تامین اجتماعی - خیابان فرمانداری-شهرستان کلیبرکلیبرآ ذربایجان شرقی96

4152372123دبیرستان المهدی –خیابان فرهنگیان -شهرستان کندوانکندوانآ ذربایجان شرقی97

4137825577دبیرستان دخترانه -شهرک ولیعصر-شهرستان ملکانملکانآ ذربایجان شرقی98

4144622201روبروی اداره پشت خانه معلم-خمارلو- شهرستان خداآفرینخداآفرینآ ذربایجان شرقی99

4144554133خانه معلم-روبروی فرمانداری-شهرستان ورزقانورزقانآ ذربایجان شرقی100

4144224771مدرسه شهید باهنر- خیابان شهید رضایی-نرسیده به سرباز خانه-شهرستان اهراهرآ ذربایجان شرقی101

4137744158جنب مدرسه چمران-خیابان شهید نویدی-خیابان شهید رجایی-شهرستان بناببناب آ ذربایجان شرقی102

4137413373شهرک ولیعصر خیابان پروین اعتصامی بیست متری استاد شهریار نرسیده به سه راهی آزادی باشگاه رفاهی فرهنگیان مراغه -مراغهمراغه آ ذربایجان شرقی103

4152322055خیابان امام بلوار وحدت دبیرستان امام خمینی- آقکند- شهرستان کاغذکنانکاغذکنانآ ذربایجان شرقی104

4152628503کوچه شهید دشتی خوابگاه مرکزی- روبروی بانک سپه–خیابان امام -شهرستان هشترودهشترودآ ذربایجان شرقی105

4142422560اداره آموزش و پرورش  - جنب شهرداری-خیابان امام-  شهرستان شبسترشبسترآ ذربایجان شرقی106

4134222199مدرسه فاطمیه  - خیابان امام فلکه ساعت پایینتر از نیروی انتظامی- شهرستان آذرشهرآذرشهرآ ذربایجان شرقی107

4144262113خیابان معلم میدان امام حسین مدرسه سمیه-شهرستان  هوراندهوراندآ ذربایجان شرقی108

4143433972پایین تر از فرمانداری –خیابان امام - شهرستان هریسهریس آ ذربایجان شرقی109

4144522550آموزشگاه شهید وطن خواه –خیابان امام  –بخش خاورانا خارواناآ ذربایجان شرقی110

4142522599مدرسه شهید ابراهیم زاده  –خیابان ایراوانی  –خیابان بسیج  –بخش صوفیان صوفیان آ ذربایجان شرقی111

4142575470کوچه طاهری  –خیابان حاج مومن  –خیابان شهید مطهری  –بخش تسوج تسوج آ ذربایجان شرقی112

415242228مدرسه حضرت معصومه  –خیابان دانشسرا  –بخش ترکمانچای ترکمانچای آ ذربایجان شرقی113

4152662080دبیرستان آیت اهلل خامنه ای-  بخش نظر کهریز نظرکهریزی آ ذربایجان شرقی114

4134521016دبیرستان الزهرا –خیابان امام -  بخش گوگان گوگان آ ذربایجان شرقی115

4144474233مدرسه شهدا –دهستان قره قیه - بخش آبش احمد –شهرستان کلیبر عشایرکلیبرآ ذربایجان شرقی116

4133412203مدرسه جامی –جنب اداره آموزش و پرورش  –خیابان هفت تیر  –بخش ایلخچی ایلخچیآ ذربایجان شرقی117

4132444403هنرستان قدس –خیابان شهید بهشتی  –بخش خسروشاه خسروشاه آ ذربایجان شرقی118

4143452644جنب پاسگاه مدرسه عترت  –بخش خواجه خواجه آ ذربایجان شرقی119

4143362528هنرستان والیت  –بلوار استاد شهریار  –بخش تیکمه داش تیکمه داش آ ذربایجان شرقی120

4143123285میدان ارسباران جاده هریس دبیرستان مردانی آذرمهربان آ ذربایجان شرقی121

32758111-044مجتمع فرهنگی و ورزشی شهید رجایی _خیابان شهید رجایی شهرستان ارومیهآذربایجان غربی122

46227747-044مدرسه با نیازهای ویژه شهید رجایی _خیابان ساحلی شهرستان بوکانآذربایجان غربی123

34284910 - 044(س)مدرسه شبانه روزی حضرت زینب  _ متری صیاد شیرازی 16خیابان  _بلوار بسیج مستضعفین شهرستان پلدشتآذربایجان غربی124

44237013-044مدرسه کوثر _جنب هالل احمر و فروشگاه فرهنگیان  _خیابان شهید بهشتی شهرستان پیرانشهرآذربایجان غربی125

45525634-044مدیریت آموزش و پرورش شهرستان تکاب -خیابان انقالب شهرستان تکابآذربایجان غربی126

34262878-044دبیرستان شبانه روزی شهید بهشتی   _تقاطع خیابان های آزادگان و سید صدر الدین شهرستان چالدرانآذربایجان غربی127

36725350-044 (س)مدرسه شبانه روزی حضرت خدیجه - جاده چالدران -  خیابان شهید رجایی شهرستان چایپارهآذربایجان غربی128

36269181-044ساختمان خانه ریاضی خوی _جنب فرمانداری  _خیابان عطار نیشابوری شهرستان خویآذربایجان غربی129

44337070-044ساختمان امور حمل و نقل شهرداری _میدان هفت تیر شهرستان سردشتآذربایجان غربی130

35224196-044خانه معلم _جنب فرمانداری  _ خیابان مدرس غربی شهرستان سلماسآذربایجان غربی131

46328646-044دبیرستان شبانه روزی تربیت _بلوار غدیر خم شهرستان شاهین دژ آذربایجان غربی132

34271265-044مدیریت آموزش و پرورش شهرستان شوط  _خیابان طالقانی شهرستان شوطآذربایجان غربی133

34223508-044مدرسه حجاب _جنب ماشین شویی  _ (بش گوز )بلوار مدرس شهرستان ماکوآذربایجان غربی134

42443963-044دبیرستان شبانه روزی امین االسالم _باغ اسماعیل آقا  _بلوار بسیج شهرستان مهابادآذربایجان غربی135

45224735-044مدرسه شهید رحیم زاده _روبروی شبکه بهداشت  _خیابان پاسداران شهرستان میاندوآبآذربایجان غربی136

35663202-044خانه معلم _جنب اداره ثبت احوال  _خیابان دهخدا  _ (قند و شکر )متری والیت 32 شهرستان نقدهآذربایجان غربی137

07733322168بوشهر ، خیابان امام ، کانون کوثربوشهربوشهر138

7733539165بوشهر، خیابان طالقانی ، خوابگاه شهدای دانش آموزیبوشهربوشهر139

7734242316برازجان ، بلوار معلم ، بعد از مدیریت آموزش و پرورش ، دبستان شهید دانش پژوهدشتستانبوشهر140
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7734342062دالکی ، خیابان شهدا ء جنب کالنتری ، دبستان شریعتیدشتستانبوشهر141

7734822460آبپخش ، بلوار انقالب ، اداره آموزش وپرورشآبپخشبوشهر142

7733122575گناوه ، خیابان جمهوری جنب ترمینال ، مدرسه امیرالمومنینگناوهبوشهر143

7733144349گناوه ، ورودی جاده خوزستان ، بلوار امام حسین ، دانشگاه پیام نورگناوهبوشهر144

7733243155دیلم ، خیابان شریعتی جنوبی  ، جنب تعاونی فرهنگیان سالن شهید کشتکاردیلمبوشهر145

7733272110امام حسن ، نمایندگی آموزش و پرورش ، روبروی بخشداریدیلمبوشهر146

7735329710پ.خورموج ، بلوار بسیج ، خیابان شفیق  ، اداره آدشتیبوشهر147

7737222125گنگان ، بلوار امام خمینی، مدیریت آموزش وپرورشکنگانبوشهر148

7737342440شهربنک ، مدرسه شهید بهشتیکنگانبوشهر149

7737220160سیراف ، انتهای بلوار خلیج فارس ، روبه روی تأسیسات گازی ، مدرسه ابوذرغفاری کنگانبوشهر150

7735224060پ.میدان پاسداران ، جنب فرمانداری اهرم ، اداره آتنگستانبوشهر151

7734852128پ.بلوار امام خمینی ، جنب شهرداری شبانکاره ، اداره آشبانکارهبوشهر152

7734834249پ.سعدآباد ، بلوارکشاورز ، اداره آسعدآبادبوشهر153

7734842490وحدتیه ، بی برا ، جنب بسیج ، دبستان مهدیهسعدآبادبوشهر154

7733833228پ.بندرریگ ، میدان معلم ، اداره آبندرریگبوشهر155

7735312108پ.کاکی ، خیابان دانش آموز ، اداره آکاکیبوشهر156

7737263436پ.عسلویه ، بلوار امام ، پشت دفتر امام جمعه ، اداره آعسلویهبوشهر157

7735232154دلوار ، رو به روی داروخانه ، دبیرستان شهید بهشتیدلواربوشهر158

7735428336دیر ، میدان امام حسین ، دبستان آیت اهلل سعیدیدیربوشهر159

7735456379پ.بردخون ، بلوار شهید بردستانی ، میدان معلم ، اداره آبردخونبوشهر160

7722824432پ.خارگ ،  خیابان طالقانی ، جنب بهداری ، اداره آخارگبوشهر161

7737633173پ.جم ، بلوار ولیعصر ، مدیریت آجمبوشهر162

03834342140خیابان شهید باهنر- اردل خانه معلم چهار محال و بختیاری 163

03833522221اداره آموزش و پرورش ساماناداره آموزش و پرورش چهار محال و بختیاری 164

03833333570 شهرکرد1  اداره آموزش وپرورش ناحیه دبستان پسرانه شاهدچهار محال و بختیاری 165

03833333570 شهرکرد2  اداره آموزش وپرورش ناحیه دبستان پسرانه شاهدچهار محال و بختیاری 166

03834644600 بلداجی خیابان رازیاداره آموزش و پرورش چهار محال و بختیاری 167

CNG034623349 گندمان بلوار ولیعصر جنب دبیرستان هجرتچهار محال و بختیاری 168

03834223747 بروجن بلوار ملت اداره آموزش و پرورش اداره آموزش و پرورشچهار محال و بختیاری 169

03833229293 فارسان میدان جمهوری خانه معلمچهار محال و بختیاری 170

03833622004کوهرنگ روبروی آبشارخانه معلمچهار محال و بختیاری 171

03833632055 شهرک تلورد بازفتنمایندگی بازفت چهار محال و بختیاری 172

03858389703 روستای دزک صمصامیچهار محال و بختیاری 173

03834446470جنب اداره آموزش و پرورش-  لردگان پیشگامان دانشچهار محال و بختیاری 174

03833443135سورشجان بلوار انقالب-  الران اداره آموزش و پرورشچهار محال و بختیاری 175

03832251018مجتمع ادارات  خیابان پیروزی-  عشایر اداره آموزش و پرورش چهار محال و بختیاری 176

03834352084شهر سرخون-  میانکوه اداره آموزش و پرورش چهار محال و بختیاری 177

03833723751بلوار کشاورزی جنب هنرستان-  بن خانه معلمچهار محال و بختیاری 178

03834462252آلونی دبیرستان الزهرا جنب اداره آموزش و پرورشاداره آموزش و پرورش خانمیرزاچهار محال و بختیاری 179

03834482135مالخلیفه بلوار شهدا - فالرد اداره آموزش و پرورش فالرد چهار محال و بختیاری 180

03834492249روستای قرح- فالرد دبیرستان فردوسی قرحچهار محال و بختیاری 181

03832642059ناغان خ امام خمینی- شهرستان کیار دبیرستان شریعتیچهار محال و بختیاری 182

03832622258شلمزار بلوار کشاورز- شهرستان کیار نمونه فرزانگانچهار محال و بختیاری 183

05632222195هنرستان رسالت- خیابان شهید اسد زاده - میدان ابوذر بیرجندخراسان جنوبی184

4-05632622191مدیریت آموزش وپرورش- جنب مجموعه ورزشی شهید تختی (ره )بلوار امام خمینی نهبندانخراسان جنوبی185

05632522485(خانه معلم  ) مرکز آموزشی رفاهی فرهنگیان 2بسیج - بلوار بسیج قاینخراسان جنوبی186

05632882400مدیریت آموزش وپرورش- بلوار آیت اهلل خالصی - سایت اداری سرایانخراسان جنوبی187
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05632742885 کانون امیدهای انقالب18نبش شهید مطهری - خیابان شهید مطهری : 1پایگاه شماره فردوسخراسان جنوبی188

05632723929هنرستان شهید قویم (ره  )خیابان امام خمینی -  باغشهر اسالمیه  : 2یایگاه شماره (اسالمیه  )فردوس خراسان جنوبی189

05632825451آموزشگاه کوثر-بلوار شرکت ذغال سنگ - طبس : 1پایگاه شماره طبسخراسان جنوبی190

05632842098  دبیرستان شبانه روزی اسماء- بلوار جهاد - شهر دیهوک : 2      پایگاه شماره (دیهوک  )طبس خراسان جنوبی191

05632784406  دبستان شهید منتظری18انقالب - بلوار انقالب اسالمی بشرویهخراسان جنوبی192

22-05632853121(س )دبیرستان متوسطه دوره اول حضرت خدیجه - خیابان قائم - بهمن 22بلوار - عشق آباد دستگردانخراسان جنوبی193

05632123410 -05632123570مدیریت آموزش وپرورش- خیابان معلم -  اسدیه  درمیانخراسان جنوبی194

05632504431 -05632503237مدیریت آموزش وپرورش- خیابان معلم -  حاجی آباد زیرکوهخراسان جنوبی195

05632662803مدیریت آموزش وپرورش- خیابان مصطفی خمینی سربیشهخراسان جنوبی196

05632474935دبیرستان شهید مصطفی خمینی- خیابان شهید فهمیده خوسفخراسان جنوبی197

)مشهد خراسان رضوی 198 1ثامن  09154902089-05132220010-05132218902دبیرستان آزرم-حدفاصل میدان راه آهن وچهارراه راه آهن- بلوارشهید کامیاب (

)مشهد خراسان رضوی 199 2ثامن  05133441119-05133441118دبستان خیبر- 68  (ع)انتهای امام رضا - (ع)خیابان امام رضا(

)مشهد خراسان رضوی 200 3ثامن  2-05138462991آموزشگاه توکلی زاده-2نبش نامجو- بلوارنامجو- میدان جهاد- بزرگراه کالنتری(

)مشهد خراسان رضوی 201 4ثامن  05136109230-05136109054دبستان حاتمی-5و3بین فرامرز -بلوارفرامرز عباسی-(به طرف حرم مطهر)میدان استقالل(

)مشهد خراسان رضوی 202 5ثامن  آموزشگاه حشمتی-18وحدت -بلواروحدت( 05133640620-05133690550(تکتم)

)مشهد خراسان رضوی 203 6ثامن  15138785001میدان جمهوری اسالمی جنب پردیس شهید هاشمی نژاد نبش کاوه (

)مشهد خراسان رضوی 204 7ثامن  36048004-5136092927آموزشگاه طلیعه (نبش چهارراه دوم-23امامت )قبل از چهارراه اول-24آزادی -بلوار آزادی (

05137676089-05137619995مدرسه نمونه دولتی مطهره-اولین چهارراه سمت راست - 5بعد از ولی عصر -بلوار ولی عصر-3توس-بلوارتوس(8ثامن )مشهد خراسان رضوی 205

9155332196-5157221818خیابان ناصرخسرو ، اداره آموزش و پرورشگنابادخراسان رضوی 206

9155588719-5134526922خیابان دانشگاه،هنرستان شهید فهمیدهسرخسخراسان رضوی 207

9306733959-5146125316مهمانسرای معلم –خ معلم چنارانخراسان رضوی 208

5146232177اداره آموزش و پرورش- خ طالقانیدرگزخراسان رضوی 209

 09155811486 -05147236963مرکز رفاهی فرهنگیان-جنب سالن معلم –بعد از فرمانداری -جاده آسیاییقوچانخراسان رضوی 210

 09153715011 -05144244010هنرستان محمودیه خیامی-جنب هتل کاملیا-بلوار سربدارانسبزوارخراسان رضوی 211

 05155250383 -09156915144مرکز رفاهی فرهنگیان–جنب اداره آموزش و پرورش -میدان شهید غالمیکاشمرخراسان رضوی 212

51433341810اداره آموزش و پرورش-خ شهید جعفری-میدان امام خمینینیشابورخراسان رضوی 213

 43333885 -05142249070مدرسه نمونه محبی-میدان باغرودنیشابورخراسان رضوی 214

5134724463اداره آموزش و پرورش- کالت نادر کالتخراسان رضوی 215

 05156527939 -09157596181 فرهنگیان2مرکز آموزشی رفاهی شماره -مدنی... روبرو بیمارستان آیت ابجستانخراسان رضوی 216

 05154523391 -09354587852دبیرستان دکتر یوسفی- 2بلوار امام خمینی تایبادخراسان رضوی 217

5143224878جنب بقعه رضوی،آموزشگاه برکتزبرخانخراسان رضوی 218

-05134622581اداره آموزش و پرورش- خ شهید بهشتی فریمانخراسان رضوی 219

09153237719 9150584500دبیرستان شهید واعظی- اداره آموزش و پرورش میان جلگه- عشق آباد میان جلگهخراسان رضوی 220

5155421481اداره آموزش و پرورش- میدان فرهنگ-(ع)بلوار امام رضابردسکنخراسان رضوی 221

05154222022
-05154222021اداره آموزش و پرورش- بلوار فردوسیخوافخراسان رضوی 222


25156222347هنرستان عترت- (ع)بلوار امام رضارشتخوارخراسان رضوی 223

 05144924033 -05144224023آموزشگاه رادمنش-(ع)خیابان امام رضاداورزنخراسان رضوی 224

9159301503هنرستان بنت الهدی- جنب سالن ورزشی–رباط سنگ جلگه رخخراسان رضوی 225

5155824375دبیرستان فاطمه الزهرا-نرسیده به میدان معلم-خ معلم- ریوشکوهسرخخراسان رضوی 226

5145621089میدان آموزش و پرورش،اداره آموزش و پرورشجغتایخراسان رضوی 227

5145023726اداره آموزش و پرورش- (ع)خیابان امام رضا- سلطان ابادخوشابخراسان رضوی 228

5153725457دبیرستان نمونه شایستگان– 9خ امام رضا -دولت آبادزاوهخراسان رضوی 229

12-05152527111 معلم سرا –خ شهید بهشتی تربت جامخراسان رضوی 230

5152235074خیابان کاشانی،چهارراه فرهنگ،مدیریت آموزش و پرورشتربت حیدریهخراسان رضوی 231

5156727701اداره آموزش و پرورش- خ شهید بهشتی-فیض آبادمه والتخراسان رضوی 232

5143522237اداره آموزش و پرورش- خ کمال الملک-شهر فیروزه شهر فیروزهخراسان رضوی 233

 09159271029 -05154825447آموزشگاه شهید دهقان-جنب اداره آموزش و پرورش-(ره)خ امام خمینی باخرزخراسان رضوی 234
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5134222712اداره آموزش و پرورش- طرقبه طرقبه و شاندیزخراسان رضوی 235

5153233081اداره آموزش و پرورشکدکنخراسان رضوی 236

5146423940خوابگاه شبانه روزی شهید صیاد شیرازینوخندانخراسان رضوی 237

5133523211اداره آموزش و پرورش- شهر ملک آباداحمدابادخراسان رضوی 238

5145222102خیابان معلم،مدرسه دخترانه فرزانگانجوینخراسان رضوی 239

5157725896اداره آموزش و پرورش- (ره)خ امام خمینی خلیل آبادخراسان رضوی 240

5123224060اداره آموزش و پرورش- شهرک رضوی  –جاده سرخس رضویهخراسان رضوی 241

 09157053578 -09390723074شبانه روزی اندیشه-روستای عبداهلل گیوی(ره)شبانه روزی امام خمینی –شهر چکنه سروالیتخراسان رضوی 242

5144723304مدرسه شهید باهنر- خ جهاد ششتمدخراسان رضوی 243

5152753290اداره آموزش و پرورشصالح آبادخراسان رضوی 244

5138325833اداره آموزش و پرورش-خ نسترن - خ بهار –شهر جدید گلبهار گلبهارخراسان رضوی 245

37222701-058اداره آموزش و پرورش  اسفراین- خیابان امام خمینی اسفراینخراسان شمالی 246

14-32221710-058مدیریت آموزش و پرورش بجنورد -چهار راه جواد االئمه - انتهای خیابان شهید بهشتی بجنوردخراسان شمالی 247

32272023-058اداره آموزش پرورش شهرستان جاجرم - روبروی پارک شهر - خیابان شهید باهنر جاجرمخراسان شمالی 248

36225302 -058هنرستان دخترانه حضرت معصومه-ابتدای خیابان پاسداران - نبش میدان شهداء شیروانخراسان شمالی 249

36422300 -058اداره آموزش و پرورش شهرستان فاروج - میدان آزادی فاروجخراسان شمالی 250

32500105-058دبیرستان نمونه دولتی موعود-پشت پارک شقایق -6مدرس -بلوار مدرس گرمه خراسان شمالی 251

32923122-058اداره آموزش پرورش سابق-آموزشگاه شاهد حضرت رقیه - خیابان شهید هاشمی نژاد مانه و سملقانخراسان شمالی 252

6153320023کوی کارگر جنب استادیوم تختی بلوار پرویز دهداری کانون آزادگان آبادانخوزستان 253

6153391474اداره آموزش و پرورش –روبروی آتش نشانی - نهرقصر اروند کنارخوزستان 254

6135561073مدرسه راهنمایی ابوالفضل-نبش پل ششم– (ع)بلوار امام علی کارونخوزستان 255

6152624042اداره آموزش و پرورش -فلکه فارسیمدان امیدیهخوزستان 256

6143620324دبیرستان حضرت زینب وقلعه خواجه اداره آموزش وپرورش اندیکااندیکاخوزستان 257

6142638145پژوهش سرای خواجه نصیرالدین طوسی–جاده انقالب جنب اداره مخابرات اندیمشکخوزستان 258

6133332361 (س)امانیه  خیابان دز غربی هنرستان حضرت آمنه 1اهواز خوزستان 259

6134443104شهریورآموزشگاه استثنایی یگانه 17کوی (چهارشیر )میدان شهید بندر2اهوازخوزستان 260

6132935034اتوبان آیت اهلل بهبهانی چهارراه آبادان جنب پل عابر پیاده دبیرستان الزهرا3اهوازخوزستان 261

6133337710دبستان معرفت–خیابان اسفند شرقی –کیانپارس 4اهوازخوزستان 262

6143642922میدان والیت بلوار مدرس خیابان مولوی اداره آموزش و پرورش ایذهایذهخوزستان 263

6143725543خیابان ایت اهلل خامنه ای ساختمان نهضت سواد آموزی مرکز آموزشی و رفاهی فرهنگیان باغملکخوزستان 264

6136782546اداره آموزش وپرورش–خیابان ایثار جنب مخابرات  (ع)خیابان امام رضا هویزهخوزستان 265

6136772020خیابان بخشداری اداره آموزش و پرورش بستانخوزستان 266

اداره آموزش و پرورش- دستگاه  250بندرامامخوزستان 267  6152226505

6152731181مجتمع علی ابن ابیطالب –میدان بسیج روبروی ساختمان امور تربیتی بهبهان خوزستان 268

6153525041خیابان امیرکبیر نبش خیابان داوودی  دبستان شاهد فجر  خرمشهرخوزستان 269

6142222098دبیرستان فجر– (بهمن22بین مطهری و) متری 45خیابان عدل نبش دزفولخوزستان 270

6136749240اداره آموزش و پرورش دشت آزادگان- خیابان امام خمینیدشت آزادگانخوزستان 271

6143684077اداره آموزش وپرورش دهدز  –دوراهی سادات حسینی دهدزخوزستان 272

6152573955هندیجان شمالی خیابان حجاب اداره آموزش و پرورشهندیجان خوزستان 273

6143532692اداره آموزش و پرورش - خیابان امیر کبیررامهرمزخوزستان 274

6152892861پشت استادیوم ورزشی شهید غالمپور اداره آموزش و پرورش زیدونخوزستان 275

6142357602سالن پوریای ولی  - خیابان فرهنگ سردشتخوزستان 276

6153728732بلوار فتح المبین روبروی اداره آموزش و پرورش مدرسه شاهد نجمهشادگانخوزستان 277

6143583500اداره آموزش وپرورش–خیابان  سعدیهفتگلخوزستان 278

6142831780هنرستان امیر کبیر-کمربندی امام جعفر صادق بین میدان شاهد ومیدان امام صادق جنب مسجد الزهراشوشخوزستان 279

6136228238ضلع غربی جنب پمپ بنزین - خیابان شریعتیشوشترخوزستان 280

6143777555میدان امامزاده خیابان شهید افسانه اداره آموزش و پرورش صیدونخوزستان 281
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6132259960پیچ میدان خیابان صنایع روبروی مجتمع کارون شرکت نفت جنب ایثارگران اداره آموزش و پرورش عشایرعشایرخوزستان 282

6136322183اداره آموزش وپرورش –میدان بسیج گتوندخوزستان 283

6143292265اداره آموزش وپرورش–خیابان حجاب -خیابان بسیج  اللیخوزستان 284

6152322544اداره آموزش وپرورش –بعداز سینما دریا - بلوار آیت اهلل طالقانیماهشهرخوزستان 285

6143229023فلکه نفتون مدرسه شیخ انصاری مسجدسلیمانخوزستان 286

6142723531شهرحسینیه پشت پمب بنزین اداره آموزش و پرورش الوارگرمسیری الوارگرمسیریخوزستان 287

6153525042اداره آموزش وپرورش –جنب فرمانداری -شهریور17خیابان حمیدیهخوزستان 288

6143592705(س)بهمن  مدرسه حضرت زینب 22خیابان رامشیرخوزستان 289

6152662124مدرسه شهید بهمئی –شهرک شهید رجایی آغاجاریخوزستان 290

6142894200شهر الوان بلوار والیت خیابان گلستان دبستان شبانه روزی عالمه مجلسیشاوورخوزستان 291

6163522340 (س)دبیرستان فاطمه زهرا  –جنب پژوهش سرای امام صادق -بلوار معلم-مالثانیباویخوزستان 292

024-33771575هنرستان شهید مطهری (فاتح)میدان جانبازانزنجانزنجان293

024-5525054خیابان طالقانی مدیریت آموزش وپرورشابهرزنجان294

024-35525051امام خمینی اداره آموزش وپرورش-خخرمدرهزنجان295

024-35822606شبانه روزی شهید مدنی- جاده قیدار سلطانیهزنجان296

024-34227755خوابگاه دخترانه بنت الهدی-کمربندی- خخدابندهزنجان297

024-34333445آموزشگاه الزهرا- امام خمینی اداره آموزش وپرورش-خسجاسرودزنجان298

024-34623440خانه معلم - میدان معلم بزینه رودزنجان299

024-34822445مرکز آموزشی ورفاهی- میدان معلم افشارزنجان300

024-36223207خانه معلم-اداره آموزش وپرورش ماهنشانزنجان301

024-36522356بخشداری خوابگاه بنت الهدی-دندی خانگورانزنجان302

024-32822688خوابگاه مرکزی تربیت-آببرطارمزنجان303

024-31722213زرین آباد دبیرستان استاد شهریارایجرودزنجان304

024-31823413آموزشگاه باقرالعلومحلبزنجان305

32623300-024نیک پی دبیرستان استاد شهریارزنجانرودزنجان306

02333331437خیابان سعدی ـ اداره کل آموزش وپرورش استان سمنان-سمنانستاد مرکزی سمنان 307

02332232072میدان آزادی ـ بلوار آزادی ـ مدیریت آموزش وپرورش-شاهرود شهرستان شاهرودسمنان 308

02332226319خانه معلم شهرستان شاهرود- خیابان سامان (ره)خیابان امام -شاهرود شهرستان شاهرودسمنان 309

02332232072کمپ الغدیر-بلوار دانشگاه جنب دانشگاه آزاد-شاهرود شهرستان شاهرودسمنان 310

02333465722کانون حاج رضا دامغانیان -جنب دبیرستان کوثر-میدان کوثر-سمنانشهرستان سمنان سمنان 311

02333345450هنرستان شهید عباسپور-جنب تامین اجتماعی-بلوار قدس -سمنانشهرستان سمنان سمنان 312

02334226485کانون لقمان حکیم- میدان بسیج- گرمسارشهرستان گرمسارسمنان 313

02334520665دبیرستان شهدای گمنام-روبروی شهرداری-میدان امام -ایوانکیایوانکی سمنان 314

02335255500ترمینال شهید شاهچراغی- میدان صد دروازه - دامغانشهرستان دامغانسمنان 315

02335242617هنرستان ابوذر- میدان امام رضا-دامغانشهرستان دامغانسمنان 316

2-02334543501اداره آموزش وپرورش آرادان-خیابان شهید مدرس - آرادانشهرستان آرادانسمنان 317

02332523082اداره آموزش وپرورش بسطام-جنب پاسگاه قدیم- خیابان کمربندی -بسطامبسطامسمنان 318

02358275062بلوار بسیج جنب اداره فنی وحرفه ای واداره هواشناسی اداره آموزش وپرورش بیارجمند-بیارجمندبیارجمندسمنان 319

02333612755آموزشگاه تومان مدیری- سرخه ـ خیابان جهاد شهرستان سرخهسمنان 320

02333622111آموزش وپرورش مهدی شهر-  مهدی شهر ـ میدان شهداء ـ ابتدای خیابان صاحب الزمانشهرستان مهدیشهرسمنان 321

02332622507آموزشگاه توحید- جنب بیمارستان-(ع)میدان امام رضا-میامیشهرستان میامیسمنان 322

02335386449حائری.. دبیرستان آیت ا-جنب خیابان اصلی -روستای صیدآباد-امیر آباد امیر آبادسمنان 323

02335354935دبیرستان نظام الملک-روستای معلمان -اصفهان -جاده دامغان-امیر آباد امیر آبادسمنان 324

33419844-054وخانه معلم2حدفاصل آموزش وپرورش ناحیه-تقاطع مصطفی خمینی وفرهنگ-زاهدان شهرستان زاهدانسیستان و بلوچستان325

32226440-054زابل خیابان شهید وحید دستجردی جنب آتش نشانی وشورای شهر ،خانه معلم شهرستان زابلسیستان و بلوچستان326

37224002-054ایرانشهر خیابان شهیددرزاده جنب مدیریت آموزش وپرورش دبستان نرجس خاتونشهرستان ایرانشهرسیستان و بلوچستان327

37624098-054سراوان خیابان انقالب خانه معلم شهرستان سراوانسیستان و بلوچستان328
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09152701075خاش خیابان شهیدبهشتی کوچه فرهنگ دبیرستان نرجسشهرستان خاشسیستان و بلوچستان329

35222906-054شهرستان نیک شهر دبیرستان خاتم االنبیاء روبروی فلکه بسیجشهرستان نیک شهرسیستان و بلوچستان330

705435320413چابهار بلوارشهید ریگی روبه روی دانشگاه دریا نوردی مدرسه کشتیرانی شهرستان چابهارسیستان و بلوچستان331

37142017-054مدیریت آموزش وپرورش شهرستان راسک-راسک خیابان معلم شهرستان راسکسیستان و بلوچستان332

09153470741(رستم مالیی)منطقه سرباز آموزشگاه هفده شهریور(کالت)منطقه سربازسیستان و بلوچستان333

35382901-054دبیرستان خدیجه کبری-کنارک خیابان صیاد روبروی نیروگاه گازی شهرستان کنارکسیستان و بلوچستان334

02144690246(ع )آزادی ، فاز یک اکباتان ، خ شهید نفیسی ، روبروی مسجد امام رضا 5مرکز آموزشی رفاهی منطقه شهر تهران335

502188471743خیابان شریعتی ، خ شهید بهشتی ، خ اندیشه ، اندیشه 7مرکز آموزشی رفاهی منطقه شهر تهران336

09384361490-802177946871جنب آموزش و پرورش منطقه   (شهید نگهبان  ) 103خیابان دماوند ، بعد از چهارراه خاقانی ، خیابان ( 8منطقه   )دبستان امامت شهر تهران337

66197092-02166197010خیابان آزادی روبروی دانشگاه صنعتی شریف کوچه گرانمایه9مرکز آموزشی رفاهی منطقه شهر تهران338

خاوران ، خیابان نبرد جنوبی ، خ شهید بقایی ، خ آقاجانلو( 15منطقه  )دبیرستان شهدای اطالعات شهر تهران339

02133694488-

09302709711

302155662627بزرگراه بعثت ، میدان بهمن ، ابتدای بزرگراه شهید تند گویان  پالک 16مرکز آموزشی رفاهی منطقه شهر تهران340

9366656675 کوچه امینی19انتهای نازی آباد ، اول خیابان بهمنیار جنب اداره آموزش و پرورش منطقه (19منطقه  )مدرسه تشیعشهر تهران341

8-02156347227(ع)اسالمشهر، میدان نماز ،خ امام حسن مجتبی اسالمشهرشهرستانهای تهران342

02156320777شهرگلستان، شهرک الهیه، بلوار الغدیر بهارستان یکشهرستانهای تهران343

02156316931نسیم شهر،  شهرک مهر بهارستان دوشهرستانهای تهران344

02136035811پاکدشت ،بلوار آموزش و پرورش پا کد شتشهرستانهای تهران345

702176286001 ، بهشت 4پردیس ، فاز پردیس شهرستانهای تهران346

02136726007پیشوا، خ دکتر شریعتی ،کوی شهدای آموزش و پرورش پیشواشهرستانهای تهران347

02136213592جواد آباد،جنب بانک ملی جواد آبادشهرستانهای تهران348

02155274757چهاردانگه ،روبروی آتش نشانی ،خ ایروانی چهار دانگهشهرستانهای تهران349

02176342333 شهرداری 2گیالوند ،دمادشت، ساختمان شماره دماوندشهرستانهای تهران350

02156213121رباط کریم، خ شهید حاج جعفری، روبروی گلزار شهدا رباط کریمشهرستانهای تهران351

02146506749رودهن، خ مالصدرا ،خ شهید چمران نبش خ استقالل رودهنشهرستانهای تهران352

02133756671شهر ری  خ فداییان اسالم خ گلشنی 1شهر ری شهرستانهای تهران353

02155902082روبروی سپاه  (ع)شهر ری، بلوار امام حسین 2شهر ری شهرستانهای تهران354

02146883333 متری انقالب،خ شهید فصیحی 45شهرقدس، شهرقدسشهرستانهای تهران355

02165227590شهریار،بلوارنواب صفویشهر یارشهرستانهای تهران356

02156222474، خ هویزه (ره )فشافویه، بلوار امام خمینی فشافویهشهرستانهای تهران357

02176442964خ شهید مالجعفری، نرسیده به راه آهن فیروز کوهشهرستانهای تهران358

02136142086(ره)قرچک، ابتدای بلوار امام خمینی قرچکشهرستانهای تهران359

02151096155(س)کهریزک، بعد از بهشت زهرا کهریزکشهرستانهای تهران360

02165402500روبروی باغ ملت  (ص)مالرد، بلوار رسول اکرم مالردشهرستانهای تهران361

02136246386ورامین مجتمع ادارات ورامینشهرستانهای تهران362

07138615738شهر خانه زنیان ،  بلوار خلیج فارس ، خیابان آموزش و پرورش  ، اداره آموزش و پرورشارژنفارس363

09172167595ارسنجان ، خ شهید جعفرحسن شاهیارسنجانفارس364

07153223440-07153223540اداره آموزش وپرورش استهبان-بلوارقایم-استهباناستهبانفارس365

07152763004اشکنان ، بلوار اماماشکنانفارس366

07144521605اقلید ، خ شهدای فرهنگی ، اداره آموزش و پرورش اقلیدفارس367

09178996731اوز ، بلوار امام خمینی ، اداره آموزش و پرورشاوزفارس368

07144332086آباده ، بلوار سلمان فارس اموزشگاه تالشآبادهفارس369

07144346161کوچه جنب حوزه علمیه آموزشگاه شهدای عنایت آباد-  آباده ،عنایت ابادآبادهفارس370

07144387250ایزد خواست ،بلوار پارسیان خیابا بسیج دبیرستان شهدای بانک تجارتآبادهفارس371

07144384300بهمن، بلوار امام زادگان ، حرم مطهر امام زادگان احمد و جعفرآبادهفارس372

07144373258سورمق، بلوار گلستان خیابان معلم مدرسه جالل ال احمدآبادهفارس373

07153892074آباده طشک ، خ امام خمینی ، جنب  آموزش و پرورشآباده طشکفارس374

07142475120اداره آموزش و پرورش باالدهباالدهفارس375
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07144403926روبروی پارک شهر - (عج)شهرک ولیعصر- بوانات بواناتفارس376

07152553274دبیرستان شهید لطفی- روبروی پاسگاه انتظامی - بلوار ورودی - بیرم بیرمفارس377

07136782705شهر بیضا ، اداره آموزش و پرورشبیضافارس378

7158892900خیابان معلم ، آموزشگاه شبانه روزی عترت. جویم جویمفارس379

07154234693ایتدای بلوار معلم تاالر عالمه امینی جهرمفارس380

07132728059خرامه ، اداره آموزش و پرورشخرامهفارس381

071-44452192آموزشگاه والیت فقیه-میدان گاز-1ناحیه-صفاشهرخرم بیدفارس382

07142444341اداره آموزش و پرورش منطقه خشت و کمارج-میدان معلم-کنارتختهخشتفارس383

07154502714خفراداره آموزش وپرورشخفرفارس384

07152628502میدان بسیج  بلوار معلم - شهرستان خنج خنجفارس385

07153528422داراب ، اداره آموزش وپرورش دارابفارس386

07153645909داراب ، جنت شهر، بلوار امام خمینی ، نمایندگی آموزش و پرورشدارابفارس387

07153673370داراب ، منطقه رستاق ، آموزشگاه شهید اسالمی نسبدارابفارس388

07143452602شهر رامجرد ، آموزش و پرورش درودزن درودزنفارس389

07142620005آموزش و پرورش دشمن زیاریدشمن زیاریفارس390

07142672007بابابامیدان ، آموزشگاه شهیدوحیدیرستمفارس391

07132623060زرقان بلوار شهید بخشند خیابان شهید دستغیب هنرستان برادران توکلی زرقانفارس392

53722616-53720500-071اداره آموزش و پرورش شهرستان زرین دشت زرین دشتفارس393

07153720500اداره آموزش و پرورش سپیدانفارس394

07144592457اداره آموزش وپرورش سدهفارس395

09175574762اداره اموزش وپرورش - کره ای - سرچهان سرچهانفارس396

07137845258اداره آموزش وپرورش - بلوار والیت -سروستان سروستانفارس397

07143564441سعادت شهر ،  خ دانشسعادت شهرفارس398

53462621-071اداره آموزش و پرورش منطقه ششده و قره بالغششدهفارس399

07153433036اداره آموزش وپرورش منطقه شیبکوه شیبکوهفارس400

07132343600شیراز ، خ معدل ، روبروی دبیرستان شهید بهشتیعشایرفارس401

07152782451دبیرستان والیت-بلوارمعلم-عالمرودشتعالمرودشتفارس402

07138754060-07138756623فراشبند ، خیابان سپاه ، مدیریت آموزش وپرورشفراشبندفارس403

07153683200داراب ، فرگ ، شهر دوبرجیفرگفارس404

07153353351اداره آموزش و پرورش فسا-بلوار شهید بهشتی - فسا فسافارس405

2012-07138722011-07138723730فیروزآباد ، میدان روزبه ، مدیریت آموزش وپرورشفیروزآبادفارس406

42415902-07142415040اداره آموزش و پرورش-قائمیه قائمیهفارس407

07154522630مدیریت اموزش وپرورش قیرو کارزینقیروکارزینفارس408

07142217778کازرون ، چهار راه سعدی ، مدیریت آموزش و پرورش کازرونکازرونفارس409

07143633274بلوار امام حسین ، روبروی اداره آموزش و پرورش ، خوابگاه  شهید اسفندیاری- کامفیروزکامفیروزفارس410

07137822760هنرستان شهید غفاری (بلوار اصلی شهر  )کوار ، بلوار امام خمینی کوارفارس411

07142434551اداره آموزش و پرورش کوهمره نودانکهمرهفارس412

09171807281-07152449868(ع)گراش ، دانشکده علوم پزشکی امام جعفرصادقگراشفارس413

07152854983بلوار کوثر اداره آموزش و پرورش گله دارگله دارفارس414

07152247995مدیریت آموزش و پرورش الرستان- شهرجدید الرستانفارس415

07152726073پ-میدان دانشجو مدیریت آ-المردالمردفارس416

07142631429اداره آموزش وپرورش ماهورمیالتیماهور میالتیفارس417

43234515-071 - 43233558-071دبیرستان شاهد- خیابان انتظام- مرودشتمرودشتفارس418

07144497407محله مرغاب ابتدای بلوار رسالت مشهدمرغابفارس419

07142540089خیابان شهید باهنر- ممسنیممسنیفارس420

07152822440هنرستان دکتر حسابیمهرفارس421

38774082-07138774706میمند خ تختی اداره آموزش وپرورش میمندفارس422
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07138335952شیراز ، بلوار امیر کبیر ،  بلوار کاج ، هنرستان دارالفنون 1شیراز ناحیهفارس423

07136230157دبیرستان شهیدان پژمان- بلوار نیایش - شیراز ، بلوار چمران2شیراز ناحیهفارس424

37384890-07137397900شیراز ، میدان دوازده فروردین ، هنرستان فنی شهدا3شیراز ناحیهفارس425

42-07137257440آموزشگاه شهدای ارتش-بلوار آصف-کوی آزادگان-بلوار مدرس-شیراز4شیراز ناحیهفارس426

07135223222(ویزه خانواده های محترم شهدا،جانبازان و ایثارگران )شیراز ، میدان امام حسین ، روبروی استانداری ، اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران5شیراز پایگاه فارس427

07137250084زی دخترانه نرجس.خوابگاه دانش آمو- خیابان نرجس - شیراز 6شیراز پایگاه فارس428

07137387484مجتمع ورزشی حمزه  - 3جنب آموزش و پرورش ناحیه-خیابان شهید مفتح - سه راه آستانه- بلوار سیبویه - شیراز 7شیراز پایگاه فارس429

07153823222آموزشگاه استثنایی شهید اکبری - جنب پارک کودک -  نی ریز ، بلوار ولی عصر نی ریزفارس430

33338681-33333291جنب پمپ بنزین - فلکه مادر - بلوار شهید بهشتی- قزوین ستاد مرکزی اسکان ناحیه یک قزوین قزوین 431

02832823347. بلوار شهید باهنر . میدان معلم . آبیک آموزش و پرورش شهرستان آبیکقزوین 432

02835520741...اسفرورین ، بلوار بسیج ، جنب مسجد صاحب الزمان عجاداره آموزش و پرورش اسفرورینقزوین 433

02833222553نبش کوچه کوثر-خیابان طالقانی- قزوین ستاد مرکزی اسکان ناحیه دو قزوین قزوین 434

02833552988خیابان راه آهن کوچه شهید رحیمی جنب مسجد جواد الالئمه- قزوین ستاد مرکزی اسکان ناحیه دو قزوین قزوین 435

02832238131الوند ، بلوار معلم  ،مدیریت اموزش و پرورش شهرستان البرزاداره اآموزش و پرورش البرزقزوین 436

2-02834224121بویین زهرا بلوار آزادگان اداره آموزش و پرورشاداره اآموزش و پرورش بویین زهراقزوین 437

9-02835752498جنب درمانگاه-خ معلم - خرمدشت اداره آموزش وپرورش خرمدشتقزوین 438

2835622023بلوار امام روبروی دادسرا اداره آموزش وپرورش ضیاآبادقزوین 439

(طارم)قزوین 440 2833768201جاده قزوین رشت روستای کوگیر سفلی70کیلومتر مدرسه فاطمیه کوگیر^

2833712202رازمیان روبروی پاسگاه نیروی انتظامیاداره آموزش وپرورش الموت غربیقزوین 441

2833622742خیابان اصلی-معلم کالیهاداره آموزش وپرورش الموت شرقیقزوین 442

2834622135جنب مسجد علی ابن ابیطالب- خ امام خمینی- آوجاداره آموزش وپرورش آوجقزوین 443

2835222009چهارراه دخانیات (ره)خ بلوار امام خمینی-تاکستانستاد اسکان تاکستانقزوین 444

2834413640خیابان شهید کالنتری-بلوار امام خمینی- شالاداره آموزش وپرورش شالقزوین 445

283337966جنب دانشگاه فرهنگیان کوچه شهید حدادی-نواب صفوی-قزوینخانه معلم نوابقزوین 446

2833320036خ فردوسی روبروی بیمارستان مهرگانخانه معلم فردوسیقزوین 447

37732749-025آموزشگاه کاشف -2معلم  –خیابان معلم 1ناحیه قم 448

37721516-025-37715574-025 جنب تاالر فرهنگیان 25نبش کوچه (شهید لواسانی )خیابان ساحلی 1ناحیه قم 449

36708601-025(س)دبیرستان شاهد حضرت رقیه –روبروی انبار توشه -انتهای خیابان ایستگاه راه آهن سمت چپ–میدان سعیدی 2ناحیه قم 450

38873619-025سمت راست مدرسه ایثار–بریدگی اول –بلوار دانش –شهرک صادقیه  –جاده اراک 2ناحیه قم 451

38613903-24025کوچه -(س)بلوار حضرت معصومه –انتهای خیابان امامزاده ابراهیم 2ناحیه قم 452

36663839-025(ع)نرسیده به فلکه انصارالحسین  –بلوار شهیدعابدی -میدان آزادگان3ناحیه قم 453

32922338-025مدرسه راهنمایی امجدی(جنب فروشگاه کوثر ) 62خیابان مصلی قدس کوچه 4ناحیه قم 454

08733234134(نیایش)دبیرستان راه دانش (پایین ترازمیدان مادر)خیابان شهیدنمکی  سنندج1آموزش وپرورش ناحیه کردستان 455

08733562913میدان کوهنورد دبیرستان دخترانه نسیبه سنندج2آموزش وپرورش ناحیه کردستان 456

08734211922شهرک توحیددبستان یادگارامام ربروی مسجدتوحیدشهرستان بانهکردستان 457

08736251527دبستان رسالت-شهرک دانشگاه روبرو شرکت گاز:  سقز شهرستان سقزکردستان 458

08738725070مدیریت آموزش وپرورش شهرستان دیواندره-بلوارشهیدیوسفیشهرستان دیواندرهکردستان 459

08736622157اداره ی آموزش وپرورش-شهر صاحبمنطقه زیویهکردستان 460

08738220716بلوارامام روبروی فرمانداری ،مدیریت آموزش وپرورش شهرستان بیجارشهرستان بیجارکردستان 461

08735232727خیابان ابوذر- خانه معلم قروهشهرستان قروهکردستان 462

08735421556انتهای خیابان شهیداشرفی اصفهانی ،دبیرستان شبانه روزی طاهره،جنب آموزش و پرورشمنطقه سریش آبادکردستان 463

08738423276دبیرستان شبانه روزی کوثر-یاسوکند بلوار شهید شریفیمنطقه کرانیکردستان 464

08735121500اداره ی آموزش وپرورش شهرستان دهگالن-خیابان پاسدارانشهرستان دهگالنکردستان 465

08735532955دبیرستان نمونه اندیشه-امام روبروی کوچه حسینیه جنب شیرینی فروشی پاندا:خشهرستان کامیارانکردستان 466

08735652400اداره ی آموزش وپرورش-موچش میدان کشاورز بلوارمعلممنظقه موچشکردستان 467

08734822597خانه معلم سروآبادشهرستان سروآبادکردستان 468

08733931303دبیرستان سمیه-روبروی مسجد جامع-روستای نگلمنطقه کالترزانکردستان 469

08734521270میدان جهادجنب مدیریت آموزش وپرورش مریوان دبستان شهیدبروجردیشهرستان مریوانکردستان 470

034 - 42480154بلوارمعلم اداره آموزش وپرورش ارزوئیه کرمان471

034 -34385771 - 34382311بلوارآزادگان جنوبی اداره آموزش وپرورش انارکرمان472

034 - 42427612 - 14بلوارشهیدباهنر اداره آموزش وپرورشبافتکرمان473
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034 - 33520331 -2خیابان معلم اداره آموزش وپرورشبردسیرکرمان474

034 - 44214551میدان امام حسین اداره آموزش وپرورش1شمارهبمکرمان475

034 - 44232332بلوارامام خمینی هنرستان دخترانه شمس الدینی بخش بروات2شماره بمکرمان476

034 -43212816 شهریوردبیرستان دور اول شهید مصطفی خمینی17خیابان جیرفتکرمان477

034 -33270660میدان امام حسین اداره آموزش وپرورشچترودکرمان478

034 33761060رفاهی -  مرکز آموزشی 4خیابان امام خمینی جنب کوچه راینکرمان479

034 - 42452005خامنه ای اداره آموزش وپرورش.. خیابان آیت ارابرکرمان480

034 - 33724880خیابان امام خمینی دبستان یاس نبیراورکرمان481

034 - 43366849بلوار معلم اداره آموزش وپرورشرودبارکرمان482

034 - 34261519بلوارمدرس نبش میدا ن بسیج اداره آموزش وپرورشرفسنجانکرمان483

034 - 44360663خامنه ای اداره آموزش وپرورش.. بلوار آیت اریگانکرمان484

034 - 33424380 - 1خیابان شهید توکلی اداره آموزش وپرورشزرندکرمان485

034 - 42234714 بلوار سردار جنگل اداره آموزش وپرورش1شمارهسیرجانکرمان486

034 - 42233501چهارراه شهربابک دبستان مهدیه2شمارهسیرجانکرمان487

034 - 34135021خیابان ولی عصر اداره آموزش وپرورششهربابککرمان488

034 - 33751309  شهدادابتدای جاده کرمان دبیرستان دور اول شبانه روزی کوثر1شمارهشهدادکرمان489

034 - 33760250رفاهی سیرچ-  مجتمع آموزشی 2شمارهشهدادکرمان490

034 - 43291916میدان شاهد اداره آموزش وپرورشعنبرآبادکرمان491

034 - 43395179بلوار دولت شبانه روزی کوثرفاریابکرمان492

034 - 44281356خیابان مهدی اداره آموزش وپرورشفهرجکرمان493

034 - 43390013خیابان سیدجالل انیس اداره آموزش وپرورشقلعه گنجکرمان494

034 - 43202195خیابان ولی  عصر دبیرستان فاطمیهکهنوجکرمان495

034 - 34392263خیابان امام حسین اداره آموزش وپرورشکشکوئیهکرمان496

034 - 33495672بلوار امام خمینی دبستان پروین اعتصامیکوهبنانکرمان497

034 - 33752795خیابان انقالب اداره آموزش وپرورشگلبافکرمان498

034 - 33777808میدان امام خمینی اداره آموزش وپرورشماهانکرمان499

034 -43305276دبیرستان مهر (ع)خیابان امام علیمنوجانکرمان500

034 - 32517814 فروردین12میدان آزادی خیابان استقالل دبیرستان ناحیه یککرمان501

 034 - 32710979 هنرستان مدرس2خیابان پاسدارن جنب اداره آموزش وپرورش ناحیهناحیه دوکرمان502

034 -44270154بلوار جمهوری اداره آموزش وپرورشنرماشیرکرمان503

034 -34160791بلوار معلم اداره آموزش وپرورشنوقکرمان504

8338249812مرکز آموزشی ، رفاهی فرهنگیان/ بهمن 22سه راه / بلوار شهید بهشتی ستاد مرکزیکرمانشاه505

8338239391پژوهش سرای دانش آموزی/بهمن22سه راه /بلوار شهید بهشتی  کرمانشاه1ناحیه کرمانشاه506

8338393280دبیرستان نمونه بعثت/ انتهای بلوار جام جم / میدان سپاه پاسداران   کرمانشاه2ناحیه کرمانشاه507

8338367573تاالر شهید بهشتی/ روبروی پاالیشگاه / بلوار شهید بهشتی   کرمانشاه3ناحیه کرمانشاه508

8345233804خانه معلم/ روبروی اداره آموزش وپرورش / خیابان راه کربال اسالم آبادغربکرمانشاه509

8342222037اداره آموزش و پرورش/ پشت فرمانداری / بلوارشهید باهنر سرپل ذهابکرمانشاه510

8342423575اداره آموزش و پرورش/ بلوار راه کربال قصرشیرینکرمانشاه511

8343223208اداره آموزش و پرورش/ حافظ جنوبی / چهارراه حافظ  گیالنغربکرمانشاه512

اداره آموزش و پرورش/ بلوار راه کربال ماهیدشتکرمانشاه513  8334622206

8345622140اداره آموزش و پرورش / (ع )میدان امام حسین حمیلکرمانشاه514

8343272035اداره آموزش و پرورش/ بلوار راه کربال داالهوکرمانشاه515

دبیرستان امام صادق –خیابان آموزش و پرورش گواورکرمانشاه516 8343282693(ع)

8343742227اداره آموزش و پرورش / (ره  )خیابان امام خمینی گهوارهکرمانشاه517

8346527526دبیرستان شهید کاوه مرادی/ جنب بسیج /میدان شهداءروانسرکرمانشاه518

8346222457دبیرستان معراج/بتدای بلوار بیمارستان حضرت رسول اهلل جوانرودکرمانشاه519

کانال خبری و اطالع رسانی ستاد اسکان فرهنگیان خراسان رضوی

e s k a n 1600@



97نوروز - ادرس پایگاه های اسکان موقت سراسر کشور

8346125794 مرداد پایین تر پار شهید کاظمی مهد کودک شنیان26خیابان پاوهکرمانشاه520

8346472303اداره آموزش و پرورش/ روبروی بخشداری / میدان شیخ احمد باینگانکرمانشاه521

8346422517اداره آموزش وپرورش/ میدان معلم نوسودکرمانشاه522

8345882349دبستان ترانه هدایتی/خیابان کارخانه قندبیستونکرمانشاه523

8348327592مدیریت آموزش وپرورش صحنه/(ره )میدان امام صحنهکرمانشاه524

8348431737دبیرستان بعثت/(ع)جنب مسجدجواداالئمه /بلوار فلسطینسنقرکلیاییکرمانشاه525

9186345025اداره آموزش و پرورش دینوردینورکرمانشاه526

58348225281دبستان شهدای والفجر/روبروی پارک دانشجو/میدان بسیجکنگاورکرمانشاه527

8345122205دبیرستان الزهرا/جنب اداره آموزش و پرورش/ (ره  )خیابان امام هرسینکرمانشاه528

32620182واحد تعاون-اداره آموزش و پرورش شهرستان باشت- خیابان معلم - باشت باشتکهگیلویه و بویر احمد529

07432822908دبیرستان دخترانه هاجر - فلکه مرکزی - خیابان امام خمینی- لیکک بهمئیکهگیلویه و بویر احمد530

07432293310اداره آموزش و پرورش چاروسا - خیابان معلم -قلعه رئیسیچاروساکهگیلویه و بویر احمد531

07432363800اداره آموزش و پرورش چرام - خیابان تختی - بلوار شهید مطهری - بلوار شهید دستغیب- چرامچرامکهگیلویه و بویر احمد532

074334421301آموزش و پرورش شهرستان دنا  -خیابان شهید مطهری - سی سخت دناکهگیلویه و بویر احمد533

07432269808دبیرستان نرجس خاتون- خیابان پارک جنگلی - دهدشت کهگیلویهکهگیلویه و بویر احمد534

07432466999دیشموک بلوار شهید مدرس میدان ورودی شهرجنب اداره آموزش و پرورش هنرستان امیر کبیردیشموککهگیلویه و بویر احمد535

07432225066 فروردین12دبستان - جنب پارک شهرداری- بلوار شهدای هفت تیر- گچسارانگچسارانکهگیلویه و بویر احمد536

07432464154خوابگاه شبانه روزی الزهراء - روبروی اداره ثبت احوال لنده - خیابان امام خمینی- لنده لندهکهگیلویه و بویر احمد537

07433280330اداره آموزش و پرورش لوداب- گراب - لوداب لودابکهگیلویه و بویر احمد538

07433282430- اداره آموزش و پرورش مارگون- مارگونمارگونکهگیلویه و بویر احمد539

07433233929مدرسه نمونه توحیدی- جنب امام زاده عبداهلل - جاده آبشار - یاسوج یاسوجکهگیلویه و بویر احمد540

01735728803اداره آموزش وپرورش-خیابان شهیدبهشتی روبروی بانک ملی آزادشهرگلستان 541

01734526945 اداره آموزش و پرورش شهرستان آق قال14خیابان باهنر جنوبی خوش گلدی آق قالگلستان 542

01734424079جنب میدان مختومقلی -خیابان سید قطب بندرترکمنگلستان 543

01734367175مدیریت آموزش و پرورش-انتهای بلوار امام خمینی-بندرگزبندرگزگلستان 544

1735882502-01735882502شبانه روزی نیکان - روبروی بهداری - رامیان خیابان امام رامیان گلستان 545

2627-01735862626خان به بین دور میدان حکیم میرفندرسکی دبیرستان شبانه روزی امام علی ع رامیان گلستان 546

301734230444میدان شهدا خ سیمتری جنوبی فرزانه علی آباد کتولگلستان 547

01734352989مدرسه وحدت (عج)کردکوی خیابان ولی عصرکردکوی گلستان 548

01735441720خیابان شهید بهشتی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان کاللهکالله گلستان 549

01735834700مدیریت اموزش و پرورش گالیکش-جنب بانک ملی-خ شریعتی-گالیکشگالیکش گلستان 550

32243116-017دبیرستان نمونه ایرانشهر - جنب اداره آموزش و پرورش گرگان - خیابان پاسداران گرگان گلستان 551

01734422958/34468140جنب کتابخانه عمومی/بندرترکمنگمیشانگلستان 552

01733224087خیابان طالقانی شرقی بعد از چهار راه دوم ساختمان آموزش و پرورشگنبد کاووس گلستان 553

01735452210روبروی سپاه  _خ شهید مدنی -مراوه تپه مراوه تپه گلستان 554

01735220571خیابان ولیعصر روبروی پمپ بنزین مینودشت گلستان 555

01732545277باشگاه فرهنگیان - 96عدالت - بلوار ناهار خوران گرگانگلستان 556

01733555147خیابان فرهنگ  اول شهرک فرهنگیان- گنبد کاووس  گنبدگلستان 557

44836988-013دبستان استثنائی عدالت- جنب حوزه علمیه - بلوار خرمشهر - فلکه گاز آستاراگیالن 558

42125062-013اداره آموزش و پرورش- خیابان فرهنگ آستانه اشرفیهگیالن 559

09032826051
42584800-013(ره)خیابان پرستار متوسطه اول امام خمینی -(ع)میدان امام علی -اطاقوراطاقورگیالن 560

7-42728996-013جنب پمپ بنزین دبیرستان شبانه روزی فاطمیه- لگموج-املشاملشگیالن 561

44532330-013مدرسه شهید سماک-میدان شهدای کریم بخش - بندر انزلی بندرانزلیگیالن 562

1344232128دبستان سمیه-جنب شهرداری-تالشتالشگیالن 563

44365470-013اداره آموزش و پرورش -جنب بخشداری-تولم شهر تولماتگیالن 564

42664076-013خیابان وحدت اسالمی اداره آموزش وپرورش-چابکسرچابکسرگیالن 565

34461830-013خیابان طالقانی اداره آموزش و پرورش -   خشکبیجارخشکبیجارگیالن 566

6-34422095-013اداره آموزش و پرورش - خمام خمامگیالن 567

42482007-013انتهای خیابان گلبانک شبانه روزی کوثر دیلمان- دیلماندیلمانگیالن 568

34682235-013شهر توتکابن ابتدایی مهدی رحمانی توتکابن -بخش رحمت آباد -شهرستان رودبار رحمت آبادگیالن 569

3569-42775613-013جنب آتش نشانی   اداره آموزش و پرورش- خامنه ای.. خیابان آیت ا-رحیم آباد رحیم آبادگیالن 570

44622996-013جنب آموزش وپرورش رضوانشهر-میدان نمازرضوانشهرگیالن 571
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34621213-013  8-34622236-013پشت نیروی  انتظامی اداره آموزش و پرورش- شهید یونس رودباری- خیابان - خیابان امام رودبارگیالن 572

42443980-013بلوار دکتر حشمت روبروی زمین ورزشی اداره آموزش و پرورش-رودبنهرودبنهگیالن 573

09360404635   42622092-013 آموزش و پرورش سالن اجتماعات کانون کوثر2ساختمان شماره -میدان شهرداری - رودسررودسرگیالن 574

34525227 -013-34522200-013        جنب ساختمان قدیم بانک ملیاداره آموزش و پرورش - خ امام خمینی- سنگرسنگرگیالن 575

42327625-013جنب استخرمدرسه برزوشریفی- روبروری آموزش وپرورش قدیم -  خ امام سیاهکلگیالن 576

34784213-013خیابان هفده شهریوراداره آموزش و پرورش- شفت شفتگیالن 577

44322070-013خیابان طالقانی اداره آموزش و پرورش-صومعه سرا صومعه سراگیالن 578

34613226-013اداره آموزش و پرورش- بخش جیرنده-عمارلو -رودبار عمارلوگیالن 579

34725003-013روبروی بانک کشاورزی شعبه مرکزیمدرسه توحید- میدان پاسداران-فومنفومنگیالن 580

42682181-013اداره آموزش وپرورش- تقاطع خیابان معلم- میدان معلم کالچایگیالن 581

34553755-013خیابان مطهری غربی اداره آموزش و پرورشکوچصفهانگیالن 582

42573100-013(خانه معلم)مرکز آموزشی رفاهی- کوملهکوملهگیالن 583

4-42822202-013اداره آموزش و پرورش-جنب بخشداری-بندرکیاشهرکیاشهرگیالن 584

42220062-013هنرستان سهروردی- میدان ابریشم - الهیجان الهیجانگیالن 585

34402409-013خیابان استاد معین  مدرسه امام حسن عسکری-بلوار شهید  بهشتیلشت نشاءگیالن 586

42539394-013جنب بهزیستی  فرزانگان- کمر بندی شهید عبدالکریمی - لنگرود لنگرودگیالن 587

44663217-013-44665058-013اداره آموزش و پرورش- خیابان شهید بهشتی ماسالگیالن 588

33335150-013جنب فروشگاه رفاه دبیرستان ابوریحان-میدان فرهنگرشت1ناحیهگیالن 589

33311293-013دبیرستان شهید بهشتی- جنب اداره کل آموزش و پرورش استان گیالن - میدان فرهنگرشت2ناحیهگیالن 590

44213015-013  اداره آموزش و پرورشCNGروبری - حویقحویقگیالن 591

06633320579چهار راه فرهنگ میدان تختی  دبیرستان امیر کبیر خرم آباد1ناحیه لرستان 592

06633311116(س)خ علوی کوچه مسجد دبیرستان صدیقه کبری خرم آباد2ناحیه لرستان 593

06642530264خ مدرس اداره آموزش و پرورشبروجردلرستان 594

06643326116خ ساحلی اداره آموزش و پرورشالیگودرزلرستان 595

06643246011 اداره آموزش و پرورش19بلوار معلم نبش معلم دورودلرستان 596

06632222365 تیر میدان شهیدبهشتی مدرسه زینبیه7خ پلدخترلرستان 597

06632523604چهار راه معلم اداره آموزش و پرورشالشترلرستان 598

06632744960بلوار شهید بهشتی اداره آموزش و پرورشنورآبادلرستان 599

06632633012خ سپاه اداره آموزش و پرورشکوهدشتلرستان 600

06643422052اداره آموزش و پرورش (عج)بلوار ولیعصرازنالرستان 601

13-44248011-011اداره آموزش و پرورش–جنب اداره آب و فاضالب –میدان قائم آملمازندران602

01132290463میدان والیت –بابل بابلمازندران603

01135279762(فجر) ورودی کانون دانش آموزی  36جنب پاسداران –روبروی رستوران وارش  –خیابان پاسداران بابلسرمازندران604

01144613412مدرسه شهید ناطق نوری –جنب اداره آموزش و پرورش -بلده  بلدهمازندران605

01132722460اداره آموزش و پرورشبند پی شرقیمازندران606

01132522211اداره آموزش و پرورش –خوشرودپی بند پی غربیمازندران607

01134523321مرکز آموزش و رفاهی–روبروی شرکت بهپاک - بلوار شهید هاشمی نژادبهشهرمازندران608

35751121-01135752767اداره آموزش و پرورش –خیابان  امام بهنمیرمازندران609

01154392377تنکابن ولی اباد –مدرسه راهنمایی شاهد پسر -1تنکابنمازندران610

01154372885جنب شهرک فرهنگیان–شیرود  –مدرسه راهنمایی شهید شیرودی -2تنکابنمازندران611

01142542221جنب داروخانه دکتر هنری –جویبار جویبارمازندران612

101152222080کوچه بینش  –چالوس میدان معلم     -1چالوسمازندران613

01152653034نمایندگی آموزش و پرورش- مرزن آباد   -2چالوسمازندران614

01144663209اداره آموزش و پرورش    -1چمستانمازندران615

01144632626مدرسه  فلسطین الویج   -2چمستانمازندران616

01133422340روستای الندان-دبستان شهید خلیلی الندانچهاردانگهمازندران617

01133422340روستای لنگر-خانه فرهنگیان لنگرچهاردانگهمازندران618

01133422497دبستان دخترانه فردوسی کیاسر-خیابان معلم–میدان معلم  –کیاسر چهاردانگهمازندران619

01133623867فریم شهر –اداره آموزش و پرورش دودانگهمازندران620

01155225115-هنرستان حاج عباس حریری   – جنب ایران خودرو 2کمربندی  فاز  –بلوار امام خمینی رامسرمازندران621

01133302896جنب ترمینال گرگان –بلوار امام رضا - نمازخانه مدرسه ارشاد  ساری ناحیه یکمازندران622

01133398006 آبان29دبیرستان  –جنب عمارت شهرداری  –بلوار آزادی ساری ناحیه دومازندران623

01142420705جنب بانک رفاه –پل سفید  –سوادکوه سوادکوهمازندران624

کانال خبری و اطالع رسانی ستاد اسکان فرهنگیان خراسان رضوی

e s k a n 1600@



97نوروز - ادرس پایگاه های اسکان موقت سراسر کشور

01142445715اداره آموزش وپرورش- خ شهید تیموری  سوادکوه شمالیمازندران625

0114622650جنب اداره آموزش و پرورش–دبیرستان  نمونه معراج عباس آبادمازندران626

01154602250جنب شهرک امیر دشت –کالرآباد  –دبیرستان شهید قاضی عباس آبادمازندران627

01135669131جاده سوته آموزشگاه شهید نجاتبخش-  میدان درنافریدونکنارمازندران628

01142260251ابتدای کوچکسرا –کمربندی شمالی -قائمشهرقائم شهرمازندران629

01152625534مجتمع رفاهی آموزشی فرهنگیان –خ ورزش  –الهو  –کالردشت کالردشتمازندران630

01142350856روبروی مرکز بهداشت –خیابان امام سیمرغمازندران631

01134663394اداره آموزش و پرورش- جاده سراسریگلوگاهمازندران632

3352255-01143352299اداره آموزش و پرورش الریجان –شهر گزنگ – جاده تهران به آمل 80کیلومتر الریجانمازندران633

01133882531اداره آموزش و پرورش –سورک میاندرودمازندران634

01134734776اداره آموزش وپرورش- خیابان انقالب  نکامازندران635

01144585076گروههای آموزشی –جنب استخر الغدیر  –خ امام نورمازندران636

52323340خیابان معلم ابتدای مجتمع گردشگری سیترا-کورکورسر–خیابان شهید عماالدین کریمی  –نوشهر نوشهرمازندران637

44745848 6و 5بین باران –بعد از آموزش و پرورش  –خ معلم محمودآباد مازندران638

011ـ 3 3472197 ـ 8ساری ـ میدان خزر ـ جاده فرح آباد ـ به سمت جاده دریا ـ جنب پالژ وزارت کشورمجتمع خزر آباد  ساریمازندران639

011ـ 3 3472433ساری ـمیدان فرح آباد ـ جاده فرح آباد ـ به سمت جاده پالژهااردوگاه جوانه ها  ساریمازندران640

9112261095بادله- اتوبان ساری نکا10کیلومتر –ساری اردوگاه دانش آموزی بادلهمازندران641

09186206960و09186206959و32219554، نبش خیابان دکتر حسابی، دبیرستان شاهد حاج عراقچی(دروازه تهران)اراک، میدان سردارانناحیه یک اراک مرکزی 642

09184979399و09388034045و08632214850خ آیت اله کاشانی، روبروی مسجد سیدها، داخل بن بست سالن شهید شمسی پور -اراک اراک2ناحیه مرکزی 643

08642241301ساوه، بلوار شهید بهشتی، ابتدای جاده نور علی بیک، مدیریت آموزش و پرورشساوهمرکزی 644

09189596970و08643228500، باالتر از میدان آزادی، دبیرستان شهید بهشتی (ره)محالت، خیایان امام خمینیمحالتمرکزی 645

08644234023 ,09188665619،  بلوار معلم ، مدیریت آموزش وپرورش  (ره)دلیجان، خیابان امام خمینیدلیجانمرکزی 646

08646222567 خرداد15 خرداد، آموزشگاه شهدای 15خمین، میدان خمینمرکزی 647

086342313090نوبران ، جنب بانک ملی،آموزشگاه فاطمیه دوره اولنوبرانمرکزی 648

 08635452268, 09180897246کمیجان، خیابان شهید مصطفی خمینی ، مدیریت آموزش وپرورشکمیجان مرکزی 649

8633723540و09189625423 فرمهین، بلوار شهید فهمیده، روبروی درمانگاه، آموزشگاه شهدای فرهنگی فراهانمرکزی 650

08638223484و9188490950 شازند، خیابان شهدا ، خ منابع طبیعی، مدیریت آموزش وپروش شازند مرکزی 651

8645226711و9123551043 0  بعد از میدان گلها، آموزش و پرورش (ره )مامونیه،  خ امام خمینی زرندیهمرکزی 652

08638423722، مدیریت آموزش و پرورش سربند(عج)هندودر، خیابان آموزش وپرورش، خ ولی عصرسربندمرکزی 653

09187646533و08636235437تفرش، خیابان شهیدباهنر، کوچه شهید ناصراسماعیلی، مجتمع آموزشی و رفاهی فرهنگیانتفرش مرکزی 654

8635622071و9188648046 0(ع)خنداب، نرسیده به دهنو، مدرسه شبانه روزی حضرت ابوالفضل خندابمرکزی 655

08637222099و09183608103، مدیریت آموزش وپرورش  (ره )آشتیان، بلوار امام خمینی آشتیان مرکزی 656

07633681460جنب نمایندگی سایپا دبیرستان دخترانه صفارزاده (اتوبوسرانی )بلوارامام خمینی خیابان ایثار ناحیه یکهرمزگان657

07633550294میدان شهداء بلوار پاسداران مدرسه شهید علی رضاییناحیه دوهرمزگان658

07635227461بلوارولی عصر نرسیده به چهارراه پردیس کانون فرهنگی  شهید ذاکریقشمهرمزگان659

07635265222درگهان ابتدای بلوار خلیج فارس  روبروی پمپ بنزین دبیرستان نمونه خوارزمیقشم هرمزگان660

07644433155سفین  میدان الرک روبروی بانک صادرات مدرسه پروین اعتصامیکیشهرمزگان661

07635347723سوزا میدان امام خمینی  جنب درمانگاه اداره آموزش وپرورش شهابشهابهرمزگان662

07633224332خیابان امام خمینی نبش میدان جمهوری اسالمیبندرخمیرهرمزگان663

07644222880خیابان شهید بهشتی روبروی اداره میراث فرهنگی ،گردشگری وصنایع دستی  مرکز آموزشی وتوانبخشی مشکالت یادگیری بندرلنگههرمزگان664

07644323258بستک ـ بلوار پاسداران ـ روبروی کالنتری مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بستکبستکهرمزگان665

07644280522 چارک خیابان فلسطین روبروی بخشداری شیبکوههرمزگان666

07644622812خیابان شهیدبهشتی روبروی پارک شهروند اداره آموزش وپرورش پارسیانپارسیانهرمزگان667

07642227833میدان والیت خیابان ملت اداره آموزش وپرورش مینابمینابهرمزگان668

07642374104بلوارمعلم   جنوبی اداره آموزش و پرورش سیریکسیریکهرمزگان669

07642521991ساختمان گروههای آموزشی اداره  آموزش و پرورش جاسک (فرمانداری)خیابان شهید بهشتی جاسکهرمزگان670

07642882212بلوار شهداجنب بانک کشاورزی پژوهش سرای دانش آموزی شهید احمدی روشن رودانهرمزگان671

07642875714زیارتعلی اداره آموزش و پرورشرودخانههرمزگان672

07635421066چهارراه کمیته امداد روبروی سالن شهیدمجیدحسن زاده هنرستان بنت الهدی صدرحاجی آبادهرمزگان673

08133112250چهار باغ، اداره آموزش و پرورش شهرستان اسد آبادشهرستان اسدآبادهمدان 674

08134502101 بلوار شهید بهشتی اداره آموزش و پرورش شهرستان بهارشهرستان بهارهمدان 675

08134921715تویسرکان ابتدای بلوار سرکان دبیرستان نمونه شهید بهشتی شهرستان تویسرکانهمدان 676

08132173240اداره آموزش و پرورش منطقه جوکارمنطقه جوکارهمدان 677
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8133722658فیروزان، اداره آموزش و پرورش منطقه خزلمنطقه خزلهمدان 678

8136223690مدرسه شبانه روزی عفاف- جنب مسجد جامع-  سه راهی قروه درجزین شهرستان رزنهمدان 679

9182096632روبروی ساختمان بسیج اداره آموزش و پرورش (ره)سامن انتهای بازار امام منطقه سامنهمدان 680

8136423261مدرسه شبانه روزی  نور -  جنب مخابرات –بلوار شهید مفتح  –دمق منطقه سردرودهمدان 681

8136826363خیایان امام خیابان معلم اداره آموزش و پرورش شهرستان فامنینشهرستان فامنینهمدان 682

8136463055اداره آموزش و پرورش قروه  –بلوار شهید مفتح  –قروه منطقه قروه درجزینهمدان 683

8134737450خیابان خلیج فارس- فرسفجمنطقه قلقلرودهمدان 684

8138462681اداره آموزش و پرورش منطقه قهاوندقهاوندهمدان 685

8135226051(خانه معلم)میدان امام حسین ،انتهای شهرک سپاه شهرستان کبودر آهنگهمدان 686

8135444526آموزشگاه شهید رجائی جنب پاسگاه انتظامی-علیصدر–گل تپه منطقه گل تپههمدان 687

8134524767 معصوم14 اموزشگاه 4خامنه ای جنب بخشداری کوچه وحدت ... اللجین بلوار آیت امنطقه اللجینهمدان 688

8133348801بلوار انقالب اداره آموزش و پرورش شهرستان مالیرشهرستان مالیرهمدان 689

8133239312 خیابان معلم  اداره آموزش و پرورش شهرستان نهاوندشهرستان نهاوندهمدان 690

8134248464 - 8134248454دبیرستان قدس(تاالر پیام)همدان بلوار زینبیه کوچه سبدبافان  همدان1ناحیه همدان 691

08132521385خیابان طالقانی چهار راه امیر کبیر دبیرستان دخترانه مهدیه  همدان2ناحیههمدان 692

5-03535239144 شهریور17چهارراه دولت آباد دبیرستان - بلوار دولت آباد ناحیه یک یزدیزد693

03538281619بلوار دانشجو روبروی پارک شادی دبیرستان دخترانه شاهد افشارناحیه دو یزدیزد694

03532274015دانشگاه هنر ومعماری-دانشگاه علم وهنر-  میدان چادر ملو اردکانیزد695

03532228776کانون مدرس-چهارراه سعدی-خیابان سعدی-اردکان اردکانیزد696

03532331955فلکه نماز مدرسه شهید زارعی-خیابان سنتومیبدیزد697

03532351124دبستان امام حسین-جنب شرکت گاز- شهرک شهدا میبدیزد698

03531143اداره آموزش و پرورش میبد-خیابان معلم- میبدمیبدیزد699

1-035279440مدرسه شاهپوری-خیابان امام خمینی-فلکه ورودی زارچ -اله آباد زارچیزد700

03532622550دبستان امام                             -حسینیه امام -میدان امامتفتیزد701

32526000-03532528003دبیرستان نمونه دولتی ابن سینا-بلوار امام خمینی مهریزیزد702

03532722210اداره آموزش و پرورش-فلکه ورودی اشکذراشکذریزد703

2-03532820551اداره آموزش و پرورش-بلوار امام خمینی ابرکوهیزد704

03532424737جنب مدیریت آموزش و پرورش -میدان بهارستان-بلوار انقالببافقیزد705

03532470707اداره آموزش و پرورش-جنب اداره پست-خیابان شهید بهشتیبهابادیزد706

03532574799مرکز آموزشی رفاهی فرهنگیان-نهر مسیح غربیخاتمیزد707

03532653388اداره آموزش وپرورش-میدان معلم-خیابان امام خمینینیریزد708

03532583009هنرستان عفت-3کوچه شقایق -مروست خیابان جمهوریمروستیزد709

دبیرخانه دائمی ستاد اسکان فرهنگیان خراسان رضوی

کانال خبری و اطالع رسانی ستاد اسکان فرهنگیان خراسان رضوی

e s k a n 1600@


