آموزشگاه های خصوصی و دولتی
آموزشگاه های تهران

ارديبهشت
خيابان وليعصر نرسيده به خيابان فاطمي خيابان صدر پالک  06واحد 99843988 / 2
انتخاب نوانديشان
تجريش ابتدای وليعصر جنب دنيس تريکو پالک  4818طبقه سوم واحد 22928888 / 1
انديشه
خيابان سهروردی جنوبي نرسيده به ماليری پور پالک  91طبقه دوم واحد 4
99398249-99389638
انديشه ماهان
سهروردی شمالي باالتر از بهشتي جنب بانک صادرات پالک 99918886 / 384
ايران شعبه 1
خيابان شريعتي خيابان کالهدوز نرسيده به سه راه نشاط پالک  323طبقه دوم 320063399/
ايران شعبه 2
خيابان وليعصر بعد از پارک و ايستگاه محموديه پالک  2993طبقه اول واحد 8
22014206-22000886
ايران شعبه 3
ضلع شمال شرقي پل سيدخندان پالک  88طبقه دوم 99303988-99302861 /
برنا
خيابان شريعتي رو به روی بهار شيراز سينما ايران واحد آموزش 99149988 /
پانيذ
تهرانپارس بزرگراه رسالت بين چهارراه رشيد و زرين پالک  899طبقه دوم واحد 86
99969094 - 99612044
پرنده آبی هنر
خيابان يوسف آباد باالتر از ميدان فرهنگ پالک  294واحد 2
پگاه انديشه جوان
بزرگراه نواب پايين تر از جمهوری فاز يک ساختمان توکای  4واحد 0049834 / 463
پويا هنر
خيابان انقالب خيابان پورموسي پالک  89طبقه چهار واحد 9984899 / 83
تجربه
خيابان انقالب نبش فخررازی پالک  10ساختمان باران واحد 00818619 / 862

تصوير امروز
خيابان توحيد بعد از فرصت جنب بانک آينده کوچه آزادی پالک 2
00109831 -00101801
00108998- 00108183
جام جم
خيابان ولي عصر ابتدای خيابان سيد جمال الدين اسد آبادی خيابان چهارم پالک  4طبقه اول موسسه سينمايي جام جم 99896688 /
جهان نما
باالتر از ميدان وليعصر کوچه ناصر پالک  40طبقه 99841300-99841301 / 4
خانه هنر جوان
خيابان شريعتي پايين تر از خيابان بهارشيراز خيابان خداپرست پالک  8طبقه دوم واحد 99023421 -99161988 / 2
دارالفنون
خيابان آزادی نرسيده به انقالب خيابان نو فالح خيابان کلهر پالک 00384223 / 32
روزنه
خيابان وليعصر پايين تر از ميدان ونک کوچه هجدهم گاندی پالک  89طبقه سوم واحد 0
99268846- 8

ستاره
يوسف آباد تقاطع فتحي شقاقي پالک  42واحد يک 99863192 /
سپند هنر
پل سيد خندان ابتدای سهروردی کوچه حاج حسني پالک 99938488 / 29
سمندريان
خيابان شريعتي قبل از چهار راه قصر انديشه يک شرقي پالک  0طبقه همکف 99369229 /

سوده
فلکه دوم صادقيه (آرياشهر) مجتمع پزشکي تخصصي طال طبقه دوم واحد 1
33308918 -33690032
سه نقطه
ميدان ولي عصر بلوار کشاورز بعد از خيابان فلسطين خيابان کبکانيان نبش کوچه مرتضي زاده
99812482- 99812336
سينمای ايران
منطقه  2آزادی نبش خيابان بهبودی پالک  2واحد 00644191-00638221 / 1
سينمای کهن

سهروردی شمالي بعد از بهشتي بين کوچه امامي و کوشش پالک  322طبقه دوم 99939282 /
صدای ايران
خيابان آزادی انتهای جيهون خيابان رنجبر تقاطع گلستاني کوچه آالپوش پالک 11910841 / 82
صدای سحر
ميدان فردوسي فردوسي شمالي چهار راه کوشک خيابان صادق پالک 00941310 / 86
عرفان کهن
يوسف آباد سيد جمال الدين اسدآبادی نبش  88پالک  99868636 / 49الي 33
عشق برتر خوارزمی
خيابان قيطريه ابتدای اندرزگو کوچه الدن پالک 22288448 / 93
فجر
خيابان قائم مقام فراهاني ميدان شعاع خيابان شهيد خدری پالک 9933629 / 30
فدک
خيابان انقالب اسالمي خيابان دوازدهم فروردين خيابان روانمهر غربي شماره 889
00391483- 00391484 - 00391482
فروهر
خيابان وليعصر تقاطع توانير رو به روی بيمارستان دی پالک  2441طبقه اول واحد يک99996888/
فيلم تهران
کوی نصر خيابان جواد فاضل غربي پالک 99
99200892
کارنامه
ميدان تجريش خيابان شهيد ملکي (سعدآباد) خيابان شهيد افراز کوچه انوش پالک 1
22931898 - 22931899 - 22918386
کارگاه آزاد بازيگری
بزرگراه کردستان نبش خيابان  49پالک 49
99620842- 99620802
کارگاه آزاد فيلم (مسعود کيميايی)
خيابان سليمان خاطر خيابان وراويني پالک  28موسسه آزاد سينمايي 99428332 /
موسسه فرهنگی و هنری کارنامه
خيابان شريعتي خيابان ظفر بين نفت و مدرس خيابان فريد افشار کوچه نور پالک 22294889- 22294889 43
کانون سينماگران جوان
منطقه  0احمدقصير (بخارست) کوچه نهم ساختمان  3طبقه همکف  99983404 /الي 3

کشتان فيلم
ميدان ونک مالصدرا بعد از چهاراه شيراز پالک  816طبقه  9واحد 99646981 / 26
مکتب کمدی ايران
خيابان ستارخان باقرخان پالک  880واحد 9
99109863 - 00109864
نمای نزديک
پل تجريش جنب کفش ملي پالک  889طبقه 3
22949489
نماوا
وليعصر خيابان جامي خيابان کسری پالک  46واحدهای يک و شش 00913363 /
نوآور
شهرک غرب بلوار فرحزادی ميدان کتاب خيابان کوهستان پالک  9طبقه دوم واحد 4
22692499
هزاردستان
شهر زيبا روبروی بلوک  8پالک 8888
33423119
هليا فيلم
خيابان طالقاني بهار شمالي کوچه يزدان نياز پالک  43طبقه سوم 99168894 /
همای سعادت
بلوار کاشاني زيرپل بارکي ضلع شمال غربي ساختمان بانک پارسيان پالک  208واحد  1طبقه چهارم 3341616 /
هنر و انديشه
ميدان هفتتير خيابان کريمخان ابتدای خردمند جنوبي کوچه يگانه پالک 99686400 / 39
هيالج
خيابان کريمخان ابتدای ايرانشهر کوچه مهاجر پالک 99189181 / 22

آموزشگاه های استان ها
آذربايجان شرقی
تکم
تبريز /خيابان وليعصر خيابان استاد شهريار ده متری اول پالک 44448122 / 19
هنر معاصر
تبريز /خيابان ولي عصر خيابان فروغي کوچه گلباد جنب بانک صادرات پالک 1202134 / 2

ياجلو
تبريز /وليعصر خيابان فروغي کوی آرش پالک 29
44481624
اردبيل
فروغ
اردبيل /خيابان بعثت نرسيده به هتل مهدی جنب آژانس بعثت 44048040 /
اصفهان
آدمک
اصفهان /خيابان حاج رحيم ارباب کوچه شماره سه شهيد اصغری نبش کوچه
آفرينش
اصفهان /خيابان رودکي روبه روی مدرسه محسنيه طبقه  8پ 4889900486 / 830
ارديبهشت
اصفهان /خيابان وحيد خيابان خاقاني بن بست شمشاد  49پالک 40294218 / 369
بازيگر
اصفهان /خيابان توحيد جنوبي چهارراه پليس کوچه سپيدار پالک 2
بسته نگار
اصفهان  /خانه اصفهان خيابان گلخانه سه راه ماه فرخي جنب بانک ملت و دفتر اسناد رسمي 36
3480939
پارسا
نجف آباد  /خيابان فردوسي مرکزی بن بست فردوسي طبقه فوقاني دفتر اسناد
توفان
نطنز /سرشک کوچه شقايق  04جنب چشمه
جلفا
اصفهان  /خيابان بزرگمهر خيابان فرهنگيان پالک  1طبقه فوقاني عکاسي هديه
رهنما
فالورجان  /خيابان طالقاني بازارچه طال طبقه دوم

فروردين
اصفهان /سه راه سيمين ابتدای خيابان سهروردی جنب پست بانک

ميم
اصفهان خيابان مشتاق اول خ ابوالحسن اصفهاني جنب ش  /هدای خواجو کوچه مسائلي پالک 32

نگاه
فريدن داران /بلوار طالقاني روبروی اداره آب و فاضالب

نقش خانه
لنجان  /چهارصد دستگاه فرهنگسرای شهيد مطهری

نيک پندار نوين
اصفهان /خيابان شيخ صدوق شمالي جنب تاالر آيينه کوچه بهمن شريفات پالک 848

ياقوت قرمز نقش جهان
شاهين  /شهر بلوار عطار بين  9و  8شرقي پالک 4

بوشهر
آفرينگان
دير /خيابان انقالب روبروی مدرسه علميه

آسوريک
بوشهر /خيابان امام روبه رويمرکز جراحي دی ساختمان رضايي

آوا
بوشهر /خيابان امام اول بي سيم
ايليا
بندر گناوه  /خيابان امام جنب فرمانداری
تئاتر کودک و نوجوان صحنه
بوشهر /عاشوری کوچه روزنامه جمهوری اسالمي طبقه دوم مهد شاپرک
متد
بوشهر /خيابان امام کوچه گلخانه ساختمان سيراف طبقه  8واحد 84
ميم
بوشهر /ميدان قدس جنب حوزه هنری
چهارمحال و بختياری
آرام
شهرکرد /چهارراه بو علي سينا خيابان سعدی پالک 110
خراسان رضوی
سيمرغ
گناباد /ميدان الغدير روبه روی سازمان انتقال خون
922338
شمايل

مشهد  /خيابان سناباد بين سناباد  31و  39گروه تئاتر شمايل9301124 /
عرشيا
سبزوار /ميدان مادر خيابان امير مسعود  ,8پالک 2
2288223
گلشن
قوچان  /خيابان امام پاساژ رحيم پالک 2
39240218
وحدت
سبزوار  /خيابان  23متری انقالب بين فلکه طبس و نجار آباد خانه فرهنگ دانشجو طبقه اول
2229184
خراسان شمالی
تهم
بجنورد  /ميدان خرمشهر شانزده متری اول روبه روی هنرستان مدرس پالک 8
شکوری
بجنورد /خيابان شريعتي شمالي کوچه عليزاده
2242919
صحنه
بجنورد  /خيابان شهيد رضا امامي جنوبي کوچه شهيد ترکانلو پالک 42221921 / 84
ميم
بجنورد /بلوار مدرس م شهدای دانش آموز
خوزستان
عتمادی کيا
آبادان  /خيابان يکم احمد آبادو رو به روی پارک کودک 3324102 /
باغبان باشي
رامهرمز /چهارراه طالقاني جنب حسينيه امام دبيرستان غيرانتفاعي شهيد قنواتي پور
شکوريان
بهبهان  /ميدان شهيد محسني بلوار امام خميني فرهنگسرای بهبهانيان واحدشماره 8
ضرغامپور
شوشتر  /خيابان امام ضلع شرقي مقابل دبستان سميه
طهماسبي دزفولي
دزفول /خيابان شريعتي پاساژ قائم طبقه دوم
زنجان

بهاران
زنجان  /کوچه مشکي آموزشگاه بهاران
سمنان
تي آرت
شاهرود  /خيابان فروغي فروغي سوم پالک 3
42222494

فارس
آرش روشن
شيراز /بلوارزرهي بعد از درمانگاه محمد رسول اله جنب رنگ روناس
بامداد
شيراز /بلوار آزادی حد فاصل فلکه گاز و سه راه سميه
پالک 2292431 / 89
پارس
شيراز  /خيابان قصرالدشت ابتدای خيابان برق
ترنم
آباده /خيابان امام خميني کوچه  40رو به روی آزمايشگاه حجتي
ققنوس
شيراز /بلوار رحمت رو به روی پمپ بنزين 0239980 /
قم
آرين
قم 18 /متری صدوق  91متری قائم کوچه يک
پالک 29
کردستان
شانو
سنندج /مجتمع فرهنگي وهنری فجر انجمن نمايش 44246668 /
ميم
سقز /بلوار حافظ روبروی تقاطع خيابان رودکي نبش کوچه بهشاد پالک 39
ياور
سنندج /بلوار پاسداران بعد از پل بهاران جنب شهرداری منطقه 2
کرمان
آرين
کرمان  /پارک مطهری ابتدای بلوار قدس روبروی شهرداری منطقه 4
پژوهان

کرمان  /خيابان  93آذر نبش کوچه  0پالک  49موسسه فرهنگي هنری فرهنگ گستر
رنگ هنر
زرند /خيابان تختي نبش کوچه  99جنب اتحاديه شرکت های تعاون روستايي
ماسک
کرمان /خيابان ابوحامد يخدان موبدی
نمايش نو
سيرجان  /خيابان شهيد نصيری جنوبي کوچه شهيد مهجور شفيعي
کرمانشاه
ماری
کرمانشاه  /فرهنگيان فاز يک بلوار شهيد فهميده شمالي جنب حج و زيارت تبوک 9234991 /
کهکلويه بوير احمد
باران
بهمني ليکک خيابان دين و دانش رو به روی آموزشگاه قلم چي 33924380 /
پرواز
کهگيلويه /دهدشت کوی آزادگان کوچه شهيد پرهام ساختمان جمشيدی
چهره
ياسوج  /خيابان شهيد هرمزپور جنب بانک ملي شعبه آريوبرزن 82241188 /
رها
گچساران /کوی پانصد دستگاه باالتر از زندان منازل آپارتماني صدفي
سفير
گچساران /مجتمع شهرداری آموزشگاه سفير
ماسک و گريم
گچساران  /خيابان مدرس مرکزی نبش کوچه دوم
نگين دنا
ياسوج  /کوچه بانک ملي شعبه آريوبرزن انتهای کوچه
وار
ياسوج  /تقاطع سالم آباد و ابوذر رو به روی ساختمان جديد دادگستری
گلستان
انجمن هنرهای نمايشي
گرگان  /تاالر فخرالدين اسعد گرگاني انجمن هنرهای نمايشي
چوپان نژاد
گرگان  /خيابان وليعصر رو به روی ساختمان رازی نيم طبقه اول

رها
کردکوی  /خيابان جنگل پاساژ رويال طبقه  2جنب خانه فرهنگ
گرگان  /خيابان شهدا الله  22طبقه سوم چاپ شگفت
مرکز گريم مهرآفرين
گنبد  /طالقاني شرقي طالقاني  3پالک 89
نهان
گنبد /طالقاني شرقي کوچه اشرافيان
گيالن
افرا
رشت  /خيابان سعدی باالتر از بازار روز پالک 98
44249098
روزنه آبي
صومعه سرا /خيابان جعفری کوی عمار رو به روی ساختمان حسين پالک 3349919 / 92
صحنه
رشت /خيابان سعدی باقر آباد جنب نمايندگي سامسونگ رو به روی فروشگاه پدر پالک 313
44414218
فيامين
فومن /خيابان فلسطين ر و به روی ساختمان کبيری جنب چاپ اورنگ داخل کوچه پالک 39
گيالن
رشت /خيابان نامجو کوچه عاشوری نژاد پالک 44446269 /83

مازندران
پيشداديان
نوشهر /بهارستان جنوبي،بهار جنوبي 83
68812426913
قاصدک
ساری /ساريکنار ابتدای خيابان ساری کنار
مرکزی
آبان
انتهای /خيابان نيسانيان کوچه وکيل دانشکده صنايع دستي شهيد غالمي 42283440 /
سيمانگار
ساوه  /خيابان کارگر نبش وليعصر شرقي 32346029 /

سي نما
ساوه  /خيابان شهيد مطهری ساختمان شکوهي طبقه دوم پاساژ جوان
هرمزگان
تي تووک
بندرعباس /پارک دباغيان جنب آموزشگاه رانندگي بهار
چهره ها
بندرعباس /کوی فرهنگيان جنب سرپرستي بانک کشاورزی کوچه ارمغان 44432228 / 4

يزد
سروش
يزد  /بلوار  28شهريور جنب پل  28شهريور نبش کوچه امام حسين ( ع ) پالک 49216069 / 848
مهتاب
يزد /خيابان شهيد مطهری جنب بانک سپه طبقه فوقاني فروشگاه آب حيات 49214283 /

آذربايجان شرقی
هنرهای زيبای دختران تبريز
تبريز /رجايي شهر خيابان دکتر حسابي ميدان دانش جنب درمانگاه شهيد باالپور خيابان ويال
6388-49823816

هنرهای زيبای اقبال آذر  /ميرک تبريز
تبريز /ابتدای خيابان رسالت خيابان استاد ابوالحسن اقبال آذر هنرستان استاد اقبال -آذر
6388- 3386838 / 6388-3386619

آذربايجان غربی
هنرهای زيبای پسران اروميه
اروميه /بلوار امامت خيابان ديانت نبش کوی 9
6338-4498886

اصفهان
هنرهای زيبای پسران اصفهان
اصفهان  /ميدان انقالب خيابان شهيد مطهری
6488- 2440604 / 6488- 2449636
6488-2410890

البرز
هنرهای زيبای پسران کرج
کرج  /عظيميه ميدان استقالل اول بلوار اقاقيا
62082160869 / 62082162181
62082169888

فارس
هنرهای زيبای پسران شيراز
شيراز /بلوار نصر خيابان جهانگردی کوچه شماره  ،82جنب مجتمع فرهنگيان
69889468448 / 69889468484

قم
هنرهای زيبای پسران قم
قم /خيابان چهار مردان 46 ،متری شهيد کلهری مجتمع فرهنگي شهيد کلهری
62149226836

کهگيلويه و بويراحمد
هنرهای زيبای پسران ياسوج
ياسوج /کشاورزی جنب کتابخانه امام علي طبقه سوم هنرستان هنرهای زيبا
گيالن
هنرهای زيبای دختران رشت
رشت /امين -الضرب روبه روی انبار قند و شکر هنرستان زينبيه 68489938829 /

مرکزی
هنرهای زيبای پسران ساوه
ساوه /خيابان شريعتي ميدان مادر کوچه ارشاد جنب اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي ساوه 2243430690 /

همدان
هنرهای زيبای پسران همدان
همدان  /شهرک مدني فاز  ،2بلوک  ،84خيابان آزادگان 69883289344 /

دانشگاه تهران ،پرديس هنرهای زيبا-دانشکده هنرهای نمايشي و موسيقي
تهران /خيابان شانزده آذر سازمان مرکزی دانشگاه تهران دانشکده هنرهای نمايشي
08882003- 00811021
دانشکده هنر ،دانشکده سينما تئاتر
تهران /ميدان هفتتير خيابان مفتح جنوبي خيابان ورزنده پالک 84
99466000- 9486669
دانشگاه تربيت مدرس ،دانشکده هنر
تهران/جالل آل احمدپل نصر شماره 628-92996 / 9
دانشگاه دامغان
دامغان  /ميدان دانشگاه

624 41226698-0

دانشگاه زابل
زابل  /ميدان جهاد خيابان شهيد مفتح
48242696

دانشگاه شهيد باهنر کرمان
کرمان /بزرگراه امام خميني ميدان پژوهش
48424696

دانشگاه آزاد اسالمي -واحد تهران مرکزی -دانشکده هنر و معماری
تهران  /خيابان انقالب تقاطع خيابان فلسطين / 00306646

00308304-3

دانشگاه آزاد اسالمي واحد تنکابن
مازندران  /تنکابن دانشگاه آزاد اسالمي
68813293381
دانشگاه آزاد اسالمي واحد بوشهر
بوشهر /عالي شهر دانشگاه آزاد اسالمي
1092469- 1092461
1092468
دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراک
ميدان امام خميني (ره) بلوار امام خميني (ره) کيلومتر  4جاده خمين شهرک دانشگاهي اميرکبير 69038423184 /
دانشگاه آزاد اسالمي واحد شيراز
شهر جديد صدرا بلوار ايران دانشکده هنر و معماری 6984890382980 /
دانشگاه آزاد اسالمي واحد فردوس
خراسان جنوبي /فردوس دانشگاه آزاد اسالمي
61042923868
دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات
تهران /انتهای بزرگراه شهيد ستاری ميدان دانشگاه بلوار شهدای حصارک دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات 33901813 - 33901898 /
دانشگاه آزاد اسالمي واحد تربتجام
کيلومتر  0جاده تربتجام مشهد ساختمان مرکزی دانشگاه 2220382 /
دانشگاه آزاد اسالمي واحد مراغه
مراغه /بلوار شهيد درخشي مجتمع آموزشي دانشگاه آزاداسالمي 4213160 /
دانشگاه آزاد اسالمي واحد دزفول
ابتدای جاده دزفول انديمشک جنب بيمارستان دکتر گنجويان کوی آزادگان بلوار دانشگاه

0206068
دانشگاه آزاد اسالمي واحد رامسر
رامسر /بلوار شهيد عباس مفرد
11206148
دانشگاه آزاد اسالمي واحد اليگودرز
اليگودرز /ميدان دانشگاه 34443948/
دانشگاه آزاد اسالمي واحد سنندج
سنندج  /بلوار جانبازان 84299093 /

دانشگاه آزاد اسالمي واحد سپيدان
سپيدان  /خيابان دانشگاه جنب ايستگاه مخابرات
9228289
دانشگاه آزاد اسالمي واحد زرقان
زرقان  /خيابان شهيد صادقي رو به روی مجتمع آل ياسين 3220888 /
دانشگاه آزاد اسالمي واحد فسا
کيلومتر  81جاده فسا شيراز شهر دانشگاهي
4441220 - 4441221
دانشگاه آزاد اسالمي واحد زرند
زرند  /ميدان دانشگاه ابتدای جاده سرباغ
944316910
دانشگاه آزاد اسالمي واحد انار
انار /شهرک دانشگاه آزاد اسالمي 4226644 /
دانشگاه آزاد اسالمي واحد عليآباد کتول
بلوار دانشگاه مجتمع آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي
0222466 - 0223166
دانشگاه آزاد اسالمي واحد قم
بلوار  81خرداد امامزاده سيد علي (ع) و خيابان آيت اطالقاني ميدان پليس 9996668 /
دانشگاه آزاد اسالمي واحد قشم
کيلومتر  89جاده قشم درگهان (هلر)
1204468 - 1204922
1204189
دانشگاه غيرانتفاعي سوره
تهران  /خيابان آزادی بين خيابان خوش و خيابان آذربايجان نبش کوچه کامياران پالک 212
00413231

دانشکده صداوسيمای جمهوری اسالمي ايران واحد قم
قم  /بلوار امين دانشک
موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم تبريز
آذربايجان شرقي /تبريز /خيابان راهآهن بعد از تقاطع دامپزشکي (خطيب) پال ک 8294
638433288869
موسسه غيرانتفاعي حکمت قم
قم  /بلوار غدير کوچه  11پالک 4842911846/ 1
موسسه غيرانتفاعي سپهر اصفهان
اصفهان /کيلومتر  1اتوبان معلم جنب پل خورزوق 81688346 /
موسسه غيرانتفاعي کمالالملک نوشهر
نوشهر /خيابان رازی 12442889 /
موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني
گرگان  /بلوار شهيد کالنتری کوی خيام المعي دهم
(خيام دهم) المعي 842029819 / 1
موسسه غيرانتفاعي هنر شيراز
شيراز /خيابان کريمخان زند خيابان خيام روبروی بيمارستان مسلمين 42438803 /
موسسه غيرانتفاعي هنر و انديشه اسالمي قم
قم  /بلوار بسيج بين کوچههای  26و 22
 49946992ده صداوسيما قم 42863660/

مرکز آموزش علمي کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان آذربايجان شرقي
تبريز /انتهای خيابان طالقاني اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان آذربايجان شرقي
41346388
مرکز آموزش علمي کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان البرز
کرج  /جهانشهربلوار موالنا بين خيابان کسری شمالي و فرمانداری شمالي قطعه  8489ساختمان نيلوفر 43383609 /
مرکز آموزش علمي کاربردی رسانه تهران
تهران  /بهجتآباد خيابان آزادی کوچه رهبر
99826861
مرکز آموزش علمي کاربردی شرکت توليدی محصوالت صوتي و تصويری سروش تهران
تهران /پونک خيابان ميرزا بابايي تقاطع سردار جنگل ضلع شمال غرب بوستان شاهد خيابان شهيد آسترکي پالک يک 33398469 /
مرکز آموزش علمي کاربردی فرهنگ و هنر واحد  3تهران
تهران  /خيابان سميه بين قرني و نجات اللهي پالک 99838220 / 804

مرکز آموزش علمي کاربردی فرهنگ و هنر واحد  82تهران
تهران /خيابان انقالب پيچ شميران ابتدای خيابان دکتر شريعتي خيابان حقوقي پالک 08
99092683
مرکز آموزش علمي کاربردی فرهنگ و هنر واحد  24تهران
تهران /خيابان شهيد بهشتي خيابان پاکستان کوچه دوم پالک 99129998 / 26
مرکز آموزش علمي کاربردی فرهنگ و هنر واحد  41تهران
تهران  /خيابان ميرزای شيرازی خيابان کي نژاد مقابل کالنتری سنايي پالک 99942448 / 43
مرکز آموزش علمي کاربردی فرهنگ و هنر واحد  49تهران
تهران  /انتهای اتوبان حکيم بلوار تعاون بلوار شهيد فرساد شرقي خيابان نيلوفر کوچه نيلوفر  4پالک 84
خيابان فاطمي انتهای خيابان پروين اعتصامي نبش کوچه آونگ پالک 99660618 / 28
مرکز آموزش علمي کاربردی فرهنگ و هنر واحد  30تهران
تهران  /ميدان انقالب ابتدای جمالزاده شمالي کوچه بزمه پالک  2و 00180899 - 00348984 / 4
مرکز آموزش علمي کاربردی فرهنگ و هنر واحد  39تهران
تهران  /ميدان انقالب ابتدای جمالزاده شمالي کوچه بزمه پالک  2و 00180899- 00348984 / 4
مرکز آموزش علمي کاربردی فرهنگ و هنر واحد  11تهران
تهران  /خيابان سرهنگ سخايي کوچه سادات شريف کوچه ظفر پالک 00916069 / 0
مرکز آموزش علمي کاربردی شرکت تهران مو
تهران  /سعادتآباد خيابان جمشيدی يکم خيابان شبنم پالک 22691698 / 86
مرکز آموزش علمي کاربردی بنياد آيتاهلل موحدی ساوجي (ره)
تهران  /شميرانات شهرستان لواسان بعد از ميدان امام خميني نرسيده به ميدان بسيج ساختمان حسين مکي 20108966 /
مرکز آموزش علمي کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان فارس شيراز
شيراز  /بلوار فرهنگ شهر ايستگاه  81جنب مجتمع قضايي انتهای کوچهباغ سرو سمت چپ
698 40442381
مرکز آموزش علمي کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان قزوين
قزوين  /خيابان فلسطين شرقي نبش خيابان توحيد
629 44408918
مرکز آموزش علمي کاربردی فرهنگ و هنر واحد قم
قم 31/متری صدوق 26متری کوکب پالک 288
621 42823466
مرکز آموزش علمي کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان کرمان
کرمان /بلوار هوشنگ مرادی خيابان هاتف اصفهاني ساختمان سوم سمت چپ 643 42844928 /
مرکز آموزش علمي کاربردی حوزه هنری واحد کرمان
کرمان /انتهای خيابان گلدشت نبش خيابان عباد

64344286669
مرکز آموزش علمي کاربردی شرکت تعاوني دانشگستر زيبای شايان
کرمان /خيابان شهيد بهشتي کوچه شماره دو
64342338209
مرکز آموزش علمي کاربردی گلستان ،گرگان 4
گرگان /ميدان مالقاتي خيابان ششم غربي
689 42221194
مرکز آموزش علمي کاربردی فرهنگ و هنر واحد  8گيالن
رشت /خيابان سعدی رو به روی اداره کل ارشاد اسالمي پالک 684 44913666 / 896
مرکز آموزش علمي کاربردی شرکت دانيال شمال
رشت /خيابان امام خميني نرسيده به چهارراه ميکاييل (ساختمان شماره يک) رو به روی ساختمان اصلي (ساختمان شماره دو) 68444424434 /
مرکز آموزش علمي کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان لرستان
خرمآباد /گلدشت غربي خيابان ارم خيابان بهمن
600 44342048
مرکز آموزش علمي کاربردی فرهنگ و هنر واحد  8مازندران
ساری  /جاده خزر آباد روستای فيروزکنده بعد از سالن ورزشي شهرداری ساری 68844642909 /
مرکز آموزش علمي کاربردی فرهنگ و هنر واحد  2مازندران
نوشهر  /هلستان قبل از هتل کوروش خيابان شهيد عمادالدين کريمي 68812422661 /
مرکز آموزش علمي کاربردی فرهنگ و هنر واحد  8مرکزی ،اراک
اراک  /خيابان جهاد سازندگي (هپکو) روبروی اداره کل دادگستری 690 44098996 /
مرکز آموزش علمي کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان هرمزگان
بندرعباس /خيابان رسالت جنوبي خيابان فتح المبين پالک 690 44099968 / 29

مرکز آموزش علمي کاربردی فرهنگ و هنر واحد  8يزد
يزد  /بلوار دانشجو بلوار حاج ابوالقاسم دشتي مجتمع ادارات استان ساختمان پارک علم و فناوری 641 49238892 /

