
 استان شهر نام مرکز تلفن مرکز آدرس مرکز   

 28151000 14خیابان شهید باهنر بعد از چهار راه یاسر کوچه راد پالك
کاربردي مطالعات و مشاوره سیاحتی مرکز آموزش علمی 

 گردشگران بنیاد

 تهران تهران

 کاربردي هالل ایرانموسسه آموزش عالی علمی  60-88992959 7خیابان ایتالیا پالك  - خیابان فلسطین

 احمر استان تهران کاربردي هاللمرکز آموزش علمی  88437139 نبش خیابان زیتون –خیابان ترکمنستان  –خیابان استاد مطهري 

 1کاربردي جهاد دانشگاهی تهران مرکز آموزش علمی  84650 118پالك  –بین خیابان طوس و فلسطین  –بلوار کشاورز 

 2کاربردي جهاد دانشگاهی تهران  مرکز آموزش علمی 88256553 39پالك- )شهید کابلی( 22خ  -شهرآراخ  -خ ستارخان

 4کاربردي جهاد دانشگاهی تهران مرکز آموزش علمی  66970017 25پالك  –بین سیندخت و جمالزاده  –خیابان فاطمی غربی  –خیابان امیرآباد شمالی 

 کاربردي شرکت ملی انفورماتیک مرکز آموزش علمی 88909231-5 35پالك  - کوچه خسرو - باالتر از چهارراه سپند -خیابان استاد نجات اللهی شمالی 

-جنب مدرسه راهنمایی همت-بعد از خ تختی-)مقصودبیگ(خ امیرابراهیم دربندي - میدان تجریش
 48پالك

 کاربردي بهزیستی استان تهرانمرکز آموزش علمی  22686080

 کاربردي نیکوکاري رعد مرکز آموزش علمی 88371101 شرقی 74هرمزان،پیروزان جنوبی،پالك 2،فاز )شهرك غرب(قدسشهرك 

 کاربردي سازمان تبلیغات اسالمی مرکز آموزش علمی  88809974  - 213ساختمان شماره  - بین خیابان سپهبد قرنی و استاد نجات الهی -خیابان سمیه 

 کاربردي کانون سردفتران و دفتریارانمرکز آموزش علمی  13-88775011 جدید 2530ولیعصرشمالی،نرسیده به میدان ونک،پالكخیابان 

 )عج(کاربردي امام مهدي  مرکز آموزش علمی 21934221 رشیدیاسمی - سئول 

 یکاربردي علوم و فنون فارابآموزش علمی  مرکز 29943662 نرسیده به چهارراه مینی سیتی - بلوار ستاد نیروي زمینی -لویزان

 2کاربردي صنعت جهانگردي تهران مرکز آموزش علمی  88973364 1597شماره  -باالتر از خیابان شهید کالهدوز  -خیابان شریعتی 

 3جهانگردي تهران مرکز آموزش علمی کاربردي صنعت  88969639 10پالك  –مسجد نور  - کوچه سوسن  –خ دوم  –میدان فاطمی 

 باالتر از چهارراه پارك وي کوچه توتیا-خیابان ولیعصر
22665733- 22665662  

22665724 
 کاربردي شرکت تالشگران اندیشه کاراد مرکز آموزش علمی

سرو بلوار شهرداري شمالی نبش کوچه رز  سعادت آباد بین فلکه کاج و: ساختمان شماره یک 
 جنب کانون اصالح وتربیت  - خیابان کانون  - شهر زیبا : ساختمان شماره دو

44332900  
22356304 

 ) تهران (ها  کاربردي سازمان زندانمرکز آموزش علمی 

 کاربردي کانون وکالي دادگستري مرکز آموزش علمی  88313294 9پالك  -کوچه رضا ملکیان  -خیابان خردمند جنوبی  -خیابان کریم خان 

 1کاربردي بعثت مرکز آموزش علمی  22430058 خ شهید کچوئی زندان اوین -چهارراه شهربازي - چمران گراه شهیدربز

خیابان آزادي،نرسیده به میدان آزادي،بلوار شهید عزیزي،کوچه سلطان محمدي،سمت چپ،کوچه 
 10ولیعصر،پالك

 کاربردي قوه قضاییه تهرانمرکز آموزش علمی  66088379-80



 استان شهر نام مرکز تلفن مرکز آدرس مرکز

44659661 میدان آزادي،بزرگراه محمد علی جناح،بلوار دانش 4 -  کاربردي مخابرات تهران مرکز آموزش علمی 

 تهران تهران

 ست تهرانکاربردي پمرکز آموزش علمی  88113821-88113805 866خیابان شریعتی نبش قندي پالك

 کاربردي بازرگانی واحد تهرانمرکز آموزش علمی     88970146 -8 19پالك  –نبش کوچه افشار  –خیابان عبداهللا زاده  –بلوار کشاورز 

 مرکز آموزش شرکت تعاونی پیشتازان آیین زندگی 44235121-44241331 شهرك هما  - خیابان پارك -نرسیده به پل همت -خیابان اشرفی اصفهانی 

 88828954 -88326044 23پالك  -کوچه نوید   –نجات الهی خیابان 
اربردي شرکت تعاونی کارخانجات کمرکز آموزش علمی 

 هاي روغنی ایران وري روغن و دانهفرآ

 مرکز آموزش جهاد کشاورزي شهید زمانپور 66705567 بن بست ایرانیان - پایین تر از سازمان بورس  -خ حافظ 

 کاربردي مالک اشتر تهران مرکز آموزش علمی 22549608 خیابان شهید شعبانلو- لویزان- باباییاتوبان شهید 

 برداري سازمان جغرافیایی آموزشکده فنی نقشه 88961129 21کوچه شهید شوریده پالك- بلوار کشاورز

جنب  - )ره(مجتمع مسکونی امام خمینی - انتهاي شرقی اتوبان شهید بابائی :  1ساختمان شماره 
  مدرسه پسرانه امیدان فردا

 میدان آزادي،شهرك شهید فکوري،ساختمان شهید صنیعی پور :2ساختمان شماره 

77005662-3  
77002142 

 کاربردي شهید مطهريمرکز آموزش علمی 

 کاربردي سازمان صنایع هواییمرکز آموزش علمی  44659450 جاده مخصوص کرج 4کیلومتر 

ساختمان  -خیابان امام خمینی -شهرك آزادي  - جاده مخصوص کرج5کیلومتري -بعد از اکباتان 
 ابوفاضل

 کاربردي صنعت هوانوردي تهرانمرکز آموزش علمی  44546205

ضلع شمالی  -A9بلوك -شهرك اشکانیه - بازارك- شهرستان رباط کریم ):1(ساختمان شماره
  )ره(فرودگاه حضرت امام خمینی 

معاونت - ابتداي شهرك شهید دانش-14کیلومتر -بزرگراه فتح-تهران):2(ساختمان شماره  
 تحقیقات و فناوري وزارت راه،مسکن و شهرسازي،مرکز آموزش سماپران

-021 46131817 
0229-44643069 
021-66282196 

 کاربردي فنون و خدمات هوایی تهرانمرکز آموزش علمی 

 دانشکده صنعت هواپیمایی کشوري 66023139 خیابان معراج  - فرودگاه مهرآباد - میدان آزادي

 هاي هما کاربردي گروه هتل مرکز آموزش علمی 88883130 3پالك  –بن بست شمس  - روبروي خیابان توانیر–) عج(خیابان ولیعصر 

 کاربردي هواشناسی و علوم جو تهران لمیمرکز آموزش ع 44580664 بلوار پژوهش -کرج  -آزاد راه تهران  17کیلومتر 

 88810534 36خیابان انقالب ـ کوچه شهید موسوي ـ پالك 
کاربردي اتاق بازرگانی، صنایع و معادن  مرکز آموزش علمی

   و کشاورزي ایران

   آموزشکده شهید تفویضی 16-66283713 خیابان شهرك دانش- چهارراه ایران خودرو 14بزرگراه فتح کیلومتر
   )ره(خمینی  کاربردي اماممرکز آموزش علمی  66978718 35پ  -نبش روانمهر - خیابان فخررازي -خیابان انقالب اسالمی



 شهر نام مرکز تلفن مرکز آدرس مرکز
 

 مرکز آموزش انجمن سازندگان قطعات خودرو 88830108 72پالك  -خیابان شهید کالنتري - خیابان سپهبد قرنی

 تهران  تهران

44540033 به سمت شمال بلوار ولیعصر نبش شهرك فرهنگیان اسه راه شیشه مین -مخصوص کرج جاده  40-  کاربردي شرکت صنعتی کوشا مرکز آموزش علمی 

44461100 ضلع غربی پارك بزرگمهر- ) شاهین شمالی(کامران کبیري طامه  خ -بزرگراه شهید همت غرب  2 -  کاربردي ساپکوموزش علمی مرکز آ 

 )عج(کاربردي صنایع غالت قائممرکز آموزش علمی  88025662 14پ  -خ فجر یک -)مقابل کوي دانشگاه (خ شانزدهم - کارگر شمالیخ 

 کاربردي گروه خودروسازي سایپامرکز آموزش علمی  61611539  كجنب شرکت سایپاید- خیابان دارو پخش- جاده مخصوص کرج  17کیلومتر

 کاربردي علوم و فنون عالمه طبرسیمرکز آموزش علمی  6-44262001 68 پ -نبش رئیسی  - )پاك شمالی(اول خ حاجی پور- پل ستارخانضلع شمال غرب -نستارخاخ 

 مرکز آموزش علمی کاربردي تحقیقات صنعتی ایران  9-88310113 217پالك  -خیابان ایرانشهر شمالی

 کاربردي پژوهش و مهندسی جوش ایرانمرکز علمی  44606167 1پالك  -نبش کوچه معادن - شرقیخ هفتم  - خ شهید کبیري طامه -بزرگراه همت غرب

 36029تهرانسر شرقی خیابان گلها بلوار یاس خیابان فجر مرکز 
66911758 9-  

44536005 
هاي  مرکز آموزش علمی کاربردي انجمن صنفی شرکت

 خدمات پس از فروش خودرو

 کاربردي شرکت گسترش انفورماتیک مرکز آموزش علمی  54-66706051 880پالك  - نجات الهی و حافظ  حد فاصل استاد - خ انقالب 

روبروي پارك  کاشانی بعد از بزرگراه ستاري خیابان شاهین جنوبی...فلکه دوم صادقیه خیابان آیت ا
 ساحل جنب مجتمع آموزشی الغدیر

44093134    
44043225 

کاربردي شرکت کارخانجات پارس  وزش علمیمرکز آم
 الکتریک

 44580906 انتهاي بزرگراه شهید همت،بلوار پژوهش،شهرك علم و فناوري پژوهش
کاربردي شرکت مهندسی و تحقیقات مرکز آموزش علمی 

 )تهران(صنایع الستیک 

 مرکز آموزش علمی کاربردي قالبسازان ایران 77501660 3کوچه قادر پناه ،پالك -خ شهید کیایی  - روبروي پمپ بنزین -باد آایستگاه قاسم  - خ دماوند 

 کاربردي شرکت دخانیاتمرکز آموزش علمی  55408543 خیابان قزوین شرکت دخانیات ایران

تر از زرتشت،کوچه برادران شهید حمید و وحید  میدان فاطمی،خ فلسطین شمالی،پایین
 2غفاري،پالك

 )تهران(مرکز آموزش علمی کاربردي چرم  88971831-35

 کاربردي گروه صنعتی ایران خودرومرکز آموزش علمی  48224965 مرکز آموزش ایران خودرو 18درب  -جاده قدیم کرج 14کیلومتر 

 گلرنگمرکز آموزش علمی کاربردي گروه صنعتی  51-26200349 24خیابان آفریقا باالتراز اتوبان نیایش کوچه سعیدي پالك 

 کاربردي شرکت مهرکام پارس  مرکز آموزش علمی 44504274 22پالك  - 29خ  -بعدازچهارراه صدف -تهرانسراصلی -جاده مخصوص کرج 9کیلومتر 

 مرکز آموزش انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون 5-88977850 119پالك-خیابان فاطمی جنب نهضت سوادآموزي بین کاج و پروین اعتصامی

 کاربردي شرکت شیر پاستوریزه پگاه مرکز آموزش علمی  66808372 شرکت شیر پگاه تهران -جاده قدیم کرج

 کاربردي آموزش و پژوهش صنایع ایران مرکز علمی 39-22916536 7پالك  - جنب ایستگاه مترو-خیابان کازرون شمالی -بلوار میرداماد 



 استان شهر نام مرکز تلفن مرکز آدرس مرکز

 88806997 34و36قدیم و 64جدید و40پالك  -خیابان شهید صارمی غربی  -خیابان استاد نجات الهی 
مرکز آموزش علمی کاربردي موسسه توسعه آموزشی 

 )تهران(پژوهشی سینا 

 تهران تهران

   43پالك  -) شهید نوریان(کوهستان نهم  -میدان فرمانیه :  1ساختمان شماره  
 86پالك  - خیابان پانزدهم  -خیابان کارگر شمالی :  2شماره ساختمان  

22804520 
مرکز  - کاربردي صنایع و معادن ایران مرکز آموزش علمی 

 تهران

انتهاي -خ یکم- انتهاي بلوار شهرداري- میدان قیصر امین پور- خ سرو غربی-میدان کاج- سعادت آباد
 10خیابان شبنم پالك

22075782 5-  کاربردي صنعت غذاي تهران آموزش علمی مرکز 

متري شقایق  16-نرسیده به اتوبان آبشناسان - انتهاي خ سردار جنگل - پونک : 1ساختمان شماره 
 1ولنجک،خیابان هشتم،انتهاي یاسمن: 2ساختمان شماره 

 کاربردي صنایع دستی استان تهران مرکز آموزش علمی 44456900

 مرکز آموزش علمی کاربردي شرکت صنعتی آما 44664116 3نبش بیمه  -جاده مخصوص5/1کیلومتر 

 82172172 3پالك  –کوچه هوشیار  –خ عالمه دکتر سید جعفر شهیدي  –بزرگراه حقانی  –میدان ونک 
کوییک (شهر المللی ره مرکز آموزش علمی کاربردي گروه بین

 )بیلد

 مرکز آموزش اتحادیه صنف مشاورین امالك تهران 77681446 7پالك  –کوچه فرزانگان  –) آمل(خیابان شریعتی 

جنب سازمان چاپ و انتشارات  –بعد از سه راه شیشه مینا  –جاده مخصوص کرج  5کیلومتر 
 گروه بین المللی آبادراهان پارس –نبش خیابان سوم  –وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

 مرکز آموزش علمی کاربردي شرکت آبادراهان پارس 48620

 8-88810037 186پالك  - بین فرصت و ایرانشهر- خیابان سمیه
مرکز آموزش علمی کاربردي اتحادیه فروشندگان و 
 سازندگان طال، جواهر، نقره، سکه و صراف تهران

 مرکز آموزش علمی کاربردي شرکت نفت پارس 46815007 جاده مخصوص کرج ـ پاالیشگاه نفت پارس 22کیلومتر 

 موسسه آموزش عالی آزاد مدیریت و فناوري امیرکبیر 88790481 17و15آفریقا،خیابان تابان غربی ،پالك بلوار 

  )قدیم (  8خیابان پاسداران ـ خیابان دیباجی ـ کوچه کیوان ـ پالك 
 )جدید ( 2پالك -کوچه سهیل-تقاطع یادگار امام-خیابان آزادي

  )قدیم ( 88535255
 )جدید ( ---------- 

کاربردي اتحادیه صنف تاالرهاي مرکز آموزش علمی 
 پذیرایی و تجهیزات مجالس تهران

 مرکز آموزش علمی کاربردي شرکت استیل آذین  77624486-77516237 62پالك -نبش کوچه سپهر  -خیابان جواد کارگر  - باالتر از خیابان طالقانی  -خیابان بهار شمالی 

 دانشکده علمی کاربردي خبر 88409701 34چهاراه قصروخیابان اندیشه پخیابان شهید بهشتی بین 

  )قدیم ( 332پالك  –کوچه شهرزاد  –خیابان شوش شرقی 
 )جدید( 332بزرگراه بعثت بلوار شهید بروجردي پالك  - تهران 

  )قدیم( 55061033
 )جدید(  55300275

 کاربردي شرکت قهرمان پارسیان نورمرکز آموزش علمی 

 موسسه آموزش عالی آزاد عصر دین و دانش 88886325 18خیابان ولی عصر شمال پارك ساعی کوچه ساعی پ

 موسسه آموزش عالی آزاد فناوران اطالعات تهران 5-22090001 44پالك  - نبش بلوار بهزاد  - خیابان دوم  -باالتر از میدان کاج  -سعادت آباد 



 استان شهر نام مرکز تلفن مرکز آدرس مرکز

 موسسه آموزش عالی آزاد علوم و فنون دانشسار 4-88428751 41پالك  - نبش کوچه فریبا  -کوي شکرابی  - باالتر از خیابان مطهري  - خیابان شریعتی

 تهران تهران

 آزاد نوآوران عصر دانشموسسه آموزش عالی  88648993-4 8پالك  –کوچه ژوبین  –نرسیده به چهارراه جهان کودك  –خیابان آفریقاي جنوبی 

 موسسه آموزش عالی آزاد انفورماتیک ایران 66930421 27خیابان کارگرشمالی حدفاصل خیابان نصرت و بلوار کشاورز خیابان قدر کوچه باغ نو پالك 

 هاديموسسه آموزش عالی آزاد  88254832 )زیرپل آزمایش(ضلع جنوب غربی تقاطع شیخ فضل اهللا نوري وجالل آل احمد

 موسسه آموزش عالی آزاد علم گستر 88368781-88078450 68پالك -جنب داروخانه آویشن -بلوار دریا  - چهارراه مسجد -سعادت آباد 

 97پالك  - نبش کوچه اعرابی  -خیابان خردمند شمالی  - خیابان کریم خان : 1ساختمان شماره 
 283پالك -نبش کوچه امانی-جنب کلیسا - استاد نجات اللهی خ - خ کریم خان : ساختمان شماره 

 موسسه آموزش عالی آزاد نهاوند 88316192

  1مرکز آموزش علمی کاربردي فرهنگ و هنر واحد  88902346 32میدان ولی عصر چهارراه زرتشت کوي نوربخش پالك 

88941226 163پالك -بین قره نی و نجات الهی- خ سمیه 7 -   4کاربردي فرهنگ و هنر واحد  آموزش علمیمرکز  

  5مرکز آموزش علمی کاربردي فرهنگ و هنر واحد  66735694-66712251 5پالك  -) استخرسابق(خیابان میر دامادي  -میدان حسن آباد  - ) ره(خیابان امام خمینی

  6کاربردي فرهنگ و هنر واحد  مرکز آموزش علمی 6-66492555 9پالك  -کوچه قدیري  - خیابان دانشگاه  - خیابان انقالب اسالمی 

  2پالك  - بن بست سهند  -جنب برج سپهر  -خ ملک الشعراي بهار  - خ سمیه : ساختمان اول 
 1020ساختمان  -پل کالج  -خیابان انقالب : ساختمان دوم 

  7مرکز آموزش علمی کاربردي فرهنگ و هنر واحد  88834991-5

  10کاربردي فرهنگ و هنر واحد مرکز آموزش علمی  4-88612361 نگاري تهران ونک،خیابان مالصدرا،انتهاي خیابان خوارزمی،جنب مرکز لرزهمیدان 

  11کاربردي فرهنگ و هنر واحد  ز آموزش علمیمرک 7-66436095 12و10،8شماره  -کوچه رشتچی  -ابتداي کارگر جنوبی - میدان انقالب 

 66957791 ) ره( تقاطع خیابان امام خمینی ) عج ( ولیعصر خیابان 
 11مرکز آموزش علمی کاربردي فرهنگ و هنر واحد 

 )موسیقی(

  12کاربردي فرهنگ و هنر واحد  مرکز آموزش علمی 77682014 خیابان شریعتی خیابان حقوقی

   45پالكخیابان زرتشت شرقی  -باالتر از میدان ولیعصر ): 1(ساختمان شماره 
 12پالك- کوچه مالیی- باالتر از میدان ولیعصر): 2(ساختمان شماره 

  13مرکز آموزش علمی کاربردي فرهنگ و هنر واحد  88934456-9

  14کاربردي فرهنگ و هنر واحد  مرکز آموزش علمی )قدیم (88903868 )جدید( 9پالك  - کوچه شبنم  -باالتر از میدان شعاع  - خیابان قائم مقام فراهانی 

  )قطب راوندي ( 15مرکز آموزش فرهنگ و هنر واحد  88714920 29پالك  -کوچه عرفان  - خیابان میرزاي شیرازي شمالی-خیابان شهید مطهري 

  16مرکز آموزش علمی کاربردي فرهنگ و هنر واحد  88036522-88036721 21خیابان مالصدرا خیابان شیخ بهائی شمالی کوچه کشفیان غربی پالك  -میدان ونک 

خ شهید  - ضلع شمال غرب بوستان شاهد  - تقاطع سردار جنگل  - خ میرزا بابایی  -میدان پونک 
 1پالك  -آسترکی 

44489306 7 -   17کاربردي فرهنگ و هنر واحد  مرکز آموزش علمی 



 استان شهر نام مرکز تلفن مرکز آدرس مرکز

  18مرکز آموزش علمی کاربردي فرهنگ و هنر واحد  66426858-66906826 8و  22و20پالك - کوي معینی-انقالب ابتداي خیابان جمالزاده شمالیمیدان 

 تهران تهران

  20کاربردي فرهنگ و هنر واحد  وزش علمیمرکز آم 88307570 8پالك  -خیابان گلریز -مقام فراهانی  بعد از خیابان قاثم -خیابان شهید مطهري 

  21مرکز آموزش علمی کاربردي فرهنگ و هنر واحد  77624427 20پالك -کوچه سخن -پایین تر از بهار شیراز -خیابان شریعتی 

 )مجمع ( 22هنر واحد  مرکز آموزش فرهنگ و 88971247 1597پالك   - باالتر از خیابان شهید کالهدوز   -خیابان شریعتی 

  23کاربردي فرهنگ و هنر واحد  مرکز آموزش علمی 93-88527789 20خیابان شهیدبهشتی،خیابان پاکستان،کوچه دوم،پالك

  24مرکز آموزش علمی کاربردي فرهنگ و هنر واحد  44565694 تهرانسر بلوار گلها ـ بلوار یاس ـ خیابان گل محمدي 

  7راست،کوچه اول،پالك خان،ابتداي میرزاي شیرازي،سمت  پل کریم
 13خیابان مطهري کوه نور خیابان اول پالك :  2ساختمان شماره 

  25کاربردي فرهنگ و هنر واحد  مرکز آموزش علمی 28-88300627

  26مرکز آموزش علمی کاربردي فرهنگ و هنر واحد  4-44961083 ابتداي کوچه احسانگر - ابتداي محمد علی جناح  -فلکه دوم صادقیه 

44092724 48خ هجرت کوچه کرمی پالك  - خ پیامبر شرقی - بزرگراه ستاري شمالی  5-  )عالیان ( 29فرهنگ و هنر واحد مرکز آموزش  

 66491215 25پالك - کوچه نائبی  -خیابان وصال شیرازي -خیابان انقالب 
مرکز آموزش علمی کاربردي فرهنگ و هنر واحد 

  )معرفت(30

  31کاربردي فرهنگ و هنر واحد مرکز آموزش علمی  88455415-88454480 22پ -خیابان نیکان  -روبروي پمپ بنزین  -سهروردي شمالی ابتداي خیابان 

  32کاربردي فرهنگ و هنر واحد  مرکز آموزش علمی 22709384 213پالك- خیابان دربند بعداز میدان دربند

  33مرکز آموزش علمی کاربردي فرهنگ و هنر واحد  84041000 6بن بست دوم پالك  -طالقانی باالتر از تقاطع  - خیابان نجات اللهی 

  34کاربردي فرهنگ و هنر واحد  مرکز آموزش علمی 6-44047771 5پالك - نبش خیابان شانزدهم - خیابان بهنام -کاشانی...خیابان آیت ا - فلکه دوم صادقیه

  -شهید مطهري یابان بین پل کریمخان و خ -میرزاي شیرازي  خیابان:  1ساختمان شماره
   94پالك  - 13کوچه 

 34پ  –بل کالنتري سنایی مقا - ) کامکار سابق(نژادکی خ –خ میرزاي شیرازي : 2ساختمان شماره
  35مرکز آموزش علمی کاربردي فرهنگ و هنر واحد  88832331

  36کاربردي فرهنگ و هنر واحد  موزش علمیمرکز آ 88957943 10کبکانیان بن بست فرگاه پالك میدان ولیعصر بلوار کشاورز خیابان 

  37مرکز آموزش علمی کاربردي فرهنگ و هنر واحد  88342426 7پالك  - کوچه سام  - خیابان قائم مقام فراهانی  -میدان هفت تیر 

  )واحد خواهران(3نبش نیلوفر-خیابان نیلوفر- تعاونبلوار -انتهاي اتوبان حکیم: 1ساختمان شماره
 )واحد برادران(59پ - نبش کوچه آونگ  - انتهاي خ پروین اعتصامی -خ فاطمی :2ساختمان شماره

  38کاربردي فرهنگ و هنر واحد  مرکز آموزش علمی 88006059

  40مرکز آموزش علمی کاربردي فرهنگ و هنر واحد  88423887-88440666 97و  95پالك  -خ ترکمنستان -خ مطهري

  41کاربردي فرهنگ و هنر واحد  مرکز آموزش علمی 66752092   16و خ استاد شهریار پلی عصر و حافظ ضلع شرقی پارك دانشجخ انقالب بین چهارراه و



 80خیابان مظفر پالك - خیابان انقالب-2ساختمان شماره

  42مرکز آموزش علمی کاربردي فرهنگ و هنر واحد  88008281-88007037 26و  8خواه،پالك گلها،خیابان مظفريمیدان دکتر فاطمی، میدان 

 استان شهر نام مرکز تلفن مرکز آدرس مرکز

  نرسیده به میدان بهشتی -نهاندست خ -خ شهید حسین کرد -مجیدیه شمالی - بزرگراه رسالت
 20 الكپ 

22331629-30  
26300999 

  43کاربردي فرهنگ و هنر واحد  آموزش علمیمرکز 

 تهران تهران

ـ خیابان شهید ) فرصت(خیابان انقالب ـ نرسیده به میدان فردوسی ـ خیابان شهید موسوي 
   44مرکز آموزش علمی کاربردي فرهنگ و هنر واحد   88812949  1محمدآقا ـ پالك 

 2پالك - کوي معینی-میدان انقالب ابتداي خیابان جمالزاده شمالی
66596188 -66564456-

66431713 
  46کاربردي فرهنگ و هنر واحد  مرکز آموزش علمی

  47مرکز آموزش علمی کاربردي فرهنگ و هنر واحد  88944359 569خیابان ولیعصر باالتر از چهار راه طالقانی بعد از کوچه ریاض پالك 

  48کاربردي فرهنگ و هنر واحد  علمیمرکز آموزش  77610351-4 379پالك  –نبش کوچه سلطانی  –پایین تر از سه راه بهارشیراز  –خیابان شریعتی 

  49مرکز آموزش علمی کاربردي فرهنگ و هنر واحد  44826280 نبش ارکیده شرقی جنب آموزشکده دخترانه سما - بلوار المهدي  - خیابان جنت آباد شمالی 

  53کاربردي فرهنگ و هنر واحد  یمرکز آموزش علم 22227107  منحل شده – )استیجاري(5خ ظفرخ فریدافشارکوچه محیا پالك 

    32پالك  -خیابان فرصت شیرازي  - میدان انقالب  - تهران:1ساختمان شماره 
 132انقالب،خیابان فرصت شیرازي،نبش ماهتاب،پالكمیدان :2شمارهساختمان 

  54مرکز آموزش علمی کاربردي فرهنگ و هنر واحد  66434203

  55کاربردي فرهنگ و هنر واحد  مرکز آموزش علمی  88809590  8خیابان حافظ ـ نرسیده به چهارراه کالج ـ روبروي دانشگاه امیرکبیرکوچه آرژانتین ـ پالك 

  56کاربردي فرهنگ و هنر واحد  مرکز آموزش علمی 88531864 27پالك  -) کوچه هشتم ( کوچه ساوجی نیا  -خیابان پاکستان  - بهشتی  خیابان شهید

 مرکز آموزش علمی کاربردي نور 66927904  28پالك  –کوچه معینی  –ابتداي خیابان جمالزاده شمالی  –خ آزادي  –میدان انقالب 

 کاربردي حج و زیارت استان تهران مرکز آموزش علمی 10-64512909 رودکی شمالی،جنب ساختمان حج و زیارت خیابان آزادي نبش

 مرکز آموزش بنیاد فرهنگی و هنري رودکی 66743358 روبروي تاالر وحدت -بلوار استاد شهریار  - بعد از چهار راه کالج  –خیابان حافظ جنوبی 

 هاي قرآنی کشور مرکز آموزش هماهنگی توسعه و فعالیت 66753931 1پالك  –کوچه هاشمی فرد  –خیابان ولی عصر 

 مرکز آموزش علمی کاربردي موسسه فرهنگی اکو 88882353 27پالك  –کوچه پردیس  –خیابان مالصدرا 

 ارتباطات اسالمیمرکز آموزش سازمان فرهنگ و  88151  15خیابان شهید احمد قصیر ـ کوچه چهاردهم ـ پالك 

 مرکز آموزش موسسه فرهنگی و هنري هدایت 33512965 کوي باغ  –کوچه شهید رقیب دوست  –خیابان قیام  –خیابان ري 

 اي هاي رایانه کاربردي بنیاد ملی بازيمرکز آموزش علمی  88305904 98پالك  -خیابان سلیمان خاطر –خیابان بهار شیراز  –میدان هفت تیر 

کوچه شبدیز ) فرشته سابق ( خیابان ولی عصر، باالتر از چهارراه پارك وي، خیابان شهید فیاضی   مرکز آموزش علمی کاربردي سوانح طبیعی  22009233



 6-22633073 9پالك 

 زي شهرساکاربردي ساختمان و مرکز آموزش علمی  88255942- 6 کوچه شهید مروي  –خیابان نارگل  –شهرك فرهنگیان  2فاز  –بزرگراه شیخ فضل اهللا نوري 

 هاي نوین ساختمان کاربردي فناوري مرکز آموزش علمی 22916466-22916460 8پالك - جنب بوستان ناجی-خیابان ناجی -ابتداي خیابان ظفر - بزرگراه مدرس شمال

 استان شهر نام مرکز تلفن مرکز آدرس مرکز

 مرکز آموزش علمی کاربردي شرکت طرح رسم پارسه 44464525 4پالك  آباد شمالی ـ جنب بازار روز بهاره جنتخیابان نیایش ـ تقاطع 

  تهران تهران

 مرکز آموزش علمی کاربردي واحد آموزشی تهران 88802963 28کوچه پرویز روشن پالك - باالتر از میدان ولیعصر

 )مرکز تهران(موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت  5-88901152 35پ  -شاداب خیابان شهید برادران  -خیابان استاد نجات الهی 

 مرکز آموزش علمی کاربردي آگاهان نیرو 33783838-39972676 موسسه آگاهان نیرو 1شهریور نبش خ شهید شهبازي پالك  17میدان شهدا خ 

 کاربردي سازمان ثبت احوال کشور آموزش علمی مرکز 22707832 1562ـ باالتر از پارك وي ـ پالك ) عج(خیابان ولیعصر 

 )ره(مرکز آموزش کمیته امداد امام خمینی  22481755 مجتمع اداري فرهنگی والیت -سوهانک  - ابتداي جاده لشگرك 

   440و438تهران،خیابان طالقانی،بعد از تقاطع ولیعصر،پالك:1ساختمان شماره 
 فتح،بعد از میدان شیرپاستوریزه،خیابان فتح بیست و یکمتهران،بزرگراه :2ساختمان شماره 

66419628  
66490050-51 

 مرکز آموزش علمی کاربردي خانه کارگر واحد تهران

 9-55541660 صالح آباد شرقی-بعد از پل شهید صنیع خانی -اتوبان شهید تندگویان
نشانی و خدمات  کاربردي سازمان آتشمرکز آموزش علمی 

 شهرداري تهرانایمنی 

 84169188 40شماره .تقاطع بدیعی.خیابان اقدسیه

مرکز آموزش علمی کاربردي سازمان فناوري اطالعات و 
  ارتباطات 

 تهران 

ساختمان سابق مرکزي ( خیابان کریمخان زندجنب پارك بهجت آباد روبروي خیابان به آفرین
 )شهرداري تهران 4شماره 

88898941 5-  
کاربردي فرهنگی هنري شهرداري  علمیمرکز آموزش 

 تهران

مجتمع اجتماعی و فرهنگی - نشانی جنب آتش- خیابان طوبی- یاس هفتم- بلوار گلها- آهن شهرك راه
 طبقه سوم-)ع(امام علی

66573000 
هاي شهروندي  مرکز آموزش علمی کاربردي آموزش
 شهرداري تهران

 64536272 پایانه فتح آباد -نبش مترو باقرشهر –خیابان گلشن 
آهن  برداري راه کاربردي شرکت بهرهمرکز آموزش علمی 

 شهري تهران و حومه

 مرکز آموزش علمی کاربردي رسانه 88920105 4پالك  -کوچه رهبر  -خیابان استاد نجات الهی شمالی  -خیابان کریم خان 

 کاربردي خاتم االنبیاءمرکز آموزش علمی  88085711 313شهرك غرب ـ خیابان شفق ـ پالك 

بن بست  –کوچه پریسا  –انتهاي آذرنیا  –خ شهید محمود نوریان  –دیباجی شمالی  –فرمانیه  کاربردي شرکت خدمات بهداشتی و مرکز آموزش علمی   22292759



 )ص(االنبیاء  درمانی خاتم 22292579 2پالك  –نازگل 

خمینی،خیابان باب همایون،خیابان داور،مقابل کاخ دادگستري،بال جنوب شرقی میدان امام 
 ساختمان وزارت علوم اقتصادي و دارایی

 مرکز آموزش علمی کاربردي مالیاتی تهران 33967558-33967549

 کاربردي بانک ملت تهرانمرکز آموزش علمی  33910017 مرکز اموزش بانک ملت-بین چهارراه اسالمبول والله زار - خیابان جمهوري 

 مرکز آموزش علمی کاربردي بانک تجارت 33961909 طبقه سوم  –ساختمان بانک تجارت  –ضلع شرقی میدان امام خمینی 

 کاربردي بانک کشاورزيمرکز آموزش علمی  2-88601151 54خیابان یوسف آباد باالتر از میدان اسدآبادي نبش خیابان 

 استان شهر نام مرکز مرکزتلفن  آدرس مرکز

 مجتمع آموزشی شهید ایرانی 33218146-39942690 یگان ویژه ناجا-خیابان وحدت- میدان شهیدکالهدوز

  تهران تهران

  مرکز آموزش علمی کاربردي شهداي نزاجا 23782951 ابتداي جاده لشکرگ-انتهاي اتوبان ارتش

 88928304 1احمر، کوچه بیمه، پالكقرنی، پشت داروخانه هالل -تقاطع طالقانی
کاربردي آموزشی و پژوهشی استانداري مرکز آموزش علمی 

 تهران
 

  مرکز آموزش سازمان عقیدتی سیاسی ارتش 22940183 مرکز آموزش پشتیبانی نزاجا- خیابان لویزان

  مرکز آموزش علمی کاربردي فدراسیون تکواندو 3-22242441 خیابان شریعتی،کوچه میرزاپور،کوچه مریم،مقابل مجتمع مسکونی سبحان

  کاربردي فدراسیون سوارکاريمرکز آموزش علمی  77470075 روبروي نیروي دریایی سابق-)اسبدوانی سابق(اتوبان شهید دوران

  بخش ـ ضلع شمالغرب پارك شهر خیابان شهید فیاض
 آکادمی ورزش زورخانه

66715021 
اي  کاربردي فدراسیون پهلوانی و زورخانه مرکز آموزش علمی

 جمهوري اسالمی ایران
 

  مرکز آموزش فدراسیون شطرنج جمهوري اسالمی ایران 88971040 خیابان حجاب

   65پالك  – 25خیابان  –بلوار آزادگان  –خیابان شیخ بهایی جنوبی ) :واحدهاي نظري ( 
 ورزشگاه پرسپولیس –خ بهمن نژاد  –خیابان آیت اهللا کاشانی ) : واحدهاي عملی (

  مرکز آموزش شرکت ورزشی فرهنگی پرسپولیس 88014555

  مرکز آموزش علمی کاربردي سازمان تربیت بدنی آجا 88400319 آکادمی ورزش آجا-ا13وچه شهید موسوي درب شماره ک)دبستان(خ شهید کابلی- سیدخندان

  مرکز آموزش علمی کاربردي شهید صیاد شیرازي 22450724 زمینی ارتشضلع شمالی ستاد نیروي  - اتوبان لشگرك 

  دي تهران 9اي  کاربردي فنی و حرفهمرکز آموزش علمی  44182117 بلوار باغ گیاهشناسی-خ سروآزاد- آزادشهر -کرج  -ضلع شمالی بزرگراه تهران

  )تهران( مرکز آموزش صابرین نیروي زمینی سپاه 38521676 انقالب اسالمیستاد نیروي زمینی سپاه پاسداران  - بلوار هجرت  -اتوبان بسیج 



انتهاي خیابان  -خیابان یکتا -خیابان بهار - خیابان شهید فالحی  -سه راه زعفرانیه  -خیابان ولیعصر
 خیابان البرز کوه -باالتر از کاخ سعد آباد  -شهید کمال طاهري 

  )س( کاربردي الزهرامرکز آموزش علمی  23376900-1

  کاربردي حوزه مرکزي سپاهمرکز آموزش علمی  - ستاد کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی

  )تهران(کاربردي شهید دستواره مرکز آموزش علمی  44907038 بین جاده مخصوص و قدیم کرج - بزرگراه آزادگان

 استان شهر نام مرکز تلفن مرکز آدرس مرکز

 کاربردي شرکت سهامی بیمه مرکز آموزش علمی  88409297 83شماره  -انتهاي خیابان شکر آبی  - باالتر از مطهري  -شریعتی خیابان 

 تهران 

 کاربردي دانشکده شهید مطهريمرکز آموزش علمی  35946611 بزرگراه بسیج ـ بلوار هجرت ـ میدان شهید باکري

 )ص(کاربردي سپاه محمد رسول الهمرکز آموزش علمی  33180505 1پالك  - خیابان شهید ابراهیم بیدي  - میدان نبرد  -خیابان نبرد شمالی  - خیابان پیروزي 

قبل از شهرك  -بزرگراه بسیج ـ بلوار هجرت ـ بعد از میادین شهیدمطهري، شهید باکري و فدك 
 شهید الماسی

 کاربردي شهید چمران فاوا مرکز آموزش علمی 35236788

  کاربردي هیات عالی گزینشمرکز آموزش علمی   66498474 خیابان پاستور
 - ضلع شمال غرب بوستان شاهد  - تقاطع سردار جنگل  - خیابان میرزا بابایی  -میدان پونک 

  1پالك  -خیابان شهید آسترکی 
کاربردي شرکت تولیدي محصوالت  مرکز آموزش علمی  44489307-44489306

  صوتی و تصویري سروش

  کاربردي گروه ادیبان پارسمرکز آموزش علمی  22040080  6پالك -کوچه خاکزاد-نرسیده به پارك وي-خیابان ولیعصر

  22916466-22916460 8پالك - جنب بوستان ناجی-خیابان ناجی -ابتداي خیابان ظفر - بزرگراه مدرس شمال
کاربردي شرکت مهندسین  آموزش علمیمرکز 

  سازه آروین آر هوشمند

  77391905  روبروي فرهنگسراي اشراق-خیابان ناهیدي- فلکه دوم تهرانپارس
کاربردي سازمان پیشگیري و مدیریت مرکز آموزش علمی 

 بحران شهر تهران

  سینا کاربردي بیمارستان تخصصی ابنمرکز آموزش علمی   47900  ابتداي آیت اهللا کاشانی–فلکه دوم صادقیه 

  کاربردي شرکت آرایشی بهداشتی دکتر عبیديعلمی   77339575  51پالك  -شرقی 11خیابان  -خیابان اتحاد

انتهاي  -خیابان جمشیدي یکم - پایین تر از بیمارستان مدرس  -باالتر از میدان کاج  -سعادت آباد 
 )درحال بررسی( 10پالك  -خیابان شبنم 

22075782-88782471  
مرکز آموزش علمی کاربردي شرکت تعاونی دانش زیبایی 

  تیبا
  پردازي ایران مرکز آموزش شرکت داده 88909231  35کوچه خسرو ـ پالك  الهی شمالی ـ باالتر از چهارراه سپند خیابان استاد نجات

مرکز آموزش علمی کاربردي سازمان نوسازي و بهسازي   9-55433255  215پالك  - 9 ساختمان دماوند - نبش خیابان شهید جوانمرد  -بزرگراه نواب صفوي 



  شهرداري تهران

مجتمع  - کیلومتر سه جاده مراء -بلوار شاهد - روبروي پمپ بنزین گیالوند- شهرستان دماوند
 تحقیقاتی آسانسور سازي دماوند, آموزشی

 دماوند آسانسورسازي دماوندمرکز آموزش علمی کاربردي شرکت  77338087

 رودهن کاربردي شهرداري رودهنمرکز آموزش علمی  76509292 خیابان فرهنگ –خامنه اي ... بلوار آیت ا –بلوار مطهري  –رودهن 

 موسسه آموزش عالی آزاد جهاندیده 55937694 211و  25پالك  –بعد از مخابرات شهید منتظري  –خیابان قم 

 ري

 درمانی ایران کاربردي جامعه گیاه مرکز آموزش علمی 55955753 1پالك  –کوچه رفاه  –خیابان هادي ساعی 
  

  

  

 

 استان شهر نام مرکز تلفن مرکز آدرس مرکز

مالرد صفادشت جاده اصلی شهر روبروي شهرك صنعتی ساختمان شماره :1ساختمان شماره
 مالرد،صفادشت،یوسف آبادقوام،ابتداي بلوار:2

 شهریار 3مرکز آموزش علمی کاربردي جهاد دانشگاهی تهران  02623436670

 تهران

 قدس کاربردي خانه کارگر واحد شهر قدس مرکز آموزش علمی 46851100 ضلع شرقی میدان قدس ابتداي خیابان چمن  - شهر قدس

 36163334 ابتداي ورودي شهر ورامین – 25کیلومتر  –ورامین  –اتوبان تهران 
آموزش علمی کاربردي شرکت صنایع شیر تهران  مرکز

 شهداد
 ورامین

  36274520-021 ورامین ـ خیابان روغن کشی ـ کوچه نواب صفوي
مرکز آموزش علمی کاربردي شرکت توانبخشی اریکه 

 پرسپولیس
  

 اسالمشهر کاربردي خانه کارگر واحد اسالمشهرمرکز آموزش علمی  56155400 -1 جنب پارك دانش آموز- انتهاي خیابان چهل و هشت- خیابان زرافشان- اسالمشهر 

  پاکدشت مرکز آموزش علمی کاربردي شرکت ماهان 36011520 -36011510 متري شهید شیر نسب 24- روبروي مجتمع مسکونی شهداي مظفر-بلوار امام رضا- پاکدشت

     کار کاربردي شرکت پوالد پیچمرکز آموزش علمی  22553000  1/8کوچه -ـ خیابان خیام ) عباس آباد(پاکدشت 

  پرند کاربردي شرکت حدیدسازه پرندز آموزش علمی مرک 4218369  117پالك  –کوچه سرو  –بلوار فن آوري  –شهرك صنعتی پرند 


