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شماره تماسنشانینام آموزشگاهردیف

88۹۳47۹۱تهران خيابان وليعصر نرسيده به خيابان فاطمی خيابان صدر پالك ۶0 واحد 2ارديبهشت۱

2272۱۹۱۱تجريش ابتدای وليعصر جنب دنيس تريکو پالك ۳۱5۹ طبقه سوم واحد 5انتخاب نوانديشان2

884۱804۱-8847۱2۳8خيابان سهروردی جنوبی نرسيده به ماليری پور پالك 85 طبقه دوم واحد ۳انديشه۳

8875۹۱۱0سهروردی شمالی باالتر از بهشتی جنب بانك صادرات پالك 4۱۳انديشه ماهان4

42۶۶04487تهران خيابان شريعتی خيابان کالهدوز نرسيده به سه راه نشاط پالك 424 طبقه دومايران شعبه 5۱

22۶۶۶۱۹0-22۶5۳2۶0تهران خيابان وليعصر بعد از پارك ويايستگاه محموديه پالك 2784 طبقه اول واحد ۹ايران شعبه ۶2

884۶2۱05-884۶48۹۹تهران ضلع شمال شرقی پل سيدخندان پالك ۱۹ طبقه دومايران شعبه 7۳

775۳87۱۱خيابان شريعتی رو به روی بهار شيراز سينما ايران واحد آموزشبرنا8

77052۶۳۳ - 77708۶8۳تهرانپارس بزرگراه رسالت بين چهارراه رشيد و زرين پالك ۱78 طبقه دوم واحد ۱0پانيذ۹

خيابان يوسف آباد باالتر از ميدان فرهنگ پالك 28۳ واحد 2پرنده آبی هنر۱0

۶۶۳8۹4۳بزرگراه نواب پايين تر از جمهوری فاز يك ساختمان توکای ۳ واحد ۳04پگاه انديشه جوان۱۱

88۹۳۱88خيابان انقالب خيابان پورموسی پالك ۱7 طبقه چهار واحد ۱4پويا هنر۱2

۶۶۹5۱057خيابان انقالب نبش فخررازی پالك 5۶ ساختمان باران واحد ۱02تجربه۱۳

۶۶5۶5۹۶5- ۶۶5۶8۹45تهران خيابان توحيد بعد از فرصت جنب بانك آينده کوچه آزادی پالك 2تصوير امروز۱4
۶۶5۶۹78۱- ۶۶5۶۹5۱4 

تهران خيابان ولی عصر ابتدای خيابان سيد جمال الدين اسد آبادی خيابان چهارم پالك ۳ جام جم۱5
طبقه اول موسسه سينمايی جام جم

88۹700۱۹

88۹۳54۶5-88۹۳54۶۶باالتر از ميدان وليعصر کوچه ناصر پالك ۳۶ طبقه ۳جهان نما۱۶

تهران خيابان شريعتی پايين تر از خيابان بهارشيراز خيابان خداپرست پالك ۱ طبقه دوم خانه هنر جوان۱7
واحد 2

77۶24۳25 -775057۱۱

۶۶4۹۳224خيابان آزادی نرسيده به انقالب خيابان نو فالح خيابان کلهر پالك 42دارالفنون۱8

تهران خيابان وليعصر پايين تر از ميدان ونك کوچه هجدهم گاندی پالك ۱7 طبقه سوم روزنه۱۹
واحد ۶

8820۹۱۳0- ۱

تهران

آموزشگاه های آزادهرنی)منایشی(



شماره تماسنشانینام آموزشگاهردیف

88۱04582يوسف آباد تقاطع فتحی شقاقی پالك ۳2 واحد يكستاره20

8874۹۳۱۱پل سيد خندان ابتدای سهروردی کوچه حاج حسنی پالك 28سپند هنر2۱

88408228خيابان شريعتی قبل از چهار راه قصر انديشه يك شرقی پالك ۶ طبقه همکفسمندريان22

4407۶۶42- 444۶۹75۱تهران فلکه دوم صادقيه )آرياشهر( مجتمع پزشکی تخصصی طال طبقه دوم واحد 5سوده2۳

تهران ميدان ولی عصر بلوار کشاورز بعد از خيابان فلسطين خيابان کبکانيان نبش کوچه سه نقطه24
مرتضی زاده

88۹52۳۹2- 88۹52440

۶۶04۱225-۶۶0۳۳575تهران منطقه 2 آزادی نبش خيابان بهبودی پالك 2 واحد 5سينمای ايران25

887482۱2سهروردی شمالی بعد از بهشتی بين کوچه امامی و کوشش پالك 422 طبقه دومسينمای کهن2۶

5575۶۹۳5خيابان آزادی انتهای جيهون خيابان رنجبر تقاطع گلستانی کوچه آالپوش پالك ۱2صدای ايران27

۶۶7۳545۶ميدان فردوسی فردوسی شمالی چهار راه کوشك خيابان صادق پالك ۱0صدای سحر28

88۱0۱040 الی 44يوسف آباد سيد جمال الدين اسدآبادی نبش ۱۱ پالك ۳8عرفان کهن2۹

222۱۱۳۳۱خيابان قيطريه ابتدای اندرزگو کوچه الدن پالك 84عشق برتر خوارزمی۳0

8844028خيابان قائم مقام فراهانی ميدان شعاع خيابان شهيد خدری پالك 4۶فجر۳۱

۶۶485۳۱2تهران خيابان انقالب اسالمی خيابان دوازدهم فروردين خيابان روانمهر غربی شماره ۱۹8فدك۳2
۶۶485۳۱4-۶۶485۳۱۳

88880۱۹۱خيابان وليعصر تقاطع توانير رو به روی بيمارستان دی پالك 2۳۳5 طبقه اول واحد يكفروهر۳۳

882۶۶۱72کوی نصر خيابان جواد فاضل غربی پالك 78فيلم تهران۳4

تهران ميدان تجريش خيابان شهيد ملکی )سعدآباد( خيابان شهيد افراز کوچه انوش پالك کارنامه۳5
5

 موسسه کارنامه: 2275۱4۱0 
22745۱7۹  22745۱77

8802۶۹۶2 8802۶۹۳2تهران بزرگراه کردستان نبش خيابان ۳7 پالك ۳8کارگاه آزاد بازيگری۳۶

کارگاه آزاد فيلم ۳7
)مسعود کيميايی(

88۳2۹442تهران خيابان سليمان خاطر خيابان وراوينی پالك 2۹ موسسه آزاد سينمايی

خيابان شريعتی خيابان ظفر بين نفت و مدرس خيابان فريد افشار کوچه نور پالك ۳4 کارنامه۳8
موسسه فرهنگی و هنری کارنامه

2227۳۹۱8 2227۳۹۱7

کانون سينماگران ۳۹
جوان

887۱4۳۶۳ الی 4تهران منطقه ۶ احمدقصير )بخارست( کوچه نهم ساختمان 4 طبقه همکف

880۳07۱5ميدان ونك مالصدرا بعد از چهاراه شيراز پالك ۱50 طبقه 7 واحد 20کشتان فيلم40

۶۶5۶8۱0۳885۶8۱04خيابان ستارخان باقرخان پالك ۱۱۶ واحد 7مکتب کمدی ايران4۱

227۳7۳۱7پل تجريش جنب کفش ملی پالك ۱۱7 طبقه 4نمای نزديك42

۶۶754404وليعصر خيابان جامی خيابان کسری پالك ۳0 واحدهای يك و ششنماوا4۳

22082۳88شهرك غرب بلوار فرحزادی ميدان کتاب خيابان کوهستان پالك 8 طبقه دوم واحد ۳نوآور44

44۳24558تهران شهر زيبا روبروی بلوك ۹ پالك ۱۹۱۹هزاردستان45

7750۱۹7۳خيابان طالقانی بهار شمالی کوچه يزدان نياز پالك ۳4 طبقه سومهليا فيلم4۶



شماره تماسنشانینام آموزشگاهردیف

بلوار کاشانی زيرپل بارکی ضلع شمال غربی ساختمان بانك پارسيان پالك 2۶۱ واحد 5 همای سعادت47
طيقه چهارم

44۳5050

880۹0۳۶۶ميدان هفت تير خيابان کريمخان ابتدای خردمند جنوبی کوچه يگانه پالك 48هنر و انديشه48

885۱85۱5خيابان کريمخان ابتدای ايرانشهر کوچه مهاجر پالك 22هيالج4۹

شماره تماسنشانینام آموزشگاهنام  استانردیف

۳۳۳۳۱522تبريز خيابان وليعصر خيابان استاد شهريار ده متری اول پالك 58تکمآذربايجان شرقی۱

52۶254۳تبريز خيابان ولی عصر خيابان فروغی کوچه گلباد جنب بانك صادرات پالك 2هنر معاصرآذربايجان شرقی2

۳۳۳۱502۳تبريز وليعصر خيابان فروغی کوی آرش پالك 27ياجلوآذربايجان شرقی۳

۳۳۶۳۱۶۳۶اردبيل خيابان بعثت نرسيده به هتل مهدی جنب آژانس بعثتفروغاردبيل4

اصفهان خيابان حاج رحيم ارباب کوچه شماره سه شهيد اصغری نبش کوچهآدمكاصفهان5

۳۱۱78۶۶۳۱0اصفهان خيابان رودکی روبه روی مدرسه محسنيه طبقه ۱ پ ۱4۶آفرينشاصفهان۶

۳۶28۳25۱اصفهان خيابان وحيد خيابان خاقانی بن بست شمشاد ۳7 پالك 407 ارديبهشتاصفهان7

اصفهان خيابان توحيد جنوبی چهارراه پليس کوچه سپيدار پالك 2بازيگراصفهان8

اصفهان خانه اصفهان خيابان گلخانه سه راه ماه فرخی جنب بانك ملت و دفتر اسناد رسمی بسته نگاراصفهان۹
40

4۳۹۶848

نجف آباد خيابان فردوسی مرکزی بن بست فردوسی طبقه فوقانی دفتر اسنادپارسااصفهان۱0

نطنز سرشك کوچه شقايق ۶۳ جنب چشمهتوفاناصفهان۱۱

اصفهان خيابان بزرگمهر خيابان فرهنگيان پالك 5 طبقه فوقانی عکاسی هديهجلفااصفهان۱2

فالورجان خيابان طالقانی بازارچه طال طبقه دومرهنمااصفهان۱۳

اصفهان سه راه سيمين ابتدای خيابان سهرهوردی جنب پست بانكفرورديناصفهان۱4

اصفهان خيابان مشتاق اول خ ابوالحسن اصفهانی جنب شهدای خواجو کوچه ميماصفهان۱5
مسائلی پالك 42

فريدن داران بلوار طالقانی روبروی اداره آب و فاضالبنگاهاصفهان۱۶

لنجان چهارصد دستگاه فرهنگسرای شهيد مطهرینقش خانهاصفهان۱7

اصفهان خيابان شيخ صدوق شمالی جنب تاالر آيينه کوچه بهمن شريفات پالك نيك پندار نويناصفهان۱8
۱۳۱

ياقوت قرمز اصفهان۱۹
نقش جهان

شاهين شهر بلوار عطار بين 8 و ۹ شرقی پالك ۳

دير خيابان انقالب روبروی مدرسه علميهآفرينگانبوشهر20

بوشهر خيابان امام روبه رويمرکز جراحی دی ساختمان رضايیآسوريكبوشهر2۱

استان ها

۱۳۹۶ |آموزشگاه های آزاد



شماره تماسنشانینام آموزشگاهنام  استانردیف

بوشهر خيابان امام اول بی سيمآوابوشهر22

بندر گناوه خيابان امام جنب فرمانداریايليابوشهر2۳

تئاتر کودك و بوشهر24
نوجوان صحنه

بوشهر عاشوری کوچه روزنامه جمهوری اسالمی طبقه دوم مهد شاپرك

بوشهر خيابان امام کوچه گلخانه ساختمان سيراف طبقه ۹ واحد ۱۳متدبوشهر25

بوشهر ميدان قدس جنب حوزه هنریميمبوشهر2۶

شهرکرد چهارراه بو علی سينا خيابان سعدی پالك 55۶آرامچهارمحال و بختياری27

72244۹گناباد ميدان الغدير روبه روی سازمان انتقال خون سيمرغخراسان رضوی28

84۶552۳مشهد خيابان سناباد بين سناباد 45 و 47 گروه تئاتر شمايلشمايلخراسان رضوی2۹

22۹۹224سبزوار ميدان مادر خيابان امير مسعود ۱, پالك 2عرشياخراسان رضوی۳0

472۳۶25۹قوچان خيابان امام پاساژ رحيم پالك 2گلشنخراسان رضوی۳۱

سبزوار خيابان 24 متری انقالب بين فلکه طبس و نجار آباد خانه فرهنگ دانشجو وحدتخراسان رضوی۳2
طبقه اول

22285۹۳

بجنورد ميدان خرمشهر شانزده متری اول روبه روی هنرستان مدرس پالك ۱تهمخراسان شمالی۳۳

22۳2858بجنورد خيابان شريعتی شمالی کوچه عليزادهشکوریخراسان شمالی۳4

۳2225725بجنورد خيابان شهيد رضا امامی جنوبی کوچه شهيد ترکانلو پالك ۱۳صحنهخراسان شمالی۳5

بجنورد بلوار مدرس م شهدای دانش آموزميمخراسان شمالی۳۶

442۳5۶2آبادان خيابان يکم احمد آبادو رو به روی پارك کودكعتمادی کياخوزستان۳7

رامهرمز چهارراه طالقانی جنب حسينيه امام دبيرستان غيرانتفاعی شهيد قنواتی پورباغبان باشیخوزستان۳8

بهبهان ميدان شهيد محسنی بلوار امام خمينی فرهنگسرای بهبهانيان واحدشماره ۱شکوريانخوزستان۳۹

شوشتر خيابان امام ضلع شرقی مقابل دبستان سميهضرغامپورخوزستان40

دزفول خيابان شريعتی پاساژ قائم طبقه دومطهماسبی دزفولیخوزستان4۱

زنجان کوچه مشکی آموزشگاه بهارانبهارانزنجان42

۳2222۳7۳شاهرود خيابان فروغی فروغی سوم پالك 4تی آرتسمنان4۳

شيراز بلوارزرهی بعد از درمانگاه محمد رسول اله جنب رنگ روناسآرش روشنفارس44

2272۳45بلوار آزادی حد فاصل فلکه گاز و سه راه سميه پالك ۹7بامدادفارس45

شيراز خيابان قصرالدشت ابتدای خيابان برقپارسفارس4۶

آباده خيابان امام خمينی کوچه ۳۶ رو به روی آزمايشگاه حجتیترنمفارس47

۶2477۱۶شيراز بلوار رحمت رو به روی پمپ بنزينققنوسفارس48

قم 5۱ متری صدوق 85 متری قائم کوچه يك پالك 28آرينقم4۹

۳۳2۳000۹سنندج مجتمع فرهنگی وهنری فجر انجمن نمايششانوکردستان50

سقز بلوار حافظ روبروی تقاطع خيابان رودکی نبش کوچه بهشاد پالك 48ميمکردستان5۱

سنندج بلوار پاسداران بعد از پل بهاران جنب شهرداری منطقه 2ياورکردستان52



شماره تماسنشانینام آموزشگاهنام  استانردیف

کرمان پارك مطهری ابتدای بلوار قدس روبروی شهرداری منطقه ۳آرينکرمان5۳

کرمان خيابان 74 آذر نبش کوچه ۶ پالك ۳7 موسسه فرهنگی هنری فرهنگ گسترپژوهانکرمان54

زرند خيابان تختی نبش کوچه 77 جنب اتحاديه شرکت های تعاون روستايیرنگ هنرکرمان55

کرمان خيابان ابوحامد يخدان موبدیماسكکرمان5۶

سيرجان خيابان شهيد نصيری جنوبی کوچه شهيد مهجور شفيعینمايش نوکرمان57

824۳785کرمانشاه فرهنگيان فاز يك بلوار شهيد فهميده شمالی جنب حج و زيارت تبوكماریکرمانشاه58

4482۳4۱۶بهمنی ليکك خيابان دين و دانش رو به روی آموزشگاه قلم چی بارانکهکلويه بوير احمد5۹

کهگيلويه دهدشت کوی آزادگان کوچه شهيد پرهام ساختمان جمشيدی پروازکهکلويه بوير احمد۶0

۱22۳55۱۱ياسوج خيابان شهيد هرمزپور جنب بانك ملی شعبه آريوبرزن چهرهکهکلويه بوير احمد۶۱

گچساران کوی پانصد دستگاه باالتر از زندان منازل آپارتمانی صدفی رهاکهکلويه بوير احمد۶2

گچساران مجتمع شهرداری آموزشگاه سفير سفيرکهکلويه بوير احمد۶۳

گچساران خيابان مدرس مرکزی نبش کوچه دوم ماسك و گريمکهکلويه بوير احمد۶4

ياسوج کوچه بانك ملی شعبه آريوبرزن انتهای کوچه نگين دناکهکلويه بوير احمد۶5

ياسوج تقاطع سالم آباد و ابوذر رو به روی ساختمان جديد دادگستری وارکهکلويه بوير احمد۶۶

 انجمن هنرهای گلستان۶7
نمايشی

گرگان تاالر فخرالدين اسعد گرگانی انجمن هنرهای نمايشی

گرگان خيابان وليعصر رو به روی ساختمان رازی نيم طبقه اول چوپان نژادگلستان۶8

کردکوی خيابان جنگل پاساژ رويال طبقه 2 جنب خانه فرهنگ رهاگلستان۶۹

گرگان خيابان شهدا الله 22 طبقه سوم چاپ شگفت گلستانگلستان70

 مرکز گريم گلستان7۱
مهرآفرين

گنبد طالقانی شرقی طالقانی 4 پالك ۱8

گنبد طالقانی شرقی کوچه اشرافيان نهانگلستان72

۳۳2۳8۶8۹رشت خيابان سعدی باالتر از بازار روز پالك 8۹افراگيالن7۳

44۳7757صومعه سرا خيابان جعفری کوی عمار رو به روی ساختمانحسين پالك 82 روزنه آبیگيالن74

رشت خيابان سعدی باقر آباد جنب نمايندگی سامسونگ رو به روی فروشگاه پدر صحنهگيالن75
پالك 454

۳۳۳5۳25۱

فومن خيابان فلسطين ر و به روی ساختمان کبيری جنب چاپ اورنگ داخل کوچه فيامينگيالن7۶
پالك 47

۳۳۳۳0207رشت خيابان نامجو کوچه عاشوری نژاد پالك ۱4گيالنگيالن77

نوشهر خيابان بهرام طبقه فوقانی فرهنگسرای طبرستانپيشه اديانمازندران78

ساری ساريکنار ابتدای خيابان ساری کنارقاصدكمازندران7۹

۳22۱4۳۳۶انتهای خيابان نيسانيان کوچه وکيل دانشکده صنايع دستی شهيد غالمیآبانمرکزی80

424۳0۶27ساوه خيابان کارگر نبش وليعصر شرقیسيمانگارمرکزی8۱

۱۳۹۶ |آموزشگاه های آزاد



شماره تماسنشانینام آموزشگاهنام  استانردیف

ساوه خيابان شهيد مطهری ساختمان شکوهی طبقه دوم پاساژ جوانسی نمامرکزی82

بندرعباس پارك دباغيان جنب آموزشگاه رانندگی بهارتی تووكهرمزگان8۳

۳۳۳4222۱بندرعباس کوی فرهنگيان جنب سرپرستی بانك کشاورزی کوچه ارمغان ۳چهره هاهرمزگان84

۳7250۶08يزد بلوار 2۹ شهريور جنب پل 2۹ شهريور نبش کوچه امام حسين )ع( پالك ۱۳۱سروشيزد85

۳725۳2۹4يزد خيابان شهيد مطهری جنب بانك سپه طبقه فوقانی فروشگاه آب حياتمهتابيزد8۶

هنرستان های هنر های زيبای استان ها

شماره تماسنشانینام آموزشگاهنام  استانردیف

هنرهای زيبای آذربايجان شرقی۱
دختران تبريز

تبريز رجايی شهر خيابان دکتر حسابی ميدان دانش جنب درمانگاه شهيد باالپور خيابان 
ويال

04۱۱-۳8۱24۹50

 هنرهای زيبای آذربايجان شرقی2
اقبال آذر / 
ميرك تبريز

44۱0057-04۱۱تبريز ابتدای خيابان رسالت خيابان استاد ابوالحسن اقبال آذر هنرستان استاد اقبال  آذر
04۱۱- 44۱0۱4۱

هنرهای زيبای آذربايجان غربی۳
۳۳7۹۱۱0-044۱اروميه بلوار امامت خيابان ديانت نبش کوی 7پسران اروميه

هنرهای زيبای اصفهان4
اصفهان ميدان انقالب خيابان شهيد مطهریپسران اصفهان

0۳۱۱- 2۳۳7040
0۳۱۱- 2۳۳۶0۶۳
0۳۱۱-2۳5۶۱7۶

 هنرهای زيبای البرز5
کرج عظيميه ميدان استقالل اول بلوار اقاقياپسران کرج

02۶۱25025۱5
02۶۱250۶۹08
02۶۱2507۹۹۹

 هنرهای زيبای فارس۶
پسران شيراز

07۱۱7۳0۱۳۱۳شيراز بلوار نصر خيابان جهانگردی کوچه شماره ۱2، جنب مجتمع فرهنگيان
07۱۱7۳0۱۳۳۱

هنرهای زيبای قم7
پسران قم

025۳7220۹40قم خيابان چهار مردان، ۳0 متری شهيد کلهری مجتمع فرهنگی شهيد کلهری

کهگيلويه و 8
بويراحمد

 هنرهای زيبای 
پسران ياسوج

ياسوج کشاورزی جنب کتابخانه امام علی طبقه سوم هنرستان هنرهای زيبا

 هنرهای زيبای گيالن۹
دختران رشت

0۱۳۱884۹۱27رشت امين الضرب روبه روی انبار قند و شکر هنرستان زينبيه

: هنرهای زيبای مرکزی۱0
پسران ساوه

ساوه خيابان شريعتی ميدان مادر کوچه ارشاد جنب اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
ساوه

22۳4۳4۶08۶

 هنرهای زيبای همدان۱۱
پسران همدان

08۱۱42۹84۳۳همدان شهرك مدنی فاز 2، بلوك ۱۳، خيابان آزادگان



دانشگاه های دولتی  تئاتر

دانشگاه های غيردولتی تئاتر

شماره تماسنشانینام دانشگاهردیف

۱
دانشگاه تهران، 
پرديس هنرهای 

زيبا-دانشکده هنرهای 
نمايشی و موسيقی

تهران خيابان شانزده آذر سازمان مرکزی دانشگاه تهران دانشکده هنرهای نمايشی
 ۶۶۹55۶25
۶۱۱۱2۶۶4

دانشکده هنر، 2
دانشکده سينما تئاتر

8۳۱0008 تهران ميدان هفت تير خيابان مفتح جنوبی خيابان ورزنده پالك ۱۳
88۳00۶۶۶

دانشگاه تربيت ۳
مدرس، دانشکده هنر

82880-02۱تهرانجالل آل احمدپل نصردانشگاه تربيت مدرسشماره 7

۶-۳522008۱ 02۳دامغان ميدان دانشگاه دانشگاه دامغان دانشگاه دامغان4

۳۱2۳2080زابل ميدان جهاد خيابان شيد مفتح دانشگاه زابل5

 دانشگاه شهيد باهنر ۶
کرمان

۳۱۳2۳070کرمان بزرگراه امام خمينی ميدان پژوهش دانشگاه شهيد باهنر

شماره تماسنشانینام دانشگاهردیف

۱
دانشگاه آزاد 

اسالمی- واحد تهران 
مرکزی- دانشکده هنر 

و معماری

خيابان انقالب تقاطع خيابان فلسطين
۶۶4۶00۳0 
۶۶4۶۱4۶۳-4

دانشگاه آزاد اسالمی 2
واحد تنکابن

0۱۱542744۱5مازندران تنکابن دانشگاه آزاد اسالمی

دانشگاه آزاد اسالمی ۳
واحد بوشهر

5۶82۳05بوشهر عالی شهر دانشگاه آزاد اسالمی
5۶82۳08
5۶82۳0۹

دانشگاه آزاد اسالمی 4
واحد اراك

اراك ميدان امام خمينی )ره( بلوار امام خمينی )ره( کيلومتر ۳ جاده خمين شهرك دانشگاهی 
اميرکبير

08۶4۱۳245۱۳

دانشگاه آزاد اسالمی 5
واحد شيراز

07۱۳۱8۶4۱27۱۶شيراز شهر جديد صدرا بلوار ايران دانشکده هنر و معماری

دانشگاه آزاد اسالمی ۶
واحد فردوس

05۶۳2724۹0۱خراسان جنوبی فردوس دانشگاه آزاد اسالمی

دانشگاه آزاد اسالمی 7
واحد علوم و تحقيقات

تهران انتهای بزرگراه شهيد ستاری ميدان دانشگاه بلوار شهدای حصارك دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
علوم و تحقيقات

448۶5۱7۹
448۶5۱54

دانشگاه آزاد اسالمی 8
واحد تربت جام

222۶4۱2کيلومتر ۶ جاده تربت جام مشهد ساختمان مرکزی دانشگاه

دانشگاه آزاد اسالمی ۹
واحد مراغه

۳25450۶مراغه بلوار شهيد درخشی مجتمع آموزشی دانشگاه آزاداسالمی

۱۳۹۶ |آموزشگاه های آزاد



شماره تماسنشانینام دانشگاهردیف

دانشگاه آزاد اسالمی ۱0
واحد دزفول

۶2۶0۶0۱ابتدای جاده دزفول انديمشك جنب بيمارستان دکتر گنجويان کوی آزادگان بلوار دانشگاه

دانشگاه آزاد اسالمی ۱۱
واحد رامسر

552۶05۳۱رامسر بلوار شهيد عباس مفرد

دانشگاه آزاد اسالمی ۱2
واحد اليگودرز

4۳۳۳47۳۱اليگودرز ميدان دانشگاه

دانشگاه آزاد اسالمی ۱۳
واحد سنندج

۱۳288۶84سنندج بلوار جانبازان

دانشگاه آزاد اسالمی ۱4
واحد سپيدان

722۱2۱7سپيدان خيابان دانشگاه جنب ايستگاه مخابرات

دانشگاه آزاد اسالمی ۱5
واحد زرقان

422۶۹۱۱زرقان خيابان شهيد صادقی رو به روی مجتمع آل ياسين

دانشگاه آزاد اسالمی ۱۶
واحد فسا

۳۳۳5225کيلومتر ۱5 جاده فسا شيراز شهر دانشگاهی
۳۳۳522۶

دانشگاه آزاد اسالمی ۱7
واحد زرند

7۳۳45085۶زرند ميدان دانشگاه ابتدای جاده سرباغ

دانشگاه آزاد اسالمی ۱8
واحد انار

۳2200۳۳انار شهرك دانشگاه آزاد اسالمی

دانشگاه آزاد اسالمی ۱۹
واحد علی آباد کتول

۶224500 بلوار دانشگاه مجتمع آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی
۶222۳00

دانشگاه آزاد اسالمی 20
واحد قم

778000۱بلوار ۱5 خرداد امامزاده سيد علی )ع( و خيابان آيت اطالقانی ميدان پليس

دانشگاه آزاد اسالمی 2۱
واحد قشم

52۶۳822 کيلومتر ۱8 جاده قشم درگهان )هلر(
52۶۳۳0۹
52۶۳5۹8 

دانشگاه غيرانتفاعی 22
سوره

۶۶۳54245تهرانخيابان آزادی بين خيابان خوش و خيابان آذربايجان نبش کوچه کامياران پالك 252

دانشکده صداوسيمای 2۳
جمهوری اسالمی 

ايران واحد قم

۳2۹0400۶قم بلوار امين دانشکده صداوسيما قم

مؤسسات مؤسسات غيرانتفاعیمؤسسات غيرانتفاعی24
غيرانتفاعی

موسسه غيرانتفاعی 25
نبی اکرم تبريز

04۱۳442۹۹۹08آذربايجانشرقی تبريز خيابان راهآهن بعد از تقاطع دامپزشکی )خطيب( پالك ۱28۳

موسسه غيرانتفاعی 2۶
حکمت قم

۳۱۳2855۱۳0قم بلوار غدير کوچه 55 پالك 5

موسسه غيرانتفاعی 27
سپهر اصفهان

۹50۱۹4۳0اصفهان کيلومتر 5 اتوبان معلم جنب پل خورزوق



شماره تماسنشانینام دانشگاهردیف

موسسه غيرانتفاعی 28
کمال الملك نوشهر

52۳۳2۱۹7نوشهر خيابان رازی

موسسه غيرانتفاعی 2۹
المعی گرگانی گرگان

۹۳2۶27۹58گرگان بلوار شهيد کالنتری کوی خيام المعی دهم )خيام دهم( المعی 5

موسسه غيرانتفاعی ۳0
هنر شيراز

۳2۳4۱۱۶4شيراز خيابان کريمخان زند خيابان خيام روبروی بيمارستان مسلمين

موسسه غيرانتفاعی هنر ۳۱
و انديشه اسالمی قم

۳78۳0782قم بلوار بسيج بين کوچه های 20 و 22

دانشگاه های جامع علمی کاربردی 

شماره تماسنشانینام دانشگاهردیف

مرکز آموزش علمی کاربردی اداره  ۱ 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 

آذربايجان شرقی

۳54۳04۱۱تبريز انتهای خيابان طالقانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان آذربايجان شرقی

مرکز آموزش علمی کاربردی اداره کل 2
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز

کرج جهانشهربلوار موالنا بين خيابان کسری شمالی و فرمانداری شمالی قطعه ۱۳۹7 
ساختمان نيلوفر

۳44۹40۶7

مرکز آموزش علمی کاربردی رسانه ۳
تهران

88۹20۱05تهران بهجت آباد خيابان آزادی کوچه رهبر

مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت 4
توليدی محصوالت صوتی و تصويری 

سروش تهران

تهران پونك خيابان ميرزا بابايی تقاطع سردار جنگل ضلع شمال غرب بوستان شاهد 
خيابان شهيد آسترکی پالك يك

4448۹۳07

مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ 5
و هنر واحد 4 تهران

88۹4۱22۶تهران خيابان سميه بين قرنی و نجات اللهی پالك ۱۶۳

مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ ۶
و هنر واحد ۱2 تهران

تهران خيابان انقالب پيچ شميران ابتدای خيابان دکتر شريعتی خيابان حقوقی پالك 
۶۱

77۶820۱4

مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ 7
و هنر واحد 2۳ تهران

8852778۹تهران خيابان شهيد بهشتی خيابان پاکستان کوچه دوم پالك 20

مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ 8
و هنر واحد ۳5 تهران

888۳2۳۳۱تهران خيابان ميرزای شيرازی خيابان کی نژاد مقابل کالنتری سنايی پالك ۳4

مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ ۹
و هنر واحد ۳8 تهران

تهران انتهای اتوبان حکيم بلوار تعاون بلوار شهيد فرساد شرقی خيابان نيلوفر کوچه نيلوفر 
۳ پالك ۱۳

خيابان فاطمی انتهای خيابان پروين اعتصامی نبش کوچه آونگ پالك 2۱

8800۶05۹

مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ ۱0
و هنر واحد 4۶ تهران

۶۶4۳۱7۱۳ تهران ميدان انقالب ابتدای جمالزاده شمالی کوچه بزمه پالك 2 و ۳
۶۶5۹۶۱88

مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ ۱۱
و هنر واحد 48 تهران

۶۶4۳۱7۱۳ تهران ميدان انقالب ابتدای جمالزاده شمالی کوچه بزمه پالك 2 و ۳
۶۶5۹۶۱88
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شماره تماسنشانینام دانشگاهردیف

مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و ۱2
هنر واحد 55 تهران

۶۶750۶08تهران خيابان سرهنگ سخايی کوچه سادات شريف کوچه ظفر پالك ۶

مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت ۱۳
تهران مو

2207508۱تهران سعادت آباد خيابان جمشيدی يکم خيابان شبنم پالك ۱0

مرکز آموزش علمی کاربردی بنياد ۱4
آيت اهلل موحدی ساوجی )ره(

تهران شميرانات شهرستان لواسان بعد از ميدان امام خمينی نرسيده به ميدان بسيج ساختمان 
حسين مکی

2۶5۶۹700

مرکز آموزش علمی کاربردی اداره کل ۱5
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس 

شيراز

۳۶۳۳24۹5 07۱شيراز بلوار فرهنگ شهر ايستگاه ۱5 جنب مجتمع قضايی انتهای کوچه باغ سرو سمت چپ

مرکز آموزش علمی کاربردی اداره کل ۱۶
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قزوين

۳۳۳۶۹85۱ 028قزوين خيابان فلسطين شرقی نبش خيابان توحيد

مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و ۱7
هنر واحد قم

۳2۹24۳00 025قم45 متری صدوق20 متری کوکب پالك 2۱۹

مرکز آموزش علمی کاربردی اداره کل ۱8
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان

۳2۱۳۳82۱ 0۳4کرمان بلوار هوشنگ مرادی خيابان هاتف اصفهانی ساختمان سوم سمت چپ

مرکز آموزش علمی کاربردی حوزه ۱۹
هنری واحد کرمان

0۳4۳۳2۱0007کرمان انتهای خيابان گلدشت نبش خيابان عباد

مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت 20
تعاونی دانش گستر زيبای شايان

0۳4۳244۹2۶8کرمان خيابان شهيد بهشتی کوچه شماره دو

مرکز آموزش علمی کاربردی گلستان، 2۱
گرگان ۳

۳222558۳ 0۱7گرگان ميدان مالقاتی خيابان ششم غربی

مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و 22
هنر واحد ۱ گيالن

۳۳754000 0۱۳رشت خيابان سعدی رو به روی اداره کل ارشاد اسالمی پالك ۱80

مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت 2۳
دانيال شمال

رشت خيابان امام خمينی نرسيده به چهارراه ميکاييل )ساختمان شماره يك( رو به روی 
ساختمان اصلی )ساختمان شماره دو(

0۱۳۳۳۳2۳۳4۳

مرکز آموزش علمی کاربردی اداره کل 24
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان لرستان

۳۳4۳2۶۳۱ 0۶۶خرم آباد گلدشت غربی خيابان ارم خيابان بهمن

مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و 25
هنر واحد ۱ مازندران

0۱۱۳۳0۳27۶8ساری جاده خزر آباد روستای فيروزکنده بعد از سالن ورزشی شهرداری ساری

مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و 2۶
هنر واحد 2 مازندران

0۱۱52۳22005نوشهر هلستان قبل از هتل کوروش خيابان شهيد عمادالدين کريمی

مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و 27
هنر واحد ۱ مرکزی، اراك

۳۳۶7۹880 08۶اراك خيابان جهاد سازندگی )هپکو( روبروی اداره کل دادگستری

مرکز آموزش علمی کاربردی اداره 28
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 

هرمزگان

۳۳۶7870۱ 07۶بندرعباس خيابان رسالت جنوبی خيابان فتح المبين پالك 28

مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و 2۹
هنر واحد ۱ يزد

يزد بلوار دانشجو بلوار حاج ابوالقاسم دشتی مجتمع ادارات استان ساختمان پارك علم و 
فناوری

0۳5 ۳824۹۹82


