




























حداقل تحصیالتپایان دورهشروع دورهزمان آموزشجنسیتظرفیتنوبت آموزشینام مرکزشهرنام دورهکد دورهردیف

تهران *2ماشین ابزار کار درجه  12623682
برادران، شهید )مرکز شماره نه تهران 

(چمران
پایان دوره راهنمایی7201397092013980429مرد12صبح

تهرانSMAWجوشکارسازه های فوالدی با فرایند 22679903
برادران، شهید )مرکز شماره نه تهران 

(چمران
پایان دوره راهنمایی4961397110313980410مرد12صبح

تهرانبرقکار صنعتی32679937
برادران، شهید )مرکز شماره چهار تهران 

(بهرامی
سوم راهنمایی5201397111513980402مرد18صبح

تهران *2درجه  (تنظیم کار موتور)تون اپ 42680040
برادران، شهید )مرکز شماره نه تهران 

(چمران
پایان دوره راهنمایی4801397110813980512مرد12عصر

تهرانمکاترونیک کار52680398
برادران، شهید )مرکز شماره نه تهران 

(چمران
9641397102413980411مرد18یکسره

دیپلم یا دانش آموز 

پایه دوازدهم شاخه 

تهران *2فرزکار درجه 62680434
برادران، شهید )مرکز شماره نه تهران 

(چمران
پایان دوره راهنمایی6881397101913980519مرد16صبح

تهرانبرقکار صنعتی72680437
برادران، شهید )مرکز شماره نه تهران 

(چمران
سوم راهنمایی5201397111013980423مرد18صبح

پایان دوره راهنمایی7001397100913980509مرد12عصر(برادران)مرکز شماره هفده شهرری ری *2برقکار ساختمان درجه 82707046

تجریشنازک دوز زنانه92707071
مرکز شماره بیست و یک تهران 

(دومنظوره، اقدسیه)
پایان دوره راهنمایی4601397110113980620زن15عصر

تهران*طراح و تحلیلگر مدارات دیجیتال  102720081
برادران،شهید )مرکز شماره دو تهران 

(سهی
دیپلم5001397110113980408مرد12صبح

112722085
خاص دانش آموزان با نیازهای  )هنر در خانه

(ویژه
تجریش

دو )مرکز شماره هشت شمیرانات 

(منظوره، زعفرانیه
پایان دوره راهنمایی15151397111013980906زن10یکسره

122722881
لوله کش و نصاب دستگاه های حرارتی درجه 

2* 
تهران

برادران، شهید )مرکز شماره نه تهران 

(چمران
پایان دوره راهنمایی4961397121213980514مرد12صبح

132722910
لوله کش و نصاب دستگاه های حرارتی درجه 

2* 
تهران

برادران، شهید )مرکز شماره نه تهران 

(چمران
پایان دوره راهنمایی4961397121213980514مرد12صبح

تهران *2درودگر درجه 142722937
برادران، شهید )مرکز شماره نه تهران 

(چمران
پایان دوره راهنمایی8301397120813980812مرد16صبح

تهران  *2کابینت ساز چوبی درجه 152722946
برادران، شهید )مرکز شماره نه تهران 

(چمران
پایان دوره راهنمایی5401398020113980821مرد16عصر

اسالمشهرتولید کننده محتوای الکترونیکی عمومی162723569
مرکز شماره چهارده اسالمشهر 

(خواهران)
5701397110613980404زن21صبح

پایان دوره متوسطه 

پایان دوره )اول

پایان دوره راهنمایی4961397111013980417مرد16عصر(برادران)مرکز شماره یازده دماوند دماوندSMAWجوشکارسازه های فوالدی با فرایند 172725418

رباط کریمتراشکار182735592
مرکز شماره بیست رباط کریم 

(دومنظوره، نبی اکرم ص)
پایان دوره راهنمایی6481397111213980430مرد12صبح

192736724
 E3جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی دستی 

) SMAW( )کار و دانش)
کهریزک

برادران، )مرکز شماره شش کهریزک 

(شهید رهبری
پایان دوره راهنمایی2881397110813980409مرد12صبح

دوره های آموزشی مراکز ثابت و دولتی : 1جدول شماره 
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پیشواتعمیرکاراتومبیل های سواری بنزینی202737972
مرکز شماره ده پیشوای ورامین 

(برادران،شهید قمی)
پایان راهنمایی7201398011513980630مرد18صبح

پیشواتعمیرکاربرق خودرو212737975
مرکز شماره ده پیشوای ورامین 

(برادران،شهید قمی)
پایان راهنمایی4801398011513980505مرد12صبح

پیشوا(کار و دانش) 2برقکار صنعتی درجه 222737985
مرکز شماره ده پیشوای ورامین 

(برادران،شهید قمی)
راهنمایی10901398012013980930مرد12صبح

پیشوا *2تعمیرکار ماشین های الکتریکی درجه 232737990
مرکز شماره ده پیشوای ورامین 

(برادران،شهید قمی)
پایان دوره راهنمایی9201398011513980815مرد12صبح

تهران *2ریخته گر درجه 242738206
برادران، شهید )مرکز شماره نه تهران 

(چمران
پایان دوره  راهنمایی9061397110913980417مرد12یکسره

پایان دوره راهنمایی4961397112713980430مرد18صبح(برادران)مرکز شماره پانزده اسالمشهر اسالمشهرSMAWجوشکارسازه های فوالدی با فرایند 252742772

پاکدشتبرقکار صنعتی262743119
برادران، )مرکز شماره شانزده پاکدشت 

(شهدای پاکدشت
سوم راهنمایی5201397111713980404مرد12صبح

2721398011413980401مرد12عصر(برادران)مرکز شماره هفده شهرری ری1 درجه PLCکارور 272745738
دیپلم برق، رایانه، 

ریاضی، تجربی یا 

فیروزکوهبرقکار صنعتی282752674
شعبه شماره دو مرکز شماره یازده 

مرکزشماره بیست و ) (برادران)دماوند
سوم راهنمایی5201397112413980502مرد12صبح

فیروزکوهSMAWجوشکارسازه های فوالدی با فرایند 292752687
شعبه شماره دو مرکز شماره یازده 

مرکزشماره بیست و ) (برادران)دماوند
پایان دوره راهنمایی4961397112413980429مرد12صبح

تهرانSMAWجوشکارسازه های فوالدی با فرایند 302752707
برادران، شهید )مرکز شماره نه تهران 

(چمران
پایان دوره راهنمایی4961398020113980721مرد12عصر

تهرانمکانیک صنایع تخصصی312752715
برادران، شهید )مرکز شماره نه تهران 

(چمران
پایان دوره راهنمایی9601398012713980624مرد12یکسره

322752724
لوله کش و نصاب دستگاه های حرارتی درجه 

2* 
تهران

برادران، شهید )مرکز شماره نه تهران 

(چمران
پایان دوره راهنمایی4961398020113980721مرد12عصر

332752729
لوله کش و نصاب دستگاه های حرارتی درجه 

2* 
تهران

برادران، شهید )مرکز شماره نه تهران 

(چمران
پایان دوره راهنمایی4961398020113980721مرد12عصر

تهرانبرقکار صنعتی342752736
برادران، شهید )مرکز شماره نه تهران 

(چمران
سوم راهنمایی5201398020113980729مرد18عصر

352752749
سازنده و نصاب در و پنجره با 

و شیشه دوجدارهUPVCپروفیل
تهران

برادران، شهید )مرکز شماره نه تهران 

(چمران
دیپلم2001398020113980410مرد12عصر

362754533
بازرس قطعات جوشکاری شده بصورت 

TVTO VT LEVEL IIچشمی
تهران

برادران، شهید )مرکز شماره نه تهران 

(چمران
فوق دیپلم فنی2101398022113980418مرد18صبح

تهرانSMAWجوشکارمخازن فوالدی با فرایند 372754547
برادران، شهید )مرکز شماره نه تهران 

(چمران
پایان دوره راهنمایی3051398020413980521مرد18عصر

تهرانپرورش دهنده قارچ دکمه ای382754568
برادران، شهید )مرکز شماره نه تهران 

(چمران
1651398030113980418مرد12صبح

پایان دوره اول 

پایان دوره  )متوسطه 
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تهرانکشتکار گلخانه های هیدروپونیک392754594
برادران، شهید )مرکز شماره نه تهران 

(چمران
2831398011413980403مرد12صبح

پایان دوره متوسطه 

پایان دوره )اول 

تهرانتعمیرکار دستگاه وتجهیزات دندانپزشکی402754631
برادران، شهید )مرکز شماره نه تهران 

(چمران
دیپلم5961398021413980728مرد12صبح

تهران  *CATIAنقشه کش و طراح صنعتی با 412754659
برادران، شهید )مرکز شماره نه تهران 

(چمران
دیپلم3301398020113980526مرد12عصر

تهران  *CATIAنقشه کش و طراح صنعتی با 422754661
برادران، شهید )مرکز شماره نه تهران 

(چمران
دیپلم3301398020113980526مرد12عصر

تهران *2کمک بنای سفت کار درجه 432754800
برادران، شهید )مرکز شماره نه تهران 

(چمران
1741398021513980403مرد12صبح

پنجم ابتدایی یا بیسواد 

سال سابقه کار7با

تهران *2کمک بنای سفت کار درجه 442754803
برادران، شهید )مرکز شماره نه تهران 

(چمران
1741398021513980403مرد12صبح

پنجم ابتدایی یا بیسواد 

سال سابقه کار7با

تهران *1کاشی کار درجه 452754808
برادران، شهید )مرکز شماره نه تهران 

(چمران
1771398020813980410مرد12عصر

 5پنجم ابتدایی یا 

سال سابقه کاریا 

تهران *1کاشی کار درجه 462754810
برادران، شهید )مرکز شماره نه تهران 

(چمران
1771398020813980412مرد12عصر

 5پنجم ابتدایی یا 

سال سابقه کاریا 

472754821
اینترفیس و مدارات پردازشی با ‘طراح کنترلر

FPGA
تهران

برادران، شهید )مرکز شماره نه تهران 

(چمران
کاردانی برق3301398020813980508مرد12صبح

تهران *2تراشکار درجه 482759487
برادران، شهید )مرکز شماره نه تهران 

(چمران
پایان دوره راهنمایی6401398022813981008مرد16عصر

پاکدشتSMAWجوشکارسازه های فوالدی با فرایند 492759703
برادران، )مرکز شماره شانزده پاکدشت 

(شهدای پاکدشت
پایان دوره راهنمایی4961397122313980502مرد12صبح

پاکدشت *2لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 502759798
برادران، )مرکز شماره شانزده پاکدشت 

(شهدای پاکدشت
پایان دوره راهنمایی5001397122113980431مرد12صبح

تهران*برقکار ماشین االت 512762198
برادران، شهید )مرکز شماره نه تهران 

(چمران
پایان دوره راهنمایی7741397121813980805مرد12صبح

تهراننصاب تاسیسات جریان ضعیف522762202
برادران، شهید )مرکز شماره نه تهران 

(چمران
4561398020413980710مرد12عصر

پایان دوره متوسطه 

پایان دوره )اول 

تهرانسوخت نگار چوب و نی532762328
خواهران، پروین )مرکز شماره سه تهران 

(اعتصامی
پایان دوره راهنمایی1281398022813980403زن12صبح

تهرانگلیم باف542762332
خواهران، پروین )مرکز شماره سه تهران 

(اعتصامی
3001398011713980409زن12صبح

پایان دوره متوسطه 

پایان دوره )اول 

تهران *2تعمیرکار ماشین های الکتریکی درجه 552764832
برادران، شهید )مرکز شماره یک تهران 

(مهمانچی
پایان دوره راهنمایی9201398011713980930مرد12صبح

تهرانبرقکار صنعتی562764864
برادران، شهید )مرکز شماره یک تهران 

(مهمانچی
سوم راهنمایی5201398011713980616مرد13صبح

تهران *2فرزکار درجه 572764922
برادران، شهید )مرکز شماره یک تهران 

(مهمانچی
پایان دوره راهنمایی6881398022113980829مرد12صبح
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تهراننازک کار چوب582766358
خواهران، پروین )مرکز شماره سه تهران 

(اعتصامی
پایان دوره راهنمائی3201398011413980412زن12صبح

تهراننقاش رنگ وروغن592766366
خواهران، پروین )مرکز شماره سه تهران 

(اعتصامی
5851398011713980530زن12صبح

پایان  دوره متوسطه 

پایان دوره )اول 

تهراننقاشی روی سنگ با رنگ روغن602766367
خواهران، پروین )مرکز شماره سه تهران 

(اعتصامی
2091398022213980419زن12صبح

پایان دوره اول 

پایان دوره )متوسطه 

تهرانAUTO CADکارور 612766369
خواهران، پروین )مرکز شماره سه تهران 

(اعتصامی
1281398030413980418زن12صبح

 فوق دیپلم کامپیوتر 

،نقشه کشی، عمران یا 

تهرانتراشکار622766952
برادران، شهید )مرکز شماره یک تهران 

(مهمانچی
پایان دوره راهنمایی6481398011713980714مرد12صبح

کهریزکبرقکار صنعتی632767802
برادران، )مرکز شماره شش کهریزک 

(شهید رهبری
سوم راهنمایی5201397121413980429مرد12صبح

642769699
 2تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه 

*
پایان دوره  راهنمایی7201398011713980804مرد12صبح(برادران)مرکز شماره نوزده شهریار شهریار

پایان دوره راهنمایی3841398011713980528مرد12عصر(برادران)مرکز شماره نوزده شهریار شهریاربرقکار ساختمان652769704

سوم راهنمایی5201398011713980609مرد12صبح(برادران)مرکز شماره نوزده شهریار شهریاربرقکار صنعتی662769707

پایان دوره  راهنمایی4801398011713980631مرد12عصر(برادران)مرکز شماره نوزده شهریار شهریار *2تعمیرکار برق خودرو درجه 672769710

پایان دوره راهنمایی6401398011713980710مرد12صبح(برادران)مرکز شماره نوزده شهریار شهریار *2تراشکار درجه 682769711

پایان دوره راهنمایی5201398011713980714مرد12عصر(برادران)مرکز شماره نوزده شهریار شهریار *1تراشکار درجه 692769713

702769719
 E3جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی دستی 

) SMAW( )کار و دانش)
پایان دوره راهنمایی2881398011713980425مرد12عصر(برادران)مرکز شماره نوزده شهریار شهریار

تهران *2نقشه کشی صنعتی درجه 712773009
برادران، شهید )مرکز شماره نه تهران 

(چمران
دیپلم8111398021413980927مرد12صبح

تهران *2نقشه کشی صنعتی درجه 722773015
برادران، شهید )مرکز شماره نه تهران 

(چمران
دیپلم8111398021413980927مرد12صبح

تهران *2 درجه PLCکارور 732773156
برادران،شهید )مرکز شماره دو تهران 

(سهی
دیپلم2721398011713980701مرد16یکسره

تهران *2تراشکار درجه 742773235
برادران، شهید )مرکز شماره چهار تهران 

(بهرامی
پایان دوره راهنمایی6401398012513980620مرد10صبح

752774372
بازرس قطعات جوشکاری شده بصورت 

TVTO VT LEVEL IIچشمی
فوق دیپلم فنی2101398012613980411مرد12عصر(برادران)مرکز شماره هفده شهرری ری

دیپلم3301398011413980609مرد12عصر(برادران)مرکز شماره هفده شهرری ری  *CATIAنقشه کش و طراح صنعتی با 762774835
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دیپلم4801398011413980509مرد12صبح(برادران)مرکز شماره هفده شهرری ری*نقشه کش و طراح به کمک رایانه  772774837

782774912
تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده 

 *2درجه 
پایان دوره راهنمایی7001398010513980727مرد20صبح(برادران)مرکز شماره هفده شهرری ری

792774914
تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده 

 *1درجه 
پایان دوره راهنمایی4221398011713980513مرد12عصر(برادران)مرکز شماره هفده شهرری ری

802775104
Graphic design technology 

skills  in international 
اندیشه

شعبه شهری شماره یک مرکز شماره 

مرکز شماره ) (برادران)نوزده شهریار 
پایان دوره راهنمایی3401398011713980419زن12صبح

812776336
 با GISکارور سیستم اطالعات جغرافیایی  

ARC GISافزار نرم
تهران

برادران،شهید )مرکز شماره دو تهران 

(سهی
501398012413980408مرد12صبح

فوق دیپلم مرتبط با 

عمران

822776343
 با GISکارور سیستم اطالعات جغرافیایی  

ARC GISافزار نرم
تهران

برادران،شهید )مرکز شماره دو تهران 

(سهی
501398012513980409مرد12صبح

فوق دیپلم مرتبط با 

عمران

تهرانپرورش دهنده قارچ دکمه ای832776378
برادران، شهید )مرکز شماره نه تهران 

(چمران
1651398023013980416مرد12صبح

پایان دوره اول 

پایان دوره  )متوسطه 

تهرانپرورش دهنده قارچ دکمه ای842776381
برادران، شهید )مرکز شماره نه تهران 

(چمران
1651398040113980530مرد12عصر

پایان دوره اول 

پایان دوره  )متوسطه 

852776386
پردازش تصاویر ماهواره ای با استفاده از نرم 

ENVIافزارهای 
تهران

برادران،شهید )مرکز شماره دو تهران 

(سهی
فوق دیپلم معدن651398012013980501مرد12صبح

862776400
پردازش تصاویر ماهواره ای با استفاده از نرم 

ENVIافزارهای 
تهران

برادران،شهید )مرکز شماره دو تهران 

(سهی
فوق دیپلم معدن651398012113980502مرد12صبح

شهر قدس *2 درجه PLCکارور 872776770
مرکز شماره بیست و نه شهرقدس 

(دومنظوره)
دیپلم2721398012513980410مرد12صبح

شهر قدسSMAWجوشکارسازه های فوالدی با فرایند 882776779
مرکز شماره بیست و نه شهرقدس 

(دومنظوره)
پایان دوره راهنمایی4961398030113980729مرد12صبح

شهر قدس(کار و دانش) CO 2جوشکار گاز محافظ 892776784
مرکز شماره بیست و نه شهرقدس 

(دومنظوره)
پایان دوره راهنمایی5601398030113980909مرد12عصر

شهر قدس *2تراشکار درجه 902776793
مرکز شماره بیست و نه شهرقدس 

(دومنظوره)
پایان دوره راهنمایی6401398022413980825مرد12صبح

شهر قدسدرپروژه های نفتیHSEافسر912776832
مرکز شماره بیست و نه شهرقدس 

(دومنظوره)
دیپلم1301398011913980415مرد12صبح

922777936
نقاشی روی سنگ با رنگ های اکریلیک و 

ویترای
دماوند

مرکز شماره بیست و دو دماوند 

(خواهران)
2001398030113980606زن12عصر

پایان دوره متوسطه 

پایان دوره )اول 

دماوندطراح و نقاش روی پارچه932777940
مرکز شماره بیست و دو دماوند 

(خواهران)
پایان دوره راهنمایی1301398030113980506زن12عصر

دماوندنقاش روی سفال942777941
مرکز شماره بیست و دو دماوند 

(خواهران)
3451398011813980406زن12صبح

پایان دوره متوسطه 

پایان دوره )اول 

پایان دوره راهنمایی6401398020213980728مرد12صبح(برادران)مرکز شماره پانزده اسالمشهر اسالمشهر *2تراشکار درجه 952778283
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دیپلم3301398022113980623مرد12عصر(برادران)مرکز شماره پانزده اسالمشهر اسالمشهر  *CATIAنقشه کش و طراح صنعتی با 962778295

ورامینSMAWجوشکارسازه های فوالدی با فرایند 972778448
مرکز شماره بیست و پنج  ورامین 

(برادران، شهید مفتح)
پایان دوره راهنمایی4961398011713980510مرد12صبح

دماوند2درجه  (بدون قالب  )معرق کار چوب 982779716
مرکز شماره بیست و دو دماوند 

(خواهران)
پایان دوره راهنمائی1121398011713980404زن12صبح

دماوندمشبک کار چوب992779724
مرکز شماره بیست و دو دماوند 

(خواهران)
پایان دوره راهنمایی1731398011713980405زن13صبح

1002780160
سازنده عروسک های خمیر چینی و اشیای 

تزئینی
دماوند

مرکز شماره بیست و دو دماوند 

(خواهران)
پایان دوره راهنمایی2101398011713980422زن12صبح

دماوندسفره آرای مجالس1012780187
مرکز شماره بیست و دو دماوند 

(خواهران)
پایان دوره راهنمایی3001398011713980603زن12صبح

دماوند(کار و دانش)کاربر رایانه 1022781333
مرکز شماره بیست و دو دماوند 

(خواهران)
پایان دوره راهنمایی3001398020113980625زن12صبح

دماوندقالب باف پوشاک1032781336
مرکز شماره بیست و دو دماوند 

(خواهران)
2171398030113980616زن12صبح

پایان دوره اول 

پایان دوره )متوسطه

ورامین *2برقکار ساختمان درجه 1042781439
مرکز شماره بیست و پنج  ورامین 

(برادران، شهید مفتح)
پایان دوره راهنمایی7001398011713980728مرد12صبح

ورامینبرقکار صنعتی1052781458
مرکز شماره بیست و پنج  ورامین 

(برادران، شهید مفتح)
سوم راهنمایی5201398011713980609مرد12صبح

ورامین(کارودانش)تعمیرکار تلفن همراه 1062781769
مرکز شماره بیست و پنج  ورامین 

(برادران، شهید مفتح)
پایان دوره راهنمایی1301398011713980711مرد12صبح

ورامین(تلفنی)نصب سیستم های اعالم سرقت 1072782437
مرکز شماره بیست و پنج  ورامین 

(برادران، شهید مفتح)
پایان دوره راهنمایی641398011713980420مرد12صبح

تجریشMATLABتحلیلگر داده با نرم افزار 1082782770
دو )مرکز شماره هشت شمیرانات 

(منظوره، زعفرانیه
کاردانی فنی1701398011713980403زن10صبح

دماوندسرمه دوز1092783550
مرکز شماره بیست و دو دماوند 

(خواهران)
2171398030113980621زن12صبح

پایان دوره اول 

پایان دوره )متوسطه

تهران1 درجه PLCکارور 1102795553
برادران،شهید )مرکز شماره دو تهران 

(سهی
2721398012013980808مرد17صبح

دیپلم برق، رایانه، 

ریاضی، تجربی یا 

تهران *2درجه  (تنظیم کار موتور)تون اپ 1112798123
برادران، شهید )مرکز شماره چهار تهران 

(بهرامی
پایان دوره راهنمایی4801398022213980617مرد18صبح

تجریشسازنده زیورآالت چوبی1122798507
مرکز شماره بیست و یک تهران 

(دومنظوره، اقدسیه)
پایان دوره راهنمایی1601398020113980417زن12صبح

تجریشکارمند متوسط فروش بلیط1132798592
مرکز شماره بیست و یک تهران 

(دومنظوره، اقدسیه)
دیپلم1411398022913980507زن15صبح

تجریشپرده دوز1142798721
مرکز شماره بیست و یک تهران 

(دومنظوره، اقدسیه)
پایان دوره راهنمایی4001398020113980507زن15صبح
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تجریشاصول و فنون مذاکره1152798733
مرکز شماره بیست و یک تهران 

(دومنظوره، اقدسیه)
کاردانی241398032713980406زن15صبح

رباط کریم *2 درجه PLCکارور 1162798980
مرکز شماره بیست رباط کریم 

(دومنظوره، نبی اکرم ص)
دیپلم2721398012513980401مرد12صبح

تهران *2کمک نقاش ساختمان درجه 1172799013
برادران، شهید )مرکز شماره چهار تهران 

(بهرامی
1771398023113980416مرد12صبح

پنجم ابتدایی یا بیسواد 

سال سابقه کار7با

1182799717
عیب یابی و رفع عیوب دستگاه های 

ویژه محصوالت شرکت )سردکننده خانگی 
تهران

برادران،شهید )مرکز شماره دو تهران 

(سهی
دیپلم781398020813980404مرد17صبح

تهرانSMAWجوشکارسازه های فوالدی با فرایند 1192799761
برادران، شهید )مرکز شماره چهار تهران 

(بهرامی
پایان دوره راهنمایی4961398022613980628مرد20صبح

پایان دوره راهنمایی7001398020713980724مرد16صبح(برادران)مرکز شماره یازده دماوند دماوند(کار و دانش)لوله کش گاز خانگی و تجاری 1202799827

1212799927
تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده 

 *2درجه 
پایان دوره راهنمایی7001398012813980730مرد12صبح(برادران)مرکز شماره یازده دماوند دماوند

پایان دوره راهنمایی3001398032713980606زن12صبح(دومنظوره)مرکز شماره سی پردیس  پردیس(مقدماتی)طراح قالی1222799965

1232800382
 AFTERطراح انیمیشن ساز با 

E FFECTS
پایان دوره راهنمایی2121398011713980501زن12صبح(دومنظوره)مرکز شماره سی پردیس  پردیس

1242800463
با فرایند  (کربنی )جوشکار قطعات فوالدی 

MAG
رباط کریم

مرکز شماره بیست رباط کریم 

(دومنظوره، نبی اکرم ص)
پایان دوره راهنمایی6071398020913980706مرد13صبح

تهرانE1جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 1252802000
برادران، شهید )مرکز شماره یک تهران 

(مهمانچی
پایان دوره راهنمایی1001398023013980417مرد12صبح

1262802118
تکثیر کننده و پرورش دهنده کاکتوس ها و 

ساکولنت ها
2301398010513980502زن12صبح(دومنظوره)مرکز شماره سی پردیس  پردیس

پایان دوره متوسطه 

پایان دوره )اول 

1272802127
تکثیر کننده و پرورش دهنده کاکتوس ها و 

ساکولنت ها
2301398022113980612زن12صبح(دومنظوره)مرکز شماره سی پردیس  پردیس

پایان دوره متوسطه 

پایان دوره )اول 

سوم راهنمایی5201398010513980925مرد14صبح(دومنظوره)مرکز شماره سی پردیس  پردیسبرقکار صنعتی1282802273

تجریش1آشپز هتل درجه 1292802727
مرکز شماره بیست و یک تهران 

(دومنظوره، اقدسیه)
1541398032713980501زن20صبح

پایان دوره متوسطه 

پایان دوره )اول 

اسالمشهرخیاط پیراهن شومیز مردانه و زنانه1302803608
مرکز شماره چهارده اسالمشهر 

(خواهران)
2601398022813980431زن14صبح

پایان دوره متوسطه 

پایان دوره )اول 

تهرانمسئول  حفاظت و ایمنی1312804293
برادران، )مرکز شماره پنج تهران 

(شهیدان مروتی
دیپلم2001398030113980610زن12عصر

راهنمایی10901398011713981010مرد14صبح(برادران)مرکز شماره یازده دماوند دماوند(کار و دانش) 2برقکار صنعتی درجه 1322805846

پایان دوره راهنمایی3001398011713980412مرد12صبح(برادران)مرکز شماره پانزده اسالمشهر اسالمشهرسرپرست بنایی1332806775
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رباط کریمبرقکار صنعتی1342808162
مرکز شماره بیست رباط کریم 

(دومنظوره، نبی اکرم ص)
سوم راهنمایی5201398011713980520مرد14صبح

1352808174
تلفن ها و سایر ) Androidکاربری 

(دستگاههای هوشمند
پایان راهنمایی481398033013980417مرد12صبح(دومنظوره)مرکز شماره سی پردیس  پردیس

تهرانPhotoShopکاربر گرافیک رایانه ای با 1362809163
برادران، شهید )مرکز شماره چهار تهران 

(بهرامی
4201398020213980512مرد15صبح

پایان دوره متوسطه 

پایان دوره )اول

تجریشسوخت نگار چرم1372809543
دو )مرکز شماره هشت شمیرانات 

(منظوره، زعفرانیه
پایان دوره راهنمایی1631398020113980528زن12صبح

اسالمشهرپستایی ساز کفش زنانه ،مردانه و بچگانه1382809645
مرکز شماره چهارده اسالمشهر 

(خواهران)
پایان دوره راهنمایی1801398022913980424زن14صبح

تهرانتعمیرکاراتومبیل های سواری بنزینی1392810130
برادران، )مرکز شماره پنج تهران 

(شهیدان مروتی
پایان راهنمایی7201398030813980905مرد14صبح

تهرانکاربر اتوماسیون اداری1402810184
برادران، )مرکز شماره پنج تهران 

(شهیدان مروتی
2301398020113980417مرد10عصر

پایان دوره اول 

پایان دوره )متوسطه 

تهران *2 درجه CNCفرز کار 1412811090
برادران، شهید )مرکز شماره نه تهران 

(چمران
دیپلم2801398031813980605مرد18صبح

تهران *2 درجه CNCتراشکار 1422811106
برادران، شهید )مرکز شماره نه تهران 

(چمران
دیپلم2601398032713980631مرد18عصر

1432811132
تعمیرکار دستگاه های سرد کننده خانگی و 

(کار و دانش)تجاری 
تهران

برادران، شهید )مرکز شماره نه تهران 

(چمران
پایان دوره راهنمایی4801398032913980821مرد12صبح

تجریشحجم ساز با سیم مفتولی1442811395
دو )مرکز شماره هشت شمیرانات 

(منظوره، زعفرانیه
پایان دوره راهنمایی1821398020913980626زن12صبح

تجریشPortalکاربری 1452811461
دو )مرکز شماره هشت شمیرانات 

(منظوره، زعفرانیه
دیپلم321398032513980416زن12یکسره

تهرانپرورش دهنده توت فرنگی1462811595
برادران، شهید )مرکز شماره نه تهران 

(چمران
پایان دوره راهنمائی1101398032613980502مرد12عصر

1472812845
بهداشت و ایمنی در ‘ رعایت الزامات سالمت

محیط کار برق
شهر قدس

مرکز شماره بیست و نه شهرقدس 

(دومنظوره)
پایان دوره راهنمایی541398022213980402مرد12صبح

تجریشAUTO CADکارور 1482813192
مرکز شماره بیست و یک تهران 

(دومنظوره، اقدسیه)
1281398021013980412زن15صبح

 فوق دیپلم کامپیوتر 

،نقشه کشی، عمران یا 

تهران  *2کابینت ساز چوبی درجه 1492813663
برادران، شهید )مرکز شماره چهار تهران 

(بهرامی
پایان دوره راهنمایی5401398023013980710مرد18صبح

تهرانکاربرد رایانه و اینترنت در محیط کار1502816949
برادران، )مرکز شماره پنج تهران 

(شهیدان مروتی
دیپلم901398041813980512مرد10عصر

1512817181
 2تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه 

*
پایان دوره  راهنمایی7201398032513980918مرد14صبح(برادران)مرکز شماره یازده دماوند دماوند

تهرانتعمیرکاربرق خودرو1522818057
برادران، )مرکز شماره پنج تهران 

(شهیدان مروتی
پایان راهنمایی4801398030113980722مرد14عصر
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تهرانتعمیر موبایل و تبلت سامسونگ1532818621
برادران،شهید )مرکز شماره دو تهران 

(سهی
دیپلم1251398022213980425زن16عصر

1542819391
سیم کشی مدارهای پایه ساختمان به صورت 

روکار
تهران

برادران، شهید )مرکز شماره چهار تهران 

(بهرامی
پایان دوره راهنمایی1121398030113980415مرد12عصر

1552819392
سیم کشی مدارهای الکتریکی ساختمان به 

صورت توکار
تهران

برادران، شهید )مرکز شماره چهار تهران 

(بهرامی
پایان دوره راهنمایی1121398041613980523مرد12عصر

تهرانکمک برقکار ساختمان1562819432
برادران، شهید )مرکز شماره چهار تهران 

(بهرامی
پایان دوره راهنمایی3031398030413980517مرد12صبح

تهران2کمک ارماتور بند درجه 1572819466
برادران، شهید )مرکز شماره چهار تهران 

(بهرامی
1531398030813980417مرد12صبح

پنجم ابتدایی یا بیسواد 

سال سابقه کار7با

تهرانفن ورز اسکلت بتنی1582819467
برادران، شهید )مرکز شماره چهار تهران 

(بهرامی
دیپلم1551398031213980507مرد12عصر

1592820127
بازرس قطعات جوشکاری شده بصورت 

TVTO VT LEVEL IIچشمی
تهران

برادران، شهید )مرکز شماره چهار تهران 

(بهرامی
فوق دیپلم فنی2101398030113980519مرد12عصر

تهران *1تراشکار درجه 1602820292
برادران، شهید )مرکز شماره چهار تهران 

(بهرامی
پایان دوره راهنمایی5201398030113980916مرد10عصر

پاکدشت *2تعمیرکار ماشین های الکتریکی درجه 1612820715
برادران، )مرکز شماره شانزده پاکدشت 

(شهدای پاکدشت
پایان دوره راهنمایی9201398022613981010مرد12صبح

تهرانتعمیرموتور و گیربکس پراید1622823978
برادران،شهید )مرکز شماره دو تهران 

(سهی
پایان راهنمایی451398023113980404مرد14صبح

تهرانتعمیر موتورخودرو بنزینی1632824021
برادران،شهید )مرکز شماره دو تهران 

(سهی
پایان دوره راهنمایی1301398023013980431مرد14صبح

کهریزک(تلفیقی)لوله کش لوله های پلیمری1642824030
برادران، )مرکز شماره شش کهریزک 

(شهید رهبری
پایان دوره راهنمایی1401398030313980424مرد12صبح

تهراننصب، راه اندازی و تعمیر پکیج شوفاژ گازی1652824051
برادران،شهید )مرکز شماره دو تهران 

(سهی
1001398023013980417مرد14صبح

پایان دوره متوسطه 

پایان دوره )اول 

تهرانکار با درایورهای صنعتی1662824101
برادران،شهید )مرکز شماره دو تهران 

(سهی
کاردانی601398032113980501مرد16یکسره

1672824518
 با ACراه اندازی موتورهای الکتریکی 

کنتاکتورها
نسیم

مرکز شماره بیست و هشت 

(دومنظوره)بهارستان
پایان دوره راهنمایی1201398021813980415مرد12صبح

1682824527
سیم کشی مدارهای پایه ساختمان به صورت 

روکار
نسیم

مرکز شماره بیست و هشت 

(دومنظوره)بهارستان
پایان دوره راهنمایی1121398020813980404مرد12صبح

پایان دوره راهنمایی4961398032013980920مرد12عصر(برادران)مرکز شماره پانزده اسالمشهر اسالمشهرSMAWجوشکارسازه های فوالدی با فرایند 1692826538

پایان دوره راهنمایی4961398030113980729مرد12صبح(برادران)مرکز شماره نوزده شهریار شهریارSMAWجوشکارسازه های فوالدی با فرایند 1702826642

تهرانراننده پایه یک1712829212
برادران، شهید )مرکز شماره هفت تهران 

(مطهری
پایان دوره راهنمایی1281398030813980417مرد7صبح
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تهرانراننده پایه یک1722829221
برادران، شهید )مرکز شماره هفت تهران 

(مطهری
پایان دوره راهنمایی1281398032013980502مرد7عصر

تجریشمتصدی کافی شاپ1732829356
مرکز شماره بیست و یک تهران 

(دومنظوره، اقدسیه)
1301398022313980424مرد20صبح

پایان دوره متوسطه 

پایان دوره )اول 

تهرانراننده پایه یک1742829389
برادران، شهید )مرکز شماره هفت تهران 

(مطهری
پایان دوره راهنمایی1281398031313980422مرد7صبح

تجریشمتصدی کافی شاپ1752829621
مرکز شماره بیست و یک تهران 

(دومنظوره، اقدسیه)
1301398032913980527زن20صبح

پایان دوره متوسطه 

پایان دوره )اول 

تجریشآشپزی غذاهای فوری1762829634
مرکز شماره بیست و یک تهران 

(دومنظوره، اقدسیه)
دیپلم621398042513980526زن20صبح

1651398023013980431مرد14عصر(برادران)مرکز شماره هفده شهرری ریپرورش دهنده قارچ دکمه ای1772829663
پایان دوره اول 

پایان دوره  )متوسطه 

تجریشکباب زنی و تخته کاری1782829667
مرکز شماره بیست و یک تهران 

(دومنظوره، اقدسیه)
دیپلم741398052813980614زن20صبح

1792829764
تعمیرکار دستگاه های سرد کننده خانگی و 

(کار و دانش)تجاری 
کهریزک

برادران، )مرکز شماره شش کهریزک 

(شهید رهبری
پایان دوره راهنمایی4801398030113980630مرد14صبح

تجریشقناد هتل1802829784
مرکز شماره بیست و یک تهران 

(دومنظوره، اقدسیه)
پایان دوره راهنمایی1801398022413980417زن20عصر

تجریشفنون پذیرایی و تشریفات1812829867
مرکز شماره بیست و یک تهران 

(دومنظوره، اقدسیه)
دیپلم401398041813980429زن20عصر

تهرانتعمیر موبایل و تبلت سامسونگ1822829956
برادران،شهید )مرکز شماره دو تهران 

(سهی
دیپلم1251398022813980526مرد17صبح

2301398022813980616زن12عصر(دومنظوره)مرکز شماره سی پردیس  پردیسکاربر اتوماسیون اداری1832832183
پایان دوره اول 

پایان دوره )متوسطه 

دیپلم901398032713980527زن12عصر(دومنظوره)مرکز شماره سی پردیس  پردیسکاربرد رایانه و اینترنت در محیط کار1842832281

سوم راهنمایی5201398030513980811مرد12عصر(دومنظوره)مرکز شماره سی پردیس  پردیسبرقکار صنعتی1852832298

ورامینSMAWجوشکارسازه های فوالدی با فرایند 1862832418
مرکز شماره بیست و پنج  ورامین 

(برادران، شهید مفتح)
پایان دوره راهنمایی4961398030113980906مرد12عصر

شهر قدس *2 درجه PLCکارور 1872832876
مرکز شماره بیست و نه شهرقدس 

(دومنظوره)
دیپلم2721398030113980611مرد12عصر

1882834481
ویژه )نصب و راه اندازی کولرهای گازی سبک

(محصوالت شرکت سامسونگ
تهران

برادران،شهید )مرکز شماره دو تهران 

(سهی
دیپلم601398030413980403مرد17عصر

تجریشسوخت نگار چوب و نی1892834493
مرکز شماره بیست و یک تهران 

(دومنظوره، اقدسیه)
پایان دوره راهنمایی1281398030413980508زن12صبح

1902834497
نصب و تعمیر ماشین های ظرفشویی 

سامسونگ
تهران

برادران،شهید )مرکز شماره دو تهران 

(سهی
دیپلم1001398030413980512مرد17صبح
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پیشوا*سرویس و نگهداری خودرو 1912834817
مرکز شماره ده پیشوای ورامین 

(برادران،شهید قمی)
پایان دوره راهنمایی1601398030113980431مرد18عصر

ورامین *2برقکار ساختمان درجه 1922835793
مرکز شماره بیست و پنج  ورامین 

(برادران، شهید مفتح)
پایان دوره راهنمایی7001398030113981120مرد12عصر

نسیممدیریت عمومی1932835801
مرکز شماره بیست و هشت 

(دومنظوره)بهارستان
دیپلم481398030113980429مرد12عصر

ورامین*تعمیرکار ابزار دقیق 1942835812
مرکز شماره بیست و پنج  ورامین 

(برادران، شهید مفتح)
پایان دوره راهنمایی15401398030113990926مرد12عصر

ورامین(کارودانش)تعمیرکار تلفن همراه 1952835986
مرکز شماره بیست و پنج  ورامین 

(برادران، شهید مفتح)
پایان دوره راهنمایی1301398023013980409مرد12صبح

تهرانAUTO CADکارور 1962836676
برادران، شهید )مرکز شماره چهار تهران 

(بهرامی
1281398030113980419زن12عصر

 فوق دیپلم کامپیوتر 

،نقشه کشی، عمران یا 

تهراننصب، راه اندازی و تعمیر پکیج شوفاژ گازی1972837529
برادران،شهید )مرکز شماره دو تهران 

(سهی
1001398023013980424مرد14عصر

پایان دوره متوسطه 

پایان دوره )اول 

پایان دوره راهنمایی1301398023113980419زن14عصر(برادران)مرکز شماره هفده شهرری ری(کار و دانش)خیاط لباس های کشی 1982837622

1992837917
سازنده و نصاب در و پنجره با 

و شیشه دوجدارهUPVCپروفیل
تهران

برادران، شهید )مرکز شماره نه تهران 

(چمران
دیپلم2001398033013980527مرد12صبح

2002837936
نصب و تعمیر ماشین های لباسشویی 

سامسونگ
تهران

برادران،شهید )مرکز شماره دو تهران 

(سهی
دیپلم1001398023113980522مرد17عصر

2012837984
سازنده و نصاب در و پنجره با 

و شیشه دوجدارهUPVCپروفیل
تهران

برادران، شهید )مرکز شماره نه تهران 

(چمران
دیپلم2001398041113980624مرد12عصر

2022838043
لوله کش و نصاب دستگاه های حرارتی درجه 

2* 
تهران

برادران، شهید )مرکز شماره نه تهران 

(چمران
پایان دوره راهنمایی4961398051513981014مرد12صبح

2032838048
لوله کش و نصاب دستگاه های حرارتی درجه 

2* 
تهران

برادران، شهید )مرکز شماره نه تهران 

(چمران
پایان دوره راهنمایی4961398051513981014مرد12صبح

تهران *1ریخته گر درجه 2042838083
برادران، شهید )مرکز شماره نه تهران 

(چمران
پایان دوره  راهنمایی6341398041813980818مرد12یکسره

پیشوا *2برقکار ساختمان درجه 2052838131
مرکز شماره ده پیشوای ورامین 

(برادران،شهید قمی)
پایان دوره راهنمایی7001398030113981120مرد12عصر

پایان دوره راهنمائی2501398031213980523مرد12صبح(دومنظوره)مرکز شماره سی پردیس  پردیسکشتکار گلخانه های خاکی2062838137

پیشوا*مونتاژ کار و نصاب تابلوهای برق 2072838139
مرکز شماره ده پیشوای ورامین 

(برادران،شهید قمی)
پایان دوره راهنمایی4501398030113980821مرد12عصر

تهران(کار و دانش) 1بنای سفت کار درجه 2082838254
برادران، شهید )مرکز شماره نه تهران 

(چمران
2701398040413980624مرد12صبح

 5پنجم ابتدایی یا 

سال سابقه کاریا 

تهران(کار و دانش) 1بنای سفت کار درجه 2092838258
برادران، شهید )مرکز شماره نه تهران 

(چمران
2701398040413980624مرد12صبح

 5پنجم ابتدایی یا 

سال سابقه کاریا 
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تهرانسنگ کار2102838263
برادران، شهید )مرکز شماره نه تهران 

(چمران
پنجم ابتدایی1621398041113980609مرد12عصر

تهرانسنگ کار2112838308
برادران، شهید )مرکز شماره نه تهران 

(چمران
پنجم ابتدایی1621398041513980611مرد12عصر

تهرانSMAWجوشکارسازه های فوالدی با فرایند 2122838320
برادران، شهید )مرکز شماره نه تهران 

(چمران
پایان دوره راهنمایی4961398041113980909مرد12صبح

تهرانپرورش دهنده قارچ دکمه ای2132838340
برادران، شهید )مرکز شماره نه تهران 

(چمران
1651398041913980605مرد12صبح

پایان دوره اول 

پایان دوره  )متوسطه 

تهرانپرورش دهنده قارچ دکمه ای2142838345
برادران، شهید )مرکز شماره نه تهران 

(چمران
1651398060613980723مرد12صبح

پایان دوره اول 

پایان دوره  )متوسطه 

تهران *2درجه  (تنظیم کار موتور)تون اپ 2152838356
برادران، شهید )مرکز شماره نه تهران 

(چمران
پایان دوره راهنمایی4801398051313981108مرد12عصر

تهرانکشتکار گلخانه های هیدروپونیک2162838915
برادران، شهید )مرکز شماره نه تهران 

(چمران
2831398040413980627مرد12صبح

پایان دوره متوسطه 

پایان دوره )اول 

تهرانپرورش دهنده توت فرنگی2172838921
برادران، شهید )مرکز شماره نه تهران 

(چمران
پایان دوره راهنمائی1101398050313980613مرد12عصر

تهرانپرورش دهنده توت فرنگی2182838928
برادران، شهید )مرکز شماره نه تهران 

(چمران
پایان دوره راهنمائی1101398061613980724مرد12عصر

تهرانپرورش دهنده قارچ دکمه ای2192838945
برادران، شهید )مرکز شماره نه تهران 

(چمران
1651398041713980603مرد12صبح

پایان دوره اول 

پایان دوره  )متوسطه 

تهرانپرورش دهنده قارچ دکمه ای2202838956
برادران، شهید )مرکز شماره نه تهران 

(چمران
1651398060413980721مرد12صبح

پایان دوره اول 

پایان دوره  )متوسطه 

تهران *2فرزکار درجه 2212838964
برادران، شهید )مرکز شماره نه تهران 

(چمران
پایان دوره راهنمایی6881398052013981213مرد16صبح

تهرانمکاترونیک کار2222838972
برادران، شهید )مرکز شماره نه تهران 

(چمران
9641398041213980920مرد18یکسره

دیپلم یا دانش آموز 

پایه دوازدهم شاخه 

تهرانMATLABپردازش سیگنال با نرم افزار 2232838977
برادران، شهید )مرکز شماره نه تهران 

(چمران
فوق دیپلم فنی1561398050913980627مرد12صبح

تهران *(PT)ازمایشگر قطعات صنعتی با مایع نافذ 2242838990
برادران، شهید )مرکز شماره نه تهران 

(چمران
دیپلم1001398041913980515مرد18صبح

تهرانبازرس فنی جوش2252839000
برادران، شهید )مرکز شماره نه تهران 

(چمران
2061398051613980717مرد18صبح

فوق دیپلم تکنولوژی 

جوشکاری،بازرسی 

تهرانSMAWجوشکار لوله های فوالدی با فرایند2262839018
برادران، شهید )مرکز شماره نه تهران 

(چمران
پایان دوره راهنمایی4951398052213981126مرد18عصر

تهرانSOLID WORKSکار با نرم افزار2272839070
برادران، شهید )مرکز شماره نه تهران 

(چمران
فوق دیپلم فنی1001398052713980702مرد12عصر

تهرانSOLID WORKSکار با نرم افزار2282839080
برادران، شهید )مرکز شماره نه تهران 

(چمران
فوق دیپلم فنی1001398052713980702مرد12عصر
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تهران *2ماشین ابزار کار درجه  2292839088
برادران، شهید )مرکز شماره نه تهران 

(چمران
پایان دوره راهنمایی7201398043013981130مرد12صبح

2302839273
 E3جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی دستی 

) SMAW( )کار و دانش)
پاکدشت

برادران، )مرکز شماره شانزده پاکدشت 

(شهدای پاکدشت
پایان دوره راهنمایی2881398030713980624مرد12عصر

پاکدشت(کار و دانش) 1بنای سفت کار درجه 2312839502
برادران، )مرکز شماره شانزده پاکدشت 

(شهدای پاکدشت
2701398030613980510مرد12صبح

 5پنجم ابتدایی یا 

سال سابقه کاریا 

تهرانکمک متصدی متره و برآورد2322840653
برادران، )مرکز شماره پنج تهران 

(شهیدان مروتی
دیپلم1061398030113980505مرد10صبح

تهرانکمک متصدی متره و برآورد2332840674
برادران، )مرکز شماره پنج تهران 

(شهیدان مروتی
دیپلم1061398030113980424مرد10عصر

تهرانخواندن نقشه های اسکلت فلزی2342840708
برادران، )مرکز شماره پنج تهران 

(شهیدان مروتی
پایان دوره متوسطه921398030113980513مرد10عصر

تهرانخواندن نقشه های اسکلت فلزی2352840769
برادران، )مرکز شماره پنج تهران 

(شهیدان مروتی
پایان دوره متوسطه921398031413980605مرد10صبح

دماوند(مقدماتی)معرق کار چوب2362840792
مرکز شماره بیست و دو دماوند 

(خواهران)
پایان دوره راهنمائی6001398040813980904زن12صبح

شهر قدساندازه گیری و کنترل قطعات صنعتی2372841330
مرکز شماره بیست و نه شهرقدس 

(دومنظوره)
پایان متوسطه اول601398032513980415مرد12عصر

2382841449
مکانیک سیستم های سوخت رسانی خودرو 

های سبک
تهران

برادران، شهید )مرکز شماره نه تهران 

(چمران
دیپلم1921398050913980707مرد12صبح

رباط کریم *2تعمیرکار برق خودرو درجه 2392843163
مرکز شماره بیست رباط کریم 

(دومنظوره، نبی اکرم ص)
پایان دوره  راهنمایی4801398031113980707مرد12صبح

2402843183
 2تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه 

*
رباط کریم

مرکز شماره بیست رباط کریم 

(دومنظوره، نبی اکرم ص)
پایان دوره  راهنمایی7201398031913980912مرد13صبح

اندیشهحسابدار مالیاتی2412843321
شعبه شهری شماره یک مرکز شماره 

مرکز شماره ) (برادران)نوزده شهریار 
دیپلم1101398031113980412زن12صبح

اندیشهمیکروکنترلرها در روبوتیک2422843583
شعبه شهری شماره یک مرکز شماره 

مرکز شماره ) (برادران)نوزده شهریار 
دیپلم1221398032513980429زن12صبح

تجریشMATLABتحلیلگر داده با نرم افزار 2432843892
مرکز شماره بیست و یک تهران 

(دومنظوره، اقدسیه)
کاردانی فنی1701398031213980514زن12صبح

تجریشمتصدی کافی شاپ2442843942
مرکز شماره بیست و یک تهران 

(دومنظوره، اقدسیه)
1301398043013980605زن20عصر

پایان دوره متوسطه 

پایان دوره )اول 

تجریشآشپزی غذاهای فوری2452843946
مرکز شماره بیست و یک تهران 

(دومنظوره، اقدسیه)
دیپلم621398060613980626زن20عصر

2462844585
تکنسین پشتیبانی برنامه های کاربردی 

(ms)کاربران 
اندیشه

شعبه شهری شماره یک مرکز شماره 

مرکز شماره ) (برادران)نوزده شهریار 
فوق دیپلم کامپیوتر2281398032213980527زن12صبح

تهرانمتصدی متره و برآورد2472844742
برادران، شهید )مرکز شماره چهار تهران 

(بهرامی
کاردانی1041398031213980501مرد10صبح
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2482844743
نظارت بر اجرای اسکلت در ساختمان های 

بتنی
تهران

برادران، شهید )مرکز شماره چهار تهران 

(بهرامی
501398031213980431مرد10صبح

لیسانس عمران یا 

معماری

تهرانمدیریت اجرایی کارهای ساختمانی2492844744
برادران، شهید )مرکز شماره چهار تهران 

(بهرامی
فوق دیپلم عمران1201398031213980431مرد15یکسره

تهرانکاربر اتوماسیون اداری2502845447
برادران، )مرکز شماره پنج تهران 

(شهیدان مروتی
2301398031213980516مرد12عصر

پایان دوره اول 

پایان دوره )متوسطه 

تهران2کمک ارماتور بند درجه 2512846326
برادران، شهید )مرکز شماره چهار تهران 

(بهرامی
1531398041813980523مرد10صبح

پنجم ابتدایی یا بیسواد 

سال سابقه کار7با

تهران2کمک ارماتور بند درجه 2522846327
برادران، شهید )مرکز شماره چهار تهران 

(بهرامی
1531398031413980528مرد10عصر

پنجم ابتدایی یا بیسواد 

سال سابقه کار7با

تهران *2کمک قالب بند و کفراژ بند درجه 2532846341
برادران، شهید )مرکز شماره چهار تهران 

(بهرامی
1101398050813980620مرد12عصر

پنجم ابتدایی یا بیسواد 

سال سابقه کار7با

تهراناجرای سیستم مدیریت هوشمند ساختمان2542846504
برادران، شهید )مرکز شماره نه تهران 

(چمران
دیپلم641398031513980403مرد12صبح

تهرانکشتکار گلخانه های خاکی2552846652
برادران، شهید )مرکز شماره نه تهران 

(چمران
پایان دوره راهنمائی2501398031413980616مرد12عصر

تهرانپرورش دهنده قارچ دکمه ای2562846661
برادران، شهید )مرکز شماره نه تهران 

(چمران
1651398060213980801مرد12عصر

پایان دوره اول 

پایان دوره  )متوسطه 

تهران *2کمک نقاش ساختمان درجه 2572847781
برادران، شهید )مرکز شماره چهار تهران 

(بهرامی
1771398041713980528مرد12صبح

پنجم ابتدایی یا بیسواد 

سال سابقه کار7با

شهر قدس *2 درجه PLCکارور 2582847834
مرکز شماره بیست و نه شهرقدس 

(دومنظوره)
دیپلم2721398041113980631مرد12صبح

پایان دوره  راهنمایی4801398040113980822مرد12صبح(برادران)مرکز شماره نوزده شهریار شهریار *2تعمیرکار برق خودرو درجه 2592850375

1741398032513980503مرد12صبح(برادران)مرکز شماره یازده دماوند دماوند *2کمک بنای سفت کار درجه 2602851039
پنجم ابتدایی یا بیسواد 

سال سابقه کار7با

کهریزکتعمیرکاربرق خودرو2612851192
برادران، )مرکز شماره شش کهریزک 

(شهید رهبری
پایان راهنمایی4801398032013980917مرد15صبح

تهرانکاربرد رایانه و اینترنت در محیط کار2622851227
برادران، شهید )مرکز شماره چهار تهران 

(بهرامی
دیپلم901398051313980604مرد15صبح

تهرانکاربرد رایانه و اینترنت در محیط کار2632851230
برادران، شهید )مرکز شماره چهار تهران 

(بهرامی
دیپلم901398042013980522مرد15عصر

تهرانکاربرد رایانه و اینترنت در محیط کار2642851677
برادران، )مرکز شماره پنج تهران 

(شهیدان مروتی
دیپلم901398051313980609مرد10عصر

پایان دوره راهنمایی3001398041413980720مرد12صبح(برادران)مرکز شماره پانزده اسالمشهر اسالمشهرسرپرست بنایی2652852572

تهرانکاربر اتوماسیون اداری2662852643
برادران، )مرکز شماره پنج تهران 

(شهیدان مروتی
2301398051713980724مرد12عصر

پایان دوره اول 

پایان دوره )متوسطه 
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2672853587
سازنده و نصاب در و پنجره با 

و شیشه دوجدارهUPVCپروفیل
رباط کریم

مرکز شماره بیست رباط کریم 

(دومنظوره، نبی اکرم ص)
دیپلم2001398032513980509مرد12صبح

پایان دوره راهنمائی2501398032513980604مرد12عصر(دومنظوره)مرکز شماره سی پردیس  پردیسکشتکار گلخانه های خاکی2682854160

تهراننمونه سازی سریع با روش پرینت سه بعدی2692854388
برادران، شهید )مرکز شماره چهار تهران 

(بهرامی
دیپلم1501398052313980717زن12عصر

فوق دیپلم501398032613980409مرد24عصر(برادران)مرکز شماره هفده شهرری ریLSراه اندازی موتورهای القایی با کنترل دور 2702854852

تهرانسازنده زیورآالت چوبی2712854914
خواهران، پروین )مرکز شماره سه تهران 

(اعتصامی
پایان دوره راهنمایی1601398041513980528زن15صبح

تهرانمحرق کار ساقه گندم2722854919
خواهران، پروین )مرکز شماره سه تهران 

(اعتصامی
پایان دوره راهنمایی1001398052913980630زن15صبح

تهرانمشبک کار چوب2732854933
خواهران، پروین )مرکز شماره سه تهران 

(اعتصامی
پایان دوره راهنمایی1731398040413980523زن15صبح

تهرانحکاک چرم2742854940
خواهران، پروین )مرکز شماره سه تهران 

(اعتصامی
پایان دوره راهنمایی1501398052613980708زن15صبح

تهرانسفالگر با چرخ پایی و برقی2752854948
خواهران، پروین )مرکز شماره سه تهران 

(اعتصامی
پایان دوره راهنمایی3721398032613980709زن15صبح

تهران(ویترای  )نقاش شیشه های تزئینی 2762854956
خواهران، پروین )مرکز شماره سه تهران 

(اعتصامی
1301398042213980527زن15صبح

پایان دوره اول 

پایان دوره )متوسطه 

تهرانحجم ساز و نقش برجسته کار با گچ2772854961
خواهران، پروین )مرکز شماره سه تهران 

(اعتصامی
پایان دوره راهنمایی2101398052813980729زن15صبح

2782854972
سیم کشی مدارهای پایه ساختمان به صورت 

روکار
نسیم

مرکز شماره بیست و هشت 

(دومنظوره)بهارستان
پایان دوره راهنمایی1121398032613980602مرد14عصر

تهراننقاشی روی چرم2792854973
خواهران، پروین )مرکز شماره سه تهران 

(اعتصامی
پایان دوره راهنمایی3101398060213980904زن15صبح

تهرانتعمیر موتورخودرو بنزینی2802854986
برادران، شهید )مرکز شماره هفت تهران 

(مطهری
پایان دوره راهنمایی1301398032913980505مرد18عصر

تهران(گره متقارن)قالیباف ترکی 2812854987
خواهران، پروین )مرکز شماره سه تهران 

(اعتصامی
پایان دوره ابتدایی2701398041013980627زن15صبح

تهران(5S)ساماندهی محیط کار 2822855018
خواهران، پروین )مرکز شماره سه تهران 

(اعتصامی
فوق دیپلم501398040413980523زن15صبح

2832855020
سیم کشی مدارهای پایه ساختمان به صورت 

روکار
نسیم

مرکز شماره بیست و هشت 

(دومنظوره)بهارستان
پایان دوره راهنمایی1121398060313980813مرد14عصر

2842855036
سیم کشی مدارهای پایه ساختمان به صورت 

روکار
نسیم

مرکز شماره بیست و هشت 

(دومنظوره)بهارستان
پایان دوره راهنمایی1121398041613980609مرد14صبح

2852855043
سیم کشی مدارهای پایه ساختمان به صورت 

روکار
نسیم

مرکز شماره بیست و هشت 

(دومنظوره)بهارستان
پایان دوره راهنمایی1121398040513980527مرد14صبح
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تهران(5S)ساماندهی محیط کار 2862855045
خواهران، پروین )مرکز شماره سه تهران 

(اعتصامی
فوق دیپلم501398040313980522زن15صبح

تهرانPowerPointارائه مطلب با 2872855140
خواهران، پروین )مرکز شماره سه تهران 

(اعتصامی
پایان دوره ابتدایی161398052813980612زن15صبح

تهران*شلوار دوز  2882855221
خواهران، پروین )مرکز شماره سه تهران 

(اعتصامی
دیپلم1081398032713980426زن15صبح

تهرانمانتو دوز2892855239
خواهران، پروین )مرکز شماره سه تهران 

(اعتصامی
2001398042913980626زن15صبح

پایان دوره متوسطه 

پایان دوره )اول 

تهرانWordکاروری 2902855613
خواهران، پروین )مرکز شماره سه تهران 

(اعتصامی
سوم راهنمایی501398053013980801زن15صبح

تهرانE1جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 2912856154
برادران،شهید )مرکز شماره دو تهران 

(سهی
پایان دوره راهنمایی1001398032713980424مرد12صبح

پایان دوره راهنمایی901398032913980419زن12صبح(دومنظوره)مرکز شماره سی پردیس  پردیسمعرق کار کاشی و سرامیک2922856715

پایان دوره راهنمایی1301398042013980623زن12صبح(دومنظوره)مرکز شماره سی پردیس  پردیسسازنده ملیله کاغذی2932856724

تجریشPythonبرنامه نویسی 2942856782
مرکز شماره بیست و یک تهران 

(دومنظوره، اقدسیه)
دیپلم کامپیوتر801398032713980520زن15صبح

2952857165
بهداشت وایمنی در ‘رعایت الزامات سالمت

محیط کار بهداشت و ایمنی
پایان دوره راهنمایی541398042013980513زن12صبح(دومنظوره)مرکز شماره سی پردیس  پردیس

تهران(5S)ساماندهی محیط کار 2962857270
خواهران، پروین )مرکز شماره سه تهران 

(اعتصامی
فوق دیپلم501398042213980609زن15صبح

تهران(سطح مقدماتی)KABکارآفرینی با رویکرد 2972857279
برادران، شهید )مرکز شماره چهار تهران 

(بهرامی
پایان دوره اول متوسطه501398040113980423مرد20صبح

تهران(سطح مقدماتی)KABکارآفرینی با رویکرد 2982857281
برادران، شهید )مرکز شماره چهار تهران 

(بهرامی
پایان دوره اول متوسطه501398040113980422مرد20صبح

تهران(5S)ساماندهی محیط کار 2992857288
خواهران، پروین )مرکز شماره سه تهران 

(اعتصامی
فوق دیپلم501398042313980610زن15صبح

تهران(5S)ساماندهی محیط کار 3002857308
خواهران، پروین )مرکز شماره سه تهران 

(اعتصامی
فوق دیپلم501398042213980602زن15صبح

فیروزکوه*سرویس و نگهداری خودرو 3012857315
شعبه شماره دو مرکز شماره یازده 

مرکزشماره بیست و ) (برادران)دماوند
پایان دوره راهنمایی1601398040113980514مرد12صبح

تهران(سطح مقدماتی)KABکارآفرینی با رویکرد 3022857343
برادران، شهید )مرکز شماره چهار تهران 

(بهرامی
پایان دوره اول متوسطه501398032913980426مرد20عصر

تهرانWordکاروری 3032857455
خواهران، پروین )مرکز شماره سه تهران 

(اعتصامی
سوم راهنمایی501398061613980714زن15صبح

تهران206تعمیر موتوروگیربکس و دیفرانسیل پژو3042858402
برادران،شهید )مرکز شماره دو تهران 

(سهی
پایان راهنمایی321398032913980417مرد17عصر
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تهران206تعمیر موتوروگیربکس و دیفرانسیل پژو3052858427
برادران،شهید )مرکز شماره دو تهران 

(سهی
پایان راهنمایی321398041913980505مرد17عصر

تهران206تعمیر موتوروگیربکس و دیفرانسیل پژو3062858449
برادران،شهید )مرکز شماره دو تهران 

(سهی
پایان راهنمایی321398050713980526مرد17عصر

تهران206تعمیر موتوروگیربکس و دیفرانسیل پژو3072858475
برادران،شهید )مرکز شماره دو تهران 

(سهی
پایان راهنمایی321398052813980613مرد17عصر

3082858493
گیربکس و دیفرانسیل پژو ‘تعمیر موتور

پارس و سمند‘405
تهران

برادران،شهید )مرکز شماره دو تهران 

(سهی
پایان راهنمایی321398052413980612مرد17عصر

تهران206تعمیر موتوروگیربکس و دیفرانسیل پژو3092858502
برادران،شهید )مرکز شماره دو تهران 

(سهی
پایان راهنمایی321398061613980703مرد17عصر

تهرانراننده پایه یک3102858898
برادران، شهید )مرکز شماره هفت تهران 

(مطهری
پایان دوره راهنمایی1281398042313980528مرد7صبح

تهرانراننده پایه یک3112858901
برادران، شهید )مرکز شماره هفت تهران 

(مطهری
پایان دوره راهنمایی1281398052913980707مرد7صبح

تهرانراننده پایه یک3122858903
برادران، شهید )مرکز شماره هفت تهران 

(مطهری
پایان دوره راهنمایی1281398041813980523مرد7صبح

تهرانراننده پایه یک3132858905
برادران، شهید )مرکز شماره هفت تهران 

(مطهری
پایان دوره راهنمایی1281398052413980702مرد7صبح

تهرانراننده پایه یک3142858908
برادران، شهید )مرکز شماره هفت تهران 

(مطهری
پایان دوره راهنمایی1281398050313980623مرد7عصر

تهرانرودوز سنتی الحاقی3152860267
خواهران، پروین )مرکز شماره سه تهران 

(اعتصامی
پایان دوره راهنمایی1211398040113980507زن15عصر

تهرانرودوز سنتی الحاقی3162860275
خواهران، پروین )مرکز شماره سه تهران 

(اعتصامی
پایان دوره راهنمایی1211398050813980617زن15عصر

تهران(گره متقارن)قالیباف ترکی 3172860288
خواهران، پروین )مرکز شماره سه تهران 

(اعتصامی
پایان دوره ابتدایی2701398040113980627زن15عصر

ورامینSMAWجوشکارسازه های فوالدی با فرایند 3182860506
مرکز شماره بیست و پنج  ورامین 

(برادران، شهید مفتح)
پایان دوره راهنمایی4961398051113980914مرد12صبح

ورامین(تلفنی)نصب سیستم های اعالم سرقت 3192860541
مرکز شماره بیست و پنج  ورامین 

(برادران، شهید مفتح)
پایان دوره راهنمایی641398042113980718مرد12صبح

ورامین(کار و دانش) 2برقکار صنعتی درجه 3202860640
مرکز شماره بیست و پنج  ورامین 

(برادران، شهید مفتح)
راهنمایی10901398061013990507مرد12صبح

3212860856
بهداشت وایمنی در ‘رعایت الزامات سالمت

محیط کار بهداشت و ایمنی
پایان دوره راهنمایی541398041813980512مرد12صبح(دومنظوره)مرکز شماره سی پردیس  پردیس

دیپلم2721398040213980709مرد12عصر(برادران)مرکز شماره یازده دماوند دماوند *2 درجه PLCکارور 3222861533

پایان دوره  راهنمایی4801398040213980927مرد12عصر(برادران)مرکز شماره یازده دماوند دماوند *2تعمیرکار برق خودرو درجه 3232861547



حداقل تحصیالتپایان دورهشروع دورهزمان آموزشجنسیتظرفیتنوبت آموزشینام مرکزشهرنام دورهکد دورهردیف

دوره های آموزشی مراکز ثابت و دولتی : 1جدول شماره 

پایان دوره راهنمایی4961398042013981022مرد14عصر(برادران)مرکز شماره یازده دماوند دماوندSMAWجوشکارسازه های فوالدی با فرایند 3242861565

1001398040413980506مرد12صبح(برادران)مرکز شماره یازده دماوند دماوندنصب، راه اندازی و تعمیر پکیج شوفاژ گازی3252861595
پایان دوره متوسطه 

پایان دوره )اول 

دیپلم1001398041213980508مرد12عصر(برادران)مرکز شماره هفده شهرری ری *(PT)ازمایشگر قطعات صنعتی با مایع نافذ 3262861887

3272861949
ازمایشگر قطعات صنعتی با ذرات مغناطیسی 

(MT)* 
دیپلم1201398050913980620مرد12عصر(برادران)مرکز شماره هفده شهرری ری

دیپلم2721398040213980631مرد12عصر(برادران)مرکز شماره هفده شهرری ری *2 درجه PLCکارور 3282861959

پایان دوره راهنمایی1601398040213980522مرد18صبح(برادران)مرکز شماره پانزده اسالمشهر اسالمشهر*سرویس و نگهداری خودرو 3292861991

کاردانی601398040213980418مرد12صبح(برادران)مرکز شماره هفده شهرری ریکار با درایورهای صنعتی3302862005

3312862053
 با LOGOبرنامه نویسی رله برنامه پذیر 

دستورات پایه
پایان دوره راهنمایی801398041913980513مرد12صبح(برادران)مرکز شماره هفده شهرری ری

تهران(5S)ساماندهی محیط کار 3322862099
خواهران، پروین )مرکز شماره سه تهران 

(اعتصامی
فوق دیپلم501398042413980611زن15صبح

دماوند2هویه کار پارچه درجه 3332862125
مرکز شماره بیست و دو دماوند 

(خواهران)
پایان دوره راهنمایی1001398040813980522زن12صبح

دماوند(ویترای  )نقاش شیشه های تزئینی 3342862144
مرکز شماره بیست و دو دماوند 

(خواهران)
1301398040813980609زن12صبح

پایان دوره اول 

پایان دوره )متوسطه 

تهرانکاربرد رایانه و اینترنت در محیط کار3352862328
برادران، )مرکز شماره پنج تهران 

(شهیدان مروتی
دیپلم901398040213980423زن12یکسره

تهرانE1جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 3362862942
برادران، شهید )مرکز شماره یک تهران 

(مهمانچی
پایان دوره راهنمایی1001398041813980604مرد12صبح

3372863075
 بانرم افزار PCBطراحی نقشه های 

Altium Designer
تهران

برادران، شهید )مرکز شماره نه تهران 

(چمران
821398040313980426مرد12صبح

فوق دیپلم برق و 

کامپیوتر



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

مراقبت و زیبایی گل فروشی نوژا3 ط130قیطریه بلوار اندرزگو تقاطع بلوارکاوه پ22202644سیده لیال قطاریماه لیلی1

2425271686الهام احدیالیا2
کوچه -کوچه اول - ابتدای خیبان ولیعصر- شهرستان ابهر-استان زنجان 

4561877373:کد پستی13پالک -امامی
امور مالی و بازرگانی

2425271686الهام احدیالیا3
کوچه -کوچه اول - ابتدای خیبان ولیعصر- شهرستان ابهر-استان زنجان 

4561877373:کد پستی13پالک -امامی
فناوری اطالعات

5411949فرح رستمیزرین کمند4
 ط سوم 14خ ازگل خ صدرنژآد نبش گلچین شمالی ساختمان اجالس پ

31واحد
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی3 واحد 6چیتگر شهرک گلستان بلوار امیر کبیر خیابان بنفشه پالک 44729776سوسن خالقی اوصانلوسوسن5

صنایع پوشاکشاهین دژ خیابان معلم شمالی نرسیده به خیابان هفده شهریور4230286اقدس بهاری زاده کشاورخواهران- شهرزاد6

(دوختهای سنتی)صنایع دستی شاهین دژ خیابان معلم شمالی نرسیده به خیابان هفده شهریور4230286اقدس بهاری زاده کشاورخواهران- شهرزاد7

76509742مرضیه زالنوریسرای عروس نوین8
- طبقه زیرین جانبو - روبروی مخابرات - بلوار امام خمینی - رودهن 

واحد جنوبی - 912پالک 
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی3 واحد 2 طبقه bاشرفی اصفهانی باغچه پونک ساختمان مجلل 44447247منصوره سلمانیسیمای یاسمن9

مراقبت و زیباییخیابان انقالب- ساوه2217436مریم محمدی فرزانهارنیکا10

مراقبت و زیبایی8 واحد108پاسدارا م ملت خ قلیچ خانی پ9391716221الهام قطبلیان11

صنایع پوشاکشهریار ، خ ولیعصر ، خ محسنی65253796مریم رضائی کلجساره شهریار 12

65247316سیده ربابه شاهمیریشاهمیری13
روبروی مدرسه - خ شهید محسنی – (ره)میدان امام خمینی-  ولیعصر

4ط - ساختمان مهیار-معلم 
صنایع پوشاک

65247316سیده ربابه شاهمیریشاهمیری14
روبروی مدرسه - خ شهید محسنی – (ره)میدان امام خمینی-  ولیعصر

4ط - ساختمان مهیار-معلم 
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

امور مالی و بازرگانیاسکیپادرایانه-ساختمان سبز-جنب رستوران ولیعصر-خ ولیعصر-شهریار65220613محمدرضا نقیبیاسکیپاد15

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

فناوری اطالعاتاسکیپادرایانه-ساختمان سبز-جنب رستوران ولیعصر-خ ولیعصر-شهریار65220613محمدرضا نقیبیاسکیپاد16

65253677محمدرضا شاهمیریپیام سیستم17
- خیابان حاج اسماعیلی - روبروی بانک کشاورزی- ولیعصر . خ- شهریار 

آموزشگاه پیام سیستم- 3مجتمع نوآوران 
امور مالی و بازرگانی

65253677محمدرضا شاهمیریپیام سیستم18
- خیابان حاج اسماعیلی - روبروی بانک کشاورزی- ولیعصر . خ- شهریار 

آموزشگاه پیام سیستم- 3مجتمع نوآوران 
فناوری اطالعات

عمرانط فوقانی لوازم خانگی سامسونگ- ابتدای خ ولیعصر-شهریار65284930زهرا پیازابادیفنی شهریار19

امور مالی و بازرگانیط فوقانی لوازم خانگی سامسونگ- ابتدای خ ولیعصر-شهریار65284930زهرا پیازابادیفنی شهریار20

فناوری اطالعاتط فوقانی لوازم خانگی سامسونگ- ابتدای خ ولیعصر-شهریار65284930زهرا پیازابادیفنی شهریار21

عمران620پ -نرسیده به میدان دهه فجر-خ ولیعصر -شهریار65223489گلناز کمالیفنی کمالی22

امور مالی و بازرگانی620پ -نرسیده به میدان دهه فجر-خ ولیعصر -شهریار65223489گلناز کمالیفنی کمالی23

خدمات آموزشی620پ -نرسیده به میدان دهه فجر-خ ولیعصر -شهریار65223489گلناز کمالیفنی کمالی24

فناوری اطالعات620پ -نرسیده به میدان دهه فجر-خ ولیعصر -شهریار65223489گلناز کمالیفنی کمالی25

مراقبت و زیباییشهریار ک حاج اسماعیلی مجتمع قصر طبقه همکف65221793صنم کیان ارثیایراندخت شهریار26

مراقبت و زیبایی20شهریار خیابان ولی عصر  کوچه شهید زهرایی  پ65244960لیال رضائییلدا27

65228100آذر  محسنی هنر شهر یار28
ساختمان -کوچه رودکی-چهارراه مخابرات-خیابان ولیعصر-شهریار

آموزشگاه مراقبت وزی-4واحد- طبقه دوم-صادقیانی
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی5شهریار خیابان ولی عصر روبروی پارک کودک کو جه شهید زمانپور پ65225680مائده خانم رجبیپرستوی شهریار29



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

مراقبت و زیبایی122پالک - کوچه گلپونه - خیابان ولیعصر- شهریار 65224340اعظم ملک محمدیگلچین شهریار'30

مراقبت و زیبایی69پ- کوچه ثمری - خ ولیعصر -شهریار65224219کبری عسگریصدن31

امور مالی و بازرگانیمجتمع قصر-کوچه شهید اسماعیلی-خ ولیعصر-شهریار65228331فاطمه کبیری فرکبیری  شهریار32

فناوری اطالعاتمجتمع قصر-کوچه شهید اسماعیلی-خ ولیعصر-شهریار65228331فاطمه کبیری فرکبیری  شهریار33

65270039فریده المعیآتیه شهریار34
پالک - بعد ازکوچه رودکی-بعد ازچهار راه مخابرات- خ ولیعصر -شهریار

2طبقه 159
فناوری اطالعات

65221138سید کمال الدین سعیدیتعاونی پیشرو رایانه35
خیابان ولیعصر روبروی بانک سپه بست گلپونه ساختمان تیبا طبقه -شهریار

اول
الکترونیک

65221138سید کمال الدین سعیدیتعاونی پیشرو رایانه36
خیابان ولیعصر روبروی بانک سپه بست گلپونه ساختمان تیبا طبقه -شهریار

اول
امور مالی و بازرگانی

65221138سید کمال الدین سعیدیتعاونی پیشرو رایانه37
خیابان ولیعصر روبروی بانک سپه بست گلپونه ساختمان تیبا طبقه -شهریار

اول
خدمات آموزشی

65221138سید کمال الدین سعیدیتعاونی پیشرو رایانه38
خیابان ولیعصر روبروی بانک سپه بست گلپونه ساختمان تیبا طبقه -شهریار

اول
فناوری اطالعات

65221138سید کمال الدین سعیدیتعاونی پیشرو رایانه39
خیابان ولیعصر روبروی بانک سپه بست گلپونه ساختمان تیبا طبقه -شهریار

اول
گردشگری

65221138سید کمال الدین سعیدیتعاونی پیشرو رایانه40
خیابان ولیعصر روبروی بانک سپه بست گلپونه ساختمان تیبا طبقه -شهریار

اول
هنرهای تجسمی

66836686هما صدیق زادهبهناز یزد41
نوا خ دامپزشکی نبش رودکی ساختمان آموزشگاه مراقبت زیبایی بهناز 

4 واحد2ط 59پ
مراقبت و زیبایی

صنایع پوشاک4شهریار خیابان انقالب روبروی بانک سینا ساختمان شباهتگ  طبقه 65256207زیبا خوئینیستاره طالیی شهریار42

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 4شهریار خیابان انقالب روبروی بانک سینا ساختمان شباهتگ  طبقه 65256207زیبا خوئینیستاره طالیی شهریار43

مراقبت و زیبایی3 متری ناتهای خیابان شهیدبغدادی پ 20ا-صادقیه-باغستان9120936125صغری ملک محمدیگلشن هنر44

مراقبت و زیبایی26چهارراه مخابرات خ بهشتی غربی پ -خ ولیعصر- شهریار9192017511الماس شهریار45



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

65266063زهرا عظیمیمهتاب شهر46
شهریار خیابان ولیعصر انتهای خیابان ثمری کوجه سپهر درب اول پالک 

77
صنایع پوشاک

65266063زهرا عظیمیمهتاب شهر47
شهریار خیابان ولیعصر انتهای خیابان ثمری کوجه سپهر درب اول پالک 

77
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

امور مالی و بازرگانی11واحد -3طبقه-بلوار رسول اکرم مجتمع رسول اکرم 65265563ساناز فراهانیبشارت نوین48

فناوری اطالعات11واحد -3طبقه-بلوار رسول اکرم مجتمع رسول اکرم 65265563ساناز فراهانیبشارت نوین49

صنایع پوشاکجنب پست بانک- خ رجایی-نصیرآباد- شهریار9362533395صدیقه بیژنی ناطقعطر ارغوان50

(دوختهای سنتی)صنایع دستی جنب پست بانک- خ رجایی-نصیرآباد- شهریار9362533395صدیقه بیژنی ناطقعطر ارغوان51

65171530روح انگیز عزیزاللهیگالیول اردبیل52
سرآسیاب جاده مالرد روبروی خیابان امام خمینی نرسیده به خ معلم جنب 

آزمایشگاه نوآوران
صنایع پوشاک

مراقبت و زیبایی13پ2توحید شمالی بهستان 4اندیشه فاز65355925مینا قلیچ خانی چیرورییاس بندرعباس53

مراقبت و زیبایی70خیابان شهدا کوچه افشار پالک 6623510408فرزانه رزاقیتوتیا54

55932112شیرین خاکبازشیما55
شهرری خ فدائیان اسالم نرسیده به میدان شهرری خ فیضی خ ش قدمی 

292پ 
صنایع پوشاک

مراقبت و زیبایی-286پ -خ ش دکترآیت(جویبار)خ ش محمدعلی قاسم زاده -نارمک77917662فرحناز حاتمیصدف شرق56

33471365لیال جمالبانو جمال57
پ -روبروی طالفروشی- بین چ اول دو دوم -خ کلهر-  شهرک مسعودیه

265-
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی10 واحد 101پالک - بین مهران و بهنام - بلوار آیت اله کاشانی 44097112فاطمه آذرگشپقصر ماه پیشونی58

44482460فاطمه اسددریچشم آهو59
خ اشرفی اصفهانی باغ فیض خ باهنر روبه روی جانبوخ صفاکوچه 

۲طبقه اول واحد۱۰سباپالک 
مراقبت و زیبایی

9380183054زهره مرادی زیارتآلماء خراسان60
تهران شهریار میدان امام خمینی خیابان انقالب محرم علی شیخ لر پال ک 

2 بلوک 3
صنایع پوشاک

الکترونیک35پالک - خ شهید حمید اقبال - خ  رشادت - سعادت آباد 91008410بهرام صفری مرمتیپلی تکنیک 61

برق35پالک - خ شهید حمید اقبال - خ  رشادت - سعادت آباد 91008410بهرام صفری مرمتیپلی تکنیک 62



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

تاسیسات35پالک - خ شهید حمید اقبال - خ  رشادت - سعادت آباد 91008410بهرام صفری مرمتیپلی تکنیک 63

کنترل و ابزار دقیق35پالک - خ شهید حمید اقبال - خ  رشادت - سعادت آباد 91008410بهرام صفری مرمتیپلی تکنیک 64

فناوری ارتباطات35پالک - خ شهید حمید اقبال - خ  رشادت - سعادت آباد 91008410بهرام صفری مرمتیپلی تکنیک 65

مکانیک35پالک - خ شهید حمید اقبال - خ  رشادت - سعادت آباد 91008410بهرام صفری مرمتیپلی تکنیک 66

امور مالی و بازرگانی35پالک - خ شهید حمید اقبال - خ  رشادت - سعادت آباد 91008410بهرام صفری مرمتیپلی تکنیک 67

خدمات آموزشی35پالک - خ شهید حمید اقبال - خ  رشادت - سعادت آباد 91008410بهرام صفری مرمتیپلی تکنیک 68

فناوری اطالعات35پالک - خ شهید حمید اقبال - خ  رشادت - سعادت آباد 91008410بهرام صفری مرمتیپلی تکنیک 69

گردشگری35پالک - خ شهید حمید اقبال - خ  رشادت - سعادت آباد 91008410بهرام صفری مرمتیپلی تکنیک 70

هتلداری35پالک - خ شهید حمید اقبال - خ  رشادت - سعادت آباد 91008410بهرام صفری مرمتیپلی تکنیک 71

هنرهای تجسمی35پالک - خ شهید حمید اقبال - خ  رشادت - سعادت آباد 91008410بهرام صفری مرمتیپلی تکنیک 72

هنرهای نمایشی35پالک - خ شهید حمید اقبال - خ  رشادت - سعادت آباد 91008410بهرام صفری مرمتیپلی تکنیک 73

خدمات تغذیه ای35پالک - خ شهید حمید اقبال - خ  رشادت - سعادت آباد 91008410بهرام صفری مرمتیپلی تکنیک 74

ساختمان35پالک - خ شهید حمید اقبال - خ  رشادت - سعادت آباد 91008410بهرام صفری مرمتیپلی تکنیک 75

معماری35پالک - خ شهید حمید اقبال - خ  رشادت - سعادت آباد 91008410بهرام صفری مرمتیپلی تکنیک 76

خدمات حقوقی35پالک - خ شهید حمید اقبال - خ  رشادت - سعادت آباد 91008410بهرام صفری مرمتیپلی تکنیک 77



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

کنترل و ابزار دقیق13واحد3ط47میدان فردوسی خ ایرانشهر روبروی مسجدجلیلی ساختمان 88326475ایوب سرداری رادپارس ایده78

برق2شهریار خ ولیعصر بلوار انقالب جنب بانک ملی س شباهنگ ط65244248غالمحسین عکافالکتروفن نوین79

کنترل و ابزار دقیق2شهریار خ ولیعصر بلوار انقالب جنب بانک ملی س شباهنگ ط65244248غالمحسین عکافالکتروفن نوین80

خدمات آموزشی2شهریار خ ولیعصر بلوار انقالب جنب بانک ملی س شباهنگ ط65244248غالمحسین عکافالکتروفن نوین81

مراقبت و زیبایی5پالک - جنب وانت بار ولیعصر - بلوار رزمندگان - کهنز - شهریار 65267680اکرم مسرت بچه میروفا82

65284945لیال غالمیسامیه83
- 3طبقه  - 10شهریار خیابان شهید بهشتی غربی مجتمع آسمان پالک 

6واحد 
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیباییشهر یار خیابان معلم جنب سوپر مارکت یکتا طبقه زیر زمین65254588میترا مومنی سهرابنازپری84

مراقبت و زیباییواحد یک-3روبروی نسیم -خ یادگارامام-شهرک مصطفی خمینی-شهریار9126713327بنیس85

66616567آذر قشالقینیلوفر زیبا86
 متری شمشمیری خ جواد ملکی نبش ک 20تهران مهرآباد جنوبی خ 

1پاکزاد پالک
مراقبت و زیبایی

الکترونیک3تهران میدان رسالت کوچه آژنگ پالک 77245950آرش درخشانی زادهدرخشان87

برق3تهران میدان رسالت کوچه آژنگ پالک 77245950آرش درخشانی زادهدرخشان88

تاسیسات3تهران میدان رسالت کوچه آژنگ پالک 77245950آرش درخشانی زادهدرخشان89

عمران3تهران میدان رسالت کوچه آژنگ پالک 77245950آرش درخشانی زادهدرخشان90

کنترل و ابزار دقیق3تهران میدان رسالت کوچه آژنگ پالک 77245950آرش درخشانی زادهدرخشان91

مکانیک3تهران میدان رسالت کوچه آژنگ پالک 77245950آرش درخشانی زادهدرخشان92

خدمات آموزشی3تهران میدان رسالت کوچه آژنگ پالک 77245950آرش درخشانی زادهدرخشان93

امور مالی و بازرگانی54 واحد 5شریعتی نبش خ دولت  برج نگین قلهک طبقه 22001440انوش شیخ کاظمهاخانه طراحان94

فناوری اطالعات54 واحد 5شریعتی نبش خ دولت  برج نگین قلهک طبقه 22001440انوش شیخ کاظمهاخانه طراحان95

گردشگری54 واحد 5شریعتی نبش خ دولت  برج نگین قلهک طبقه 22001440انوش شیخ کاظمهاخانه طراحان96



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

ساختمان54 واحد 5شریعتی نبش خ دولت  برج نگین قلهک طبقه 22001440انوش شیخ کاظمهاخانه طراحان97

معماری54 واحد 5شریعتی نبش خ دولت  برج نگین قلهک طبقه 22001440انوش شیخ کاظمهاخانه طراحان98

66023806ملکتاج شیروانیزیتون نوین99
- کوچه بیات - بعد از خیابان طوس - خیابان جیحون - خیابان آزادی 

سرای محل زنجان جنوبی
صنایع پوشاک

66023806ملکتاج شیروانیزیتون نوین100
- کوچه بیات - بعد از خیابان طوس - خیابان جیحون - خیابان آزادی 

سرای محل زنجان جنوبی
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

66023806ملکتاج شیروانیزیتون نوین101
- کوچه بیات - بعد از خیابان طوس - خیابان جیحون - خیابان آزادی 

سرای محل زنجان جنوبی
صنایع چرم، پوست، خز

مراقبت و زیبایی۲خیابان اطالعات پاساژ پایتخت طبقه اول واحد ۱اندیشه فاز 65520388فاطمه  گرجیماه مهربان102

65528305سوسن قدمیاریقصر اندیشه مرکزی103
- ابتدای خ دنیا مالی سمت راست ساختمان آرامش- اندیشه1فاز -شهریار

درب اول- طبقه دوم 
مراقبت و زیبایی

65535706نسرین مهدی همدانینگین هستی اندیشه104
اندیشه فاز یک بین خیابان دوم و سوم غربی نبش کوچه گلچین ساختمان 

5تندیس طبقه دوم واحد 
صنایع پوشاک

65535706نسرین مهدی همدانینگین هستی اندیشه105
اندیشه فاز یک بین خیابان دوم و سوم غربی نبش کوچه گلچین ساختمان 

5تندیس طبقه دوم واحد 
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

65553907آذر دل هنرنورا بانو106
خیابان ولیعصرجنب اموزشگاه ناصر - خ گلستان- اندیشه3فاز -شهریار

مجتمع گاستان اموزشگاه نورا بانو
صنایع پوشاک

65553907آذر دل هنرنورا بانو107
خیابان ولیعصرجنب اموزشگاه ناصر - خ گلستان- اندیشه3فاز -شهریار

مجتمع گاستان اموزشگاه نورا بانو
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

(بافت)صنایع دستی  طبقه زیرزمین28 اندیشه قطعه 3فاز 65565004شهناز مرادیاننخستین108

صنایع پوشاک طبقه زیرزمین28 اندیشه قطعه 3فاز 65565004شهناز مرادیاننخستین109

فناوری اطالعات طبقه زیرزمین28 اندیشه قطعه 3فاز 65565004شهناز مرادیاننخستین110

هنرهای تجسمی طبقه زیرزمین28 اندیشه قطعه 3فاز 65565004شهناز مرادیاننخستین111

(دوختهای سنتی)صنایع دستی  طبقه زیرزمین28 اندیشه قطعه 3فاز 65565004شهناز مرادیاننخستین112

فرش طبقه زیرزمین28 اندیشه قطعه 3فاز 65565004شهناز مرادیاننخستین113



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

65528270زهرا حفظی کوزه کنانآرین نو114
روبروی - 688/25پالک - خیابان شاهد غربی - اندیشه فاز یک 

طبقه دوم- نمایشگاه اتومبیل اندیشه 
صنایع پوشاک

65528270زهرا حفظی کوزه کنانآرین نو115
روبروی - 688/25پالک - خیابان شاهد غربی - اندیشه فاز یک 

طبقه دوم- نمایشگاه اتومبیل اندیشه 
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

65566400صفورا گلشاهی حسینیسوگل نو116
- مجتمع اداری نگارستان -  راه میالد 4- بلوار آزادی -  اندیشه 3فاز 

30واحد - Bبلوک 
صنایع پوشاک

65566400صفورا گلشاهی حسینیسوگل نو117
- مجتمع اداری نگارستان -  راه میالد 4- بلوار آزادی -  اندیشه 3فاز 

30واحد - Bبلوک 
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

صنایع خودرو48اندیشه ضلع شمالی میدان آزادی پالک 65561114لیال احمدیمهندسین پرسپولیس118

مکانیک48اندیشه ضلع شمالی میدان آزادی پالک 65561114لیال احمدیمهندسین پرسپولیس119

امور مالی و بازرگانی48اندیشه ضلع شمالی میدان آزادی پالک 65561114لیال احمدیمهندسین پرسپولیس120

فناوری اطالعات48اندیشه ضلع شمالی میدان آزادی پالک 65561114لیال احمدیمهندسین پرسپولیس121

ساختمان48اندیشه ضلع شمالی میدان آزادی پالک 65561114لیال احمدیمهندسین پرسپولیس122

معماری48اندیشه ضلع شمالی میدان آزادی پالک 65561114لیال احمدیمهندسین پرسپولیس123

مراقبت و زیبایی90 نرسیده به پمپ بنزین بهر خیابان اصلی دست چپ پالک 3ورودی فاز 65563660بیتا  تیرداتبانوی آریایی124

عمراناندیشه فاز یک بین ارغوان اول و دوم مجتنع بهمن طبقه ی سوم65526466سهیال باباگپخلیج رایانه125

امور مالی و بازرگانیاندیشه فاز یک بین ارغوان اول و دوم مجتنع بهمن طبقه ی سوم65526466سهیال باباگپخلیج رایانه126

فناوری اطالعاتاندیشه فاز یک بین ارغوان اول و دوم مجتنع بهمن طبقه ی سوم65526466سهیال باباگپخلیج رایانه127

65569367مهناز  مرادیان کاخ128
 طبقه پائین 10 خیابان نرگس شرقی جنب پلیس  باضافه 3اندیشه فاز 

56خانه ملت پ  
مراقبت و زیبایی

65546999اکرم  شکرانیماهرخ بانو129
آموزشگاه  - 4پالک  - 21مریم - بلوار یاس شمالی - فاز دو اندیشه 

ماهرخ بانو
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی39فاز سه اندیشه خیابان ولی عصر بازار بوستان پالک 65552187اعظم نورائی مطلقایران چهر برتر130



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

مراقبت و زیبایی5سی متری شورا خیابان استقالل ارغوان هفتم پالک - شهر قدس 46889065صغری دمرچلیمروارید شهر اندیشه131

فناوری اطالعاتغیر فعال2623536610اهورا132

65536513گلنار شهمارزادهگل اندیشه133
 -4طبقه - مجتمع پدر  - (ارغوان هشتم )-  غربی 8خ - فاز یک اندیشه 

8 واحد 
مراقبت و زیبایی

65107585فرهاد جعفرپناهعلی134
طبقه دوم بانک - خیابان مینا - بلوار رسول اکرم مالرد - مارلیک - کرج 

7پالک - ملت 
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی4 خ فردوسی غربی خ رودکی شمالی پ3اندیشه فاز 65554640شهناز نوری شمس آبادآیسا135

2623560315خورشید تابان136
واحد -35پ - کوی بعثت-خ بعثت-چهارراه میالد-  اندیشه3فاز -شهریار

زیرزمین
صنایع پوشاک

2623560315خورشید تابان137
واحد -35پ - کوی بعثت-خ بعثت-چهارراه میالد-  اندیشه3فاز -شهریار

زیرزمین
هنرهای تجسمی

65573771مروانه مهدوی کوتنائیآتوسا بانو138
- چهارراه باهنر جنوبی - بلوار دکتر غریب - شهرک صدف - اندیشه 

روبروی درب ورودی دبستان صدف
صنایع پوشاک

صنایع خودرو7و6واحد -طبقه دوم-مجتمع تجاری کسری-  اندیشه1فاز -شهریار65522574سید رضا آتشکارنیکان صنعت139

برق7و6واحد -طبقه دوم-مجتمع تجاری کسری-  اندیشه1فاز -شهریار65522574سید رضا آتشکارنیکان صنعت140

مراقبت و زیباییساختمان کیمیا-نبش شاهد غربی-  اندیشه1فاز -شهریار2623536767گریماتور141

65516998لیال شریفی آراستک142
ضلع جنوب غربی میدان معلم  _خ ارغوان هشتم غربی  _اندیشه فاز یک 

208پالک  _
مراقبت و زیبایی

65569402صغری قربانزاد گوهریشایسته نو ین143
- 1بن بست - اقاقیای شمالی- خ شهید چمران- 7محله - 3فاز -اندیشه

13پ - 64قطعه 
مراقبت و زیبایی

صنایع پوشاک212 اندیشه شهرک کوثر خیابان ارشاد جنب بازار روز کوثر پالک 2فاز65545196مریم آرزومندیفائقه بانو144

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 212 اندیشه شهرک کوثر خیابان ارشاد جنب بازار روز کوثر پالک 2فاز65545196مریم آرزومندیفائقه بانو145

مراقبت و زیباییبت آرا146



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

9123620900اعظم نجفی یزدیگلبان شهریار147
واحد - طبقه دوم   - Aبلوک - پاساژ ارم - ورودی فاز - فاز یک اندیشه 

10
صنایع پوشاک

9123620900اعظم نجفی یزدیگلبان شهریار148
واحد - طبقه دوم   - Aبلوک - پاساژ ارم - ورودی فاز - فاز یک اندیشه 

10
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

مراقبت و زیبایی3 غربی پالک 11بلوار ولیعصر نبش الله - خادم آباد شهریار - باغستان 48619858پروانه اخباریالماس سفید149

مراقبت و زیباییطبقه همکف - 212پالک -نبش کوچه  پور زرگری -خ ایران 33512640فرحناز ربانیآیین وصال150

برق1بلوار اداری فدک ط اول واحد -  اندیشه 1فاز- شهریار 65516877علیرضا نظری توداریمبین رایانه151

تاسیسات1بلوار اداری فدک ط اول واحد -  اندیشه 1فاز- شهریار 65516877علیرضا نظری توداریمبین رایانه152

امور مالی و بازرگانی1بلوار اداری فدک ط اول واحد -  اندیشه 1فاز- شهریار 65516877علیرضا نظری توداریمبین رایانه153

فناوری اطالعات1بلوار اداری فدک ط اول واحد -  اندیشه 1فاز- شهریار 65516877علیرضا نظری توداریمبین رایانه154

هنرهای تجسمی6پ -42نبش م -خ چمن شرقی-خ آیت -م نبوت77920269حمیده خاجه وند آبی155

مراقبت و زیبایی73خ پیروزی انتهای خ پرستارروبروی تاکسیرانی گلهاخ شهرابی پ33060835زهرا معصومی مهوارآذین دخت156

مدیریت صنایع21م خراسان مقابل مدرسه راهنمایی ش نامجو ک ش دهلوی پ 33725131حسین لطفی زادهآزرم 157

امور مالی و بازرگانی21م خراسان مقابل مدرسه راهنمایی ش نامجو ک ش دهلوی پ 33725131حسین لطفی زادهآزرم 158

خدمات آموزشی21م خراسان مقابل مدرسه راهنمایی ش نامجو ک ش دهلوی پ 33725131حسین لطفی زادهآزرم 159

فناوری اطالعات21م خراسان مقابل مدرسه راهنمایی ش نامجو ک ش دهلوی پ 33725131حسین لطفی زادهآزرم 160

گردشگری21م خراسان مقابل مدرسه راهنمایی ش نامجو ک ش دهلوی پ 33725131حسین لطفی زادهآزرم 161

44360086فاطمه صفرپورخانومی162
 - 2ط - 2پ- ساختمان آرشام  - 6نبش خ - خ ولیعصر - مترو صادقیه 

واحد جنوبی
مراقبت و زیبایی



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

(بافت)صنایع دستی 11 پ 5/24پیروزی خ پنجم نیروی هوایی دور فلکه اول نبش فرعی 77484749مریم دهقانیآینده سازان163

صنایع پوشاک11 پ 5/24پیروزی خ پنجم نیروی هوایی دور فلکه اول نبش فرعی 77484749مریم دهقانیآینده سازان164

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 11 پ 5/24پیروزی خ پنجم نیروی هوایی دور فلکه اول نبش فرعی 77484749مریم دهقانیآینده سازان165

فرش11 پ 5/24پیروزی خ پنجم نیروی هوایی دور فلکه اول نبش فرعی 77484749مریم دهقانیآینده سازان166

مراقبت و زیبایی2 ط اول واحد 619 پ 36 و37 متری اول بین خ 15 افسریه 33845847فهیمه نجاراسمانیآیینه شهر 167

امور مالی و بازرگانی557نارمک م رسالت ابتدای خ سمنگان پ77192771رؤیا فرهمندنیااستعداددرخشان168

خدمات آموزشی557نارمک م رسالت ابتدای خ سمنگان پ77192771رؤیا فرهمندنیااستعداددرخشان169

(بافت)صنایع دستی 557نارمک م رسالت ابتدای خ سمنگان پ77192771رؤیا فرهمندنیااستعداددرخشان170

صنایع پوشاک557نارمک م رسالت ابتدای خ سمنگان پ77192771رؤیا فرهمندنیااستعداددرخشان171

فناوری اطالعات557نارمک م رسالت ابتدای خ سمنگان پ77192771رؤیا فرهمندنیااستعداددرخشان172

مراقبت و زیبایی557نارمک م رسالت ابتدای خ سمنگان پ77192771رؤیا فرهمندنیااستعداددرخشان173

هنرهای تجسمی557نارمک م رسالت ابتدای خ سمنگان پ77192771رؤیا فرهمندنیااستعداددرخشان174

بهداشت و ایمنی557نارمک م رسالت ابتدای خ سمنگان پ77192771رؤیا فرهمندنیااستعداددرخشان175

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 557نارمک م رسالت ابتدای خ سمنگان پ77192771رؤیا فرهمندنیااستعداددرخشان176

فرش557نارمک م رسالت ابتدای خ سمنگان پ77192771رؤیا فرهمندنیااستعداددرخشان177

خدمات تغذیه ای557نارمک م رسالت ابتدای خ سمنگان پ77192771رؤیا فرهمندنیااستعداددرخشان178

مراقبت و زیبایی8م هفت حوض خ جانبازان غربی ک صفایی ک ایزدی پ88414572نسرین افشاراصل گل179

77878724رباب الک ونداعتماد180
،مجاور تاالر 9تهران،تهرانپارس،مابین سه راه و فلکه اول تهرانپارس،پ

یاران محمد
طال و جواهرسازی

77878724رباب الک ونداعتماد181
،مجاور تاالر 9تهران،تهرانپارس،مابین سه راه و فلکه اول تهرانپارس،پ

یاران محمد
صنایع پوشاک

77878724رباب الک ونداعتماد182
،مجاور تاالر 9تهران،تهرانپارس،مابین سه راه و فلکه اول تهرانپارس،پ

یاران محمد
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

مراقبت و زیبایی ط همکف47پاکدشت بلوار شهدای رحیمی انتهای خ سرو هفتم پ 36042823اکرم فیاضی فاروجیآدنیس183



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

44964909اعظم دهخدائیکیمیاگر184
ورودی - مرکز تجاری مریم - 12پ - نبش جنت آباد جنوبی- کاشانی 

112 واحد 3بی ط
صنایع غذایی

44964909اعظم دهخدائیکیمیاگر185
ورودی - مرکز تجاری مریم - 12پ - نبش جنت آباد جنوبی- کاشانی 

112 واحد 3بی ط
خدمات آموزشی

44964909اعظم دهخدائیکیمیاگر186
ورودی - مرکز تجاری مریم - 12پ - نبش جنت آباد جنوبی- کاشانی 

112 واحد 3بی ط
گردشگری

44964909اعظم دهخدائیکیمیاگر187
ورودی - مرکز تجاری مریم - 12پ - نبش جنت آباد جنوبی- کاشانی 

112 واحد 3بی ط
هنرهای تجسمی

44964909اعظم دهخدائیکیمیاگر188
ورودی - مرکز تجاری مریم - 12پ - نبش جنت آباد جنوبی- کاشانی 

112 واحد 3بی ط
بهداشت و ایمنی

44964909اعظم دهخدائیکیمیاگر189
ورودی - مرکز تجاری مریم - 12پ - نبش جنت آباد جنوبی- کاشانی 

112 واحد 3بی ط
صنایع چرم، پوست، خز

44964909اعظم دهخدائیکیمیاگر190
ورودی - مرکز تجاری مریم - 12پ - نبش جنت آباد جنوبی- کاشانی 

112 واحد 3بی ط
خدمات تغذیه ای

صنایع خودرو۲ طبقه دوم واحد ۱جنت آباد جنوبی نبش الله شرقی پالک  44409156فاطمه نعیمینعیمی191

امور مالی و بازرگانی۲ طبقه دوم واحد ۱جنت آباد جنوبی نبش الله شرقی پالک  44409156فاطمه نعیمینعیمی192

خدمات آموزشی۲ طبقه دوم واحد ۱جنت آباد جنوبی نبش الله شرقی پالک  44409156فاطمه نعیمینعیمی193

فناوری اطالعات۲ طبقه دوم واحد ۱جنت آباد جنوبی نبش الله شرقی پالک  44409156فاطمه نعیمینعیمی194

ساختمان۲ طبقه دوم واحد ۱جنت آباد جنوبی نبش الله شرقی پالک  44409156فاطمه نعیمینعیمی195

معماری۲ طبقه دوم واحد ۱جنت آباد جنوبی نبش الله شرقی پالک  44409156فاطمه نعیمینعیمی196

خدمات حقوقی۲ طبقه دوم واحد ۱جنت آباد جنوبی نبش الله شرقی پالک  44409156فاطمه نعیمینعیمی197

44338820مرضیه عابدپورراهبرد198
جنب بانک توسعه -ضلع شمال شرقی میدان-فلکه اول شهران-تهران

2ط-111پ-تعاون
امور مالی و بازرگانی



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

44338820مرضیه عابدپورراهبرد199
جنب بانک توسعه -ضلع شمال شرقی میدان-فلکه اول شهران-تهران

2ط-111پ-تعاون
خدمات آموزشی

44338820مرضیه عابدپورراهبرد200
جنب بانک توسعه -ضلع شمال شرقی میدان-فلکه اول شهران-تهران

2ط-111پ-تعاون
فناوری اطالعات

44338820مرضیه عابدپورراهبرد201
جنب بانک توسعه -ضلع شمال شرقی میدان-فلکه اول شهران-تهران

2ط-111پ-تعاون
گردشگری

44338820مرضیه عابدپورراهبرد202
جنب بانک توسعه -ضلع شمال شرقی میدان-فلکه اول شهران-تهران

2ط-111پ-تعاون
ساختمان

44338820مرضیه عابدپورراهبرد203
جنب بانک توسعه -ضلع شمال شرقی میدان-فلکه اول شهران-تهران

2ط-111پ-تعاون
معماری

مراقبت و زیبایی14 غربی خیابان جزایری پ29تهران محمدعلی جناح نبش خیابان 44214941ملیحه رابطیرابطی204

44207672زهری توکلمجلل205
بلوار مرزداران،نرسیده به سه راه آریافر،جنب درمانگاه مرزداران،پالک 

 طبقه دوم4،واحد106
صنایع غذایی

44207672زهری توکلمجلل206
بلوار مرزداران،نرسیده به سه راه آریافر،جنب درمانگاه مرزداران،پالک 

 طبقه دوم4،واحد106
خدمات آموزشی

44207672زهری توکلمجلل207
بلوار مرزداران،نرسیده به سه راه آریافر،جنب درمانگاه مرزداران،پالک 

 طبقه دوم4،واحد106
صنایع پوشاک

44207672زهری توکلمجلل208
بلوار مرزداران،نرسیده به سه راه آریافر،جنب درمانگاه مرزداران،پالک 

 طبقه دوم4،واحد106
فناوری اطالعات

44207672زهری توکلمجلل209
بلوار مرزداران،نرسیده به سه راه آریافر،جنب درمانگاه مرزداران،پالک 

 طبقه دوم4،واحد106
گردشگری

44207672زهری توکلمجلل210
بلوار مرزداران،نرسیده به سه راه آریافر،جنب درمانگاه مرزداران،پالک 

 طبقه دوم4،واحد106
هتلداری

44207672زهری توکلمجلل211
بلوار مرزداران،نرسیده به سه راه آریافر،جنب درمانگاه مرزداران،پالک 

 طبقه دوم4،واحد106
هنرهای تجسمی

44207672زهری توکلمجلل212
بلوار مرزداران،نرسیده به سه راه آریافر،جنب درمانگاه مرزداران،پالک 

 طبقه دوم4،واحد106
بهداشت و ایمنی

44207672زهری توکلمجلل213
بلوار مرزداران،نرسیده به سه راه آریافر،جنب درمانگاه مرزداران،پالک 

 طبقه دوم4،واحد106
هنرهای تزئینی



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

44207672زهری توکلمجلل214
بلوار مرزداران،نرسیده به سه راه آریافر،جنب درمانگاه مرزداران،پالک 

 طبقه دوم4،واحد106
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

44207672زهری توکلمجلل215
بلوار مرزداران،نرسیده به سه راه آریافر،جنب درمانگاه مرزداران،پالک 

 طبقه دوم4،واحد106
خدمات تغذیه ای

مراقبت و زیبایی1واحد 26 پالک 33میدان صادقیه پل فردوس خ پروانه جنوبی کوچه 44126027نسرین مطهریآوین216

مراقبت و زیباییجدید17و 1608تهران بلوار مرزداران خ سپهر نبش زاگرس شرقی پ44282521شهره ملک محمدیبانو آریس 217

44060075رباب حسن پور نیکچهآی تک نو218
 طبقه 1تهران صادقیه کاشانی ابتدای جنت آباد نبش کوچه پاستور پالک 

اول
مراقبت و زیبایی

فناوری اطالعات3واحد - 2پالک- خ تقدیری - پشت بانک- صادقیه 44951680علی قربانی شمشادسراایران پردازان219

ساختمان3واحد - 2پالک- خ تقدیری - پشت بانک- صادقیه 44951680علی قربانی شمشادسراایران پردازان220

صنایع غذایی7 واحد 4 ، ساختمان نگین ، طبقه 12جنت آباد جنوبی،خ 44444631انسیه حافظی گلآراناب221

خدمات آموزشی7 واحد 4 ، ساختمان نگین ، طبقه 12جنت آباد جنوبی،خ 44444631انسیه حافظی گلآراناب222

هنرهای تجسمی7 واحد 4 ، ساختمان نگین ، طبقه 12جنت آباد جنوبی،خ 44444631انسیه حافظی گلآراناب223

بهداشت و ایمنی7 واحد 4 ، ساختمان نگین ، طبقه 12جنت آباد جنوبی،خ 44444631انسیه حافظی گلآراناب224

خدمات تغذیه ای7 واحد 4 ، ساختمان نگین ، طبقه 12جنت آباد جنوبی،خ 44444631انسیه حافظی گلآراناب225

66039587خانم باال حضوری کنازهبانو احمدپور226
 117تهران آزادی خ بهبودی روبروی سه راه مستعانیه نبش پیتزا روز پ

زنگ دوم ط اول
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی ط سوم20 واحد 2خ آیت اله کاشانی نبش خ مهران پ 44040148سمیرا افکاری قره مسجدآراشید227

22085234فرحناز اخالقیارکیده228
 شهرک غرب بلوار شهید فرحزادی ایثار کوهسار شهرک تامین اجتماعی 

17بعد از مجتمع پارس الکتریک خ سهند بلوک
صنایع پوشاک



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

22114645فاطمه گیاه پوربانوی بهشت229
تهران سعادت آباد میدان سرو بلوار پاکنژاد شمالی خ پیام روبروی شهروند 

20تقاطع اول سمت راست پ17بهرود خ 
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی5 واحد 3 ساختمان آرشام  طیقه 6متری 12بلوار فردوس خ ولیعصر نبش 44034453ناهید صیادی پورآرسی230

مراقبت و زیبایی1واحد  - 10پ -  شرقی 5کوچه -خ معین -چهار دیواری - پونک 77553257مهین نظریابر سفید231

77254596شهناز الیاسیالیاسی232
بن - ارشی . خ- خیابان سمنگان -  متری غربی 46خیابان - نارمک 

واحد یک- پالک یک - بست شهید مالکی 
صنایع پوشاک

77254596شهناز الیاسیالیاسی233
بن - ارشی . خ- خیابان سمنگان -  متری غربی 46خیابان - نارمک 

واحد یک- پالک یک - بست شهید مالکی 
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

صنایع پوشاک133متری امام خمینی ایستگاه شیشه بری  خ شهداپالک20اسالمشهر خ 56120385عزیزه چمانی چراغ تپهچمانی234

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 133متری امام خمینی ایستگاه شیشه بری  خ شهداپالک20اسالمشهر خ 56120385عزیزه چمانی چراغ تپهچمانی235

44816992ناهید جاهدی دانالوآوای باران 236
 ۱ متری اول پالک۱۰کوچه(شاهین شمالی)همت غرب،بلوارکبیری طامه

طبقه دوم٣واحد
خدمات آموزشی

44816992ناهید جاهدی دانالوآوای باران 237
 ۱ متری اول پالک۱۰کوچه(شاهین شمالی)همت غرب،بلوارکبیری طامه

طبقه دوم٣واحد
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی41تهران خیابان جمالزاده شمالی ک صالحی پ66421163فاطمه کویهخوش چهره238

مراقبت و زیباییستارخان ساختمان کیش نرسیده به خسرو جنوبی ضلع شرقی طبقه اول44202010سیمین محمدباقریپارمیدا239

خدمات آموزشی233 ستارخان شادمان نرسیده به چهارراه نصرت پ66510250فرنگیس حسنی درخشندهسیمای درخشنده240

مراقبت و زیبایی233 ستارخان شادمان نرسیده به چهارراه نصرت پ66510250فرنگیس حسنی درخشندهسیمای درخشنده241



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

صنایع غذایی طبقه اول77 پالک13تهران ستارخان پاتریس روبروی کوچه66905022افسانه دهنورپیوند نوین242

خدمات آموزشی طبقه اول77 پالک13تهران ستارخان پاتریس روبروی کوچه66905022افسانه دهنورپیوند نوین243

صنایع پوشاک طبقه اول77 پالک13تهران ستارخان پاتریس روبروی کوچه66905022افسانه دهنورپیوند نوین244

هتلداری طبقه اول77 پالک13تهران ستارخان پاتریس روبروی کوچه66905022افسانه دهنورپیوند نوین245

هنرهای تجسمی طبقه اول77 پالک13تهران ستارخان پاتریس روبروی کوچه66905022افسانه دهنورپیوند نوین246

بهداشت و ایمنی طبقه اول77 پالک13تهران ستارخان پاتریس روبروی کوچه66905022افسانه دهنورپیوند نوین247

خدمات تغذیه ای طبقه اول77 پالک13تهران ستارخان پاتریس روبروی کوچه66905022افسانه دهنورپیوند نوین248

صنایع پوشاک3واحد1 طبقه 5 آیت اله کاشانی ایستگاه اتوبوس شاهین الله یکم پ44058884ناهید نعیمی بناء پیشهآموختار249

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 3واحد1 طبقه 5 آیت اله کاشانی ایستگاه اتوبوس شاهین الله یکم پ44058884ناهید نعیمی بناء پیشهآموختار250

مراقبت و زیبایی1 واحد21تهران ستارخان خ حبیب الهی نبش هشتم دریانو پالک 66525881هنگامه اعالئیبانواعالیی251

66616567پروین قشالقیآی سودا 252
 متری شمشیری  خ جواد ملکی ک پاکزاد 20تهران مهرآباد جنوبی خ 

1پالک
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی4پالک - اول کوی مهران - بطرف شهر زیبا - خیابان  آیت اله کاشانی 44076710مرضیه ایران پور ادیبیادیبی253

مراقبت و زیبایی20 پ1تهران شهرک قدس بلوار پاک نژاد چهارراه دریا ساختمان نیما 88695232منیژه ناصریسارمه254

صنایع پوشاک46 متری امیری نرسیده به سینما جی کوچه سیالخوری پالک 16تهران 66602467ربابه شیری زاده کمریتماشا255

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 46 متری امیری نرسیده به سینما جی کوچه سیالخوری پالک 16تهران 66602467ربابه شیری زاده کمریتماشا256

صنایع پوشاکط زیرزمین1455م رسالت ابتدای ش مدنی پ 77890133فیروزه قاضی زاده اسالمیایران پارس257
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(دوختهای سنتی)صنایع دستی ط زیرزمین1455م رسالت ابتدای ش مدنی پ 77890133فیروزه قاضی زاده اسالمیایران پارس258

مراقبت و زیبایی1 ط 20 پالک 6میدان پونک بولوار همیال خیابان چهار باغ  کوچه44428962منصوره هاشمی سراب قنبرسافر259

مراقبت و زیبایی105 واحد 1مجتمع نگین ط - 1پالک - خ سمیه غربی - شهران 44304914منصوره توکلیارزنده 260

مراقبت و زیبایی2ط 64پ(گلشنی)تهرانپارس خ فرجام بین عادل و زرین 77701082مهوش مسکینیباران261

مراقبت و زیبایی2 ط1تهران میدان توحید خ نصرت غربی خ زاهدی بن بست گلشن پ66597232بهناز ارباب زادهبه رو262

مراقبت و زیبایی9پیروزی خ نبردخ فرزانه ک دوستکام نبش ک متولی پ 33795334زهره نظیفیباران سعادت263

44447717نسرین السادات داوریارژنگ264
بلوار اشرفی اصفهانی خ شهیدمخبری ضلع جنوب غربی میدان عدل نبش 

7 واحد16کوچه کاظمی پ
عمران

44447717نسرین السادات داوریارژنگ265
بلوار اشرفی اصفهانی خ شهیدمخبری ضلع جنوب غربی میدان عدل نبش 

7 واحد16کوچه کاظمی پ
خدمات آموزشی

44447717نسرین السادات داوریارژنگ266
بلوار اشرفی اصفهانی خ شهیدمخبری ضلع جنوب غربی میدان عدل نبش 

7 واحد16کوچه کاظمی پ
فناوری اطالعات

44447717نسرین السادات داوریارژنگ267
بلوار اشرفی اصفهانی خ شهیدمخبری ضلع جنوب غربی میدان عدل نبش 

7 واحد16کوچه کاظمی پ
هنرهای تجسمی

44447717نسرین السادات داوریارژنگ268
بلوار اشرفی اصفهانی خ شهیدمخبری ضلع جنوب غربی میدان عدل نبش 

7 واحد16کوچه کاظمی پ
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

44447717نسرین السادات داوریارژنگ269
بلوار اشرفی اصفهانی خ شهیدمخبری ضلع جنوب غربی میدان عدل نبش 

7 واحد16کوچه کاظمی پ
معماری

36026270یزدان متقی پورانتخاب برتر270
 15کوچه جماران -نرسیده به فلکه ساعت- خیابان مطهری-پاکدشت 

25شماره 
خدمات آموزشی
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36026270یزدان متقی پورانتخاب برتر271
 15کوچه جماران -نرسیده به فلکه ساعت- خیابان مطهری-پاکدشت 

25شماره 
فناوری اطالعات

36026270یزدان متقی پورانتخاب برتر272
 15کوچه جماران -نرسیده به فلکه ساعت- خیابان مطهری-پاکدشت 

25شماره 
هنرهای تجسمی

36026270یزدان متقی پورانتخاب برتر273
 15کوچه جماران -نرسیده به فلکه ساعت- خیابان مطهری-پاکدشت 

25شماره 
بهداشت و ایمنی

660441026شهال میرزائی رضائیتندوز274
کوچه - متری جی21نرسیده به -خیابان طوس-بلوار استادمعین-خ آزادی

22پالک -شهید شاهمحمدی
صنایع پوشاک

660441026شهال میرزائی رضائیتندوز275
کوچه - متری جی21نرسیده به -خیابان طوس-بلوار استادمعین-خ آزادی

22پالک -شهید شاهمحمدی
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

86093258شیرین شاه حسینیسپند276
تهران میدان سلماس خ فتحی شقاقی غربی روبروی بانک تجارت پالک 

7 واحد4 ط121
مراقبت و زیبایی

77696729زهرا چمن آرابانو چمن آرا277
-6پ -ک ش احمد رنجبر- متری ش اشراقی27-ایستگاه سبالن -دماوند

1 ط 
صنایع پوشاک

صنایع خودرو۲خیابان بهبودی نرسیده به چهار راه صالحیان کوی ارشاد پالک 66507716خیراله پرهامستارخان 278

برق۲خیابان بهبودی نرسیده به چهار راه صالحیان کوی ارشاد پالک 66507716خیراله پرهامستارخان 279

کنترل و ابزار دقیق۲خیابان بهبودی نرسیده به چهار راه صالحیان کوی ارشاد پالک 66507716خیراله پرهامستارخان 280

مکانیک۲خیابان بهبودی نرسیده به چهار راه صالحیان کوی ارشاد پالک 66507716خیراله پرهامستارخان 281

گردشگری۲خیابان بهبودی نرسیده به چهار راه صالحیان کوی ارشاد پالک 66507716خیراله پرهامستارخان 282

مراقبت و زیبایی ط دوم216اول نیروی هوایی بعد از حسینیه خوانساریها پ 77464411شعله زندیبانو زندی283

صنایع پوشاک197پ (چهارراه نصرت) خ آزادی خ بهبودی66036635طاهره حیدروند قلیچیبهرامی284

44171618مریم زینعلیافشید285
 ( قدیم6/8) 2خیابان آیت اله کاشانی بلوار آسیا خیابان  شربیانی پالک

1واحد
مراقبت و زیبایی
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مراقبت و زیباییواحد همکف-13پ -پیام آوران -فرصت -متری انقالب15-افسزیه33187309-مرضیه طاهریبانو ستایش286

66614497سیمین دخت میاندشتینازنین نو287
 متری شمشیری روبروی پارک نبش مسیح 20تهران مهرآباد جنوبی خ 

1خواه پالک
صنایع پوشاک

44464880طاهره ارجعلیالهام288
 اتوبان نیایش بین جنت آباد و شاهین گذر بازار جنت بعد از بازار شاهد 

2 واحد1 ط1سوم پ
صنایع پوشاک

44464880طاهره ارجعلیالهام289
 اتوبان نیایش بین جنت آباد و شاهین گذر بازار جنت بعد از بازار شاهد 

2 واحد1 ط1سوم پ
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

صنایع پوشاک485میدان افسریه مسعودیه خ مظاهر خ ترکاشوندپ  33877810اشرف تقی میرزابانومحمودی290

مراقبت و زیبایی2 واحد5آریاشهر ستاری نبش بنفشه44432305اعظم پوررسول اقچه کندیاناهید291

صنایع غذایی1 ط 28خ پیروزی خ پرستار الدن غربی خ زهره وند پ 77477541مژگان نظریبانو نظری292

خدمات آموزشی1 ط 28خ پیروزی خ پرستار الدن غربی خ زهره وند پ 77477541مژگان نظریبانو نظری293

هنرهای تجسمی1 ط 28خ پیروزی خ پرستار الدن غربی خ زهره وند پ 77477541مژگان نظریبانو نظری294

بهداشت و ایمنی1 ط 28خ پیروزی خ پرستار الدن غربی خ زهره وند پ 77477541مژگان نظریبانو نظری295

خدمات تغذیه ای1 ط 28خ پیروزی خ پرستار الدن غربی خ زهره وند پ 77477541مژگان نظریبانو نظری296

صنایع پوشاک53پونک بلوار عدل خیابان علیقلی نژاد پالک 44412840مریم نوریایده297

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 53پونک بلوار عدل خیابان علیقلی نژاد پالک 44412840مریم نوریایده298

فناوری اطالعات۲ پالک ۲کوچه شهید جوزانی کهن طبقه - شادمهر 66027334افسانه اقبال نیاپیام شاهد 299

66022975زهرا رمضانی پور کلیدسرپارسی پوشان 300
تهران خیابان هاشمی نرسیده به یادگار امام روبروی بانک مهر اقتصاد 

 طبقه اول950پالک 
(بافت)صنایع دستی 

66022975زهرا رمضانی پور کلیدسرپارسی پوشان 301
تهران خیابان هاشمی نرسیده به یادگار امام روبروی بانک مهر اقتصاد 

 طبقه اول950پالک 
صنایع پوشاک

66022975زهرا رمضانی پور کلیدسرپارسی پوشان 302
تهران خیابان هاشمی نرسیده به یادگار امام روبروی بانک مهر اقتصاد 

 طبقه اول950پالک 
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 
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66022975زهرا رمضانی پور کلیدسرپارسی پوشان 303
تهران خیابان هاشمی نرسیده به یادگار امام روبروی بانک مهر اقتصاد 

 طبقه اول950پالک 
فرش

66036826آذر حیدری نجارپدیده شهر304
خ آزادی خ استاد معین تقاطع هاشمی غربی  جنب فروشگاه  کیمیا 

1197پالک
مراقبت و زیبایی

22871898سیمین آشوریبانوآشوری 305
وشریعتی خ (ارس باران)ضلع شمال غربی پل سیدخندان حدفاصل بین جلفا

5واحد5شقاقی جنب نانوایی سنگکی پالک 
صنایع پوشاک

22871898سیمین آشوریبانوآشوری 306
وشریعتی خ (ارس باران)ضلع شمال غربی پل سیدخندان حدفاصل بین جلفا

5واحد5شقاقی جنب نانوایی سنگکی پالک 
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیباییفاقد مکان2144331297عفت طربیاکسیر307

44091051اعظم حاجی عباسعلیسرای زیبایی308
 ط اول 53فلکه دوم صادقیه آیت اله کاشانی بلوار فردوس خ ولیعصر پ 

غربی
خدمات آموزشی

44091051اعظم حاجی عباسعلیسرای زیبایی309
 ط اول 53فلکه دوم صادقیه آیت اله کاشانی بلوار فردوس خ ولیعصر پ 

غربی
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی1082تهران امام خمینی بین کارون و جیحون پ66894496فاطمه مسعودیپردیس مهر310

صنایع پوشاک ط زیرزمین66تهران شهرآراء نبش نیایش کوچه ابوذر پ66520020مریم ایمانلوبابونه311

(دوختهای سنتی)صنایع دستی  ط زیرزمین66تهران شهرآراء نبش نیایش کوچه ابوذر پ66520020مریم ایمانلوبابونه312

65153431طیبه هوشنگیرنگین کمان شهریار313
مجتمع -بعد از دبیرستان دخترانه دکتر حسابی- خ دکتر حسابی- مارلیک

9واحد - 3نگین 
صنایع پوشاک

65153431طیبه هوشنگیرنگین کمان شهریار314
مجتمع -بعد از دبیرستان دخترانه دکتر حسابی- خ دکتر حسابی- مارلیک

9واحد - 3نگین 
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

66034495مریم  ضیاءسعیدیخجسته315
 18تهران خ آزادی روبروی دانشگاه صنعتی شریف خ دکتر هوشیار پالک 

طبقه دوم
مراقبت و زیبایی

77274627منیژه طالبیبانو روشنایی316
 3 ط 411خ دردشت پایین تر از مترو نرسیده به چ گلبرگ نبش اولیایی پ 

7و6واحد 
مراقبت و زیبایی

فناوری اطالعات216پاکدشت پشت شهرداری بلوار آموزش و پرورش پ 36042305مسیح اله متقی پوربسطامی317
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صنایع پوشاک439پالک 17مارلیک دکترحسابی بین دخانچی واطلس بن بست 65119331پروین زارع خاتونیخاتون318

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 439پالک 17مارلیک دکترحسابی بین دخانچی واطلس بن بست 65119331پروین زارع خاتونیخاتون319

مراقبت و زیبایی ط اول191خ پیروزی خ نبرد شما لی    پاسدار گمنام پ 33109093سهیال زمانیبانو زمانی320

مراقبت و زیبایی ط همکف واحدیک8تهران خ شمشیری جنب مخابرات کوچه امین پالک 66619453زهرا دلیلدلیل321

مراقبت و زیبایی22 پ11آیت اله کاشانی کوی شاهین خ پیامبر خ جهاد اکبر کوچه 44070386فرحناز ورکیانیبانوورکیانی322

مراقبت و زیبایی43مسیل باخترم تسلیحات ک سبزعلی پ 77825132صغری هنرمندبانوهنرمند323

صنایع غذایی۱ واحد۱۸بلوار اشرفی اصفهانی خ خجسته پور خ کاشفی نیک پالک44042214فروغ موثقیبانو وزیری324

خدمات آموزشی۱ واحد۱۸بلوار اشرفی اصفهانی خ خجسته پور خ کاشفی نیک پالک44042214فروغ موثقیبانو وزیری325

هنرهای تجسمی۱ واحد۱۸بلوار اشرفی اصفهانی خ خجسته پور خ کاشفی نیک پالک44042214فروغ موثقیبانو وزیری326

بهداشت و ایمنی۱ واحد۱۸بلوار اشرفی اصفهانی خ خجسته پور خ کاشفی نیک پالک44042214فروغ موثقیبانو وزیری327

خدمات تغذیه ای۱ واحد۱۸بلوار اشرفی اصفهانی خ خجسته پور خ کاشفی نیک پالک44042214فروغ موثقیبانو وزیری328

44202489فاطمه کرمانیبانوکرمانی329
 15تهران فلکه دوم صادقیه خ خسرو بلوار شهدای صادقیه شمالی نبش خ 

1 ط 1 واحد49پ
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی3یشوا میدان امام خیا بان امام کوچه شهید کار خانه پالک36729932اشرف حسینی فعالآذرگون330

88333643مهشید مافیتیدی331
باالتر از خیابان فاطمی خیابان فکوری خ صالحی بن -تهران کارگر شمالی

 طبقه اول5بست مینو پ 
مراقبت و زیبایی

صنایع پوشاکغربی2ط288راه کوکاکوالجنب بیمه اجتماعی پ4خ پیروزی بعداز77476731رقیه برازنده خدمتبرازنده خدمت332
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(دوختهای سنتی)صنایع دستی غربی2ط288راه کوکاکوالجنب بیمه اجتماعی پ4خ پیروزی بعداز77476731رقیه برازنده خدمتبرازنده خدمت333

طال و جواهرسازی واحد همکف10تهران خ آزادی ابتای حبیب الهی کوچه اختراعی پ66027671علی قاسمی برجستهزرگر334

مراقبت و زیبایی972م شهداخ پیروزی مقابل جنگ افزار سازی پ 33335836آذر بانو رحمتی گرکانیبرکه335

44258801اعظم عباسیافق نو336
 طبقه 25 بین فلکه اول و دوم صادقیه بلوار شهدای صادقیه شمالی پالک 

7سوم واحد
مدیریت صنایع

44258801اعظم عباسیافق نو337
 طبقه 25 بین فلکه اول و دوم صادقیه بلوار شهدای صادقیه شمالی پالک 

7سوم واحد
خدمات آموزشی

44258801اعظم عباسیافق نو338
 طبقه 25 بین فلکه اول و دوم صادقیه بلوار شهدای صادقیه شمالی پالک 

7سوم واحد
صنایع پوشاک

44258801اعظم عباسیافق نو339
 طبقه 25 بین فلکه اول و دوم صادقیه بلوار شهدای صادقیه شمالی پالک 

7سوم واحد
فناوری اطالعات

44258801اعظم عباسیافق نو340
 طبقه 25 بین فلکه اول و دوم صادقیه بلوار شهدای صادقیه شمالی پالک 

7سوم واحد
هنرهای تجسمی

44258801اعظم عباسیافق نو341
 طبقه 25 بین فلکه اول و دوم صادقیه بلوار شهدای صادقیه شمالی پالک 

7سوم واحد
بهداشت و ایمنی

44258801اعظم عباسیافق نو342
 طبقه 25 بین فلکه اول و دوم صادقیه بلوار شهدای صادقیه شمالی پالک 

7سوم واحد
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

مراقبت و زیبایی2واحد9اپادانا خ خرمشهرخ نیلوفر کوچه دوم پ88732645آذر بانو رحمتی گرکانی2برکه343

مراقبت و زیبایی طبقه همکف668پ- بین نواب و رودکی - خیابان امام خمینی 66830597معصومه احمدیسرای شایسته344

مراقبت و زیبایی92پالک - خیابان باباطاهر غربی - فلکه اطالعات - تهران نو 77410338فاطمه فالح منشبرلیان درخشان345

66560417سمیه یادگاریسمیه بانو346
, کوچه فرحزاد , خیابان نجاری , بین شادمان و بهبودی , خیابان ستارخان

طبقه سوم, 12واحد  , 8پالک 
مراقبت و زیبایی

66036323فاطمه صالحیصنم347
تهران خ آزادی نرسیده به دانشگاه صنعتی شریف ابتدای خ حبیب اله 

9 واحد2 ط 4پالک 
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی2، پ ۷ورامین، خ حافظ، نبش حافظ 36258921مریم اسدی جعفریآذرنوش348



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

عمران طبقه سوم1108تهران فلکه اول صادقیه بین بانک تجارت و سامان پالک 44234090واناگان ملک آیکی آغاجبشارت علم349

امور مالی و بازرگانی طبقه سوم1108تهران فلکه اول صادقیه بین بانک تجارت و سامان پالک 44234090واناگان ملک آیکی آغاجبشارت علم350

فناوری اطالعات طبقه سوم1108تهران فلکه اول صادقیه بین بانک تجارت و سامان پالک 44234090واناگان ملک آیکی آغاجبشارت علم351

گردشگری طبقه سوم1108تهران فلکه اول صادقیه بین بانک تجارت و سامان پالک 44234090واناگان ملک آیکی آغاجبشارت علم352

مراقبت و زیبایی1 واحد1064م منیریه ک دکتررحیمی پ55373091مدینه عیدی یگانه2بشارت 353

مراقبت و زیبایی1 طبقه همکف واحد 8خ شمشیری جنب مخابرات کوچه امین پالک 66619453نادره صالح ثابتفرتاش354

66001303زهرا غالمحسینیشادی355
تهران خیابان آزادی خیابان استاد معین خیابان طوس کوچه شهید علی 

 طبقه همکف2کاشی پالک 
مراقبت و زیبایی

صنایع پوشاک86 غربی پ4 متری ولیعصر ک 10پیروزی بلوار ابوذر بعد از پل دوم 33191376عفت رفیعی پوربیاضبعثت356

مراقبت و زیبایی37تهران  سعادت آباد باالتراز م سرو روبروی شهروند پالک 22110575زهرا اردپورپیدا357

44266709مهری تدینیتاج محل358
- نبش خیابان اعتمادیان - خ ولیعصر - بلوار فردوس- فلکه  دوم صادقیه 

7واحد  - 3طبقه  - 35پالک 
مراقبت و زیبایی

44582398علیرضا میربلوکاندیشه برتر میران359
طبقه  - 1پالک -25نبش کوچه - جاده مخصوص کرج10کیلومتر-تهران

1زیرهمکف
صنایع رنگ

44582398علیرضا میربلوکاندیشه برتر میران360
طبقه  - 1پالک -25نبش کوچه - جاده مخصوص کرج10کیلومتر-تهران

1زیرهمکف
پلیمر

36267776سیمین بوبه رژآزالیا361
-مجتمع پدیده-روبه روی کوچه دکتر موسوی-ورامین خیابان طالقانی 

6واحد-طبقه اول 
مراقبت و زیبایی

36267776سیمین بوبه رژآزالیا362
-مجتمع پدیده-روبه روی کوچه دکتر موسوی-ورامین خیابان طالقانی 

6واحد-طبقه اول 
بهداشت و ایمنی

44807100سرور موس خان بختیاریبیست363
 متری معین نبش خ معین 24انتهای اشرفی اصفهانی باالتر از پونک 

2ششم پ
مراقبت و زیبایی



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

66013437هما شقاقی مقدممقدم364
پالک - متری21بعد از -خ طوس -بلوار استاد معین -خ آزادی - تهران 

طبقه دوم-764
صنایع پوشاک

33802980صدیقه صادقی مالواجردیبوستان هنر365
-کوچه رحیمیان تبریزی  - 4 متری 10 متری اول و اتوبان 15افسریه بین 

طبقه اول - 54 پالک 
صنایع پوشاک

صنایع پوشاک72پالک -نبش خیابان حسینیه شهدا, روبروی اتش نشانی, قرچک36122751شهناز شجاعآمال366

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 72پالک -نبش خیابان حسینیه شهدا, روبروی اتش نشانی, قرچک36122751شهناز شجاعآمال367

77955406طاهره کوشکستانیبوی گندم 368
خ دماوند بعداز پل تهران نو نرسیده به سیمتری نارمک خ حسن طاهری 

2 طبقه 78کوچه داریوش مالیری پالک 
مراقبت و زیبایی

77955406طاهره کوشکستانیبوی گندم 369
خ دماوند بعداز پل تهران نو نرسیده به سیمتری نارمک خ حسن طاهری 

2 طبقه 78کوچه داریوش مالیری پالک 
هنرهای تجسمی

77955406طاهره کوشکستانیبوی گندم 370
خ دماوند بعداز پل تهران نو نرسیده به سیمتری نارمک خ حسن طاهری 

2 طبقه 78کوچه داریوش مالیری پالک 
هنرهای نمایشی

77264404منیر صالحیبه آذین371
کانون - خیابان شهید سلیمی افضل - خیابان وحیدیه - خیابان تهران نو 

آموزشگاه- طبقه سوم - فرهنگی هدایت 
صنایع پوشاک

88570861فرحناز نانکلیتبسم زیبا 372
تهران شهرک قدس بلوار فرحزادی ایستگاه دریا بوستان دوم شرقی پالک 

 ط زیرزمین زنگ اول25
مراقبت و زیبایی

36259609راهله رسی آزرمآیسان373
ورامین خ طالقانی کوچه دکتر موسوی نبش بن بست اول ساختمان الف 

طبقه زیر زمین
صنایع پوشاک

36259609راهله رسی آزرمآیسان374
ورامین خ طالقانی کوچه دکتر موسوی نبش بن بست اول ساختمان الف 

طبقه زیر زمین
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

صنایع پوشاک طبقه دوم15روبه رو شبکه بهداشت ساحتمان دفتر اسناد-ورامین، خیرآباد36232976سعیده میرزائیاریکه375

77801219مهری رضائی هنجنیبه سیما376
- خیابان بهرامی - باالتر از میدان هفت حوض - خیابان آیت - نارمک 

2واحد - 54پالک 
مراقبت و زیبایی



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

77801219مهری رضائی هنجنیبه سیما377
- خیابان بهرامی - باالتر از میدان هفت حوض - خیابان آیت - نارمک 

2واحد - 54پالک 
بهداشت و ایمنی

مراقبت و زیبایی130گلستان  دوم  پ - شهرک قائم  –پاکدشت 36070600سیده معصومه فرج زاده دروپریشاد378

خدمات تغذیه ای130گلستان  دوم  پ - شهرک قائم  –پاکدشت 36070600سیده معصومه فرج زاده دروپریشاد379

مراقبت و زیبایی2و1ط-21پ7زیباشهرنصر-قرچک36159214سمیه غالمیاطلس چهر380

صنایع پوشاک18پ -ک گلخن-گلشناس- متری حسینی35-بزرگراه امامئ علی33431566مهناز زواره زاده گاناطلس دوخت381

مراقبت و زیبایی9 متری سوم پاساژ کویتی ها طبقه سوم واحد 15متری افسریه نبش 3315858120پریوش قاسمی جوجیلیبهاره382

فناوری اطالعات7 واحد 3 متری سوم پاساژ کویتی ها طبقه 15متری افسریه نبش  3315899920بهاره کاظمیبهاریه383

امور مالی و بازرگانی11بومهن پشت آتشنشانی خ محراب کوچه کاج پالک 76222020فاطمه برزگر(س)موسسه بنیاد زینب کبری384

(بافت)صنایع دستی 11بومهن پشت آتشنشانی خ محراب کوچه کاج پالک 76222020فاطمه برزگر(س)موسسه بنیاد زینب کبری385

طال و جواهرسازی11بومهن پشت آتشنشانی خ محراب کوچه کاج پالک 76222020فاطمه برزگر(س)موسسه بنیاد زینب کبری386

صنایع پوشاک11بومهن پشت آتشنشانی خ محراب کوچه کاج پالک 76222020فاطمه برزگر(س)موسسه بنیاد زینب کبری387

فناوری اطالعات11بومهن پشت آتشنشانی خ محراب کوچه کاج پالک 76222020فاطمه برزگر(س)موسسه بنیاد زینب کبری388

امور مالی و بازرگانی3 و 2م شهرری جنب بانک مسکن پاساژ الجوردی ط 55901633رحمت اله مؤمنیبهداد389

فناوری اطالعات3 و 2م شهرری جنب بانک مسکن پاساژ الجوردی ط 55901633رحمت اله مؤمنیبهداد390

صنایع پوشاک طبقه همکف199 متری سوم و دوم پ 15متری افسریه بین  3381221920زهرا توکلی حورپادینا391

(دوختهای سنتی)صنایع دستی  طبقه همکف199 متری سوم و دوم پ 15متری افسریه بین  3381221920زهرا توکلی حورپادینا392

صنایع غذایی20دماوند میدان قدس خیابان فلسطین پ76322348زهرا پهلوانشاخه نبات393

خدمات تغذیه ای20دماوند میدان قدس خیابان فلسطین پ76322348زهرا پهلوانشاخه نبات394
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اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

عمران۱۱واحد۱۵میدان انقالب،ابتدای خیابان آزادی جنب بانک مسکن پالک66124792مریم مبینی کشهپارت395

اموراداری۱۱واحد۱۵میدان انقالب،ابتدای خیابان آزادی جنب بانک مسکن پالک66124792مریم مبینی کشهپارت396

امور مالی و بازرگانی۱۱واحد۱۵میدان انقالب،ابتدای خیابان آزادی جنب بانک مسکن پالک66124792مریم مبینی کشهپارت397

خدمات آموزشی۱۱واحد۱۵میدان انقالب،ابتدای خیابان آزادی جنب بانک مسکن پالک66124792مریم مبینی کشهپارت398

فناوری اطالعات۱۱واحد۱۵میدان انقالب،ابتدای خیابان آزادی جنب بانک مسکن پالک66124792مریم مبینی کشهپارت399

گردشگری۱۱واحد۱۵میدان انقالب،ابتدای خیابان آزادی جنب بانک مسکن پالک66124792مریم مبینی کشهپارت400

معماری۱۱واحد۱۵میدان انقالب،ابتدای خیابان آزادی جنب بانک مسکن پالک66124792مریم مبینی کشهپارت401

صنایع پوشاک3 پالک 5گیالوند بلوارباهنر نیلوفر76318882مهدی رجب علیانزندیه402

صنایع پوشاک477 تیردوقلو پ 47تهران خ هفده شهریور جنوبی چهارراه33004080طاهره جلیلیپاکان403

762744100سیمین محمدی کادیجانیگلمحمدی 404
 2 میدان عدالت مجتمع جام جم غربی طبقه اول واحد 1فاز -پردیس

آموزشگاه خیاطی و صنایع دستی گل محمدی
صنایع پوشاک

762744100سیمین محمدی کادیجانیگلمحمدی 405
 2 میدان عدالت مجتمع جام جم غربی طبقه اول واحد 1فاز -پردیس

آموزشگاه خیاطی و صنایع دستی گل محمدی
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

762744100سیمین محمدی کادیجانیگلمحمدی 406
 2 میدان عدالت مجتمع جام جم غربی طبقه اول واحد 1فاز -پردیس

آموزشگاه خیاطی و صنایع دستی گل محمدی
صنایع چرم، پوست، خز

مراقبت و زیبایی1 ط 25پاکدشت خ ش مطهری ک الله روبروی داروخانه محمدزاده پ 36030179سهیال نایبیزیبارویان407

صنایع پوشاک3 م عدالت خ نیایش ساختمان مدیریت دولتی ط1فاز-پردیس76273185افسانه خوارزمیفائزه نوین 408
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اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

66309439آذر آبیارینگین پردیس409
 4شهرک ولیعصر انتهای حیدری جنوبی خ سید الشهدا میدان ایثارگران ط 

10داروخانه مروارید واحد
صنایع پوشاک

66309439آذر آبیارینگین پردیس410
 4شهرک ولیعصر انتهای حیدری جنوبی خ سید الشهدا میدان ایثارگران ط 

10داروخانه مروارید واحد
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

مراقبت و زیبایی83 پالک23اسالمشهر خیابان مهدیه کوچه 56139620ایران خرممهبانو411

صنایع پوشاک17پالک  (شهید عروجی)خیابان پاسداران کوچه کتابخانه76442318اکرم بابازادهبانیان هنر412

مراقبت و زیبایی17پالک  (شهید عروجی)خیابان پاسداران کوچه کتابخانه76442318اکرم بابازادهبانیان هنر413

خدمات آموزشی20 پ21ک-خ امام خمینی - اسالمشهر56362521منیره خلیلی هوشیارهوشیار414

فناوری اطالعات20 پ21ک-خ امام خمینی - اسالمشهر56362521منیره خلیلی هوشیارهوشیار415

گردشگری20 پ21ک-خ امام خمینی - اسالمشهر56362521منیره خلیلی هوشیارهوشیار416

هنرهای تجسمی20 پ21ک-خ امام خمینی - اسالمشهر56362521منیره خلیلی هوشیارهوشیار417

بهداشت و ایمنی20 پ21ک-خ امام خمینی - اسالمشهر56362521منیره خلیلی هوشیارهوشیار418

خدمات تغذیه ای20 پ21ک-خ امام خمینی - اسالمشهر56362521منیره خلیلی هوشیارهوشیار419

صنایع پوشاک5پالک14اسالمشهرمیدان نمازخیابان علی ابن ابیطالب کوچه56362458فرزانه صادقی ده نویهمت420

(بافت)صنایع دستی طبقه همکف-15پالک -کوچه ارغوان-رودهن خیابان چمران76507703زهرا غفرانییراق421

صنایع پوشاکطبقه همکف-15پالک -کوچه ارغوان-رودهن خیابان چمران76507703زهرا غفرانییراق422

(دوختهای سنتی)صنایع دستی طبقه همکف-15پالک -کوچه ارغوان-رودهن خیابان چمران76507703زهرا غفرانییراق423

فرشطبقه همکف-15پالک -کوچه ارغوان-رودهن خیابان چمران76507703زهرا غفرانییراق424

66085546منیره رضائیان واحدپیشهنوران425
 3خیابان آزادی مابین خ بهبودی و شادمان جنب ایستگاه متروی ازادی پ

طبقه دوم
امور مالی و بازرگانی

66085546منیره رضائیان واحدپیشهنوران426
 3خیابان آزادی مابین خ بهبودی و شادمان جنب ایستگاه متروی ازادی پ

طبقه دوم
فناوری اطالعات
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اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

66085546منیره رضائیان واحدپیشهنوران427
 3خیابان آزادی مابین خ بهبودی و شادمان جنب ایستگاه متروی ازادی پ

طبقه دوم
گردشگری

مراقبت و زیبایی11پالک -خ جمالزاده جنوبی- انقالب66922916مهرانگیز حسنی سلطانیالدن428

66037313شهال مقدمکاربران429
-روبروی پارک سوار آزادی-ابتدای خیابان محمدعلی جناح-میدان آزادی

17پالک
امور مالی و بازرگانی

66037313شهال مقدمکاربران430
-روبروی پارک سوار آزادی-ابتدای خیابان محمدعلی جناح-میدان آزادی

17پالک
فناوری اطالعات

66037313شهال مقدمکاربران431
-روبروی پارک سوار آزادی-ابتدای خیابان محمدعلی جناح-میدان آزادی

17پالک
گردشگری

صنایع پوشاک83مهرآباد جنوبی بیست متری شمشیری خ طحانی پ 66610129رقیه حسین پورمهرنادیا432

مراقبت و زیبایی83مهرآباد جنوبی بیست متری شمشیری خ طحانی پ 66610129رقیه حسین پورمهرنادیا433

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 83مهرآباد جنوبی بیست متری شمشیری خ طحانی پ 66610129رقیه حسین پورمهرنادیا434

مراقبت و زیبایی1واحد -ط اول-17تهران شریعتی خ سهیل پ 22218890میترا خطیبیانآگرین435

صنایع پوشاک   زم413خ آزادی روبروی کارخانه زمزم  پالک66034478فروغ بیدقداراطلس436

مکانیک375پالک (شهید منتظری)میدان امام حسین ،ابتدای خ دماوند33340078فاطمه عروجی2روشنگر437

امور مالی و بازرگانی375پالک (شهید منتظری)میدان امام حسین ،ابتدای خ دماوند33340078فاطمه عروجی2روشنگر438

فناوری اطالعات375پالک (شهید منتظری)میدان امام حسین ،ابتدای خ دماوند33340078فاطمه عروجی2روشنگر439

ساختمان375پالک (شهید منتظری)میدان امام حسین ،ابتدای خ دماوند33340078فاطمه عروجی2روشنگر440

معماری375پالک (شهید منتظری)میدان امام حسین ،ابتدای خ دماوند33340078فاطمه عروجی2روشنگر441

88684792نصرت باقری دستگردیشبنم442
طبقه  - 24پالک - غربی  28خ - خ عالمه طباطبائی- سعادت آباد 

همکف سمت راست
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی4 ط 1135میدان انقالب ضلع شمال غربی جنب بانک شهر ساختمان   66957006بابک خطیبی یکتاجهان مو443
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44854143محدثه محمدخانیپرن444
کوچه - خ سروستان  - 8خ سروستان - بلوار کاج - شهرک گلستان 

44پالک  - 12سروستان 
(بافت)صنایع دستی 

44854143محدثه محمدخانیپرن445
کوچه - خ سروستان  - 8خ سروستان - بلوار کاج - شهرک گلستان 

44پالک  - 12سروستان 
صنایع پوشاک

44303182آمنه مقدریانپرهام446
روبروی بانک - خیابان یکم- فلکه دوم شهران - شهران- شهر زیبا 

آموزشگاه پرهام- 23/1پالک- صادرات 
مراقبت و زیبایی

44099298پریوش کمالیپری تا447
 70 فلکه دوم صادقیه بلوار فردوس جنب پاساژ ارمغان طبقه دوم پالک 

5واحد
مراقبت و زیبایی

55778426بتول قراکوزلوپریچهرگان448
طبقه -ساختمان باالی بانک ملت-156پ -کوچه زارع-سی متری جی

2شماره -7واحد -اول
مراقبت و زیبایی

امور مالی و بازرگانی2ط - 72پ - نبش ک حسینه شهدا- ((ره)خ امام خمینی)قرچک خ اصلی 36122387احمد سعیدیافق دانش449

فناوری اطالعات2ط - 72پ - نبش ک حسینه شهدا- ((ره)خ امام خمینی)قرچک خ اصلی 36122387احمد سعیدیافق دانش450

مراقبت و زیبایی طبقه اول232ستارخان شادمهر روبروی مشیری پالک 66517455مریم رحیمی نژادتفرشیشرکت تعاونی آرایش و پیرایش ماه بانو مفید تهران451

صنایع پوشاک2 ط 54 پ2میدان المپیک خیابان چشمه شرقی فاز44716373اقدس مرادی نسبپریسای452

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 2 ط 54 پ2میدان المپیک خیابان چشمه شرقی فاز44716373اقدس مرادی نسبپریسای453

صنایع غذاییطبقه چهار - 19واحد -35سعادت اباد سرو غربی پالک 22087356معصومه رامشینیشمیال454

خدمات آموزشیطبقه چهار - 19واحد -35سعادت اباد سرو غربی پالک 22087356معصومه رامشینیشمیال455

خدمات تغذیه ایطبقه چهار - 19واحد -35سعادت اباد سرو غربی پالک 22087356معصومه رامشینیشمیال456

66637885زهرا گمارژاالن457
 خ ش بیگلر خ 10 متری زرند کوی فردوس زیرگذر 45مهرآباد جنوبی خ 

نظافتی شرقی
مراقبت و زیبایی

عمرانورامین خیابان شهید بهشتی روبروی دبستان علم ودین36270909امیر حسین شیخ االسالمیایستا سازان458
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امور مالی و بازرگانیورامین خیابان شهید بهشتی روبروی دبستان علم ودین36270909امیر حسین شیخ االسالمیایستا سازان459

فناوری اطالعاتورامین خیابان شهید بهشتی روبروی دبستان علم ودین36270909امیر حسین شیخ االسالمیایستا سازان460

گردشگریورامین خیابان شهید بهشتی روبروی دبستان علم ودین36270909امیر حسین شیخ االسالمیایستا سازان461

ساختمانورامین خیابان شهید بهشتی روبروی دبستان علم ودین36270909امیر حسین شیخ االسالمیایستا سازان462

معماریورامین خیابان شهید بهشتی روبروی دبستان علم ودین36270909امیر حسین شیخ االسالمیایستا سازان463

22034734ملیحه باللی ایوریقشوکت464
پالک - ساختمان استدلر- کوچه اپادانا- ابتدای مدرس -چهارراه پارک وی

 واحد پنج۱٦
صنایع پوشاک

22034734ملیحه باللی ایوریقشوکت465
پالک - ساختمان استدلر- کوچه اپادانا- ابتدای مدرس -چهارراه پارک وی

 واحد پنج۱٦
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

مراقبت و زیبایی17 طبقه سوم واحد209سعادت آباد م کاج سرو غربی پالک22362385زهرا صدرشکوفه باران466

22089944فرزانه مروی آزادسحرآفرین467
تهران سعادت آباد میدان سرو ضلع جنوب شرقی میدان سرو ساختمان 

7 واحد4آرمن ط
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی1خ شهید محمودی کوچه اماک حسن عسگری پالک -ورامین 2136275314فاطمه قاسم آبادیبادخزان468

22121064صدیقه السادات حسینی میگونیشیرین بیان469
پالک  - 5بهار - خیابان بخشایش - چهار راه سرو شرقی - سعادت آباد  

1
صنایع غذایی

22121064صدیقه السادات حسینی میگونیشیرین بیان470
پالک  - 5بهار - خیابان بخشایش - چهار راه سرو شرقی - سعادت آباد  

1
خدمات آموزشی

22121064صدیقه السادات حسینی میگونیشیرین بیان471
پالک  - 5بهار - خیابان بخشایش - چهار راه سرو شرقی - سعادت آباد  

1
خدمات تغذیه ای

65154637پروین سفرخواهداالهوی ایران472
1854پالک - روبروی بانک تجارت - میدان گلها- متری مارلیک  20  - 

طبقه اول
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی6 پ 4ورامین خیابان حافظ حافظ 36279984عاطفه محبادیپدیده هنر473

مراقبت و زیبایی493پالک - بین خیابان آرش و پویان - خیابان دکتر حسابی - مارلیک 65178713معصومه قربانی واحدگل مریم شهریار474
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مراقبت و زیبایی12704پ -خ مینای شرقی-مارلیک-شهربار2616456884فرزانه تیموریسرو شهریار475

76275254رویا کشاورزیندای پردیس476
ساختمان مدیریت - خیابان نیایش - میدان عدالت  - 1فاز - پردیس 

2طبقه - دولتی 
فناوری اطالعات

2144285483عفت محمودخانیطراحان ماندگار477
 3باالتر از اتوبان همت کوچه پونک شرقی پالک - بلوار اشرفی اصفهانی 

2واحد 
هنرهای تجسمی

امور زراعی6 واحد15تهران ستارخان نبش کوثر دوم ساختمان پ6643118عبدالحمید طالئی زادهطلوع طالیی 478

3372005خلیل زمانیپرتو زمان479
 - 95پ- خ مسعود سعد - جنب سینما مانادانا - چ آیت - خیابان دماوند 

(همکف) 1ط
برق

3372005خلیل زمانیپرتو زمان480
 - 95پ- خ مسعود سعد - جنب سینما مانادانا - چ آیت - خیابان دماوند 

(همکف) 1ط
گردشگری

امور مالی و بازرگانی3ابتدای سرسبز-کوچه جهرودی-اسفندآبادجنوبی-ورامین36242509زری باغانی ثانیپویا افراز481

فناوری اطالعات3ابتدای سرسبز-کوچه جهرودی-اسفندآبادجنوبی-ورامین36242509زری باغانی ثانیپویا افراز482

صنایع خودروبانک ملی سابق-ک ش عباس مومنی-بازارچهارسوق-پیشوا2136726875محمد اسدی جعفریپویندگان صنعت483

صنایع پوشاک94 واحد 3 طبقه 2 ورودی 19 بلوک 2شهرک اکباتان فاز 44650764صغری قلی خانی خرقانیپیک هنر484

امور مالی و بازرگانی4واحد - طبقه اول - نبش کوچه کردستانی- بلوار چمران - بومهن 76222095سیما نظافت خواهجلوه دانش485

فناوری اطالعات4واحد - طبقه اول - نبش کوچه کردستانی- بلوار چمران - بومهن 76222095سیما نظافت خواهجلوه دانش486

صنایع غذایی7 برج شهرآرا طبقه اول واحد92خیابان نوزدهم پالک-شهرآرا88282840فاطمه عبدالوهابجام487

خدمات تغذیه ای7 برج شهرآرا طبقه اول واحد92خیابان نوزدهم پالک-شهرآرا88282840فاطمه عبدالوهابجام488

صنایع پوشاک119پالک -17اسالمشهر خیابان کاشانی فلکه مبعث کوچه 6144287صونا باقریان ینگجهماهبدنو489

مراقبت و زیبایی64سعادت آباد میدان کاج خ نهم بعد از چهارراه مروارید پ22090079جلیله طوسیجلوه زیبایی490
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صنایع پوشاک2 ط 44اصلی پ24تهرانسر خ 44508124فهیمه علی پناهیخواهران زینب491

امور مالی و بازرگانی طبقه دوم330مهراباد جنوبی خیابان شمشیری مقابل بانک سینا پالک 66641008مهرداد حقیریراه برتر492

فناوری اطالعات طبقه دوم330مهراباد جنوبی خیابان شمشیری مقابل بانک سینا پالک 66641008مهرداد حقیریراه برتر493

مراقبت و زیبایی9 واحد2 ط48 پ26تهرانسر اصلی ک 40445018جمیله شرق آزادیپیوندافق 494

66650617فاطمه بهرامیزردوز 495
 16 متری طالقانی دست چپ ک یکم پ 8 متری شمشیری خ 20تهران 

جدید
صنایع پوشاک

66650617فاطمه بهرامیزردوز 496
 16 متری طالقانی دست چپ ک یکم پ 8 متری شمشیری خ 20تهران 

جدید
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

44087687فرانک دبیردبیر497
-طبقه اول -برج تجاری مینا-ابتدای کاشانی-فلکه دوم صادقیه-تهران

5پ   - 11واحد 
صنایع پوشاک

44087687فرانک دبیردبیر498
-طبقه اول -برج تجاری مینا-ابتدای کاشانی-فلکه دوم صادقیه-تهران

5پ   - 11واحد 
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

22093198مریم پورمندآذریپورمند499
تهران سعادت آباد سرو غربی بلوار جوریکی نبش بلوار شهرداری مجتمع 

ط هشتم واح (نارنجستان)اداری تجاری سرو
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی55 پالک2 متری فتح12زیباشهر _قرچک ورامین36118224فاطمه خاکیپیچک500

بهداشت و ایمنی55 پالک2 متری فتح12زیباشهر _قرچک ورامین36118224فاطمه خاکیپیچک501

مراقبت و زیبایی1 طبقه همکف واحد4تهران سعادت آباد سرو شرقی خیابان بهزاد پالک 22062582هما پروینرنجبر502

صنایع پوشاک1 ط 153م بروجردی خ ش پورعبدی نرسیده به سرآسیاب پ 33310280اکرم تشنه شانجانیپیام هنر503

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 1 ط 153م بروجردی خ ش پورعبدی نرسیده به سرآسیاب پ 33310280اکرم تشنه شانجانیپیام هنر504

مراقبت و زیباییورامین باقر آبادروبه روی بانک ملی36135434مریم شیرازیپیچک طالیی505

مراقبت و زیبایی زیرزمین144جوادیه خ دارابی نبش ک زارعی پ666401484فرزانه زمان مصطفی ئی1شعبه - روشا506

مراقبت و زیبایی927خ آذربایجان بین خوش وقصرالدشت مجتمع نگین پ66869578روفیا لوائیروفیا507

مراقبت و زیبایی طبقه اول29 پالک 37تهرانسر بلوار اصلی کوچه 44571641معصومه احمدیچشمه مهر508
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عمران4انتهای اتوبان چمران نرسیده به میدان توحید بن بست الیزابت پالک 66568761رقیه هادیانطلیعه پرداز509

امور مالی و بازرگانی4انتهای اتوبان چمران نرسیده به میدان توحید بن بست الیزابت پالک 66568761رقیه هادیانطلیعه پرداز510

خدمات آموزشی4انتهای اتوبان چمران نرسیده به میدان توحید بن بست الیزابت پالک 66568761رقیه هادیانطلیعه پرداز511

فناوری اطالعات4انتهای اتوبان چمران نرسیده به میدان توحید بن بست الیزابت پالک 66568761رقیه هادیانطلیعه پرداز512

گردشگری4انتهای اتوبان چمران نرسیده به میدان توحید بن بست الیزابت پالک 66568761رقیه هادیانطلیعه پرداز513

هنرهای تجسمی4انتهای اتوبان چمران نرسیده به میدان توحید بن بست الیزابت پالک 66568761رقیه هادیانطلیعه پرداز514

بهداشت و ایمنی4انتهای اتوبان چمران نرسیده به میدان توحید بن بست الیزابت پالک 66568761رقیه هادیانطلیعه پرداز515

ساختمان4انتهای اتوبان چمران نرسیده به میدان توحید بن بست الیزابت پالک 66568761رقیه هادیانطلیعه پرداز516

مراقبت و زیبایی13واحدAبلوار فردوس نبش بلوار شقایق ساختمان پرشیاورودی44142599روفیا لوائی۲روفیا517

صنایع پوشاک5 ط دوم واحد28 ستارخان خ باقرخان پالک 66592533شیدا محمدیعالم تاج518

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 5 ط دوم واحد28 ستارخان خ باقرخان پالک 66592533شیدا محمدیعالم تاج519

صنایع پوشاکبن بست اول- کوچه جمالی- خیابان ش قدوسی-ورامین 36261956قمر پیرانه بنه کهلپیرانه520

22091114فاطمه غزالیغزال521
 2تهران شهرک غرب بلوار فرحزادی بعد ار دریا ساختمان صدف شماره 

14واحد4ط
مراقبت و زیبایی

66372747سیدیوسف سجادیمساحان522
خیابان آزادی خیابان اذربایجان روبروی پمپ بنزین پالک : ادرس اینه

1023
مکانیک

66372747سیدیوسف سجادیمساحان523
خیابان آزادی خیابان اذربایجان روبروی پمپ بنزین پالک : ادرس اینه

1023
امور مالی و بازرگانی

66372747سیدیوسف سجادیمساحان524
خیابان آزادی خیابان اذربایجان روبروی پمپ بنزین پالک : ادرس اینه

1023
فناوری اطالعات
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66372747سیدیوسف سجادیمساحان525
خیابان آزادی خیابان اذربایجان روبروی پمپ بنزین پالک : ادرس اینه

1023
ساختمان

66372747سیدیوسف سجادیمساحان526
خیابان آزادی خیابان اذربایجان روبروی پمپ بنزین پالک : ادرس اینه

1023
معماری

65193017منیژه هنرمندنگارگر هنرمند527
 	 بعد از چهارراه بسیج خ کسری غربی درب-میدان گلها-مارلیک-شهریار  

هفتم شمالی
هنرهای تجسمی

(بافت)صنایع دستی ط همکف10 ک سوم ش رستم آبادی پ Bافسریه شهرک والفجر بلوک 33150187الهام کشانیترنج طالیی528

فرشط همکف10 ک سوم ش رستم آبادی پ Bافسریه شهرک والفجر بلوک 33150187الهام کشانیترنج طالیی529

مراقبت و زیبایی ط همکف واحد جنوبی58فاضل جنوبی کوی نصر خ فروزانفر پ 88266814اشرف زمانیجاذبه530

مراقبت و زیبایی1 ط 2خ رودکی خ هاشمی نرسیده ب نواب پ 66364533مژگان امیدیزیبا چهر 531

مراقبت و زیبایی1602مارلیک ، بعد از سه راه سرو ، پ65552000اعظم علیکاهی سوختهمرسده نوین532

66504206فریده شعاعجلیلی533
- دریانو -  غربی ۵جنب خیابان - خیابان حبیب اللهی - خیابان ستارخان

۲پالک 
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی96طبقه همکف واحد2ورودی 1بلوک2شهرک اکباتان فاز44659901فاطمه السادات داوریچهربانو534

66878330آزاده صادقی بنیسدر535
پ - پائین تر از دامپزشکی جنب کوچه رضا غریب - خ جیحون - آزادی 

516
مراقبت و زیبایی

44816018حوری سادات جاللزاده کسمائی نژادحوریه 536
تهران جنت آباد شمالی باالتر از ایران پارس یا شهید آبشناسان باالتر از 

 وا1بن بست مهتاب پ - 24بهارستان
صنایع پوشاک

مراقبت و زیبایی27پل مدیریت خیابان مدیریت طبقه دوم پالک 88685442زهرا گازرون شیریگل آرا نو537

فناوری اطالعات16113پ-خ نسترن-خ پرنیان-1فاز - مارلیک-شهریار2616470347فاطیما نوین538

مراقبت و زیبایی( قدیم100) جدید 241شهرک ولیعصر  خ یاران جنب تاالر فرشاد پالک 66202082الله علیزادهساواالن539

فناوری اطالعاتطبقه دوم و سوم-نبش پرستو-میدان گلها- مارلیک-شهریار2165157814طرح نو شهریار540
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44223813محبوبه گنجینهگنجینه541
تهران بلوار اشرفی اصفهانی بعد از تقاطع مرزداران نبش کوچه روائی 

7 واحد1ساختمان ارکیده پ
صنایع پوشاک

44223813محبوبه گنجینهگنجینه542
تهران بلوار اشرفی اصفهانی بعد از تقاطع مرزداران نبش کوچه روائی 

7 واحد1ساختمان ارکیده پ
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

22078074پوراندخت فروهرنیاگوهردخت543
 1 ط 17 پ3 و 2 متری اول بین گلستان 10تهران بلوار شهید فرحزادی 

2واحد
صنایع غذایی

22078074پوراندخت فروهرنیاگوهردخت544
 1 ط 17 پ3 و 2 متری اول بین گلستان 10تهران بلوار شهید فرحزادی 

2واحد
خدمات تغذیه ای

الکترونیک411مارلیک خیابان دکتر حسابی بین پویان و پونه پالک 65159341رضا روشنگرافزون رایانه545

امور مالی و بازرگانی411مارلیک خیابان دکتر حسابی بین پویان و پونه پالک 65159341رضا روشنگرافزون رایانه546

فناوری اطالعات411مارلیک خیابان دکتر حسابی بین پویان و پونه پالک 65159341رضا روشنگرافزون رایانه547

گردشگری411مارلیک خیابان دکتر حسابی بین پویان و پونه پالک 65159341رضا روشنگرافزون رایانه548

(بافت)صنایع دستی 12 پالک12خیا بان حامدی مهدیه -ورامین 2136252317وجیه السادات میریترنج بافان549

فرش12 پالک12خیا بان حامدی مهدیه -ورامین 2136252317وجیه السادات میریترنج بافان550

مراقبت و زیبایی2 پالک 10/1واوان بلوار مدرس خیابان گلبرگ نبش بم بست 56177555رقیه راضیراضی 551

44051188فاطمه نوری آزادخاطره نوین552
آریاشهر ابتدای بلوار فردوس ابتدای خ ولیعصر نبش کوچه اعتمادیان پالک 

7 واحد 2 طبقه 38
مراقبت و زیبایی

44244885محمد آقامیرزائیخبره553
پالک  -بلوار شهدای صادقیه جنوبی-خیابان ستارخان-فلکه دوم صادقیه

5 ط41
امور مالی و بازرگانی

44244885محمد آقامیرزائیخبره554
پالک  -بلوار شهدای صادقیه جنوبی-خیابان ستارخان-فلکه دوم صادقیه

5 ط41
فناوری اطالعات

44244885محمد آقامیرزائیخبره555
پالک  -بلوار شهدای صادقیه جنوبی-خیابان ستارخان-فلکه دوم صادقیه

5 ط41
گردشگری

صنایع پوشاک3 واحد 18 متری مطهری پالک18شهرک غرب بلوار پاکنژاد نبش 22352127فرزانه آقازاده طارانیمتخصص556
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(دوختهای سنتی)صنایع دستی 3 واحد 18 متری مطهری پالک18شهرک غرب بلوار پاکنژاد نبش 22352127فرزانه آقازاده طارانیمتخصص557

صنایع پوشاک1 ط همکف واحد271 متری شمشیری پ20مهرآباد جنوبی  66658744فاطمه اسد نیاسپیدارشهر 558

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 1 ط همکف واحد271 متری شمشیری پ20مهرآباد جنوبی  66658744فاطمه اسد نیاسپیدارشهر 559

صنایع پوشاک230پالک -7کوچه فتح -متری12خ -زیباشهر- قرچک 36150200گلناز عبادیتقدیس560

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 230پالک -7کوچه فتح -متری12خ -زیباشهر- قرچک 36150200گلناز عبادیتقدیس561

44100170حفظ اهلل محرابیمحرابی562
 11تهران بلوار تعاون آالله غربی خ عدالت انتهای کوچه یکم غربی پالک 

طبقه اول
عمران

44100170حفظ اهلل محرابیمحرابی563
 11تهران بلوار تعاون آالله غربی خ عدالت انتهای کوچه یکم غربی پالک 

طبقه اول
مکانیک

44100170حفظ اهلل محرابیمحرابی564
 11تهران بلوار تعاون آالله غربی خ عدالت انتهای کوچه یکم غربی پالک 

طبقه اول
امور مالی و بازرگانی

44100170حفظ اهلل محرابیمحرابی565
 11تهران بلوار تعاون آالله غربی خ عدالت انتهای کوچه یکم غربی پالک 

طبقه اول
فناوری اطالعات

44100170حفظ اهلل محرابیمحرابی566
 11تهران بلوار تعاون آالله غربی خ عدالت انتهای کوچه یکم غربی پالک 

طبقه اول
معماری

فناوری اطالعات2 طبقه 3گیالوند مجتمع دمادشت ورودی 76314090مهدی قلی بیگیدنیای ارتباطات567

55742215معصومه حاجی هاشمی یزدیحدیث نور 568
تهران خوش جنوبی بعد از محبوب مجاز نرسیده به کمیل ک شهید 

ط اول13اسماعیلی پ
صنایع پوشاک

44047887فاطمه ریحانیان صیادپانتی569
پالک -نبش از کوچه چهارم-خیابان ابراهیمی شمالی-بلوار فردوس شرق

16
مراقبت و زیبایی

66595954اکرم بدریشکوه بهاران570
 1پ - بن بست مهاجر - تقاطع خ جمهوری اسالمی و جمالزلده جنوبی

1واحد
اموراداری

66595954اکرم بدریشکوه بهاران571
 1پ - بن بست مهاجر - تقاطع خ جمهوری اسالمی و جمالزلده جنوبی

1واحد
امور مالی و بازرگانی

66595954اکرم بدریشکوه بهاران572
 1پ - بن بست مهاجر - تقاطع خ جمهوری اسالمی و جمالزلده جنوبی

1واحد
خدمات آموزشی
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66595954اکرم بدریشکوه بهاران573
 1پ - بن بست مهاجر - تقاطع خ جمهوری اسالمی و جمالزلده جنوبی

1واحد
صنایع پوشاک

66595954اکرم بدریشکوه بهاران574
 1پ - بن بست مهاجر - تقاطع خ جمهوری اسالمی و جمالزلده جنوبی

1واحد
گردشگری

44058746فاطمه خدایاریخدایاری575
فلکه دوم صادقیه خ آیت اله کاشانی انتهای کوی مهران سمت راست خ 

19فهیمی پالک 
صنایع پوشاک

88288982بهاره یاوریمهربهار576
،طبقه همکف 184غربی،پالک21و19خ ستارخان خ  پاتریس لومومبابین

 واحد سمت چپ
مراقبت و زیبایی

عمرانورامین میدان امام حسین طبقه دوم بانک سپه و جنب آن2136274073بدری ملک محمدیتوسعه سازه577

صنایع پوشاک1 متری ماهان نبش کوچه ی عادل پدرام پالک 24شهرک شریعتی  55860568معصومه جهانیانجهان نور578

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 1 متری ماهان نبش کوچه ی عادل پدرام پالک 24شهرک شریعتی  55860568معصومه جهانیانجهان نور579

مراقبت و زیبایی7 پ 26شهرک قائمیه کوچه 56461207حمیده واحدی بالستانیسهره580

65167669نرجس زمانیزمانی نوین581
طبقه - مجتمع فردوسی - روبروی بانک رفاه- میدان گلها - مارلیک 

14واحد -چهارم 
صنایع پوشاک

65167669نرجس زمانیزمانی نوین582
طبقه - مجتمع فردوسی - روبروی بانک رفاه- میدان گلها - مارلیک 

14واحد -چهارم 
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

صنایع خودرو5 پالک 5پاکدشت بلوار شمالی قمی جماران 36022710امیر  قشقائی جعفریپیشرو583

الکترونیک5 پالک 5پاکدشت بلوار شمالی قمی جماران 36022710امیر  قشقائی جعفریپیشرو584

برق5 پالک 5پاکدشت بلوار شمالی قمی جماران 36022710امیر  قشقائی جعفریپیشرو585

تاسیسات5 پالک 5پاکدشت بلوار شمالی قمی جماران 36022710امیر  قشقائی جعفریپیشرو586

مکانیک5 پالک 5پاکدشت بلوار شمالی قمی جماران 36022710امیر  قشقائی جعفریپیشرو587

خدمات آموزشی5 پالک 5پاکدشت بلوار شمالی قمی جماران 36022710امیر  قشقائی جعفریپیشرو588

گردشگری5 پالک 5پاکدشت بلوار شمالی قمی جماران 36022710امیر  قشقائی جعفریپیشرو589

هنرهای تجسمی5 پالک 5پاکدشت بلوار شمالی قمی جماران 36022710امیر  قشقائی جعفریپیشرو590

بهداشت و ایمنی5 پالک 5پاکدشت بلوار شمالی قمی جماران 36022710امیر  قشقائی جعفریپیشرو591

خدمات تغذیه ای5 پالک 5پاکدشت بلوار شمالی قمی جماران 36022710امیر  قشقائی جعفریپیشرو592
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55162484معصومه امینیدستان هنرمند593
-روبروی  خ بشیری- نرسیده به میدان وحدت اسالمی- خ وحدت اسالمی

15پ - ک کیوان -  خ شهید احمد فرزین
صنایع پوشاک

مراقبت و زیبایی209ط اول پ (نصرت)تهران ستارخان شادمهر چهارراه سرتیپ خوشرو66002861منیژه مهرجومهرجو594

44805706فاطمه تقوائیمهروز595
 شرقی 7انتهای اشرفی اصفهانی سمپ چپ خیابان شهید فکوری نبش 

 ط همکف11پالک 
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی زنگ اول6 شرقی پالک 27سعادت آباد نبش 88684782مینو جعفری زادهدرسانوین596

88687436فاطمه برزوئی خرم آبادیموتاب597
 شرقی نبش بن 30تهران سعادت آباد خ عالمه طباطبایی جنوبی انتهای 

 ط همکف1بست کتابخانه پ
مراقبت و زیبایی

خدمات آموزشی روبروی هیات مدیره2 ورودی 14 بلوک 2تهران شهرک اکباتان فاز44662030سیما سروشدرسیما598

مراقبت و زیبایی روبروی هیات مدیره2 ورودی 14 بلوک 2تهران شهرک اکباتان فاز44662030سیما سروشدرسیما599

بهداشت و ایمنی روبروی هیات مدیره2 ورودی 14 بلوک 2تهران شهرک اکباتان فاز44662030سیما سروشدرسیما600

گیاهان دارویی و داروهای گیاهی روبروی هیات مدیره2 ورودی 14 بلوک 2تهران شهرک اکباتان فاز44662030سیما سروشدرسیما601

مراقبت و زیبایی۴۵اسالمشهر،شهرک امام حسین،خ،استادشهریار،پ56550544لیال کاویانیساعده602

56360909هما هالل بیدختیبیدختی 603
متری امام خمینی کوچه عرفان یکم پاساژنور طبقه 20اسالمشهر خیابان 

5واحد42اول پالک 
مراقبت و زیبایی

66632330ویدا سخاییماه من 604
 خیابان ستارخان مابین فلکه اول صادقیه و چهارراه اسدی مجتمع تجاری 

 نیم طبقه اول و1040نگین  پالک 
مراقبت و زیبایی

36036873عشرت میرعلی اکبرشیوه هنر605
روبروی مصالح فروشی -پایین ترازفرمانداری-خیابان مطهری-پاکدشت 

93پ -جیتویی 
صنایع پوشاک

44000713صنیعه شیرازیدرین606
اشرفی اصفهانی پایین تر از پل حکیم نرسیده به خروجی پیامبر -تهران

1پالک-25نبش گلستان
مراقبت و زیبایی
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مراقبت و زیبایی72پالک5و3اسالمشهر موسی آباد خیابان علی ابن ابیطالب بین کوچه 56359719سهیال عرفانی اهری زادهبهتران607

صنایع پوشاک3کن ایستگاه یخچال خ شهید زینعلی کوچه سامانی پالک 44303824صدیقه حایریدوازده فروردین608

فناوری اطالعات3کن ایستگاه یخچال خ شهید زینعلی کوچه سامانی پالک 44303824صدیقه حایریدوازده فروردین609

44019805زهرا فرحزادیدوبانو610
خیابان آیت اله کاشانی بین گلستان و رامین مجتمع فرید طبقه همکف 

1 واحد258پالک
مراقبت و زیبایی

66519782طاهره بیدار نژادنقش بیتا611
 (نصرت)نرسیده به چهارراه خوشرو   (شادمهر)ستارخان خ شادمان

 طبقه اول198پالک
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی61خ خاوران خ ذوالفقاری ک تبرائی پ33722977سکینه حیدریترنم بهار612

برق77کوچه یک پ-باغ فیض-اسالمشهر56363338حسین ایرانیان کارگراناریپارس صنعت613

کنترل و ابزار دقیق77کوچه یک پ-باغ فیض-اسالمشهر56363338حسین ایرانیان کارگراناریپارس صنعت614

گردشگری77کوچه یک پ-باغ فیض-اسالمشهر56363338حسین ایرانیان کارگراناریپارس صنعت615

فناوری اطالعات8نازی آباد خیابان نیکومرام جنوبی پالک 55081312حمید رضا پارساییپردان616

مراقبت و زیبایی1پردیس فاز9126573123زهرا اعرابیانپردیس نوین617

44084946فاطمه رزاقیرخ طالیی618
ستاری جنوب خ پیامبر غربی انتهای مطهری انتهای کوچه دوم شرقی 

78پ
مراقبت و زیبایی

44266735تهمینه رضائیشهرهنر 619
تهران خ ستارخان  ابتدای خسرو جنوبی درب جنوبی ساختمان  زمرد 

946پالک 
صنایع غذایی

44266735تهمینه رضائیشهرهنر 620
تهران خ ستارخان  ابتدای خسرو جنوبی درب جنوبی ساختمان  زمرد 

946پالک 
(بافت)صنایع دستی 

44266735تهمینه رضائیشهرهنر 621
تهران خ ستارخان  ابتدای خسرو جنوبی درب جنوبی ساختمان  زمرد 

946پالک 
صنایع پوشاک

44266735تهمینه رضائیشهرهنر 622
تهران خ ستارخان  ابتدای خسرو جنوبی درب جنوبی ساختمان  زمرد 

946پالک 
مراقبت و زیبایی

44266735تهمینه رضائیشهرهنر 623
تهران خ ستارخان  ابتدای خسرو جنوبی درب جنوبی ساختمان  زمرد 

946پالک 
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

44266735تهمینه رضائیشهرهنر 624
تهران خ ستارخان  ابتدای خسرو جنوبی درب جنوبی ساختمان  زمرد 

946پالک 
خدمات تغذیه ای

مراقبت و زیبایی4تهران ، شهران ،کوچه قدس،پالک44327488منیژه قره شیررخساره خورشید625



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

امور مالی و بازرگانی168ورامین، خیابان ش بهشتی، جنب مبلمان ارجمند، شماره 36282576شبیر تاجیکتک آموز626

فناوری اطالعات168ورامین، خیابان ش بهشتی، جنب مبلمان ارجمند، شماره 36282576شبیر تاجیکتک آموز627

صنایع پوشاک299کوچه حاج منطور پ -بومهن76227517ملیحه حبیبی2حبیبی 628

مراقبت و زیبایی299کوچه حاج منطور پ -بومهن76227517ملیحه حبیبی2حبیبی 629

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 299کوچه حاج منطور پ -بومهن76227517ملیحه حبیبی2حبیبی 630

صنایع خودروطبقه اول-77پ -جنب خیابان سینما فجر -خیابان کاشانی -اسالمشهر 56120519فرامرز شیخیآرمان گستر631

امور مالی و بازرگانیطبقه اول-77پ -جنب خیابان سینما فجر -خیابان کاشانی -اسالمشهر 56120519فرامرز شیخیآرمان گستر632

فناوری اطالعاتطبقه اول-77پ -جنب خیابان سینما فجر -خیابان کاشانی -اسالمشهر 56120519فرامرز شیخیآرمان گستر633

گردشگریطبقه اول-77پ -جنب خیابان سینما فجر -خیابان کاشانی -اسالمشهر 56120519فرامرز شیخیآرمان گستر634

معماریطبقه اول-77پ -جنب خیابان سینما فجر -خیابان کاشانی -اسالمشهر 56120519فرامرز شیخیآرمان گستر635

مراقبت و زیبایی251پ -نرسیده به اطلس-متری آزادگان16- متری مارلیک20- شهریار9356180070ربابه ترکاشوندلیلیان636

مراقبت و زیباییپردیس76243706بنفشه صادقی دمنهرویای بنفش637

مراقبت و زیبایی8و1 ط72 پونک انتهای سردار جنگل باالتر از نیایش خ الدن پ44873287ناهید صدری ممه کندینور ناهید 638

مراقبت و زیبایی4 ط133شهر زیبا خ تعاون خ رسول زاده فرساد شرقی پ44144524مریم صادقپور طبائیرزطالیی639

مراقبت و زیبایی12پالک -9یاس -بلوار گلها-شهرک گلستان44703162طاهره میرزاخان خمسهنینوش640

76501316مهناز تیموریآفرینش هنر641
- نبش خیابان بهشتی - پاینتر از کالنتری - بلوار امام خمینی - رودهن 

1140پالم 
صنایع پوشاک

76501316مهناز تیموریآفرینش هنر642
- نبش خیابان بهشتی - پاینتر از کالنتری - بلوار امام خمینی - رودهن 

1140پالم 
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی141تهران ستارخان خ شادمهر بعداز چهارراه خشرو پ66081640فاطمه کاظمی خالدآبادینیلوفر طالیی 643



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

44075829شهال اورزمانیرعنا644
تهران آیت اله کاشانی ابتدای جنت آباد جنوبی نبش بن بست رازی پالک 

4 ط دوم واحد3
صنایع پوشاک

44075829شهال اورزمانیرعنا645
تهران آیت اله کاشانی ابتدای جنت آباد جنوبی نبش بن بست رازی پالک 

4 ط دوم واحد3
هنرهای تجسمی

44075829شهال اورزمانیرعنا646
تهران آیت اله کاشانی ابتدای جنت آباد جنوبی نبش بن بست رازی پالک 

4 ط دوم واحد3
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

88682801مریم نیکوئینیکوپردازش647
 3 ط 27سعادت آباد پل مدیریت بین خ عالمه جنوبی و چهارراه مسجد پ 

3
فناوری اطالعات

44512563لیلی سیدرئوفیمیخک648
تهر انسر بلوار اصلی تهرانسر نبش خ ش عیوض لو جنب داروخانه شب 

4 واحد 2ط 125تاب
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی13پاکدشت میدان قدس ک فضل اهلل قرائی جنب تره بار تاجیک پ 36026393فاطمه خمرنازنین چهره649

36263810انسیه آقاجانیتک پوش650
کوچه شهید هوشنگ کیانی -خ مسجد جامع-میدان امام خمینی-ورامین

44کوچه امام موسی صدر پالک
صنایع پوشاک

36263810انسیه آقاجانیتک پوش651
کوچه شهید هوشنگ کیانی -خ مسجد جامع-میدان امام خمینی-ورامین

44کوچه امام موسی صدر پالک
مراقبت و زیبایی

36263810انسیه آقاجانیتک پوش652
کوچه شهید هوشنگ کیانی -خ مسجد جامع-میدان امام خمینی-ورامین

44کوچه امام موسی صدر پالک
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

44208466طاهره احمدی سنجانیاحمدی653
ستارخان بعدازپل یادگار امام نرسیده به میدان تره بارصادقیه 

 ط دوم555سرخسروشمالی ساختمان 
مراقبت و زیبایی

44621370منصوره ماندگارنیکی654
- بعد از کوچه الله - نرسیده به شاهین - خ مخبری - ستاری شمال

 شرقی4طبقه  - 147پالک 
خدمات آموزشی

44621370منصوره ماندگارنیکی655
- بعد از کوچه الله - نرسیده به شاهین - خ مخبری - ستاری شمال

 شرقی4طبقه  - 147پالک 
مراقبت و زیبایی

76342418لیال عباسیمونس656
- طبقه اول - ساختمان درخشان  - 1زنبق - بلوار شهید بهشتی -گیالوند

4واحد 
مراقبت و زیبایی

66557175زهرا ارسیلوهخامنش657
نبش کوچه نکونام قدیری (هخامنش)خ امام منتظر-خ نیایش-ستارخان

 طبقه اول57پالک 
صنایع پوشاک



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

مراقبت و زیبایی40خ شهید رجائی ایستگاه ورزشگاه خ بشر حق  پ 55050542مریم باستانی پور مقدمتک آرا658

66568241کبری احمدیهفت سیما659
 جنب داروخانه دکتر سجادی 42تهران خ ستارخان خ باقرخان  غربی پ

1واحد
مراقبت و زیبایی

صنایع پوشاک۵۵٦ خ جیحون  خ کمیل  پالک 56070516پروانه طاهری سرشتجامه660

(دوختهای سنتی)صنایع دستی ۵۵٦ خ جیحون  خ کمیل  پالک 56070516پروانه طاهری سرشتجامه661

44803108لیال صفاریانروزآفتابی662
 171تهران سردار جنگل شمال پنج تن خ الدن ساختمان سهند پالک 

10طبقه چهارم واحد
مراقبت و زیبایی

صنایع خودروح مالرد خ مینا65157731مرتضی کرمی زرندیقائم مارلیک663

برقح مالرد خ مینا65157731مرتضی کرمی زرندیقائم مارلیک664

44069669ناصر زحمت کششرکت خدماتی فرهنگی هنرآشپزی665
-مجتمع طال-ضلع جنوب غربی فلکه دوم صادقیه - فلکه دوم صادقیه 

4واحد - 2طبقه 
صنایع غذایی

44069669ناصر زحمت کششرکت خدماتی فرهنگی هنرآشپزی666
-مجتمع طال-ضلع جنوب غربی فلکه دوم صادقیه - فلکه دوم صادقیه 

4واحد - 2طبقه 
خدمات تغذیه ای

خدمات آموزشی23عبدل آباد خ انقالب خ گل آرا کوچه رمضان علوی پ 55772494فاطمه خنداندل1شعبه -تندیس طالیی667

صنایع پوشاک23عبدل آباد خ انقالب خ گل آرا کوچه رمضان علوی پ 55772494فاطمه خنداندل1شعبه -تندیس طالیی668

هنرهای تزئینی23عبدل آباد خ انقالب خ گل آرا کوچه رمضان علوی پ 55772494فاطمه خنداندل1شعبه -تندیس طالیی669

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 23عبدل آباد خ انقالب خ گل آرا کوچه رمضان علوی پ 55772494فاطمه خنداندل1شعبه -تندیس طالیی670

44428776منصوره سوریروژین برتر671
 متری الله شرقی نبش 35خ آیت اله کاشانی خ شاهین جنوبی باالتر از 

1 ط34الله شرقی ک قماشی پ
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی714نارمک هفت حوض گلبرگ شرقی پ 77946211صدیقه مستوفی آذرتک672

مراقبت و زیبایی21 پالک21متری امام خمینی  کوچه 20اسالمشهر 56366598معصومه رستمیمسرت 673

صنایع خودروطبقه همکف18الی16قرچک خیابان محمد آباد بین مهدیه36123704حسین فدائی اردستانیجوانان674



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

مکانیکطبقه همکف18الی16قرچک خیابان محمد آباد بین مهدیه36123704حسین فدائی اردستانیجوانان675

صنایع پوشاکط زیرزمین.53پ.ک ش بازداری.خ ش هیدخ.چهاردانگه.اسالم شهر55264534صغری نیک نیانیک بین676

44244885فاطمه عروجیروشنگر677
 41فلکه دوم صادقیه خیابان ستارخان بلوار شهدا صادقیه جنوبی پالک 

5طبقه 
مکانیک

44244885فاطمه عروجیروشنگر678
 41فلکه دوم صادقیه خیابان ستارخان بلوار شهدا صادقیه جنوبی پالک 

5طبقه 
امور مالی و بازرگانی

44244885فاطمه عروجیروشنگر679
 41فلکه دوم صادقیه خیابان ستارخان بلوار شهدا صادقیه جنوبی پالک 

5طبقه 
فناوری اطالعات

44244885فاطمه عروجیروشنگر680
 41فلکه دوم صادقیه خیابان ستارخان بلوار شهدا صادقیه جنوبی پالک 

5طبقه 
معماری

77924940طیبه غالمی جعفریتک گل681
خیابان دماوند بین سیمتری نارمک و میر فخرایی نبش بن بست اقا چی 

۴پالک 
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی1 واحد2 ط2تهران خ ستارخان خ شادمهر ک جزانی کهن پ66064779زهرا چراغیونوس لیانا 682

مراقبت و زیباییجنب بنگاه صابران- بلوار شیوا- 3فاز - مارلیک-  شهریار26165400610الفبای زیبایی683

66908227مرضیه مرشدیکاک684
ستارخان سر پاتریس لومومبا جنب فرش فروشی باالی سوپراستار 

351پالک
صنایع غذایی

66908227مرضیه مرشدیکاک685
ستارخان سر پاتریس لومومبا جنب فرش فروشی باالی سوپراستار 

351پالک
مراقبت و زیبایی

66908227مرضیه مرشدیکاک686
ستارخان سر پاتریس لومومبا جنب فرش فروشی باالی سوپراستار 

351پالک
خدمات تغذیه ای

مراقبت و زیبایی1پالک -کوچه شهید خیری-خیابان مصباح-چهارراه مصباح-کرج9361588696قشنگ687

بهداشت و ایمنی1پالک -کوچه شهید خیری-خیابان مصباح-چهارراه مصباح-کرج9361588696قشنگ688

33450587حوریه منیرزادهتالش صنعت689
 متری اعظم جنب بانک رفاه 20مشیریه پایین تر از میدان آقا نور ابتدای 

5 ظ دوم واحد 720ساختمان اعظم پ 
مکانیک



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

22353543کتایون پهلوان مازندرانیکاکتوس نو690
تهران سعادت آباد خیابان سرو شرقی بعد از خیابان عالمه شمالی خیابان 

 طبقه سوم37رشادت کوچه اقبال پالک 
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی1ط -853پ - نبش خ ش محمودابدی-نبرد شمالی-پیروزی33006674زهرا عادلی نیاتوسکانوین691

مراقبت و زیبایی طبقه اول3 پالک 27تهران سعادت آباد خ 88681091صدیقه اسدیکتیبا692

صنایع پوشاک ط اول18سهروردی جنوبی خیابان شهید اقلیمی کوچه شازاد پ88472438رقیه مظفری بیرقیمظفری693

9195052527کامبادن694
- بین اطلس و دانش- خ دکتر حسابی- میدان گلها- مارلیک- شهریار

واحد زیرزمین- 440پ
صنایع پوشاک

9195052527کامبادن695
- بین اطلس و دانش- خ دکتر حسابی- میدان گلها- مارلیک- شهریار

واحد زیرزمین- 440پ
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

44221990محمد باقر شاه محمدیزرافشان696
تهران خ ستارخان بین فلکه اول و  دوم صادقیه جنب پاساژ شب تاب 

 شرقی4 ط اول واحد 759پالک 
طال و جواهرسازی

44221990محمد باقر شاه محمدیزرافشان697
تهران خ ستارخان بین فلکه اول و  دوم صادقیه جنب پاساژ شب تاب 

 شرقی4 ط اول واحد 759پالک 
(چرم‘شیشه‘سنگ‘چاپ‘سفال‘فلز‘چوب)صنایع دستی

44089699خدیجه قهرمانیکلبه آرزو698
تهران فلکه دوم صادقیه ضلع جنوب غربی میدان مجتمع تجاری طال 

3طبقه سوم واحدسی
مراقبت و زیبایی

56346409رقیه طالبیگل افروز 699
 27 شهید رجبلو پالک22متری امام موسی کاظم کوچه 15اسالمشهر  

طبقه همکف
صنایع پوشاک

56346409رقیه طالبیگل افروز 700
 27 شهید رجبلو پالک22متری امام موسی کاظم کوچه 15اسالمشهر  

طبقه همکف
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

صنایع پوشاک16پالک-کوچه نیروی هوایی- کوچه سجاد-میدان راه آهن - ورامین36283043الهام رنجبریحریر نیلی701

مراقبت و زیبایی1 ط اول واحد112تهران گیشا بین خ هفتم و نهم پ88275707نگین میراسماعیلیکلبه گندم702

مراقبت و زیبایی748،پالک  22بیست متری مارلیک، نبش کوچه65112867ملکه بابائی قلنج خانلوبیتا چهر اندیشه703

36045629عفت موسوی الریجانیترمه هنر704
کوچه شهیدذوالفقاری طبقه دوم -پازوکی... خ نورا –پاکدشت  سه راه جیتو 

7پ 
صنایع پوشاک
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36045629عفت موسوی الریجانیترمه هنر705
کوچه شهیدذوالفقاری طبقه دوم -پازوکی... خ نورا –پاکدشت  سه راه جیتو 

7پ 
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

صنایع پوشاکخ هالل احمر خ شهید ابراهیمی جنب بانک ملی ایران55644474بدری عابدین درگوشترانه 706

فناوری اطالعات3خ دکتر حسابی نبش خ غنچه ساختمان نگین طبقه اول واحد - مارلیک 65109162فرامرز بیطرفانتخاب برتر اندیشه707

مراقبت و زیبایی4 طبقه دوم واحد84تهران جنت آباد الله شرقی پالک 44409386آذر جاللیساراگل708

مراقبت و زیبایی79پ- روبروی ثبت اسناد-جنب بانک کشاوزی-شریعتی-خیابان -پیشوا36729808سمیه عرب محمودیخزان709

مراقبت و زیباییتهران33333333افسانه فتحیآراسته710

صنایع پوشاک۴۵اتوبان همت غربی خ شاهین شمالی ط زیرهمکف پ 44470253شیوا عباسیسپیدبرفی711

مراقبت و زیبایی۴۵اتوبان همت غربی خ شاهین شمالی ط زیرهمکف پ 44470253شیوا عباسیسپیدبرفی712

(دوختهای سنتی)صنایع دستی ۴۵اتوبان همت غربی خ شاهین شمالی ط زیرهمکف پ 44470253شیوا عباسیسپیدبرفی713

44798989اکرم اکبرزاده ماکوئیآراینده714
تهران جاده مخصوص کرج بعد از چهارراه ایران خودرو ویال شهر کوچه 

4 پالک27
مراقبت و زیبایی

65151450سارا دادراستفنی نوتاش715
نبش کوی سمیه- نرسیده به سه راه آزادگان –متری مارلیک  20  – 

 طبقه اول  و دوم75پالک 
امور مالی و بازرگانی

65151450سارا دادراستفنی نوتاش716
نبش کوی سمیه- نرسیده به سه راه آزادگان –متری مارلیک  20  – 

 طبقه اول  و دوم75پالک 
خدمات آموزشی

65151450سارا دادراستفنی نوتاش717
نبش کوی سمیه- نرسیده به سه راه آزادگان –متری مارلیک  20  – 

 طبقه اول  و دوم75پالک 
فناوری اطالعات

65151450سارا دادراستفنی نوتاش718
نبش کوی سمیه- نرسیده به سه راه آزادگان –متری مارلیک  20  – 

 طبقه اول  و دوم75پالک 
هنرهای تجسمی

36644083مهناز اسدیجامه تن719
ک - متریانیسی10- متری طالقانی15-متری سجاد20-شهرک رضویه 

70پ -2کریمی
صنایع پوشاک

مراقبت و زیبایی13قرچک محمد آباد مهدیه 36125741منیژه تات داودیخوبان720

بهداشت و ایمنی13قرچک محمد آباد مهدیه 36125741منیژه تات داودیخوبان721
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44413276-فاطمه آشوری فردسپیدپوش722
بهمن خیابان عدل 22فلکه دوم صادقیه خیابان اشرفی اصفهانی خیابان 

4جنوبی کوچه گلستان دوم طبقه اول واحد
(بافت)صنایع دستی 

44413276-فاطمه آشوری فردسپیدپوش723
بهمن خیابان عدل 22فلکه دوم صادقیه خیابان اشرفی اصفهانی خیابان 

4جنوبی کوچه گلستان دوم طبقه اول واحد
صنایع پوشاک

44413276-فاطمه آشوری فردسپیدپوش724
بهمن خیابان عدل 22فلکه دوم صادقیه خیابان اشرفی اصفهانی خیابان 

4جنوبی کوچه گلستان دوم طبقه اول واحد
(چرم‘شیشه‘سنگ‘چاپ‘سفال‘فلز‘چوب)صنایع دستی

44413276-فاطمه آشوری فردسپیدپوش725
بهمن خیابان عدل 22فلکه دوم صادقیه خیابان اشرفی اصفهانی خیابان 

4جنوبی کوچه گلستان دوم طبقه اول واحد
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

44413276-فاطمه آشوری فردسپیدپوش726
بهمن خیابان عدل 22فلکه دوم صادقیه خیابان اشرفی اصفهانی خیابان 

4جنوبی کوچه گلستان دوم طبقه اول واحد
صنایع چرم، پوست، خز

صنعت چاپ ط اول واحد جنوبی233 چهار راه خانقاه خ ظهیر االسالم پ 33160591بتول ایزدپناه محمدآبادیجهان دانش 727

فناوری اطالعات ط اول واحد جنوبی233 چهار راه خانقاه خ ظهیر االسالم پ 33160591بتول ایزدپناه محمدآبادیجهان دانش 728

مراقبت و زیبایی375 پ 29روستای مرتضی گرد  بلوار امام حسسین نرسیده به  ولیعصر 9356480645فریده انکساریتاج زیبا 729

مراقبت و زیبایی18پ21بوستان-خ ش بهشتی-شهرک مدرس-ورامین36232564فهیمه تاجیکراستی730

امور مالی و بازرگانی74 چیتگر شمالی خ بدر پ14اتوبان کرج کیلومتر 44118162فریبا رضائیان تبارکسری731

فناوری اطالعات74 چیتگر شمالی خ بدر پ14اتوبان کرج کیلومتر 44118162فریبا رضائیان تبارکسری732

اموراداریطبقه اول-7پالک -خیایان ابوسعید-میدان منیریه-خ ولیعصر 55387029محمد لطفیآرایه733

امور مالی و بازرگانیطبقه اول-7پالک -خیایان ابوسعید-میدان منیریه-خ ولیعصر 55387029محمد لطفیآرایه734

فناوری اطالعاتطبقه اول-7پالک -خیایان ابوسعید-میدان منیریه-خ ولیعصر 55387029محمد لطفیآرایه735
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ساختمانطبقه اول-7پالک -خیایان ابوسعید-میدان منیریه-خ ولیعصر 55387029محمد لطفیآرایه736

مراقبت و زیبایی148خ معراج پالک - خ شهدا-  متری امام خمینی 20- اسالمشهر56341589زهرا میرزائیتبسم گل737

مراقبت و زیبایی516تهران مالرد مارلیک سه بانده نبش کوچه نسترن پالک65197928الهام عبدی تمکینالسا738

اموراداری جدید46خزانه بخارایی بین فلکه دوم و سوم   کوچه شهید جعفری پ55061698نسیم دانیالیامیدفر739

امور مالی و بازرگانی جدید46خزانه بخارایی بین فلکه دوم و سوم   کوچه شهید جعفری پ55061698نسیم دانیالیامیدفر740

فناوری اطالعات جدید46خزانه بخارایی بین فلکه دوم و سوم   کوچه شهید جعفری پ55061698نسیم دانیالیامیدفر741

مراقبت و زیبایی8ورامین شهرک فجر فجر یک پ 36292006طاهره ساده بندرامینا742

مراقبت و زیبایی ط همکف86تهران استاد معین دکتر هوشیار ک تاجیک پ 9127004461مریم تقی دخت اسدآبادیبهار زندگی743

66203213اشرف بهزادی پورایران گل 744
شهرک ولیعصرخ شهید بهرامی  خ شهید احمد حسینی مجتمع یاران  

 طبقه دوم207پ
مراقبت و زیبایی

خدمات آموزشی3واحد- 128پالک  - (دربندی )خ مقصود بیک- میدان تجریش 26850704اعظم ابریشم کاربرگ745

هنرهای تجسمی3واحد- 128پالک  - (دربندی )خ مقصود بیک- میدان تجریش 26850704اعظم ابریشم کاربرگ746

44467105هلن یعقوبی یگانهیگانگان747
تهران جنت اباد جنوبی باالتر از چهارباغ نرسیده به همت ساختمان بانک 

15 واحد4ملی ط 
صنایع پوشاک

44467105هلن یعقوبی یگانهیگانگان748
تهران جنت اباد جنوبی باالتر از چهارباغ نرسیده به همت ساختمان بانک 

15 واحد4ملی ط 
مراقبت و زیبایی

44231273فرهاد یاریسرای مو749
- جنب ترمینال مینی بوسها - اول اشرفی اصفهانی - فلکه دوم صادقیه 

6 واحد3 طبقه 1ساختمان سهند پ 
مراقبت و زیبایی

امور مالی و بازرگانی3فلکه دوم صادقیه ابتدای اشرفی اصفهانی داخل کوچه شهبازپورپالک44008294پری جلیلیسروش علم750
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فناوری اطالعات3فلکه دوم صادقیه ابتدای اشرفی اصفهانی داخل کوچه شهبازپورپالک44008294پری جلیلیسروش علم751

گردشگری3فلکه دوم صادقیه ابتدای اشرفی اصفهانی داخل کوچه شهبازپورپالک44008294پری جلیلیسروش علم752

مراقبت و زیبایی11ج پالک - کوچه ش نادری-سمت بلوارراه آهن-م ش چمران -پیشوا36721978مریم طاهری پور فردرضوان نو753

مراقبت و زیبایی6کوچه سروستان - شهرک ولیعصر - فیروزکوه 76442871پریسیما ایلکاگلشید بانو754

مراقبت و زیبایی1313پالک 13ورامین خ حامدی مهدیه 36299606راحله محبادیرها755

9122886840شهناز منصورسی گل756
 طبقه 21 شرقی پالک 24 و 23شیخ بهائی جنوبی بلوار آزادگان بین 

همکف
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیباییورامین میدان رازی خیابان آیت کاشانی روبروی هفتم غربی36226700زهرا تاجیک ایجدوانروشن چهره757

مراقبت و زیبایی3واحد-  طبقه همکف -75فلکه دوم صادقیه خ آیت اله کاشانی پ44081992الهام خوش نیت شانجانیسیمای سارا758

36140378اعظم السادات احمدیرویال759
قرچک خیابان امام خمینی روبروی کار خانه پارس سرام  زیر زمین شماره  

۱٦۱۲
مراقبت و زیبایی

الکترونیک617میدان فردوسی خیابان انقالب بین فردوسی و نجات الهی پالک 88919714محمد آقامیرزائی2خبره 760

امور مالی و بازرگانی617میدان فردوسی خیابان انقالب بین فردوسی و نجات الهی پالک 88919714محمد آقامیرزائی2خبره 761

فناوری اطالعات617میدان فردوسی خیابان انقالب بین فردوسی و نجات الهی پالک 88919714محمد آقامیرزائی2خبره 762

36405619نیره سادات خجستهچهره سازان763
کوچه - کوچه شهید بهشتی –خیابان امام خمینی -حصار امیر-  پاکدشت 

7پ  –سمیه 
مراقبت و زیبایی

44953821مرضیه جعفریانیسیمای ماندگار764
فلکه دوم صادقیه خ آیت اله کاشانی خ اعتمادیان جنب دبستان شکوفه 

5 ط 19 واحد27های انقالب پ
مراقبت و زیبایی

44634718حبیبه شادمندشادمند765
 4 ط15 پالک 2 ک فیات ساختمان برج آبی 4تهران شهرک اکباتان بیمه 

16واحد
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی5 ، واحد 2 ، طبقه 594ستارخان ، ضلع جنوب غربی پل ستارخان ، پالک 44282115شهرزاد آقا محمدیشرکت تعاونی خانه آرزوها766
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الکترونیکسرنوری روبروی اداره برق56372257احمد علی رهنمافریار767

مراقبت و زیباییسرنوری روبروی اداره برق56372257احمد علی رهنمافریار768

مراقبت و زیبایی50خ پیرروزی خ افراسیابی نرسیده به انتهای خ بعد از صاحب زمان پالک  33104851خدیجه عشوری  چشم براه769

مراقبت و زیباییپاکدشت  یبر  خیابان اصلی  نبش کوچه نیایش نهم36452178سمانه فرهاد نژاد هیکوئینوتاش770

مراقبت و زیبایی15پ-3قائم-130بوستان-شهرک فرهنگیان-قرچک36171648معصومه قربانی نژادزرسیما771

بهداشت و ایمنی15پ-3قائم-130بوستان-شهرک فرهنگیان-قرچک36171648معصومه قربانی نژادزرسیما772

2144666524صدیقه حسین زادهشفق طالیی773
تهران بلوار اصلی شهرک اکباتان جنب هواپیمائی کیش نبش ک سهیلی 

18ش
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی153 متری سینا قبل از کوجه شهید گنجی پ 20خ خلیج فارس 44524965بتول کسائی زادهکسایی زاده 774

36022353عزت میر علی اکبرسپید سرا775
نبش کوچه -روبروی فرمانداری–خیابان مطهری –پاکدشت 

83شماره  (مخابرات)شهیدپازوکی
صنایع پوشاک

36022353عزت میر علی اکبرسپید سرا776
نبش کوچه -روبروی فرمانداری–خیابان مطهری –پاکدشت 

83شماره  (مخابرات)شهیدپازوکی
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

هنرهای تجسمی1ج آرایشگاه افق ط- کوچه عالء الدوله - خ مسجدجامع - ورامین 2136276264علی عباسیزرین قلم777

44463423اعظم فرزام پناهشمیم هنر778
آیت کا شانی جنت آباد پائین تر از چهارباغ مجتمع بانک سپه -تهران

50پالک
خدمات آموزشی

44463423اعظم فرزام پناهشمیم هنر779
آیت کا شانی جنت آباد پائین تر از چهارباغ مجتمع بانک سپه -تهران

50پالک
صنایع پوشاک

44463423اعظم فرزام پناهشمیم هنر780
آیت کا شانی جنت آباد پائین تر از چهارباغ مجتمع بانک سپه -تهران

50پالک
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

44056719فرشته ضرغامی مهرشیوه781
شهیدمجید )فلکه دوم صادقیه بلوار فردوس بعد از خیابان گلستان شمالی 

 طبقه اول253پ (مالکی 
صنایع پوشاک

44056719فرشته ضرغامی مهرشیوه782
شهیدمجید )فلکه دوم صادقیه بلوار فردوس بعد از خیابان گلستان شمالی 

 طبقه اول253پ (مالکی 
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 
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مراقبت و زیباییمیدان رازی خ ایروانی خ زربافیان کوچه عالیی55667501نگار افشاربانونگار 783

(بافت)صنایع دستی 2واحد -2ط-146پ- نرسیده به سپند-استاد نجات الهی-کریم خان66968381مرتضی صادقیان مفردآراکس784

هنرهای تجسمی2واحد -2ط-146پ- نرسیده به سپند-استاد نجات الهی-کریم خان66968381مرتضی صادقیان مفردآراکس785

(چرم‘شیشه‘سنگ‘چاپ‘سفال‘فلز‘چوب)صنایع دستی2واحد -2ط-146پ- نرسیده به سپند-استاد نجات الهی-کریم خان66968381مرتضی صادقیان مفردآراکس786

صنایع چرم، پوست، خز2واحد -2ط-146پ- نرسیده به سپند-استاد نجات الهی-کریم خان66968381مرتضی صادقیان مفردآراکس787

فرش2واحد -2ط-146پ- نرسیده به سپند-استاد نجات الهی-کریم خان66968381مرتضی صادقیان مفردآراکس788

مراقبت و زیبایی٣۵میدان خراسان کوچه دهلوی پالک 36313880سعید مسلمی کوپائیخراسان789

صنایع خودرو1228 شهریور جنب خ درخشان پ17میدان شهدا خ 33715615محمد اسفندیارخودروبرتر 790

برق1228 شهریور جنب خ درخشان پ17میدان شهدا خ 33715615محمد اسفندیارخودروبرتر 791

کنترل و ابزار دقیق1228 شهریور جنب خ درخشان پ17میدان شهدا خ 33715615محمد اسفندیارخودروبرتر 792

گردشگری1228 شهریور جنب خ درخشان پ17میدان شهدا خ 33715615محمد اسفندیارخودروبرتر 793

صنایع پوشاکمتری نیروی هوایی خ حافظ ایستگاه سنگکی ط فوقانی مسجدحسینی7741090130گوهر بسیریهنرمند794

مراقبت و زیبایی57جنب پالک 5بیست متری رسالت نبش پیام -سیلو-ورامین 36269679شایسته کمال عامریزرینه795

صنایع پوشاک20پالک - شهید ابراهیم آبادی . ک- خیابان سبالن شمالی 88407324ثریا سردهنهءخوشه پروین796

برق4 ط117میدان انقالب خ کارگرجنوبی خ زاندامری پ 66969342خلیل اسدی مطلقآریاگستر797

خدمات آموزشی4 ط117میدان انقالب خ کارگرجنوبی خ زاندامری پ 66969342خلیل اسدی مطلقآریاگستر798
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فناوری اطالعات4 ط117میدان انقالب خ کارگرجنوبی خ زاندامری پ 66969342خلیل اسدی مطلقآریاگستر799

ساختمان4 ط117میدان انقالب خ کارگرجنوبی خ زاندامری پ 66969342خلیل اسدی مطلقآریاگستر800

معماری4 ط117میدان انقالب خ کارگرجنوبی خ زاندامری پ 66969342خلیل اسدی مطلقآریاگستر801

صنایع پوشاک147پ26خ3و2متری 15افسریه بین 33156214اعظم جوادیهنر نو802

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 147پ26خ3و2متری 15افسریه بین 33156214اعظم جوادیهنر نو803

36265751مژگان سادات داودپورزیباکاران804
-کوچه شهید حسین کریمی-سمت راست -چهاره اسفندآبد جنوبی-ورامین

1پالک
مراقبت و زیبایی

فناوری اطالعات طبقه دوم3پالک -کوچه شمس- میدان آزادی  -شهر قدس 2146868602پرویز قربانیقربانی805

صنایع پوشاک3 واحد2ط6نارمک ضلع جنوب شرقی میدان نبوت نبش ک امام زمان پ 77900427عذری محمدی دانشدانش فرد806

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 3 واحد2ط6نارمک ضلع جنوب شرقی میدان نبوت نبش ک امام زمان پ 77900427عذری محمدی دانشدانش فرد807

صنایع چوب1واحد 5تهران خ کارگر جنوبی پایین تر از چهاراه لشگر خ آقا باالزاده پ 55401827محمدحسن قاضیآمود808

مراقبت و زیبایی ط همکف34خ پیروزی خ دهم فروردین خ لرستان نبش ک آزادی پ 33171677منصوره ایرانشاهییاقوت قرمز809

66223907لیلی فرزانیانپاترون810
 متری 12 راه یافت اباد شهرک ولیعصر خ یاران 4بزرگراه آیت اله سعیدی 

11  پ6شریعتی میالن 
(بافت)صنایع دستی 

66223907لیلی فرزانیانپاترون811
 متری 12 راه یافت اباد شهرک ولیعصر خ یاران 4بزرگراه آیت اله سعیدی 

11  پ6شریعتی میالن 
صنایع پوشاک

66223907لیلی فرزانیانپاترون812
 متری 12 راه یافت اباد شهرک ولیعصر خ یاران 4بزرگراه آیت اله سعیدی 

11  پ6شریعتی میالن 
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

صنایع غذایی زیر همکف1 واحد60پالک (قیصری)غربی32سعادت آباد خیابان8856283معصومه یاوری رازمیزبان813

خدمات تغذیه ای زیر همکف1 واحد60پالک (قیصری)غربی32سعادت آباد خیابان8856283معصومه یاوری رازمیزبان814
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44423159سکینه حسنیطوبی815
روبروی مدرسه شهدای - خ مجاهد شمالی - میدان نور-آیت اله کاشانی

26صنایع هوایی الله هفتم پالک 
صنایع پوشاک

44423159سکینه حسنیطوبی816
روبروی مدرسه شهدای - خ مجاهد شمالی - میدان نور-آیت اله کاشانی

26صنایع هوایی الله هفتم پالک 
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

44074380طیبه فوالدیاننجم817
 530تهران آیت اله کاشانی بعد از میدان روبروی فرهنگسرای نور پالک 

514طبقه اول واحد
صنایع پوشاک

44074380طیبه فوالدیاننجم818
 530تهران آیت اله کاشانی بعد از میدان روبروی فرهنگسرای نور پالک 

514طبقه اول واحد
مراقبت و زیبایی

44074380طیبه فوالدیاننجم819
 530تهران آیت اله کاشانی بعد از میدان روبروی فرهنگسرای نور پالک 

514طبقه اول واحد
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

44074380طیبه فوالدیاننجم820
 530تهران آیت اله کاشانی بعد از میدان روبروی فرهنگسرای نور پالک 

514طبقه اول واحد
صنایع چرم، پوست، خز

صنایع پوشاک ط اول16جنت آباد ایرانپارس خ رجب صالحی پالک 44443590معصومه باجالنظرافت821

مراقبت و زیبایی ط اول16جنت آباد ایرانپارس خ رجب صالحی پالک 44443590معصومه باجالنظرافت822

(دوختهای سنتی)صنایع دستی  ط اول16جنت آباد ایرانپارس خ رجب صالحی پالک 44443590معصومه باجالنظرافت823

فناوری اطالعات ط سوم86شهر قدس میدان قدس خ امام خمینی پ 46822254نسرین کشن فالحپویا رایان824

عمران2 واحد 1ط 320خ انقالب چهارراه کالج باالی فروشگاه برک  پ66735444اسمعیل مختاری آقاویردیلورسم پویا825

امور مالی و بازرگانی2 واحد 1ط 320خ انقالب چهارراه کالج باالی فروشگاه برک  پ66735444اسمعیل مختاری آقاویردیلورسم پویا826

خدمات آموزشی2 واحد 1ط 320خ انقالب چهارراه کالج باالی فروشگاه برک  پ66735444اسمعیل مختاری آقاویردیلورسم پویا827

فناوری اطالعات2 واحد 1ط 320خ انقالب چهارراه کالج باالی فروشگاه برک  پ66735444اسمعیل مختاری آقاویردیلورسم پویا828
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گردشگری2 واحد 1ط 320خ انقالب چهارراه کالج باالی فروشگاه برک  پ66735444اسمعیل مختاری آقاویردیلورسم پویا829

عمران  طبقه سوم814خیابان رودکی بین آذربایجان و دامپزشکی پالک 66677517زهرا صدیقشمسا830

اموراداری  طبقه سوم814خیابان رودکی بین آذربایجان و دامپزشکی پالک 66677517زهرا صدیقشمسا831

امور مالی و بازرگانی  طبقه سوم814خیابان رودکی بین آذربایجان و دامپزشکی پالک 66677517زهرا صدیقشمسا832

خدمات آموزشی  طبقه سوم814خیابان رودکی بین آذربایجان و دامپزشکی پالک 66677517زهرا صدیقشمسا833

فناوری اطالعات  طبقه سوم814خیابان رودکی بین آذربایجان و دامپزشکی پالک 66677517زهرا صدیقشمسا834

گردشگری  طبقه سوم814خیابان رودکی بین آذربایجان و دامپزشکی پالک 66677517زهرا صدیقشمسا835

هنرهای تجسمی  طبقه سوم814خیابان رودکی بین آذربایجان و دامپزشکی پالک 66677517زهرا صدیقشمسا836

بهداشت و ایمنی  طبقه سوم814خیابان رودکی بین آذربایجان و دامپزشکی پالک 66677517زهرا صدیقشمسا837

ساختمان  طبقه سوم814خیابان رودکی بین آذربایجان و دامپزشکی پالک 66677517زهرا صدیقشمسا838

معماری  طبقه سوم814خیابان رودکی بین آذربایجان و دامپزشکی پالک 66677517زهرا صدیقشمسا839

مراقبت و زیبایی2 طبقه دوم واحد 86خ شهید فیروزیان پالک  (تیموری سابق)خ کاظمی 55746132سهیال حسینیبانو حسینی840

صنایع پوشاک2پالک  (نقلی اصفهانی)شرقی 184تهران تهرانپارس بلوار پروین  ابتدای 77297133طیبه رضائیهنر ماندگار841

مراقبت و زیبایی2پالک  (نقلی اصفهانی)شرقی 184تهران تهرانپارس بلوار پروین  ابتدای 77297133طیبه رضائیهنر ماندگار842

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 2پالک  (نقلی اصفهانی)شرقی 184تهران تهرانپارس بلوار پروین  ابتدای 77297133طیبه رضائیهنر ماندگار843
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صنایع غذاییشهریور شمالی بعد از پل اهنگ سمت راست کوچه احمدی زاده17خیابان 33440260عصمت حاجی حسینیطالیه داران دانش844

امور مالی و بازرگانیشهریور شمالی بعد از پل اهنگ سمت راست کوچه احمدی زاده17خیابان 33440260عصمت حاجی حسینیطالیه داران دانش845

خدمات آموزشیشهریور شمالی بعد از پل اهنگ سمت راست کوچه احمدی زاده17خیابان 33440260عصمت حاجی حسینیطالیه داران دانش846

(بافت)صنایع دستی شهریور شمالی بعد از پل اهنگ سمت راست کوچه احمدی زاده17خیابان 33440260عصمت حاجی حسینیطالیه داران دانش847

صنایع پوشاکشهریور شمالی بعد از پل اهنگ سمت راست کوچه احمدی زاده17خیابان 33440260عصمت حاجی حسینیطالیه داران دانش848

فناوری اطالعاتشهریور شمالی بعد از پل اهنگ سمت راست کوچه احمدی زاده17خیابان 33440260عصمت حاجی حسینیطالیه داران دانش849

گردشگریشهریور شمالی بعد از پل اهنگ سمت راست کوچه احمدی زاده17خیابان 33440260عصمت حاجی حسینیطالیه داران دانش850

هتلداریشهریور شمالی بعد از پل اهنگ سمت راست کوچه احمدی زاده17خیابان 33440260عصمت حاجی حسینیطالیه داران دانش851

هنرهای تجسمیشهریور شمالی بعد از پل اهنگ سمت راست کوچه احمدی زاده17خیابان 33440260عصمت حاجی حسینیطالیه داران دانش852

بهداشت و ایمنیشهریور شمالی بعد از پل اهنگ سمت راست کوچه احمدی زاده17خیابان 33440260عصمت حاجی حسینیطالیه داران دانش853

هنرهای تزئینیشهریور شمالی بعد از پل اهنگ سمت راست کوچه احمدی زاده17خیابان 33440260عصمت حاجی حسینیطالیه داران دانش854

(دوختهای سنتی)صنایع دستی شهریور شمالی بعد از پل اهنگ سمت راست کوچه احمدی زاده17خیابان 33440260عصمت حاجی حسینیطالیه داران دانش855

فرششهریور شمالی بعد از پل اهنگ سمت راست کوچه احمدی زاده17خیابان 33440260عصمت حاجی حسینیطالیه داران دانش856

خدمات تغذیه ایشهریور شمالی بعد از پل اهنگ سمت راست کوچه احمدی زاده17خیابان 33440260عصمت حاجی حسینیطالیه داران دانش857

44961850فاطمه امیری رومنانعطرسیب 858
تهران فلکه دوم صادقیه فردوس شرق خ مالکی جنوبی میدان گلستان پ 

5 ط13 واحد23
صنایع غذایی
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44961850فاطمه امیری رومنانعطرسیب 859
تهران فلکه دوم صادقیه فردوس شرق خ مالکی جنوبی میدان گلستان پ 

5 ط13 واحد23
خدمات تغذیه ای

صنایع نساجی21شماره (تابنده)هفت تیر خ شهیدلطفی 88824095فرحناز محسنی آراستهآراسته کاشان860

صنایع غذایی21شماره (تابنده)هفت تیر خ شهیدلطفی 88824095فرحناز محسنی آراستهآراسته کاشان861

اموراداری21شماره (تابنده)هفت تیر خ شهیدلطفی 88824095فرحناز محسنی آراستهآراسته کاشان862

تکنولوژی فرهنگی21شماره (تابنده)هفت تیر خ شهیدلطفی 88824095فرحناز محسنی آراستهآراسته کاشان863

گردشگری21شماره (تابنده)هفت تیر خ شهیدلطفی 88824095فرحناز محسنی آراستهآراسته کاشان864

هتلداری21شماره (تابنده)هفت تیر خ شهیدلطفی 88824095فرحناز محسنی آراستهآراسته کاشان865

هنرهای تجسمی21شماره (تابنده)هفت تیر خ شهیدلطفی 88824095فرحناز محسنی آراستهآراسته کاشان866

(چرم‘شیشه‘سنگ‘چاپ‘سفال‘فلز‘چوب)صنایع دستی21شماره (تابنده)هفت تیر خ شهیدلطفی 88824095فرحناز محسنی آراستهآراسته کاشان867

خدمات تغذیه ای21شماره (تابنده)هفت تیر خ شهیدلطفی 88824095فرحناز محسنی آراستهآراسته کاشان868

مراقبت و زیباییطبقه اول- 314پالک - روبروی بانک سینا - خیابان ابوذر 55705951لیال صادقیبانو صادقی869

46024352طاهره یوسف پور محمدیاقاقیای اصفهان870
همت غرب اتوبان خرازی ورودی شهرک ش  باقری برجهای سما برج 

سی هفت ط همکف
مراقبت و زیبایی

امور مالی و بازرگانی2 و 1 واحد 6پالک - خیابان نیکنام جنوبی- بازار دوم - نازی آباد - تهران55081129فاطمه نقدینقدی871

خدمات آموزشی2 و 1 واحد 6پالک - خیابان نیکنام جنوبی- بازار دوم - نازی آباد - تهران55081129فاطمه نقدینقدی872

فناوری اطالعات2 و 1 واحد 6پالک - خیابان نیکنام جنوبی- بازار دوم - نازی آباد - تهران55081129فاطمه نقدینقدی873

گردشگری2 و 1 واحد 6پالک - خیابان نیکنام جنوبی- بازار دوم - نازی آباد - تهران55081129فاطمه نقدینقدی874

هنرهای تجسمی2 و 1 واحد 6پالک - خیابان نیکنام جنوبی- بازار دوم - نازی آباد - تهران55081129فاطمه نقدینقدی875

بهداشت و ایمنی2 و 1 واحد 6پالک - خیابان نیکنام جنوبی- بازار دوم - نازی آباد - تهران55081129فاطمه نقدینقدی876

معماری2 و 1 واحد 6پالک - خیابان نیکنام جنوبی- بازار دوم - نازی آباد - تهران55081129فاطمه نقدینقدی877

مراقبت و زیبایی2 طبقه 35میدان فاطمی میدان گلها خ کاج جنوبی پالک 88957937لیال فردی حاجی بکندهبانوفردی878
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صنایع پوشاک1 ط 52 پ 136تهرانپارس خ رشید خ 77864107مرضیه رحیمی نیکدنیای هنر879

امور مالی و بازرگانیقرچک شهرک طالئیه  ایستگاه ژیان نبش پل عابر پیاده361151200فاطمه ابوطالبیسارا880

فناوری اطالعاتقرچک شهرک طالئیه  ایستگاه ژیان نبش پل عابر پیاده361151200فاطمه ابوطالبیسارا881

2146840090فاطمه کبیری فرکبیری شهر قدس882
بین صندوق قرض الحسنه - جنب عمارت - بلوارامام خمینی - شهرقدس

ط- ساختمان نگین - والفجر و بانک کشاورزی 
امور مالی و بازرگانی

2146840090فاطمه کبیری فرکبیری شهر قدس883
بین صندوق قرض الحسنه - جنب عمارت - بلوارامام خمینی - شهرقدس

ط- ساختمان نگین - والفجر و بانک کشاورزی 
فناوری اطالعات

عمران101پالک - نبش خ عبدالعظیمی - پایین تراز میدا ن امامت 77151273نسرین عسگریآینده برتر884

اموراداری101پالک - نبش خ عبدالعظیمی - پایین تراز میدا ن امامت 77151273نسرین عسگریآینده برتر885

امور مالی و بازرگانی101پالک - نبش خ عبدالعظیمی - پایین تراز میدا ن امامت 77151273نسرین عسگریآینده برتر886

خدمات آموزشی101پالک - نبش خ عبدالعظیمی - پایین تراز میدا ن امامت 77151273نسرین عسگریآینده برتر887

فناوری اطالعات101پالک - نبش خ عبدالعظیمی - پایین تراز میدا ن امامت 77151273نسرین عسگریآینده برتر888

گردشگری101پالک - نبش خ عبدالعظیمی - پایین تراز میدا ن امامت 77151273نسرین عسگریآینده برتر889

هتلداری101پالک - نبش خ عبدالعظیمی - پایین تراز میدا ن امامت 77151273نسرین عسگریآینده برتر890

معماری101پالک - نبش خ عبدالعظیمی - پایین تراز میدا ن امامت 77151273نسرین عسگریآینده برتر891

مراقبت و زیبایی2 ط اول واحد 61 پ 6صادقیه خ آیت اله کاشانی جنت آباد جنوبی ک 44056212مهتاب منیعی اردبیلیفرشته آسمان892

فناوری اطالعاتمجتمع تجاری-نرسیده به میدان مصلی - بلوار مصلی- شهر قدس46843886حسین لطفی لومتین رایانه893



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

مراقبت و زیبایی395خ قصر الدشت بین هاشمی و امام خمینی پ66891892معصومه مرسلی فردوئیپانیذطالیی 894

امور مالی و بازرگانی204پ-سرقنات-خ امام خمینی-شهر قدس46882800محمد عبدیخبره گستر895

مراقبت و زیبایی878خ اذربایجان بین قصر الدشت و خوش باالی بانک ملی پ66899802فرحناز کیافرحناز896

44654085فریبا فرجیفرشته زیبایی897
تهران بلوار اصلی شهرک اکباتان جنب هواپیمائی کیش نبش ک سهیلی  

18پ
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی155پالک - بین کوچه صبا و وفا - خیابان امام خمینی - شهر قدس 46844136ثریا ذبیحیکتیبه898

مراقبت و زیبایی8 طبقه دوم واحد 628خ ولیعصر باالتر از پل امیربهادر مجتمع ستاره پالک 55372315ربابه ابوالقاسمیپسندیده899

46867717فرشته فالح زیارانیشیوا خاتون900
کوچه شهید -بلوار امام خمینی کوچه جنب بانک ملی مرکزی - شهر قدس

 آموزشگاه شیوا خاتون6حبیبی پ
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی ط اول216خ کار گر جنوبی خ شهید معیری پ55385137جمیله غزالی پورگل آرا901

هنرهای نمایشی2طبقه - پاساژ بزرگ - خیابان شهدا- ورامین 36254297ابراهیم قاسمیسایه سبز902

مراقبت و زیبایی۸٣باغ فیض کوچه یک پالک 56363958مریم امیدی نقلبریسویدا903

مراقبت و زیبایی237 پ 62 و 60شهرک شریعتی خ شهید زلفی بین کوچه 55849402پریوش مظاهریعطررزا904

مراقبت و زیبایی2 ساختمان پزشکان پونک ط38تهران پونک بلوار شهید میرزابابایی پ44426170سهیال دائیقصرسهیال905

46858845نازار جعفر زاده بانپروریفرمیسک906
گودرزی شمالی کوچه شهید - شهر قدس بلوار مصلی چهار راه گودرزی 

 طبه همکف16صفری پالک 
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی164انتهای جیحون خ رنجبر خ نوری پالک 55739840ناهید تکاورتکاور907

صنایع پوشاک20پالک - ک شهید آوینی - خ امامزاده - میدان قدس - شهر قدس 46850165فاطمه مقدمکوثر نوین908

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 20پالک - ک شهید آوینی - خ امامزاده - میدان قدس - شهر قدس 46850165فاطمه مقدمکوثر نوین909

44800467نسرین طهیریگل خاتون910
نبش - خ چمران - خ ارکیده - خ الدن- پونک انتهای خ سردارجنگل

33پ - کوچه دهم شرقی 
مراقبت و زیبایی



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

46891700اعظم معارف وند(س)فاطمه 911
شهرقدس انتهای خیابان امارت کوچه نیکویه اول اموزش گاه خیاطی 

فاطمه
صنایع پوشاک

46891700اعظم معارف وند(س)فاطمه 912
شهرقدس انتهای خیابان امارت کوچه نیکویه اول اموزش گاه خیاطی 

فاطمه
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

صنایع پوشاک9پالک -  فروردین 12کوچه - خیابان آزادی - شهر قدس 46825629فاطمه گودرزیگودرزیان913

فناوری اطالعات9پالک -  فروردین 12کوچه - خیابان آزادی - شهر قدس 46825629فاطمه گودرزیگودرزیان914

مراقبت و زیبایی9پالک -  فروردین 12کوچه - خیابان آزادی - شهر قدس 46825629فاطمه گودرزیگودرزیان915

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 9پالک -  فروردین 12کوچه - خیابان آزادی - شهر قدس 46825629فاطمه گودرزیگودرزیان916

تاسیسات5طبقه اول واحد 352خیابان انقالب پیچ شمیران جنب دانشگاه آزاد پالک 2177620200طاهره انوشهجاویدان917

امور مالی و بازرگانی5طبقه اول واحد 352خیابان انقالب پیچ شمیران جنب دانشگاه آزاد پالک 2177620200طاهره انوشهجاویدان918

فناوری اطالعات5طبقه اول واحد 352خیابان انقالب پیچ شمیران جنب دانشگاه آزاد پالک 2177620200طاهره انوشهجاویدان919

44607889مژگان لطفی مرزناکیگل سنگ920
جنت آباد مرکزی جنب خ دانش خ جنت آباد ساختمان تجاری مسکونی 

102 واحد1 ط 197طوبی پالک
مراقبت و زیبایی

44899070میترا گلپورگلپور921
متری اول شمالی خ نهم ۱٦جنت اباد مرکزی سی وپنج متری گلستان 

۵٣پالک 
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی6پالک-کوچه شهید مهدانیان-خرداد5خیا بان -ورامین36257677محبوبه تاجیک ایجدانستایش هنر922

44119006نجمه قاضیگل سوسن923
 3 ط 6بلوار فردوس غرب بین ورزی و پروانه جنوبی ساختمان کارون پ 

22واحد
مراقبت و زیبایی

(بافت)صنایع دستی همکف- 30پ- کوچه شهید مهدیخانی- خ آزادی- شهر قدس9194787740فاطمه آقا محمدیآقامحمدی924

صنایع پوشاکهمکف- 30پ- کوچه شهید مهدیخانی- خ آزادی- شهر قدس9194787740فاطمه آقا محمدیآقامحمدی925



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

هنرهای تزئینیهمکف- 30پ- کوچه شهید مهدیخانی- خ آزادی- شهر قدس9194787740فاطمه آقا محمدیآقامحمدی926

(دوختهای سنتی)صنایع دستی همکف- 30پ- کوچه شهید مهدیخانی- خ آزادی- شهر قدس9194787740فاطمه آقا محمدیآقامحمدی927

صنایع خودرو104پ- خ شورا- خ آزادی- شهر قدس9123141183حسین طاهرخانیفنی قائم928

برق104پ- خ شورا- خ آزادی- شهر قدس9123141183حسین طاهرخانیفنی قائم929

صنایع خودرو3 واحد1 طبقه 65پ  (شاهد غربی)تهرانسر بلوار نیلوفر غربی 44521221احمد امین پناهراه صنعت930

گردشگری3 واحد1 طبقه 65پ  (شاهد غربی)تهرانسر بلوار نیلوفر غربی 44521221احمد امین پناهراه صنعت931

46043763مریم پاکارنقش نگار932
 بهمن خ جنت یا شهیدماسوله نبش هفتم 22تهران اشرفی اصفهانی خ 

1ط2پالک 
مراقبت و زیبایی

2165518150ملوک نیکبخترز933
- کوچه گلنار -  غربی 7 و 6. بین خ-- بلوار دنیا مالی - فاز یک اندیشه 

10واحد  - 488پالک 
مراقبت و زیبایی

44870114سمیه سادات عیسی نژاد آتشگاهگوهرشید934
  1   واحد 15تهران انتهای جنت آباد شمالی نبش کوروش قایم   اول پ  

   11511
صنایع پوشاک

2144251343مهین دخت علیخانیعلیخانی935
 3 طبقه 157یافت آباد میدان الغدیر جنب مسجدساختمان نگین پالک 

5واحد
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی طبقه سوم251 متری دوم وسوم پالک15متری افسریه بین 3382206720فریبا دوستی رضائی دوستی936

مراقبت و زیبایی13خیابان هیدخ گلستان پنجم شهید فعله گری پالک-چهاردانگه 55259888لیال کرمیتوتیای چشم 937

77923220معصومه ایلخانی مقدمدو غزال938
نارمک خ شهید آیت نرسیده به چهارراه تلفنخانه نبش کوچه نصراله زاده 

12 واحد 12ساختمان بانک صادرات پالک 
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی ط همکف6شهرک انقالب خ امام خمینی ک گلستان دهم پ36080309فریده پرآوردیرینه939

صنایع پوشاک24پالک - 36کوچه - شهرک قائمیه56479649مرجان اکبرزادههنر هستی940

صنایع پوشاکمرخصی213855851طلوع مهر941



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

46847398فریده ابراهیم دوستآتنافر942
طبقه - نبش خیابان دانش آموز-  متری انقالب45بلوار - شهر قدس

واحد او2پالک - فوقانی لوازم ساختمانی حدادی
صنایع پوشاک

46847398فریده ابراهیم دوستآتنافر943
طبقه - نبش خیابان دانش آموز-  متری انقالب45بلوار - شهر قدس

واحد او2پالک - فوقانی لوازم ساختمانی حدادی
مراقبت و زیبایی

46847398فریده ابراهیم دوستآتنافر944
طبقه - نبش خیابان دانش آموز-  متری انقالب45بلوار - شهر قدس

واحد او2پالک - فوقانی لوازم ساختمانی حدادی
هنرهای تزئینی

46847398فریده ابراهیم دوستآتنافر945
طبقه - نبش خیابان دانش آموز-  متری انقالب45بلوار - شهر قدس

واحد او2پالک - فوقانی لوازم ساختمانی حدادی
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

44108811فاطمه بختیاری هفت لنگمادیم946
 1بلوارفردوس خ سازمان برنامه شمالی نبش رسالت ساختمان صبا ش 

71 پ 4واحد 
مراقبت و زیبایی

33194871شهناز جانفدارئوف نیا947
خ پیروزی خ نبرد پرستارجنوب چ صاحب الزمان ساختمان کاکتوس 

104پ1ط
مراقبت و زیبایی

صنایع پوشاکشهر قدس میدان مصلی روبروی نماز جمعه ک خضری46842116معصومه موسوی پشنگموسوی نو948

(دوختهای سنتی)صنایع دستی شهر قدس میدان مصلی روبروی نماز جمعه ک خضری46842116معصومه موسوی پشنگموسوی نو949

مراقبت و زیبایی13واحد  - 5طبقه - ساختمان کیان - میدان قدس - شهر قدس 65553757مهناز خوش طینتدیور950

مراقبت و زیبایی17 ط اول واحد 18شمس آباد م بهشتی خ ابوالحسنی پ 26151065فاطمه عزیزیراتینا951

66618370لیال جاگیریستاره دریا 952
تهران مهرآباد خیابان دانشگاه هوایی خ قادری کوچه نائب لو کوچه سوم 

40بلوک 
مراقبت و زیبایی

33093967اعظم حاجی زادگانراحله953
 ۵خ پیروزی خ نبرد  شمالی بعداز چهارراه نبی اکرم ک میر قاسمی پالک 

٣واح
(بافت)صنایع دستی 

33093967اعظم حاجی زادگانراحله954
 ۵خ پیروزی خ نبرد  شمالی بعداز چهارراه نبی اکرم ک میر قاسمی پالک 

٣واح
صنایع پوشاک



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

33093967اعظم حاجی زادگانراحله955
 ۵خ پیروزی خ نبرد  شمالی بعداز چهارراه نبی اکرم ک میر قاسمی پالک 

٣واح
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

46865145مهدی احمدیانماهان خودرو956
 طبقه همکف 4شهرقدس میدان قدس جنب درمانگاه سیزده رجب پالک 

و اول
صنایع خودرو

46865145مهدی احمدیانماهان خودرو957
 طبقه همکف 4شهرقدس میدان قدس جنب درمانگاه سیزده رجب پالک 

و اول
تاسیسات

66813971آذر ظهره وندشرکت تعاونی  چهره نگار ستاره  طالیی958
 4 مجتمع ستاره ط 628میدان قزوین خ شهید ژیان پناه خ ولیعصر پ 

16واحد 
مراقبت و زیبایی

عمرانطبقه دوم- ساختمان ظریف نیا- (ره)بلوار امام خمینی - شهر قدس46844777رامین مستمندایران کارآفرین959

مکانیکطبقه دوم- ساختمان ظریف نیا- (ره)بلوار امام خمینی - شهر قدس46844777رامین مستمندایران کارآفرین960

امور مالی و بازرگانیطبقه دوم- ساختمان ظریف نیا- (ره)بلوار امام خمینی - شهر قدس46844777رامین مستمندایران کارآفرین961

فناوری اطالعاتطبقه دوم- ساختمان ظریف نیا- (ره)بلوار امام خمینی - شهر قدس46844777رامین مستمندایران کارآفرین962

عمران128خیابان پیروزی مقابل خیابان پنجم پالک 77478347حامد فراهتراویان فرهنگ963

امور مالی و بازرگانی128خیابان پیروزی مقابل خیابان پنجم پالک 77478347حامد فراهتراویان فرهنگ964

فناوری اطالعات128خیابان پیروزی مقابل خیابان پنجم پالک 77478347حامد فراهتراویان فرهنگ965

گردشگری128خیابان پیروزی مقابل خیابان پنجم پالک 77478347حامد فراهتراویان فرهنگ966

فناوری اطالعات4طبقه دوم واحد - باساژ قایم- میدان ازادی- خیابان آزادی- شهر قدس468880053سمیه سادات حسینیفنی ثنا967

مراقبت و زیباییط اول غربی1خ حافظ خ جامی خ میردامادی ک زمانپورپ2166711200پوراندخت میر سعید شمیرانیشمیرانی968

امور مالی و بازرگانیخیابان  شهدا روبروی پمپ بنزین ساختمان کادوس ط اول36269640مجید بیات سرمدیسینابرتر969

فناوری اطالعاتخیابان  شهدا روبروی پمپ بنزین ساختمان کادوس ط اول36269640مجید بیات سرمدیسینابرتر970

56162906زهرا غزلی بوئینیساحل آبی971
خ چمران - خیابان بهشتی - میدان امام خمینی - واوان - اسالمشهر 

8پالک - جنب نانوایی تافتون - جنوبی 
مراقبت و زیبایی



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

بهداشت و ایمنیعلی شفیعی منشایمن نجات ایرانیان972

46810496ژیال رهبر پناهقصر نگین نوین973
- 397نبش کوچه امانی پالک -  بهمن12روبروی بیمارستان - شهرقدس

4طبقه دوم واحد
مراقبت و زیبایی

صنایع پوشاک28سی متری جی خ ممی نژاد پالک 66632930عصمت مقصودیصبور974

مراقبت و زیبایی28سی متری جی خ ممی نژاد پالک 66632930عصمت مقصودیصبور975

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 28سی متری جی خ ممی نژاد پالک 66632930عصمت مقصودیصبور976

مراقبت و زیبایی17پالک - خیابان دانش آموز -  متری انقالب 45خیابان - شهرقدس 46864797منیره مالئی حسنارودیگل آرای نوین977

امور مالی و بازرگانی10+اسالمشهر سرنوری کوچه شهید طهماسبی ساختمان پلیس 56366212محمد رضا نوروزی کنجینباران علوم اسالمشهر978

فناوری اطالعات10+اسالمشهر سرنوری کوچه شهید طهماسبی ساختمان پلیس 56366212محمد رضا نوروزی کنجینباران علوم اسالمشهر979

66384312مهری داورسرشتپریسا نوین 980
تهران خ ازادی خ کارون مابین خ هاشمی و بوستان سعدی کوچه اقبال 

3 و 4حامد پ 
صنایع پوشاک

صنایع پوشاک آموزشگاه سابریناز۴پالک .خ گلستان.شهرک ابریشم.شهر قدس46868714لیال محمدی یزنیسابریناز981

مراقبت و زیبایی164مفتح شمالی نرسیده به مسجد حضرت رقیه پ- خ مصلی- شهر قدس46853696مستوره شاه ایازیپری دریای قدس982

77211576سهیال پرتورخ آرا983
هفت حوض  خ گلبرگ  غربی  بین سامان  و سمنگان ساختمان پز شکان 

137پارسیان پ 
مراقبت و زیبایی

برق3شهر قدس میدان آزادی پاساژقائم طبقه دوم واحد46880053هدایت اهلل مجاوری کلوریعارف984

گردشگری3شهر قدس میدان آزادی پاساژقائم طبقه دوم واحد46880053هدایت اهلل مجاوری کلوریعارف985

صنایع پوشاک طبقه اول16  پ 5/21 نیروی هوایی  کوچه 5خ پیروزی خ 55186656حبیبه زمانی نودوزقیفائقه986

(دوختهای سنتی)صنایع دستی  طبقه اول16  پ 5/21 نیروی هوایی  کوچه 5خ پیروزی خ 55186656حبیبه زمانی نودوزقیفائقه987

صنایع پوشاک2نبش کوچه گل سرخ پ –بلوار امام خمینی  –قیامدشت –پاکدشت 33588325زینب فتاحیسارینا988
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44446740اشرف لشگرییگانه پوش989
تقاطع خیابان هجرت وخ باهنر پالک - عالمه جعفری خ باهنر-ستاری

 طبقه زیر همکف115
صنایع پوشاک

44446740اشرف لشگرییگانه پوش990
تقاطع خیابان هجرت وخ باهنر پالک - عالمه جعفری خ باهنر-ستاری

 طبقه زیر همکف115
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

صنایع غذایی142 پالک 41/7 و40/7سی متری نیروی هوایی خیابان هشتم  بین فرعی 77479107منصوره تقدسیرنگین سفره991

امور مالی و بازرگانی142 پالک 41/7 و40/7سی متری نیروی هوایی خیابان هشتم  بین فرعی 77479107منصوره تقدسیرنگین سفره992

خدمات آموزشی142 پالک 41/7 و40/7سی متری نیروی هوایی خیابان هشتم  بین فرعی 77479107منصوره تقدسیرنگین سفره993

(بافت)صنایع دستی 142 پالک 41/7 و40/7سی متری نیروی هوایی خیابان هشتم  بین فرعی 77479107منصوره تقدسیرنگین سفره994

صنایع پوشاک142 پالک 41/7 و40/7سی متری نیروی هوایی خیابان هشتم  بین فرعی 77479107منصوره تقدسیرنگین سفره995

فناوری اطالعات142 پالک 41/7 و40/7سی متری نیروی هوایی خیابان هشتم  بین فرعی 77479107منصوره تقدسیرنگین سفره996

هتلداری142 پالک 41/7 و40/7سی متری نیروی هوایی خیابان هشتم  بین فرعی 77479107منصوره تقدسیرنگین سفره997

هنرهای تجسمی142 پالک 41/7 و40/7سی متری نیروی هوایی خیابان هشتم  بین فرعی 77479107منصوره تقدسیرنگین سفره998

بهداشت و ایمنی142 پالک 41/7 و40/7سی متری نیروی هوایی خیابان هشتم  بین فرعی 77479107منصوره تقدسیرنگین سفره999

هنرهای تزئینی142 پالک 41/7 و40/7سی متری نیروی هوایی خیابان هشتم  بین فرعی 77479107منصوره تقدسیرنگین سفره1000

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 142 پالک 41/7 و40/7سی متری نیروی هوایی خیابان هشتم  بین فرعی 77479107منصوره تقدسیرنگین سفره1001

خدمات تغذیه ای142 پالک 41/7 و40/7سی متری نیروی هوایی خیابان هشتم  بین فرعی 77479107منصوره تقدسیرنگین سفره1002

66804040زهرا نوین روزفاطمه الزهرا1003
  متری اول15 شهریور خ شهید اصغری 17متری فتح پشت پاستوریزه  65

جنوبی
(بافت)صنایع دستی 
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66804040زهرا نوین روزفاطمه الزهرا1004
  متری اول15 شهریور خ شهید اصغری 17متری فتح پشت پاستوریزه  65

جنوبی
صنایع پوشاک

66804040زهرا نوین روزفاطمه الزهرا1005
  متری اول15 شهریور خ شهید اصغری 17متری فتح پشت پاستوریزه  65

جنوبی
مراقبت و زیبایی

66804040زهرا نوین روزفاطمه الزهرا1006
  متری اول15 شهریور خ شهید اصغری 17متری فتح پشت پاستوریزه  65

جنوبی
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

66804040زهرا نوین روزفاطمه الزهرا1007
  متری اول15 شهریور خ شهید اصغری 17متری فتح پشت پاستوریزه  65

جنوبی
فرش

صنایع پوشاک8کوچه هفتم غربی پالک -شهرک قیامدشت-جاده خاوران 33587933مریم رسولی شهرستانیرودابه1008

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 8کوچه هفتم غربی پالک -شهرک قیامدشت-جاده خاوران 33587933مریم رسولی شهرستانیرودابه1009

مراقبت و زیبایی2پالک  - 24کوچه  (ماهان )خیابان زلفی - شهرک شریعتی 55847752رقیه آقائیعطرمینا1010

صنایع پوشاک4میدان راه اهن  خ مختاری خ شریفی نبش کوچه شهید احمد دلپیشه   پ55360261نیکو کمالی ایگلیکمالی1011

مراقبت و زیبایی4میدان راه اهن  خ مختاری خ شریفی نبش کوچه شهید احمد دلپیشه   پ55360261نیکو کمالی ایگلیکمالی1012

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 4میدان راه اهن  خ مختاری خ شریفی نبش کوچه شهید احمد دلپیشه   پ55360261نیکو کمالی ایگلیکمالی1013

مراقبت و زیبایی44پالک - شهرقدس خیابان شهید عالمی کوچه نیروی هوائی46843577بتول شفیعی علویجهدریای نوین1014

33359033پری خیراله زادهرز بانو1015
-22پ -ک شهید محمد تابنده دوست-خ محمد منتظری-میدان شهدا

طبقه همکف
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی102خاوران خ ش تفرشی ک ش جهان پرتوط همکف پ 33737042فریبا جهان پرتورویای سبز1016

مراقبت و زیبایی9 واحد 5 طبقه 4خیابان آزادی رو به روی وزارت کار کوچه آشیان پالک 66860975فائقه طالبی اکرمماه چهره1017

امور مالی و بازرگانی17رباط کریم ابتدای خیابان مصلی ساختمان بانک انصار طبقه ششم واحد 56426577محمدرضا حبیبی نامیلهءموسسه سینا رباط1018
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خدمات آموزشی17رباط کریم ابتدای خیابان مصلی ساختمان بانک انصار طبقه ششم واحد 56426577محمدرضا حبیبی نامیلهءموسسه سینا رباط1019

فناوری اطالعات17رباط کریم ابتدای خیابان مصلی ساختمان بانک انصار طبقه ششم واحد 56426577محمدرضا حبیبی نامیلهءموسسه سینا رباط1020

گردشگری17رباط کریم ابتدای خیابان مصلی ساختمان بانک انصار طبقه ششم واحد 56426577محمدرضا حبیبی نامیلهءموسسه سینا رباط1021

هنرهای تجسمی17رباط کریم ابتدای خیابان مصلی ساختمان بانک انصار طبقه ششم واحد 56426577محمدرضا حبیبی نامیلهءموسسه سینا رباط1022

بهداشت و ایمنی17رباط کریم ابتدای خیابان مصلی ساختمان بانک انصار طبقه ششم واحد 56426577محمدرضا حبیبی نامیلهءموسسه سینا رباط1023

خدمات تغذیه ای17رباط کریم ابتدای خیابان مصلی ساختمان بانک انصار طبقه ششم واحد 56426577محمدرضا حبیبی نامیلهءموسسه سینا رباط1024

ساختمان17رباط کریم ابتدای خیابان مصلی ساختمان بانک انصار طبقه ششم واحد 56426577محمدرضا حبیبی نامیلهءموسسه سینا رباط1025

معماری17رباط کریم ابتدای خیابان مصلی ساختمان بانک انصار طبقه ششم واحد 56426577محمدرضا حبیبی نامیلهءموسسه سینا رباط1026

77819188عفت السادات سید یوسفیرویای سرخ1027
-  - غربی 124ک - پایین تر از پارک فدک - - خ ش مدنی - م رسالت 

1ط - 10پ 
مراقبت و زیبایی

صنایع پوشاکط زیرزمین - 27پ - کوچه علی تهرانی - خیابان مقداد - پیروزی 33107729فاطمه گماررویای سفید1028

خدمات آموزشی15خزانه بخارایی بین فلکه اول و دوم کوچه شهید ابراهیم قاسمی  پ55327764معصومه طاهری سرشتمهران جامه1029

(بافت)صنایع دستی 15خزانه بخارایی بین فلکه اول و دوم کوچه شهید ابراهیم قاسمی  پ55327764معصومه طاهری سرشتمهران جامه1030

صنایع پوشاک15خزانه بخارایی بین فلکه اول و دوم کوچه شهید ابراهیم قاسمی  پ55327764معصومه طاهری سرشتمهران جامه1031

هنرهای تجسمی15خزانه بخارایی بین فلکه اول و دوم کوچه شهید ابراهیم قاسمی  پ55327764معصومه طاهری سرشتمهران جامه1032

بهداشت و ایمنی15خزانه بخارایی بین فلکه اول و دوم کوچه شهید ابراهیم قاسمی  پ55327764معصومه طاهری سرشتمهران جامه1033
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(چرم‘شیشه‘سنگ‘چاپ‘سفال‘فلز‘چوب)صنایع دستی15خزانه بخارایی بین فلکه اول و دوم کوچه شهید ابراهیم قاسمی  پ55327764معصومه طاهری سرشتمهران جامه1034

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 15خزانه بخارایی بین فلکه اول و دوم کوچه شهید ابراهیم قاسمی  پ55327764معصومه طاهری سرشتمهران جامه1035

صنایع چرم، پوست، خز15خزانه بخارایی بین فلکه اول و دوم کوچه شهید ابراهیم قاسمی  پ55327764معصومه طاهری سرشتمهران جامه1036

مراقبت و زیبایی641خ گلبرگ بعدازهفت حوض گلبرگ شرقی بعدازمدائن پ77933328رؤیا فراهانیرویاچهر1037

مراقبت و زیبایی43 متری  حیدری خ یاران  پ20جاده ساوه میدان معلم شهرک ولیعصر 66217850زهرا شاکرینازلی1038

مراقبت و زیبایی2 واحد 265بزرگراه زسالت خ مجیدیه جنوبی روبروی مسجذالمهذی ع پ 22521853فاطمه طهاریره آفرین1039

برق5 پالک 5پاکدشت بلوار شمالی  جماران 36022710حسین قشقایی جعفریسرو دانش1040

کنترل و ابزار دقیق5 پالک 5پاکدشت بلوار شمالی  جماران 36022710حسین قشقایی جعفریسرو دانش1041

امور مالی و بازرگانی5 پالک 5پاکدشت بلوار شمالی  جماران 36022710حسین قشقایی جعفریسرو دانش1042

فناوری اطالعات5 پالک 5پاکدشت بلوار شمالی  جماران 36022710حسین قشقایی جعفریسرو دانش1043

ساختمان5 پالک 5پاکدشت بلوار شمالی  جماران 36022710حسین قشقایی جعفریسرو دانش1044

معماری5 پالک 5پاکدشت بلوار شمالی  جماران 36022710حسین قشقایی جعفریسرو دانش1045

صنایع غذاییمتری اسالمی6یافت اباد میدان العغدیر خیابان شهید مرتض زندیه کوجه 66794618مریم جعفریشرکت تعاونی دانش پارسیان فجر1046

خدمات آموزشیمتری اسالمی6یافت اباد میدان العغدیر خیابان شهید مرتض زندیه کوجه 66794618مریم جعفریشرکت تعاونی دانش پارسیان فجر1047

(بافت)صنایع دستی متری اسالمی6یافت اباد میدان العغدیر خیابان شهید مرتض زندیه کوجه 66794618مریم جعفریشرکت تعاونی دانش پارسیان فجر1048

صنایع پوشاکمتری اسالمی6یافت اباد میدان العغدیر خیابان شهید مرتض زندیه کوجه 66794618مریم جعفریشرکت تعاونی دانش پارسیان فجر1049

مراقبت و زیباییمتری اسالمی6یافت اباد میدان العغدیر خیابان شهید مرتض زندیه کوجه 66794618مریم جعفریشرکت تعاونی دانش پارسیان فجر1050

هنرهای تجسمیمتری اسالمی6یافت اباد میدان العغدیر خیابان شهید مرتض زندیه کوجه 66794618مریم جعفریشرکت تعاونی دانش پارسیان فجر1051
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بهداشت و ایمنیمتری اسالمی6یافت اباد میدان العغدیر خیابان شهید مرتض زندیه کوجه 66794618مریم جعفریشرکت تعاونی دانش پارسیان فجر1052

هنرهای تزئینیمتری اسالمی6یافت اباد میدان العغدیر خیابان شهید مرتض زندیه کوجه 66794618مریم جعفریشرکت تعاونی دانش پارسیان فجر1053

(دوختهای سنتی)صنایع دستی متری اسالمی6یافت اباد میدان العغدیر خیابان شهید مرتض زندیه کوجه 66794618مریم جعفریشرکت تعاونی دانش پارسیان فجر1054

خدمات تغذیه ایمتری اسالمی6یافت اباد میدان العغدیر خیابان شهید مرتض زندیه کوجه 66794618مریم جعفریشرکت تعاونی دانش پارسیان فجر1055

77212709نرگس سادات خلیلی آزادرهرو1056
   یا  نارمک 159خ شهید مهرانپور پ - خیابان شهید مدنی - رسالت 

شمال  میدان هالل احمر  خیابان گلبرگ شرق
صنایع خودرو

77212709نرگس سادات خلیلی آزادرهرو1057
   یا  نارمک 159خ شهید مهرانپور پ - خیابان شهید مدنی - رسالت 

شمال  میدان هالل احمر  خیابان گلبرگ شرق
الکترونیک

77212709نرگس سادات خلیلی آزادرهرو1058
   یا  نارمک 159خ شهید مهرانپور پ - خیابان شهید مدنی - رسالت 

شمال  میدان هالل احمر  خیابان گلبرگ شرق
برق

77212709نرگس سادات خلیلی آزادرهرو1059
   یا  نارمک 159خ شهید مهرانپور پ - خیابان شهید مدنی - رسالت 

شمال  میدان هالل احمر  خیابان گلبرگ شرق
عمران

77212709نرگس سادات خلیلی آزادرهرو1060
   یا  نارمک 159خ شهید مهرانپور پ - خیابان شهید مدنی - رسالت 

شمال  میدان هالل احمر  خیابان گلبرگ شرق
صنایع غذایی

77212709نرگس سادات خلیلی آزادرهرو1061
   یا  نارمک 159خ شهید مهرانپور پ - خیابان شهید مدنی - رسالت 

شمال  میدان هالل احمر  خیابان گلبرگ شرق
امور مالی و بازرگانی

77212709نرگس سادات خلیلی آزادرهرو1062
   یا  نارمک 159خ شهید مهرانپور پ - خیابان شهید مدنی - رسالت 

شمال  میدان هالل احمر  خیابان گلبرگ شرق
خدمات آموزشی



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

77212709نرگس سادات خلیلی آزادرهرو1063
   یا  نارمک 159خ شهید مهرانپور پ - خیابان شهید مدنی - رسالت 

شمال  میدان هالل احمر  خیابان گلبرگ شرق
فناوری اطالعات

77212709نرگس سادات خلیلی آزادرهرو1064
   یا  نارمک 159خ شهید مهرانپور پ - خیابان شهید مدنی - رسالت 

شمال  میدان هالل احمر  خیابان گلبرگ شرق
گردشگری

77212709نرگس سادات خلیلی آزادرهرو1065
   یا  نارمک 159خ شهید مهرانپور پ - خیابان شهید مدنی - رسالت 

شمال  میدان هالل احمر  خیابان گلبرگ شرق
هتلداری

77212709نرگس سادات خلیلی آزادرهرو1066
   یا  نارمک 159خ شهید مهرانپور پ - خیابان شهید مدنی - رسالت 

شمال  میدان هالل احمر  خیابان گلبرگ شرق
هنرهای تجسمی

77212709نرگس سادات خلیلی آزادرهرو1067
   یا  نارمک 159خ شهید مهرانپور پ - خیابان شهید مدنی - رسالت 

شمال  میدان هالل احمر  خیابان گلبرگ شرق
بهداشت و ایمنی

77212709نرگس سادات خلیلی آزادرهرو1068
   یا  نارمک 159خ شهید مهرانپور پ - خیابان شهید مدنی - رسالت 

شمال  میدان هالل احمر  خیابان گلبرگ شرق
خدمات تغذیه ای

77212709نرگس سادات خلیلی آزادرهرو1069
   یا  نارمک 159خ شهید مهرانپور پ - خیابان شهید مدنی - رسالت 

شمال  میدان هالل احمر  خیابان گلبرگ شرق
گیاهان دارویی و داروهای گیاهی

77212709نرگس سادات خلیلی آزادرهرو1070
   یا  نارمک 159خ شهید مهرانپور پ - خیابان شهید مدنی - رسالت 

شمال  میدان هالل احمر  خیابان گلبرگ شرق
ساختمان

77212709نرگس سادات خلیلی آزادرهرو1071
   یا  نارمک 159خ شهید مهرانپور پ - خیابان شهید مدنی - رسالت 

شمال  میدان هالل احمر  خیابان گلبرگ شرق
معماری

56713585سهیال محمد خانلونانسی1072
 40آذری ب سمت بزرگ راه آزادگان احمد آباد مستوفی خیابان ابوالقاسم 

62متری پ
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی254پالک - شرقی 12کوچه -خرداد15خیابان - شهرک آزادی - قرچک 36138196محبوبه یحیائیسیه گیسو1073



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

مراقبت و زیبایی طبقه همکف1 واحد20تهران مزرداران خ شهید مطهری کوچه شقایق پ 86110375کردستان فیروزینوژان1074

77913152ساقی زادداداشزادداداش1075
 ط زیر 15انتهای دردشت نرسیده به شقایق جنب بانک کشاورزی پ 

همکف
هنرهای تجسمی

77913152ساقی زادداداشزادداداش1076
 ط زیر 15انتهای دردشت نرسیده به شقایق جنب بانک کشاورزی پ 

همکف
(چرم‘شیشه‘سنگ‘چاپ‘سفال‘فلز‘چوب)صنایع دستی

zohreh rahimi dehban88913703ایران متین1077
 بیست و دوم ، پالک نه ٔ خیابان مطهری ، میرزای شیرازی جنوبی ، کوچه

 اولٔ ، طبقه
مراقبت و زیبایی

65591756فاطمه کریمیسوگند کریمی 1078
طبقه - نبش کوچه هفتم -  راه دوم 4بعد از - خ امام خمینی - سرآسیاب 

375پالک - دوم 
صنایع پوشاک

65591756فاطمه کریمیسوگند کریمی 1079
طبقه - نبش کوچه هفتم -  راه دوم 4بعد از - خ امام خمینی - سرآسیاب 

375پالک - دوم 
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

صنایع پوشاک230رباط کریم،خیابان شهید ملکی،پالک56427738لیال واعظیگلساء1080

صنایع پوشاکپاساژ آرمان طبقه سوم-خیابان محمد آباد-قرچک 36122106اعظم داورزنیشالیزار1081

مراقبت و زیبایی واحد زیر زمین41 متری کوچه جوان بخت پ 20جوادیه 55648161اشرف شجایی قره قیهونوس پایتخت 1082

65178940اعظم حاجی مقصودیشقایق تک1083
کوچه شهید قره - روبروی خیابان امام خمینی - سرآسیاب - جاده مالرد 

آموزشگاه خیاطی شقایق - 1223پالک - نی
صنایع پوشاک

65178940اعظم حاجی مقصودیشقایق تک1084
کوچه شهید قره - روبروی خیابان امام خمینی - سرآسیاب - جاده مالرد 

آموزشگاه خیاطی شقایق - 1223پالک - نی
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

صنایع پوشاک95پالک-متری رودکی10کوچه -همدانک-نسیم شهر-رباط کریم56573829رقیه درقدمیفاطمه الزهرا1085

مراقبت و زیبایی24نبش یاران دوم پالک  (امینی سابق)رباط کریم خ امام حسین 56411009طاهره منصوری کرمانیآزاده نوین1086

65160443صحرا کیهانی ستایشصحرا بانو1087
عد از سه راه اندیشه  سراسیاب خ دانش غربی  قطعه سوم شمالی پالک 

19
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی13،پالک4رباط کریم،بلوار امام خمینی،جنب بانک سپه،کوچه شقایق 56425916مریم  درخشانی درافشان1088



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

2166633864ناهید همتی اسکلکینگین آراء 1089
 متری زرند کوی فردوس خ بیگلو خیابان 45تهران آزادی مهراباد جنوبی 

 طبقه اول زنگ67عباس عسگری غربی پالک
صنایع پوشاک

2166633864ناهید همتی اسکلکینگین آراء 1090
 متری زرند کوی فردوس خ بیگلو خیابان 45تهران آزادی مهراباد جنوبی 

 طبقه اول زنگ67عباس عسگری غربی پالک
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی163163رباط کریم خیابان جهاد پالک9124248064شهربانو مالئی مقدمپیوند رباط کریم1091

مراقبت و زیباییمالرد بلوار رسول اکرم جنب بانک سبه بن بست سحر9123602699زهرا السادات موحدیاننگین برتر1092

56653512لیال وزیری گلرنگ نوین1093
- کوچه شقایق سوم - خیابان امام خمینی - نصیرشهر - جاده ساوه 

آموزشگاه گلرنگ نوین - 4پالک 
مراقبت و زیبایی

امور مالی و بازرگانی50 شرقی پالک 40خ رجائی کوچه - واوان 56169638یوسف حسن زادهجوانان خالق1094

فناوری اطالعات50 شرقی پالک 40خ رجائی کوچه - واوان 56169638یوسف حسن زادهجوانان خالق1095

گردشگری50 شرقی پالک 40خ رجائی کوچه - واوان 56169638یوسف حسن زادهجوانان خالق1096

مراقبت و زیبایی9 واحد3 خیابان مصلی ساختمان ایران طبقه56440320اعظم حسین زادهترنم موج1097

امور مالی و بازرگانی1935 طبقه دوم واحدپالک 7شهریاروایین خیابان کاروان نبش خرداد 65310215انیسه سعادتمندیثمین1098

خدمات آموزشی1935 طبقه دوم واحدپالک 7شهریاروایین خیابان کاروان نبش خرداد 65310215انیسه سعادتمندیثمین1099

فناوری اطالعات1935 طبقه دوم واحدپالک 7شهریاروایین خیابان کاروان نبش خرداد 65310215انیسه سعادتمندیثمین1100

امور مالی و بازرگانی2ورامین خ ش باهنر روبه روی ک کرمانی کوی میالد، زیرزمین شماره36242666مهدی رشیدبیگیابن سینا1101

خدمات آموزشی2ورامین خ ش باهنر روبه روی ک کرمانی کوی میالد، زیرزمین شماره36242666مهدی رشیدبیگیابن سینا1102

فناوری اطالعات2ورامین خ ش باهنر روبه روی ک کرمانی کوی میالد، زیرزمین شماره36242666مهدی رشیدبیگیابن سینا1103

مراقبت و زیبایی18پ  – 15فدک - خیابان بهاران-پشت فرمانداری –پاکدشت 36035792لیال ایران دوستطلوع صبح1104



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

مراقبت و زیبایی84 پ4سرآسیاب خ امام خمینی چ اول خ تختی شمالی بن65151293اشرف حاجی مقصودیپرسنوی زیبا1105

امور مالی و بازرگانی7پ-طبقه اول و دوم-کوچه دانش-ورامین خ شهدا36271816طیبه هداوند میرزایی تندیس آفرین وارنا1106

فناوری اطالعات7پ-طبقه اول و دوم-کوچه دانش-ورامین خ شهدا36271816طیبه هداوند میرزایی تندیس آفرین وارنا1107

هنرهای نمایشی7پ-طبقه اول و دوم-کوچه دانش-ورامین خ شهدا36271816طیبه هداوند میرزایی تندیس آفرین وارنا1108

2156636092شرکت تعاونی پویاگران ایرانیان1109
شهرستان بهارستان شهر صالح شهر خ سی متری ولیعصر -استان تهران

 طبقه زیرزمین7نبش کوی گلستان 
فناوری اطالعات

مراقبت و زیبایی5 واحد 3گلستان نرسیده به فلکه اول ساختمان  مطهر طبقه 56331831فروزان کرمعلیآی تک رباط کریم 1110

مراقبت و زیبایی250 پالک21اسالمشهر موسی آباد خیابان علی ابن ابیطالب نبش کوچه 56344122فاطمه صفویمروارید سرخ 1111

صنایع پوشاک، جنب مسجد صاحب الزمان8رباط کریم، بلوار آزادگان، گلستان56426100حوریه وارستهوارسته1112

56782182هنگامه عیسی پورنخجیریمهدیس بانو1113
  تیر  جنب  بانک  7نسیم  شهر  خ امام  خمینی  نرسدده  به  میدان  

مسکن
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی٦۴۹پالک۲۲اسالمشهر باغ فیض کوچه 56371406فرشته میرزائیگیالس1114

امور مالی و بازرگانیپاکدشت خ مطهری پشت دفترامام جمعه36032542مریم سلطانیسما برتر1115

فناوری اطالعاتپاکدشت خ مطهری پشت دفترامام جمعه36032542مریم سلطانیسما برتر1116

صنایع پوشاکسر کوچه کاوندی- نبش درمانگاه ملی صدرا - بلوار رسول اکرم - مالرد 65410497فاطمه کریمی3سوگند کریمی1117

(دوختهای سنتی)صنایع دستی سر کوچه کاوندی- نبش درمانگاه ملی صدرا - بلوار رسول اکرم - مالرد 65410497فاطمه کریمی3سوگند کریمی1118

56861793فهیمه جعفریآیناز1119
 - 82متری شهدا پایین ترازآزمایشگاه طبی هاشمی پالک 25قلعه میر 

زیرزمین
صنایع پوشاک

مراقبت و زیبایی8 پ 1صالح اباد خ سی متری گلستان56627913مریم  شعبانی شیشکل گالیل سفید1120

صنایع پوشاک10 پالک 8بوستان  (عج)متری ولیعصر30نسیم شهر گلستان صالحیه 56629955اکرم اسیوندرهپویان هنر1121



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

صنایع پوشاک50بم بست نیلوفر پ 2خ کاشانی شایان9356569931مولود مقدم شیداییبانوی آریایی نو1122

65112790اعظم نایبیهلن1123
- طبقه فوقانی پارچه سرای دو یار - ضلع شرقی - میدان گلها - مارلیک 

11/56پالک 
مراقبت و زیبایی

صنایع پوشاک56پالک - بن بست سوم - اطلس شرقی - سرآسیاب 9362601744رقیه موسائیرامیال1124

مراقبت و زیبایی38پ .ک مسجد.خ کریمی.چهاردونگه.اسالم شهر9365228056زهرا گل پورکلبه فرشته ها1125

صنایع پوشاک512سراسیاب بهاره شرقی بن بست ششم پالک 65110563فریبا زنگنهراحیل نوین1126

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 512سراسیاب بهاره شرقی بن بست ششم پالک 65110563فریبا زنگنهراحیل نوین1127

مراقبت و زیبایی13پ  - 22ک - فلکه دوم - قائمیه 56490536توران قمری طرازرویای زیبا1128

صنایع پوشاک1 طبقه24تهران سعادت آباد خیابان مجد کوچه نسترن پالک 44277050فهیمه عموئی تبریزیتبریزی1129

برقابتدای گلستان ساختمان سبز طبقه اول آموزشگاه پویا صنعت56326424پویش صنعت1130

امور مالی و بازرگانی109واحد 3 طبقه  5پرند میدان استقالل بلوار جمهوری بلوک دی ورودی 56792838مینا بخشیانآالش1131

فناوری اطالعات109واحد 3 طبقه  5پرند میدان استقالل بلوار جمهوری بلوک دی ورودی 56792838مینا بخشیانآالش1132

امور مالی و بازرگانی131رباط کریم خیابان طالقانی پ56432320طاهر عباسیفناوران رباط کریم1133

فناوری اطالعات131رباط کریم خیابان طالقانی پ56432320طاهر عباسیفناوران رباط کریم1134

فناوری اطالعات42پالک-خیابان ستاره-چهار راه آسمان وستاره-خیابان آسمان-شهر پرند2156722790پرندنو1135

56715508نرجس خاتون نامدار گل خطمیسروش دانایی1136
-71پ-بنبست اختر-خ شهید رنجبر-خ ولیعصر جنوبی -احمد اباد مستوفی

درب اول دست راست
صنایع پوشاک

مراقبت و زیباییطبقه همکف - 9پالک  - 6کوچه - ایرانشهر- اسالمشهر56120992افسانه ایزدیایزدی1137

مراقبت و زیبایی49متری فرعی قدس پ18جاده ساوه شهرک الهیه 4344813مهناز گلبان نادرگلیبانو گلبان1138

223757763خدیجه اسماعیلی بازاردهگندم بلوری1139
تهران سعادت آباد خ عالمه طباطبایی شمالی خ شهیدان غالمعباس و 

 ساختمان1 طبقه همکف واحد 87وحید کرمی پ 
مراقبت و زیبایی



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

مراقبت و زیبایی طبقه همکف8ستارخان ک الدن پ 66034524سهیال بیاطیماه آرانو1140

مراقبت و زیبایی48 پالک 23اسالمشهر باغ فیض کوچه 56343326لیال قاسمیتک پریماه 1141

صنایع پوشاک48پالک-خ حافظ-آالرد-رباط کریم9191297946فاطمه شیخیتداعی بهار1142

صنایع پوشاک24پالک 11شهر پرند خ آسمان نبش نرگس 56724575میترا مجدباهوشمجد نوین1143

56761735زهرا سلیمانیزراد رایانه1144
روبروی -متری سوم12نرسیده به -متری امام خمینی20-نسیم شهر 

1ط-524پالک-داروخانه گلرنگ
فناوری اطالعات

44006993فاطمه مصیبیهنرکده گریماس1145
تهران صادقیه بلوار فردوس خیابان ولیعصر روبروی درب متروی صادقیه 

11 واحد3 طبقه 2 پالک7نبش کوچه 
مراقبت و زیبایی

صنایع پوشاک3پ17رباط کریم خیابان ملکی نبش گلهای 9190402415خدیجه نادریالماس شرق1146

56439193فرشته مقصودی برمیستاره نیکی1147
رباط کریم انتهای بلوار امام خمینی شهرک شهرداری خیابان والفجر پالک 

17
صنایع پوشاک

مراقبت و زیبایی54 متری یاسمن ط زیرزمین پ 24گلستان فلکه دوم خ 9125177256زهرا موسی وندپری بانو1148

44890278ناهید ارباب اربابیمحدثه1149
 64پالک  (واحدی)تهران اشرفی اصفهانی بعد از میدان پونک خیابان هفتم

6 واحد2ط
صنایع غذایی

44890278ناهید ارباب اربابیمحدثه1150
 64پالک  (واحدی)تهران اشرفی اصفهانی بعد از میدان پونک خیابان هفتم

6 واحد2ط
صنایع پوشاک

44890278ناهید ارباب اربابیمحدثه1151
 64پالک  (واحدی)تهران اشرفی اصفهانی بعد از میدان پونک خیابان هفتم

6 واحد2ط
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

44890278ناهید ارباب اربابیمحدثه1152
 64پالک  (واحدی)تهران اشرفی اصفهانی بعد از میدان پونک خیابان هفتم

6 واحد2ط
خدمات تغذیه ای

صنایع پوشاک15کوچه- خ آزادگان- خ کسری -  مالرد9358554386ناهید یار محمدیآناهید شهر1153

امور مالی و بازرگانی4واحد. طبقه دوم . پاساژ طالی رضا. میدان گلها. مارلیک65199428افسانه ملکیتفکرنوین1154

فناوری اطالعات4واحد. طبقه دوم . پاساژ طالی رضا. میدان گلها. مارلیک65199428افسانه ملکیتفکرنوین1155

صنایع خودرو170متری بوستان قطعه 30نسیم شهر میدان هفت تیر ابتدای 56772509فنی نسیم شهر1156



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

65174994پروین عزیزیکتایون شهریار1157
 - 29بن بست -  متری طالقانی 12- خیابان دانش غربی - سرآسیاب 

36پالک 
مراقبت و زیبایی

صنایع پوشاک900رباط کریم،بلوار امام خمینی،روبروی نیروی انتظامی،پالک56429460شهناز پایدارنوین دوخت1158

صنایع پوشاک جدید111 قدیم 137پ - ب ایت اهلل کاشانی - فلکه دوم صادقیه 214470770زهرا کشتی آراءمینا1159

(دوختهای سنتی)صنایع دستی  جدید111 قدیم 137پ - ب ایت اهلل کاشانی - فلکه دوم صادقیه 214470770زهرا کشتی آراءمینا1160

36126169سید مقداد احمدیشهاب صنعت1161
اولین -سمت چپ-ابتدای خیابان ولی آباد-روبروی مسجد جامع-قرچک

طبقه دوم-درب
برق

36126169سید مقداد احمدیشهاب صنعت1162
اولین -سمت چپ-ابتدای خیابان ولی آباد-روبروی مسجد جامع-قرچک

طبقه دوم-درب
کنترل و ابزار دقیق

صنایع پوشاک4رباط کریم خیابان بخشداری جنب اداره پست پالک 56437785مدینه اینانلو سلطان احمدیشرکت تعاونی ناب رباط کریم1163

صنایع پوشاک373متری چمران ک یاسر پ24سلطان آباد56334400فریبا قلعه گیر قره بالغیاقوت سرخ1164

(چرم‘شیشه‘سنگ‘چاپ‘سفال‘فلز‘چوب)صنایع دستی373متری چمران ک یاسر پ24سلطان آباد56334400فریبا قلعه گیر قره بالغیاقوت سرخ1165

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 373متری چمران ک یاسر پ24سلطان آباد56334400فریبا قلعه گیر قره بالغیاقوت سرخ1166

صنایع چرم، پوست، خز373متری چمران ک یاسر پ24سلطان آباد56334400فریبا قلعه گیر قره بالغیاقوت سرخ1167

امور مالی و بازرگانی995سراسیاب خ صدوقی بعد از مخابرات مرکزی پالک 9123668895خدیجه قاسمی سانیانیفنی قاسمی1168

فناوری اطالعات995سراسیاب خ صدوقی بعد از مخابرات مرکزی پالک 9123668895خدیجه قاسمی سانیانیفنی قاسمی1169

36048073طاهره بسحاقظهور1170
پ  – 2کوچه عمار  – 6کوچه یاسر  –بلوار جنوبی شهید قمی –پاکدشت 

20
صنایع پوشاک

صنایع پوشاک284 پالک 5سی متری نگارستان - صالحیه 56629940معصومه خطایی کیسمیسحر بانو1171

9367292769زهرا نوروزی امیری گچیشیرازی1172
 11قشالق دوم کوچه صدوقی پالک-باقر آباد قشالق داودآباد-قرچک

طبقه همکف
مراقبت و زیبایی

56146943زینب عاشوری رودپشتیقصرکیمیا1173
 طبقه فوقانی داروخانه دکتر 12و10اسالمشهر خیابان مهدیه بین کوچه 

261کریمی پالک 
صنایع پوشاک

56146943زینب عاشوری رودپشتیقصرکیمیا1174
 طبقه فوقانی داروخانه دکتر 12و10اسالمشهر خیابان مهدیه بین کوچه 

261کریمی پالک 
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

صنایع پوشاک1 واحد10رباط کریم گلستان فلکه اول جنب بانک کشاورزی پالک 56343293هاجر دلدارلنگرودیشرکت تعاونی دنیای دوخت گلستان1175

مراقبت و زیباییطبقه اول- 817پ - روبروی خ کاشانی- خ دکتر حسابی - مارلیک65102984سرور نادریبانوی تک رخ1176

برقطبقه دوم33م شهدا پائین تر از بانک مسکن  نبش کوچه الماسی  پ 33341256عیسی اله وردی آشتیانیزرافشان نگین1177

صنایع شیمیاییطبقه دوم33م شهدا پائین تر از بانک مسکن  نبش کوچه الماسی  پ 33341256عیسی اله وردی آشتیانیزرافشان نگین1178

طال و جواهرسازیطبقه دوم33م شهدا پائین تر از بانک مسکن  نبش کوچه الماسی  پ 33341256عیسی اله وردی آشتیانیزرافشان نگین1179

(چرم‘شیشه‘سنگ‘چاپ‘سفال‘فلز‘چوب)صنایع دستیطبقه دوم33م شهدا پائین تر از بانک مسکن  نبش کوچه الماسی  پ 33341256عیسی اله وردی آشتیانیزرافشان نگین1180

امور مالی و بازرگانی3 طبقه دوم واحد 63گلستان بلوار اصلی نبش خیابان نارون پالک 56654845نرجس مهدیخواهطنین دانش1181

فناوری اطالعات3 طبقه دوم واحد 63گلستان بلوار اصلی نبش خیابان نارون پالک 56654845نرجس مهدیخواهطنین دانش1182

مراقبت و زیبایی6پالک - کوچه ایثار - خ بسیج - بیدگنه - مالرد 65721855زهرا فتحیان رنجبر بالغیساحل رویاها1183

امور مالی و بازرگانی1گلستان نرسیده به فلکه اول نبش خیابان قبادی پالک56327427کلثوم رضائی حمیدپدیده برتر1184

خدمات آموزشی1گلستان نرسیده به فلکه اول نبش خیابان قبادی پالک56327427کلثوم رضائی حمیدپدیده برتر1185

فناوری اطالعات1گلستان نرسیده به فلکه اول نبش خیابان قبادی پالک56327427کلثوم رضائی حمیدپدیده برتر1186

گردشگری1گلستان نرسیده به فلکه اول نبش خیابان قبادی پالک56327427کلثوم رضائی حمیدپدیده برتر1187

مراقبت و زیبایی1گلستان نرسیده به فلکه اول نبش خیابان قبادی پالک56327427کلثوم رضائی حمیدپدیده برتر1188

هنرهای تجسمی1گلستان نرسیده به فلکه اول نبش خیابان قبادی پالک56327427کلثوم رضائی حمیدپدیده برتر1189

بهداشت و ایمنی1گلستان نرسیده به فلکه اول نبش خیابان قبادی پالک56327427کلثوم رضائی حمیدپدیده برتر1190
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خدمات تغذیه ای1گلستان نرسیده به فلکه اول نبش خیابان قبادی پالک56327427کلثوم رضائی حمیدپدیده برتر1191

مراقبت و زیبایی65متری چمران کوچه یاسر پالک24سلطان آباد 56383816راویه انبازقصر یخ1192

مراقبت و زیبایی928 متری شهید چمران پالک 24سلطان آباد 56319806پروین رحیم نژادآبرسماهنوس1193

36731506مهدیه عرب درازیطلوع سرخ1194
پیشوا، میدان امام،ابتدای خیابان امام، مجتمع اداری یاس نبی، زیرزمین پ 

113/483
مراقبت و زیبایی

44027709تهمینه تحریریمه نگارنو1195
.. بزرگراه آیت ال - 4گلستان - خ شهید محمد شهباز پور- محله اباذر 

 واح2طبقه  - 30پالک - اشرفی اصفهانی 
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی1متری دوم کوچه شهیدصفدری کوچه مرمر پالک12بهارستان نسیم شهر 56750056روح انگیز کشاورز ایراندوستایران دوست 1196

مراقبت و زیبایی22نسیم شهر خیابان سوم کوچه عزتی پالک 56750452حمیده موسویآسانا1197

فرش7واحد.4ط.50پ.1ک.خ زرافشان.اسالم شهر56364392زیبا محمدیگره زرین1198

مراقبت و زیباییطبقه اول10پالک 4جاده ساوه صالحیه بهارستان 56621289آذر اسدیبدیعه1199

2166807587رعناسادات سید رئوفیرئوفی1200
 متری 35فلکه دوم صادقیه آیت اهلل کاشانی جنت آباد شمالی بعد از 

 درمانگاه شبانه روزی2گلستان نبش نسترن 
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی7پالک-روبرو داروخانه ی شبانه روزی- متری شهدای شرقی16-صالح اباد56638726فاطمه حیدریپریدخت1201

مراقبت و زیبایی7 طبقه 33 واحد91 شهران مجتمع قائم جنب بانک مسکن پالک 44320344مریم جاویدمحنا1202

مراقبت و زیبایی14متری طالقانی پالک10نصیرشهر خ امام خمینی 9126850654رقیه مهدیخانیزرگل1203

طال و جواهرسازیط سوم607پیروزی سه راه سلیمانیه پمپ بنزینی پ 33300751محمدقاسم زارعیزرسازان1204

(چرم‘شیشه‘سنگ‘چاپ‘سفال‘فلز‘چوب)صنایع دستیط سوم607پیروزی سه راه سلیمانیه پمپ بنزینی پ 33300751محمدقاسم زارعیزرسازان1205

56745368مریم خلیلیعطرآرا1206
 متری امام سجاد خیابان مدرس کوچه شکری 12سلطان آبان -بهارستان

14پالک 
مراقبت و زیبایی

56868871صحاب میرزانژادمهدیس ایران 1207
 متری گلها روبروی بانک ملی نبش 16سه راه ادران شهرک قلعه میر 

2 پ10گلهای
مراقبت و زیبایی
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36452871لیال عباسی دره چناریماکان1208
مجتمع  –روبروی مدرسه امامت - خ اصلی –شهرک یبر –پاکدشت 

پزشکی شهریار
صنایع پوشاک

36452871لیال عباسی دره چناریماکان1209
مجتمع  –روبروی مدرسه امامت - خ اصلی –شهرک یبر –پاکدشت 

پزشکی شهریار
(چرم‘شیشه‘سنگ‘چاپ‘سفال‘فلز‘چوب)صنایع دستی

36452871لیال عباسی دره چناریماکان1210
مجتمع  –روبروی مدرسه امامت - خ اصلی –شهرک یبر –پاکدشت 

پزشکی شهریار
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

مراقبت و زیبایی397 متری اصلی نبش ک ساجدین پالک 20سبزدشت 9354784065فاطمه زرین کفش مقدمشرکت تعاونی آموزشگاه آرایش و پیرایش درفام سبزدشت 1211

صنایع پوشاک جدید4 قدیم 23 آیت اله کاشانی بعداز چهارراه جنت آباد طبقه دوم پالک 44103129مریم باغبانباشیمریم بانو1212

(دوختهای سنتی)صنایع دستی  جدید4 قدیم 23 آیت اله کاشانی بعداز چهارراه جنت آباد طبقه دوم پالک 44103129مریم باغبانباشیمریم بانو1213

صنایع خودرو31بلوار اصلی گلستان خیابان فردوس نبش کوچه والیت پالک -بهارستان56321900مهدی صفدریسهند خودرو1214

2294227000آرتا دخت1215
رباط کریم بلوار امام خمینی روبروی پارک معلم جنب ساختمان شورا نبش 

ط همکف10/8خ طالقانی پ
صنایع پوشاک

56354979لیال یوسفی نوحدانیهنرگویا1216
ط .389پ.جنب لنت کوبی محسنی.29.27مابین ک .خ زرافشان.اسالمشهر

اول
صنایع پوشاک

33340803زهرا کوشایی فردزهرا کاشانی1217
- بعد از تقاطع- خیابان دریاباری - سه راه سلیمانیه - خیابان پیروزی 

5پالک - کوچه منتظری 
صنایع پوشاک

33340803زهرا کوشایی فردزهرا کاشانی1218
- بعد از تقاطع- خیابان دریاباری - سه راه سلیمانیه - خیابان پیروزی 

5پالک - کوچه منتظری 
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

9126072397فاطمه جعفریعقیق درخشان1219
ط 11متری اصلی ک ولیعصر درب اول جنوبی پالک 20سبزدشت خیابان 

همکف
صنایع پوشاک

صنایع نساجی30پیروزی شکوفه درودیان خالقی پالک33347860عزت محققزیباباف1220

(بافت)صنایع دستی 30پیروزی شکوفه درودیان خالقی پالک33347860عزت محققزیباباف1221

صنایع پوشاک30پیروزی شکوفه درودیان خالقی پالک33347860عزت محققزیباباف1222

56770969لعیا صادقیگوهر مهر1223
متری چمران روبروی خ ش باکری نبش کوچه ابوذر 14نسیم شهر خ 

31پالک
صنایع پوشاک
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56770969لعیا صادقیگوهر مهر1224
متری چمران روبروی خ ش باکری نبش کوچه ابوذر 14نسیم شهر خ 

31پالک
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

56672018عصمت شعاعینوین گل1225
-کوچه طلوع -خیابان یادگار یکم-بلوار نبوت-شهرک آالرد-رباط کریم

23پالک 
صنایع پوشاک

مراقبت و زیبایی1 طبقه6تهران پونک بلوار همیال خیابان پارک نبش کوچه عبدالهی پ 44442101زهرا حبیبیفراگیران1226

امور مالی و بازرگانی2 طبقه ی 7 متری نبش بوستان 30صالحیه خیابان 56627423مرضیه مشهدیاندیشه آفتاب1227

خدمات آموزشی2 طبقه ی 7 متری نبش بوستان 30صالحیه خیابان 56627423مرضیه مشهدیاندیشه آفتاب1228

فناوری اطالعات2 طبقه ی 7 متری نبش بوستان 30صالحیه خیابان 56627423مرضیه مشهدیاندیشه آفتاب1229

گردشگری2 طبقه ی 7 متری نبش بوستان 30صالحیه خیابان 56627423مرضیه مشهدیاندیشه آفتاب1230

صنایع پوشاک15پ -2واحد-پ -خ فرج پور-پل پنجم-  بلوار ابوذر33816436شهربانو یزدزیباپوش1231

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 15پ -2واحد-پ -خ فرج پور-پل پنجم-  بلوار ابوذر33816436شهربانو یزدزیباپوش1232

فناوری اطالعات28پالک . خیابان گرجی کوچه شهید بهاری56423479زهرا درخشانیتیزبین1233

567770740صفیه صادقیگوهردانش1234
کوچه شهید شیرودی پالک -نسیم شهر خیابان امام خمینی کوچه بهار 

150
مراقبت و زیبایی

ساختمان13 پالک40ااسالمشهر خیابان زرافشان ک 56351860سیدآصف سیدینعلوم آتیه1235

معماری13 پالک40ااسالمشهر خیابان زرافشان ک 56351860سیدآصف سیدینعلوم آتیه1236

مراقبت و زیبایی2 طبقه F4شهر پرند میدان استقالل بلوک 56724241صغری امیدی نقلبریشرکت تعاونی ندای فرخ1237

صنایع پوشاک1050متری چمران پ  5674238524شهناز ابراهم زاده دولقهنرصبا1238

مراقبت و زیبایی23/2پالک- خیابان مسجد - متری گلها16- قلعه میر 9192668648سیده فاطمه جلیلیگلین آرا1239

مراقبت و زیبایی همکف6بلوار شهید باهنر خیابان شهید هداوند خانی  پالک- ورامین 2136266123پروین سادات طیبی اردستانیطیبی1240

56576394فاطمه خانی مالحاجلوعسل گیسو1241
متری جنب مدرسه ابوریحان 16سه راه آدران جاده شهریار شهر تاجیک خ

10بیرونی پ
مراقبت و زیبایی



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

عمران.1پالک.3نقشینه.دوراهی یبر.پاکدشت36018311خدیجه اسگندریعلم وفرهنگ1242

امور مالی و بازرگانی.1پالک.3نقشینه.دوراهی یبر.پاکدشت36018311خدیجه اسگندریعلم وفرهنگ1243

فناوری اطالعات.1پالک.3نقشینه.دوراهی یبر.پاکدشت36018311خدیجه اسگندریعلم وفرهنگ1244

امور مالی و بازرگانینبش خیابان فالحی روبروی فضای سبز-ورامین میدان راه آهن36298600منصوره ساری خانیعاج1245

فناوری اطالعاتنبش خیابان فالحی روبروی فضای سبز-ورامین میدان راه آهن36298600منصوره ساری خانیعاج1246

مراقبت و زیباییشهریار امیریه خیابان امام بن بست یاسر65646656مهین احمدیستاره شهر یار1247

مراقبت و زیباییطزیرزمین440متری ابومسلم خراسانی خ ترکاشوندجنوبی پ20مسعودیه 33860006افسانه حسن زاده خانه کناریساحل دریا1248

مراقبت و زیباییدرب اول- سمت چپ-7بوستان-روستای قشالق-قرچک36101274فاطمه دیوبندیفراچهر1249

فناوری اطالعاتساختمان شباهنگ-بعد میدان امام-امیریه-شهریار65645201یونیکس1250

مراقبت و زیبایی159 متری شهدا پالک 8 متری سجاد کوچه 12سلطان آباد 56329541فاطمه عباس بگلوعطر یاس1251

36601731مریم صادقی چهاردهسارنج سپید1252
طبقه 822میدان شهدا خ پیروزی بعدازامامعلی نبش خیابان اشارات پالک

اول
مراقبت و زیبایی

56677587مریم حسنیسرای دوخت1253
جنب داروخانه پالک  (ع) متری امام سجاد 12سلطان آباد ابتدای خیابان 

13
صنایع پوشاک

صنایع پوشاک1 واحد6 کوچه ظریح پالک 16خادم آبادالله -باغستان شهریار65287010فاطمه شوشتریامی تیس باغستان 1254

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 1 واحد6 کوچه ظریح پالک 16خادم آبادالله -باغستان شهریار65287010فاطمه شوشتریامی تیس باغستان 1255

امور مالی و بازرگانی14پ (ابوذر یکم سابق) متری ک ش مهاجری24شهرری خ 55968395آسیه اصغریآرون1256

فناوری اطالعات14پ (ابوذر یکم سابق) متری ک ش مهاجری24شهرری خ 55968395آسیه اصغریآرون1257

گردشگری14پ (ابوذر یکم سابق) متری ک ش مهاجری24شهرری خ 55968395آسیه اصغریآرون1258



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

36287378فیروزه میرزائیفرصت طالیی1259
جنب -روبروی دبیرستان شهید شیرازی-بلوار قدوسی-کارخانه قند-ورامین

551پالک-باشگاه بهرام
مراقبت و زیبایی

56646978لیال علیزادهمحشرنو1260
 قدیم 23 پالک 3نبش گلستان- خیابان استاد شهریار- خیرآباد-نسیم شهر

 جدید2پالک 
مراقبت و زیبایی

فناوری اطالعات125پاکدشت ایستگاه پل ک شهید مرادی پ 36021352ریحانه پیشقدم آبینه ئیکیمیاپرداز1261

صنایع خودرو21پ.متری سوم12ابتدای.نسیم شهر.شهرستان بهارستان..تهران56774002محمد حیدرینسیم علم1262

گردشگری21پ.متری سوم12ابتدای.نسیم شهر.شهرستان بهارستان..تهران56774002محمد حیدرینسیم علم1263

صنایع پوشاک55وحیدیه خ شاه حسینی پ 65635252نرگس ششدهیرضوانه1264

136264521مریم طاهریبهار زرین1265
ورامین  خ شهدا کوچه مدرسه فاطمیه جنب درب پشتی داروخانه بانی 

آموزشگاه بهار زرین
صنایع پوشاک

136264521مریم طاهریبهار زرین1266
ورامین  خ شهدا کوچه مدرسه فاطمیه جنب درب پشتی داروخانه بانی 

آموزشگاه بهار زرین
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

صنایع پوشاکط اول257رباط کریم داودیه بلوار آزادگان روبروی گرمابه قائم پالک 56424019ثریا قاسمیهنر مدیا1267

36259224اکرم کرد قرچه لوقرچه لو1268
طبقه اول و دوم و -2نبش حافظ-متری حافظ20-خ طالقانی-ورامین

23 و 10زیرزمین شماره 
امور مالی و بازرگانی

36259224اکرم کرد قرچه لوقرچه لو1269
طبقه اول و دوم و -2نبش حافظ-متری حافظ20-خ طالقانی-ورامین

23 و 10زیرزمین شماره 
فناوری اطالعات

36259224اکرم کرد قرچه لوقرچه لو1270
طبقه اول و دوم و -2نبش حافظ-متری حافظ20-خ طالقانی-ورامین

23 و 10زیرزمین شماره 
گردشگری

امور مالی و بازرگانی370پالک  (ره)نصیرشهر خیابان امام خمینی 56655001زهرا محمودیسبحه1271

فناوری اطالعات370پالک  (ره)نصیرشهر خیابان امام خمینی 56655001زهرا محمودیسبحه1272

صنایع پوشاک3 متری پاساژالجوردی ط 24شهرری خ فدائیان اسالم ابتدای خ 22067184توران بصیرت اصفهانیآریا1273

22354371معصومه علی یارمیخک نقره ای1274
 2 انتهای الله 2سعادت آباد  شهرک بهرود میدان بهرود خ قمصری خ الله

 ط همکف22پ
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیباییبن بست عمار –میدان مقداد - پشت فرمانداری-پاکدشت 36045016روح انگیز ترکمان دره میانهغروب بندر1275



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

صنایع پوشاک352 پ 28متری اول خ 15افسریه 33147325معصومه گودرزیسپیده صبح1276

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 352 پ 28متری اول خ 15افسریه 33147325معصومه گودرزیسپیده صبح1277

مراقبت و زیبایی197روبروی درب مخابرات  پالک - خ مخابرات - قرچک 36126079اکرم اکبرزادهقصر فدک1278

بهداشت و ایمنی197روبروی درب مخابرات  پالک - خ مخابرات - قرچک 36126079اکرم اکبرزادهقصر فدک1279

66637262زهره طیبی میانهایران زینت1280
. نبش ک-  متری اکبر آباد سابق 16. خ-جنت . خ- نصیر آباد - باغستان 

-روبروی نان لواشی جبارپور  - 16جنت 
مراقبت و زیبایی

برق59پیشوا،خیابان شریعتی،روبروی آموزش و پرورش،کوچه ابوذر،شماره36729918محمدرضا کرکائیمهارت برتر1281

مراقبت و زیبایی ط زیر همکف6 نبش کوچه فرشته پالک 2و1تهران ستارخان بین کوثر21مهیا آذرپورمهیا1282

مراقبت و زیبایی20پ- خ مدرس- شاهد شهر-شهریار2623442409عفت قانعقانع1283

مراقبت و زیبایی16پالک-کوچه شهید نادی-بلوار راهن-میدان شهید چمران-یشوا36725297اعظم علی خواهقصر مروارید1284

مراقبت و زیباییساختمان داروخانه طبقه زیرین داروخانه مهر-روبروی کالنتری-رودهن 76514960فاطمه غالمیمالئک1285

مراقبت و زیبایی2کوچه نقشینه سوم ط - بلوار شمالی شهید قمی –پاکدشت 36018776سیما پازوکیگیتا1286

خدمات تغذیه ای2کوچه نقشینه سوم ط - بلوار شمالی شهید قمی –پاکدشت 36018776سیما پازوکیگیتا1287

صنایع پوشاکرباط کریم،شهرک محمدیه56440399سهیال مهری حاج سیران(س)حضرت معصومه1288

مراقبت و زیبایی17570متری طباطبایی پ 8-متری برزده8-دانشسرا36245648الهام رمضان قربانیمهتاب هنر1289

مراقبت و زیباییرباط کریمخیابان مصلی ساختمان هلنا56215450اکرم فدائیالیزا1290

مراقبت و زیبایی1پالک - کوچه انبیاء - خیابان خرقانی - صفادشت 65426892اکرم خمارلومه پاره1291

(دوختهای سنتی)صنایع دستی  ط سوم26 پ4خ سردار جنگل خ نشاط 44817512فرشته یاری بختگل پیرا1292

فناوری اطالعات357پالک -جنب ایستگاه اتوبوس- باالتر از امام خمینی - خیابان رودکی66353663محمد رضا لعلی سرابلعلی سراب1293



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

36290035پوران هداوندحیدریقصرنگین1294
کوچه -بعداز زیر گذر طالقانی به سمت کالته -ورامین خیا بان طا لقا نی 

 طبقه همکف14ایزدی مرام پالک
مراقبت و زیبایی

صنایع پوشاک57انتهای کوچه ششم جنوبی پالک  -جوقین-وحیدیه-شهریار65633822صغرا فتحیسحرناز شهریار1295

مراقبت و زیباییورامین عمرآباد بین فلکه اول و دوم جنب شعبه نفت36243199فاطمه عنبرستانیمهتا چهر1296

مراقبت و زیبایی191 پالک11خیرآباد خ شهید زواره بوستان36237646شریفه میرزائیقصر نور1297

مراقبت و زیبایی7 متری بیک علی زاده پ10خ قزوین دوراهی قپان عبید زاکانی 55711390فریده قاسمیماندگار1298

صنایع پوشاکپیشوا ابتدای خ امام  نرسیده به پاساژ نگین طبقه دوم عکاسی عطار36732320فاطمه رحیمیالله پوش1299

(دوختهای سنتی)صنایع دستی پیشوا ابتدای خ امام  نرسیده به پاساژ نگین طبقه دوم عکاسی عطار36732320فاطمه رحیمیالله پوش1300

مراقبت و زیبایی9واحد  _ 4طبقه  _پاساژمهستان  _اول خیابان ولیعصر  _شهریار 65639294فریبا صدیقی پیرسرائیقصر شفق1301

65767988سوسن سلطان زادهمژه شهریار1302
- روبروی کوچه امام سجاد - بعداز بوستان پنجم - ویره - صبا شهر 

225پالک 
مراقبت و زیبایی

خدمات آموزشی۴۱۹پالک ۰خ پوردارایی ۰باقرشهر 55224210اکرم سرلکآساره1303

صنایع پوشاک۴۱۹پالک ۰خ پوردارایی ۰باقرشهر 55224210اکرم سرلکآساره1304

فناوری اطالعات۴۱۹پالک ۰خ پوردارایی ۰باقرشهر 55224210اکرم سرلکآساره1305

(دوختهای سنتی)صنایع دستی ۴۱۹پالک ۰خ پوردارایی ۰باقرشهر 55224210اکرم سرلکآساره1306

صنایع پوشاک25شماره-3آزادى-  خرداد15خ 36726923صدیقه مع آبادیمهرآوا1307

مراقبت و زیباییامیریه شهریار خ امام جنب خشکشویی امیریه آموزشگاه زنبق ابی65643502زهرا حسنی فردزنبق آبی شهریار1308

خدمات آموزشی197تهران میدان توحید خ ستارخان بعد از باقرخانو پاتریس پالک 66921932پرویز تریوهپایا1309

فناوری اطالعات197تهران میدان توحید خ ستارخان بعد از باقرخانو پاتریس پالک 66921932پرویز تریوهپایا1310

گردشگری197تهران میدان توحید خ ستارخان بعد از باقرخانو پاتریس پالک 66921932پرویز تریوهپایا1311



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

مراقبت و زیبایی1 پالک 7 آبان خیابان رضا زاده کوچه خرداد 13شهرری کوی 55009823فاطمه دزیانیآفتاب 1312

صنایع خودرو11ورامین میدان رازی روبروری درب پارک خانواده ک شهیدمهدانیان پ36225581فرزانه شیبانی کارخانهمهر اشکان1313

عمران11ورامین میدان رازی روبروری درب پارک خانواده ک شهیدمهدانیان پ36225581فرزانه شیبانی کارخانهمهر اشکان1314

مکانیک11ورامین میدان رازی روبروری درب پارک خانواده ک شهیدمهدانیان پ36225581فرزانه شیبانی کارخانهمهر اشکان1315

ساختمان11ورامین میدان رازی روبروری درب پارک خانواده ک شهیدمهدانیان پ36225581فرزانه شیبانی کارخانهمهر اشکان1316

معماری11ورامین میدان رازی روبروری درب پارک خانواده ک شهیدمهدانیان پ36225581فرزانه شیبانی کارخانهمهر اشکان1317

فناوری اطالعات10شهرری دولت آباد خ گرامی زاد ک ش غریبی پ 33392553شهناز آقامحمدیآینده سازان نوین1318

امور مالی و بازرگانی1ورامین نبش مهدیه 36268045زهرا موسویمهرپرداز1319

خدمات آموزشی1ورامین نبش مهدیه 36268045زهرا موسویمهرپرداز1320

فناوری اطالعات1ورامین نبش مهدیه 36268045زهرا موسویمهرپرداز1321

گردشگری1ورامین نبش مهدیه 36268045زهرا موسویمهرپرداز1322

بهداشت و ایمنی1ورامین نبش مهدیه 36268045زهرا موسویمهرپرداز1323

خدمات حقوقی آموزشگاه مشاورین1 زنگ 36خیابان جمهوری نبش یاسری پ9121138363سید حسین وکیلیمشاورین1324

36463278فاطمه خراسانیمهرخوبان1325
پ - کوچه بهار یکم- خیابان شهید محمد خراسانی- خاتون آباد-پاکدشت

123
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی4 پ2 متری رسالت کوچه پیام 20ورامین 36240069سمیه شیرکوندمحشر1326

بهداشت و ایمنی4 پ2 متری رسالت کوچه پیام 20ورامین 36240069سمیه شیرکوندمحشر1327

مراقبت و زیباییشهریار وحدیه بلوار امام خمینی جنب دارو خانه دکتر قاسم پور65636274محبوبه  رحمتی بافرانیایندرا1328

مراقبت و زیبایی6پالک  - 14بوستان - فرارت 65759491صدیقه سیری فرون آبادیبیدخت شهریار1329

برق2ورامین میدان امام خمینی ره خ طالقانی نبش کوچه شهید تاجیک ط36292111سید محسن رضائی(ع)مهر حسین 1330



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

عمران2ورامین میدان امام خمینی ره خ طالقانی نبش کوچه شهید تاجیک ط36292111سید محسن رضائی(ع)مهر حسین 1331

کنترل و ابزار دقیق2ورامین میدان امام خمینی ره خ طالقانی نبش کوچه شهید تاجیک ط36292111سید محسن رضائی(ع)مهر حسین 1332

ساختمان2ورامین میدان امام خمینی ره خ طالقانی نبش کوچه شهید تاجیک ط36292111سید محسن رضائی(ع)مهر حسین 1333

معماری2ورامین میدان امام خمینی ره خ طالقانی نبش کوچه شهید تاجیک ط36292111سید محسن رضائی(ع)مهر حسین 1334

36029901مانا پازوکینگین شهر1335
پاکدشت  میدان شهدای گمنام ک ش محسن پازوکی انتهای ک نوبهار 

75پ 
صنایع پوشاک

36264466مرتضی محمودیمهر ولیعصر1336
ورامین،میدان امام خمینی،خیابان مسجد جامع،زیرزمین مسجد صاحب 

الزمان
فناوری اطالعات

مراقبت و زیبایی1 واحد1خیابان رودکی نرسیده به تقاطع آذربایجان کوجه نوبهار پال66837272افسانه نادری نورینیلوفر دریایی1337

65574013ملیحه قاسمیسلمی نو1338
بن بست -کوچه آبشار -خ مطهری - 3فاز-شهر جدید اندیشه -شهریار 

11بالک -دوم 
صنایع پوشاک

مراقبت و زیبایی کوچه هنگامه4ورامین شهرک جهاد میالن 36220416مریم بیک زاده الله لوملک سیما1339

عمران43ورامین خیابان طالقانی کوچه میری پالک 36265760مهرزاد شیرازیاندیشه کوثر وارنا1340

اموراداری43ورامین خیابان طالقانی کوچه میری پالک 36265760مهرزاد شیرازیاندیشه کوثر وارنا1341

امور مالی و بازرگانی43ورامین خیابان طالقانی کوچه میری پالک 36265760مهرزاد شیرازیاندیشه کوثر وارنا1342

فناوری اطالعات43ورامین خیابان طالقانی کوچه میری پالک 36265760مهرزاد شیرازیاندیشه کوثر وارنا1343

هنرهای تجسمی3خ هاشمی نرسیده به جیحون ک ش قربان خانلو ک گذرگاه پالک 66872205لعیا سعیدی شهریورهنر ور 1344

امور مالی و بازرگانی2فلکه ساعت روبروی بانک مهر اقتصاد ساختمان مهران ط 36048098محمد مهدی تاجیکنیک آموز1345

فناوری اطالعات2فلکه ساعت روبروی بانک مهر اقتصاد ساختمان مهران ط 36048098محمد مهدی تاجیکنیک آموز1346

مراقبت و زیبایی25شهریار فردوسیه بلوار امام خ مطهری پالک65465299مرضیه حسن بخش سادات محلهدختر ایرونی 1347

مراقبت و زیبایی18پالک-کوچه شهید حسن قمی پور-بلوار کشاورزان-جواد آباد9387149165فاطمه خراسانی آهنگرهاملک شاد1348

مراقبت و زیبایی523خ قصرالدشت بعد از بوستان پالک 66881958فریبا احمدی نائینیآفتاب هستی1349
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مراقبت و زیبایی12ورامین خ دانشسرا میدان دانشجو کوچه گلشن پالک 36270974فاطمه خضرلومه گیس1350

صنایع پوشاک3 ط 468خ ولیعصر ابتدای خ مطهری پل 88944510ربابه عظیم زادهستاره طالیی1351

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 3 ط 468خ ولیعصر ابتدای خ مطهری پل 88944510ربابه عظیم زادهستاره طالیی1352

65447488مهرنوش رحیمی اقدمفرانگر1353
شهریار شاهدشهر بلوار شهدا نبش خ آزادی ساختمان تجاری اداری سینا 

طبقه دوم واحد دو
فناوری اطالعات

مراقبت و زیبایی1 ط35 پ26 متری رحمان کوچه 19عبدل اباد 55822313گلرخ داناسیمای مریم1354

امور مالی و بازرگانی174 پ 12پاکدشت بلوار شمالی قمی ک ش نوروزی ک جماران 36038903معصومه تاجیکفرهیختگان پاکدشت1355

فناوری اطالعات174 پ 12پاکدشت بلوار شمالی قمی ک ش نوروزی ک جماران 36038903معصومه تاجیکفرهیختگان پاکدشت1356

36430081معصومه نظری آغاج اوغلومیهن گستر1357
طبقه فوقانی -روبروی استخر آرام-ارس سرام÷قرچک بعد از کارخانه 

کابینت شهسواری
فناوری اطالعات

مراقبت و زیبایی136 متری جی پ30متری امیری  6664109116ربابه اکبری اصلسایه هنر 1358

صنایع پوشاک طبقه اول9میدان ابوذر خیابان فریدون احمدی کوچه خسروی پالک 55712045قدسی پارساءپارسا نوین1359

(دوختهای سنتی)صنایع دستی  طبقه اول9میدان ابوذر خیابان فریدون احمدی کوچه خسروی پالک 55712045قدسی پارساءپارسا نوین1360

فناوری اطالعاتشهریار65238199نیره هاشمی پناهآوا رایان علم1361

66808419مریم اصالنی برزگرپارسیان مهر1362
خیابان ) متری اول جنوبی 15-شاداباد- شهریور شاداباد17کوی -تهران

146پالک (شهید اصغری
اموراداری

66808419مریم اصالنی برزگرپارسیان مهر1363
خیابان ) متری اول جنوبی 15-شاداباد- شهریور شاداباد17کوی -تهران

146پالک (شهید اصغری
امور مالی و بازرگانی

66808419مریم اصالنی برزگرپارسیان مهر1364
خیابان ) متری اول جنوبی 15-شاداباد- شهریور شاداباد17کوی -تهران

146پالک (شهید اصغری
خدمات آموزشی

66808419مریم اصالنی برزگرپارسیان مهر1365
خیابان ) متری اول جنوبی 15-شاداباد- شهریور شاداباد17کوی -تهران

146پالک (شهید اصغری
فناوری اطالعات
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66808419مریم اصالنی برزگرپارسیان مهر1366
خیابان ) متری اول جنوبی 15-شاداباد- شهریور شاداباد17کوی -تهران

146پالک (شهید اصغری
گردشگری

66808419مریم اصالنی برزگرپارسیان مهر1367
خیابان ) متری اول جنوبی 15-شاداباد- شهریور شاداباد17کوی -تهران

146پالک (شهید اصغری
ساختمان

66808419مریم اصالنی برزگرپارسیان مهر1368
خیابان ) متری اول جنوبی 15-شاداباد- شهریور شاداباد17کوی -تهران

146پالک (شهید اصغری
معماری

مراقبت و زیبایی14متری طالقانی ک زینبیه پ12شهرری جوانمرد قصاب 33384794حیران علیزاده لکندشتالماس دریا1369

مراقبت و زیباییشهریار امیریه خ امام خمینی روبروی مخابرات65648657زهرا رضائیخاطره1370

صنایع پوشاک14 خیابان بهارستان شماره 25اندیشه محله 3فاز65561129فاطمه تاریلوردیلوحسنا بانو1371

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 14 خیابان بهارستان شماره 25اندیشه محله 3فاز65561129فاطمه تاریلوردیلوحسنا بانو1372

9125260081فاطمه صیدیرویای بهشت1373
 - 52پالک -  متری چهارم 12خ - خ ولی عصر جنوبی - بلوار فردوس 

13واحد  - 4طبقه 
مراقبت و زیبایی

برقطبقه اول- خیابان اصلی،روبروی مسجد جامع، ابتدای خ ولی آباد- قرچک 3612124812غالمرضا نظری آغاج  اوغلونظری1374

کنترل و ابزار دقیقطبقه اول- خیابان اصلی،روبروی مسجد جامع، ابتدای خ ولی آباد- قرچک 3612124812غالمرضا نظری آغاج  اوغلونظری1375

اموراداریطبقه اول- خیابان اصلی،روبروی مسجد جامع، ابتدای خ ولی آباد- قرچک 3612124812غالمرضا نظری آغاج  اوغلونظری1376

امور مالی و بازرگانیطبقه اول- خیابان اصلی،روبروی مسجد جامع، ابتدای خ ولی آباد- قرچک 3612124812غالمرضا نظری آغاج  اوغلونظری1377

خدمات آموزشیطبقه اول- خیابان اصلی،روبروی مسجد جامع، ابتدای خ ولی آباد- قرچک 3612124812غالمرضا نظری آغاج  اوغلونظری1378

فناوری اطالعاتطبقه اول- خیابان اصلی،روبروی مسجد جامع، ابتدای خ ولی آباد- قرچک 3612124812غالمرضا نظری آغاج  اوغلونظری1379

44522898فاطمه زارعزارع1380
 15 پالک 45کوچه -نفت جنوبی-(شاهد شرقی)نیلوفر شرقی- تهرانسر 

طبقه اول
مراقبت و زیبایی

صنایع پوشاک2کوچه احسان-دانشسرا36267605نجیبه یزدانینگین پارس1381



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 2کوچه احسان-دانشسرا36267605نجیبه یزدانینگین پارس1382

مراقبت و زیبایی1 ط8شهرری جاده قم ک ش غالمرضا پ 55939049معصومه علیزادهباران یاس1383

صنایع پوشاک4پ-ک ش امیر ساکی- خیابان ش زارعی - جلیل آباد-پیشوا9122911556مریم آخوندی کاردرکویر1384

امور مالی و بازرگانی2،طبقه107تهران،تهرانسر،بالور الل،روبروی خیابان نفت،پالک44533874کبرا یوسفیجهش رایانه1385

خدمات آموزشی2،طبقه107تهران،تهرانسر،بالور الل،روبروی خیابان نفت،پالک44533874کبرا یوسفیجهش رایانه1386

فناوری اطالعات2،طبقه107تهران،تهرانسر،بالور الل،روبروی خیابان نفت،پالک44533874کبرا یوسفیجهش رایانه1387

گردشگری2،طبقه107تهران،تهرانسر،بالور الل،روبروی خیابان نفت،پالک44533874کبرا یوسفیجهش رایانه1388

مراقبت و زیبایی1خ شریعتی باالتر از میرداماد خ ظفر خ بهروز ک شانزده پ22924172ایران حبیب بکیجهان آرا1389

صنایع غذاییشهرری انتهای خیابان آرد ایران انتهای کوچه فرزین55919377بیتا سنقری سبزه واربانوسبزواری1390

خدمات آموزشیشهرری انتهای خیابان آرد ایران انتهای کوچه فرزین55919377بیتا سنقری سبزه واربانوسبزواری1391

گردشگریشهرری انتهای خیابان آرد ایران انتهای کوچه فرزین55919377بیتا سنقری سبزه واربانوسبزواری1392

هنرهای تجسمیشهرری انتهای خیابان آرد ایران انتهای کوچه فرزین55919377بیتا سنقری سبزه واربانوسبزواری1393

بهداشت و ایمنیشهرری انتهای خیابان آرد ایران انتهای کوچه فرزین55919377بیتا سنقری سبزه واربانوسبزواری1394

خدمات تغذیه ایشهرری انتهای خیابان آرد ایران انتهای کوچه فرزین55919377بیتا سنقری سبزه واربانوسبزواری1395

صنایع پوشاکمیدان ابوذر خ ابوذرغربی ک شیرازکی پ55743902ثریا حسن زادهچشمه1396

(دوختهای سنتی)صنایع دستی میدان ابوذر خ ابوذرغربی ک شیرازکی پ55743902ثریا حسن زادهچشمه1397

55218373یگانه سلطانی نژادبانو سلطانی نژاد1398
بعد از چهارراه -خیابان مصطفی خمینی- متری طالقانی24خیابان -باقرشهر

7575پالک -عربها
مراقبت و زیبایی
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مراقبت و زیبایی1 واحد 11پ(شهید وقاری )یافت اباد شهرک امام خمینی کوچه سوم 66290606طیبه معدنیچکامه1399

مراقبت و زیبایی متری صاحب الزمان بن بست دوم10شهرری باقرشهر میدان فاتحی 55206542اکرم فتحی آتشگاهبانو فتحی 1400

مراقبت و زیبایییافت آبادخیابان ابراهیم آباد ده متری امام خمینی دست چپ درب آخر66809654طیبه محمدیخورشید شب1401

66263433عادله صباحیدرنای خلیج 1402
زرگراه فتح خ خلیج چهارراه خلیج ابوسعید شرقی نبش فالح زاده مجتمع 

اریا ط اول واحد یک
مراقبت و زیبایی

امور مالی و بازرگانی6 واحد 3 ط 47میدان توحید خ توحید جنب بانک ایران زمین  پ66924838مسعود مروتی شریف آبادیرایانه پیوند 1403

فناوری اطالعات6 واحد 3 ط 47میدان توحید خ توحید جنب بانک ایران زمین  پ66924838مسعود مروتی شریف آبادیرایانه پیوند 1404

گردشگری6 واحد 3 ط 47میدان توحید خ توحید جنب بانک ایران زمین  پ66924838مسعود مروتی شریف آبادیرایانه پیوند 1405

مراقبت و زیبایی78 پ 5 و4 بهمن خ پاسداران بین 22باقرشهر خ 55215273فریبا نادری اوزانبانو نادری1406

برق10پالک-کوچه فاتح یک-کوچه امام سجاد-میدان راه آهن-ورامین36242206سید محمد احمدیکیمیاصنعت1407

کنترل و ابزار دقیق10پالک-کوچه فاتح یک-کوچه امام سجاد-میدان راه آهن-ورامین36242206سید محمد احمدیکیمیاصنعت1408

اموراداری487 پالک 5قرچک خیابان محمدآباد مهدیه 36123620مریم طالبی آغجه رودنور کوثر1409

امور مالی و بازرگانی487 پالک 5قرچک خیابان محمدآباد مهدیه 36123620مریم طالبی آغجه رودنور کوثر1410

خدمات آموزشی487 پالک 5قرچک خیابان محمدآباد مهدیه 36123620مریم طالبی آغجه رودنور کوثر1411

فناوری اطالعات487 پالک 5قرچک خیابان محمدآباد مهدیه 36123620مریم طالبی آغجه رودنور کوثر1412

(چرم‘شیشه‘سنگ‘چاپ‘سفال‘فلز‘چوب)صنایع دستی487 پالک 5قرچک خیابان محمدآباد مهدیه 36123620مریم طالبی آغجه رودنور کوثر1413

صنایع چرم، پوست، خز487 پالک 5قرچک خیابان محمدآباد مهدیه 36123620مریم طالبی آغجه رودنور کوثر1414

فرش487 پالک 5قرچک خیابان محمدآباد مهدیه 36123620مریم طالبی آغجه رودنور کوثر1415

خدمات تغذیه ای487 پالک 5قرچک خیابان محمدآباد مهدیه 36123620مریم طالبی آغجه رودنور کوثر1416

ساختمان487 پالک 5قرچک خیابان محمدآباد مهدیه 36123620مریم طالبی آغجه رودنور کوثر1417

معماری487 پالک 5قرچک خیابان محمدآباد مهدیه 36123620مریم طالبی آغجه رودنور کوثر1418

22663491بهجت هداوندآقائییاشیل1419
طبقه 19ورامین خیابان طالقانی کوچه حمید رضانوری مجتمع کیمیا پالک 

1
مراقبت و زیبایی
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36257677زهرا یزدانینوژه1420
-کوچه شهید بهمن امینی-روبه روی بانک ملی-خیا بان شهدا-ورامین

7شماره
صنایع پوشاک

55971862مرضیه سلطانی نژادبرنا دخت1421
 1 ط b ورودی 32شهرری میدان هادی ساعی ساختمان اداری صدف پ 

14واحد 
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیباییکوچه شهید چهارده لی-خ  اصلی-رچک36144603رقیه مدیرییگانه آفرین1422

36726512وجیهه تاجیکنوشاد1423
خ شعریعتی کوی شهید عالیدایی جنب نیروی انتظامی مجتمع -پیشوا

113/2091پالک 2قطعه 2تندیس 
مراقبت و زیبایی

55234872اکرم السادات کوه کنبهار ری1424
آدرس شهرری بهشتی خیابان فردوسی غربی خیابان مداحی بنبست اول 

٣پالک 
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیباییحافظ پایین تراز جمهوری ک سیمی انتهای زیبای شمالی66702513منصوره محمدعلیسنا1425

صنایع پوشاکروبروی ضلع شمالی حرم مطهر- انتهای خیابان فلسطین -پیشوا36728022محمود مومنیپیشوا  (ع)مجتمع آموزشی نیکوکاری موسی بن جعفر 1426

فناوری اطالعاتروبروی ضلع شمالی حرم مطهر- انتهای خیابان فلسطین -پیشوا36728022محمود مومنیپیشوا  (ع)مجتمع آموزشی نیکوکاری موسی بن جعفر 1427

66387929مهناز مظاهریقطره1428
پایین تر از میدان جمهوری اول بزرگراه نواب تقاطع دامپزشکی ساختمان 

101 واحد 502چلچله یک پالک 
هنرهای تجسمی

66387929مهناز مظاهریقطره1429
پایین تر از میدان جمهوری اول بزرگراه نواب تقاطع دامپزشکی ساختمان 

101 واحد 502چلچله یک پالک 
هنرهای نمایشی

66387929مهناز مظاهریقطره1430
پایین تر از میدان جمهوری اول بزرگراه نواب تقاطع دامپزشکی ساختمان 

101 واحد 502چلچله یک پالک 
فناوری نرم و فرهنگی

9193070371شهناز قهرمانزاده1شعبه - صدف دریا 1431
مهر اباد جنوبی نبش خ  شمشیری رو به روی دانشگاه هوایی  ساختمان 

42 واحد 7افرا ط 
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی1شهرری میدان نماز خ امام حسین خ اسدالهی نبش ک صداقت پ 55914400فاطمه زاللیپانیذ ری1432

مراقبت و زیبایی702 پالک 3جواد آباد بلوار آیت اهلل ال جوردی عر فان 36212461اعظم خانی یوسف رضایکتا نقش1433



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

مراقبت و زیبایی3خ فدائیان اسالم سه راه ورامین جنب پمپ بنزین مجتمع اداری ط 55966212شیرین پیشه گرپرنیان رو1434

مراقبت و زیباییشهرری روبروی بیمارستان فیروز آبادی خیابان پیلغوش55960447فرامرز سبزه ئیپوریا 1435

مراقبت و زیبایی145ط اول پ 3ورودی6بلوک - شهر زیبا - خ آیت اله کاشانی44317074اعظم سادات رضائیجیران1436

فناوری اطالعات طبقه همکف803پالک- ابتدای خ گوهردشت- خ اصلی- قرچک36145600مصطفی صدفیکاوشگر نوین1437

33995099سعید محسن پور سهیپای پوش مدرن اول 1438
خ جمهوری نرسیده به میدان بهارستان رویروی سینما اروپا ک مظفری ک 

6و 4هاشمی پ
(بافت)صنایع دستی 

33995099سعید محسن پور سهیپای پوش مدرن اول 1439
خ جمهوری نرسیده به میدان بهارستان رویروی سینما اروپا ک مظفری ک 

6و 4هاشمی پ
(چرم‘شیشه‘سنگ‘چاپ‘سفال‘فلز‘چوب)صنایع دستی

33995099سعید محسن پور سهیپای پوش مدرن اول 1440
خ جمهوری نرسیده به میدان بهارستان رویروی سینما اروپا ک مظفری ک 

6و 4هاشمی پ
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

33995099سعید محسن پور سهیپای پوش مدرن اول 1441
خ جمهوری نرسیده به میدان بهارستان رویروی سینما اروپا ک مظفری ک 

6و 4هاشمی پ
صنایع چرم، پوست، خز

46043973شهناز احمدپور تخمدلسرای هنر1442
 ط سوم  11 متری گلستانه پ16تهران جنت آبادجنوبی بلوار الله غربی 

5واحد
صنایع پوشاک

46043973شهناز احمدپور تخمدلسرای هنر1443
 ط سوم  11 متری گلستانه پ16تهران جنت آبادجنوبی بلوار الله غربی 

5واحد
مراقبت و زیبایی

46043973شهناز احمدپور تخمدلسرای هنر1444
 ط سوم  11 متری گلستانه پ16تهران جنت آبادجنوبی بلوار الله غربی 

5واحد
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

مکانیک1پالک17کوچه آالله(بازرگان سابق)خیابان رجائی.شهرک ولیعصر66224447طاهره عونیکاوش مهر1445

امور مالی و بازرگانی1پالک17کوچه آالله(بازرگان سابق)خیابان رجائی.شهرک ولیعصر66224447طاهره عونیکاوش مهر1446

خدمات آموزشی1پالک17کوچه آالله(بازرگان سابق)خیابان رجائی.شهرک ولیعصر66224447طاهره عونیکاوش مهر1447

فناوری اطالعات1پالک17کوچه آالله(بازرگان سابق)خیابان رجائی.شهرک ولیعصر66224447طاهره عونیکاوش مهر1448



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

گردشگری1پالک17کوچه آالله(بازرگان سابق)خیابان رجائی.شهرک ولیعصر66224447طاهره عونیکاوش مهر1449

هتلداری1پالک17کوچه آالله(بازرگان سابق)خیابان رجائی.شهرک ولیعصر66224447طاهره عونیکاوش مهر1450

هنرهای تجسمی1پالک17کوچه آالله(بازرگان سابق)خیابان رجائی.شهرک ولیعصر66224447طاهره عونیکاوش مهر1451

بهداشت و ایمنی1پالک17کوچه آالله(بازرگان سابق)خیابان رجائی.شهرک ولیعصر66224447طاهره عونیکاوش مهر1452

خدمات تغذیه ای1پالک17کوچه آالله(بازرگان سابق)خیابان رجائی.شهرک ولیعصر66224447طاهره عونیکاوش مهر1453

ساختمان1پالک17کوچه آالله(بازرگان سابق)خیابان رجائی.شهرک ولیعصر66224447طاهره عونیکاوش مهر1454

معماری1پالک17کوچه آالله(بازرگان سابق)خیابان رجائی.شهرک ولیعصر66224447طاهره عونیکاوش مهر1455

66423532اشرف کبیریکبیری1456
ضلع جنوبی میدان جمهوری نرسیده ب متروی نواب خیابان شهید 

 طبقه ی دوم174چنگیزی نبش کوچه محسنی پالک 
صنایع پوشاک

66423532اشرف کبیریکبیری1457
ضلع جنوبی میدان جمهوری نرسیده ب متروی نواب خیابان شهید 

 طبقه ی دوم174چنگیزی نبش کوچه محسنی پالک 
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

مراقبت و زیبایی73شهرری میدان شهرری خیابان شهید اکبری پالک 55939376زهرا خان بابائیتابان چهر 1458

65243216مریم سلیم پورسلیم پور1459
شهرک کمیته کوی شهید - میدان نماز بلوار رزمندگان اسالم - شهریار 

13دست به سر پالک 
صنایع پوشاک

55608515فاطمه محمدیمعجزه1460
خ وحدت اسالمی پایین تر از چهار راه ابو سعید  نرسیده به میدان شاپور ط 

741 پ1
مراقبت و زیبایی

44700228سمیرا عرب کرمانیتبسم بهار 1461
 پالک 10بلوار گلها میدان اتریش نبش یاس  (گلستان  )شهرک راه آهن 

57
مراقبت و زیبایی

55972019مژگان مردانشاهیترنج آرا1462
شهرری میدان معلم جنب بانک مسکن مجتمع رفاهی ورودی یکم غربی 

5 واحد25پالک 
مراقبت و زیبایی



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

مراقبت و زیبایی آموزشگاه مژه132خ قزوین خ حسینی سر چهارراه ربیعی پالک 55771037سکینه جاللیانمژه1463

صنایع پوشاک149خ سعدی شمالی خ برادران واحدی بعد از چها راه ظهیر االسالم پ77537022اعظم عالئی طالقانیموسسه اسالمی زنان ایران1464

33636200مونا ولی زادهتندیس زیبایی1465
 متری امام حسین خ دیلمان شمالی نبش ک امیر 35شهرری میدان نماز خ

48احمدی پ 
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی69شهرری میدان معلم کوی اسالم پ 33758689فاطمه کاشانکیتک چهره1466

مراقبت و زیبایی74شهرری باقرشهر خ کره خوار پ55208160فاطمه عباسیتیزبال1467

برق1 و 58میدان امام حسین خ مدنی جنوبی پ77511821حامد محمد یوسفمشاهیر پایتخت1468

کنترل و ابزار دقیق1 و 58میدان امام حسین خ مدنی جنوبی پ77511821حامد محمد یوسفمشاهیر پایتخت1469

مکانیک1 و 58میدان امام حسین خ مدنی جنوبی پ77511821حامد محمد یوسفمشاهیر پایتخت1470

اموراداری1 و 58میدان امام حسین خ مدنی جنوبی پ77511821حامد محمد یوسفمشاهیر پایتخت1471

امور مالی و بازرگانی1 و 58میدان امام حسین خ مدنی جنوبی پ77511821حامد محمد یوسفمشاهیر پایتخت1472

فناوری اطالعات1 و 58میدان امام حسین خ مدنی جنوبی پ77511821حامد محمد یوسفمشاهیر پایتخت1473

بهداشت و ایمنی1 و 58میدان امام حسین خ مدنی جنوبی پ77511821حامد محمد یوسفمشاهیر پایتخت1474

ساختمان1 و 58میدان امام حسین خ مدنی جنوبی پ77511821حامد محمد یوسفمشاهیر پایتخت1475

معماری1 و 58میدان امام حسین خ مدنی جنوبی پ77511821حامد محمد یوسفمشاهیر پایتخت1476

صنایع پوشاک77تهران نو خ مهر آور بین خ قدیمی و بصیر پ77164279مریم حقیالله صحرا1477

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 77تهران نو خ مهر آور بین خ قدیمی و بصیر پ77164279مریم حقیالله صحرا1478

55643473مهرانگیز ایمانی گنزقچهل گیس 1479
 بیست متری جوادیه کوچه جوانبخت ساختمان مریم طبقه زیر زمین  

۴٣پالک 
مراقبت و زیبایی

77579009فریبا زکی شمس آبادیجستار1480
نامجو شمالی، جنب بازار روز،کوچه سلمان فارسی ، کوچه شهبازی ، پالک 

ول1 ، طبقه 33
فناوری اطالعات

صنایع پوشاک1 ط 2شهرری فلکه دوم دولت آباد ابتدای خ کارگر باالی بانک مهر 33775535نجمه رنجبرحریر سبز 1481

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 1 ط 2شهرری فلکه دوم دولت آباد ابتدای خ کارگر باالی بانک مهر 33775535نجمه رنجبرحریر سبز 1482

55772494مهین ابراهیمیمهرپرور1483
تهران میدان ابوذر خ ابوذر بعد از قنادی هانی بال بن بست احمدی پالک 

طبقه اول1
مراقبت و زیبایی

55661387شیرین دولتشاهیهنر دوستان1484
خ هالل احمر عباسی جنوبی چهار راه جوادی  جنب ساختمن پزشکان پ 

113
مراقبت و زیبایی
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مراقبت و زیبایی11 پالک 12خانی آباد نو خیابان میعاد شمالی کوچه 55501629فریبا صادقیهنرزیبایی1485

55668023شهناز بیرجندیوالفجر1486
 راه آهن خیابان انبارنفت نرسیده به بیمارستان بهارلو کوچه امیدیان  پالک 

( قدیم  90 )1
خدمات آموزشی

55668023شهناز بیرجندیوالفجر1487
 راه آهن خیابان انبارنفت نرسیده به بیمارستان بهارلو کوچه امیدیان  پالک 

( قدیم  90 )1
(بافت)صنایع دستی 

55668023شهناز بیرجندیوالفجر1488
 راه آهن خیابان انبارنفت نرسیده به بیمارستان بهارلو کوچه امیدیان  پالک 

( قدیم  90 )1
صنایع پوشاک

55668023شهناز بیرجندیوالفجر1489
 راه آهن خیابان انبارنفت نرسیده به بیمارستان بهارلو کوچه امیدیان  پالک 

( قدیم  90 )1
فناوری اطالعات

55668023شهناز بیرجندیوالفجر1490
 راه آهن خیابان انبارنفت نرسیده به بیمارستان بهارلو کوچه امیدیان  پالک 

( قدیم  90 )1
گردشگری

55668023شهناز بیرجندیوالفجر1491
 راه آهن خیابان انبارنفت نرسیده به بیمارستان بهارلو کوچه امیدیان  پالک 

( قدیم  90 )1
هنرهای تجسمی

55668023شهناز بیرجندیوالفجر1492
 راه آهن خیابان انبارنفت نرسیده به بیمارستان بهارلو کوچه امیدیان  پالک 

( قدیم  90 )1
(چرم‘شیشه‘سنگ‘چاپ‘سفال‘فلز‘چوب)صنایع دستی

55668023شهناز بیرجندیوالفجر1493
 راه آهن خیابان انبارنفت نرسیده به بیمارستان بهارلو کوچه امیدیان  پالک 

( قدیم  90 )1
هنرهای تزئینی

55668023شهناز بیرجندیوالفجر1494
 راه آهن خیابان انبارنفت نرسیده به بیمارستان بهارلو کوچه امیدیان  پالک 

( قدیم  90 )1
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

55668023شهناز بیرجندیوالفجر1495
 راه آهن خیابان انبارنفت نرسیده به بیمارستان بهارلو کوچه امیدیان  پالک 

( قدیم  90 )1
صنایع چرم، پوست، خز

55668023شهناز بیرجندیوالفجر1496
 راه آهن خیابان انبارنفت نرسیده به بیمارستان بهارلو کوچه امیدیان  پالک 

( قدیم  90 )1
فرش

55668023شهناز بیرجندیوالفجر1497
 راه آهن خیابان انبارنفت نرسیده به بیمارستان بهارلو کوچه امیدیان  پالک 

( قدیم  90 )1
خدمات تغذیه ای

مراقبت و زیبایی860خ خوش نبش خ طوس جنب لوله کشی و میوه فروشی پالک66023401رعنا عبدالرحمنکلبه شادی 1498

44658167شهین طوسییاسهای وحشی1499
تهران بلوار اصلی اکباتان سه راه مخابرات ک فیات ساختمان ارمغان 

1 واحد19پالک 
مراقبت و زیبایی
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66037826پروین عبدالعلی پور بهروزایران مو1500
خ رجایی ایستگاه بانک جنب آموزشگاه زبان جویا ساختمان مهستان پ 

11 ط چهارم واحد 309
مراقبت و زیبایی

66320926لیال عروجیمهرشیوا1501
تهران آیت اله سعیدی خ بازرگان یا شهید رجائی نبش میالن یکم پالک 

 ط دوم16
صنایع پوشاک

55754161محمد حسین عباسپورپارس آرین1502
بعد از چهار  (امامزاده حسن)خ قزوین دوراهی قپان خ امین الملک-تهران

باالی فروشگاه بزرگ مهدی- راه قاضی 
فناوری اطالعات

66605390کبری السادات حسینیموج گیسو 1503
 ط همکف 27اول جاده ساوه خ تولید دارو خیابان شهید یادگار پالک  

جنب زینبیه
مراقبت و زیبایی

66245496آزیتا کریمیپدیده1504
ج ساوه شهرک ولیعصر خ یاران  چهار راه یاران روب روی بانک مسکن 

4مجتمع تجاری یاران ط
صنایع پوشاک

مراقبت و زیبایی19نازی اباد بازار دوم خ سودی پ 55081018سیده فاطمه مصطفیچهرآموز1505

مراقبت و زیبایی56.1شهرری خ ش رجائی خ رضازاده ک آذروندگل پ 55029764مهری رضاییالله رخ1506

صنایع پوشاکط آخر٣۸ری خیابان پیلغوش پالک 55917175مهناز اربابالیق1507

فناوری اطالعاتط آخر٣۸ری خیابان پیلغوش پالک 55917175مهناز اربابالیق1508

(دوختهای سنتی)صنایع دستی ط آخر٣۸ری خیابان پیلغوش پالک 55917175مهناز اربابالیق1509

مراقبت و زیبایی40پالک-ساختمان اقدسیه-خیابان پیلغوش- متری24خیابان -شهرری55902166لیال برزوئیمرجانه 1510

صنایع پوشاک،ط اول20ری،م غیبی،ک پازشگر،پ55963699فاطمه عراقیمرواریدری1511

33757091ناهید زمانی علویجهمه رویان 1512
شهرری میدان نماز شهرک گلها خیابان الله ها کوچه سروستان دوم 

15شرقی پالک 
مراقبت و زیبایی

خدمات آموزشی3، کوچه برادران اکبری،  پالک (اقدسیه)شهرری،  خیابان پیلغوش،55902562پریچهر توکلی فینی  مهران ری1513

مراقبت و زیبایی3، کوچه برادران اکبری،  پالک (اقدسیه)شهرری،  خیابان پیلغوش،55902562پریچهر توکلی فینی  مهران ری1514

بهداشت و ایمنی3، کوچه برادران اکبری،  پالک (اقدسیه)شهرری،  خیابان پیلغوش،55902562پریچهر توکلی فینی  مهران ری1515

اموراداریفرهنگسرای استاد شهریار-ی خمینی3- باقرشهر55234853ام البنین شریفی دهجیمهردانش1516

امور مالی و بازرگانیفرهنگسرای استاد شهریار-ی خمینی3- باقرشهر55234853ام البنین شریفی دهجیمهردانش1517

خدمات آموزشیفرهنگسرای استاد شهریار-ی خمینی3- باقرشهر55234853ام البنین شریفی دهجیمهردانش1518
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فناوری اطالعاتفرهنگسرای استاد شهریار-ی خمینی3- باقرشهر55234853ام البنین شریفی دهجیمهردانش1519

گردشگریفرهنگسرای استاد شهریار-ی خمینی3- باقرشهر55234853ام البنین شریفی دهجیمهردانش1520

الکترونیک۱ واحد۱ ط۱۷۴پالک -جنب فروشگاه جانبو-خ قم-میدان شهرری55962161مسعود امیری پرینسل نو اندیش1521

امور مالی و بازرگانی۱ واحد۱ ط۱۷۴پالک -جنب فروشگاه جانبو-خ قم-میدان شهرری55962161مسعود امیری پرینسل نو اندیش1522

خدمات آموزشی۱ واحد۱ ط۱۷۴پالک -جنب فروشگاه جانبو-خ قم-میدان شهرری55962161مسعود امیری پرینسل نو اندیش1523

فناوری اطالعات۱ واحد۱ ط۱۷۴پالک -جنب فروشگاه جانبو-خ قم-میدان شهرری55962161مسعود امیری پرینسل نو اندیش1524

گردشگری۱ واحد۱ ط۱۷۴پالک -جنب فروشگاه جانبو-خ قم-میدان شهرری55962161مسعود امیری پرینسل نو اندیش1525

مراقبت و زیبایی24شهرری؛خ دیلمان؛خ شهید منتظری؛ایستگاه منتظری؛ خ ایثار؛ب33372175زهرا شیخ رحیمینقره1526

امور مالی و بازرگانی88پ-خ پیلغوش- متری24خ - شهرری-تهران55958997عطیه مؤمن زادهنوآوران ری1527

خدمات آموزشی88پ-خ پیلغوش- متری24خ - شهرری-تهران55958997عطیه مؤمن زادهنوآوران ری1528

فناوری اطالعات88پ-خ پیلغوش- متری24خ - شهرری-تهران55958997عطیه مؤمن زادهنوآوران ری1529

گردشگری88پ-خ پیلغوش- متری24خ - شهرری-تهران55958997عطیه مؤمن زادهنوآوران ری1530

هنرهای تجسمی88پ-خ پیلغوش- متری24خ - شهرری-تهران55958997عطیه مؤمن زادهنوآوران ری1531

بهداشت و ایمنی88پ-خ پیلغوش- متری24خ - شهرری-تهران55958997عطیه مؤمن زادهنوآوران ری1532

مراقبت و زیبایی10شهرری خیابان شهید قدمیچهار راه کلهر پالک 55923120سکینه نیکپور مهربانینیمرخ1533

36801508شهربانو قادریهنرافزا1534
خیابان فدائیان اسالم پایین ترازفروشگاه هایپرسان کوچه شهیدوطن پرست 

طبقه سوم17پالک 
خدمات آموزشی

36801508شهربانو قادریهنرافزا1535
خیابان فدائیان اسالم پایین ترازفروشگاه هایپرسان کوچه شهیدوطن پرست 

طبقه سوم17پالک 
(بافت)صنایع دستی 

36801508شهربانو قادریهنرافزا1536
خیابان فدائیان اسالم پایین ترازفروشگاه هایپرسان کوچه شهیدوطن پرست 

طبقه سوم17پالک 
صنایع پوشاک

36801508شهربانو قادریهنرافزا1537
خیابان فدائیان اسالم پایین ترازفروشگاه هایپرسان کوچه شهیدوطن پرست 

طبقه سوم17پالک 
فناوری اطالعات

36801508شهربانو قادریهنرافزا1538
خیابان فدائیان اسالم پایین ترازفروشگاه هایپرسان کوچه شهیدوطن پرست 

طبقه سوم17پالک 
گردشگری
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36801508شهربانو قادریهنرافزا1539
خیابان فدائیان اسالم پایین ترازفروشگاه هایپرسان کوچه شهیدوطن پرست 

طبقه سوم17پالک 
هنرهای تجسمی

36801508شهربانو قادریهنرافزا1540
خیابان فدائیان اسالم پایین ترازفروشگاه هایپرسان کوچه شهیدوطن پرست 

طبقه سوم17پالک 
بهداشت و ایمنی

36801508شهربانو قادریهنرافزا1541
خیابان فدائیان اسالم پایین ترازفروشگاه هایپرسان کوچه شهیدوطن پرست 

طبقه سوم17پالک 
(چرم‘شیشه‘سنگ‘چاپ‘سفال‘فلز‘چوب)صنایع دستی

36801508شهربانو قادریهنرافزا1542
خیابان فدائیان اسالم پایین ترازفروشگاه هایپرسان کوچه شهیدوطن پرست 

طبقه سوم17پالک 
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

36801508شهربانو قادریهنرافزا1543
خیابان فدائیان اسالم پایین ترازفروشگاه هایپرسان کوچه شهیدوطن پرست 

طبقه سوم17پالک 
فرش

36801508شهربانو قادریهنرافزا1544
خیابان فدائیان اسالم پایین ترازفروشگاه هایپرسان کوچه شهیدوطن پرست 

طبقه سوم17پالک 
خدمات تغذیه ای

55506090زهرا مهاجریهنرشرقی1545
آبان،خ شهید جمشیدی، کوچه فاتحی پیکانی، 13تهران ،خ شهید رجایی ،خ

19پالک 
صنایع پوشاک

55506090زهرا مهاجریهنرشرقی1546
آبان،خ شهید جمشیدی، کوچه فاتحی پیکانی، 13تهران ،خ شهید رجایی ،خ

19پالک 
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

9195252374سمیرا درخشکلبه پرستو1547
 خ ش رحیمی 3شهید رجائی سیزده آبان بلوار اصلی نرسیده به چهارراه 

100پ
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیباییشهرری میدان نارنج ق ش احمد قمی55922120مهناز خراطی مهابادیهیال1548

مراقبت و زیبایی79ری سه راه ورامین خ شهید اقا بیگی کوچه معصئمی پ55950749سولماز شبانیکلبه سبز1549

مراقبت و زیبایی32خ قزوین خ نعیمی بلور سازی سابق ک عباسپور پ 9195346440مریم ثروتی ثمرینیگانه پرداز1550

مراقبت و زیبایی83 پالک 5حسن اباد خیابان شیخ کلینی بعد از فرعی 56226509معصومه پاکارنقش ماه1551

2144253625زیبا گروسیتیارا1552
ستارخان بازار سنتی روبروی آتش نشانی ابتدای خ صحرایی ک ماه پالک 

3ط دوم واحد1
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی6 واحد 2 ط138 بانک تجارت پ 26تهرانسر اصلی نبش کوچه 44566579نادیا دشتیسرای مینیاتور1553

مراقبت و زیبایی2 ط اول واحد37شهرک گلستان بلوار کاج نبش بنفشه سوم پالک 44720454حمیده رشیدآقچایبانو رشیدی1554
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(بافت)صنایع دستی 44 پالک 12 شهرک گلستان بلوار کاج سروستان 44701103مریم یزدانیسروستان1555

صنایع پوشاک44 پالک 12 شهرک گلستان بلوار کاج سروستان 44701103مریم یزدانیسروستان1556

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 44 پالک 12 شهرک گلستان بلوار کاج سروستان 44701103مریم یزدانیسروستان1557

مراقبت و زیبایی۲۵پالک - کوچه بهار سوم غربی - خ بخشایش- سعادت اباد خ سروغربی9129339727سمیه شاملوبانوی غرب1558

صنایع پوشاک376شهرری میدان شهید غیبی خیابان شیخ اکبری پالک 55908748مریم براتیخوشه 1559

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 376شهرری میدان شهید غیبی خیابان شیخ اکبری پالک 55908748مریم براتیخوشه 1560

صنایع پوشاک41میدان شهرری انتهای پاساژ شیشه پالک 55937952سعیده یوسفیدرخت زندگی 1561

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 41میدان شهرری انتهای پاساژ شیشه پالک 55937952سعیده یوسفیدرخت زندگی 1562

مراقبت و زیبایی30شهرری میدان نارنج خیابان احمد قمی کوجه صاحب الزمان پالک 55934012مهناز شیریدریای آبی 1563

33393696توران دخت عزیزیدست دوز1564
شهرری دولت آباد بین فلکه دوم وسوم خ ش مردای روبروی مسجد 

2چهارده معصوم پ
صنایع پوشاک

33393696توران دخت عزیزیدست دوز1565
شهرری دولت آباد بین فلکه دوم وسوم خ ش مردای روبروی مسجد 

2چهارده معصوم پ
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

مراقبت و زیبایی ط زیرزمین15تهران شهران یکم غربی خ ادهمی خ شهید روستایی پالک 44312217مریم گل بازگل باز1566

مراقبت و زیبایی125شهرری میدان صفائیه ابتدای بلوار بسیج پالک 33391084عصمت مهرابیرابعه1567

مراقبت و زیبایی3شهرری خیابان صفائیه کوچه پیرهادی پالک 33764604فریبا قیصریرخ افروز1568

44763500حمیرا شجاعی زادهکلبه هلیا1569
طبقه دوم واحد -  نبش سروستان ششم - بلوار کاج  - شهرک گلستان 

48پ -4
صنایع پوشاک

44763500حمیرا شجاعی زادهکلبه هلیا1570
طبقه دوم واحد -  نبش سروستان ششم - بلوار کاج  - شهرک گلستان 

48پ -4
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

مراقبت و زیبایی137 متری پالک 24شهرری 55912676زهرا دبیری گوکیزلف آرا1571

اموراداری10 واحد 4 بلوک 1000سیدخندان خ شریعتی پالک 22885321فاطمه عروجیروشنگر1572

امور مالی و بازرگانی10 واحد 4 بلوک 1000سیدخندان خ شریعتی پالک 22885321فاطمه عروجیروشنگر1573
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فناوری اطالعات10 واحد 4 بلوک 1000سیدخندان خ شریعتی پالک 22885321فاطمه عروجیروشنگر1574

مراقبت و زیبایی2 ط 179شهرری میدان نماز بلوار امام حسین پالک 33377808لیال متقیساغر ری1575

36736129وحیده ابراهیمی تو درواریستاره طالیی گلستان1576
 روبروی مدرسه مهرگان 1ورامین پیشوا شهرک نقش جهان خ ارم فاز 

91پ
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی181خ ش نفری پ(آرداریران سابق) شهرری خ ش محمود شیرمحمدی55933513فریبا سلیمیستاره هستی1577

مراقبت و زیبایی89شهرری خ فدائیان اسالم خ ش پیلغوش پ55958239مرضیه گندمکارستایش نوین1578

مراقبت و زیبایی56 پالک 26 و 25بلوار فردوس غرب خ پروانه جنوبی بین کوچه 44127098زهرا زاهدی پورکرمانیآبگینه1579

44571063فاطمه عسگریسحرناز1580
تهران تهرانسر شهرک استقالل بلوار دکتر عبیدی ک اشرفی اصفهانی 

16پالک
صنایع پوشاک

44571063فاطمه عسگریسحرناز1581
تهران تهرانسر شهرک استقالل بلوار دکتر عبیدی ک اشرفی اصفهانی 

16پالک
مراقبت و زیبایی

44571063فاطمه عسگریسحرناز1582
تهران تهرانسر شهرک استقالل بلوار دکتر عبیدی ک اشرفی اصفهانی 

16پالک
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

برق٦۴شهرری میدان نماز خیابان امام حسین خیابان پاک طینت پالک 55906224علی اکبر رازقیسروش ری1583

کنترل و ابزار دقیق٦۴شهرری میدان نماز خیابان امام حسین خیابان پاک طینت پالک 55906224علی اکبر رازقیسروش ری1584

گردشگری٦۴شهرری میدان نماز خیابان امام حسین خیابان پاک طینت پالک 55906224علی اکبر رازقیسروش ری1585

عمران160 پالک47دولت آباد فلکه سوم خیابان 33745837مریم سروشسروش نیکان1586

امور مالی و بازرگانی160 پالک47دولت آباد فلکه سوم خیابان 33745837مریم سروشسروش نیکان1587

فناوری اطالعات160 پالک47دولت آباد فلکه سوم خیابان 33745837مریم سروشسروش نیکان1588

مراقبت و زیباییسمیرامیس1589

مراقبت و زیبایی132پ-خ دیلمان جنوبی-(ع)بلوار امام حسین -م نماز-شهرری55902339نسرین حسنیشایسته نو1590

مراقبت و زیبایی38جنت آباد جنوبی خ کبیرزاده پ 4419089طیبه ستارهءستارگان 1591
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55965666داود ترکمان پریدارالفنون ری1592
خیابان اداره  (شهید بیات) متری رازی24خیابان - میدان شهرری- تهران 

2پست پالک 
صنایع خودرو

55965666داود ترکمان پریدارالفنون ری1593
خیابان اداره  (شهید بیات) متری رازی24خیابان - میدان شهرری- تهران 

2پست پالک 
برق

55965666داود ترکمان پریدارالفنون ری1594
خیابان اداره  (شهید بیات) متری رازی24خیابان - میدان شهرری- تهران 

2پست پالک 
مکانیک

55965666داود ترکمان پریدارالفنون ری1595
خیابان اداره  (شهید بیات) متری رازی24خیابان - میدان شهرری- تهران 

2پست پالک 
امور مالی و بازرگانی

55965666داود ترکمان پریدارالفنون ری1596
خیابان اداره  (شهید بیات) متری رازی24خیابان - میدان شهرری- تهران 

2پست پالک 
فناوری اطالعات

55965666داود ترکمان پریدارالفنون ری1597
خیابان اداره  (شهید بیات) متری رازی24خیابان - میدان شهرری- تهران 

2پست پالک 
گردشگری

55965666داود ترکمان پریدارالفنون ری1598
خیابان اداره  (شهید بیات) متری رازی24خیابان - میدان شهرری- تهران 

2پست پالک 
مراقبت و زیبایی

صنایع پوشاک3 واحد1تهرانسر بعد از چهارراه صدف نبش ک شهید آشوری پ44521767ناهید احمدالله سرخ 1599

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 3 واحد1تهرانسر بعد از چهارراه صدف نبش ک شهید آشوری پ44521767ناهید احمدالله سرخ 1600

امور مالی و بازرگانی85شهرری خ فدائیان اسالم روبروی مسجد فیروزآبادی خ ش نفری پ55900879بتول محمد حسنیشرکت تعاونی مجتمع آموزشی پرهام حنانه1601

خدمات آموزشی85شهرری خ فدائیان اسالم روبروی مسجد فیروزآبادی خ ش نفری پ55900879بتول محمد حسنیشرکت تعاونی مجتمع آموزشی پرهام حنانه1602

مراقبت و زیبایی85شهرری خ فدائیان اسالم روبروی مسجد فیروزآبادی خ ش نفری پ55900879بتول محمد حسنیشرکت تعاونی مجتمع آموزشی پرهام حنانه1603

خدمات آموزشی282شهرری میدان نماز خ دیلمان جنوبی روبروی آژانس گلها پ 55671121حمید طربیشرکت تعاونی مجتمع آموزشی راه کمال الملک نگار1604

گردشگری282شهرری میدان نماز خ دیلمان جنوبی روبروی آژانس گلها پ 55671121حمید طربیشرکت تعاونی مجتمع آموزشی راه کمال الملک نگار1605

هنرهای تجسمی282شهرری میدان نماز خ دیلمان جنوبی روبروی آژانس گلها پ 55671121حمید طربیشرکت تعاونی مجتمع آموزشی راه کمال الملک نگار1606
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هنرهای نمایشی282شهرری میدان نماز خ دیلمان جنوبی روبروی آژانس گلها پ 55671121حمید طربیشرکت تعاونی مجتمع آموزشی راه کمال الملک نگار1607

33335375مینا حنیفه بک خیرابادیستاره بلورین 1608
پیروزی خ شکوفه خ جابری خ ش دورودیان ک حضرایی نبش کدخدائی 

ط همکف82پالک 
مراقبت و زیبایی

امور مالی و بازرگانی5 واحد 3فلکه اول دولت آبادخ دهخدا ساختمان رز ط .شهرری33744884نیره هاشم آبادیکهکشان علم1609

فناوری اطالعات5 واحد 3فلکه اول دولت آبادخ دهخدا ساختمان رز ط .شهرری33744884نیره هاشم آبادیکهکشان علم1610

مراقبت و زیبایی32 پ 5/25نیروی هوایی فلکه اول نیروهوایی خ 5خ پیروزی خ 77488112ناهید برغمدیستاره ناهید1611

مراقبت و زیباییطبقه اول111شهرک ازادی بلوار امام خمینی 44515602منصوره رحیمیماهک سفید1612

بهداشت و ایمنیطبقه اول111شهرک ازادی بلوار امام خمینی 44515602منصوره رحیمیماهک سفید1613

9124095167فاطمه محمدخانیشمس آرا1614
 ساختمان 142/2 متری امام حسین پالک 35شهرری میدان نماز خیابان 

6کوروش ورودی یک طبقه دوم واحد 
مراقبت و زیبایی

امور مالی و بازرگانیط اول -27پ - نبش اکبری-باالتراز مترو نبرد-خ پیروزی33351428اعظم صولتیسخن روز1615

فناوری اطالعاتط اول -27پ - نبش اکبری-باالتراز مترو نبرد-خ پیروزی33351428اعظم صولتیسخن روز1616

55215295مریم سیفی ارجستانشمیم ترنم1617
 ط 63شهرری باقرشهر خ طالقانی خ ش مصطفی خمینی بعد از میدان پ 

نی2و1
مراقبت و زیبایی

صنایع پوشاک22پالک .ک نیکوسخن.سی متری امام خمینی.باقرشهر55211211زیبا اصغر پورطلیعه سحر1618

(چرم‘شیشه‘سنگ‘چاپ‘سفال‘فلز‘چوب)صنایع دستی22پالک .ک نیکوسخن.سی متری امام خمینی.باقرشهر55211211زیبا اصغر پورطلیعه سحر1619

صنایع چرم، پوست، خز22پالک .ک نیکوسخن.سی متری امام خمینی.باقرشهر55211211زیبا اصغر پورطلیعه سحر1620

مراقبت و زیبایی252پ-  بلوار نیلوفر- تهرانسر  44516139فرحناز عباسیهور1621

44528445ملیحه زارعی هوش برتر 1622
نبش خیابان گیتی نما یا )14و12بین خیابان - بلوار اصلی- تهرانسر

 طبقه دوم143پالک (14
امور مالی و بازرگانی
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44528445ملیحه زارعی هوش برتر 1623
نبش خیابان گیتی نما یا )14و12بین خیابان - بلوار اصلی- تهرانسر

 طبقه دوم143پالک (14
فناوری اطالعات

33393666هما قدس الهیعالم هنر1624
شهرری دولت آباد بین فلکه اول و دوم خ شانه تراشها پشت بانک تجارت 

16ک آقایی دوست پالک 
هنرهای تجسمی

44706526راضیه ذبیحی کوملهایرسا1625
نبش - گلهای جنوبی - چهار راه گلها - شهرک راه آهن - میدان امپیک 

48پ- سپهر غربی 
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی46شهرری میدان ش غیبی خ خرمدره پ55962725شهناز درخشان پورعصرحجاب1626

9129379511عباس نجفیسفیر1627
ساختمان پلیس  "164پالک  "ضلع جنوبی پایانه "خ خاوران "تهران

7واحد "2ط "10بعالوه
مراقبت و زیبایی

عمران3درب غربی واحد 11 پ27تهران میدان المپیک خ 44133190الهه محمودیبازتاب علم 1628

امور مالی و بازرگانی3درب غربی واحد 11 پ27تهران میدان المپیک خ 44133190الهه محمودیبازتاب علم 1629

خدمات آموزشی3درب غربی واحد 11 پ27تهران میدان المپیک خ 44133190الهه محمودیبازتاب علم 1630

فناوری اطالعات3درب غربی واحد 11 پ27تهران میدان المپیک خ 44133190الهه محمودیبازتاب علم 1631

گردشگری3درب غربی واحد 11 پ27تهران میدان المپیک خ 44133190الهه محمودیبازتاب علم 1632

بهداشت و ایمنی3درب غربی واحد 11 پ27تهران میدان المپیک خ 44133190الهه محمودیبازتاب علم 1633

ساختمان3درب غربی واحد 11 پ27تهران میدان المپیک خ 44133190الهه محمودیبازتاب علم 1634

معماری3درب غربی واحد 11 پ27تهران میدان المپیک خ 44133190الهه محمودیبازتاب علم 1635

فناوری اطالعات47پالک - خیابان مختارزاده - خیابان قم - میدان شهرری 55905326معصومه اصالنی اقدمفراسیستم1636

گردشگری47پالک - خیابان مختارزاده - خیابان قم - میدان شهرری 55905326معصومه اصالنی اقدمفراسیستم1637
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فناوری اطالعات18شهرری جاده سوم خ پروین اعتصامی خ شهادت ک شهرستانی پ 33769964لیال بیاتفرتاک1638

صنایع غذایی2 ط 89خ خاموشی پ -نرسیده به م هفت حوض -چ سرسبز 77802195معصومه مرعشیسفره ایرانی1639

خدمات آموزشی2 ط 89خ خاموشی پ -نرسیده به م هفت حوض -چ سرسبز 77802195معصومه مرعشیسفره ایرانی1640

هتلداری2 ط 89خ خاموشی پ -نرسیده به م هفت حوض -چ سرسبز 77802195معصومه مرعشیسفره ایرانی1641

هنرهای تجسمی2 ط 89خ خاموشی پ -نرسیده به م هفت حوض -چ سرسبز 77802195معصومه مرعشیسفره ایرانی1642

بهداشت و ایمنی2 ط 89خ خاموشی پ -نرسیده به م هفت حوض -چ سرسبز 77802195معصومه مرعشیسفره ایرانی1643

هنرهای تزئینی2 ط 89خ خاموشی پ -نرسیده به م هفت حوض -چ سرسبز 77802195معصومه مرعشیسفره ایرانی1644

خدمات تغذیه ای2 ط 89خ خاموشی پ -نرسیده به م هفت حوض -چ سرسبز 77802195معصومه مرعشیسفره ایرانی1645

خدمات آموزشی54خ شکوفه خ سیرجان بن بست نوروزی پالک 33334946زهرا اقازمانیسمیرا1646

مراقبت و زیبایی54خ شکوفه خ سیرجان بن بست نوروزی پالک 33334946زهرا اقازمانیسمیرا1647

صنایع پوشاک3 متری پاساژ الجوردی طبقه 24شهرری خیابان 55901015سکینه مومنیفرگام 1648

مراقبت و زیبایی3 متری پاساژ الجوردی طبقه 24شهرری خیابان 55901015سکینه مومنیفرگام 1649

مراقبت و زیبایی66 متری کوچه مشتاقی کوچه سمائی پالک 24شهرری خیابان 55913633منیر موسی کاظمی محمدیقاصد سحر1650

88082266صدیقه اکبریمجتمع آموزشی نیکوکاری رعد1651
- خیابان پیروزان جنوبی- خیابان هرمزان- 2فاز- شهرک غرب- تهران

74پالک
صنایع چوب

88082266صدیقه اکبریمجتمع آموزشی نیکوکاری رعد1652
- خیابان پیروزان جنوبی- خیابان هرمزان- 2فاز- شهرک غرب- تهران

74پالک
عمران

88082266صدیقه اکبریمجتمع آموزشی نیکوکاری رعد1653
- خیابان پیروزان جنوبی- خیابان هرمزان- 2فاز- شهرک غرب- تهران

74پالک
اموراداری

88082266صدیقه اکبریمجتمع آموزشی نیکوکاری رعد1654
- خیابان پیروزان جنوبی- خیابان هرمزان- 2فاز- شهرک غرب- تهران

74پالک
امور مالی و بازرگانی
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88082266صدیقه اکبریمجتمع آموزشی نیکوکاری رعد1655
- خیابان پیروزان جنوبی- خیابان هرمزان- 2فاز- شهرک غرب- تهران

74پالک
صنایع پوشاک

88082266صدیقه اکبریمجتمع آموزشی نیکوکاری رعد1656
- خیابان پیروزان جنوبی- خیابان هرمزان- 2فاز- شهرک غرب- تهران

74پالک
فناوری اطالعات

88082266صدیقه اکبریمجتمع آموزشی نیکوکاری رعد1657
- خیابان پیروزان جنوبی- خیابان هرمزان- 2فاز- شهرک غرب- تهران

74پالک
هنرهای تجسمی

88082266صدیقه اکبریمجتمع آموزشی نیکوکاری رعد1658
- خیابان پیروزان جنوبی- خیابان هرمزان- 2فاز- شهرک غرب- تهران

74پالک
(چرم‘شیشه‘سنگ‘چاپ‘سفال‘فلز‘چوب)صنایع دستی

88082266صدیقه اکبریمجتمع آموزشی نیکوکاری رعد1659
- خیابان پیروزان جنوبی- خیابان هرمزان- 2فاز- شهرک غرب- تهران

74پالک
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

88082266صدیقه اکبریمجتمع آموزشی نیکوکاری رعد1660
- خیابان پیروزان جنوبی- خیابان هرمزان- 2فاز- شهرک غرب- تهران

74پالک
فرش

88082266صدیقه اکبریمجتمع آموزشی نیکوکاری رعد1661
- خیابان پیروزان جنوبی- خیابان هرمزان- 2فاز- شهرک غرب- تهران

74پالک
ساختمان

88082266صدیقه اکبریمجتمع آموزشی نیکوکاری رعد1662
- خیابان پیروزان جنوبی- خیابان هرمزان- 2فاز- شهرک غرب- تهران

74پالک
معماری

33375929فاطمه خدابنده لوقاصدک ری 1663
شهرک الهیه بلوار شهدا کوچه .ادرس تهران شهرری جوانمرد قصاب 

۸شمشاد غربی ششم پالک 
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی1 متری اتوبان کریمی نبش خ مطهری ک پیرهادی پ 45شهرری 33386082اشرف السادات ساداتیقرقاول 1664

56227917مریم رضازاده مقیمیگل سیما 1665
شهرری حسن ابادفشافویه بلوار امام خمینی خیابان شهید قمی نبش کوچه 

 اموزشگاه گل۱۰۲شهید احمد ایالنلو پ 
مراقبت و زیبایی

2177731014گوهر آراء1666
-جنب داروخانه ارژنگ- خیابان هاجربن عدی - فلکه دوم-تهرانپارس

180پالک 
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی16 متری شهرری پ45شهرری خ فدائیان اسالم ابتدای اتئبان 33744406مرضیه هداوندگیسو کمند1667

صنایع پوشاک28پالک - ک خسرو تقوی - متری مینا30- خ خلیج 66269375فریبا علی پورنیاچشمه سار1668
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اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 28پالک - ک خسرو تقوی - متری مینا30- خ خلیج 66269375فریبا علی پورنیاچشمه سار1669

فناوری اطالعات21خ خاوران ایستگاه پمپ بنزین خ عباس کاشی ک اله یاری پ 33737934حسین الوان رستمیسیمای مهارت 1670

گردشگری21خ خاوران ایستگاه پمپ بنزین خ عباس کاشی ک اله یاری پ 33737934حسین الوان رستمیسیمای مهارت 1671

عمران ط اول14 متری ک تهرانی پ 24شهرری 55931864عزیزاهلل علومی1مدرسان صنعت 1672

امور مالی و بازرگانی ط اول14 متری ک تهرانی پ 24شهرری 55931864عزیزاهلل علومی1مدرسان صنعت 1673

فناوری اطالعات ط اول14 متری ک تهرانی پ 24شهرری 55931864عزیزاهلل علومی1مدرسان صنعت 1674

گردشگری ط اول14 متری ک تهرانی پ 24شهرری 55931864عزیزاهلل علومی1مدرسان صنعت 1675

33008724ناهید عامریشادیهای زندگی1676
کوچه شهید - خیابان نعمت اله نباتی -پشت پمپ بنزئین- خیابان خاوران 

طبقه اول - 20پالک - ربیعی 
مراقبت و زیبایی

کنترل و ابزار دقیقسنگان1677

66191597ایران آزادیستاره ایران1678
کوچه معتمد -نرسیده به پارک کوثر-خیابان خراسان-میدان خراسان

 ط زیرزمین19پالک -نبش کوچه مسعودیان-رضایی
صنایع پوشاک

66908995کیوان کهن کیان کوپائیگامک1679
ضلع جنوب غربی میدان انقالب جنب بانک پارسیان ساختمان درمانگاه 

12 واحد 3اسفند طبقه 
مراقبت و زیبایی

66867213فهیمه اژدریقاصدک طالیی1680
 آموزشگاه قاصدک 2خ رودکی نرسیده به دامپزشکی کوچه خیام پالک 

طالیی
مراقبت و زیبایی

(بافت)صنایع دستی تهران1234567حوا پور ابراهیمقدس پازیریک1681

مراقبت و زیبایی2 ط522متری جوادیه جنب بانک پاسارگاد ساختمان پزشکان رازی پ5566611720مولود بیاتبیات1682

مراقبت و زیبایی8 واحد 3 طبقه 635خیابان نواب صفوی نبش کلهر شرقی پالک 66427299مهناز یار محمدیبانو ذوالفقاری1683

9122197300lمحمدحسن نجارزادهسرآمد1684 امور مالی و بازرگانی3ط7واحد 20میدان فاطمی روبروی مسجد نور خ طباطبایی پ

9122197300lمحمدحسن نجارزادهسرآمد1685 فناوری اطالعات3ط7واحد 20میدان فاطمی روبروی مسجد نور خ طباطبایی پ
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مراقبت و زیبایی433خ جیحون بین   هاشمی  و امام خمینی سمت چپ پ 66860934آذر حبیبی فرآهو1686

فناوری اطالعات112پ.خ سجادی جنوبی.م شهیدرجائی.شهرک ولیعصر.تهران66296312معصومه آقاپورآقاپور1687

44052599شهال میرزائیبانو میرزایی1688
 واحد 3 ط 44میدان صادقیه بلوار فردوس شرق بین قبادی و ولیعصر پ 

15
مراقبت و زیبایی

فناوری اطالعات25پ-ک شهیدناظری-(فاطمی)خ سردارجنگل-نازی آباد-تهران55345246حسین گودرزیبروجردی1689

مراقبت و زیبایی238پالک - باستان شمالی - خیابان جمهوری 66939237فروغ خلیلی نژادبه آرا1690

مراقبت و زیبایی2 ط378خ مالک اشتر تقاطع جیحون جنب داروخانه دکتر امیدی پ 66372383معصومه حسامیتینا بانو 1691

(بافت)صنایع دستی طاول22اقدسیه اتوبان ارتش شهرک البرز ک کوهستان یکم پ22475737اعظم حسنی کمرهتن آذین1692

صنایع پوشاکطاول22اقدسیه اتوبان ارتش شهرک البرز ک کوهستان یکم پ22475737اعظم حسنی کمرهتن آذین1693

فرشطاول22اقدسیه اتوبان ارتش شهرک البرز ک کوهستان یکم پ22475737اعظم حسنی کمرهتن آذین1694

مراقبت و زیباییهنر رویایی1695

مراقبت و زیبایی5واحد1 ط157شهرک ولیعصرخ حیدری خ بهرامی جنب فروشگاه جانبوپ66303520منیره هنرمندبجندیچهره آرایان 1696

مراقبت و زیبایی طبقه دوم300نازی ابادچها ر راه دخانیات  پ 55307638شهناز ایزدیحجاب1697

الکترونیک طبقه دوم38خ آزادی پالک 66947658بهمن نیکویی فشتمیپیشگامان تهران1698

فناوری اطالعات طبقه دوم38خ آزادی پالک 66947658بهمن نیکویی فشتمیپیشگامان تهران1699

مراقبت و زیبایی322خیبان کمیل بین قصرالدشت و خوش نبش کوچه تبریزی پالک 55755240شیرین نعلبندیدهکده سالمت1700

صنایع غذایی17خ قزوین نرسیده به سه راه آذری خ شهید سبحانی ک مدرس پ 66602526ایران کوهستانی نسبرازتندرستی1701

امور مالی و بازرگانی17خ قزوین نرسیده به سه راه آذری خ شهید سبحانی ک مدرس پ 66602526ایران کوهستانی نسبرازتندرستی1702

خدمات آموزشی17خ قزوین نرسیده به سه راه آذری خ شهید سبحانی ک مدرس پ 66602526ایران کوهستانی نسبرازتندرستی1703
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گردشگری17خ قزوین نرسیده به سه راه آذری خ شهید سبحانی ک مدرس پ 66602526ایران کوهستانی نسبرازتندرستی1704

مراقبت و زیبایی17خ قزوین نرسیده به سه راه آذری خ شهید سبحانی ک مدرس پ 66602526ایران کوهستانی نسبرازتندرستی1705

هتلداری17خ قزوین نرسیده به سه راه آذری خ شهید سبحانی ک مدرس پ 66602526ایران کوهستانی نسبرازتندرستی1706

هنرهای تجسمی17خ قزوین نرسیده به سه راه آذری خ شهید سبحانی ک مدرس پ 66602526ایران کوهستانی نسبرازتندرستی1707

هنرهای نمایشی17خ قزوین نرسیده به سه راه آذری خ شهید سبحانی ک مدرس پ 66602526ایران کوهستانی نسبرازتندرستی1708

بهداشت و ایمنی17خ قزوین نرسیده به سه راه آذری خ شهید سبحانی ک مدرس پ 66602526ایران کوهستانی نسبرازتندرستی1709

خدمات تغذیه ای17خ قزوین نرسیده به سه راه آذری خ شهید سبحانی ک مدرس پ 66602526ایران کوهستانی نسبرازتندرستی1710

صنایع پوشاک11پالک - اول کوچه ناظم - باالتر از جامی - خ ولیعصر66967187مهین ترغازهشاد پوش1711

صنایع پوشاک طبقه یکم شرقی604خ امام خمینی بین نواب و اسکندری پالک 66191597فروزنده  رضائیفروزنده1712

مراقبت و زیبایی طبقه یکم شرقی604خ امام خمینی بین نواب و اسکندری پالک 66191597فروزنده  رضائیفروزنده1713

44252057سید محمد نوزادیگوهر سازان1714
پالک - روبروی مجتمع کیمیا - ابتدای ستارخان - فلکه دوم صادقیه 

8واحد - 4طبقه - 749
صنایع شیمیایی

44252057سید محمد نوزادیگوهر سازان1715
پالک - روبروی مجتمع کیمیا - ابتدای ستارخان - فلکه دوم صادقیه 

8واحد - 4طبقه - 749
طال و جواهرسازی

44252057سید محمد نوزادیگوهر سازان1716
پالک - روبروی مجتمع کیمیا - ابتدای ستارخان - فلکه دوم صادقیه 

8واحد - 4طبقه - 749
(چرم‘شیشه‘سنگ‘چاپ‘سفال‘فلز‘چوب)صنایع دستی

صنایع پوشاک106پ105خیابان ری کوچه دربارچهارراه حاج اقاموسی پ33124545فاطمه مظاهری طهرانیمظاهری1717

فرش106پ105خیابان ری کوچه دربارچهارراه حاج اقاموسی پ33124545فاطمه مظاهری طهرانیمظاهری1718
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الکترونیک18خ انقالب پل چوبی خ روشندالن کوچه اعتمادی پ 77517178محمدرضا نارنجیمعرفت گستر 1719

برق18خ انقالب پل چوبی خ روشندالن کوچه اعتمادی پ 77517178محمدرضا نارنجیمعرفت گستر 1720

کنترل و ابزار دقیق18خ انقالب پل چوبی خ روشندالن کوچه اعتمادی پ 77517178محمدرضا نارنجیمعرفت گستر 1721

امور مالی و بازرگانی34خلیج خ حسینی ن حسینی یکم پ 66268070نوراهلل ثابتی نسبنوآوران خلیج1722

فناوری اطالعات34خلیج خ حسینی ن حسینی یکم پ 66268070نوراهلل ثابتی نسبنوآوران خلیج1723

مراقبت و زیباییخانی اباد نو فلکه ابن سینا خ حقی روبه روی بانک صادرات55026608اعظم حاتمیونوس آبی1724

صنایع پوشاک٣ طبقه اول واحد۱۱خیابان سیمتری جی نرسیده به شهید سبحانی پالک66627293کبری میرزاییهنر منیر1725

(دوختهای سنتی)صنایع دستی ٣ طبقه اول واحد۱۱خیابان سیمتری جی نرسیده به شهید سبحانی پالک66627293کبری میرزاییهنر منیر1726

فناوری اطالعات310تهران خ هاشمی بین قصرالدشت وخوش روبروی بازار روز پ 66872659فرزانه ثقفی بیرجندهدف نوین1727

(بافت)صنایع دستی 204خانی آباد نو شهرک شریعتی خ مهران کوچه مولوی پ 55822724قیمت نجفینجفی1728

صنایع پوشاک204خانی آباد نو شهرک شریعتی خ مهران کوچه مولوی پ 55822724قیمت نجفینجفی1729

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 204خانی آباد نو شهرک شریعتی خ مهران کوچه مولوی پ 55822724قیمت نجفینجفی1730

فرش204خانی آباد نو شهرک شریعتی خ مهران کوچه مولوی پ 55822724قیمت نجفینجفی1731

صنایع غذایی10 واحد5 ط 4بریانک کوچه زنده رود پ 55179942پروانه عباسی قره قشالقیبانو عباسی1732

(بافت)صنایع دستی 10 واحد5 ط 4بریانک کوچه زنده رود پ 55179942پروانه عباسی قره قشالقیبانو عباسی1733

صنایع پوشاک10 واحد5 ط 4بریانک کوچه زنده رود پ 55179942پروانه عباسی قره قشالقیبانو عباسی1734

فناوری اطالعات10 واحد5 ط 4بریانک کوچه زنده رود پ 55179942پروانه عباسی قره قشالقیبانو عباسی1735

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 10 واحد5 ط 4بریانک کوچه زنده رود پ 55179942پروانه عباسی قره قشالقیبانو عباسی1736

فرش10 واحد5 ط 4بریانک کوچه زنده رود پ 55179942پروانه عباسی قره قشالقیبانو عباسی1737

خدمات تغذیه ای10 واحد5 ط 4بریانک کوچه زنده رود پ 55179942پروانه عباسی قره قشالقیبانو عباسی1738
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مراقبت و زیبایی52خانی آبادنو خ میعاد جنوبی ک2155028968مه لقا حاتمیونوس رخ1739

(بافت)صنایع دستی 25خ مالک اشتر ک اتابکی پ2166839325عالیه فرمانی اردهائیحریر دیبا1740

صنایع پوشاک25خ مالک اشتر ک اتابکی پ2166839325عالیه فرمانی اردهائیحریر دیبا1741

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 25خ مالک اشتر ک اتابکی پ2166839325عالیه فرمانی اردهائیحریر دیبا1742

66303025آرزو شموئی دالئی میالنیکاوش برتر1743
روبروی - نبش خ آقابابائیان- بزرگراه آیت اله سعیدی- چهار راه یافت آباد

 2 ط 2 پ 1شماره -بازار مبل 
برق

66303025آرزو شموئی دالئی میالنیکاوش برتر1744
روبروی - نبش خ آقابابائیان- بزرگراه آیت اله سعیدی- چهار راه یافت آباد

 2 ط 2 پ 1شماره -بازار مبل 
عمران

66303025آرزو شموئی دالئی میالنیکاوش برتر1745
روبروی - نبش خ آقابابائیان- بزرگراه آیت اله سعیدی- چهار راه یافت آباد

 2 ط 2 پ 1شماره -بازار مبل 
کنترل و ابزار دقیق

66303025آرزو شموئی دالئی میالنیکاوش برتر1746
روبروی - نبش خ آقابابائیان- بزرگراه آیت اله سعیدی- چهار راه یافت آباد

 2 ط 2 پ 1شماره -بازار مبل 
امور مالی و بازرگانی

66303025آرزو شموئی دالئی میالنیکاوش برتر1747
روبروی - نبش خ آقابابائیان- بزرگراه آیت اله سعیدی- چهار راه یافت آباد

 2 ط 2 پ 1شماره -بازار مبل 
فناوری اطالعات

66303025آرزو شموئی دالئی میالنیکاوش برتر1748
روبروی - نبش خ آقابابائیان- بزرگراه آیت اله سعیدی- چهار راه یافت آباد

 2 ط 2 پ 1شماره -بازار مبل 
گردشگری

مراقبت و زیبایی1میدان خراسان نبش کوچه افشارپالک33511698رقیه صادقی چهاردهسارنج1749

مراقبت و زیبایی1 طبقه همکف واحد 67خ مرتضوی نرسیده به رودکی پالک 66364135اکرم رشیدی جهاندنیای زیبایی 1750

صنایع پوشاک4 ط 105خ ولیعصر  میدان منیریه پ55387045شهربانو نیک سرشتشیدا1751

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 4 ط 105خ ولیعصر  میدان منیریه پ55387045شهربانو نیک سرشتشیدا1752

مراقبت و زیبایی5خزانه بخارایی فلکه دوم نبش خ امیر غربی پ 55048595پروانه حبیبیچتر گل1753

55766192زهرا حاتمییاسمینا1754
میدان فالح بیست متری فالح روب روی مسجد ابوذر خ شهید فیروزی 

31نبش کو چه شهید اسماعیلی پ
مراقبت و زیبایی
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صنایع چوب17خیابان قزوین به سمت آذری خیابان سبحانی کوچه مدرس پالک 66602526فاطمه ذاکری فرمهرمادر1755

مدیریت صنایع17خیابان قزوین به سمت آذری خیابان سبحانی کوچه مدرس پالک 66602526فاطمه ذاکری فرمهرمادر1756

صنایع غذایی17خیابان قزوین به سمت آذری خیابان سبحانی کوچه مدرس پالک 66602526فاطمه ذاکری فرمهرمادر1757

اموراداری17خیابان قزوین به سمت آذری خیابان سبحانی کوچه مدرس پالک 66602526فاطمه ذاکری فرمهرمادر1758

امور مالی و بازرگانی17خیابان قزوین به سمت آذری خیابان سبحانی کوچه مدرس پالک 66602526فاطمه ذاکری فرمهرمادر1759

خدمات آموزشی17خیابان قزوین به سمت آذری خیابان سبحانی کوچه مدرس پالک 66602526فاطمه ذاکری فرمهرمادر1760

(بافت)صنایع دستی 17خیابان قزوین به سمت آذری خیابان سبحانی کوچه مدرس پالک 66602526فاطمه ذاکری فرمهرمادر1761

صنایع پوشاک17خیابان قزوین به سمت آذری خیابان سبحانی کوچه مدرس پالک 66602526فاطمه ذاکری فرمهرمادر1762

فناوری اطالعات17خیابان قزوین به سمت آذری خیابان سبحانی کوچه مدرس پالک 66602526فاطمه ذاکری فرمهرمادر1763

گردشگری17خیابان قزوین به سمت آذری خیابان سبحانی کوچه مدرس پالک 66602526فاطمه ذاکری فرمهرمادر1764

مراقبت و زیبایی17خیابان قزوین به سمت آذری خیابان سبحانی کوچه مدرس پالک 66602526فاطمه ذاکری فرمهرمادر1765

هنرهای تجسمی17خیابان قزوین به سمت آذری خیابان سبحانی کوچه مدرس پالک 66602526فاطمه ذاکری فرمهرمادر1766

بهداشت و ایمنی17خیابان قزوین به سمت آذری خیابان سبحانی کوچه مدرس پالک 66602526فاطمه ذاکری فرمهرمادر1767

(چرم‘شیشه‘سنگ‘چاپ‘سفال‘فلز‘چوب)صنایع دستی17خیابان قزوین به سمت آذری خیابان سبحانی کوچه مدرس پالک 66602526فاطمه ذاکری فرمهرمادر1768

هنرهای تزئینی17خیابان قزوین به سمت آذری خیابان سبحانی کوچه مدرس پالک 66602526فاطمه ذاکری فرمهرمادر1769
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(دوختهای سنتی)صنایع دستی 17خیابان قزوین به سمت آذری خیابان سبحانی کوچه مدرس پالک 66602526فاطمه ذاکری فرمهرمادر1770

فرش17خیابان قزوین به سمت آذری خیابان سبحانی کوچه مدرس پالک 66602526فاطمه ذاکری فرمهرمادر1771

خدمات تغذیه ای17خیابان قزوین به سمت آذری خیابان سبحانی کوچه مدرس پالک 66602526فاطمه ذاکری فرمهرمادر1772

ساختمان17خیابان قزوین به سمت آذری خیابان سبحانی کوچه مدرس پالک 66602526فاطمه ذاکری فرمهرمادر1773

معماری17خیابان قزوین به سمت آذری خیابان سبحانی کوچه مدرس پالک 66602526فاطمه ذاکری فرمهرمادر1774

مراقبت و زیبایی ط زیر زمین12چها رراه یافت اباد م معلم خ گلستان بوستان دوم غربی پ 66228464زهرا فالح تفتیآتای1775

66829836شهره رسولی میرساری1776
متری  دوم 15شهریور17جاده قدیم کرج پشت کارخونه شیرپاستوریزه کوی

2جنوبی نبش کوچه شهید فتح اله زاد پالک
مراقبت و زیبایی

66409118ملیحه میرعابدی میر عابدی 1777
خیابان جمهوری خ  دانشگاه جنوبی خ کمالزاده نبش بن بست دادوند 

پالک هفده قدیم یک جدید
مراقبت و زیبایی

88927542رضا رضازادهاقبال1778
جنب - و خیابان استاد نجات الهی - بین میدان فردوسی - خیابان انقالب 

طبقه دو - 617پالک - بانک پاسارگاد 
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی127خیابان هفت چنار میدان بریانک خ حسام الدین کوچه محقق پالک 55782530زهرا نوروزیبرکه آبی1779

امور مالی و بازرگانی جدید609 قدیم 445خ قصرالدشت نرسیده ب دامپزشکی پ66892475نسترن به جنتیادآور 1780

فناوری اطالعات جدید609 قدیم 445خ قصرالدشت نرسیده ب دامپزشکی پ66892475نسترن به جنتیادآور 1781

مراقبت و زیبایی2 ط7نازی اباد خ شهبد رجایی خ شهید عراقی پ55063416مریم حاتمیونوس آرا1782

55850360یاسمن صدائی صدایی1783
شهرک شکوفه عبدل آباد خیابان شکوفه بین خیابان بدر و زنهاری پالک 

124
امور مالی و بازرگانی

55850360یاسمن صدائی صدایی1784
شهرک شکوفه عبدل آباد خیابان شکوفه بین خیابان بدر و زنهاری پالک 

124
خدمات آموزشی
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55850360یاسمن صدائی صدایی1785
شهرک شکوفه عبدل آباد خیابان شکوفه بین خیابان بدر و زنهاری پالک 

124
(بافت)صنایع دستی 

55850360یاسمن صدائی صدایی1786
شهرک شکوفه عبدل آباد خیابان شکوفه بین خیابان بدر و زنهاری پالک 

124
صنایع پوشاک

55850360یاسمن صدائی صدایی1787
شهرک شکوفه عبدل آباد خیابان شکوفه بین خیابان بدر و زنهاری پالک 

124
فناوری اطالعات

55850360یاسمن صدائی صدایی1788
شهرک شکوفه عبدل آباد خیابان شکوفه بین خیابان بدر و زنهاری پالک 

124
مراقبت و زیبایی

55850360یاسمن صدائی صدایی1789
شهرک شکوفه عبدل آباد خیابان شکوفه بین خیابان بدر و زنهاری پالک 

124
هنرهای تجسمی

55850360یاسمن صدائی صدایی1790
شهرک شکوفه عبدل آباد خیابان شکوفه بین خیابان بدر و زنهاری پالک 

124
بهداشت و ایمنی

55850360یاسمن صدائی صدایی1791
شهرک شکوفه عبدل آباد خیابان شکوفه بین خیابان بدر و زنهاری پالک 

124
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

55850360یاسمن صدائی صدایی1792
شهرک شکوفه عبدل آباد خیابان شکوفه بین خیابان بدر و زنهاری پالک 

124
فرش

55850360یاسمن صدائی صدایی1793
شهرک شکوفه عبدل آباد خیابان شکوفه بین خیابان بدر و زنهاری پالک 

124
خدمات تغذیه ای

مراقبت و زیبایی208باالتر از چهار راه امام خمینی خ اسکندری جنوبی جنب بانک رفاه پ66893252فاطمه حیدرنجات رستم آبادیعطرین1794

خدمات آموزشی260خزانه بخارایی بین فلکه اول و دوم پ 55326414عفت جمشیدیکیمیای دانش 1795

(بافت)صنایع دستی 260خزانه بخارایی بین فلکه اول و دوم پ 55326414عفت جمشیدیکیمیای دانش 1796

صنایع پوشاک260خزانه بخارایی بین فلکه اول و دوم پ 55326414عفت جمشیدیکیمیای دانش 1797

فناوری اطالعات260خزانه بخارایی بین فلکه اول و دوم پ 55326414عفت جمشیدیکیمیای دانش 1798

گردشگری260خزانه بخارایی بین فلکه اول و دوم پ 55326414عفت جمشیدیکیمیای دانش 1799

هنرهای تجسمی260خزانه بخارایی بین فلکه اول و دوم پ 55326414عفت جمشیدیکیمیای دانش 1800

(چرم‘شیشه‘سنگ‘چاپ‘سفال‘فلز‘چوب)صنایع دستی260خزانه بخارایی بین فلکه اول و دوم پ 55326414عفت جمشیدیکیمیای دانش 1801

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 260خزانه بخارایی بین فلکه اول و دوم پ 55326414عفت جمشیدیکیمیای دانش 1802

صنایع چرم، پوست، خز260خزانه بخارایی بین فلکه اول و دوم پ 55326414عفت جمشیدیکیمیای دانش 1803

55018177مژگان خداقلی زادهمهرآفاق 1804
خ شهید رجایی روبه روی بازار اول  کوچه محیطی پناه خوشنویسان سابق 

273پ
صنایع پوشاک
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55018177مژگان خداقلی زادهمهرآفاق 1805
خ شهید رجایی روبه روی بازار اول  کوچه محیطی پناه خوشنویسان سابق 

273پ
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

مراقبت و زیبایی55نازی آباد خ اکبر مشهدی کوچه نیکو مرام پ55061954نزاکت فرج خواه تاجی بیوکنگین یاس 1806

مراقبت و زیبایی طبقه همکف118شهرک قدس بلوار فرحزادی  انتهای خ نورانی پ 88378420سکینه رحمانیمیهن دخت 1807

مراقبت و زیبایی164 پ4و3چهاردنگه خ ش کریمی گلستان 55251339خاور بختیاریشادکام1808

امور مالی و بازرگانی331خانی آباد نو خیابان لطیفی نبش کوچه همتا پالک 55541606شهال نوری کورایمراهیان1809

فناوری اطالعات331خانی آباد نو خیابان لطیفی نبش کوچه همتا پالک 55541606شهال نوری کورایمراهیان1810

صنایع پوشاک طبقه اول11ستارخان شادمان نرسیده به خ صالحیان ک شاهرخ پالک66511180بهشته بزرگیشکوفه1811

(دوختهای سنتی)صنایع دستی  طبقه اول11ستارخان شادمان نرسیده به خ صالحیان ک شاهرخ پالک66511180بهشته بزرگیشکوفه1812

عمرانتهران شهرک سرو آزاد جنب پیکان شهر سرای محله آزادشهر44051177بهروز خرامانرودکی1813

اموراداریتهران شهرک سرو آزاد جنب پیکان شهر سرای محله آزادشهر44051177بهروز خرامانرودکی1814

امور مالی و بازرگانیتهران شهرک سرو آزاد جنب پیکان شهر سرای محله آزادشهر44051177بهروز خرامانرودکی1815

خدمات آموزشیتهران شهرک سرو آزاد جنب پیکان شهر سرای محله آزادشهر44051177بهروز خرامانرودکی1816

فناوری اطالعاتتهران شهرک سرو آزاد جنب پیکان شهر سرای محله آزادشهر44051177بهروز خرامانرودکی1817

گردشگریتهران شهرک سرو آزاد جنب پیکان شهر سرای محله آزادشهر44051177بهروز خرامانرودکی1818

هتلداریتهران شهرک سرو آزاد جنب پیکان شهر سرای محله آزادشهر44051177بهروز خرامانرودکی1819

هنرهای تجسمیتهران شهرک سرو آزاد جنب پیکان شهر سرای محله آزادشهر44051177بهروز خرامانرودکی1820
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بهداشت و ایمنیتهران شهرک سرو آزاد جنب پیکان شهر سرای محله آزادشهر44051177بهروز خرامانرودکی1821

66293182فاطمه سبحانی کیانریتا1822
شهرک ولیعصر خ حیدری شمالی  داروخانه حسن زاده باالی مو سسه 

۲۴۰ ط اول پ۱اعتباری مهر واحد 
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی۱۱۴میدان بهمنیار خیا بان بهمنیار خیابان آموزگار پالک 55003079مینا متولیمهدیس1823

مراقبت و زیبایی3 طبقه 247خیابان جیحون بین مالک اشتر و مرتضوی پالک 66872711اکرم صادقیانمهربان1824

مراقبت و زیبایی ط همکف واحد٣خ ستارخان پل ستارخان خ حاجی پور امیر پ 9197718385فاطمه لطف اللهی هالنهالله1825

صنایع پوشاک341خ ولیعصر چها راه امیریه جنب مهدیه تهران پ55371321الهه پایمردبانوشقایق1826

مراقبت و زیبایی341خ ولیعصر چها راه امیریه جنب مهدیه تهران پ55371321الهه پایمردبانوشقایق1827

مراقبت و زیباییفاز یک بین خ دوم غربی طبقه باللی استخر بهمن-اندیشه9125751720نگین اندیشه1828

مراقبت و زیبایی شهرقدس خ طالقانی که بهار آموزشگاه هنرمندی نوین46821206ملکه  کشاورز افشارهنربانوی نوین1829

صنایع پوشاک۷٣آیت اهلل کاشانی بین اباذر و مهران پ .صادقیه خ2144011970ملیحه آشنادستهای مهربان 1830

فرش۷٣آیت اهلل کاشانی بین اباذر و مهران پ .صادقیه خ2144011970ملیحه آشنادستهای مهربان 1831

صنایع پوشاک1 ط 22نظام آبادشمالی خ ش مدنی خ ش بهزادآهندوست ک صالحی پ 77822346سیده صغری میرحسینیشجاعی1832

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 1 ط 22نظام آبادشمالی خ ش مدنی خ ش بهزادآهندوست ک صالحی پ 77822346سیده صغری میرحسینیشجاعی1833

عمران6 متری چهارم پالک 15 متری رحیمی تقاطع 45افسریه 33819041کبری بهمنی مهدویشرکت تعاونی مجتمع فنی وحرفه ای غزال جهانی1834

صنایع غذایی6 متری چهارم پالک 15 متری رحیمی تقاطع 45افسریه 33819041کبری بهمنی مهدویشرکت تعاونی مجتمع فنی وحرفه ای غزال جهانی1835
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امور مالی و بازرگانی6 متری چهارم پالک 15 متری رحیمی تقاطع 45افسریه 33819041کبری بهمنی مهدویشرکت تعاونی مجتمع فنی وحرفه ای غزال جهانی1836

خدمات آموزشی6 متری چهارم پالک 15 متری رحیمی تقاطع 45افسریه 33819041کبری بهمنی مهدویشرکت تعاونی مجتمع فنی وحرفه ای غزال جهانی1837

(بافت)صنایع دستی 6 متری چهارم پالک 15 متری رحیمی تقاطع 45افسریه 33819041کبری بهمنی مهدویشرکت تعاونی مجتمع فنی وحرفه ای غزال جهانی1838

صنایع پوشاک6 متری چهارم پالک 15 متری رحیمی تقاطع 45افسریه 33819041کبری بهمنی مهدویشرکت تعاونی مجتمع فنی وحرفه ای غزال جهانی1839

فناوری اطالعات6 متری چهارم پالک 15 متری رحیمی تقاطع 45افسریه 33819041کبری بهمنی مهدویشرکت تعاونی مجتمع فنی وحرفه ای غزال جهانی1840

گردشگری6 متری چهارم پالک 15 متری رحیمی تقاطع 45افسریه 33819041کبری بهمنی مهدویشرکت تعاونی مجتمع فنی وحرفه ای غزال جهانی1841

هنرهای تجسمی6 متری چهارم پالک 15 متری رحیمی تقاطع 45افسریه 33819041کبری بهمنی مهدویشرکت تعاونی مجتمع فنی وحرفه ای غزال جهانی1842

هنرهای نمایشی6 متری چهارم پالک 15 متری رحیمی تقاطع 45افسریه 33819041کبری بهمنی مهدویشرکت تعاونی مجتمع فنی وحرفه ای غزال جهانی1843

بهداشت و ایمنی6 متری چهارم پالک 15 متری رحیمی تقاطع 45افسریه 33819041کبری بهمنی مهدویشرکت تعاونی مجتمع فنی وحرفه ای غزال جهانی1844

(چرم‘شیشه‘سنگ‘چاپ‘سفال‘فلز‘چوب)صنایع دستی6 متری چهارم پالک 15 متری رحیمی تقاطع 45افسریه 33819041کبری بهمنی مهدویشرکت تعاونی مجتمع فنی وحرفه ای غزال جهانی1845

هنرهای تزئینی6 متری چهارم پالک 15 متری رحیمی تقاطع 45افسریه 33819041کبری بهمنی مهدویشرکت تعاونی مجتمع فنی وحرفه ای غزال جهانی1846

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 6 متری چهارم پالک 15 متری رحیمی تقاطع 45افسریه 33819041کبری بهمنی مهدویشرکت تعاونی مجتمع فنی وحرفه ای غزال جهانی1847

فرش6 متری چهارم پالک 15 متری رحیمی تقاطع 45افسریه 33819041کبری بهمنی مهدویشرکت تعاونی مجتمع فنی وحرفه ای غزال جهانی1848

خدمات تغذیه ای6 متری چهارم پالک 15 متری رحیمی تقاطع 45افسریه 33819041کبری بهمنی مهدویشرکت تعاونی مجتمع فنی وحرفه ای غزال جهانی1849

مراقبت و زیبایی90 پ5خ سیامک جنوبی نبش ک - کیانشهر 33890381هما حضرتی ایردموسیصایارا1850

33002247زهره شیرازیهاصدف  طالیی   1851
خ  خیاواران  انتهای خواجه کرمانی خ انورزاده کوچه شهید ملک محمدی 

52پ 
مراقبت و زیبایی
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77991960محمدرضا طالبی بسطامیصنعتگران برق1852
-نرسیده به اتوبان امام علی-خ جانبازان غربی-ایستگاه مترو گلبرگ

268پ -روبروی فاطمیه ارشاد
گردشگری

مراقبت و زیبایی21ک سوم پ (پدرثانی)تهران نوخ دماوندخ ش افشاری 77824835سوفیا اوهانجانیانصوفی1853

33873909انسیه علی زاده یوسفی بایگیطراح1854
مشیریه خ سیمتری صالحی نرسیده به چهارراه سوم کوچه خوزستان غربی 

59پالک 
فناوری اطالعات

33873909انسیه علی زاده یوسفی بایگیطراح1855
مشیریه خ سیمتری صالحی نرسیده به چهارراه سوم کوچه خوزستان غربی 

59پالک 
هنرهای تجسمی

33873909انسیه علی زاده یوسفی بایگیطراح1856
مشیریه خ سیمتری صالحی نرسیده به چهارراه سوم کوچه خوزستان غربی 

59پالک 
هنرهای نمایشی

امور مالی و بازرگانی92مسعودیه خیابان ابومسلم خراسانی نبش کوچه مرادپور پالک 33494488اشرف اسدی نژادطلوع شمس1857

خدمات آموزشی92مسعودیه خیابان ابومسلم خراسانی نبش کوچه مرادپور پالک 33494488اشرف اسدی نژادطلوع شمس1858

صنایع پوشاک92مسعودیه خیابان ابومسلم خراسانی نبش کوچه مرادپور پالک 33494488اشرف اسدی نژادطلوع شمس1859

فناوری اطالعات92مسعودیه خیابان ابومسلم خراسانی نبش کوچه مرادپور پالک 33494488اشرف اسدی نژادطلوع شمس1860

هنرهای تجسمی92مسعودیه خیابان ابومسلم خراسانی نبش کوچه مرادپور پالک 33494488اشرف اسدی نژادطلوع شمس1861

بهداشت و ایمنی92مسعودیه خیابان ابومسلم خراسانی نبش کوچه مرادپور پالک 33494488اشرف اسدی نژادطلوع شمس1862

خدمات تغذیه ای92مسعودیه خیابان ابومسلم خراسانی نبش کوچه مرادپور پالک 33494488اشرف اسدی نژادطلوع شمس1863

معماری92مسعودیه خیابان ابومسلم خراسانی نبش کوچه مرادپور پالک 33494488اشرف اسدی نژادطلوع شمس1864

صنایع پوشاک43شرقی ط زیرزمین پ62نارمک خ دردشت خ 77902297عذری اله داداللونیطلوع نو1865

مراقبت و زیبایی10واحد4ط248میدان شهید کاوسی پ (استاد حسن بنا)مجیدیه شمالی 22333512نسرین یعقوبیانطنازگل1866

صنایع پوشاکط همکف20 پ8ترمینال خاوران خ مسلم ک 33802635تاجی خانم زمانیعظیمی1867
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مراقبت و زیبایی2پ :  تغییرمحل 4پ- بلوک شقایق - شهرک تامین اجتماعی - کیانشهر 33888565ثریا معتمدغروب1868

مراقبت و زیبایی23واحد318پاسداران دولت بین قنات وکاوه پ22765704هلن زندیغنچه سرخ1869

33805200معصومه یوردخانیغوغا1870
-9/30- خیابان گلپایگانی - خیابان حافظیه -سی متری نیروی هوایی 

طبقه اول- 45پالک 
مراقبت و زیبایی

33305946فاطمه السادات موسی کاظمیفراغت1871
 2تهران پیروزی خ افروز پشت کارخانه برق خ زاهدی بن بست اول پ 

4واحد 
صنایع پوشاک

33305946فاطمه السادات موسی کاظمیفراغت1872
 2تهران پیروزی خ افروز پشت کارخانه برق خ زاهدی بن بست اول پ 

4واحد 
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

مراقبت و زیبایی2ط439گلبرگ غربی سرحیدری پ88425006معصومه فردفردایران1873

مراقبت و زیبایی392گلبرگ غربی روبروی شانزده متری اول ساختمان سجاد پالک 88404164فرشته باقریفرشته1874

26102488عزیزه اسمعل زاده فعالفعال1875
 میدان نوبنیاد خ لنگری شهرک شهید چمران بلوک ده طبقه همکف 

ورودی پشت ساختمان واحد دو
صنایع پوشاک

26102488عزیزه اسمعل زاده فعالفعال1876
 میدان نوبنیاد خ لنگری شهرک شهید چمران بلوک ده طبقه همکف 

ورودی پشت ساختمان واحد دو
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

مراقبت و زیبایی60 پالک9متری ولیعصر کوچه فتح 12زیبا شهر- رچک 36175175مهین اراجینگین طالیی1877

88425456لیال نجفی رادارنا1878
پالک - پشت ایستگاه اتوبوس - باالتر از موتور آب - سبالن شمالی 

طبقه اول- 165
مراقبت و زیبایی

صنایع پوشاک4ط 274تهران کیانشهر خ قره داغی پ 33605954اکرم براتیان نورالهه هنر1879

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 4ط 274تهران کیانشهر خ قره داغی پ 33605954اکرم براتیان نورالهه هنر1880

33132927میترا قاسمی مینوهمراز1881
 - 5ط -  شهریورجنب سایپا مجتمع نگین 17روبرو پمپ بنزین - م شهدا 

17 واحد 
صنایع پوشاک

33132927میترا قاسمی مینوهمراز1882
 - 5ط -  شهریورجنب سایپا مجتمع نگین 17روبرو پمپ بنزین - م شهدا 

17 واحد 
مراقبت و زیبایی

77934821اعظم مومن مایانیهمیشا1883
 ٣۲۷نارمک خیابان شهید محمد رضا رحیمی خیابان سمنگان پالک 

ساختمان ثمین طبقه چهارم واحد هفت
صنایع پوشاک



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

مراقبت و زیبایی263میدان امام حسین خ دماوند خ منتظری پالک33792941افسانه وظیفه کالسرقصرطالیی1884

الکترونیک393مرکزی پ12م رسالت خ هنگام باالتراز سازمان آب نبش 77279452مصطفی خسروپورافق همراه1885

فناوری اطالعات393مرکزی پ12م رسالت خ هنگام باالتراز سازمان آب نبش 77279452مصطفی خسروپورافق همراه1886

صنایع خودرو۲۴۷پالک-۱٣۵و۱٣٣بین - شرقی۱۹٦خیابان -تهرانپارس77144742مهدی مظلومی ساربانقلیجوان برتر1887

امور مالی و بازرگانی۲۴۷پالک-۱٣۵و۱٣٣بین - شرقی۱۹٦خیابان -تهرانپارس77144742مهدی مظلومی ساربانقلیجوان برتر1888

فناوری اطالعات۲۴۷پالک-۱٣۵و۱٣٣بین - شرقی۱۹٦خیابان -تهرانپارس77144742مهدی مظلومی ساربانقلیجوان برتر1889

مراقبت و زیبایی1خ پیروزی زاهدگیالنی ک زاهدی پ3335984زهرا جمشیدیهمیشه بهار1890

مراقبت و زیبایی1اتوبان بعثت کیانشهر اول بلوار امام رضا جنب مسکن مهر ط اول پ33610300سهیال جعفری سقزچیهنر شادی1891

خدمات آموزشی176بین کوچه فشی وتاج آبادی پالک.سی متری صالحی.مشیریه33465947ملیحه اسماعیلیهنرپویان1892

صنایع پوشاک176بین کوچه فشی وتاج آبادی پالک.سی متری صالحی.مشیریه33465947ملیحه اسماعیلیهنرپویان1893

فناوری اطالعات176بین کوچه فشی وتاج آبادی پالک.سی متری صالحی.مشیریه33465947ملیحه اسماعیلیهنرپویان1894

هنرهای تجسمی176بین کوچه فشی وتاج آبادی پالک.سی متری صالحی.مشیریه33465947ملیحه اسماعیلیهنرپویان1895

بهداشت و ایمنی176بین کوچه فشی وتاج آبادی پالک.سی متری صالحی.مشیریه33465947ملیحه اسماعیلیهنرپویان1896

33642988سیدغالم آتشکارنیکان خودرو1897
-متری دوم 15نبش -متری قصرفیروزه 35بلوار-سه راه افسریه-تهران

106پالک 
صنایع خودرو

33642988سیدغالم آتشکارنیکان خودرو1898
-متری دوم 15نبش -متری قصرفیروزه 35بلوار-سه راه افسریه-تهران

106پالک 
برق

33642988سیدغالم آتشکارنیکان خودرو1899
-متری دوم 15نبش -متری قصرفیروزه 35بلوار-سه راه افسریه-تهران

106پالک 
عمران



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

33642988سیدغالم آتشکارنیکان خودرو1900
-متری دوم 15نبش -متری قصرفیروزه 35بلوار-سه راه افسریه-تهران

106پالک 
کنترل و ابزار دقیق

33642988سیدغالم آتشکارنیکان خودرو1901
-متری دوم 15نبش -متری قصرفیروزه 35بلوار-سه راه افسریه-تهران

106پالک 
مکانیک

33642988سیدغالم آتشکارنیکان خودرو1902
-متری دوم 15نبش -متری قصرفیروزه 35بلوار-سه راه افسریه-تهران

106پالک 
امور مالی و بازرگانی

33642988سیدغالم آتشکارنیکان خودرو1903
-متری دوم 15نبش -متری قصرفیروزه 35بلوار-سه راه افسریه-تهران

106پالک 
فناوری اطالعات

33642988سیدغالم آتشکارنیکان خودرو1904
-متری دوم 15نبش -متری قصرفیروزه 35بلوار-سه راه افسریه-تهران

106پالک 
گردشگری

صنایع خودرو جدید102 قدیم 70تهرانپارس م رهبر م تختی خ بهشت غربی پ77391379امیر رنجبرچشمه سرخیامیرخودرو1905

77438426پروین براتینیکوپسند1906
ط  - 2پالک - کوچه حیاتی سرکندی - خیابان اول نیرو هوایی -پیروزی

1
مراقبت و زیبایی

77464621فاطمه راستگوپسندویدا1907
باالتر از فلکه دوم بین فرعی پاکدامن - خ پنجم نیروی هوایی - پیروزی 

1ط - 224پ - و کیهان نژاد 
مراقبت و زیبایی

خدمات آموزشی86تهران خ پیروزی انتهای خ اول نیروی هوایی ک رضاعلی پ 77439936اقدس حیدری رامشهویونا1908

مراقبت و زیبایی86تهران خ پیروزی انتهای خ اول نیروی هوایی ک رضاعلی پ 77439936اقدس حیدری رامشهویونا1909

بهداشت و ایمنی86تهران خ پیروزی انتهای خ اول نیروی هوایی ک رضاعلی پ 77439936اقدس حیدری رامشهویونا1910

صنایع خودرو4 طبقهدوم پ47خیابان آزادی چهارراه نواب خیابان توحید پ 66481250محمد مجیدی اصلدنیای خودرو1911

خدمات آموزشی شهرک امیر المومنین65و 02بلوار هجرت سه راه تختی روبروی پادگان 33228347اشرف اژنگنگین حجاب1912

صنایع پوشاک شهرک امیر المومنین65و 02بلوار هجرت سه راه تختی روبروی پادگان 33228347اشرف اژنگنگین حجاب1913

مراقبت و زیبایی شهرک امیر المومنین65و 02بلوار هجرت سه راه تختی روبروی پادگان 33228347اشرف اژنگنگین حجاب1914



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

هنرهای تجسمی شهرک امیر المومنین65و 02بلوار هجرت سه راه تختی روبروی پادگان 33228347اشرف اژنگنگین حجاب1915

77939692فاطمه داورینوآوران داوری1916
نارمک خیابان گلبرگ شرقی نرسیده به چهارراه دردشت روبروی مسجد 

باالی بانک ملی آموزشگاه نو(ع)سید الشهدا 
عمران

77939692فاطمه داورینوآوران داوری1917
نارمک خیابان گلبرگ شرقی نرسیده به چهارراه دردشت روبروی مسجد 

باالی بانک ملی آموزشگاه نو(ع)سید الشهدا 
امور مالی و بازرگانی

77939692فاطمه داورینوآوران داوری1918
نارمک خیابان گلبرگ شرقی نرسیده به چهارراه دردشت روبروی مسجد 

باالی بانک ملی آموزشگاه نو(ع)سید الشهدا 
فناوری اطالعات

77939692فاطمه داورینوآوران داوری1919
نارمک خیابان گلبرگ شرقی نرسیده به چهارراه دردشت روبروی مسجد 

باالی بانک ملی آموزشگاه نو(ع)سید الشهدا 
معماری

امور مالی و بازرگانی2ط -12واحد -27ساختمان -خ کاوه-نرسیده به م انقالب66435043سعید رستگارطنین آفرینش1920

فناوری اطالعات2ط -12واحد -27ساختمان -خ کاوه-نرسیده به م انقالب66435043سعید رستگارطنین آفرینش1921

مراقبت و زیبایی178پ - نبش ک فخاری- خ طیب- م خراسان33707478نسرین امتینسرین گل1922

امور مالی و بازرگانی-6پالک-خیابان سعدی-چهارراه خاقانی -تهران نو77424040مریم عامری فرنصرانسان1923

خدمات آموزشی-6پالک-خیابان سعدی-چهارراه خاقانی -تهران نو77424040مریم عامری فرنصرانسان1924

فناوری اطالعات-6پالک-خیابان سعدی-چهارراه خاقانی -تهران نو77424040مریم عامری فرنصرانسان1925

77697249بهناز طراحنقش قلم1926
م رسالت خ مدنی پایین تر از تقاطع گلبرگ جنب داروخانه خیام ساختمان 

ب: ط اول تغییر محل-2تخت جمشید واحد 
هنرهای تجسمی

مراقبت و زیبایی3واحد- 320پالک -چهارراه کرمان-گلبرگ غربی- نارمک77817365ملیحه نقوینقوی1927

مراقبت و زیبایی16متری اعظم چ دوم ک برومندپ20مشیریه 33469042نصرت امیریقوی سفید1928



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

مراقبت و زیبایی5 واحد2 ط880نظام آبادشمالی پالک 77690321نرگس موسوینگین سفید1929

77861943کبری عبدالغفارینگین بهار1930
-ط اول -178پ -روبروی مسجد-(بهار )خ حسینی-خ رشید-  تهرانپارس

واحد یک
خدمات آموزشی

77861943کبری عبدالغفارینگین بهار1931
-ط اول -178پ -روبروی مسجد-(بهار )خ حسینی-خ رشید-  تهرانپارس

واحد یک
مراقبت و زیبایی

اموراداری36پ -نرسیده به جمالزاده-خ فرصت شیرازی-کارگر شمالی66935290ایزدیار قزلباشآموزشگاه بازرگانی خارجی مهرسا1932

امور مالی و بازرگانی36پ -نرسیده به جمالزاده-خ فرصت شیرازی-کارگر شمالی66935290ایزدیار قزلباشآموزشگاه بازرگانی خارجی مهرسا1933

صنایع پوشاک26واحد3ط184خاوران ضلع جنوب غربی خاوران ساختمان آهنگ پ36054805زهره خیاط کاشانیمهرگان1934

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 26واحد3ط184خاوران ضلع جنوب غربی خاوران ساختمان آهنگ پ36054805زهره خیاط کاشانیمهرگان1935

صنایع پوشاک28متری صالحی خ بوعلی شرقی خ ش اسکندری پ 30مشیریه 33865193فاطمه محمودی فراهانیمیثاق1936

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 28متری صالحی خ بوعلی شرقی خ ش اسکندری پ 30مشیریه 33865193فاطمه محمودی فراهانیمیثاق1937

77833111مژگان محمودپورمیخک آبی1938
راه کرمان جنوبی نبش احمدی زیرزمین واحد 4خ رسالت گلبرگ غربی 

56پ1
مراقبت و زیبایی

صنایع پوشاک1 واحد4 پ ج26دروازه شمیران خ خورشیدک روحانی بن بست مینا پ ق 77530299صدیقه دبش خونازنین1939

فناوری اطالعات366نارمک خ شهید آیت پایین تر از میدان نبوت شماره 77906009غالمرضا باصرینامور1940

هنرهای تجسمی366نارمک خ شهید آیت پایین تر از میدان نبوت شماره 77906009غالمرضا باصرینامور1941

هنرهای نمایشی366نارمک خ شهید آیت پایین تر از میدان نبوت شماره 77906009غالمرضا باصرینامور1942

برق25تهران میدان هروی بلوار گلزار خ هفتم پالک22979225ماشاءاله شادمان ماهانیکاروصنعت1943

کنترل و ابزار دقیق25تهران میدان هروی بلوار گلزار خ هفتم پالک22979225ماشاءاله شادمان ماهانیکاروصنعت1944

امور مالی و بازرگانی4 واحد 38کوچه رشتی چی پالک -م انقلب اول کارگر جنوبی66573911ایران ارقام1945
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اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

88443429روح اله نیک فطرت شالدهیتوانیر1946
 1تهران خیابان کارگر شمالی بعد از تقاطع فاطمی نبش کوچه مریخ پالک 

11واحد 
الکترونیک

88443429روح اله نیک فطرت شالدهیتوانیر1947
 1تهران خیابان کارگر شمالی بعد از تقاطع فاطمی نبش کوچه مریخ پالک 

11واحد 
برق

88443429روح اله نیک فطرت شالدهیتوانیر1948
 1تهران خیابان کارگر شمالی بعد از تقاطع فاطمی نبش کوچه مریخ پالک 

11واحد 
عمران

88443429روح اله نیک فطرت شالدهیتوانیر1949
 1تهران خیابان کارگر شمالی بعد از تقاطع فاطمی نبش کوچه مریخ پالک 

11واحد 
کنترل و ابزار دقیق

88443429روح اله نیک فطرت شالدهیتوانیر1950
 1تهران خیابان کارگر شمالی بعد از تقاطع فاطمی نبش کوچه مریخ پالک 

11واحد 
فناوری ارتباطات

88443429روح اله نیک فطرت شالدهیتوانیر1951
 1تهران خیابان کارگر شمالی بعد از تقاطع فاطمی نبش کوچه مریخ پالک 

11واحد 
مدیریت صنایع

88443429روح اله نیک فطرت شالدهیتوانیر1952
 1تهران خیابان کارگر شمالی بعد از تقاطع فاطمی نبش کوچه مریخ پالک 

11واحد 
امور مالی و بازرگانی

88443429روح اله نیک فطرت شالدهیتوانیر1953
 1تهران خیابان کارگر شمالی بعد از تقاطع فاطمی نبش کوچه مریخ پالک 

11واحد 
فناوری اطالعات

33704993زهرا موحدموحد نو1954
 - 66پالک - خیابان مخبر جنوبی - خیابان خاوران - میدان خراسان 

مجتمع آموزشی موحد نو
خدمات آموزشی

33704993زهرا موحدموحد نو1955
 - 66پالک - خیابان مخبر جنوبی - خیابان خاوران - میدان خراسان 

مجتمع آموزشی موحد نو
صنایع پوشاک

33704993زهرا موحدموحد نو1956
 - 66پالک - خیابان مخبر جنوبی - خیابان خاوران - میدان خراسان 

مجتمع آموزشی موحد نو
هنرهای تجسمی

33704993زهرا موحدموحد نو1957
 - 66پالک - خیابان مخبر جنوبی - خیابان خاوران - میدان خراسان 

مجتمع آموزشی موحد نو
بهداشت و ایمنی

33704993زهرا موحدموحد نو1958
 - 66پالک - خیابان مخبر جنوبی - خیابان خاوران - میدان خراسان 

مجتمع آموزشی موحد نو
هنرهای تزئینی

33704993زهرا موحدموحد نو1959
 - 66پالک - خیابان مخبر جنوبی - خیابان خاوران - میدان خراسان 

مجتمع آموزشی موحد نو
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

33704993زهرا موحدموحد نو1960
 - 66پالک - خیابان مخبر جنوبی - خیابان خاوران - میدان خراسان 

مجتمع آموزشی موحد نو
خدمات تغذیه ای

مراقبت و زیباییغیر فعال9124058587ماهنوس1961
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صنایع خودرو177سبالن شمالی ایستگاه موتوراب باالی بانک پارسیان پ88439433منیژه مشیریراه خودرو1962

مکانیک177سبالن شمالی ایستگاه موتوراب باالی بانک پارسیان پ88439433منیژه مشیریراه خودرو1963

گردشگری177سبالن شمالی ایستگاه موتوراب باالی بانک پارسیان پ88439433منیژه مشیریراه خودرو1964

بهداشت و ایمنی10 واحد4 ط 3محمدعلی جناحبلوار گالب پ44652402بامداد کتانچینداگستر1965

صنایع خودرو3 پ4پاسداران انتهای گیالن خ مجید افشاری کوچه بوستان 22320111امیر کریمیانشرکت فرامه بین الملل1966

2166900748نیما شریعت پناهیگیاهان سبز1967
میدان انقالب، خیابان کارگر شمالی، قبل از تقاطع بلوار کشاورز، بن بست 

19گیتی، پالک 
(زراعی- باغی )کشاورزی 

2166900748نیما شریعت پناهیگیاهان سبز1968
میدان انقالب، خیابان کارگر شمالی، قبل از تقاطع بلوار کشاورز، بن بست 

19گیتی، پالک 
بهداشت و ایمنی

2166900748نیما شریعت پناهیگیاهان سبز1969
میدان انقالب، خیابان کارگر شمالی، قبل از تقاطع بلوار کشاورز، بن بست 

19گیتی، پالک 
امور زراعی

امور مالی و بازرگانیم انقالب نبش آزادی88861653پیمان فهیمیهزاره1970

فناوری اطالعاتم انقالب نبش آزادی88861653پیمان فهیمیهزاره1971

امور مالی و بازرگانی4واحد184بلوارمیرداماد روبروی مسجد الغدیر پ22256664امیرحسین مظاهریشرکت ثروت آفرینان پارس1972

عمران15پ - پل سید خندان ابتدای شهید کابلی ک صفا فردوسی88465154مهدی شاه گل زادهدورنما1973

اموراداری15پ - پل سید خندان ابتدای شهید کابلی ک صفا فردوسی88465154مهدی شاه گل زادهدورنما1974

امور مالی و بازرگانی15پ - پل سید خندان ابتدای شهید کابلی ک صفا فردوسی88465154مهدی شاه گل زادهدورنما1975

خدمات آموزشی15پ - پل سید خندان ابتدای شهید کابلی ک صفا فردوسی88465154مهدی شاه گل زادهدورنما1976

فناوری اطالعات15پ - پل سید خندان ابتدای شهید کابلی ک صفا فردوسی88465154مهدی شاه گل زادهدورنما1977

گردشگری15پ - پل سید خندان ابتدای شهید کابلی ک صفا فردوسی88465154مهدی شاه گل زادهدورنما1978
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هتلداری15پ - پل سید خندان ابتدای شهید کابلی ک صفا فردوسی88465154مهدی شاه گل زادهدورنما1979

هنرهای تجسمی15پ - پل سید خندان ابتدای شهید کابلی ک صفا فردوسی88465154مهدی شاه گل زادهدورنما1980

بهداشت و ایمنی15پ - پل سید خندان ابتدای شهید کابلی ک صفا فردوسی88465154مهدی شاه گل زادهدورنما1981

(چرم‘شیشه‘سنگ‘چاپ‘سفال‘فلز‘چوب)صنایع دستی15پ - پل سید خندان ابتدای شهید کابلی ک صفا فردوسی88465154مهدی شاه گل زادهدورنما1982

ساختمان15پ - پل سید خندان ابتدای شهید کابلی ک صفا فردوسی88465154مهدی شاه گل زادهدورنما1983

معماری15پ - پل سید خندان ابتدای شهید کابلی ک صفا فردوسی88465154مهدی شاه گل زادهدورنما1984

خدمات حقوقی15پ - پل سید خندان ابتدای شهید کابلی ک صفا فردوسی88465154مهدی شاه گل زادهدورنما1985

88953545شهرزاد صبوحیکهکشان1986
- 3طبقه - ساختمان شماره یک- نبش خیابان فاطمی- خیابان ولی عصر

55واحد 
مدیریت صنایع

88953545شهرزاد صبوحیکهکشان1987
- 3طبقه - ساختمان شماره یک- نبش خیابان فاطمی- خیابان ولی عصر

55واحد 
خدمات آموزشی

88953545شهرزاد صبوحیکهکشان1988
- 3طبقه - ساختمان شماره یک- نبش خیابان فاطمی- خیابان ولی عصر

55واحد 
فناوری اطالعات

88953545شهرزاد صبوحیکهکشان1989
- 3طبقه - ساختمان شماره یک- نبش خیابان فاطمی- خیابان ولی عصر

55واحد 
گردشگری

88953545شهرزاد صبوحیکهکشان1990
- 3طبقه - ساختمان شماره یک- نبش خیابان فاطمی- خیابان ولی عصر

55واحد 
بهداشت و ایمنی

88953545شهرزاد صبوحیکهکشان1991
- 3طبقه - ساختمان شماره یک- نبش خیابان فاطمی- خیابان ولی عصر

55واحد 
صنعت ورزش

اموراداری3 ط دوم واحد1084میدان انقالب خ کارگرشمالی نرسیده به خ نصرت پ66420336یداله شکرینجوای قلم1992

امور مالی و بازرگانی3 ط دوم واحد1084میدان انقالب خ کارگرشمالی نرسیده به خ نصرت پ66420336یداله شکرینجوای قلم1993
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تکنولوژی فرهنگی3 ط دوم واحد1084میدان انقالب خ کارگرشمالی نرسیده به خ نصرت پ66420336یداله شکرینجوای قلم1994

خدمات آموزشی3 ط دوم واحد1084میدان انقالب خ کارگرشمالی نرسیده به خ نصرت پ66420336یداله شکرینجوای قلم1995

فناوری نرم و فرهنگی3 ط دوم واحد1084میدان انقالب خ کارگرشمالی نرسیده به خ نصرت پ66420336یداله شکرینجوای قلم1996

88335864امیر دادخواهآریا آزمون صنعت1997
پالک -جنب اتوبان گمنام- خیابان چهارم - خیابان کارگر شمالی - تهران

5و2 واحد 26
جوشکاری و بازرسی جوش

مراقبت و زیبایی2طبقه اول واحد 10سیدخندان شریعتی شمالی کوچه الدن پالک 22880025کبری تیزدستشهره1998

مراقبت و زیبایی1 ط47خ فاطمی جنب سازمان آب خ علیرضا دائمی ک خجسته پ 88976978سیده کبرا میرجوادیایران آذین1999

88327573مرتضی فاطمی نژادموسسه خدمات علمی آموزشی رزمندگان اسالم2000
خیابان - بین دروازه دولت و میدان فردوسی- خیابان انقالب- تهران 

1بن بست نیکپور پالک - شهید موسوی
اموراداری

88327573مرتضی فاطمی نژادموسسه خدمات علمی آموزشی رزمندگان اسالم2001
خیابان - بین دروازه دولت و میدان فردوسی- خیابان انقالب- تهران 

1بن بست نیکپور پالک - شهید موسوی
امور مالی و بازرگانی

88327573مرتضی فاطمی نژادموسسه خدمات علمی آموزشی رزمندگان اسالم2002
خیابان - بین دروازه دولت و میدان فردوسی- خیابان انقالب- تهران 

1بن بست نیکپور پالک - شهید موسوی
خدمات آموزشی

88327573مرتضی فاطمی نژادموسسه خدمات علمی آموزشی رزمندگان اسالم2003
خیابان - بین دروازه دولت و میدان فردوسی- خیابان انقالب- تهران 

1بن بست نیکپور پالک - شهید موسوی
فناوری اطالعات

88327573مرتضی فاطمی نژادموسسه خدمات علمی آموزشی رزمندگان اسالم2004
خیابان - بین دروازه دولت و میدان فردوسی- خیابان انقالب- تهران 

1بن بست نیکپور پالک - شهید موسوی
گردشگری

88327573مرتضی فاطمی نژادموسسه خدمات علمی آموزشی رزمندگان اسالم2005
خیابان - بین دروازه دولت و میدان فردوسی- خیابان انقالب- تهران 

1بن بست نیکپور پالک - شهید موسوی
هتلداری
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88327573مرتضی فاطمی نژادموسسه خدمات علمی آموزشی رزمندگان اسالم2006
خیابان - بین دروازه دولت و میدان فردوسی- خیابان انقالب- تهران 

1بن بست نیکپور پالک - شهید موسوی
هنرهای تجسمی

88327573مرتضی فاطمی نژادموسسه خدمات علمی آموزشی رزمندگان اسالم2007
خیابان - بین دروازه دولت و میدان فردوسی- خیابان انقالب- تهران 

1بن بست نیکپور پالک - شهید موسوی
بهداشت و ایمنی

مراقبت و زیبایی2 ط6ک میری پ (جنب بیمارستان ایرانمهر)خ شریعتی 9122855021طاهره محسنی خالصی2شکیال2008

طال و جواهرسازی27 و 25پالک   - (بهروز)خ شهید سنجابی- میدان مادر - میرداماد 22257713یداله جواهری آریافخر  آریا2009

مراقبت و زیبایی2 ط 3مترباالترازپارک ساعی نبس کوچه مردوخی پ100خ ولیعصر 88770518فاطمه قلیزاده سروریشانی2010

برق جدید ط سوم279خ طالقانی خ بهار شمالی نبش ک مهندسین پ 77647676منوچهر ظهوریان میاندوآبشرکت تعاونی کارکنان و اساتید دانشگاه صنعت2011

تاسیسات جدید ط سوم279خ طالقانی خ بهار شمالی نبش ک مهندسین پ 77647676منوچهر ظهوریان میاندوآبشرکت تعاونی کارکنان و اساتید دانشگاه صنعت2012

مدیریت صنایع جدید ط سوم279خ طالقانی خ بهار شمالی نبش ک مهندسین پ 77647676منوچهر ظهوریان میاندوآبشرکت تعاونی کارکنان و اساتید دانشگاه صنعت2013

مکانیک جدید ط سوم279خ طالقانی خ بهار شمالی نبش ک مهندسین پ 77647676منوچهر ظهوریان میاندوآبشرکت تعاونی کارکنان و اساتید دانشگاه صنعت2014

امور مالی و بازرگانی جدید ط سوم279خ طالقانی خ بهار شمالی نبش ک مهندسین پ 77647676منوچهر ظهوریان میاندوآبشرکت تعاونی کارکنان و اساتید دانشگاه صنعت2015

خدمات آموزشی جدید ط سوم279خ طالقانی خ بهار شمالی نبش ک مهندسین پ 77647676منوچهر ظهوریان میاندوآبشرکت تعاونی کارکنان و اساتید دانشگاه صنعت2016

فناوری اطالعات جدید ط سوم279خ طالقانی خ بهار شمالی نبش ک مهندسین پ 77647676منوچهر ظهوریان میاندوآبشرکت تعاونی کارکنان و اساتید دانشگاه صنعت2017

مراقبت و زیبایی21انقالب ایتدای خ آزادی کوی فرساد پ66420395محمدرضا سلیمانیرضا2018

(بافت)صنایع دستی 5خ پاسداران بوستان یکم پ22849754ژیال رسام عرب زادهرسام عرب زاده2019

فرش5خ پاسداران بوستان یکم پ22849754ژیال رسام عرب زادهرسام عرب زاده2020

طال و جواهرسازی415پ -جنب مسجد امام حسن-خ مهر شمالی-متری رسالت 217789867545سیدعزیز قریشی کهنگیطال سازان2021
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مراقبت و زیبایی ط زیرهمکف622خ شهیدنامجو روبروی ک قشقایی پ77504621اعظم خزائیصفورا2022

صنایع غذایی545میدان قدس ابتدای نیاوران روبروی پارکینگ طبقاتی شهرداری پالک 22717032مهری هاشم زاده بورهمهرافشان2023

امور مالی و بازرگانی545میدان قدس ابتدای نیاوران روبروی پارکینگ طبقاتی شهرداری پالک 22717032مهری هاشم زاده بورهمهرافشان2024

خدمات آموزشی545میدان قدس ابتدای نیاوران روبروی پارکینگ طبقاتی شهرداری پالک 22717032مهری هاشم زاده بورهمهرافشان2025

صنایع پوشاک545میدان قدس ابتدای نیاوران روبروی پارکینگ طبقاتی شهرداری پالک 22717032مهری هاشم زاده بورهمهرافشان2026

فناوری اطالعات545میدان قدس ابتدای نیاوران روبروی پارکینگ طبقاتی شهرداری پالک 22717032مهری هاشم زاده بورهمهرافشان2027

گردشگری545میدان قدس ابتدای نیاوران روبروی پارکینگ طبقاتی شهرداری پالک 22717032مهری هاشم زاده بورهمهرافشان2028

هنرهای تجسمی545میدان قدس ابتدای نیاوران روبروی پارکینگ طبقاتی شهرداری پالک 22717032مهری هاشم زاده بورهمهرافشان2029

بهداشت و ایمنی545میدان قدس ابتدای نیاوران روبروی پارکینگ طبقاتی شهرداری پالک 22717032مهری هاشم زاده بورهمهرافشان2030

خدمات تغذیه ای545میدان قدس ابتدای نیاوران روبروی پارکینگ طبقاتی شهرداری پالک 22717032مهری هاشم زاده بورهمهرافشان2031

22551374مهری موحدیدنیای رنگ2032
چهارراه قنات خ آقامیری  (دولت)خیابان شریعتی خیابان شهیدکالهدوز 

3واحد23پ
خدمات آموزشی

22551374مهری موحدیدنیای رنگ2033
چهارراه قنات خ آقامیری  (دولت)خیابان شریعتی خیابان شهیدکالهدوز 

3واحد23پ
هنرهای تجسمی

22551374مهری موحدیدنیای رنگ2034
چهارراه قنات خ آقامیری  (دولت)خیابان شریعتی خیابان شهیدکالهدوز 

3واحد23پ
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

طال و جواهرسازی242خ کریمخان بین آبان جنوبی و ویال پ 88908422فرشادعلیرضا عبداله زادهجهان جواهر2035

مراقبت و زیبایی6 واحد2 ط183شریعتی سه راه طالقانی جنب سینما صحرا پ77538841زهره روزدارگلبن2036

مراقبت و زیبایی28واحد4خ ولیعصر روبروی پارک ملت ساختمان صورتی طبقه 22037352سهیال کریمیگالله2037
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طال و جواهرسازی11ساختمان کسری واحد915شریعتی روبروی پارک شریعتی پ22884877فرهاد نیرومند زندیگوهرپارسیان2038

مراقبت و زیبایی75خ فاطمی روبروی سازمان آب خ رهی معیری  نبش لعل غربی پالک 88986010آذرمیدخت صفی صمغ آبادیرایحه2039

مراقبت و زیباییغربی1 ط9شرقی بین گیو وبلوار شاهد پ182تهران پارس  خ77728410منیا خلیلی نژادمالنی2040

طال و جواهرسازی2،طبقه 5تجریش،خ شهرداری،جنب بانک ملت،بن بست گویا،پالک 22739822داود صفائیخورشیدتابان2041

77454616شریفه ترکانگلخند2042
 162تهرانپارس فرجام شرقی حیدرخانی شمالی روبروی بانک ملت پ

1واحد
مراقبت و زیبایی

صنایع چوب2 ط46بین سهروردی و شریعتی روبروی باشگاه سپه پ9124970103میترا اسفندیاری یوشیکهور2043

هنرهای تجسمی2 ط46بین سهروردی و شریعتی روبروی باشگاه سپه پ9124970103میترا اسفندیاری یوشیکهور2044

(چرم‘شیشه‘سنگ‘چاپ‘سفال‘فلز‘چوب)صنایع دستی2 ط46بین سهروردی و شریعتی روبروی باشگاه سپه پ9124970103میترا اسفندیاری یوشیکهور2045

فرش2 ط46بین سهروردی و شریعتی روبروی باشگاه سپه پ9124970103میترا اسفندیاری یوشیکهور2046

77704248نسیم غفارینقاش باشی2047
 طبقه 213تهرانپارس بعداز اتوبان باقری خ رسالت بین خ عادل وگلشنی پ

اول شرقی
خدمات آموزشی

77704248نسیم غفارینقاش باشی2048
 طبقه 213تهرانپارس بعداز اتوبان باقری خ رسالت بین خ عادل وگلشنی پ

اول شرقی
هنرهای تجسمی

77704248نسیم غفارینقاش باشی2049
 طبقه 213تهرانپارس بعداز اتوبان باقری خ رسالت بین خ عادل وگلشنی پ

اول شرقی
هنرهای نمایشی

امور مالی و بازرگانی21 واحد3سهروردی شمالی م شهید قندی پ 88512186بهاره مهدی دماوندیافق تهران2050

فناوری اطالعات21 واحد3سهروردی شمالی م شهید قندی پ 88512186بهاره مهدی دماوندیافق تهران2051

صنایع پوشاکجنب مسجد عبدالحسین-اول خ جشنواره-فلکه دوم تهرانپارس77709906ربابه قاسمی بختیارینوین2052

امور مالی و بازرگانی20پالک6خیابان شهداء کوچه شاهد : رباط کریم9126082677فاطمه احمدوندسرزمین پارت2053

فناوری اطالعات20پالک6خیابان شهداء کوچه شاهد : رباط کریم9126082677فاطمه احمدوندسرزمین پارت2054

مدیریت صنایع152پ-فرمانیه 3907031مریم پریدارمدیریت وکارآفرینی پیشگامان توسعه و موفقیت 2055
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صنایع غذایی152پ-فرمانیه 3907031مریم پریدارمدیریت وکارآفرینی پیشگامان توسعه و موفقیت 2056

امور مالی و بازرگانی152پ-فرمانیه 3907031مریم پریدارمدیریت وکارآفرینی پیشگامان توسعه و موفقیت 2057

فناوری اطالعات152پ-فرمانیه 3907031مریم پریدارمدیریت وکارآفرینی پیشگامان توسعه و موفقیت 2058

گردشگری152پ-فرمانیه 3907031مریم پریدارمدیریت وکارآفرینی پیشگامان توسعه و موفقیت 2059

طال و جواهرسازی ط سوم12شریعتی باالتراز سه راه طالقانی ک سودمند پ77502600جمال آزرمی نژادلعل2060

(چرم‘شیشه‘سنگ‘چاپ‘سفال‘فلز‘چوب)صنایع دستی ط سوم12شریعتی باالتراز سه راه طالقانی ک سودمند پ77502600جمال آزرمی نژادلعل2061

فناوری اطالعات12 واحد 122 شرقی پ188تهرانپارس باالتراز فلکه دومابتدای خ 77882620مهناز سادات اکبریهنرهای تجسمی رنگ باران2062

هنرهای تجسمی12 واحد 122 شرقی پ188تهرانپارس باالتراز فلکه دومابتدای خ 77882620مهناز سادات اکبریهنرهای تجسمی رنگ باران2063

(بافت)صنایع دستی 166م رسالت  خ هنگام  مالغدیر جنب تاالر ستاره شرق پ77446372اکرم زاهدیشایگان2064

صنایع پوشاک166م رسالت  خ هنگام  مالغدیر جنب تاالر ستاره شرق پ77446372اکرم زاهدیشایگان2065

(چرم‘شیشه‘سنگ‘چاپ‘سفال‘فلز‘چوب)صنایع دستی166م رسالت  خ هنگام  مالغدیر جنب تاالر ستاره شرق پ77446372اکرم زاهدیشایگان2066

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 166م رسالت  خ هنگام  مالغدیر جنب تاالر ستاره شرق پ77446372اکرم زاهدیشایگان2067

فرش166م رسالت  خ هنگام  مالغدیر جنب تاالر ستاره شرق پ77446372اکرم زاهدیشایگان2068

امور مالی و بازرگانی ط همکف19خ مطهری خ سرافزار دریای نور ک یکم پmazaher marjani88540661شرکت اطالعات پارمیس2069

فناوری اطالعات ط همکف19خ مطهری خ سرافزار دریای نور ک یکم پmazaher marjani88540661شرکت اطالعات پارمیس2070

عمران132پ5-4تهران خیابان استخر بین بوستان 77070075یوسف گوهریچامه2071

امور مالی و بازرگانی132پ5-4تهران خیابان استخر بین بوستان 77070075یوسف گوهریچامه2072

خدمات آموزشی132پ5-4تهران خیابان استخر بین بوستان 77070075یوسف گوهریچامه2073

فناوری اطالعات132پ5-4تهران خیابان استخر بین بوستان 77070075یوسف گوهریچامه2074



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

عمران ط زیر همکف3بزرگراه رسالت اول هنگام ک آزنگ پ77230191مرضیه جهان پناهطراحان برتر2075

امور مالی و بازرگانی ط زیر همکف3بزرگراه رسالت اول هنگام ک آزنگ پ77230191مرضیه جهان پناهطراحان برتر2076

فناوری اطالعات ط زیر همکف3بزرگراه رسالت اول هنگام ک آزنگ پ77230191مرضیه جهان پناهطراحان برتر2077

صنایع غذایی36خ ولیصر باالترازم ولیعصر ک ناصر پ 88900283ساناز مینائیموسسه فرهنگی هنری پویاسازان سانازسانیا2078

خدمات آموزشی36خ ولیصر باالترازم ولیعصر ک ناصر پ 88900283ساناز مینائیموسسه فرهنگی هنری پویاسازان سانازسانیا2079

گردشگری36خ ولیصر باالترازم ولیعصر ک ناصر پ 88900283ساناز مینائیموسسه فرهنگی هنری پویاسازان سانازسانیا2080

هتلداری36خ ولیصر باالترازم ولیعصر ک ناصر پ 88900283ساناز مینائیموسسه فرهنگی هنری پویاسازان سانازسانیا2081

خدمات تغذیه ای36خ ولیصر باالترازم ولیعصر ک ناصر پ 88900283ساناز مینائیموسسه فرهنگی هنری پویاسازان سانازسانیا2082

صنایع غذایی30پاسداران بوستان دوم خ گیالن روبروی خ فرخی یزدی پ2122579951ملیحه سادات محمد بهبهانیترنگ2083

صنایع غذایی2 واحد بی 64پ-گاندی تقاطع همت نبش ک هشتم 88874788سمیرا جنت دوست2پانیذتبریز2084

خدمات تغذیه ای2 واحد بی 64پ-گاندی تقاطع همت نبش ک هشتم 88874788سمیرا جنت دوست2پانیذتبریز2085

صنایع غذایی4خ شریعتی باالترازپل صدر نبش ک اخوان ساختمان سحرط اول واحد 22678106مهدی خانمحمدینان سحر2086

صنایع غذایی3 واحد 2 ط20شیخ بهایی شمالی نبش ک اوستا پ9109178938پگاه میرگلستانیدارچین2087

خدمات تغذیه ای3 واحد 2 ط20شیخ بهایی شمالی نبش ک اوستا پ9109178938پگاه میرگلستانیدارچین2088

صنایع غذایی4ظفر خ کوی آبادی ک نعمت پ22260401روح انگیز ضیائی شهرکیرزا2089

خدمات آموزشی4ظفر خ کوی آبادی ک نعمت پ22260401روح انگیز ضیائی شهرکیرزا2090

صنایع پوشاک4ظفر خ کوی آبادی ک نعمت پ22260401روح انگیز ضیائی شهرکیرزا2091

هنرهای تجسمی4ظفر خ کوی آبادی ک نعمت پ22260401روح انگیز ضیائی شهرکیرزا2092

بهداشت و ایمنی4ظفر خ کوی آبادی ک نعمت پ22260401روح انگیز ضیائی شهرکیرزا2093

هنرهای تزئینی4ظفر خ کوی آبادی ک نعمت پ22260401روح انگیز ضیائی شهرکیرزا2094

خدمات تغذیه ای4ظفر خ کوی آبادی ک نعمت پ22260401روح انگیز ضیائی شهرکیرزا2095



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

(بافت)صنایع دستی طبقه اول144خ پیروزی خ پرستار تقاطع نساجی پالک33063000اکرم بیگیمستعد2096

صنایع پوشاکطبقه اول144خ پیروزی خ پرستار تقاطع نساجی پالک33063000اکرم بیگیمستعد2097

(دوختهای سنتی)صنایع دستی طبقه اول144خ پیروزی خ پرستار تقاطع نساجی پالک33063000اکرم بیگیمستعد2098

فرشطبقه اول144خ پیروزی خ پرستار تقاطع نساجی پالک33063000اکرم بیگیمستعد2099

صنایع پوشاک193نارمک م هفت حوض خ جانبازان شرقی خ مدائن جنوبی پ 77904462فریبا مقتدریمقتدری2100

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 193نارمک م هفت حوض خ جانبازان شرقی خ مدائن جنوبی پ 77904462فریبا مقتدریمقتدری2101

مراقبت و زیبایی184فلکه دوم تهرانپارس خ جشنواره بعداز بعداز سیدچهارراه پ77336162آمنه آئین پورملک آئین2102

77885343سیده الهام جانفدائی مصالئیملکه بهار2103
 واحد 17 غربی جعفری پاساژ فرهاد پ 130سه راه تهرانپارس خ رشید خ 

سمت چپ
مراقبت و زیبایی

33829896فاطمه ملکی چرکوانیملکی2104
  ط زیر 234بلوار ابوذر پل چهارم آهنگ غربی تقاطع  نبرد جنوبی  پ  

زمین
خدمات آموزشی

33829896فاطمه ملکی چرکوانیملکی2105
  ط زیر 234بلوار ابوذر پل چهارم آهنگ غربی تقاطع  نبرد جنوبی  پ  

زمین
صنایع پوشاک

33829896فاطمه ملکی چرکوانیملکی2106
  ط زیر 234بلوار ابوذر پل چهارم آهنگ غربی تقاطع  نبرد جنوبی  پ  

زمین
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

66415145بهروز جوانی دیزجیجوان2107
تهران خیابان ولیعصر باالتر از چهارراه ولیعصر روبروی بزرگ مهر 

5ط 1491ساختمان افشار پالک
صنایع پوشاک

66415145بهروز جوانی دیزجیجوان2108
تهران خیابان ولیعصر باالتر از چهارراه ولیعصر روبروی بزرگ مهر 

5ط 1491ساختمان افشار پالک
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

هنرهای تجسمی1واحد-25پ -جنب لوستر فروشی المپا-ابتدای خ دولت-خ شریعتی22614902فرزانه خوش محسخوش محسن2109



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

88422950زهرا بهنیاشرکت تعاونی آموزشگاه خیاطی و گلدوزی همایون تهران2110
 261سهروردی جنوبی نرسیده به چههارراه مطهری نبش کوچه نفیسی پ

2ساختمان کاج ط همکف واحد
(بافت)صنایع دستی 

88422950زهرا بهنیاشرکت تعاونی آموزشگاه خیاطی و گلدوزی همایون تهران2111
 261سهروردی جنوبی نرسیده به چههارراه مطهری نبش کوچه نفیسی پ

2ساختمان کاج ط همکف واحد
صنایع پوشاک

88422950زهرا بهنیاشرکت تعاونی آموزشگاه خیاطی و گلدوزی همایون تهران2112
 261سهروردی جنوبی نرسیده به چههارراه مطهری نبش کوچه نفیسی پ

2ساختمان کاج ط همکف واحد
(چرم‘شیشه‘سنگ‘چاپ‘سفال‘فلز‘چوب)صنایع دستی

88422950زهرا بهنیاشرکت تعاونی آموزشگاه خیاطی و گلدوزی همایون تهران2113
 261سهروردی جنوبی نرسیده به چههارراه مطهری نبش کوچه نفیسی پ

2ساختمان کاج ط همکف واحد
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

88422950زهرا بهنیاشرکت تعاونی آموزشگاه خیاطی و گلدوزی همایون تهران2114
 261سهروردی جنوبی نرسیده به چههارراه مطهری نبش کوچه نفیسی پ

2ساختمان کاج ط همکف واحد
فرش

صنایع پوشاک1 واحد6بزرگراه رسالت خ استادحسن بنا شمالی کوچه بهروزی پ22539731عاطفه محمد سلیمیآیدینا2115

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 1 واحد6بزرگراه رسالت خ استادحسن بنا شمالی کوچه بهروزی پ22539731عاطفه محمد سلیمیآیدینا2116

طال و جواهرسازی ط اول4یوسف آباد خ ششم پ88986489حسینعلی ملکانآسمان2117

77449067رقیه بنی اسدیهنرجو2118
 229میدان رسالت بلوار دالوران تکاوران شمالی نبش هشتم غربی پ

4واحد
صنایع پوشاک

77449067رقیه بنی اسدیهنرجو2119
 229میدان رسالت بلوار دالوران تکاوران شمالی نبش هشتم غربی پ

4واحد
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

مراقبت و زیبایی4واحد1ط1نارمک ابتدای آیت نبش تهران نوپ77919223محمود طبسیموبان2120

صنایع پوشاک33م قدس خ دزاشیب روبروی بانک تجارت پ22711337آمنه مدرسی عالمقائم2121

مراقبت و زیباییواحد شرقی- 1ط -150پ -چ  طاهرخانی-خ هنگام--رسالت776084427نرگس روشن زادهماهان2122

هنرهای تجسمی1پالک - کوچه رنجبر- خیابان حوزان - جنب بازار روز - سبالن شمالی 88433639ابراهیم نباتی مظلومینباتی2123



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

(چرم‘شیشه‘سنگ‘چاپ‘سفال‘فلز‘چوب)صنایع دستی1پالک - کوچه رنجبر- خیابان حوزان - جنب بازار روز - سبالن شمالی 88433639ابراهیم نباتی مظلومینباتی2124

33711930دانیال کتابیکاشفان صنعت2125
پ 328 شهریور نرسیده به میدان خراسان نبش خ عجب گل 17خ 

3283232325
صنایع خودرو

33711930دانیال کتابیکاشفان صنعت2126
پ 328 شهریور نرسیده به میدان خراسان نبش خ عجب گل 17خ 

3283232325
برق

33711930دانیال کتابیکاشفان صنعت2127
پ 328 شهریور نرسیده به میدان خراسان نبش خ عجب گل 17خ 

3283232325
عمران

33711930دانیال کتابیکاشفان صنعت2128
پ 328 شهریور نرسیده به میدان خراسان نبش خ عجب گل 17خ 

3283232325
امور مالی و بازرگانی

33711930دانیال کتابیکاشفان صنعت2129
پ 328 شهریور نرسیده به میدان خراسان نبش خ عجب گل 17خ 

3283232325
خدمات آموزشی

33711930دانیال کتابیکاشفان صنعت2130
پ 328 شهریور نرسیده به میدان خراسان نبش خ عجب گل 17خ 

3283232325
فناوری اطالعات

33711930دانیال کتابیکاشفان صنعت2131
پ 328 شهریور نرسیده به میدان خراسان نبش خ عجب گل 17خ 

3283232325
گردشگری

33711930دانیال کتابیکاشفان صنعت2132
پ 328 شهریور نرسیده به میدان خراسان نبش خ عجب گل 17خ 

3283232325
هنرهای تجسمی

33711930دانیال کتابیکاشفان صنعت2133
پ 328 شهریور نرسیده به میدان خراسان نبش خ عجب گل 17خ 

3283232325
بهداشت و ایمنی

33711930دانیال کتابیکاشفان صنعت2134
پ 328 شهریور نرسیده به میدان خراسان نبش خ عجب گل 17خ 

3283232325
ساختمان

33711930دانیال کتابیکاشفان صنعت2135
پ 328 شهریور نرسیده به میدان خراسان نبش خ عجب گل 17خ 

3283232325
معماری

صنایع پوشاک ط اول141/2بزرگراه رسالت بعداز پل صیادشیرازی نبش ک گل پ77809691معصومه سرشارسرشار2136

(دوختهای سنتی)صنایع دستی  ط اول141/2بزرگراه رسالت بعداز پل صیادشیرازی نبش ک گل پ77809691معصومه سرشارسرشار2137

مراقبت و زیبایی1واحد - 13پ  - 6کوهستان- خ پاسداران - میدان نوبنیاد 22831096سودابه عسگریماهی نقره ای2138



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

فناوری اطالعات7واحد-ط سوم-96پ- 37خ -خ ابن سینا-کالنتری-یوسف آباد 88064864زیبا صالحی رهنیگلشن تصویر2139

هنرهای تجسمی7واحد-ط سوم-96پ- 37خ -خ ابن سینا-کالنتری-یوسف آباد 88064864زیبا صالحی رهنیگلشن تصویر2140

صنایع پوشاک2ط8م امام حسین اول خ ش مدنی انتهای ک محمودنور پ 77553627عالیه کشاورزکشاورز2141

(بافت)صنایع دستی  ط اول28فرجام خ حیدر خانی ک شهید صالحی اولین بن بست پالک 77459832زهرا تهرانی منشدهکده هنر2142

صنایع پوشاک ط اول28فرجام خ حیدر خانی ک شهید صالحی اولین بن بست پالک 77459832زهرا تهرانی منشدهکده هنر2143

هنرهای تجسمی ط اول28فرجام خ حیدر خانی ک شهید صالحی اولین بن بست پالک 77459832زهرا تهرانی منشدهکده هنر2144

(دوختهای سنتی)صنایع دستی  ط اول28فرجام خ حیدر خانی ک شهید صالحی اولین بن بست پالک 77459832زهرا تهرانی منشدهکده هنر2145

مراقبت و زیبایی18واحد1خ دماوندبین وحیدیه وسبالن تاالر قصرسپیدط77843724ربابه میرعبدالهمتانت2146

77652404مریم فرجیپروازرنگها2147
خ خواجه نصیر بعداز خ سلمان (آیت)م امام حسین ابتدای خ نظام آباد 

105فارسی پ
هنرهای تجسمی

صنایع پوشاک2و 1ط -جنب مسجدالشهدا-شهرک شهید شجاعی - بزرگراه بسیج 33235830مسعود گودرزیمجتمع فرهنگی منازل سازمانی قصر فیروزه2148

هنرهای تجسمی2 ط 103خ پیروزی خ پنجم نیرو هوایی  بعد از فلکه اول پ 77426188فاطمه خدابخش جونیانیکلبه شیشه ای2149

88821910الدن ناصحیبهرایان2150
خیابان طالقانی بعد از تقاطع ایرانشهر خیابان موسوی نبش خانه هنرمندان  

90پالک 
عمران

88821910الدن ناصحیبهرایان2151
خیابان طالقانی بعد از تقاطع ایرانشهر خیابان موسوی نبش خانه هنرمندان  

90پالک 
فناوری اطالعات

88821910الدن ناصحیبهرایان2152
خیابان طالقانی بعد از تقاطع ایرانشهر خیابان موسوی نبش خانه هنرمندان  

90پالک 
معماری

مراقبت و زیبایی ط اول30 شهریور باالتر از آهنگ خ مجید کیامنش پ 17خ3304374عشرت احمدیانمروارید شهر2153



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

صنایع پوشاک جدید ط سوم791قدیم پ895چ سرسبز روبروی متروپ9125075891پروانه پروائیبهاراندیشه2154

(دوختهای سنتی)صنایع دستی  جدید ط سوم791قدیم پ895چ سرسبز روبروی متروپ9125075891پروانه پروائیبهاراندیشه2155

صنایع پوشاک371بختیاری پالک -میدان رسالت77894429مهشید شفیعیانکلبه هنر2156

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 371بختیاری پالک -میدان رسالت77894429مهشید شفیعیانکلبه هنر2157

امور مالی و بازرگانی4و3ط940خ گرگان ایستگاه روشنایی پ 77550999ماه طلعت لنگری زادهاشل2158

صنایع پوشاک4و3ط940خ گرگان ایستگاه روشنایی پ 77550999ماه طلعت لنگری زادهاشل2159

فناوری اطالعات4و3ط940خ گرگان ایستگاه روشنایی پ 77550999ماه طلعت لنگری زادهاشل2160

3334788موسی اله وردی آشتیانی کیمیا گران2161
خ پیروزی خ شکوفه روبروی پارک شکوفه نبش کوچه اسماعیلی منزه پ 

78
طال و جواهرسازی

3334788موسی اله وردی آشتیانی کیمیا گران2162
خ پیروزی خ شکوفه روبروی پارک شکوفه نبش کوچه اسماعیلی منزه پ 

78
(چرم‘شیشه‘سنگ‘چاپ‘سفال‘فلز‘چوب)صنایع دستی

مراقبت و زیباییک هاشمی23خ شوش شرقی خ شهرزادخ ش محمدحسن رضاخانی پ55308540عصمت حیدریگل اندام2163

مدیریت صنایعط اول11قائم مقام فراهانی باالترازمطهری کوچه چهارم پ88736045مهناز عجمی پورشیرین ومهربان2164

مکانیکط اول11قائم مقام فراهانی باالترازمطهری کوچه چهارم پ88736045مهناز عجمی پورشیرین ومهربان2165

فناوری اطالعاتط اول11قائم مقام فراهانی باالترازمطهری کوچه چهارم پ88736045مهناز عجمی پورشیرین ومهربان2166

33173329مرضیه ذاکری جزهگل دوخت2167
 بلوار ابوذر خ ائمه اطهار  چهار راه افراسیابی با الی گل فروشی پالک 

 ذاکری گلدوخت۱۵۸
صنایع پوشاک

33173329مرضیه ذاکری جزهگل دوخت2168
 بلوار ابوذر خ ائمه اطهار  چهار راه افراسیابی با الی گل فروشی پالک 

 ذاکری گلدوخت۱۵۸
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

مراقبت و زیبایی28پالک - کوچه دوم غربی -ابتدای ابوذر- پیروزی77425257فاطمه نساء اسمعیلی کنجانیلیدا2169

77860907ام لیال گلی کلیشمیلیال2170
روبروی بانک مسکن -  شرقی 144نبش خیابان - فلکه اول - تهرانپارس 

اموزشگا- طبقه سوم  - 5زنگ  - 41پالک - 
مراقبت و زیبایی



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

(بافت)صنایع دستی 1-80پ -نرسیده به مترو تهرانپارس- شرقی158خ -چ تیرانداز-تهرانپارس77882657زهرا شعبانی نوش آبادیگل رز2171

صنایع پوشاک1-80پ -نرسیده به مترو تهرانپارس- شرقی158خ -چ تیرانداز-تهرانپارس77882657زهرا شعبانی نوش آبادیگل رز2172

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 1-80پ -نرسیده به مترو تهرانپارس- شرقی158خ -چ تیرانداز-تهرانپارس77882657زهرا شعبانی نوش آبادیگل رز2173

خدمات آموزشی262پ  -31خ - متری اول و اتوبان 15بین -بیست متری افسریه 33652871مهری نخعیگل شقایق2174

صنایع پوشاک262پ  -31خ - متری اول و اتوبان 15بین -بیست متری افسریه 33652871مهری نخعیگل شقایق2175

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 262پ  -31خ - متری اول و اتوبان 15بین -بیست متری افسریه 33652871مهری نخعیگل شقایق2176

فناوری اطالعات15م رسالت خ هنگام پ 77803905عاطفه قاسم زاده گوریزمستان2177

22452539عصمت جهرمی رجبینجمه2178
مینی سیتی شهرک شهید محالتی میدان بسیج سمت چپ خ توحید 

طبقه باالی نمازخانه خواهران- مسجد ولیعصر 
صنایع پوشاک

صنایع پوشاک51متری سوم و چهارم پالک15بین .بیست متری افسریه33818177سکینه همتیانگل یاس2179

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 51متری سوم و چهارم پالک15بین .بیست متری افسریه33818177سکینه همتیانگل یاس2180

امور مالی و بازرگانی طبقه دوم94 شرقی پ162تهرانپارس بین چهارراه تیر اندازوفلکه دوم خ77874879زهرا خسروی پورنگین علم2181

خدمات آموزشی طبقه دوم94 شرقی پ162تهرانپارس بین چهارراه تیر اندازوفلکه دوم خ77874879زهرا خسروی پورنگین علم2182

فناوری اطالعات طبقه دوم94 شرقی پ162تهرانپارس بین چهارراه تیر اندازوفلکه دوم خ77874879زهرا خسروی پورنگین علم2183

گردشگری طبقه دوم94 شرقی پ162تهرانپارس بین چهارراه تیر اندازوفلکه دوم خ77874879زهرا خسروی پورنگین علم2184

مراقبت و زیبایی طبقه دوم94 شرقی پ162تهرانپارس بین چهارراه تیر اندازوفلکه دوم خ77874879زهرا خسروی پورنگین علم2185



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

هنرهای تجسمی طبقه دوم94 شرقی پ162تهرانپارس بین چهارراه تیر اندازوفلکه دوم خ77874879زهرا خسروی پورنگین علم2186

بهداشت و ایمنی طبقه دوم94 شرقی پ162تهرانپارس بین چهارراه تیر اندازوفلکه دوم خ77874879زهرا خسروی پورنگین علم2187

صنعت چاپ1858خ ولیعصر باالتر از طالقانی پ88901466امیر ایرجی زادهکیش مهر2188

عمران1858خ ولیعصر باالتر از طالقانی پ88901466امیر ایرجی زادهکیش مهر2189

امور مالی و بازرگانی1858خ ولیعصر باالتر از طالقانی پ88901466امیر ایرجی زادهکیش مهر2190

تکنولوژی فرهنگی1858خ ولیعصر باالتر از طالقانی پ88901466امیر ایرجی زادهکیش مهر2191

خدمات آموزشی1858خ ولیعصر باالتر از طالقانی پ88901466امیر ایرجی زادهکیش مهر2192

فناوری اطالعات1858خ ولیعصر باالتر از طالقانی پ88901466امیر ایرجی زادهکیش مهر2193

گردشگری1858خ ولیعصر باالتر از طالقانی پ88901466امیر ایرجی زادهکیش مهر2194

هنرهای تجسمی1858خ ولیعصر باالتر از طالقانی پ88901466امیر ایرجی زادهکیش مهر2195

هنرهای نمایشی1858خ ولیعصر باالتر از طالقانی پ88901466امیر ایرجی زادهکیش مهر2196

صنایع پوشاکط زیرزمین29باالتراز ولیعصر کوی ناصر پ88899009فاطمه غفاریملکا2197

صنایع پوشاک11 ط سوم واحد373شرقی پ202تهرانپارس فلکه سوم نبش 77292913فاطمه عفت منشگل هستی2198

صنایع پوشاک1ط23خ معلم خ گوهری جنب سمیعزاده پ88440375فائقه غفوریان خوجینغفوریان2199

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 1ط23خ معلم خ گوهری جنب سمیعزاده پ88440375فائقه غفوریان خوجینغفوریان2200

صنایع پوشاک31سید خندان خواجه عبداله انصاری خ عراقی ک حق گو پ22514957اعظم مزرعی فراهانیبه آفرید2201

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 31سید خندان خواجه عبداله انصاری خ عراقی ک حق گو پ22514957اعظم مزرعی فراهانیبه آفرید2202

صنایع پوشاک10 واحد1 غربی ط450خ شریعتی خ دولت بین دیباجی و دلبخواه ساختمان22570878عصمت میرویسیمیژان2203

هنرهای تزئینی10 واحد1 غربی ط450خ شریعتی خ دولت بین دیباجی و دلبخواه ساختمان22570878عصمت میرویسیمیژان2204

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 10 واحد1 غربی ط450خ شریعتی خ دولت بین دیباجی و دلبخواه ساختمان22570878عصمت میرویسیمیژان2205

صنایع غذایی ط دوم11اول سهروردی جنوبی حسام زاده شرقی نبش امامی پ9125044995آذر ندائیندایی2206



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

صنایع پوشاک ط دوم11اول سهروردی جنوبی حسام زاده شرقی نبش امامی پ9125044995آذر ندائیندایی2207

هنرهای تزئینی ط دوم11اول سهروردی جنوبی حسام زاده شرقی نبش امامی پ9125044995آذر ندائیندایی2208

(دوختهای سنتی)صنایع دستی  ط دوم11اول سهروردی جنوبی حسام زاده شرقی نبش امامی پ9125044995آذر ندائیندایی2209

امور مالی و بازرگانیط همکف522خ پاسداران نبش بهارستان سوم پ 22589395الهه عدل پرورفناوری ثمر2210

فناوری اطالعاتط همکف522خ پاسداران نبش بهارستان سوم پ 22589395الهه عدل پرورفناوری ثمر2211

هتلداریط همکف522خ پاسداران نبش بهارستان سوم پ 22589395الهه عدل پرورفناوری ثمر2212

77299957حمیرا ایران منشایران کیمیا2213
ساختمان .104پالک.نرسیده به بزرگراه باقری.غربی196خ.تهرانپارس

4واحد.2طبقه.باوان
خدمات آموزشی

77299957حمیرا ایران منشایران کیمیا2214
ساختمان .104پالک.نرسیده به بزرگراه باقری.غربی196خ.تهرانپارس

4واحد.2طبقه.باوان
فناوری اطالعات

66470175محمدحسن کشانی1شعبه - فروغ دانش 2215
کوچه وحید -خیابان فخر رازی-مقابل دانشگاه تهران -میدان انقالب 

15واحد  - 8طبقه -82پالک - نظری 
صنایع دریایی

66470175محمدحسن کشانی1شعبه - فروغ دانش 2216
کوچه وحید -خیابان فخر رازی-مقابل دانشگاه تهران -میدان انقالب 

15واحد  - 8طبقه -82پالک - نظری 
فناوری اطالعات

26500573رباب یار محمدیتجلی2217
 ط 753رودبارقصران فشم جنب کتابخانه عمومی شهید حسن حسینی پ

زیرزمین
صنایع پوشاک

26500573رباب یار محمدیتجلی2218
 ط 753رودبارقصران فشم جنب کتابخانه عمومی شهید حسن حسینی پ

زیرزمین
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

صنایع پوشاک24لویزان خ شیان خ سخن سوم پ22935235زهرا فرهادیجامعه گلها2219

عمران7 واحد 5میدان انقالب ضلع  جنوبشرقی پ 66499517جالل خانمحمدیکانون دانش2220

امور مالی و بازرگانی7 واحد 5میدان انقالب ضلع  جنوبشرقی پ 66499517جالل خانمحمدیکانون دانش2221

خدمات آموزشی7 واحد 5میدان انقالب ضلع  جنوبشرقی پ 66499517جالل خانمحمدیکانون دانش2222

فناوری اطالعات7 واحد 5میدان انقالب ضلع  جنوبشرقی پ 66499517جالل خانمحمدیکانون دانش2223

گردشگری7 واحد 5میدان انقالب ضلع  جنوبشرقی پ 66499517جالل خانمحمدیکانون دانش2224

ساختمان7 واحد 5میدان انقالب ضلع  جنوبشرقی پ 66499517جالل خانمحمدیکانون دانش2225

معماری7 واحد 5میدان انقالب ضلع  جنوبشرقی پ 66499517جالل خانمحمدیکانون دانش2226



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

صنایع پوشاکطبقه اول5هفت تیر خ شهرود پالک 88315309سوسن بیگلریشرکت طرح دیباگران ایرانیان2227

(دوختهای سنتی)صنایع دستی طبقه اول5هفت تیر خ شهرود پالک 88315309سوسن بیگلریشرکت طرح دیباگران ایرانیان2228

عمران2 غربی پ 200 نبش 196تهرانپارس اتوبان باقری باالتر از تقاطع 77881519لیال عنایتاندیش گستر2229

مدیریت صنایع2 غربی پ 200 نبش 196تهرانپارس اتوبان باقری باالتر از تقاطع 77881519لیال عنایتاندیش گستر2230

اموراداری2 غربی پ 200 نبش 196تهرانپارس اتوبان باقری باالتر از تقاطع 77881519لیال عنایتاندیش گستر2231

امور مالی و بازرگانی2 غربی پ 200 نبش 196تهرانپارس اتوبان باقری باالتر از تقاطع 77881519لیال عنایتاندیش گستر2232

خدمات آموزشی2 غربی پ 200 نبش 196تهرانپارس اتوبان باقری باالتر از تقاطع 77881519لیال عنایتاندیش گستر2233

فناوری اطالعات2 غربی پ 200 نبش 196تهرانپارس اتوبان باقری باالتر از تقاطع 77881519لیال عنایتاندیش گستر2234

گردشگری2 غربی پ 200 نبش 196تهرانپارس اتوبان باقری باالتر از تقاطع 77881519لیال عنایتاندیش گستر2235

معماری2 غربی پ 200 نبش 196تهرانپارس اتوبان باقری باالتر از تقاطع 77881519لیال عنایتاندیش گستر2236

88799573سیمین فرهمند رِئوف۲تامیال 2237
خیابان ولیعصر نبش دکتر فاطمی ساختمان افتخاری شماره یک پالک 

٣۷طبقه اول واحد۱۹۴۸
صنایع پوشاک

تکنولوژی فرهنگی3و2ط 79پالک (شهیدموسوی) تیر خ بختیاری7میدان 88820026فرشید ذوالفقاری656شرکت تعاونی تصویرسازان 2238

خدمات آموزشی3و2ط 79پالک (شهیدموسوی) تیر خ بختیاری7میدان 88820026فرشید ذوالفقاری656شرکت تعاونی تصویرسازان 2239

فناوری اطالعات3و2ط 79پالک (شهیدموسوی) تیر خ بختیاری7میدان 88820026فرشید ذوالفقاری656شرکت تعاونی تصویرسازان 2240

هنرهای تجسمی3و2ط 79پالک (شهیدموسوی) تیر خ بختیاری7میدان 88820026فرشید ذوالفقاری656شرکت تعاونی تصویرسازان 2241

هنرهای نمایشی3و2ط 79پالک (شهیدموسوی) تیر خ بختیاری7میدان 88820026فرشید ذوالفقاری656شرکت تعاونی تصویرسازان 2242



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

بهداشت و ایمنی3و2ط 79پالک (شهیدموسوی) تیر خ بختیاری7میدان 88820026فرشید ذوالفقاری656شرکت تعاونی تصویرسازان 2243

22534157زهرا زهره وندزندی2244
بزرگراه رسالت خ بنی هاشم نرسیده به میدان بنی هاشم ک 

42شهیدحمیدصالحی پ
صنایع پوشاک

22534157زهرا زهره وندزندی2245
بزرگراه رسالت خ بنی هاشم نرسیده به میدان بنی هاشم ک 

42شهیدحمیدصالحی پ
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

22324641بهزاد دودانگهعلم آذین2246
-ساختمان اربان-بین نیلوفر وزارع-خ امیرنیا-بعد از پل گلزار-میدان هروی

2واحد -2 ط 
فناوری اطالعات

الکترونیکطبقه دوم و سوم . 37پالک . کوچه قایم مقام. ابتدای ازادی. میدان انقالب66903168فاطمه محمد بیگیتهران پایتخت2247

برقطبقه دوم و سوم . 37پالک . کوچه قایم مقام. ابتدای ازادی. میدان انقالب66903168فاطمه محمد بیگیتهران پایتخت2248

تاسیساتطبقه دوم و سوم . 37پالک . کوچه قایم مقام. ابتدای ازادی. میدان انقالب66903168فاطمه محمد بیگیتهران پایتخت2249

فناوری ارتباطاتطبقه دوم و سوم . 37پالک . کوچه قایم مقام. ابتدای ازادی. میدان انقالب66903168فاطمه محمد بیگیتهران پایتخت2250

امور مالی و بازرگانیطبقه دوم و سوم . 37پالک . کوچه قایم مقام. ابتدای ازادی. میدان انقالب66903168فاطمه محمد بیگیتهران پایتخت2251

خدمات آموزشیطبقه دوم و سوم . 37پالک . کوچه قایم مقام. ابتدای ازادی. میدان انقالب66903168فاطمه محمد بیگیتهران پایتخت2252

فناوری اطالعاتطبقه دوم و سوم . 37پالک . کوچه قایم مقام. ابتدای ازادی. میدان انقالب66903168فاطمه محمد بیگیتهران پایتخت2253

گردشگریطبقه دوم و سوم . 37پالک . کوچه قایم مقام. ابتدای ازادی. میدان انقالب66903168فاطمه محمد بیگیتهران پایتخت2254

هتلداریطبقه دوم و سوم . 37پالک . کوچه قایم مقام. ابتدای ازادی. میدان انقالب66903168فاطمه محمد بیگیتهران پایتخت2255

صنایع پوشاک27بزرگراه رسالت خ بنی هاشم ک ولی زاده پ 22508000فرشته دهقانی سانیچسرآمدهنر2256

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 27بزرگراه رسالت خ بنی هاشم ک ولی زاده پ 22508000فرشته دهقانی سانیچسرآمدهنر2257

صنایع پوشاک10شرقی پ2تهرانپارس حکیمیه خ خرم خ گلریز گلریز77315571فاطمه موسوی ملهسمیه2258
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(دوختهای سنتی)صنایع دستی 10شرقی پ2تهرانپارس حکیمیه خ خرم خ گلریز گلریز77315571فاطمه موسوی ملهسمیه2259

فرش10شرقی پ2تهرانپارس حکیمیه خ خرم خ گلریز گلریز77315571فاطمه موسوی ملهسمیه2260

مراقبت و زیبایی40پالک - کوچه گلها - خیابان ولیعصر - شهریار 65224032پری عقیل لوماهان شهریار2261

الکترونیک٦٦خیابان ولیعصر روبروی مترو جهاد ساختمان شماره یک واحد88481090فاطمه خسروی فرپیوند داده ها2262

برق٦٦خیابان ولیعصر روبروی مترو جهاد ساختمان شماره یک واحد88481090فاطمه خسروی فرپیوند داده ها2263

تاسیسات٦٦خیابان ولیعصر روبروی مترو جهاد ساختمان شماره یک واحد88481090فاطمه خسروی فرپیوند داده ها2264

صنایع چوب٦٦خیابان ولیعصر روبروی مترو جهاد ساختمان شماره یک واحد88481090فاطمه خسروی فرپیوند داده ها2265

فناوری اطالعات٦٦خیابان ولیعصر روبروی مترو جهاد ساختمان شماره یک واحد88481090فاطمه خسروی فرپیوند داده ها2266

امور مالی و بازرگانی ط منفی25خ افریقا چهاراه جهان کودک ک کمان پ 88665525امیرعباس تقی پورشرکت علمی و فرهنگی فیلم تهران2267

فناوری اطالعات ط منفی25خ افریقا چهاراه جهان کودک ک کمان پ 88665525امیرعباس تقی پورشرکت علمی و فرهنگی فیلم تهران2268

هنرهای نمایشی ط منفی25خ افریقا چهاراه جهان کودک ک کمان پ 88665525امیرعباس تقی پورشرکت علمی و فرهنگی فیلم تهران2269

فناوری اطالعات-1 طبقه8خیابان کریمخان زند خ نجات الهی شمالی کوچه زبر جد پالک 88801727خدایار جلیلونددانش پرداز2270

امور مالی و بازرگانی2خ پیروزی چهار صد دستگاه جنب بنگاه ابیانهپ33797196فاطمه احمدوند2سرزمین پارت2271

فناوری اطالعات2خ پیروزی چهار صد دستگاه جنب بنگاه ابیانهپ33797196فاطمه احمدوند2سرزمین پارت2272

هنرهای تجسمی2خ پیروزی چهار صد دستگاه جنب بنگاه ابیانهپ33797196فاطمه احمدوند2سرزمین پارت2273

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 2خ پیروزی چهار صد دستگاه جنب بنگاه ابیانهپ33797196فاطمه احمدوند2سرزمین پارت2274

66567087مصطفی کریمی سنجریفرمهرگان2275
 36پالک- خیابان فرصت شیرازی- ابتدای کارگرشمالی- میدان انقالب

3طبقه 
صنایع خودرو

66567087مصطفی کریمی سنجریفرمهرگان2276
 36پالک- خیابان فرصت شیرازی- ابتدای کارگرشمالی- میدان انقالب

3طبقه 
مدیریت صنایع



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

66567087مصطفی کریمی سنجریفرمهرگان2277
 36پالک- خیابان فرصت شیرازی- ابتدای کارگرشمالی- میدان انقالب

3طبقه 
اموراداری

66567087مصطفی کریمی سنجریفرمهرگان2278
 36پالک- خیابان فرصت شیرازی- ابتدای کارگرشمالی- میدان انقالب

3طبقه 
امور مالی و بازرگانی

66567087مصطفی کریمی سنجریفرمهرگان2279
 36پالک- خیابان فرصت شیرازی- ابتدای کارگرشمالی- میدان انقالب

3طبقه 
خدمات آموزشی

66567087مصطفی کریمی سنجریفرمهرگان2280
 36پالک- خیابان فرصت شیرازی- ابتدای کارگرشمالی- میدان انقالب

3طبقه 
فناوری اطالعات

صنایع دریایی2 واحد18 پ18خ ولیعصر نرسیده به م ونک خ88876426محمدحسن کشانیفروغ دانش2281

عمران2 واحد18 پ18خ ولیعصر نرسیده به م ونک خ88876426محمدحسن کشانیفروغ دانش2282

فناوری اطالعات2 واحد18 پ18خ ولیعصر نرسیده به م ونک خ88876426محمدحسن کشانیفروغ دانش2283

ساختمان2 واحد18 پ18خ ولیعصر نرسیده به م ونک خ88876426محمدحسن کشانیفروغ دانش2284

معماری2 واحد18 پ18خ ولیعصر نرسیده به م ونک خ88876426محمدحسن کشانیفروغ دانش2285

77899993امیرعباس رحیمی ورکیرسم نوین2286
 قدیم 32پ - نبش یونس احمدی- خ شهیداسالم پناه- میدان رسالت 

8واحد -( جدید11)
عمران

77899993امیرعباس رحیمی ورکیرسم نوین2287
 قدیم 32پ - نبش یونس احمدی- خ شهیداسالم پناه- میدان رسالت 

8واحد -( جدید11)
مکانیک

77899993امیرعباس رحیمی ورکیرسم نوین2288
 قدیم 32پ - نبش یونس احمدی- خ شهیداسالم پناه- میدان رسالت 

8واحد -( جدید11)
فناوری اطالعات

77899993امیرعباس رحیمی ورکیرسم نوین2289
 قدیم 32پ - نبش یونس احمدی- خ شهیداسالم پناه- میدان رسالت 

8واحد -( جدید11)
گردشگری

77899993امیرعباس رحیمی ورکیرسم نوین2290
 قدیم 32پ - نبش یونس احمدی- خ شهیداسالم پناه- میدان رسالت 

8واحد -( جدید11)
ساختمان

77899993امیرعباس رحیمی ورکیرسم نوین2291
 قدیم 32پ - نبش یونس احمدی- خ شهیداسالم پناه- میدان رسالت 

8واحد -( جدید11)
معماری

خدمات آموزشی3 زنگ68میدان هروی خ موسوی شرقی پ 22952346سید محمد رضا رضویگوهرین2292

فناوری اطالعات3 زنگ68میدان هروی خ موسوی شرقی پ 22952346سید محمد رضا رضویگوهرین2293

گردشگری3 زنگ68میدان هروی خ موسوی شرقی پ 22952346سید محمد رضا رضویگوهرین2294

هنرهای نمایشی3 زنگ68میدان هروی خ موسوی شرقی پ 22952346سید محمد رضا رضویگوهرین2295

66936565محمد حسین دهقانیکاخ دانش2296
میدان انقالب مقابل سینمای مرکزی جنب مترو انقالب ساختمان صفوی 

10 شماره 3 طبقه 2پ 
عمران
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66936565محمد حسین دهقانیکاخ دانش2297
میدان انقالب مقابل سینمای مرکزی جنب مترو انقالب ساختمان صفوی 

10 شماره 3 طبقه 2پ 
مکانیک

66936565محمد حسین دهقانیکاخ دانش2298
میدان انقالب مقابل سینمای مرکزی جنب مترو انقالب ساختمان صفوی 

10 شماره 3 طبقه 2پ 
فناوری اطالعات

امور مالی و بازرگانی2 واحد2 ط 425میدان رسالت ، خیابان هنگام ، پالک77276368عامره گرجی سینکیملی فنون2299

فناوری اطالعات2 واحد2 ط 425میدان رسالت ، خیابان هنگام ، پالک77276368عامره گرجی سینکیملی فنون2300

معماری2 واحد2 ط 425میدان رسالت ، خیابان هنگام ، پالک77276368عامره گرجی سینکیملی فنون2301

صنایع پوشاک7 پ3پاسداران لویزان جنب بانک صادرات گلزار 22957549پروین  اسالمیوصال2302

فناوری اطالعاتط همکف- 1/4پ -نگارستان نهم-بلوار نور-حکیمیه9126102917محسن داودآبادیحکیمیه2303

عمران1 واحد 48نیاوران خ مقدمی خ نیری ساختمان مینا شماره 22731117غزال راهبنقش بهار2304

هنرهای تجسمی1 واحد 48نیاوران خ مقدمی خ نیری ساختمان مینا شماره 22731117غزال راهبنقش بهار2305

معماری1 واحد 48نیاوران خ مقدمی خ نیری ساختمان مینا شماره 22731117غزال راهبنقش بهار2306

فناوری اطالعات16پ -ک شهدا-خ قائم مقام فراهانی2184205111مهدی امیریموسسه آموزش و پژوهش همکاران سیستم2307

برق10 واحد 3 ط 13خ ویال پ 88918978حمیدرضا محمد زادهعمران پویا2308

عمران10 واحد 3 ط 13خ ویال پ 88918978حمیدرضا محمد زادهعمران پویا2309

فناوری اطالعات10 واحد 3 ط 13خ ویال پ 88918978حمیدرضا محمد زادهعمران پویا2310

معماری10 واحد 3 ط 13خ ویال پ 88918978حمیدرضا محمد زادهعمران پویا2311

خدمات آموزشی طاول4سیدخندان شریعتی خ خواجه عبداله انصاری داخل کوچه پنجم پ22851025سودابه سیاح مقدمبهرنگ2312

صنایع پوشاک طاول4سیدخندان شریعتی خ خواجه عبداله انصاری داخل کوچه پنجم پ22851025سودابه سیاح مقدمبهرنگ2313

فناوری اطالعات طاول4سیدخندان شریعتی خ خواجه عبداله انصاری داخل کوچه پنجم پ22851025سودابه سیاح مقدمبهرنگ2314
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گردشگری طاول4سیدخندان شریعتی خ خواجه عبداله انصاری داخل کوچه پنجم پ22851025سودابه سیاح مقدمبهرنگ2315

مراقبت و زیبایی طاول4سیدخندان شریعتی خ خواجه عبداله انصاری داخل کوچه پنجم پ22851025سودابه سیاح مقدمبهرنگ2316

هنرهای تجسمی طاول4سیدخندان شریعتی خ خواجه عبداله انصاری داخل کوچه پنجم پ22851025سودابه سیاح مقدمبهرنگ2317

بهداشت و ایمنی طاول4سیدخندان شریعتی خ خواجه عبداله انصاری داخل کوچه پنجم پ22851025سودابه سیاح مقدمبهرنگ2318

مراقبت و زیبایی ط همکف45کوی الهیه خ گلنار پ22048191مریم دهقانیسیب سرخ2319

صنایع پوشاک ط اول84خ شریعتی خ بهار شیراز پ77530818مینو جعفریولگا2320

77330906ویدا عیالنیراه علم 2321
 شرقی یا شهید 206میدان شاهد باالتر از میدان نبش خ - تهرانپارس 

 طبقه دوم آموزشگا4 واحد 330خبازی پالک 
امور مالی و بازرگانی

77330906ویدا عیالنیراه علم 2322
 شرقی یا شهید 206میدان شاهد باالتر از میدان نبش خ - تهرانپارس 

 طبقه دوم آموزشگا4 واحد 330خبازی پالک 
فناوری اطالعات

خدمات آموزشی زنگ تک1 واحد 4میدان تجریش خ ولی عصر کوچه سعدی پ22721700سارا سادات ابوالقاسمی2ابوالقاسمی 2323

صنایع پوشاک زنگ تک1 واحد 4میدان تجریش خ ولی عصر کوچه سعدی پ22721700سارا سادات ابوالقاسمی2ابوالقاسمی 2324

فناوری اطالعات زنگ تک1 واحد 4میدان تجریش خ ولی عصر کوچه سعدی پ22721700سارا سادات ابوالقاسمی2ابوالقاسمی 2325

مراقبت و زیبایی زنگ تک1 واحد 4میدان تجریش خ ولی عصر کوچه سعدی پ22721700سارا سادات ابوالقاسمی2ابوالقاسمی 2326

هنرهای نمایشی زنگ تک1 واحد 4میدان تجریش خ ولی عصر کوچه سعدی پ22721700سارا سادات ابوالقاسمی2ابوالقاسمی 2327

(دوختهای سنتی)صنایع دستی  زنگ تک1 واحد 4میدان تجریش خ ولی عصر کوچه سعدی پ22721700سارا سادات ابوالقاسمی2ابوالقاسمی 2328

عمران5واحد  - 2پالک - نبش بن بست اول - خ شقاقی - پل سیدخندان 22888865علیرضا شفی زادهخانه معماری2329
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ساختمان5واحد  - 2پالک - نبش بن بست اول - خ شقاقی - پل سیدخندان 22888865علیرضا شفی زادهخانه معماری2330

معماری5واحد  - 2پالک - نبش بن بست اول - خ شقاقی - پل سیدخندان 22888865علیرضا شفی زادهخانه معماری2331

22852409علی اصغر رهنمافردرهنمافرد2332
خیابان شریعتی باالتر از پل سیدخندان روبروی پارک شریعتی کوچه پیروز 

16 واحد 45پالک 
امور مالی و بازرگانی

22852409علی اصغر رهنمافردرهنمافرد2333
خیابان شریعتی باالتر از پل سیدخندان روبروی پارک شریعتی کوچه پیروز 

16 واحد 45پالک 
فناوری اطالعات

88704333اکرم پاک نژادپاک نژاد2334
 جنب بانک 18 و 16خ سید جمال الدین اسدآبادی خ یوسف آباد بین خ 

9 واحد 3 ط148ملی پ
مراقبت و زیبایی

55975142سید علی واحدآموزندگان2335
ری خ فداییان اسالم نرسیده به میدان شهرری جنب مسجد فیروزآبادی 

82پ
صنایع خودرو

55975142سید علی واحدآموزندگان2336
ری خ فداییان اسالم نرسیده به میدان شهرری جنب مسجد فیروزآبادی 

82پ
برق

55975142سید علی واحدآموزندگان2337
ری خ فداییان اسالم نرسیده به میدان شهرری جنب مسجد فیروزآبادی 

82پ
کنترل و ابزار دقیق

55975142سید علی واحدآموزندگان2338
ری خ فداییان اسالم نرسیده به میدان شهرری جنب مسجد فیروزآبادی 

82پ
مکانیک

55975142سید علی واحدآموزندگان2339
ری خ فداییان اسالم نرسیده به میدان شهرری جنب مسجد فیروزآبادی 

82پ
فناوری اطالعات

55975142سید علی واحدآموزندگان2340
ری خ فداییان اسالم نرسیده به میدان شهرری جنب مسجد فیروزآبادی 

82پ
گردشگری

55975142سید علی واحدآموزندگان2341
ری خ فداییان اسالم نرسیده به میدان شهرری جنب مسجد فیروزآبادی 

82پ
ساختمان

55975142سید علی واحدآموزندگان2342
ری خ فداییان اسالم نرسیده به میدان شهرری جنب مسجد فیروزآبادی 

82پ
معماری

صنایع پوشاک2ط4 شرقی پ3ابتدای خ بهشتی خ اندیشه884031184مژده رسولیخانه آفتاب2343

فناوری اطالعات2ط4 شرقی پ3ابتدای خ بهشتی خ اندیشه884031184مژده رسولیخانه آفتاب2344

مراقبت و زیبایی2ط4 شرقی پ3ابتدای خ بهشتی خ اندیشه884031184مژده رسولیخانه آفتاب2345

صنایع پوشاک231واحد-51پالک-خ کرمان جنوبی-بزرگراه رسالت22336081مریم زیادخانی قاسمیتن گل2346
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امور مالی و بازرگانی26سیدخندان سهروردی شمالی خیابان موزه پالک 88735845محمدعلی شاهیشرکت تعاونی عصرشبکه پایا2347

فناوری اطالعات26سیدخندان سهروردی شمالی خیابان موزه پالک 88735845محمدعلی شاهیشرکت تعاونی عصرشبکه پایا2348

مراقبت و زیبایی113زعفرانیه انتهای آصف پ22438151اقدس نصرتی امینآوای مهتاب2349

صنایع پوشاک15شمیران خ برادران واعظی خ حکمت ک ش محسن کریمی پ22208898فاطمه قمری رادابریشم طالیی2350

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 15شمیران خ برادران واعظی خ حکمت ک ش محسن کریمی پ22208898فاطمه قمری رادابریشم طالیی2351

77808166منصوره فرزعلیانسیمانگار 2352
پ -جنب بانک مسکن -م الغدیر - خیابان هنگام - تهران م رسالت 

2ط -320/2
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی2 ط4خ کریم خان خ ویال  ک شهید اردشیر بن بست شادی پ88804955مژگان نیازییسنا2353

88787608صغری مقدسی2پاکرو2354
 ط 4اجه نصسر طوسی ک بن بست شهرستانی پ. انتهای خ طالقانی خ

2اول واحد
مراقبت و زیبایی

امور مالی و بازرگانی1 ط440 پ 10 نبش بهستان 6پاسداران روبروی پادگان 22580411زهره امینیپگاه نوین2355

فناوری اطالعات1 ط440 پ 10 نبش بهستان 6پاسداران روبروی پادگان 22580411زهره امینیپگاه نوین2356

مراقبت و زیبایی1 ط440 پ 10 نبش بهستان 6پاسداران روبروی پادگان 22580411زهره امینیپگاه نوین2357

هنرهای تجسمی1 ط440 پ 10 نبش بهستان 6پاسداران روبروی پادگان 22580411زهره امینیپگاه نوین2358

هنرهای نمایشی1 ط440 پ 10 نبش بهستان 6پاسداران روبروی پادگان 22580411زهره امینیپگاه نوین2359

امور مالی و بازرگانی24سهروردی شمالی نرسیده به خرمشهر ک شریف پ 88767582علی محمد سلطانیروزنه دانش آیندگان2360

فناوری اطالعات24سهروردی شمالی نرسیده به خرمشهر ک شریف پ 88767582علی محمد سلطانیروزنه دانش آیندگان2361

صنایع پوشاک56تهرانپارس فلکه دوم خ فرجام شرقی چهارراه عادل پ77731848محبوبه سعیدی مقدمایران زمین فرد2362
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(دوختهای سنتی)صنایع دستی 56تهرانپارس فلکه دوم خ فرجام شرقی چهارراه عادل پ77731848محبوبه سعیدی مقدمایران زمین فرد2363

22394997فاطمه جاللونداسوه زمان2364
 واحد 16خ شریعتی باالتر از مترو قیطریه باالتر از بلوار صبا کوچه عاج پ 

6
صنایع خودرو

22394997فاطمه جاللونداسوه زمان2365
 واحد 16خ شریعتی باالتر از مترو قیطریه باالتر از بلوار صبا کوچه عاج پ 

6
صنایع دریایی

22394997فاطمه جاللونداسوه زمان2366
 واحد 16خ شریعتی باالتر از مترو قیطریه باالتر از بلوار صبا کوچه عاج پ 

6
عمران

22394997فاطمه جاللونداسوه زمان2367
 واحد 16خ شریعتی باالتر از مترو قیطریه باالتر از بلوار صبا کوچه عاج پ 

6
فناوری ارتباطات

22394997فاطمه جاللونداسوه زمان2368
 واحد 16خ شریعتی باالتر از مترو قیطریه باالتر از بلوار صبا کوچه عاج پ 

6
اموراداری

22394997فاطمه جاللونداسوه زمان2369
 واحد 16خ شریعتی باالتر از مترو قیطریه باالتر از بلوار صبا کوچه عاج پ 

6
امور مالی و بازرگانی

22394997فاطمه جاللونداسوه زمان2370
 واحد 16خ شریعتی باالتر از مترو قیطریه باالتر از بلوار صبا کوچه عاج پ 

6
فناوری اطالعات

22394997فاطمه جاللونداسوه زمان2371
 واحد 16خ شریعتی باالتر از مترو قیطریه باالتر از بلوار صبا کوچه عاج پ 

6
هنرهای تجسمی

22394997فاطمه جاللونداسوه زمان2372
 واحد 16خ شریعتی باالتر از مترو قیطریه باالتر از بلوار صبا کوچه عاج پ 

6
هنرهای نمایشی

مراقبت و زیبایی23شریعتی خ دولت ک حسینیه سختمان پزشکان نرگس ط چهارم واحد22578158پریوش رجاییونوس2373

77966626عاتکه نورانیوطن2374
فلکه دوم  خ امینیازهدی نرسیده یه م هنر خ امیر شرقی مسجدامیرالمونین 

176پ
صنایع پوشاک

77076067سیمین مومنی افجدیتندیس برتر2375
 385شرقی پالک 206باالتر از فلکه سوم تهران پارس نبش خ 

6واحد2طبقه
صنایع پوشاک

77076067سیمین مومنی افجدیتندیس برتر2376
 385شرقی پالک 206باالتر از فلکه سوم تهران پارس نبش خ 

6واحد2طبقه
هنرهای تزئینی

77076067سیمین مومنی افجدیتندیس برتر2377
 385شرقی پالک 206باالتر از فلکه سوم تهران پارس نبش خ 

6واحد2طبقه
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

(بافت)صنایع دستی 1- واحد84خ فرجام شرقی بین گلشن وعادل پ77720579سعیده السادات مجیب زادههنرشیوا2378
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صنایع پوشاک1- واحد84خ فرجام شرقی بین گلشن وعادل پ77720579سعیده السادات مجیب زادههنرشیوا2379

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 1- واحد84خ فرجام شرقی بین گلشن وعادل پ77720579سعیده السادات مجیب زادههنرشیوا2380

فرش1- واحد84خ فرجام شرقی بین گلشن وعادل پ77720579سعیده السادات مجیب زادههنرشیوا2381

مراقبت و زیبایی1واحد . طبقه سوم.370پلتک . بلوار کشاورز، نرسیده به خیابان قریب66570520وصال دولت آبادیگنج2382

صنایع پوشاک1 واحد 73خ فرجام شرقی خ باغدار نیا پ 77887176مرجان فرجی پورفرجی2383

صنایع پوشاک10 واحد 183 پ 154تهرانپارس خ رشید نبش 77718144زهرا ابوالمعالی الحسینیبیکرانه2384

صنایع پوشاک118تهران پارس خ سراج خ اردیبهشت شهید طباطبائی کمالی پ 77389722فاطمه خوش روکسمائیسرای اقاقیا2385

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 118تهران پارس خ سراج خ اردیبهشت شهید طباطبائی کمالی پ 77389722فاطمه خوش روکسمائیسرای اقاقیا2386

77442123جواد مسلمیرسالت2387
 مکان توسط بازرس مرکز تایید 96/11/28در تاریخ  )در حال تغییر مکان 

(شده است 
مراقبت و زیبایی

77873082قیصر بهلولیآرین بانو2388
شرقی خ رحیمی طاری بین سجده ۱۸۲تهرانپارس ببن فلکه دوم و سوم خ 

٣٦ای ومظفری پالک 
صنایع غذایی

77873082قیصر بهلولیآرین بانو2389
شرقی خ رحیمی طاری بین سجده ۱۸۲تهرانپارس ببن فلکه دوم و سوم خ 

٣٦ای ومظفری پالک 
صنایع پوشاک

77873082قیصر بهلولیآرین بانو2390
شرقی خ رحیمی طاری بین سجده ۱۸۲تهرانپارس ببن فلکه دوم و سوم خ 

٣٦ای ومظفری پالک 
مراقبت و زیبایی

77873082قیصر بهلولیآرین بانو2391
شرقی خ رحیمی طاری بین سجده ۱۸۲تهرانپارس ببن فلکه دوم و سوم خ 

٣٦ای ومظفری پالک 
هنرهای تزئینی

77873082قیصر بهلولیآرین بانو2392
شرقی خ رحیمی طاری بین سجده ۱۸۲تهرانپارس ببن فلکه دوم و سوم خ 

٣٦ای ومظفری پالک 
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

77873082قیصر بهلولیآرین بانو2393
شرقی خ رحیمی طاری بین سجده ۱۸۲تهرانپارس ببن فلکه دوم و سوم خ 

٣٦ای ومظفری پالک 
خدمات تغذیه ای

(بافت)صنایع دستی 1 ط 3ضلع جنوب غربی م هفت حوض کوچه عظیمی نیا پ 77924509اکرم زاهدی2شایگان2394

صنایع پوشاک1 ط 3ضلع جنوب غربی م هفت حوض کوچه عظیمی نیا پ 77924509اکرم زاهدی2شایگان2395

(چرم‘شیشه‘سنگ‘چاپ‘سفال‘فلز‘چوب)صنایع دستی1 ط 3ضلع جنوب غربی م هفت حوض کوچه عظیمی نیا پ 77924509اکرم زاهدی2شایگان2396
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(دوختهای سنتی)صنایع دستی 1 ط 3ضلع جنوب غربی م هفت حوض کوچه عظیمی نیا پ 77924509اکرم زاهدی2شایگان2397

مراقبت و زیبایی7 واحد3خ جردن ک نور انتهای کوچه مجتمع رز ط9125154492گیسو طیبیزیبایی طالیی2398

صنایع پوشاک236رسالت خ هنگام خ ابوذر غفاری پ 77201091منصوره شیرزادفرهنر اریس2399

77794853افسر حقیبانو حقی2400
متری ولیعصر 20(امین)تهرانپارس چهاراه اشراق خ جشنواره خ زاهدی 

6ط دوم واحد 9پ
صنایع پوشاک

صنایع پوشاک9 واحد27م فاطمی ابتدای خ شهید گمنام پ88972570شهناز جوادیجوادی2401

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 9 واحد27م فاطمی ابتدای خ شهید گمنام پ88972570شهناز جوادیجوادی2402

77042636جواهر قره مادانیپاکدل2403
غربی کوچه آقابزرگی 216تهرانپارس بین اتوبان باقری واردیبهشت خ 

 طبقه اول99پ
صنایع پوشاک

خدمات آموزشی49خ لویزان خ تجرلو سخن سوم پالک22935235فاطمه جعفرپوردوپیه آبادکیمیا دوخت 2404

صنایع پوشاک49خ لویزان خ تجرلو سخن سوم پالک22935235فاطمه جعفرپوردوپیه آبادکیمیا دوخت 2405

هنرهای تجسمی49خ لویزان خ تجرلو سخن سوم پالک22935235فاطمه جعفرپوردوپیه آبادکیمیا دوخت 2406

بهداشت و ایمنی49خ لویزان خ تجرلو سخن سوم پالک22935235فاطمه جعفرپوردوپیه آبادکیمیا دوخت 2407

(چرم‘شیشه‘سنگ‘چاپ‘سفال‘فلز‘چوب)صنایع دستی49خ لویزان خ تجرلو سخن سوم پالک22935235فاطمه جعفرپوردوپیه آبادکیمیا دوخت 2408

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 49خ لویزان خ تجرلو سخن سوم پالک22935235فاطمه جعفرپوردوپیه آبادکیمیا دوخت 2409

خدمات تغذیه ای49خ لویزان خ تجرلو سخن سوم پالک22935235فاطمه جعفرپوردوپیه آبادکیمیا دوخت 2410

صنایع پوشاک2واحد5خ ولیعصر خ فرشته خ تختی کوی دوم تختی پ22020118معصومه بیگم شبیریرهگشا2411

هنرهای تزئینی2واحد5خ ولیعصر خ فرشته خ تختی کوی دوم تختی پ22020118معصومه بیگم شبیریرهگشا2412

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 2واحد5خ ولیعصر خ فرشته خ تختی کوی دوم تختی پ22020118معصومه بیگم شبیریرهگشا2413

76292070فاطمه عماد مروستیعماد فارس2414
مجتمع پایگاه انقالب -فروردین شمالی-میدان عدالت-1فاز-پردیس

3واحد2بلوک
صنایع پوشاک

76292070فاطمه عماد مروستیعماد فارس2415
مجتمع پایگاه انقالب -فروردین شمالی-میدان عدالت-1فاز-پردیس

3واحد2بلوک
خدمات تغذیه ای

عمران14میدان رسالت خ هنگام پالک 77210520رضا کرهرودیمجتمع فنی ایرانیان منادی توسعه2416

اموراداری14میدان رسالت خ هنگام پالک 77210520رضا کرهرودیمجتمع فنی ایرانیان منادی توسعه2417

امور مالی و بازرگانی14میدان رسالت خ هنگام پالک 77210520رضا کرهرودیمجتمع فنی ایرانیان منادی توسعه2418

خدمات آموزشی14میدان رسالت خ هنگام پالک 77210520رضا کرهرودیمجتمع فنی ایرانیان منادی توسعه2419
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(بافت)صنایع دستی 14میدان رسالت خ هنگام پالک 77210520رضا کرهرودیمجتمع فنی ایرانیان منادی توسعه2420

طال و جواهرسازی14میدان رسالت خ هنگام پالک 77210520رضا کرهرودیمجتمع فنی ایرانیان منادی توسعه2421

فناوری اطالعات14میدان رسالت خ هنگام پالک 77210520رضا کرهرودیمجتمع فنی ایرانیان منادی توسعه2422

گردشگری14میدان رسالت خ هنگام پالک 77210520رضا کرهرودیمجتمع فنی ایرانیان منادی توسعه2423

بهداشت و ایمنی14میدان رسالت خ هنگام پالک 77210520رضا کرهرودیمجتمع فنی ایرانیان منادی توسعه2424

(چرم‘شیشه‘سنگ‘چاپ‘سفال‘فلز‘چوب)صنایع دستی14میدان رسالت خ هنگام پالک 77210520رضا کرهرودیمجتمع فنی ایرانیان منادی توسعه2425

فرش14میدان رسالت خ هنگام پالک 77210520رضا کرهرودیمجتمع فنی ایرانیان منادی توسعه2426

صنایع پوشاک14 واحد34خ زرتشت غربی ساختمان زرتشت مقابل بانک پاسارگاد پ88978809فاطمه یوسفیملکه هنر2427

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 14 واحد34خ زرتشت غربی ساختمان زرتشت مقابل بانک پاسارگاد پ88978809فاطمه یوسفیملکه هنر2428

صنایع پوشاک12 طسوم واحد 1تهرانپارس بلوارمطهری نبش هفتم مرکزی پ77370034زهرا سروری شادسروری2429

هنرهای تزئینی12 طسوم واحد 1تهرانپارس بلوارمطهری نبش هفتم مرکزی پ77370034زهرا سروری شادسروری2430

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 12 طسوم واحد 1تهرانپارس بلوارمطهری نبش هفتم مرکزی پ77370034زهرا سروری شادسروری2431

22851912صغری شیخ زاده جورشریگیلنار2432
خ شریعتی خ پاسداران خ شهیدعراقی زیرپل همت ک همیشه بهار شرقی 

3پ
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی1 ط اول واحد 64یوسف آباد نرسیده به فتحی شقاقی پ 88719246ماه تابان2433

صنایع پوشاک10 واحد 1 ط193فرجام شرقی بین چهارراه خاوران و ولیعصر ساختمان 77194180-فاطمه وجدانی طباطباییطباطبایی2434

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 10 واحد 1 ط193فرجام شرقی بین چهارراه خاوران و ولیعصر ساختمان 77194180-فاطمه وجدانی طباطباییطباطبایی2435

اموراداری29 معنوی پالک 35یوسف ابادجهان آرا 88025532ژاله خدایارمحمدی نژادشرکت متین رویان مهر 2436

امور مالی و بازرگانی29 معنوی پالک 35یوسف ابادجهان آرا 88025532ژاله خدایارمحمدی نژادشرکت متین رویان مهر 2437

خدمات آموزشی29 معنوی پالک 35یوسف ابادجهان آرا 88025532ژاله خدایارمحمدی نژادشرکت متین رویان مهر 2438

(بافت)صنایع دستی 29 معنوی پالک 35یوسف ابادجهان آرا 88025532ژاله خدایارمحمدی نژادشرکت متین رویان مهر 2439

مراقبت و زیبایی29 معنوی پالک 35یوسف ابادجهان آرا 88025532ژاله خدایارمحمدی نژادشرکت متین رویان مهر 2440

هنرهای تجسمی29 معنوی پالک 35یوسف ابادجهان آرا 88025532ژاله خدایارمحمدی نژادشرکت متین رویان مهر 2441
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بهداشت و ایمنی29 معنوی پالک 35یوسف ابادجهان آرا 88025532ژاله خدایارمحمدی نژادشرکت متین رویان مهر 2442

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 29 معنوی پالک 35یوسف ابادجهان آرا 88025532ژاله خدایارمحمدی نژادشرکت متین رویان مهر 2443

88435309ژاله محمد شمیرانیویرا2444
بزرگراه رسالت خ مجیدیه جنوبی جهان تربیت سابق ک شهیدمهدوی 

1 زنگ103پ
مراقبت و زیبایی

9121073327معصومه مولویرومینا فرد2445
 6 واحد90/1 غربی پ168تهرانپارس خ فرجام خ رشیدشمالی نبش 

ساختمان پرنس
مراقبت و زیبایی

77703454شهرزاد پازوکیدرج2446
207متری رسالت بین تقاطع رشید وتیرانداز روبروی شیرینی سرا پ45  

9واحد
صنایع پوشاک

مراقبت و زیبایینسرین معتمدیزیبا نگار2447

مراقبت و زیباییدر حال تغییر مکان22279058زهرا خلیل پوربیاضبیاض2448

77247394سارا طالع ماسولهآراد علم2449
جنب شیرینی . بین خیابان سراج و اتوبان باقری . خیابان فرجام . رسالت 

دستر. طبقه دو  . ۲۷۴پالک . پاگشا 
امور مالی و بازرگانی

77247394سارا طالع ماسولهآراد علم2450
جنب شیرینی . بین خیابان سراج و اتوبان باقری . خیابان فرجام . رسالت 

دستر. طبقه دو  . ۲۷۴پالک . پاگشا 
خدمات آموزشی

77247394سارا طالع ماسولهآراد علم2451
جنب شیرینی . بین خیابان سراج و اتوبان باقری . خیابان فرجام . رسالت 

دستر. طبقه دو  . ۲۷۴پالک . پاگشا 
فناوری اطالعات

77247394سارا طالع ماسولهآراد علم2452
جنب شیرینی . بین خیابان سراج و اتوبان باقری . خیابان فرجام . رسالت 

دستر. طبقه دو  . ۲۷۴پالک . پاگشا 
گردشگری

77247394سارا طالع ماسولهآراد علم2453
جنب شیرینی . بین خیابان سراج و اتوبان باقری . خیابان فرجام . رسالت 

دستر. طبقه دو  . ۲۷۴پالک . پاگشا 
هنرهای تجسمی

77247394سارا طالع ماسولهآراد علم2454
جنب شیرینی . بین خیابان سراج و اتوبان باقری . خیابان فرجام . رسالت 

دستر. طبقه دو  . ۲۷۴پالک . پاگشا 
بهداشت و ایمنی

9127795573اعظم واحدیدینا2455
 روبروی مسجدالزهرا ساختمان 2مینی سیتی شهرک شهیدمحالتی فاز

مجتمع فرهنگی یاس ط دوم
صنایع چوب



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

9127795573اعظم واحدیدینا2456
 روبروی مسجدالزهرا ساختمان 2مینی سیتی شهرک شهیدمحالتی فاز

مجتمع فرهنگی یاس ط دوم
صنایع پوشاک

9127795573اعظم واحدیدینا2457
 روبروی مسجدالزهرا ساختمان 2مینی سیتی شهرک شهیدمحالتی فاز

مجتمع فرهنگی یاس ط دوم
فناوری اطالعات

9127795573اعظم واحدیدینا2458
 روبروی مسجدالزهرا ساختمان 2مینی سیتی شهرک شهیدمحالتی فاز

مجتمع فرهنگی یاس ط دوم
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

9127795573اعظم واحدیدینا2459
 روبروی مسجدالزهرا ساختمان 2مینی سیتی شهرک شهیدمحالتی فاز

مجتمع فرهنگی یاس ط دوم
فرش

9127795573اعظم واحدیدینا2460
 روبروی مسجدالزهرا ساختمان 2مینی سیتی شهرک شهیدمحالتی فاز

مجتمع فرهنگی یاس ط دوم
معماری

مراقبت و زیبایی37باالتراز میدان ونک خیابان والی نژاد انتهای کوچه پ22038221غزاله حمیدیانساینا2461

مراقبت و زیبایی110شرقی خ رحیمی طاهری پ182تهرانپارس بین فلکه دوم وسوم خ 77878713مریم وینسایه ها2462

صنایع پوشاک(سابق241)201پاسداران خ اختیاریه نرسیده به میدان شماره 22541650اشرف دارابیجلوه2463

(دوختهای سنتی)صنایع دستی (سابق241)201پاسداران خ اختیاریه نرسیده به میدان شماره 22541650اشرف دارابیجلوه2464

صنایع پوشاک24خ ولیعصر باالتر از مسجد بالل نرسیده به پارک وی ک تورج پ2122041381زهرا لشکریلشکری2465

مراقبت و زیباییدرحال جابجایی22453955اکرم حمزه پوربیشمکر2466

77702712شیرین شمالی شئدیدالرا2467
تغییرمکان جهت ) ط همکف26فلکه دوم تهرانپارس ابتدای جشواره پ 

(جابجایی
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی887نارمک خ شهیدآیت بعدازچهارراه سرسبزپ9125370087بهجت سلطان پورگرگریهنرآرا2468

صنایع پوشاک1مینی سیتی جاده لشکرک ک شهید رزمندگان ط22457187طاهره عاشوریامیر بهادر2469
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مراقبت و زیبایی507پالک-به سمت میدان پروین- شرقی196خ-تهرانپارس77700214مریم سجادیاننار و نی2470

صنایع پوشاک21 واحد2جردن نبش خ عاطفی غربی ساختمان صبا ط912311460بهاره نجاتالماس نشان2471

مراقبت و زیبایی21 واحد2جردن نبش خ عاطفی غربی ساختمان صبا ط912311460بهاره نجاتالماس نشان2472

بهداشت و ایمنی21 واحد2جردن نبش خ عاطفی غربی ساختمان صبا ط912311460بهاره نجاتالماس نشان2473

مراقبت و زیباییمتری شمالی اول16متری گلستان 35جنت اباد مرکزی 46018075زهرا ناصریهما2474

مراقبت و زیبایی3ط11 واحد12شرقی پ 170تهرانپارس 77293065افسانه یگانهزیبای ماندگار2475

مراقبت و زیبایی ط دوم431خ امام خمینی بین نواب ورودکی پ66872116اکرم تقی زادهتقی زاده2476

صنایع پوشاک ط دوم1922خ شریعتی باالترازپل رومی ایستکاه رضایی پ22237354صدیقه معیری کاشانیمعیری2477

(دوختهای سنتی)صنایع دستی  ط دوم1922خ شریعتی باالترازپل رومی ایستکاه رضایی پ22237354صدیقه معیری کاشانیمعیری2478

مراقبت و زیبایی134پاسداران اختیاریه جنوبی نرسیده به مسجدصاحب الزمان پ 22566265نسرین رشوندرشوند2479

2188447458راضیه انصاریانیکتا سرا2480
شریعتی خ معلم خ اجاره دار نبش ک فرنگ نوری باالی بانک تجارت پ 

1 ط 7واحد 2
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیباییاول بیست متری الهیجانی پ (استادحسن بنا) زمجیدیه شمالی 22514473طاهره ضمیرینگاره2481

مراقبت و زیبایی۴۴٦شرقی پالک ۱۹٦(شاهد)فلکه سوم تهرانپارس میدان پروین یا 77427965زهره طبیبیپیوند2482

مراقبت و زیبایی2واحد1ط1میدان محسنی خ میرداماد خ بهروز کوچه سوم پ22923716غزل کمائیمیال نو2483

مراقبت و زیبایی ط اول302نظام آبادشمالی خ شهیدمحمود گا نبی جنب داروخانه پ77565732شراره دولتشاهیپیشگام2484

مراقبت و زیبایی187میرداماد روبروی برج آرین نبش شمس تبریزی شمالی پ22792713پریسا رخشانی مقدمآتیه هنر2485
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مراقبت و زیبایی8مجیدیه شمالی  م ملت  خ ریحانی  ک افتخار  پ9121939545طیبه مبارکیختن2486

22679455مریم نوروزی ورزانیآراپاد2487
 -3ط - 2پ -خ شهید هاشمی علیا -خ شهید علیرضا صالحی - چیذر

9واحد 
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی96اتوبان ارتش شهرک قائم نرسیده به کوی افتابگردان پ22469186پروین گل محمددهچانیروژان طالئی2488

مراقبت و زیبایی2 پ3میدان رسالت خ هنگام  تهران نو  خ شهید وار باز بن بست بنفشه 77448133اعظم افشاریفرفرزانه2489

مراقبت و زیبایی442 شرقی پ 196م پروین خ 77141121پروین سلیمی2چهره پردازان 2490

مراقبت و زیبایی1 ط126خ اسکندری شمالی تقاطع  تقاطع شباهنگ  پ66922758مهوش ابراهیمییاس گل2491

مراقبت و زیبایی1204خ شریعتی باالترازمیردامادپ22277699طاهره محسنی خالصیشکیال2492

مراقبت و زیبایی3دولت  چهارراه قنات خ رحمانی پطبقه 22583980فاطمه جبلی پورزنجانیتل2493

مراقبت و زیبایی ط همکف96 پ5تهرانپارس بلوارپروین شهرک شاهد کوی 77342414توران وثوقی وحدتتوران2494

مراقبت و زیبایی ط اول6خ استادحسن بنا نرسیده به م ملت ک شهید آذین ک بوستان پ26312736پروین دانشمندیسریر2495

مراقبت و زیبایی16نیاوران خ سعیدی کوچه بهشت پالک 22832050فاطمه آرمینچهر آذر2496

مراقبت و زیبایی104غربی پ196تهرانپارس فلکه سوم خ 77882991فاطمه حاجی قاسمفرنوش2497

مراقبت و زیبایی2پ-بن بست توحید-بعداز چهارراه زمرد-خ زهدی-خ جشنواره-تهرانپارس77149043زیبنده جهانگیریهانا2498

مراقبت و زیبایی5واحد36 پ8م آرژانتین خ احمدقصیر ک 88553019نرگس حسینی زادحضرتی2499

بهداشت و ایمنی5واحد36 پ8م آرژانتین خ احمدقصیر ک 88553019نرگس حسینی زادحضرتی2500

مراقبت و زیبایی2 ط2خ دولت نبش مطهری بین چهارراه قنات وبلوار کاوه پ22578277ماهرخ مقصوداوغلییسنابانو2501

مراقبت و زیبایی29پ - ک شکرابی- باالتر از مطهری- خیابان شریعتی88441894مینا جمشیدیالهه آسمان2502

مراقبت و زیبایی واحد شرقی3 ط 32بهشتی اندیشه پ88410489زهرا کوشکستانیسیب سبز2503

مراقبت و زیبایی10 واحد2خ شریعتی خ دولت بعدازکاوه جهارراه قنات نبش رحمانی پ2122604214زینت سنجابیجزیره زیبایی2504
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66567043محبوب ابراهیمیارسا2505
-2ط -4پ -خ قدر-نرسیده به بلوار گشاورز-خ کارگر شمالی-م انقالب

4واحد 
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی طبقه اول110میدان تجریش ولی عصرساختمان لیستر پالک 22717989حاجیه رضائیرضایی2506

مراقبت و زیبایی24واحد-460-پالک-بین خ ولیعصر و عبادی-خیابان فرجام-تهرانپارس77244656لیال حبیب زادهسحر آذین2507

مراقبت و زیبایی ط همکف393خ نظام آبادجنوبی خ شهید مدنی مقابل پمپ بنزین پالک 77559663پریچهر قانعیرهبان2508

مراقبت و زیبایی۴ واحد۱۸خ دولت سه راه نشاط کوچه رازفرپالک22631121مهین کریمیانبانو روژان2509

مراقبت و زیبایی8پاسداران نیستان دوم خ راستوان خ نظامی پ22551623اکرم نامیبانونامی2510

مراقبت و زیبایی1ط 817نبش شمال شرقی پل سید خندان پ22880620شهره سید نعمت اله روشنسرای روشن2511

مراقبت و زیباییخ شریعتی انتهای معلم ک جاللی نبش ک شامحمدی88443675سکینه نادری درجزینیبانو مانا2512

مراقبت و زیبایی ط همکف18جردن خ انصاری پ9124331606مژگان کوششکژال2513

77056888صدیقه جاللی طاقچه حقگل یخ2514
 372غربی پ210تهرانپارس خ حجربن عدی بین فلکه سوم وچهارم نبش 

13 و4ط
مراقبت و زیبایی

77945391زهرا سروریانبهشاد2515
-ساختمان الدن- خیابان مستوفی- خ جانبازان شرقی- میدان هفت حوض

37 پالک 
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی21واحد-3ط-ساختمان پزشکان-روبروی بیمارستان دانشوری- داراباد26120182شیرین مهدیلوگل آیین2516

مراقبت و زیبایی ط اول7بهزادی پ -زعفرانیه22403991مریم توکلیصدف فام2517

مراقبت و زیبایی2 پ3رسالت خ هنگام خ شهید وارباز بن بست بنفشه 9124705312زهرا فراهانی دستجردیکمانه2518

مراقبت و زیبایی5 ط 12تهرانپارس فلکه اول جانبازان شرقی نرسیده به چهارراه رشید واحد 77731293محبوبه شادلوگلهای زندگی2519

مراقبت و زیباییجنوبی2 ط141م رسالت  خ هنگام تقاطع فرجام پ77456260فاطمه اردانیلبخند2520

هنرهای تجسمی12پیچ شمیران هدایت نرسیده به دروازه شمیران خ هدایت ک شامیانی پ9122238865توانگر2521

صنایع پوشاک366نیاوران خ پورابتهاج جنب بانک صادرات پ22290369عزت گلزارگل تابان2522

مراقبت و زیبایی366نیاوران خ پورابتهاج جنب بانک صادرات پ22290369عزت گلزارگل تابان2523

خدمات تغذیه ای366نیاوران خ پورابتهاج جنب بانک صادرات پ22290369عزت گلزارگل تابان2524
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77723573شهناز مردانی دهکردینارینه2525
غربی پالک ۱٦۰بین رسالت وفرجام نبش(باغداران)تهرانپارس رشیدشمالی 

٣ساختمان اشکان واحد۱۰
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی2نارمک  دردشت شمالی نبش شهیداخالقی پ9123132726منصوره میراحمدیان2آسمان آبی2526

مراقبت و زیبایی2 واحد144 پ17بزرگراه کردستان از شمال به جنوب نبش خ 88634151جمیله اخالقیستاره نا رین2527

66932158میرآصف سیدی هریسنقش ایران2528
میدان انقالب ابتدای خیابان آزادی ابتدای کوچه جنتی جنب داروخانه 

8واحد2پالک
(بافت)صنایع دستی 

66932158میرآصف سیدی هریسنقش ایران2529
میدان انقالب ابتدای خیابان آزادی ابتدای کوچه جنتی جنب داروخانه 

8واحد2پالک
فرش

مراقبت و زیبایی7 شمالی واحد 2 ط 2دولت تقاطع بلوار کاوه ساختمان پزشکان کاوه پ 22593216منیره اعظم کرامتخوشنام2530

77045617لیال ایوبیترنم صبا2531
 غربی تقاطع سراج دالوران خ صاحب الزمان 196اتوبان باقری خیابان 

18 واحد 1 آسانسور115شماره
خدمات آموزشی

77045617لیال ایوبیترنم صبا2532
 غربی تقاطع سراج دالوران خ صاحب الزمان 196اتوبان باقری خیابان 

18 واحد 1 آسانسور115شماره
هنرهای تجسمی

77045617لیال ایوبیترنم صبا2533
 غربی تقاطع سراج دالوران خ صاحب الزمان 196اتوبان باقری خیابان 

18 واحد 1 آسانسور115شماره
(چرم‘شیشه‘سنگ‘چاپ‘سفال‘فلز‘چوب)صنایع دستی

77045617لیال ایوبیترنم صبا2534
 غربی تقاطع سراج دالوران خ صاحب الزمان 196اتوبان باقری خیابان 

18 واحد 1 آسانسور115شماره
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

مراقبت و زیبایی2 ط اول  واحد 340نبش کاوه پ (دولت)- خ شهید کالهدوز 22581803مژگان دادفربانو دادفر2535

مراقبت و زیبایی1 ط35انتهای اتوبان اقدسیه اتوبان ارتش اراج خ تیموری پ22950606فلور فرج زاده اهرینشانه2536

(بافت)صنایع دستی  ط زیر زمین1084م رسالت خ فرجام غربی قبل از خ نیروی دریایی پ77228968فاطمه درخشندهتجلی هنر2537
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هنرهای تجسمی ط زیر زمین1084م رسالت خ فرجام غربی قبل از خ نیروی دریایی پ77228968فاطمه درخشندهتجلی هنر2538

فرش ط زیر زمین1084م رسالت خ فرجام غربی قبل از خ نیروی دریایی پ77228968فاطمه درخشندهتجلی هنر2539

مراقبت و زیبایی ط همکف89راه پا سداران خ دولت  ج دلبخواه پ  225412424فریبا شرقی خامنهرز گل2540

خدمات آموزشی زنگ اول6باالترازمیدان ولیعصر نرسیده به زرتشت کوچه ناصر پ88899009طاهره نعلچیحمید2541

صنایع پوشاک زنگ اول6باالترازمیدان ولیعصر نرسیده به زرتشت کوچه ناصر پ88899009طاهره نعلچیحمید2542

(دوختهای سنتی)صنایع دستی  زنگ اول6باالترازمیدان ولیعصر نرسیده به زرتشت کوچه ناصر پ88899009طاهره نعلچیحمید2543

22285551فهیمه بیاتیانیآئینه روشن2544
 330نیاوران باالتراز ازکاخ ایستگاه کاشانک جنب سوپرگوشت سهرابی پ

3 واحد1ط
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی807رسالت سرسبز آیت شمالی جنب بانک ملی پ77224026زهرا رضائیشهرزاد2545

مراقبت و زیباییط همکف15شریعتی ملک ک زنده دالن پ77535788فرحدخت هاشم اشتهاردیموگه سرا2546

صنایع پوشاکتهرانپارس خ استخر بوستان دهم77364967صدیقه چنگیزی محمدیرز مهر2547

مراقبت و زیباییتهرانپارس خ استخر بوستان دهم77364967صدیقه چنگیزی محمدیرز مهر2548

22755481لیال کردبچهافق سالمتی2549
 8واحد14ولیعصر ابتدای خ مقدس اردبیلی بعداز فرمانداری سمت راست پ

ط دوم
صنایع غذایی

22755481لیال کردبچهافق سالمتی2550
 8واحد14ولیعصر ابتدای خ مقدس اردبیلی بعداز فرمانداری سمت راست پ

ط دوم
خدمات تغذیه ای

صنایع غذایی ط زیر هم15الهیه خ خزرخ هرمز پ22631613فریده بیت اللهیرهنمای دانش2551

خدمات تغذیه ای ط زیر هم15الهیه خ خزرخ هرمز پ22631613فریده بیت اللهیرهنمای دانش2552

صنایع پوشاک ط اول زنگ دوم42خ شریعتی پایین تراز میرداماد ک بهشت یکم پ22863666محبوبه پنجه علیدرساسپید2553

(دوختهای سنتی)صنایع دستی  ط اول زنگ دوم42خ شریعتی پایین تراز میرداماد ک بهشت یکم پ22863666محبوبه پنجه علیدرساسپید2554

مراقبت و زیبایی طبقه سوم شرقی317سهرودی شمالی روبه روی داروخانه دانیال پ88476812سارا شهامیبانو شهامی2555
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مراقبت و زیباییط هم280/1میردامادبین جردن و ولی عصر زیر پل میرداماد پ88771075بهناز ارشدترنه2556

220355742پریسا علی ملکشایالن2557
 156 قدیم 145پ -نبش ک سعیدی-بعد از چهاراه اسفندیاری-خ افریقا

7جدیدواحد 
مراقبت و زیبایی

صنایع غذایی طبقه همکف102غربی نرسیده به باقری  پ196تهرانپارس فلکه سوم خ77885095شریفه صالحیبانودانش2558

خدمات آموزشی طبقه همکف102غربی نرسیده به باقری  پ196تهرانپارس فلکه سوم خ77885095شریفه صالحیبانودانش2559

هنرهای تجسمی طبقه همکف102غربی نرسیده به باقری  پ196تهرانپارس فلکه سوم خ77885095شریفه صالحیبانودانش2560

بهداشت و ایمنی طبقه همکف102غربی نرسیده به باقری  پ196تهرانپارس فلکه سوم خ77885095شریفه صالحیبانودانش2561

خدمات تغذیه ای طبقه همکف102غربی نرسیده به باقری  پ196تهرانپارس فلکه سوم خ77885095شریفه صالحیبانودانش2562

صنایع غذایی1 طاول واحد1251شریعتی باالتر از میرداماد نبش خ شهید یاسر آهور پ22878670حسین بهرامیمهمان یاران2563

خدمات تغذیه ای1 طاول واحد1251شریعتی باالتر از میرداماد نبش خ شهید یاسر آهور پ22878670حسین بهرامیمهمان یاران2564

مراقبت و زیبایی545خ دامپزشکی بعداز جیحون پ66024004مهری چراغیسورنا2565

88872323گلریز کاوهوارش2566
ساختمان -1167/1خ ولیعصر باالتر از پارک ساعی بن بست مهرگان پ 

4واحد--ط همکف-مهرگان
صنایع غذایی

88872323گلریز کاوهوارش2567
ساختمان -1167/1خ ولیعصر باالتر از پارک ساعی بن بست مهرگان پ 

4واحد--ط همکف-مهرگان
خدمات تغذیه ای

9127958911حوریه بهنودیبهنود آرا2568
نبش مهران سجده ای شمالی - خیابان جشنواره - فلکه دوم - تهرانپارس 

8 واحد3 ط145پالک-
مراقبت و زیبایی

33383873اکرم صادقیرهی2569
دولت آباد بین فلکه اول و دوم جنب بانک صادرات خ شانه .شهرری

9تراشان ک ش زارع پور پ 
مراقبت و زیبایی
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76535062سکینه تقی زادهحانیه2570
طبقه  - 36پالک - کوچه رز - خیابان خیام- خیابان مطهری - رودهن 

همکف
صنایع پوشاک

مراقبت و زیباییطبقه همکف696میدان رسالت نرسیده به چهارراه سرسبز پالک77183946مرتضی علی نژادفرددوشانلوشفیع رسالت2571

صنایع پوشاک20شمالی واحد3 ط1729شریعتی باالتراز مترو قیطریه ک سینا پ9357960167مریم هوشیارمرادیهنرمادر2572

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 20شمالی واحد3 ط1729شریعتی باالتراز مترو قیطریه ک سینا پ9357960167مریم هوشیارمرادیهنرمادر2573

9126035181زهره پناهیاننگین آفرینش2574
شمیران بزرگراه ارتش مینی سیتی ابتدای شهرک محالتی جنب قنادی نور 

3گلستان دوم پ
مراقبت و زیبایی

صنایع پوشاک3پل تجریش مقابل سینما استاراط فوقانی آزمایشگاه کوروش ط22721134حمیده ایزد پناهمروارید2575

مراقبت و زیبایی2پ1سیدخندان ضلع شمال غربی ک شقاقی بن بت دوم ط اول واحد 2122861344فاطمه عبدالهی عارفشادزی2576

مراقبت و زیبایی606غربی واحد6متجریش مجتمع تندیس طبقه 22748273مریم علیزاده نوریشامیرام2577

مراقبت و زیباییمجیدیه شمالی استاد حسن بنا26311977اشرف زمانیقصریاس2578

مراقبت و زیبایی ط دوم129شمیران نو خ هنگام پاکدامن شمالی بین خ هفتم وهشتم پ77448339شهال جلیلیانملکه2579

صنایع پوشاک پارکینگ44شریعتی معلم خ مرودشت ک ش صیادی پ88402992صدیقه فلسفیگلنار2580

صنایع پوشاک3 طبقه 77چهارراه پاسداران خ دولت نبش چهارراه اختیاریه پالک 5193720بهنوش عباسی اسفندساالریگیتا مهر2581

مراقبت و زیبایی3 طبقه 77چهارراه پاسداران خ دولت نبش چهارراه اختیاریه پالک 5193720بهنوش عباسی اسفندساالریگیتا مهر2582

26141954مریم راد پورنگین پالیز2583
نبش بن بست سوم پالک (شهید همایی)رسالت خیابان اول جنوبی 

1طبقه184
مراقبت و زیبایی

برق10واحد6خ انقالب روبروی درب دانشگاه تهران خ فخررازی پ88894352محمد علی زیبائی2متخصصان فردا2584

2188814223سیمیندخت فرهمندکندریشرکت تعاونی آریا دوخت رز2585
 463 ساختمان 1بین مفتح و بهار بن بست طالبیان پالک - خ طالقانی 

9 واحد 5طبقه 
خدمات آموزشی
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2188814223سیمیندخت فرهمندکندریشرکت تعاونی آریا دوخت رز2586
 463 ساختمان 1بین مفتح و بهار بن بست طالبیان پالک - خ طالقانی 

9 واحد 5طبقه 
صنایع پوشاک

2188814223سیمیندخت فرهمندکندریشرکت تعاونی آریا دوخت رز2587
 463 ساختمان 1بین مفتح و بهار بن بست طالبیان پالک - خ طالقانی 

9 واحد 5طبقه 
هنرهای تجسمی

2188814223سیمیندخت فرهمندکندریشرکت تعاونی آریا دوخت رز2588
 463 ساختمان 1بین مفتح و بهار بن بست طالبیان پالک - خ طالقانی 

9 واحد 5طبقه 
بهداشت و ایمنی

2188814223سیمیندخت فرهمندکندریشرکت تعاونی آریا دوخت رز2589
 463 ساختمان 1بین مفتح و بهار بن بست طالبیان پالک - خ طالقانی 

9 واحد 5طبقه 
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

مراقبت و زیبایی41واحد 2 طبقه 1خ ولی عصر نبش فاطمی ساختمان شماره 88958991آذر فرهادی نژادملیکه2590

22210237سهیال زبردستماه گل2591
فرمانیه روبروی دبیرستان دخترانه بوعلی  ک شهیدجباریان ک مسجد 

ط اول18پ
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی2 واحد 8ظفر خ نونهاالن خ دلیری ک علیرضا خرمی پ22003217بیانکا ساالریبیانک2592

صنایع پوشاک57یاسیریپ 2/176تهرانپارس خ جشنواره خ مهران سجده ای شمالی ک 77874898مریم  عامریان درنا2593

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 57یاسیریپ 2/176تهرانپارس خ جشنواره خ مهران سجده ای شمالی ک 77874898مریم  عامریان درنا2594

معدن221پ-خ فالمک شمالی-نبش زر افشان-4فاز -شهرک قدس88085508احمدرضا طاهریشهید بروجردی قرار گاه سازندگی خاتم االنبیاء2595

ساختمان221پ-خ فالمک شمالی-نبش زر افشان-4فاز -شهرک قدس88085508احمدرضا طاهریشهید بروجردی قرار گاه سازندگی خاتم االنبیاء2596

مراقبت و زیبایی32چهارراه پاسداران میدان حسین آباد خ جوانشیر خ شعبانلو پ22935847فریبا حسن پور فرزندینیکرو2597

مراقبت و زیبایی55غربی پالک190بین فلکه دوم وسوم تهرانپارس خ77864100گیلدا عباسی چناریگیلدا2598

برق35پ -19خ -خ اتحاد-خ دماوند77349925روزبه عبداله یانیآسانسور ساز ی دماوند2599

مکانیک35پ -19خ -خ اتحاد-خ دماوند77349925روزبه عبداله یانیآسانسور ساز ی دماوند2600

صنایع پوشاک774535519123214489اکرم فتحیفتحی2601

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 774535519123214489اکرم فتحیفتحی2602
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عمران3تقاطع مدرس و میرداماد روبروی ثبت شرکتها ساختمان پدید واحد22255341مینا مدنیلیونا2603

صنایع غذایی3تقاطع مدرس و میرداماد روبروی ثبت شرکتها ساختمان پدید واحد22255341مینا مدنیلیونا2604

امور مالی و بازرگانی3تقاطع مدرس و میرداماد روبروی ثبت شرکتها ساختمان پدید واحد22255341مینا مدنیلیونا2605

تکنولوژی فرهنگی3تقاطع مدرس و میرداماد روبروی ثبت شرکتها ساختمان پدید واحد22255341مینا مدنیلیونا2606

خدمات آموزشی3تقاطع مدرس و میرداماد روبروی ثبت شرکتها ساختمان پدید واحد22255341مینا مدنیلیونا2607

فناوری اطالعات3تقاطع مدرس و میرداماد روبروی ثبت شرکتها ساختمان پدید واحد22255341مینا مدنیلیونا2608

گردشگری3تقاطع مدرس و میرداماد روبروی ثبت شرکتها ساختمان پدید واحد22255341مینا مدنیلیونا2609

هتلداری3تقاطع مدرس و میرداماد روبروی ثبت شرکتها ساختمان پدید واحد22255341مینا مدنیلیونا2610

هنرهای تجسمی3تقاطع مدرس و میرداماد روبروی ثبت شرکتها ساختمان پدید واحد22255341مینا مدنیلیونا2611

هنرهای نمایشی3تقاطع مدرس و میرداماد روبروی ثبت شرکتها ساختمان پدید واحد22255341مینا مدنیلیونا2612

بهداشت و ایمنی3تقاطع مدرس و میرداماد روبروی ثبت شرکتها ساختمان پدید واحد22255341مینا مدنیلیونا2613

هنرهای تزئینی3تقاطع مدرس و میرداماد روبروی ثبت شرکتها ساختمان پدید واحد22255341مینا مدنیلیونا2614

خدمات تغذیه ای3تقاطع مدرس و میرداماد روبروی ثبت شرکتها ساختمان پدید واحد22255341مینا مدنیلیونا2615

مراقبت و زیبایی32پاسداران   انتهای دیباجی جنوبی انتهای کوچه گرگانی اول مطلب نیا پ22566180فاطمه صارمیمه فام2616

(بافت)صنایع دستی 73میدان رسالت خ هنگام باالتراز میدان الغدیر ک شهیدفتح آبادی پ77201651محبوبه مهاجریجویا2617
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صنایع پوشاک73میدان رسالت خ هنگام باالتراز میدان الغدیر ک شهیدفتح آبادی پ77201651محبوبه مهاجریجویا2618

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 73میدان رسالت خ هنگام باالتراز میدان الغدیر ک شهیدفتح آبادی پ77201651محبوبه مهاجریجویا2619

فرش73میدان رسالت خ هنگام باالتراز میدان الغدیر ک شهیدفتح آبادی پ77201651محبوبه مهاجریجویا2620

صنایع پوشاک8م قدس اول شریعتی خ رفعت پ22754441اعظم عمرانیژینوس2621

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 8م قدس اول شریعتی خ رفعت پ22754441اعظم عمرانیژینوس2622

مراقبت و زیبایی3خ شریعتی نرسیده به ظفر ک دکتر افضل پ9126800621مولود چگینیملودی2623

صنایع پوشاک ط سوم4 رتجریشوبروی بانک ملی جنب بیمارستان شهدا پ 22714265فاطمه فرهمندفرهمند2624

مراقبت و زیبایی2 ط اول واحد3110میدان تجریش ابتدای خ ولیعصر ساختمان لیستر پ22725741محمود جمیعیسبوره2625

هنرهای نمایشی2 ط اول واحد3110میدان تجریش ابتدای خ ولیعصر ساختمان لیستر پ22725741محمود جمیعیسبوره2626

22632916شیال گلبهارشیالچهر2627
 2 ط2دولت خ شهید کالهدوز سه راه نشاط نبش بن بست موسوی پ

2واحد 
مراقبت و زیبایی

امور مالی و بازرگانی52پ -خ نیام-باالتر از خ میرداماد-شریعتی22887466شرکت مهندسی بانیان صنعت هزاره سوم2628

فناوری اطالعات52پ -خ نیام-باالتر از خ میرداماد-شریعتی22887466شرکت مهندسی بانیان صنعت هزاره سوم2629

هنرهای نمایشی52پ -خ نیام-باالتر از خ میرداماد-شریعتی22887466شرکت مهندسی بانیان صنعت هزاره سوم2630

هنرهای تجسمی15پ -121بین عادل و - غربی208خ - تهرانپارس77052186اشرف شمشیریپالیز هنر2631

مراقبت و زیبایی768مجیدیه جنوبی ساختمان پزشکان پ 22534757فاطمه خورسنددلالماس2632

هنرهای تجسمی1واحد -ط همکف-11پ -نگارستان یکم-خ پاسداران22858909اکرم ایزدپناهورتا2633

صنایع پوشاک ط اول2 پ8تهرانپارس حکیمیه بلوار نور شهرک والفجر نبش نگارستان 27309675میترا عبداله پورمه جلوه2634

مراقبت و زیبایی ط اول2 پ8تهرانپارس حکیمیه بلوار نور شهرک والفجر نبش نگارستان 27309675میترا عبداله پورمه جلوه2635

(دوختهای سنتی)صنایع دستی  ط اول2 پ8تهرانپارس حکیمیه بلوار نور شهرک والفجر نبش نگارستان 27309675میترا عبداله پورمه جلوه2636
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فرش ط اول2 پ8تهرانپارس حکیمیه بلوار نور شهرک والفجر نبش نگارستان 27309675میترا عبداله پورمه جلوه2637

مراقبت و زیبایی طبقه همکف1 زنگ 15میدان ونک چهارراه جهان کودک کوچه کمان پ 88875204زهرا جنابیگالره بانو2638

مراقبت و زیبایی ط اول37یوسف آباد نبش هفتم پ88707211ثریا بابائیآذین گر2639

مراقبت و زیبایی32خ دستگردی نبش بخارستان پ 22278260منیره حاج بیگلیترمه گل2640

صنایع پوشاک ط اول24سعادت آباد خ مجد ک نسترن پ22067243مهناز دباغشهربانو2641

88908673ثریا علمداریبه  آوران نفیس نو2642
-نبش خ سربداران-رویروی هتل بزرگ تهران-ابتدای مطهری- خ ولیعصر

4 ط8واحد-438پ 
امور مالی و بازرگانی

88908673ثریا علمداریبه  آوران نفیس نو2643
-نبش خ سربداران-رویروی هتل بزرگ تهران-ابتدای مطهری- خ ولیعصر

4 ط8واحد-438پ 
فناوری اطالعات

88908673ثریا علمداریبه  آوران نفیس نو2644
-نبش خ سربداران-رویروی هتل بزرگ تهران-ابتدای مطهری- خ ولیعصر

4 ط8واحد-438پ 
هنرهای نمایشی

مراقبت و زیبایی3 ط1شریعتی نرسیده به م قدس ک تدین پ22739107زهرا ابوطالبیهدیه2645

2122775587فاطمه فرح آرافرح آرا2646
 54پالک - کوچه زیبا - نرسیده به ظفر- باالتر از میرداماد- شریعتی 

طبقه اول
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی1ط همکف واحد66آفریقا بلواراسفندیارپ2122016180فرشته اصغریهستی اصغری2647

22706966احمد اسدی مطلقپیشکسوتان2648
تجریش میدان قدس ابتدای خیابان شریعتی پایین تر از کوچه ماهروزاده 

1967پالک 
عمران

22706966احمد اسدی مطلقپیشکسوتان2649
تجریش میدان قدس ابتدای خیابان شریعتی پایین تر از کوچه ماهروزاده 

1967پالک 
امور مالی و بازرگانی

22706966احمد اسدی مطلقپیشکسوتان2650
تجریش میدان قدس ابتدای خیابان شریعتی پایین تر از کوچه ماهروزاده 

1967پالک 
خدمات آموزشی

22706966احمد اسدی مطلقپیشکسوتان2651
تجریش میدان قدس ابتدای خیابان شریعتی پایین تر از کوچه ماهروزاده 

1967پالک 
فناوری اطالعات

22706966احمد اسدی مطلقپیشکسوتان2652
تجریش میدان قدس ابتدای خیابان شریعتی پایین تر از کوچه ماهروزاده 

1967پالک 
گردشگری

22706966احمد اسدی مطلقپیشکسوتان2653
تجریش میدان قدس ابتدای خیابان شریعتی پایین تر از کوچه ماهروزاده 

1967پالک 
هنرهای تجسمی

22706966احمد اسدی مطلقپیشکسوتان2654
تجریش میدان قدس ابتدای خیابان شریعتی پایین تر از کوچه ماهروزاده 

1967پالک 
هنرهای نمایشی
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22706966احمد اسدی مطلقپیشکسوتان2655
تجریش میدان قدس ابتدای خیابان شریعتی پایین تر از کوچه ماهروزاده 

1967پالک 
معماری

مراقبت و زیبایی37غربی پ146تهرانپارس تقاطع گلبرگ وباقری نبش 77882580زهرا چگینیقصر نیلی2656

مراقبت و زیبایی3 ط3خ شریعتی اول پاسداران سروستان دوم پ22843256ربابه عالمی پوررز برگ2657

77385538ویدا امیری نگارامیری نگار2658
 ط 4 واحد17فلکه چهارم تهرانپارس خ وفادار شرقی خ صاحب الزمان پ

اول
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی1واحد -315پ -نرسیده به ساخنمان های اسکان-بلوار میرداماد غربی88202110سهیال حسن گلپایگانیروزقشنگ2659

مراقبت و زیبایی5واحد2طبقه 12خ شریعتی خ قبا پ22850045مهرناز آریان نژادمهرآریا2660

بهداشت و ایمنی5واحد2طبقه 12خ شریعتی خ قبا پ22850045مهرناز آریان نژادمهرآریا2661

امور مالی و بازرگانی19شرقی واحد 450شماره - بین دیباجی و اختیاریه- خ دولت 22764035آسیه ایرانی شادنیکوروش2662

فناوری اطالعات19شرقی واحد 450شماره - بین دیباجی و اختیاریه- خ دولت 22764035آسیه ایرانی شادنیکوروش2663

گردشگری19شرقی واحد 450شماره - بین دیباجی و اختیاریه- خ دولت 22764035آسیه ایرانی شادنیکوروش2664

هتلداری19شرقی واحد 450شماره - بین دیباجی و اختیاریه- خ دولت 22764035آسیه ایرانی شادنیکوروش2665

هنرهای تجسمی19شرقی واحد 450شماره - بین دیباجی و اختیاریه- خ دولت 22764035آسیه ایرانی شادنیکوروش2666

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 19شرقی واحد 450شماره - بین دیباجی و اختیاریه- خ دولت 22764035آسیه ایرانی شادنیکوروش2667

66909075محسن اله دادیشرکت خدماتی سفیر قرن ارتباطات2668
 - 1034پالک - جنب بانک دی - ابتدای کارگر شمالی - میدان انقالب 

3طبقه 
الکترونیک

66909075محسن اله دادیشرکت خدماتی سفیر قرن ارتباطات2669
 - 1034پالک - جنب بانک دی - ابتدای کارگر شمالی - میدان انقالب 

3طبقه 
برق

66909075محسن اله دادیشرکت خدماتی سفیر قرن ارتباطات2670
 - 1034پالک - جنب بانک دی - ابتدای کارگر شمالی - میدان انقالب 

3طبقه 
تاسیسات

66909075محسن اله دادیشرکت خدماتی سفیر قرن ارتباطات2671
 - 1034پالک - جنب بانک دی - ابتدای کارگر شمالی - میدان انقالب 

3طبقه 
کنترل و ابزار دقیق
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66909075محسن اله دادیشرکت خدماتی سفیر قرن ارتباطات2672
 - 1034پالک - جنب بانک دی - ابتدای کارگر شمالی - میدان انقالب 

3طبقه 
امور مالی و بازرگانی

66909075محسن اله دادیشرکت خدماتی سفیر قرن ارتباطات2673
 - 1034پالک - جنب بانک دی - ابتدای کارگر شمالی - میدان انقالب 

3طبقه 
فناوری اطالعات

66909075محسن اله دادیشرکت خدماتی سفیر قرن ارتباطات2674
 - 1034پالک - جنب بانک دی - ابتدای کارگر شمالی - میدان انقالب 

3طبقه 
هنرهای تجسمی

66909075محسن اله دادیشرکت خدماتی سفیر قرن ارتباطات2675
 - 1034پالک - جنب بانک دی - ابتدای کارگر شمالی - میدان انقالب 

3طبقه 
هنرهای نمایشی

الکترونیک582ولیعصر باالتراز سینما استقالل ساختمان موافشان پ88894353محمد علی زیبائیمتخصصان فردا2676

فناوری اطالعات582ولیعصر باالتراز سینما استقالل ساختمان موافشان پ88894353محمد علی زیبائیمتخصصان فردا2677

مراقبت و زیبایی2 تا 6ساختمان -  غربی3نبش گلستان - استاد حسن بنا22511386فاطمه نمکیاندیشه هنر2678

مراقبت و زیبایی4 ط19 واحد2ستارخان سه راه تهران ویال نبش خ توحیدی پ9122267499شهین چاوشی اکبریشرکت تعاونی اوژن2679

9125033698محمد رضا پوراسدیرایا همراه2680
میدان انقالب خ کارگر جنوبی نرسیده به خ آذر بایجان ساختمان برج 

14 واحد5 ط 207تجاری 
فناوری ارتباطات

مراقبت و زیبایی2ط اول واحد17م ملت خ امیرکیانوش پ26312872زهری بیکم عیسی زادهراویه2681

مراقبت و زیبایی57پ - ساختمان افتخاری- نبش فاطمی- خ ولیعصر88958961فریده حسن زاده فامیلیفامیلی2682

مراقبت و زیبایی1 ط676 م رسالت خ هنگام م الغدبر ابتدای بلواردالوران پ77449633کبرا صادقی مالوا جردیساقدوش2683

مراقبت و زیبایی1واحد - 16پ - خ فالحی - فالمک شمالی - 4فاز - شهرک غرب77703108رخ نما2684

مراقبت و زیبایی1 واحد4نبش ک غریب پ(ش مقدسی )نیاوران ابتدای خ مژده 22740056بانوجواهری2685

مراقبت و زیباییجدید2 قدیم و22/4پ (16)کارگرشمالی خ فرشی مقدم 88334877سوسن فریال قوام زاده رضویبانورخشید2686

88417194مینا مهدوی هزاوهعطرگل2687
خیابان شریعتی نرسیده به سه راه مطهری سمت راست کوچه سارمی 

 زنگ تکی28پ
مراقبت و زیبایی
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مراقبت و زیبایی154 پ188نبش کوچه- جنوبی133خ - شرقی196خ -تهرانپارس77321062پژهان پیرزادششکالنینقش مینا2688

77717065زهرا جهانیآترین2689
غربی ساختمان پویا ۱٦۲اتوبان باقری بین رسالت وفرجام نبش خیابان 

۷واحد٣طبقه ۱۴۰پالک 
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی5 ط دوم واحد18خ شریعتی خ ملک روبروی ترکمنستان پ88417194زهرا مهدوی هزاوهعطرانه2690

مراقبت و زیبایی10 واحد135پاسداران بوستان نهم پ9102217840لیال خنجریقصرآیین2691

22558433مهناز نیک آمال فردمارال آرا2692
چهارراه پاسداران  خ دولت نرسیده به چهارراه دیباجی روبروی عین آبادی 

 ط همکف134پ
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی60پ4واحد2بزرگراه رسالت خ کرمان جنوبی ساختمان حدیث ط22مریم حکیمیحکیمی2693

22556312لیال ازناوه زادهدرلیال2694
- روبروی پارک رهنمود- نرسیده به میدان ملت- خ مجیدیه شمالی

ط اول جنوبی- 725پ - ساختمان پرستو
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی3واحد -ط اول - 1357ساختمان - باالتر از دو راهی قلهک- خ شریعتی22619481ناهید نعمت نژاددریاچه قو2695

مراقبت و زیبایی304و-3ط-ساختمان زمرد-نبش خ بنی هاشم-ضلع شمالی بزرگراه رسالت22532017ایران مشایخیگل ایران2696

مراقبت و زیباییجردن از سمت جهان کودک نرسیده به پل میرداماد کوچه عمدی پ88662141راحله حاجی حسینینیروانا2697

مراقبت و زیبایی4 ط دوم واحد44شریعتی بین میردامادوظفر کوچه شواری پ22886157زینت سیدمحمودی کلخورانزینت2698

77713773عظیمه نصیری سمنانیتوسن2699
پ (گلشنی وباغدارنیا )تهرانپارس فلکه دوم خیابان فرجام بین رشید وزرین 

7 واحد4 طبقه 148
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی2 واحد2 خ گاندی پالک 19میدان ونک کوی 88785859اعظم بشیریبرترینها2700

مراقبت و زیبایی13لویزان خ شیان ک سخن دوم پ22935559مهری رضاییشمیم مهر2701

مراقبت و زیباییط اول-56پ -6نبش ک -(نیلو فر)خ عشقیار -(آپادانا)خ خرمشهر88734718صبورا ویسی پیرکوهیشیدانه2702

مراقبت و زیبایی1بلوک 1 واحد22بزرگراه ارتش نرسیده به مینی سیتی ساختمان میالد پ22460805اکرم رضائی حسین آبادیفن آموز تشریفات2703
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مراقبت و زیبایی همکف11م امام حسین خ دماوند خ امیر شرقی ک مصطفوی پ22619316بهاره اسدیچهر های شایسته2704

مراقبت و زیبایی طبقه سوم1354متری رسالت نرسیده به خ دبستان پ45سیدخندان ابتدای 88469112فاطمه زنگنهبانوزنگنه2705

مراقبت و زیبایی46نارمک فرجام شرقی خ سراج گلستان هفتم غربی پ9125878516آذر آشوریآزموده2706

مراقبت و زیبایی1 واحد 32خ شریعتی خ ملک پ 77514465اعظم فیلممانیدا2707

مراقبت و زیبایی4 طبقه 4 واحد 1شرقی پ7پاسداران خیابان ساقدوش نبش بوستان 77064035اعظم السادات اکرمالهام بانو2708

مراقبت و زیبایی148جنب بانک تجارت - تقاطع سهروردی و بهشتی-سهروردی شمالی88745847اشرف السادات سید آقاجانبی بی گل2709

مراقبت و زیبایی3تجریش اول ولیعصر ساختمان احمدی ط22718466ژاله دولتشاهیاموزشگاه آرایش وپیرایش بیتا2710

مراقبت و زیبایی1 واحد257خیابان پلیس خیابان اجاره دار پ 77547401اکرم واعظی زادهپاپلی2711

مراقبت و زیبایی ط همکف7خ لشگرک خ ازگل نرسیده به مسجد ک شریفی پ22449027فرحناز محمدعلی پورزرین تاج2712

مراقبت و زیبایی291فرجام شرقی نرسیده به سراج خ مسیل عبادی جنوبی پ77195794منصوره میراحمدیانآسمان آبی2713

مراقبت و زیباییط همکف-82پ -18شمال غربی تقاطع-خ چهلستون-خ یوسف آباد88717105شکوه سادات جعفری شایستهقصز شایسته2714

ساختمان10+اسالمشهر سرنوری کوچه شهید طهماسبی ساختمان پلیس 56363113رحیم عابدیخودروسازان دو2715

معماری10+اسالمشهر سرنوری کوچه شهید طهماسبی ساختمان پلیس 56363113رحیم عابدیخودروسازان دو2716

صنایع پوشاک1  ط همکف واحد1156بزگراه رسالت بین مجیدیه وبنی هاشم پ22502345صدیقه شکوفی مقیمیانبلوط2717

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 1  ط همکف واحد1156بزگراه رسالت بین مجیدیه وبنی هاشم پ22502345صدیقه شکوفی مقیمیانبلوط2718

صنایع پوشاک3تجریش ابتدای ولیعصر کوچه سعیدی پالک22737543شهین بخشندهبخشنده2719

صنایع پوشاک72م هفت تیر کوچه مانی پ88592435پوراندخت صادق پورآذریصادق پور2720

صنایع غذایی ط همکف9اتوبان ارتش مینی سیتی ابتدای محالتی ک شهیدغیبی پ22466444آمنه بیگم موسوی فاروجیصدف هنر2721
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(بافت)صنایع دستی  ط همکف9اتوبان ارتش مینی سیتی ابتدای محالتی ک شهیدغیبی پ22466444آمنه بیگم موسوی فاروجیصدف هنر2722

صنایع پوشاک ط همکف9اتوبان ارتش مینی سیتی ابتدای محالتی ک شهیدغیبی پ22466444آمنه بیگم موسوی فاروجیصدف هنر2723

فناوری اطالعات ط همکف9اتوبان ارتش مینی سیتی ابتدای محالتی ک شهیدغیبی پ22466444آمنه بیگم موسوی فاروجیصدف هنر2724

مراقبت و زیبایی ط همکف9اتوبان ارتش مینی سیتی ابتدای محالتی ک شهیدغیبی پ22466444آمنه بیگم موسوی فاروجیصدف هنر2725

هنرهای تجسمی ط همکف9اتوبان ارتش مینی سیتی ابتدای محالتی ک شهیدغیبی پ22466444آمنه بیگم موسوی فاروجیصدف هنر2726

(چرم‘شیشه‘سنگ‘چاپ‘سفال‘فلز‘چوب)صنایع دستی ط همکف9اتوبان ارتش مینی سیتی ابتدای محالتی ک شهیدغیبی پ22466444آمنه بیگم موسوی فاروجیصدف هنر2727

(دوختهای سنتی)صنایع دستی  ط همکف9اتوبان ارتش مینی سیتی ابتدای محالتی ک شهیدغیبی پ22466444آمنه بیگم موسوی فاروجیصدف هنر2728

خدمات تغذیه ای ط همکف9اتوبان ارتش مینی سیتی ابتدای محالتی ک شهیدغیبی پ22466444آمنه بیگم موسوی فاروجیصدف هنر2729

2122792597هلنا دهریبن ژیوار2730
خروجی از  - 12پالک - ابتدای خیابان دولت - چهارراه پاسداران 

پارکینگ طبقه دوم
امور مالی و بازرگانی

2122792597هلنا دهریبن ژیوار2731
خروجی از  - 12پالک - ابتدای خیابان دولت - چهارراه پاسداران 

پارکینگ طبقه دوم
خدمات آموزشی

2122792597هلنا دهریبن ژیوار2732
خروجی از  - 12پالک - ابتدای خیابان دولت - چهارراه پاسداران 

پارکینگ طبقه دوم
هنرهای تجسمی

2122792597هلنا دهریبن ژیوار2733
خروجی از  - 12پالک - ابتدای خیابان دولت - چهارراه پاسداران 

پارکینگ طبقه دوم
ساختمان

2122792597هلنا دهریبن ژیوار2734
خروجی از  - 12پالک - ابتدای خیابان دولت - چهارراه پاسداران 

پارکینگ طبقه دوم
معماری

عمران طبقه سوم915خیابان انقالب چهارراه ولی عصر نبش مظفرشمالی پ66410225زهرا عبدلیعلم پرور2735

امور مالی و بازرگانی طبقه سوم915خیابان انقالب چهارراه ولی عصر نبش مظفرشمالی پ66410225زهرا عبدلیعلم پرور2736
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خدمات آموزشی طبقه سوم915خیابان انقالب چهارراه ولی عصر نبش مظفرشمالی پ66410225زهرا عبدلیعلم پرور2737

فناوری اطالعات طبقه سوم915خیابان انقالب چهارراه ولی عصر نبش مظفرشمالی پ66410225زهرا عبدلیعلم پرور2738

گردشگری طبقه سوم915خیابان انقالب چهارراه ولی عصر نبش مظفرشمالی پ66410225زهرا عبدلیعلم پرور2739

هنرهای تجسمی طبقه سوم915خیابان انقالب چهارراه ولی عصر نبش مظفرشمالی پ66410225زهرا عبدلیعلم پرور2740

بهداشت و ایمنی طبقه سوم915خیابان انقالب چهارراه ولی عصر نبش مظفرشمالی پ66410225زهرا عبدلیعلم پرور2741

خدمات تغذیه ای طبقه سوم915خیابان انقالب چهارراه ولی عصر نبش مظفرشمالی پ66410225زهرا عبدلیعلم پرور2742

صنایع دریایی9واحد82خ ولیعصر روبروی پارک ملت خ شهیدانصاری پ22034278عاطفه ایروانیفناوری دریایی2743

22851990فاطمه نعمتیفرانک نعمتی2744
شریعتی باالتر از خواجه عبداهلل روبروی پارک شریعتی ساخنمان کسرا 

7 واحد2 طبقه985پ
مراقبت و زیبایی

صنایع خودرو2واحد-10پالک-بلوار شهید مژدی-بلوار ارتش-اقدسیه-تهران22446076کامبیز علی سیرانینیاوران2745

مکانیک2واحد-10پالک-بلوار شهید مژدی-بلوار ارتش-اقدسیه-تهران22446076کامبیز علی سیرانینیاوران2746

امور مالی و بازرگانی2واحد-10پالک-بلوار شهید مژدی-بلوار ارتش-اقدسیه-تهران22446076کامبیز علی سیرانینیاوران2747

فناوری اطالعات2واحد-10پالک-بلوار شهید مژدی-بلوار ارتش-اقدسیه-تهران22446076کامبیز علی سیرانینیاوران2748

گردشگری2واحد-10پالک-بلوار شهید مژدی-بلوار ارتش-اقدسیه-تهران22446076کامبیز علی سیرانینیاوران2749

ساختمان2واحد-10پالک-بلوار شهید مژدی-بلوار ارتش-اقدسیه-تهران22446076کامبیز علی سیرانینیاوران2750

معماری2واحد-10پالک-بلوار شهید مژدی-بلوار ارتش-اقدسیه-تهران22446076کامبیز علی سیرانینیاوران2751
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77136260فاطمه ابراهیمی باد آشتیانینگاه مبتکر2752
خیابان تکاوران شمالی کوچه الله هشتم سرای محله قاسم آباد و ده 

نارمک
عمران

77136260فاطمه ابراهیمی باد آشتیانینگاه مبتکر2753
خیابان تکاوران شمالی کوچه الله هشتم سرای محله قاسم آباد و ده 

نارمک
فناوری اطالعات

77136260فاطمه ابراهیمی باد آشتیانینگاه مبتکر2754
خیابان تکاوران شمالی کوچه الله هشتم سرای محله قاسم آباد و ده 

نارمک
معماری

خدمات آموزشی398پالک -خیابان فرجام-رسالت 77733281صالح اورعیتدبیرگران2755

فناوری اطالعات398پالک -خیابان فرجام-رسالت 77733281صالح اورعیتدبیرگران2756

گردشگری398پالک -خیابان فرجام-رسالت 77733281صالح اورعیتدبیرگران2757

هنرهای تجسمی398پالک -خیابان فرجام-رسالت 77733281صالح اورعیتدبیرگران2758

44282856جمیله محمودیتیام2759
 1 ط 10تهران بلوار مرزداران نبش اطاعتی جنوبی جنب بانک آینده پ 

2واحد
مراقبت و زیبایی

22173150زهراکتایون بهمنی یزدیبانوبرتر2760
خ درکه روبروی درب غربی دانشگاه شهبد بهشتی نبش کوچه گلها پ 

27/4
مراقبت و زیبایی

76508186امین خداقلیشرکت تعاونی صفر و یک پرداز آریا2761
رودهن بلوار امام خمینی جنب تعویض روغنی روبروی آتش نشانی پالک 

1062
عمران

76508186امین خداقلیشرکت تعاونی صفر و یک پرداز آریا2762
رودهن بلوار امام خمینی جنب تعویض روغنی روبروی آتش نشانی پالک 

1062
امور مالی و بازرگانی

76508186امین خداقلیشرکت تعاونی صفر و یک پرداز آریا2763
رودهن بلوار امام خمینی جنب تعویض روغنی روبروی آتش نشانی پالک 

1062
فناوری اطالعات

76508186امین خداقلیشرکت تعاونی صفر و یک پرداز آریا2764
رودهن بلوار امام خمینی جنب تعویض روغنی روبروی آتش نشانی پالک 

1062
ساختمان

76508186امین خداقلیشرکت تعاونی صفر و یک پرداز آریا2765
رودهن بلوار امام خمینی جنب تعویض روغنی روبروی آتش نشانی پالک 

1062
معماری

76330672پروانه کفایتیگلستان گره2766
- نبش خ بیمارستان سوم شعبان- بلوار شهید بهشتی - جیالرد - دماوند 

طبقه همکف
(بافت)صنایع دستی 

76330672پروانه کفایتیگلستان گره2767
- نبش خ بیمارستان سوم شعبان- بلوار شهید بهشتی - جیالرد - دماوند 

طبقه همکف
فرش

صنایع پوشاک44ونک شیخ بهایی شمالی باالتر از امدادخودرو بن بست رضوی پ88039617نسرین مفتوحیشایسته2768

صنایع پوشاک45حکیمیه بلوار ساحل نگارستان هشتم پالک9127768406معصومه درخشندههما بخت2769



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

مراقبت و زیبایی45حکیمیه بلوار ساحل نگارستان هشتم پالک9127768406معصومه درخشندههما بخت2770

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 45حکیمیه بلوار ساحل نگارستان هشتم پالک9127768406معصومه درخشندههما بخت2771

عمرانتهران111111 27725216

تکنولوژی فرهنگیتهران111111 27735216

امور مالی و بازرگانی6 واحد2 ط37پالک -نبش فروردین شرقق - سی متری صالحی-مشیریه33478867اکبر تسبیحیعلم افروز2774

فناوری اطالعات6 واحد2 ط37پالک -نبش فروردین شرقق - سی متری صالحی-مشیریه33478867اکبر تسبیحیعلم افروز2775

هنرهای تجسمی6 واحد2 ط37پالک -نبش فروردین شرقق - سی متری صالحی-مشیریه33478867اکبر تسبیحیعلم افروز2776

77937039سولماز صفر پورملکه زیبایی2777
نارمک خ ش آیت پایین تر از چ تلفن خانه نبش بن بست زرکش پ 

2ط همکف واحد 175
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی ط دوم28خ مطهری روبروی باشگاه بانک سپه پ88451221مهین معظمیآفرودیت2778

77407740فاطمه شیرافکنآرنگ2779
پیروزی خیابان پنجم نیرو هوایی بعد ازفلکه دوم خیابان شهید عباس 

۲٦ پالک ۵/٣۲جاویدی
مراقبت و زیبایی

36011025طیبه سویزیقصر تکتم2780
 عمار 6 متری غربا ک یاسر 20پاکدشت میدان قدس شن و ماسه کریمی 

13  پ10
صنایع پوشاک

مراقبت و زیبایی2 پالک 1ورامین خیا بان حامدی مهدیه 36267044زکیه قره خان بیک پوربیک پور2781

مراقبت و زیباییورامین میدان امام خمینی، خ طالقانی، نبش کوچه ش تاجیک2912281648مریم قاسمیمهسان2782

مراقبت و زیبایی9پ-معصوم14بن  بست-خ ش محمودی-خ شهدا-ورامین36253083معصومه خانیکیمیا2783

مراقبت و زیباییطبقه دوم- 57پالک - نبش خیابان آخوندی-نبردشمالی-پیروزی33176840لیال عابدی صفاسوگل2784

هنرهای تجسمی3واحد-1ط -588ساختمان -جنب مسجدالنبی-خ گلبرگ-خ آیت-نارمک77210120تهمینه عزیزی قوالنلونقشینه رودان2785

36146548فاطمه عصمتیتک روش2786
نبش خیابان گوهردشت، زیرزمین پارچه فروشی -خیابان اصلی-قرچک

ابوالحسنی
صنایع پوشاک

مراقبت و زیبایی9پالک - کوچه گلها - خیابان ولیعصر 65293992معصومه  آقا محمدی سرخپوش2787

مراقبت و زیبایی3 مجتمع خلیج فارس ط 18خ ولنجک نبش خ22424535شبنم فرشباف صفائیویس2788

مراقبت و زیبایی17 واحد3 ط 35سعادت آباد بلوار سروغربی پ9107626742وحیده السادات حسینیترالن2789
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22869777فاطمه هاشمیسامان آفرین2790
طبقه دوم ۹٣۸خ شریعتی باالتر از پل سیدخندان نبش کوچه خندان پالک

۸واحد 
امور مالی و بازرگانی

22869777فاطمه هاشمیسامان آفرین2791
طبقه دوم ۹٣۸خ شریعتی باالتر از پل سیدخندان نبش کوچه خندان پالک

۸واحد 
خدمات آموزشی

22869777فاطمه هاشمیسامان آفرین2792
طبقه دوم ۹٣۸خ شریعتی باالتر از پل سیدخندان نبش کوچه خندان پالک

۸واحد 
صنایع پوشاک

22869777فاطمه هاشمیسامان آفرین2793
طبقه دوم ۹٣۸خ شریعتی باالتر از پل سیدخندان نبش کوچه خندان پالک

۸واحد 
فناوری اطالعات

22869777فاطمه هاشمیسامان آفرین2794
طبقه دوم ۹٣۸خ شریعتی باالتر از پل سیدخندان نبش کوچه خندان پالک

۸واحد 
گردشگری

22869777فاطمه هاشمیسامان آفرین2795
طبقه دوم ۹٣۸خ شریعتی باالتر از پل سیدخندان نبش کوچه خندان پالک

۸واحد 
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

صنایع پوشاکظ سوم-7پ -روبروی ک توکل-خ خیری-م شاهد-تهرانپارس77874789قلم ماندگار2796

هنرهای تجسمیظ سوم-7پ -روبروی ک توکل-خ خیری-م شاهد-تهرانپارس77874789قلم ماندگار2797

هنرهای تزئینیظ سوم-7پ -روبروی ک توکل-خ خیری-م شاهد-تهرانپارس77874789قلم ماندگار2798

44060003مهری السادات برهمندبرهمند2799
فلکه دوم صادقیه ابتدای کاشانی جنب بیمارستان ابن سینا برج مینا ط اول 

2واحد
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی14واحد10/1شرقی پ64 خ اسدآبادی خ88622874معصومه عبدالرحمن پورهلقارنیکا2800

مراقبت و زیبایی2 ط5 واحد21تهران شهران فلکه دوم پ3724711زهرا ظهیرزاده غالمحسینیفرشته رخ 2801

44690393مهین کیانی فرهمه گل2802
شهرک اکباتان خیابان اصلی بعد از مخابرات روبروی دبیرستان عموئیان 

11 واحد4طبقه 
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی8پ- غربی5ک-خ محرابی-خ آیت اله کاشانی44161138مهرنوش رضائیکلبه آفتاب2803

مراقبت و زیبایی ساختمان پزشکان2تهرانپارس خ جشواره ،خ امیر میدان رهبر ط 77329034فاطمه مینایی نژادبانو مینایی2804

مراقبت و زیبایی2پ -کوی میهن-خ کاج-خ جبلی-به سمت جمال آباد-نیاوران9126069166اختر صفریحوریتا2805

مراقبت و زیبایی1 جدید ط 507 قدیم پ 471م هفت تیر خ بهار شمالی پ 77609358زهرا رهنماژیوار2806



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

88760728حسین ابراهیمیمشاوران روشنگر فردای ایرانیان2807
پ -خ حبیبی-خ سروش-خ ابن یمین-ابتدای سهروردی-پل سید خندان

14
عمران

88760728حسین ابراهیمیمشاوران روشنگر فردای ایرانیان2808
پ -خ حبیبی-خ سروش-خ ابن یمین-ابتدای سهروردی-پل سید خندان

14
اموراداری

88760728حسین ابراهیمیمشاوران روشنگر فردای ایرانیان2809
پ -خ حبیبی-خ سروش-خ ابن یمین-ابتدای سهروردی-پل سید خندان

14
امور مالی و بازرگانی

88760728حسین ابراهیمیمشاوران روشنگر فردای ایرانیان2810
پ -خ حبیبی-خ سروش-خ ابن یمین-ابتدای سهروردی-پل سید خندان

14
خدمات آموزشی

صنایع پوشاک55فلکه دوم تهرانپارس خ جشنواره خ محمدی پ77966728مریم توکلیکوک طالیی2811

اموراداریخ ارک (ویال)خ کریم خان زند  خ استادنجات الهی 88894839مژگان دستفالکاروکاوش2812

خدمات آموزشیخ ارک (ویال)خ کریم خان زند  خ استادنجات الهی 88894839مژگان دستفالکاروکاوش2813

هنرهای تجسمیخ ارک (ویال)خ کریم خان زند  خ استادنجات الهی 88894839مژگان دستفالکاروکاوش2814

88311101شرکت بیسکو2815
خیابان - خیابان مفتح شمالی- ضلع شمالی میدان هفت تیر - تهران 

-11واحد - 4طبقه  - 104پالک - مالیری پور
برق

88311101شرکت بیسکو2816
خیابان - خیابان مفتح شمالی- ضلع شمالی میدان هفت تیر - تهران 

-11واحد - 4طبقه  - 104پالک - مالیری پور
مدیریت صنایع

88311101شرکت بیسکو2817
خیابان - خیابان مفتح شمالی- ضلع شمالی میدان هفت تیر - تهران 

-11واحد - 4طبقه  - 104پالک - مالیری پور
مکانیک

88311101شرکت بیسکو2818
خیابان - خیابان مفتح شمالی- ضلع شمالی میدان هفت تیر - تهران 

-11واحد - 4طبقه  - 104پالک - مالیری پور
امور مالی و بازرگانی

33754041شهناز رحمانیعصر تالش2819
خانه  فرهنگ شیخ - بوستان مهران- فلکه اول دولت آباد - شهرری

صدوق
فناوری اطالعات

مراقبت و زیبایی18شهرری باقر شهر خیابان تیز جنگ پالک 55204601پری برزوئی خرم آبادیمرجان دریایی2820

22875483عاطفه السادات ترابیترمه سرا2821
 12خ شریعتی ابتدای پاسداران قبل از سه راه ضرابخانه ک کوکب پالک 

7طبقه اول واحد 
صنایع پوشاک

66785144مهین دخت اسدیاسدی2822
 متری اول جنوبی کوچه شهید 15 شهریور 17میدان پاستو ریزه کوی 

2 واحد 2 ط33پاکند پ
مراقبت و زیبایی



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

مراقبت و زیبایی38سهروردی جنوبی نبش بهار شیراز ک فدوی پ 77537797آموزشگاه گلچهره2823

مراقبت و زیبایی3واحد3ولیعصر باالترازم ونک خ والی نژاد ک تالش پ9124059003میترا مهرادنسبمارینا2824

مراقبت و زیباییط اول-1واحد -ساختمان لدرسی-اتوبان همت-خ گاندی-م ونک77942889نسرین سقائیشرکت تعاونی گل رویایی2825

مراقبت و زیبایی120 متری امام خمینی پ 20قلعه میر خ 56451277منیره  جهانبانی کهنه شهرییاس سفید 2826

88796514داود نگهدارانآرتمن2827
 طبقه سوم 2546 پ 14خ ولی عصر نرسیده به ونک روبروی خ گاندی 

12واحد 
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی6واحد -2پ -ضلع شمال غربی نبش خ غفاری-م هفت تیر88321744رضا فروغیقصر مو2828

مراقبت و زیبایی3 واحد 814مجیدیه شمالی خ استاد حسن بنا نبش ک عیوضی پ22501512مریم دهقان منشادیالله چهر2829

طال و جواهرسازی55 واحد5خ کریمخان زند بین حافظ و آبان ساختمان نگین ط88947226هادی نعمتیشرکت جواهر شناسی ایرانیان2830

55259802سعید جهانیجهان تدبیر2831
ورودی .آ9بلوک .21/5خ .شهرک صنعتی.چهاردانگه.اسالم شهر

17واحد .96پ.2
امور مالی و بازرگانی

صنایع پوشاک6 واحد1 ط268بلوارمیرداماد نبش نفت جنوبی کنار پل عابر پ26424450اشرف قربانیپریفام2832

مراقبت و زیبایی6 واحد1 ط268بلوارمیرداماد نبش نفت جنوبی کنار پل عابر پ26424450اشرف قربانیپریفام2833

مراقبت و زیبایی5واحد3 ط3امیراباد اول گردافرین پ88025670سیده پوران چاوشی زاده موسویپرطالیی2834

56172843لیال موسوی مجدطراحان هنر 2835
واوان میدان امام خمینی خیابان بهشتی خیابان چمران نبش بمبست توسکا 

23پالک
صنایع پوشاک

56172843لیال موسوی مجدطراحان هنر 2836
واوان میدان امام خمینی خیابان بهشتی خیابان چمران نبش بمبست توسکا 

23پالک
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

9125069648فاطمه کریمیسمینه پوش2837
تجریش م قدس به طرف دو راهی  نیاوران ساختمان بانک حکمت 

3 ط6ایرانیان واحد
صنایع پوشاک

9125069648فاطمه کریمیسمینه پوش2838
تجریش م قدس به طرف دو راهی  نیاوران ساختمان بانک حکمت 

3 ط6ایرانیان واحد
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

مراقبت و زیبایی2 ط34خ ش نامجو ایستگاه کاشیها ک شفق پ77554474افسانه رامینسروناز2839
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اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

اموراداری2 ط دوم  زنگ 1م انقالب ابتدای آزادی بعداز جمالزاده ک یاراحمدی پ66927545مرتضی لعلیمیالدمحافظان2840

اموراداری365پ -باالی بانک پارسیان-بین گلستان دوم وسوم-پاسداران22598200محمد خوانچه سپهرسپهر تهران2841

امور مالی و بازرگانی365پ -باالی بانک پارسیان-بین گلستان دوم وسوم-پاسداران22598200محمد خوانچه سپهرسپهر تهران2842

فناوری اطالعات365پ -باالی بانک پارسیان-بین گلستان دوم وسوم-پاسداران22598200محمد خوانچه سپهرسپهر تهران2843

گردشگری365پ -باالی بانک پارسیان-بین گلستان دوم وسوم-پاسداران22598200محمد خوانچه سپهرسپهر تهران2844

هتلداری365پ -باالی بانک پارسیان-بین گلستان دوم وسوم-پاسداران22598200محمد خوانچه سپهرسپهر تهران2845

مدیریت صنایعدر حال جابجایی88538721علیرضا ملکیآلمان-شرکت توف آکادمی ایران 2846

اموراداریدر حال جابجایی88538721علیرضا ملکیآلمان-شرکت توف آکادمی ایران 2847

امور مالی و بازرگانیدر حال جابجایی88538721علیرضا ملکیآلمان-شرکت توف آکادمی ایران 2848

خدمات آموزشیدر حال جابجایی88538721علیرضا ملکیآلمان-شرکت توف آکادمی ایران 2849

مدیریت صنایعواحد غربی1ط20خ مفتح شمالی خ زهره پ88348065هادی صابریشرکت تعاونی تولید کنندگان پارافین ایران2850

اموراداریواحد غربی1ط20خ مفتح شمالی خ زهره پ88348065هادی صابریشرکت تعاونی تولید کنندگان پارافین ایران2851

امور مالی و بازرگانیواحد غربی1ط20خ مفتح شمالی خ زهره پ88348065هادی صابریشرکت تعاونی تولید کنندگان پارافین ایران2852

فناوری اطالعاتط اول53خ مفتح ک نوری اسفندیاری پ88831618کالریس سرکس یان سقینوانا2853

هنرهای تجسمیط اول53خ مفتح ک نوری اسفندیاری پ88831618کالریس سرکس یان سقینوانا2854

66415145فرح رشیدی ورنکشیرشیدی2855
خیابان ولیعصر باالتر از چهارراه ولیعصر روبروی بزرگمهر ساختمان افشار 

5ط
صنایع پوشاک

66415145فرح رشیدی ورنکشیرشیدی2856
خیابان ولیعصر باالتر از چهارراه ولیعصر روبروی بزرگمهر ساختمان افشار 

5ط
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

مراقبت و زیبایی92پ  -52خیابان -فلکه سوم-دولت آباد-شهرری33745998زهرا عبدالملکیدشت بهشت2857

خدمات آموزشیمیدان معلم،بلوار شهید بهشتی ،روبروی دانشگاه آزاد76328816اشرف عابدینیکلبه روشان2858

صنایع پوشاکمیدان معلم،بلوار شهید بهشتی ،روبروی دانشگاه آزاد76328816اشرف عابدینیکلبه روشان2859
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هنرهای تجسمیمیدان معلم،بلوار شهید بهشتی ،روبروی دانشگاه آزاد76328816اشرف عابدینیکلبه روشان2860

بهداشت و ایمنیمیدان معلم،بلوار شهید بهشتی ،روبروی دانشگاه آزاد76328816اشرف عابدینیکلبه روشان2861

(دوختهای سنتی)صنایع دستی میدان معلم،بلوار شهید بهشتی ،روبروی دانشگاه آزاد76328816اشرف عابدینیکلبه روشان2862

مراقبت و زیبایی8 واحد4طبقه 116تهران سعادت آباد نبش خیابان سی و دوم پالک88685918خجسته لقا شکوهینگاه سبز2863

مراقبت و زیبایی4 واحد 2طبقه  - 61پ - خیابان برادران شریفی - خیابان ولیعصر88202221معصومه ئیل خانیراد نوش2864

امور مالی و بازرگانی ط اول260تهران جنت آباد مرکزی جنب نسترن دوم پالک 44440094فرزاد صیرفی زادهشایگان تهران2865

فناوری اطالعات ط اول260تهران جنت آباد مرکزی جنب نسترن دوم پالک 44440094فرزاد صیرفی زادهشایگان تهران2866

(بافت)صنایع دستی  طبقه اول794خیابان مالک اشتر بین خوش و رودکی پالک 66357349طلعت شعیریملوک2867

صنایع پوشاک طبقه اول794خیابان مالک اشتر بین خوش و رودکی پالک 66357349طلعت شعیریملوک2868

(دوختهای سنتی)صنایع دستی  طبقه اول794خیابان مالک اشتر بین خوش و رودکی پالک 66357349طلعت شعیریملوک2869

صنایع پوشاک8م بهاران خ ش عسگری خ ش سالمت ک نریمان پالک 55173778حاجیه مالکاظمی هاجزیره2870

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 8م بهاران خ ش عسگری خ ش سالمت ک نریمان پالک 55173778حاجیه مالکاظمی هاجزیره2871

صنایع پوشاک طبقه اول81 پالک 43تهرانسر بلوار نیلوفر خیابان نفت جنوبی کوچه 44512665آرزو زارع رحیمینگین فروزان 2872

(دوختهای سنتی)صنایع دستی  طبقه اول81 پالک 43تهرانسر بلوار نیلوفر خیابان نفت جنوبی کوچه 44512665آرزو زارع رحیمینگین فروزان 2873

صنایع پوشاک1 واحد 22خیابان قزوین خ سبحانی کوچه نصیری پالک 55739491توران گوکانی ممقانیعطرریحان2874

صنایع خودرو-20پ -ک آذری-م هفت تیر88820448-021بابک ساراصالنیموسسه جهان خودرو2875
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66023392داود صفدری قره بالغپیام پارسیان2876
بن بست جدید -تقاطع خیابان دامپزشکی- متری جی21خیابان آزادی 

1پالک -جنوبی
صنایع خودرو

66023392داود صفدری قره بالغپیام پارسیان2877
بن بست جدید -تقاطع خیابان دامپزشکی- متری جی21خیابان آزادی 

1پالک -جنوبی
برق

66023392داود صفدری قره بالغپیام پارسیان2878
بن بست جدید -تقاطع خیابان دامپزشکی- متری جی21خیابان آزادی 

1پالک -جنوبی
مکانیک

66023392داود صفدری قره بالغپیام پارسیان2879
بن بست جدید -تقاطع خیابان دامپزشکی- متری جی21خیابان آزادی 

1پالک -جنوبی
بهداشت و ایمنی

صنایع پوشاک25 پالک 80متریز تختی کوچه18خیابان رجایی میدان بهشت 55038865بتول ذوالفقارینگین تختی 2880

55609770سید علی صالحی تبریزصنعت پارسیان 2881
چ گلوبندک  بعد از حسینیه کر بالیی ها جنب بانک سامان  سرای جوادی  

11 پ 3ط 
طال و جواهرسازی

صنایع پوشاک1 طهم کف و2خ نامجو خواجه نصیر شرقی ک غزنوی پ88745184فریده سید سیاهیگل آذین2882

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 1 طهم کف و2خ نامجو خواجه نصیر شرقی ک غزنوی پ88745184فریده سید سیاهیگل آذین2883

9125198581اعظم رشمهءملک بانو 2884
-32خیابان شیوا خیابان لرستان  کوچه شهبازی پالک -خیابان پیروزی 

واحد دوم-طبقه دوم
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی34مجتمع اختر پالک 18و16خ خواجه عبداله انصاری بین خ22899832فتانه ناپلیانتابش2885

مراقبت و زیبایی4 ط3 شهریور شمالی جنب غیاثی  ک تشکری پ17خ 33719145زهرا کرمی قهییاس علوی 2886

55829449اصغر حیدریحیدری2887
خانی آبادنو سه راه شریعتی ابتدای خ صمدی کوچه واشقانی فراهانی پ 

106
برق

55829449اصغر حیدریحیدری2888
خانی آبادنو سه راه شریعتی ابتدای خ صمدی کوچه واشقانی فراهانی پ 

106
تاسیسات

55829449اصغر حیدریحیدری2889
خانی آبادنو سه راه شریعتی ابتدای خ صمدی کوچه واشقانی فراهانی پ 

106
عمران

55829449اصغر حیدریحیدری2890
خانی آبادنو سه راه شریعتی ابتدای خ صمدی کوچه واشقانی فراهانی پ 

106
کنترل و ابزار دقیق
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55829449اصغر حیدریحیدری2891
خانی آبادنو سه راه شریعتی ابتدای خ صمدی کوچه واشقانی فراهانی پ 

106
اموراداری

55829449اصغر حیدریحیدری2892
خانی آبادنو سه راه شریعتی ابتدای خ صمدی کوچه واشقانی فراهانی پ 

106
امور مالی و بازرگانی

55829449اصغر حیدریحیدری2893
خانی آبادنو سه راه شریعتی ابتدای خ صمدی کوچه واشقانی فراهانی پ 

106
خدمات آموزشی

55829449اصغر حیدریحیدری2894
خانی آبادنو سه راه شریعتی ابتدای خ صمدی کوچه واشقانی فراهانی پ 

106
فناوری اطالعات

55829449اصغر حیدریحیدری2895
خانی آبادنو سه راه شریعتی ابتدای خ صمدی کوچه واشقانی فراهانی پ 

106
گردشگری

55829449اصغر حیدریحیدری2896
خانی آبادنو سه راه شریعتی ابتدای خ صمدی کوچه واشقانی فراهانی پ 

106
هتلداری

55829449اصغر حیدریحیدری2897
خانی آبادنو سه راه شریعتی ابتدای خ صمدی کوچه واشقانی فراهانی پ 

106
هنرهای تجسمی

55829449اصغر حیدریحیدری2898
خانی آبادنو سه راه شریعتی ابتدای خ صمدی کوچه واشقانی فراهانی پ 

106
بهداشت و ایمنی

55829449اصغر حیدریحیدری2899
خانی آبادنو سه راه شریعتی ابتدای خ صمدی کوچه واشقانی فراهانی پ 

106
خدمات تغذیه ای

55829449اصغر حیدریحیدری2900
خانی آبادنو سه راه شریعتی ابتدای خ صمدی کوچه واشقانی فراهانی پ 

106
معماری

عمران64جوادیه ابتدای بازارچه پ 55668220زهره دلیریانسفیر تهران2901

امور مالی و بازرگانی64جوادیه ابتدای بازارچه پ 55668220زهره دلیریانسفیر تهران2902

خدمات آموزشی64جوادیه ابتدای بازارچه پ 55668220زهره دلیریانسفیر تهران2903

فناوری اطالعات64جوادیه ابتدای بازارچه پ 55668220زهره دلیریانسفیر تهران2904

هنرهای تجسمی64جوادیه ابتدای بازارچه پ 55668220زهره دلیریانسفیر تهران2905

بهداشت و ایمنی64جوادیه ابتدای بازارچه پ 55668220زهره دلیریانسفیر تهران2906

55789304بهناز مردمیمردمی2907
میدان ابوذر خ ابوذر غربی نرسیده به بانک صادرات روبه روی کوچه 

869 پ 22 و1رمضانعلی الهی واحد 
صنایع پوشاک
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55789304بهناز مردمیمردمی2908
میدان ابوذر خ ابوذر غربی نرسیده به بانک صادرات روبه روی کوچه 

869 پ 22 و1رمضانعلی الهی واحد 
مراقبت و زیبایی

55789304بهناز مردمیمردمی2909
میدان ابوذر خ ابوذر غربی نرسیده به بانک صادرات روبه روی کوچه 

869 پ 22 و1رمضانعلی الهی واحد 
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

مراقبت و زیبایی684خ امام خمینی بین رودکی ونواب پالک 66178019مهری خان آبادیافسون آرا2910

صنایع پوشاک47کوچه طارمی پ (جاللی جعفری )شهرک ولیعصر خ غالمعلی مسلمی 669248020اعظم معصومی اقدمسدید2911

مراقبت و زیبایی4 پ3تهران اشرفی اصفهانی باغ فیض خیابان امیرابراهیم میخک 44425630پروین احمدخانیسارای نوین2912

66219233فاطمه طارمیطارمی2913
شهید )بزرگراه آیت اله سعیدی شهرک ولیعصر  خ یاران خ جاللی شمالی 

62پ  (عمران ولی محمدی
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی طبقه اول3میدان بهاران خیابان سجاد جنوبی نبش کوچه مقدم پالک 55146091ندا خاکپورزری دخت2914

22776527زهرا معمار کاشیسرو2915
 ط 2زنگ -درب سمت چپ -202پ -3روبروی بوستان -پاسداران 

همکف
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیباییط اول-106پ -جنب ک آذرباد-خ شکوفه-شکوفه 36607351ماهرو مالجعفریهاله زیبایی2916

مراقبت و زیبایی ط اول11م نبوت خ گلبرگ شرقی خ الدن جنوبی مصطفوی پ2177921921طاهره فالحیبانوی شهر2917

مراقبت و زیبایی2 ط 677خ هاشمی بین جیحون و کارون پ66832528پوران امانگاهپوران2918

55670034راضیه حق شناس فینیقصر پرنیان2919
 میدان رازی خ ایت اله ایروانی بعد از چهار راه انبار نفت نبش بانک ملی 

1  پ2کوچه تنور قربانی بن بست 
صنایع پوشاک

تاسیسات143میدان قزوین دوراهی قپون سمت آذری خ قاسم فرهنگ پ 55743449محمد حسن مقدس خوتکنیک نو2920

عمران143میدان قزوین دوراهی قپون سمت آذری خ قاسم فرهنگ پ 55743449محمد حسن مقدس خوتکنیک نو2921
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مدیریت صنایع143میدان قزوین دوراهی قپون سمت آذری خ قاسم فرهنگ پ 55743449محمد حسن مقدس خوتکنیک نو2922

مراقبت و زیبایی1 ط82خ کوهسار خ حاج مالحسین بعد از ک عربی پ 44321639منصوره توکلی2ارزنده2923

مراقبت و زیبایی طبقه اول آموزشگاه گیسونگار۱۵سهروردی جنوبی کوچه لشگری پالک 88452607مهرناز ذاکریگیسو نگار2924

مراقبت و زیبایی2 واحد 630نبش عربلو پ ( متری امیری 16)خ قزوین خ سبحانی 66624283کبرا عظیمیتابناک2925

فناوری اطالعات18کوچه شناسا پ -خ ایرانشهر جنوبی-م فردوسی 2188302335یوسف صفاییمنظومه شمس2926

مراقبت و زیبایی ط اول133خانی اباد نو سه راه شریعتی خیابان مهران کوچه صمد زاده پ55854247رویا متقیملکه رویایی2927

55779532مسعود حقیریهیربدان2928
 نرسیده به سینما جی 169 متری امیری شهید سبحانی پ16خ قزوین خ 

 جدید ط اول169پ
امور مالی و بازرگانی

55779532مسعود حقیریهیربدان2929
 نرسیده به سینما جی 169 متری امیری شهید سبحانی پ16خ قزوین خ 

 جدید ط اول169پ
فناوری اطالعات

صنایع پوشاک ط اول17 متری شمالی سمت مسجد سادات ک سودائی پ 20جوادیه 55663062خدیجه پاک نیتپاک مهر2930

(دوختهای سنتی)صنایع دستی  ط اول17 متری شمالی سمت مسجد سادات ک سودائی پ 20جوادیه 55663062خدیجه پاک نیتپاک مهر2931

2122136973سید خدیجه موسویقصر پارسه2932
 طبقه اول 49شهرک غرب بلوار شهید دادمان خیابان فخار مقدم پالک 

3واحد
مراقبت و زیبایی

فناوری اطالعات طبقه دوم115عبدل آباد،خ شکوفه روبروی خیابان بدر پالک 55853042معصومه عباسی کالشیشایستگان علم2933

گردشگری طبقه دوم115عبدل آباد،خ شکوفه روبروی خیابان بدر پالک 55853042معصومه عباسی کالشیشایستگان علم2934

مراقبت و زیبایی1 واحد5نیاوران سه راه یاسر ک معظمی پ9388978951ناهید نظرخانی مقدمسرای نیکا2935

55224225جمشید لئالی2منتظمی 2936
باقرشهر بلوار امام خمینی میدان شهداء انتهای سی متری امام خمینی 

13شرق پالک 
الکترونیک

55224225جمشید لئالی2منتظمی 2937
باقرشهر بلوار امام خمینی میدان شهداء انتهای سی متری امام خمینی 

13شرق پالک 
مدیریت صنایع
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55224225جمشید لئالی2منتظمی 2938
باقرشهر بلوار امام خمینی میدان شهداء انتهای سی متری امام خمینی 

13شرق پالک 
فناوری اطالعات

55224225جمشید لئالی2منتظمی 2939
باقرشهر بلوار امام خمینی میدان شهداء انتهای سی متری امام خمینی 

13شرق پالک 
ساختمان

55224225جمشید لئالی2منتظمی 2940
باقرشهر بلوار امام خمینی میدان شهداء انتهای سی متری امام خمینی 

13شرق پالک 
معماری

(بافت)صنایع دستی 1 ط32 ش فرجی پ4یافت آباد بلوار معلم  شهرک امام خمینی ک66248512اعظم قناتیمژده دیبا 2941

صنایع پوشاک1 ط32 ش فرجی پ4یافت آباد بلوار معلم  شهرک امام خمینی ک66248512اعظم قناتیمژده دیبا 2942

فناوری اطالعات1 ط32 ش فرجی پ4یافت آباد بلوار معلم  شهرک امام خمینی ک66248512اعظم قناتیمژده دیبا 2943

فرش1 ط32 ش فرجی پ4یافت آباد بلوار معلم  شهرک امام خمینی ک66248512اعظم قناتیمژده دیبا 2944

مراقبت و زیبایی77پ -تقاطع طوس-قصرالدشت9126005187سکینه دبیریانشهره پایتخت2945

2177960861زهرا چنگیزی محمدیشکوه هنر2946
فلکه دوم تهرانپارس خ جشنواره بعد از چهاراه سیدالشهدا بعد از ساختمان 

12/2پ6بنیاد ک
صنایع پوشاک

22878970معصومه ضرغامینشاط نو2947
خ شریعتی باالترازپل سیدخندان ضلع شمال غربی  ساختمان پزشکان 

 ط زیرهمکف1006
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی10متری اول شمالی کوچه کالنتری پالک 15شهریور 17شادآباد کوی 66817852ربابه موسوی لرسلماسی2948

(بافت)صنایع دستی 1 ط 124تکاوران خ ش حسینی پ 77447150مریم امیرخانهنرافروز2949

صنایع پوشاک1 ط 124تکاوران خ ش حسینی پ 77447150مریم امیرخانهنرافروز2950

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 1 ط 124تکاوران خ ش حسینی پ 77447150مریم امیرخانهنرافروز2951

مراقبت و زیبایی254پالک  ( متری امیری 16)خ قزوین خ سبحانی 66698885عزت السادات عاشوریگل شبنم2952

مراقبت و زیبایی6 واحد 3 ط19 متری دوم و سوم پ15 شهریور بین 17شاد اباد خ 66812523سوسن اکبریبانو اکبری 2953

9123137636خدیجه داغ داغ آبادیسپاس2954
	 باالتر ا باالتر ازسینما جی نبش ک(-سبحانی-) متری امیری16-خ قزوین -

3ط-18 واحد2زار ع پ 
صنایع پوشاک
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49967325شهناز قهرمان زادهصدف دریا2955
 3  ط 58فلکه دوم صادقیه  به سمت جناح دومین خیابان خ طاهریان  پ

6واحد 
مراقبت و زیبایی

صنایع پوشاکانتهای جیحون حسام الدین ابتدای کاظمی کوچه عقاب نشین پالک2155739338شیوا مرادیزرنان2956

(دوختهای سنتی)صنایع دستی انتهای جیحون حسام الدین ابتدای کاظمی کوچه عقاب نشین پالک2155739338شیوا مرادیزرنان2957

66734411پروین خزائیستاره پایتخت 2958
خیا بان شیخ هادی ده قدم باالتر از چهارراه جامی نبش کوچه انصاف 

  طبقه اول۱99پالک 
مراقبت و زیبایی

77531088بهجت طیبی محمد آبادیآبنوس2959
 راه نور محمدی دست راست 4سعدی شمالی خ هدایت برادران غائدی 

 طبقه ی ه12کوچه ی عشقی کوچه ی پیراسته پالک
صنایع پوشاک

77531088بهجت طیبی محمد آبادیآبنوس2960
 راه نور محمدی دست راست 4سعدی شمالی خ هدایت برادران غائدی 

 طبقه ی ه12کوچه ی عشقی کوچه ی پیراسته پالک
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

2166844543کاظم حورزاد1مبیین صنعت 2961
خیابان رودکی قبل از تقاطع خیابان دامپزشکی نبش کوچه جلیلیان پالک 

14
صنایع خودرو

2166844543کاظم حورزاد1مبیین صنعت 2962
خیابان رودکی قبل از تقاطع خیابان دامپزشکی نبش کوچه جلیلیان پالک 

14
مدیریت صنایع

2166844543کاظم حورزاد1مبیین صنعت 2963
خیابان رودکی قبل از تقاطع خیابان دامپزشکی نبش کوچه جلیلیان پالک 

14
مکانیک

2166844543کاظم حورزاد1مبیین صنعت 2964
خیابان رودکی قبل از تقاطع خیابان دامپزشکی نبش کوچه جلیلیان پالک 

14
امور مالی و بازرگانی

2166844543کاظم حورزاد1مبیین صنعت 2965
خیابان رودکی قبل از تقاطع خیابان دامپزشکی نبش کوچه جلیلیان پالک 

14
فناوری اطالعات

صنایع خودرو طبقه سوم906خیابان قزوین دوراهی قپان جنب بانک ملی پالک 2155702321کاظم حورزاد2مبین صنعت 2966

برق طبقه سوم906خیابان قزوین دوراهی قپان جنب بانک ملی پالک 2155702321کاظم حورزاد2مبین صنعت 2967

تاسیسات طبقه سوم906خیابان قزوین دوراهی قپان جنب بانک ملی پالک 2155702321کاظم حورزاد2مبین صنعت 2968
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مکانیک طبقه سوم906خیابان قزوین دوراهی قپان جنب بانک ملی پالک 2155702321کاظم حورزاد2مبین صنعت 2969

ساختمان طبقه سوم906خیابان قزوین دوراهی قپان جنب بانک ملی پالک 2155702321کاظم حورزاد2مبین صنعت 2970

مراقبت و زیباییخ دکتر بهشتی اول قائم فراهانی ک ایزد88727316افسانه نیلچینیلچی2971

هنرهای تجسمیخ دکتر بهشتی اول قائم فراهانی ک ایزد88727316افسانه نیلچینیلچی2972

هنرهای نمایشیخ دکتر بهشتی اول قائم فراهانی ک ایزد88727316افسانه نیلچینیلچی2973

صنایع پوشاک۸، واحد ٣، طبقه ۷٦٦خیابان ستارخان، روبروی اداره برق آلستوم، پالک 44201881معصومه طلوع زمانیتعاون2974

(دوختهای سنتی)صنایع دستی ۸، واحد ٣، طبقه ۷٦٦خیابان ستارخان، روبروی اداره برق آلستوم، پالک 44201881معصومه طلوع زمانیتعاون2975

مراقبت و زیبایی36خ قزوین خ فرامرز تهمتن نبش ک حسنی پالک 2155759213فرزانه اقاعلیگوهرچهر2976

مراقبت و زیبایی2 ط اول واحد44متری جی  تقاطع هاشمی پ66017732921معصومه فدائی جوانپروین2977

مراقبت و زیبایی1خ حق شناس خ شهید استکاری خ براداران عرب پ55735120فاطمه رئیس حسننیک نام 2978

65241308اشرف عظیمی تارقلینسیم شهر2979
-روبه روی ایستگاه تاکسی -  متری مطهری 12-  متری بسیج 20- کهنز

94 پالک 
مراقبت و زیبایی

55167774فرحناز توکلی صومعهبانوعطایی2980
خیابان وحدت اسالمی نرسیده به میدان وحدت اسالمی کوچه فرزین نبش 

17کوچه کیوان پالک 
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی104بزرگراه نواب خ محبوب مجاز نبش خ مرادی پ88946966مهشید غالمیهنر سارا2981

صنایع پوشاک3 طبقه2تهران نارمک م نبوت بن هشت متری اول پ77905581نازلی معصومیانسرای ویونا2982

مراقبت و زیبایی3 طبقه2تهران نارمک م نبوت بن هشت متری اول پ77905581نازلی معصومیانسرای ویونا2983

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 3 طبقه2تهران نارمک م نبوت بن هشت متری اول پ77905581نازلی معصومیانسرای ویونا2984

مراقبت و زیبایی8ستارخان  روبه روی باقر خان کوچه ستایش پ 66932420کبری دوستی امشکیونوس  رویایی2985

66365743ثمینه عالئیعالیی 2986
خ دامپزشکی تقاطع قصر الدشت  جنب ایستگاه اتوبوس طبقه اول غربی 

329پ 
خدمات آموزشی
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66365743ثمینه عالئیعالیی 2987
خ دامپزشکی تقاطع قصر الدشت  جنب ایستگاه اتوبوس طبقه اول غربی 

329پ 
بهداشت و ایمنی

66365743ثمینه عالئیعالیی 2988
خ دامپزشکی تقاطع قصر الدشت  جنب ایستگاه اتوبوس طبقه اول غربی 

329پ 
معماری

66427235حسین روازادهاحیای سالمت2989
خیابان جمهوری بین گلشن و پیروزی خیابان یاسری شمالی کوچه ماه 

20پالک 
فناوری سالمت، طب ایرانی و گیاهان دارویی

66427235حسین روازادهاحیای سالمت2990
خیابان جمهوری بین گلشن و پیروزی خیابان یاسری شمالی کوچه ماه 

20پالک 
امور زراعی

66427235حسین روازادهاحیای سالمت2991
خیابان جمهوری بین گلشن و پیروزی خیابان یاسری شمالی کوچه ماه 

20پالک 
گیاهان دارویی و داروهای گیاهی

44954810مهناز حاجی قاسمعلیسرای درسا2992
 طبقه سوم 233تهران ستاری شمالی پیامبر مرکزی ک مطهری پالک 

5واحد
مراقبت و زیبایی

فناوری اطالعاتزیر همکف- 169پالک - خیابان شهید بهشتی- گلشهر- چهاردانگه55278482طاهره فروغیفروغ اندیشه2993

65552724الهه طالبی گرکانیونوس برتر2994
نبش - بعد از میدان وحدت - خیابان فردوسی غربی  - 3فاز - اندیشه 

طبقه همکف - 105پالک - رودکی شمالی 
مراقبت و زیبایی

صنایع پوشاک9 متری دوم  پ 10یافت آباد  شهرک امام خمینی  66305677رضوان زاد حسن بسیططراحان روز 2995

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 9 متری دوم  پ 10یافت آباد  شهرک امام خمینی  66305677رضوان زاد حسن بسیططراحان روز 2996

مراقبت و زیبایی1403شریعتی دو راهی قلهک پ88645633ثریا خانقلیجلوه ماندگار2997

مراقبت و زیبایی1واحد28 پالک 5/41نیروهوایی فرعی 5پیروزی خ 77418811زهرا عیدی یگانهپری رو2998

صنایع غذایی5 واحد 4ولیعصر باالتر ازپارک وی بعداز فرشته خ خیام پ9127224656زیبا مالک گاوکانی2نمونه تبریز 2999

خدمات تغذیه ای5 واحد 4ولیعصر باالتر ازپارک وی بعداز فرشته خ خیام پ9127224656زیبا مالک گاوکانی2نمونه تبریز 3000

44060927نرگس نوحه خوان بایگیسرای موژان3001
 بین حسن آباد و خ 5خ آیت اله کاشانی روبروی شهرداری منطقه 

434ابراهیمی پ 
صنایع پوشاک
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44060927نرگس نوحه خوان بایگیسرای موژان3002
 بین حسن آباد و خ 5خ آیت اله کاشانی روبروی شهرداری منطقه 

434ابراهیمی پ 
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

مراقبت و زیبایی٦۰امامزاده قاسم خ زبردست جنب میجد ازمان پ22707854کبری بیداربختبانو بیداربخت3003

65164853سپیده نادرییکتا تدبیر3004
مارلیک خ دکترحسابی نرسیده به میدان گلها بین کوچه پرتو و پرهام 

221ساختمان نیکان پالک 
امور مالی و بازرگانی

65164853سپیده نادرییکتا تدبیر3005
مارلیک خ دکترحسابی نرسیده به میدان گلها بین کوچه پرتو و پرهام 

221ساختمان نیکان پالک 
فناوری اطالعات

77420606رمضان حضوریحضوری3006
پ -(نوروززادگان  )        5/22نبش ک -خ پنجم نیرو هوایی- پیروزی

 خ53
مراقبت و زیبایی

صنایع پوشاک7 ط همکف واحد16تهران شهرک شهید فکوری بلوک44665436پوری چگینیآدلیم3007

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 7 ط همکف واحد16تهران شهرک شهید فکوری بلوک44665436پوری چگینیآدلیم3008

امور مالی و بازرگانی4 واحد 41خ حجربن عدی پالک  -فلکه اول تهرانپارس77882257محمد آقامیرزائی3خبره3009

فناوری اطالعات4 واحد 41خ حجربن عدی پالک  -فلکه اول تهرانپارس77882257محمد آقامیرزائی3خبره3010

88789768سیمین فرهمند رِئوفتامیال3011
خیابان ولیعصر روبروی ضلع شمالی پارک ساعی بین تختی وامینی 

 طبقه منهای یک1156/1;پال
مراقبت و زیبایی

66010411فاطمه ناثوتیآذرین3012
-کوچه باب اله بیژنی-خ آیت اله دستغیب-تهران انتهای استاد معین

رضایت دوم
صنایع پوشاک

88680694سیمین فالحیبانو فالحی3013
 شرقی پ 37تهران میدان صنعت سعادت آباد باالتر از چهارراه مسجد خ 

1 ط اول واحد6
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیباییاندیشه فاز یک نبش شاهد شرقی طبقه فوقانی سوپرمهاجر65528980زهرا شریفی رادشاهکار هنر3014

امور مالی و بازرگانی61 پالک 19اسالمشهر خیابان باغ فیض کوچه 56363157فاطمه حاجی احمدنخبگان خالق3015

خدمات آموزشی61 پالک 19اسالمشهر خیابان باغ فیض کوچه 56363157فاطمه حاجی احمدنخبگان خالق3016

فناوری اطالعات61 پالک 19اسالمشهر خیابان باغ فیض کوچه 56363157فاطمه حاجی احمدنخبگان خالق3017

گردشگری61 پالک 19اسالمشهر خیابان باغ فیض کوچه 56363157فاطمه حاجی احمدنخبگان خالق3018

هنرهای تجسمی61 پالک 19اسالمشهر خیابان باغ فیض کوچه 56363157فاطمه حاجی احمدنخبگان خالق3019

بهداشت و ایمنی61 پالک 19اسالمشهر خیابان باغ فیض کوچه 56363157فاطمه حاجی احمدنخبگان خالق3020
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خدمات تغذیه ای61 پالک 19اسالمشهر خیابان باغ فیض کوچه 56363157فاطمه حاجی احمدنخبگان خالق3021

ساختمان61 پالک 19اسالمشهر خیابان باغ فیض کوچه 56363157فاطمه حاجی احمدنخبگان خالق3022

معماری61 پالک 19اسالمشهر خیابان باغ فیض کوچه 56363157فاطمه حاجی احمدنخبگان خالق3023

صنایع پوشاک29پالک - 5کوچه . باغ نرده 56126107لیال مسئله دانمسئله دان3024

صنایع خودرو20 پ20 خ ش مرادی ک 3و2شهرری دولت اباد  بین ف 33761860حسن وکیلیسروش صنعت3025

گردشگری20 پ20 خ ش مرادی ک 3و2شهرری دولت اباد  بین ف 33761860حسن وکیلیسروش صنعت3026

66467927مسعود شهبازیکاژه3027
فروردین تقاطع شهدای ژاندارمری پالک 12میدان انقالب خیابان 

طبقه اولجنوبی300
عمران

66467927مسعود شهبازیکاژه3028
فروردین تقاطع شهدای ژاندارمری پالک 12میدان انقالب خیابان 

طبقه اولجنوبی300
اموراداری

66467927مسعود شهبازیکاژه3029
فروردین تقاطع شهدای ژاندارمری پالک 12میدان انقالب خیابان 

طبقه اولجنوبی300
امور مالی و بازرگانی

66467927مسعود شهبازیکاژه3030
فروردین تقاطع شهدای ژاندارمری پالک 12میدان انقالب خیابان 

طبقه اولجنوبی300
خدمات آموزشی

66467927مسعود شهبازیکاژه3031
فروردین تقاطع شهدای ژاندارمری پالک 12میدان انقالب خیابان 

طبقه اولجنوبی300
فناوری اطالعات

برق1ط1 ک ابولفضل عزتی پ68م رسالت م2177188001قدرت اهلل جمالیتهران صنعت3032

کنترل و ابزار دقیق1ط1 ک ابولفضل عزتی پ68م رسالت م2177188001قدرت اهلل جمالیتهران صنعت3033

فناوری ارتباطات1ط1 ک ابولفضل عزتی پ68م رسالت م2177188001قدرت اهلل جمالیتهران صنعت3034

امور مالی و بازرگانی1ط1 ک ابولفضل عزتی پ68م رسالت م2177188001قدرت اهلل جمالیتهران صنعت3035

فناوری اطالعات1ط1 ک ابولفضل عزتی پ68م رسالت م2177188001قدرت اهلل جمالیتهران صنعت3036

گردشگری1ط1 ک ابولفضل عزتی پ68م رسالت م2177188001قدرت اهلل جمالیتهران صنعت3037

مراقبت و زیبایی122 پالک 41و39متری تختی بین کوچه 215551252918گللر حاج پور قزالداغونوس دریا3038

صنایع غذایی طبقه اول124 متری شمشیری پالک 20تهران مهرآباد جنوبی 66697571معصومه عکاف پورملی تهران3039

خدمات آموزشی طبقه اول124 متری شمشیری پالک 20تهران مهرآباد جنوبی 66697571معصومه عکاف پورملی تهران3040

هنرهای تجسمی طبقه اول124 متری شمشیری پالک 20تهران مهرآباد جنوبی 66697571معصومه عکاف پورملی تهران3041
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بهداشت و ایمنی طبقه اول124 متری شمشیری پالک 20تهران مهرآباد جنوبی 66697571معصومه عکاف پورملی تهران3042

خدمات تغذیه ای طبقه اول124 متری شمشیری پالک 20تهران مهرآباد جنوبی 66697571معصومه عکاف پورملی تهران3043

77828079حمید مهرابیفانوس علم3044
خ شهیدمدنی شمالی باالترازمتروسبالن نرسیده به سه راه وحیدیه روبروی 

2 ط 940بانک ایران زمین پ 
الکترونیک

77828079حمید مهرابیفانوس علم3045
خ شهیدمدنی شمالی باالترازمتروسبالن نرسیده به سه راه وحیدیه روبروی 

2 ط 940بانک ایران زمین پ 
فناوری اطالعات

77828079حمید مهرابیفانوس علم3046
خ شهیدمدنی شمالی باالترازمتروسبالن نرسیده به سه راه وحیدیه روبروی 

2 ط 940بانک ایران زمین پ 
هنرهای تجسمی

صنایع پوشاکط منهای یک32میدان رسالت خ نیروی دریایی ک حقیقی پ-تهران 77890597سعیده فرهنگیاموزشگاه طراحی دوخت بانو فرهنگی3047

33360067وجیهه توسلیمهر ریحانه3048
ط -256پ -خ ش نجارمحمودی-خ بستان منش -صددستگاه-خ پیروزی

همکف
مراقبت و زیبایی

کنترل و ابزار دقیق4 ط 23آبان پ 13هفت تیر ،کریم خان ،جنب داروخانه 88827335محمد مقصودیشرکت مهندسی کنترل صنعت رسیس3049

طال و جواهرسازی5ط860خ انقالب میدان فردوسی ابتدای پل کالج پ667281634رامین مکابرشرکت گوهرشناسی شاهنده مکابری3050

مراقبت و زیباییخ طالقانی ک دوکوهه پالک سه65267931سیده مهوش قرشیمهان رخ3051

مراقبت و زیبایی1792میدان تجریش ابتدای خ ولیعصر ساختمان احمدیه ط سوم پ22718466ژاله دولتشاهیبیتا3052

هنرهای تجسمی91بهبهانی پ .سرآسیاب خ.پیروزی م.شهدا خ.م33331454سپیده ستوده حقیقیشرقی3053

هنرهای نمایشی91بهبهانی پ .سرآسیاب خ.پیروزی م.شهدا خ.م33331454سپیده ستوده حقیقیشرقی3054

33330662فاطمه اخوت نویدهیکلبه مهر 3055
 (غربی۸)ک محمود ترابی , متری دهقان۲۱,چهارراه کوکاکوال,خ پیروزی

۲واحد ,۴۸پ 
صنایع پوشاک

33330662فاطمه اخوت نویدهیکلبه مهر 3056
 (غربی۸)ک محمود ترابی , متری دهقان۲۱,چهارراه کوکاکوال,خ پیروزی

۲واحد ,۴۸پ 
(چرم‘شیشه‘سنگ‘چاپ‘سفال‘فلز‘چوب)صنایع دستی
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33330662فاطمه اخوت نویدهیکلبه مهر 3057
 (غربی۸)ک محمود ترابی , متری دهقان۲۱,چهارراه کوکاکوال,خ پیروزی

۲واحد ,۴۸پ 
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

77693813پروین قربانیستایش هستی3058
خ گلبرگ غربی خ ش حیدری نبش خ ش نوروزی فردط فوقانی داروخانه 

3نیروبخش پ
مراقبت و زیبایی

46013162نرگس حمیدزاده کیویهنر رویایی3059
 65تهران میدان پونک به سمت شمال نبش کوچه سوم ساختمان نسیم پ

3ط اول واحد
مراقبت و زیبایی

الکترونیک128پالک -روبروی قریب-خیابان آزادی66568329مهرداد ساده بختیاریپژواک تهران3060

برق128پالک -روبروی قریب-خیابان آزادی66568329مهرداد ساده بختیاریپژواک تهران3061

کنترل و ابزار دقیق128پالک -روبروی قریب-خیابان آزادی66568329مهرداد ساده بختیاریپژواک تهران3062

اموراداری128پالک -روبروی قریب-خیابان آزادی66568329مهرداد ساده بختیاریپژواک تهران3063

امور مالی و بازرگانی128پالک -روبروی قریب-خیابان آزادی66568329مهرداد ساده بختیاریپژواک تهران3064

فناوری اطالعات128پالک -روبروی قریب-خیابان آزادی66568329مهرداد ساده بختیاریپژواک تهران3065

22588700معصومه کوهانیقصرحور3066
طبقه 111پ450خ شهیدکالهدوز  بین اختیاریه جنوبی ودیباجی ساختمان 

دوم
مراقبت و زیبایی

66657040سیمیندخت فرهمندسارک3067
شمشیری نبش کوچه حمام ساختمان بیتا رویروی نظام مافی پالک 20خ 

16 واحد 11
مراقبت و زیبایی

66697776شهال شریعتتابان3068
خیابان قناعت کوچه  (تولید دارو)خیابان آیت اهلل سعیدی خیابان یادگار

 طبقه همکف25غالمی پالک 
(بافت)صنایع دستی 

66697776شهال شریعتتابان3069
خیابان قناعت کوچه  (تولید دارو)خیابان آیت اهلل سعیدی خیابان یادگار

 طبقه همکف25غالمی پالک 
صنایع پوشاک

66697776شهال شریعتتابان3070
خیابان قناعت کوچه  (تولید دارو)خیابان آیت اهلل سعیدی خیابان یادگار

 طبقه همکف25غالمی پالک 
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

66697776شهال شریعتتابان3071
خیابان قناعت کوچه  (تولید دارو)خیابان آیت اهلل سعیدی خیابان یادگار

 طبقه همکف25غالمی پالک 
فرش

صنایع خودرو16 پ12میدان 12بزرگراه رسالت بعداز چهارراه دردشت خ 77452619اصغر حاجی مالمحمدطاهرفن خودرو3072

مراقبت و زیبایی ط همکف751خ نامجو روبروی ک نورانیان پ77592838منصوره الوندیالماس آبی3073
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فناوری اطالعات272شهرری جاده ورامین ابتدای خ ورامین روبروی کارخانه آرد ایران پ55961335امید جهانی نیافناوران ری3074

66867381ملیحه سادات ذاکریذاکری3075
پ 3خیابان قصردشت نرسید ه به امام خمینی کوچه تربتیان پور بن بست 

 واحد اول1
صنایع پوشاک

66867381ملیحه سادات ذاکریذاکری3076
پ 3خیابان قصردشت نرسید ه به امام خمینی کوچه تربتیان پور بن بست 

 واحد اول1
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

مراقبت و زیبایی ط همکف39شهرری شهرک عالئین خ ش روح اهلل جدیدی پ33418597وحیده کرمیزرین مهر3077

مراقبت و زیبایی1 ط 265خیابان رودکی بین مرتضوی و سپه جنب گل فروشی گلستان پ 66837284اکرم کاوهستوده3078

66960315مجید عربفناوران دوران3079
 طبقه 1154خیابان انقالب چهارراه وصال نبش خیابان ابوریحان پالک 

66دوم واحد 
امور مالی و بازرگانی

66960315مجید عربفناوران دوران3080
 طبقه 1154خیابان انقالب چهارراه وصال نبش خیابان ابوریحان پالک 

66دوم واحد 
خدمات آموزشی

66960315مجید عربفناوران دوران3081
 طبقه 1154خیابان انقالب چهارراه وصال نبش خیابان ابوریحان پالک 

66دوم واحد 
فناوری اطالعات

66960315مجید عربفناوران دوران3082
 طبقه 1154خیابان انقالب چهارراه وصال نبش خیابان ابوریحان پالک 

66دوم واحد 
گردشگری

66960315مجید عربفناوران دوران3083
 طبقه 1154خیابان انقالب چهارراه وصال نبش خیابان ابوریحان پالک 

66دوم واحد 
هنرهای تجسمی

66960315مجید عربفناوران دوران3084
 طبقه 1154خیابان انقالب چهارراه وصال نبش خیابان ابوریحان پالک 

66دوم واحد 
بهداشت و ایمنی

مراقبت و زیبایی9واحد4ط29شرقی پ142تهرانپارس فلکه اول خ77731715بنفشه بصیریسیب درخشان3085

صنایع پوشاک1007پالک - نبش خیابان اتوبانک - بعد از پل سیدخندان - شریعتی 22886080شیرین خوش ذوقخوش ذوق3086

مراقبت و زیبایی1007پالک - نبش خیابان اتوبانک - بعد از پل سیدخندان - شریعتی 22886080شیرین خوش ذوقخوش ذوق3087

مراقبت و زیبایی آموزشگاه طراوت72پیروزی خیابان یکم نیروهوایی پالک 22526936سیمین عربطراوت3088

صنایع پوشاک4 واحد301خ جمالزاده شمالی نبش ک قدر ونیلوفر پ66562755معصومه دررودیآاللیا3089
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(دوختهای سنتی)صنایع دستی 4 واحد301خ جمالزاده شمالی نبش ک قدر ونیلوفر پ66562755معصومه دررودیآاللیا3090

برق۱۲پ .کوچه الدن.روبروی اداره برق.سرنوری.اسالمشهر56351892حمید رضا ئیل خانیکاوشگران ایران3091

صنایع پوشاک226م شهدام گالنتری خ کرمان جنب بانک صادرات پ 33334905صدیقه الهیجانیشهیدی3092

55012118زینب سپیانی آخورهگنجینه یاس 3093
جنب لبنیاتی دهقان روبروی (درختی سابق )خانی آباد نو خ میثاق شمالی 

411درمانگاه شهرداری پ
(بافت)صنایع دستی 

55012118زینب سپیانی آخورهگنجینه یاس 3094
جنب لبنیاتی دهقان روبروی (درختی سابق )خانی آباد نو خ میثاق شمالی 

411درمانگاه شهرداری پ
صنایع پوشاک

55012118زینب سپیانی آخورهگنجینه یاس 3095
جنب لبنیاتی دهقان روبروی (درختی سابق )خانی آباد نو خ میثاق شمالی 

411درمانگاه شهرداری پ
فناوری اطالعات

55012118زینب سپیانی آخورهگنجینه یاس 3096
جنب لبنیاتی دهقان روبروی (درختی سابق )خانی آباد نو خ میثاق شمالی 

411درمانگاه شهرداری پ
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

66410300فرزانه زمان مصطفی ئیروشا3097
بن بست - روبروی مسجد فخریه - باالتر از میدان منیریه - ولیعصر 

2طبقه  - 2پالک - گالب 
مراقبت و زیبایی

امور مالی و بازرگانی۷۲۲نرسیده به میدان خراسان روبروی بانک کشاورزی پالک 33522200مجتبی نصیری کوپائیپدیده عصر3098

فناوری اطالعات۷۲۲نرسیده به میدان خراسان روبروی بانک کشاورزی پالک 33522200مجتبی نصیری کوپائیپدیده عصر3099

66305352علی سلطانزادهموسسه نیکوکاری رعد الغدیر 3100
یافت آباد م الغدیر خ جواد زندیه ضلع شمالی پارک شهدای یافت آباد 

2 و 1 ط 126پالک 
صنایع چوب

66305352علی سلطانزادهموسسه نیکوکاری رعد الغدیر 3101
یافت آباد م الغدیر خ جواد زندیه ضلع شمالی پارک شهدای یافت آباد 

2 و 1 ط 126پالک 
(بافت)صنایع دستی 

66305352علی سلطانزادهموسسه نیکوکاری رعد الغدیر 3102
یافت آباد م الغدیر خ جواد زندیه ضلع شمالی پارک شهدای یافت آباد 

2 و 1 ط 126پالک 
صنایع پوشاک

66305352علی سلطانزادهموسسه نیکوکاری رعد الغدیر 3103
یافت آباد م الغدیر خ جواد زندیه ضلع شمالی پارک شهدای یافت آباد 

2 و 1 ط 126پالک 
فناوری اطالعات

66305352علی سلطانزادهموسسه نیکوکاری رعد الغدیر 3104
یافت آباد م الغدیر خ جواد زندیه ضلع شمالی پارک شهدای یافت آباد 

2 و 1 ط 126پالک 
(چرم‘شیشه‘سنگ‘چاپ‘سفال‘فلز‘چوب)صنایع دستی
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66305352علی سلطانزادهموسسه نیکوکاری رعد الغدیر 3105
یافت آباد م الغدیر خ جواد زندیه ضلع شمالی پارک شهدای یافت آباد 

2 و 1 ط 126پالک 
صنایع چرم، پوست، خز

مراقبت و زیبایی32روبروی پارک اعتماد پالک-حسام الدین-میدان بریانک-نواب55718570مهدیه زین العابدینرضایی تفتی3106

66252497طیبه شعربافیستاره خلیج 3107
خلیج فارس خیابان ابو سعید شرقی خیابان شهید حسین حسینی کوچه 

  اموزشگاه ستاره خلیج8صاحب الزمان  پ
مراقبت و زیبایی

هنرهای تجسمی4 ط 89 متری گلستان غربی  پالک20جنت آباد باالتر از همت ابتدای خ 44489187ناهیده خانی سوینیتصویر برتر3108

هنرهای نمایشی4 ط 89 متری گلستان غربی  پالک20جنت آباد باالتر از همت ابتدای خ 44489187ناهیده خانی سوینیتصویر برتر3109

77912063خدیجه بنی اسدیبانو اسدی3110
پالک - متری غربی خ سمنگان باالتر از مسجد جامع46خیابان - نارمک 

317-
مراقبت و زیبایی

صنایع غذایی2 واحد10سید خندان خ شریعتی ک الدن پالک22645602خدیجه بنی اسدی2بانو اسدی3111

خدمات آموزشی2 واحد10سید خندان خ شریعتی ک الدن پالک22645602خدیجه بنی اسدی2بانو اسدی3112

صنایع پوشاک2 واحد10سید خندان خ شریعتی ک الدن پالک22645602خدیجه بنی اسدی2بانو اسدی3113

بهداشت و ایمنی2 واحد10سید خندان خ شریعتی ک الدن پالک22645602خدیجه بنی اسدی2بانو اسدی3114

هنرهای تزئینی2 واحد10سید خندان خ شریعتی ک الدن پالک22645602خدیجه بنی اسدی2بانو اسدی3115

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 2 واحد10سید خندان خ شریعتی ک الدن پالک22645602خدیجه بنی اسدی2بانو اسدی3116

55706670الهام ولی یاریبانو امیری3117
خ قزوین نرسیده به دوراهی قپان خ فرامرز تهمتن نبش کوچه خلیل 

97/1رستمی پالک 
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی ط دوم31نازی اباد خ اکبر مشهدی خ بدلی گیوی پ55347807زهره کاظمییگانه آرا 3118

صنایع پوشاک12خ قزوین خ منوچهر شیدایی خ عارف قزوینی ک الیقی پ 55721128فاطمه میرزاحیدریشیوا3119

(بافت)صنایع دستی 2 ط اول واحد 373خ خوش نبش مالک اشتر رو به روی بانک ملی پ  66883852حوری جهانگردبهجو3120

صنایع پوشاک2 ط اول واحد 373خ خوش نبش مالک اشتر رو به روی بانک ملی پ  66883852حوری جهانگردبهجو3121

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 2 ط اول واحد 373خ خوش نبش مالک اشتر رو به روی بانک ملی پ  66883852حوری جهانگردبهجو3122
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فناوری اطالعاتد مجب14فالح خ ابوذر غربی خ شهید مجید پیغمبری پ66130239رقیه محمودی نیکخواهاریکه پایدار3123

55602372فخری بهرامیفخر جهان 3124
 طبقه یک واحد 925 خ مولوی نرسیده به اعدام روبروی بانک شهر پ 

شرقی آموزشگاه فخر جهان
صنایع پوشاک

55602372فخری بهرامیفخر جهان 3125
 طبقه یک واحد 925 خ مولوی نرسیده به اعدام روبروی بانک شهر پ 

شرقی آموزشگاه فخر جهان
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

44311689اعظم شعبانی خونانسرای ماندگار3126
 3 واحد91تهران پایین تر از فلکه اول شهران مجتمع مسکونی قائم پالک 

طبقه اول
مراقبت و زیبایی

40775440مریم رستمیپژوهش گستر3127
کوچه -روبروی آموزشکده سماء-بلوار آیت اله خامنه ای - رودهن 

10پالک-1کوچه ارمغان-فرهنگ
امور مالی و بازرگانی

40775440مریم رستمیپژوهش گستر3128
کوچه -روبروی آموزشکده سماء-بلوار آیت اله خامنه ای - رودهن 

10پالک-1کوچه ارمغان-فرهنگ
خدمات آموزشی

40775440مریم رستمیپژوهش گستر3129
کوچه -روبروی آموزشکده سماء-بلوار آیت اله خامنه ای - رودهن 

10پالک-1کوچه ارمغان-فرهنگ
فناوری اطالعات

40775440مریم رستمیپژوهش گستر3130
کوچه -روبروی آموزشکده سماء-بلوار آیت اله خامنه ای - رودهن 

10پالک-1کوچه ارمغان-فرهنگ
هنرهای تجسمی

40775440مریم رستمیپژوهش گستر3131
کوچه -روبروی آموزشکده سماء-بلوار آیت اله خامنه ای - رودهن 

10پالک-1کوچه ارمغان-فرهنگ
بهداشت و ایمنی

26323921اکرم صفریفن وهنر3132
استادحسن بنا شمالی پایین تر از سه راه پرتوی نبش -بزرگراه رسالت

6 واحد 509خیابان قدس پالک 
صنایع غذایی

26323921اکرم صفریفن وهنر3133
استادحسن بنا شمالی پایین تر از سه راه پرتوی نبش -بزرگراه رسالت

6 واحد 509خیابان قدس پالک 
خدمات تغذیه ای
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9122235937لیال رحمتی نژادعلم صدرا3134
بن -بن بست خلیلی-کوچه فوقانی-خ خواجه نوری یا ذغالی ها -تجریش

طبقه دوم مرکز صالح-بست گل محمدی
فناوری اطالعات

22466098قاسم بهرامی زادهفرزانگان شریف3135
جنب مسجد -خ توحیدیک-خ توحید-شهرک شهید محالتی-مینی سیتی

ط همکف-حضرت ولیعصر
امور مالی و بازرگانی

22466098قاسم بهرامی زادهفرزانگان شریف3136
جنب مسجد -خ توحیدیک-خ توحید-شهرک شهید محالتی-مینی سیتی

ط همکف-حضرت ولیعصر
فناوری اطالعات

مراقبت و زیبایی5 پالک 5 کوچه 4خ کمالی سه راه اکبرآباد خ 55411130الماس صیادیانآلیس3137

77246067مینا عباس پور رودبنهگلریز گلستان3138
روبروی بانک - خیابان سمنگان شمالی -  متری غربی 46- نارمک 

1 ط 1واحد 532مسکن ساختمان احسان پالک 
مراقبت و زیبایی

فناوری اطالعات39پالک -کوچه دکتر موسوی-خ شهید زواره-ورامین36259876فریناز شیبانیپایا پژوهش3139

مراقبت و زیبایی322خیابان کمیل نرسیده به خوش جنب کوچه شهید تبریزی پالک 55755240افسانه تراب ترکیشرکت تعاونی آموزشگاه آرایش و پیرایش ترابی 3140

مراقبت و زیباییمرتضوی بعد از جیحون کوچه توکلی زاده پالک یک66896994پروانه تراب ترکینقش آرا 3141

مراقبت و زیبایی8 واحد169خ بهار شیراز جنب شرکت گاز پ 22344598افسون حسنی طباطباییآیسل3142

مراقبت و زیبایی9 دروازه شمیران خ شهید قائدی کوچه مراد زاده پ 77645080فاطمه ملکگل اطلسی 3143

صنایع پوشاک17پاسداران میدان هروی خ مکران جنوبی کوچه حجتی پ22979042فیروزه صمصامیصمصامی3144

22927758میترا مینائیکلبه میترا3145
 ساختمان تجاری اداری 41میرداماد میدان مادر خیابان شاه نظری پالک 

5 واحد 2پویا طبقه 
صنایع غذایی

22927758میترا مینائیکلبه میترا3146
 ساختمان تجاری اداری 41میرداماد میدان مادر خیابان شاه نظری پالک 

5 واحد 2پویا طبقه 
خدمات آموزشی

22927758میترا مینائیکلبه میترا3147
 ساختمان تجاری اداری 41میرداماد میدان مادر خیابان شاه نظری پالک 

5 واحد 2پویا طبقه 
صنایع پوشاک
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22927758میترا مینائیکلبه میترا3148
 ساختمان تجاری اداری 41میرداماد میدان مادر خیابان شاه نظری پالک 

5 واحد 2پویا طبقه 
هتلداری

22927758میترا مینائیکلبه میترا3149
 ساختمان تجاری اداری 41میرداماد میدان مادر خیابان شاه نظری پالک 

5 واحد 2پویا طبقه 
هنرهای تجسمی

22927758میترا مینائیکلبه میترا3150
 ساختمان تجاری اداری 41میرداماد میدان مادر خیابان شاه نظری پالک 

5 واحد 2پویا طبقه 
بهداشت و ایمنی

22927758میترا مینائیکلبه میترا3151
 ساختمان تجاری اداری 41میرداماد میدان مادر خیابان شاه نظری پالک 

5 واحد 2پویا طبقه 
خدمات تغذیه ای

مراقبت و زیبایی4 طبقه۱۹فلکه دوم صادقیه خ آیت اله کاشانی نبش نجف زاده  پالک 44972803لیال شهیدی اصلباغ بهشت3152

88618805زهرا آموزنده نوباوهیاس بلورین3153
 86م ونک خ شیخ بهایی ک ش کولیوند خ مجید پور بعد از کوچه حمید پ

طاول
مراقبت و زیبایی

اموراداری133نبش کوچه هادی مودب پ-تهران خ خلیج66270290نرگس افشاریمدرسان خلیج3154

امور مالی و بازرگانی133نبش کوچه هادی مودب پ-تهران خ خلیج66270290نرگس افشاریمدرسان خلیج3155

خدمات آموزشی133نبش کوچه هادی مودب پ-تهران خ خلیج66270290نرگس افشاریمدرسان خلیج3156

فناوری اطالعات133نبش کوچه هادی مودب پ-تهران خ خلیج66270290نرگس افشاریمدرسان خلیج3157

گردشگری133نبش کوچه هادی مودب پ-تهران خ خلیج66270290نرگس افشاریمدرسان خلیج3158

44644849اشرف علیزاده زنجانیمنیژه3159
 بلوار اصلی کوچه پیرداد ساختمان نگین پالک 1تهران شهرک اکباتان فاز

2 ط اول واحد15
مراقبت و زیبایی

2177556208نشاط نو3160
 - 1پالک - نبش کوچه تیموری - ایستگاه روشنایی - خیابان نامجو 

1طبقه 
مراقبت و زیبایی

هنرهای تجسمی-روبروی مسیل عبادی-جنوبی320پ -بین چهاراه دردشت وباقری-رسالت9122162378-زهرا موسیموسی3161

(دوختهای سنتی)صنایع دستی -روبروی مسیل عبادی-جنوبی320پ -بین چهاراه دردشت وباقری-رسالت9122162378-زهرا موسیموسی3162

مراقبت و زیبایی6 واحد3 پ1میدان پونک ضلع جنوب غربی گلزار 46049924رخساره پاسبانیتارای نوین3163

فناوری اطالعات6واحد -186پ -بین وصال ونادری-بلوار کشاورز88984216سعید حاجی رحیمیآرمان توسعه3164

88731974لیال صفریفرشتگان نیک3165
پ -ک جهانگیری-روبروی مسجد حجت ابن الحسن-سهروردی شمالی

12واحد -4ط -2
مراقبت و زیبایی

66704410سعید خرازی زادهفناوران تهران3166
تهران خیابان حافظ ، زیر پل حافظ ، باالتر از جمهوری ، کوچه زرتشتیان ، 

20پالک 
برق
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66704410سعید خرازی زادهفناوران تهران3167
تهران خیابان حافظ ، زیر پل حافظ ، باالتر از جمهوری ، کوچه زرتشتیان ، 

20پالک 
کنترل و ابزار دقیق

مراقبت و زیبایی4ط دوم واحد 4خ مطهری مفتح شمالی ک مرزبان پ88860656مهناز سیدتربتیچیترا3168

88939730سعید آدینه هشجینعلوی ایران3169
طبقه 3خیابان ولیعصر روبه روی پمپ بنزین زرتشت کوچه نوربخش پالک 

44اول واحد 
عمران

88939730سعید آدینه هشجینعلوی ایران3170
طبقه 3خیابان ولیعصر روبه روی پمپ بنزین زرتشت کوچه نوربخش پالک 

44اول واحد 
امور مالی و بازرگانی

88939730سعید آدینه هشجینعلوی ایران3171
طبقه 3خیابان ولیعصر روبه روی پمپ بنزین زرتشت کوچه نوربخش پالک 

44اول واحد 
فناوری اطالعات

88939730سعید آدینه هشجینعلوی ایران3172
طبقه 3خیابان ولیعصر روبه روی پمپ بنزین زرتشت کوچه نوربخش پالک 

44اول واحد 
گردشگری

خدمات آموزشیط اول1نیاوران کاشانک خ پور ابتهاج خ محمدی بن بست انعمی پ09125480399-26124513-021شیرین نعلبندیدهکده سالمت3173

مراقبت و زیباییط اول1نیاوران کاشانک خ پور ابتهاج خ محمدی بن بست انعمی پ09125480399-26124513-021شیرین نعلبندیدهکده سالمت3174

هنرهای تجسمیط اول1نیاوران کاشانک خ پور ابتهاج خ محمدی بن بست انعمی پ09125480399-26124513-021شیرین نعلبندیدهکده سالمت3175

بهداشت و ایمنیط اول1نیاوران کاشانک خ پور ابتهاج خ محمدی بن بست انعمی پ09125480399-26124513-021شیرین نعلبندیدهکده سالمت3176

مراقبت و زیبایی4واحد -ط دوم-2451پ -نرسیده به ونک-ولیعصر88882890سایرا نیک نفسافسون گلها3177

66978264علی سلیمیانعلوم هانی3178
جنب بانک - 1135ساختمان -ضلع شمال شرقی میدان انقالب-خ انقالب

9واحد-3ط -شهر 
اموراداری

66978264علی سلیمیانعلوم هانی3179
جنب بانک - 1135ساختمان -ضلع شمال شرقی میدان انقالب-خ انقالب

9واحد-3ط -شهر 
امور مالی و بازرگانی

66978264علی سلیمیانعلوم هانی3180
جنب بانک - 1135ساختمان -ضلع شمال شرقی میدان انقالب-خ انقالب

9واحد-3ط -شهر 
خدمات آموزشی

66978264علی سلیمیانعلوم هانی3181
جنب بانک - 1135ساختمان -ضلع شمال شرقی میدان انقالب-خ انقالب

9واحد-3ط -شهر 
فناوری اطالعات
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66978264علی سلیمیانعلوم هانی3182
جنب بانک - 1135ساختمان -ضلع شمال شرقی میدان انقالب-خ انقالب

9واحد-3ط -شهر 
گردشگری

66978264علی سلیمیانعلوم هانی3183
جنب بانک - 1135ساختمان -ضلع شمال شرقی میدان انقالب-خ انقالب

9واحد-3ط -شهر 
بهداشت و ایمنی

صنایع پوشاک15 واحد 13م نوبنیاد انتهای کوهستان ششم پالک2614439معصومه فریدونی اکبرره آوردهنر3184

مراقبت و زیبایی5نبش کوچه جماران - بلوار شمالی شهید قمی - دور راهی یبر-پاکدشت36041523لیال رودنشینقصر روناک3185

65545530زهرا گودرزیقصر رز3186
نبش مجتمع تجاری - بلوار شقایق غربی - میدان یاس -  اندیشه 2فاز 

60پالک - اندیشه 
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی8واحد -202پ -روبروی بوستان سوم-نرسیده به برج سفید- پاسداران22776529معصومه فالح قهرودیآفتاب گون3187

بهداشت و ایمنی5واحد -ط سوم-ساختمان جمالزاده-نبش جمالزاده شمالی-م انقالب66935084علی شهریاریشرکت آذرک3188

صنایع غذایی2میدان توحید خ نصرت غربی خوش شمالی ک جاوید پور پ66921193پروین گل محمدیکانون خیریه کارآفرینان مهر 3189

خدمات آموزشی2میدان توحید خ نصرت غربی خوش شمالی ک جاوید پور پ66921193پروین گل محمدیکانون خیریه کارآفرینان مهر 3190

فناوری اطالعات2میدان توحید خ نصرت غربی خوش شمالی ک جاوید پور پ66921193پروین گل محمدیکانون خیریه کارآفرینان مهر 3191

هنرهای تجسمی2میدان توحید خ نصرت غربی خوش شمالی ک جاوید پور پ66921193پروین گل محمدیکانون خیریه کارآفرینان مهر 3192

بهداشت و ایمنی2میدان توحید خ نصرت غربی خوش شمالی ک جاوید پور پ66921193پروین گل محمدیکانون خیریه کارآفرینان مهر 3193

خدمات تغذیه ای2میدان توحید خ نصرت غربی خوش شمالی ک جاوید پور پ66921193پروین گل محمدیکانون خیریه کارآفرینان مهر 3194

صنایع غذایی11م اختیاریه خ عابدینی خ جهانی نیا ک مزیگی پ22583230مرضیه جمشیدیان2مدالیون سبزوار3195

خدمات تغذیه ای11م اختیاریه خ عابدینی خ جهانی نیا ک مزیگی پ22583230مرضیه جمشیدیان2مدالیون سبزوار3196

مراقبت و زیبایی4تهران خ سردارجنگل خ حیدری مقدم بن بست سعیدی پ44446660سوده هادوینوراچهر3197
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77741369-محبوبه خدابخششبکه برتر3198
دبستانغیر -شهید تنها جو- غربی180/1خ -بین فلکه دوم وسوم-تهزانپارس

ط اول-35پ -انتفاعی پیشرو
فناوری اطالعات

هنرهای تجسمی1 واحد338 پالک 218و 216شمالی بین 135تهرانپارس شرق م پروین خ 77149400فاطمه ملکیقلم جادویی3199

66609003فریبا ملکیتک رخ3200
سه راه اذری انتهای خ قدرت پاکی خ خوشقدم خ صدقی جنب نانوایی 

6لواشی پ
مراقبت و زیبایی

66067806منصور عیوضیتوانگران تالشگر3201
 -2پالک - نبش کوچه نورپاش - روبروی مترو حبیب اله - خیابان آزادی 

 طبقه اول
برق

66067806منصور عیوضیتوانگران تالشگر3202
 -2پالک - نبش کوچه نورپاش - روبروی مترو حبیب اله - خیابان آزادی 

 طبقه اول
تاسیسات

66067806منصور عیوضیتوانگران تالشگر3203
 -2پالک - نبش کوچه نورپاش - روبروی مترو حبیب اله - خیابان آزادی 

 طبقه اول
جوشکاری و بازرسی جوش

مراقبت و زیبایی2 واحد 12خ مالصدرا شیخ بهایی شمالی کوی سلمان پالک88210406لیال صالحیدنیای چهره ها3204

66785623زهرا یوسفی مهرآتی مهر 3205
یافت آباد میدان الغدیر خیابان زندیه جنب فروشگاه جانبو ساختمان نگاه پ 

2 واحد2 ط 25
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیباییفاطمه موالوردیسرای پایتخت3206

صنایع غذایی ط دوم شمالی365پاسداران بین گلستان دوم و سوم پ22569775مینا سلیمیدنیای شیرین3207

خدمات تغذیه ای ط دوم شمالی365پاسداران بین گلستان دوم و سوم پ22569775مینا سلیمیدنیای شیرین3208

فناوری اطالعات2 ط 2 واحد 220خیابان آزادی روبه روی دکتر قریب ساختمان 66939359مجید پیاده گان شهیرآفاق علم3209

عمران2ط -5پ-خ امیر اسماعیل سامانی-بین اسکندری و توحید-خ آرادی66568070شرکت تعاونی بنیان دانش سلوک3210

امور مالی و بازرگانی2ط -5پ-خ امیر اسماعیل سامانی-بین اسکندری و توحید-خ آرادی66568070شرکت تعاونی بنیان دانش سلوک3211

فناوری اطالعات2ط -5پ-خ امیر اسماعیل سامانی-بین اسکندری و توحید-خ آرادی66568070شرکت تعاونی بنیان دانش سلوک3212
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صنایع پوشاک15 واحد 108خ معیری مقابل حسینیه آذر شهری ها پ55366907فاطمه بهاریسفیر هنر3213

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 15 واحد 108خ معیری مقابل حسینیه آذر شهری ها پ55366907فاطمه بهاریسفیر هنر3214

55037788احمد زارعیمجموعه فرهنگی هنری بعثت3215
میدان بهمن بزرگراه شهید تند گویان بعد از پل شهید لطیفی کوچه -تهران

تگرک بوستان بعثت
صنایع پوشاک

55037788احمد زارعیمجموعه فرهنگی هنری بعثت3216
میدان بهمن بزرگراه شهید تند گویان بعد از پل شهید لطیفی کوچه -تهران

تگرک بوستان بعثت
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

77226993سارا زمانیهنرجویان3217
-150پ -جنب پاساژسادات-خ خاموشی-خ آیت-(مترو سرسبز)  م نبوت

10واحد-3ط 
صنایع پوشاک

77226993سارا زمانیهنرجویان3218
-150پ -جنب پاساژسادات-خ خاموشی-خ آیت-(مترو سرسبز)  م نبوت

10واحد-3ط 
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

مراقبت و زیبایی20 بهمن پالک 22شاداباد میدان شاداباد خیابان -تهران66814565سمیه جعفریکهربا3219

عمران250خ آزادی نرسیده به خ خوش نبش ک کامیاران پ 66376078سید محمود میرعلویمیر علوی3220

فناوری اطالعات250خ آزادی نرسیده به خ خوش نبش ک کامیاران پ 66376078سید محمود میرعلویمیر علوی3221

گردشگری250خ آزادی نرسیده به خ خوش نبش ک کامیاران پ 66376078سید محمود میرعلویمیر علوی3222

44463599فریبا حمامیشقایق سفید3223
 2بهمن خ عدل جنوبی ک گلستان 22تهران صادقیه اشرفی اصفهانی خ 

9پالک 
(بافت)صنایع دستی 

44463599فریبا حمامیشقایق سفید3224
 2بهمن خ عدل جنوبی ک گلستان 22تهران صادقیه اشرفی اصفهانی خ 

9پالک 
صنایع پوشاک

44463599فریبا حمامیشقایق سفید3225
 2بهمن خ عدل جنوبی ک گلستان 22تهران صادقیه اشرفی اصفهانی خ 

9پالک 
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

الکترونیکورامین ضلع جنوبی میدان ولیعصر ساختمان مبتکران طبقه دوم36288509شهرام میکائیلی تکلدانیمبتکران صنعت 3226

برقورامین ضلع جنوبی میدان ولیعصر ساختمان مبتکران طبقه دوم36288509شهرام میکائیلی تکلدانیمبتکران صنعت 3227
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کنترل و ابزار دقیقورامین ضلع جنوبی میدان ولیعصر ساختمان مبتکران طبقه دوم36288509شهرام میکائیلی تکلدانیمبتکران صنعت 3228

عمرانخ رسالت بین صیادوجهارراه مجیدیه22508263شیرین اشرفیکاج سبز3229

فناوری اطالعاتخ رسالت بین صیادوجهارراه مجیدیه22508263شیرین اشرفیکاج سبز3230

معماریخ رسالت بین صیادوجهارراه مجیدیه22508263شیرین اشرفیکاج سبز3231

صنایع پوشاک233، طبقه سوم، واحد E5میدان استقالل، جنب بانک توسعه، بلوک 567728691مینا مشعوفیسوریا3232

امور مالی و بازرگانی8پالک . خیابان چنگروی.خیابان خاوران 33030093زهرا زمانیموسسه پرتوزمان اندیش3233

فناوری اطالعات8پالک . خیابان چنگروی.خیابان خاوران 33030093زهرا زمانیموسسه پرتوزمان اندیش3234

گردشگری8پالک . خیابان چنگروی.خیابان خاوران 33030093زهرا زمانیموسسه پرتوزمان اندیش3235

(زراعی- باغی )کشاورزی 16کارگرشمالی باالترازپمپ بنزین ساختمان ناهید ط سوم واحد88358902محبوبه پرتویگیاه دانه3236

بهداشت و ایمنی16کارگرشمالی باالترازپمپ بنزین ساختمان ناهید ط سوم واحد88358902محبوبه پرتویگیاه دانه3237

فناوری سالمت، طب ایرانی و گیاهان دارویی16کارگرشمالی باالترازپمپ بنزین ساختمان ناهید ط سوم واحد88358902محبوبه پرتویگیاه دانه3238

امور باغی16کارگرشمالی باالترازپمپ بنزین ساختمان ناهید ط سوم واحد88358902محبوبه پرتویگیاه دانه3239

امور زراعی16کارگرشمالی باالترازپمپ بنزین ساختمان ناهید ط سوم واحد88358902محبوبه پرتویگیاه دانه3240

گیاهان دارویی و داروهای گیاهی16کارگرشمالی باالترازپمپ بنزین ساختمان ناهید ط سوم واحد88358902محبوبه پرتویگیاه دانه3241

مراقبت و زیبایی واحد یک22شهرک گلستان  بلوار کاج بلوتر اقاقیا خ سروستان پ9124331606مژگان کوشش2کژال3242

برق ط   اول100میدان انقالب جمالزاده جنوبی روبروی هتل پاسارگاد پ66947716علیرضا لدنیتهران پویا3243

فناوری ارتباطات ط   اول100میدان انقالب جمالزاده جنوبی روبروی هتل پاسارگاد پ66947716علیرضا لدنیتهران پویا3244

امور مالی و بازرگانی ط   اول100میدان انقالب جمالزاده جنوبی روبروی هتل پاسارگاد پ66947716علیرضا لدنیتهران پویا3245
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فناوری اطالعات ط   اول100میدان انقالب جمالزاده جنوبی روبروی هتل پاسارگاد پ66947716علیرضا لدنیتهران پویا3246

46040782طاهره رحیمیبانورحیمی3247
طبقه -228باغ فیض ستاری شمالی خیابان خجسته پور باهنر پالک 

11واحد
مراقبت و زیبایی

صنایع پوشاک29حکیمیهبلوار بهار روبروی مسجدالزهرا پ77303129زهرا جدیدیچهره طالیی3248

مراقبت و زیبایی29حکیمیهبلوار بهار روبروی مسجدالزهرا پ77303129زهرا جدیدیچهره طالیی3249

مراقبت و زیبایی70خ قزوین خ رشیدی جهان نبش شهسوار شمالی پ 55646599جمیله خدائیبلوط طالیی 3250

22089198متین خوشه چین خشک رودیطالی سرخ 3251
جنب داروخانه  -3واحد- 2طبقه -30پالک-ش سباری-آجودانیه جنوبی

آجودانیه
طال و جواهرسازی

(بافت)صنایع دستی 4خیابان جمهوری نرسیده به پل حافظ کوچه مهبد پالک 66409118نیره مخبریمخبری3252

صنایع پوشاک4خیابان جمهوری نرسیده به پل حافظ کوچه مهبد پالک 66409118نیره مخبریمخبری3253

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 4خیابان جمهوری نرسیده به پل حافظ کوچه مهبد پالک 66409118نیره مخبریمخبری3254

فرش4خیابان جمهوری نرسیده به پل حافظ کوچه مهبد پالک 66409118نیره مخبریمخبری3255

مراقبت و زیبایی12مرتضوی بعد از چهر راه جیحون کوچه شهید سماوات پ66842646معصومه میناییتوکا3256

امور مالی و بازرگانی49عطاری مقدم جنوبی پالک - خاقانی - شریعتی 22632796فرخنده معصوم نتاجپردازشگران پارسی 3257

فناوری اطالعات49عطاری مقدم جنوبی پالک - خاقانی - شریعتی 22632796فرخنده معصوم نتاجپردازشگران پارسی 3258

گردشگری49عطاری مقدم جنوبی پالک - خاقانی - شریعتی 22632796فرخنده معصوم نتاجپردازشگران پارسی 3259

مراقبت و زیبایی21 واحد 2جردن خ عاطفی غربی ساختمان صبا ط 912311460کتایون اقلیمی فرآینه زیبایی3260

66126443ظریفه بختیاریبانوی هستی 3261
آدرس تهران خیابان آذربایجان بین خیابان خوش ورودکی نبش کوچه 

1قدیری پالک 
مراقبت و زیبایی



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

امور مالی و بازرگانی138حسن آباد فشافویه بلوار امام خمینی خیابان شهید قمی شماره 56227090ابوالفضل آقاخانیفنون آریایی3262

فناوری اطالعات138حسن آباد فشافویه بلوار امام خمینی خیابان شهید قمی شماره 56227090ابوالفضل آقاخانیفنون آریایی3263

هنرهای نمایشی138حسن آباد فشافویه بلوار امام خمینی خیابان شهید قمی شماره 56227090ابوالفضل آقاخانیفنون آریایی3264

(بافت)صنایع دستی   طبقه همکف16بلوک  (دوهزار واحدی)پاکدشت    شهرک شهید نامجو 36071451فاطمه پاکزاد حقیقیپاکزاد3265

(دوختهای سنتی)صنایع دستی   طبقه همکف16بلوک  (دوهزار واحدی)پاکدشت    شهرک شهید نامجو 36071451فاطمه پاکزاد حقیقیپاکزاد3266

فرش  طبقه همکف16بلوک  (دوهزار واحدی)پاکدشت    شهرک شهید نامجو 36071451فاطمه پاکزاد حقیقیپاکزاد3267

صنایع پوشاکفرمانیه دیباجی شمالی سرای محله رستم آباد ط اول22283455طوبی امین پورژانت3268

فناوری اطالعاتفرمانیه دیباجی شمالی سرای محله رستم آباد ط اول22283455طوبی امین پورژانت3269

صنایع پوشاک7خ جمهوری شیخ هادی کوچه ارشاد بن بست فریبرز پ 66700251ملیحه پورصنعتیرامین ما3270

55695940بتول صفری فروشانیآریا رخ 3271
شهرری خیابان ورامین بعد از خیابان شیر محمدی خیابان آقا بیگی پالک 

40
مراقبت و زیبایی

صنایع خودروری2155959124سیده حلیمه آتشکارنیکان ری3272

برقری2155959124سیده حلیمه آتشکارنیکان ری3273

امور مالی و بازرگانیری2155959124سیده حلیمه آتشکارنیکان ری3274

صنایع غذایی525خیابان رودکی نبش خمسه پالک66840860خدیجه فدائی دارستانیهنردیرین3275

اموراداری525خیابان رودکی نبش خمسه پالک66840860خدیجه فدائی دارستانیهنردیرین3276

امور مالی و بازرگانی525خیابان رودکی نبش خمسه پالک66840860خدیجه فدائی دارستانیهنردیرین3277

خدمات آموزشی525خیابان رودکی نبش خمسه پالک66840860خدیجه فدائی دارستانیهنردیرین3278

(بافت)صنایع دستی 525خیابان رودکی نبش خمسه پالک66840860خدیجه فدائی دارستانیهنردیرین3279

فناوری اطالعات525خیابان رودکی نبش خمسه پالک66840860خدیجه فدائی دارستانیهنردیرین3280

گردشگری525خیابان رودکی نبش خمسه پالک66840860خدیجه فدائی دارستانیهنردیرین3281

هنرهای تجسمی525خیابان رودکی نبش خمسه پالک66840860خدیجه فدائی دارستانیهنردیرین3282



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

بهداشت و ایمنی525خیابان رودکی نبش خمسه پالک66840860خدیجه فدائی دارستانیهنردیرین3283

فرش525خیابان رودکی نبش خمسه پالک66840860خدیجه فدائی دارستانیهنردیرین3284

خدمات تغذیه ای525خیابان رودکی نبش خمسه پالک66840860خدیجه فدائی دارستانیهنردیرین3285

گیاهان دارویی و داروهای گیاهی525خیابان رودکی نبش خمسه پالک66840860خدیجه فدائی دارستانیهنردیرین3286

ساختمان525خیابان رودکی نبش خمسه پالک66840860خدیجه فدائی دارستانیهنردیرین3287

معماری525خیابان رودکی نبش خمسه پالک66840860خدیجه فدائی دارستانیهنردیرین3288

55393582نرگس بلورخانیطرح و اندیشه3289
 56بزرگراه نواب میدان حق شناس  ابتدای خیابان شیخ محمدی  پالک 

2طبقه 
فناوری اطالعات

(بافت)صنایع دستی 47پ  (خ ش رحمانپور )خ مجاهدین اسالم خ بزرگمهر 77530309زهرا وحدتوحدت 3290

صنایع پوشاک47پ  (خ ش رحمانپور )خ مجاهدین اسالم خ بزرگمهر 77530309زهرا وحدتوحدت 3291

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 47پ  (خ ش رحمانپور )خ مجاهدین اسالم خ بزرگمهر 77530309زهرا وحدتوحدت 3292

عمران54شهران، نبش شقایق، پالک 2144308727فرهاد قشالقیسپنتا مهر3293

امور مالی و بازرگانی54شهران، نبش شقایق، پالک 2144308727فرهاد قشالقیسپنتا مهر3294

فناوری اطالعات54شهران، نبش شقایق، پالک 2144308727فرهاد قشالقیسپنتا مهر3295

ساختمان54شهران، نبش شقایق، پالک 2144308727فرهاد قشالقیسپنتا مهر3296

معماری54شهران، نبش شقایق، پالک 2144308727فرهاد قشالقیسپنتا مهر3297

216633335معصومه فرخنده بی ابنویمبتکران پیشرو3298
 متری نجفی 10مهراباد جنوبی بلوار مدائن خیابان شهیدان اسماعیلی 

4 طبقه 3پالک 
فناوری اطالعات

صنایع پوشاک30پ 1لواسان مخابرات  گلنار 26544748فاطمه جعفربهناز3299

مراقبت و زیبایی1 واحد687اذر بایجان خ قصر الدشت  نبش کوچه جهانشیری پ66361587ملیکا قیصریمجیال3300

مراقبت و زیبایی2زنگ 72متری ایراندوست پ 14خ پیروزی بلوار ابوذر بعد از پل دوم33072867شهره تیموریبانو آرام3301

برقط زیرهمکف2شرقی واحد206خ131تهرانپارس م شاهد خ77330609آرش عیالنیفنون برق3302

(بافت)صنایع دستی 4واحد 2ط147 پالک 135و133 شرقی بین 196تهرانپارس م پروین خ 9124078411افسانه عاشوریمانای زمان3303



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

فرش4واحد 2ط147 پالک 135و133 شرقی بین 196تهرانپارس م پروین خ 9124078411افسانه عاشوریمانای زمان3304

77828859راحله اکبری چرینقش طوبی3305
متری لشگر سابق پ 14نظام آباد شمالی خ شهیدآیت اله مدنی ش حیدری

 ساختمان سفینه النجا5 واحد 105
صنایع پوشاک

77828859راحله اکبری چرینقش طوبی3306
متری لشگر سابق پ 14نظام آباد شمالی خ شهیدآیت اله مدنی ش حیدری

 ساختمان سفینه النجا5 واحد 105
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

مراقبت و زیبایی2ط اول واحد740خ شریعتی چهارراه قصر پ88456836نسرین مهتاشمهتاش3307

مراقبت و زیبایی16بلوار کاوه نرسیده به دولت جنب ک الله پ 22633320معصومه کفاشیان رجبعلی پورویدا آرا3308

اموراداری1ط57شریعتی اول میرداماد رودبارشرقی بعداز فلسفی پ26409467علی کمالیکمال خوارزمی3309

خدمات آموزشی1ط57شریعتی اول میرداماد رودبارشرقی بعداز فلسفی پ26409467علی کمالیکمال خوارزمی3310

گردشگری1ط57شریعتی اول میرداماد رودبارشرقی بعداز فلسفی پ26409467علی کمالیکمال خوارزمی3311

هتلداری1ط57شریعتی اول میرداماد رودبارشرقی بعداز فلسفی پ26409467علی کمالیکمال خوارزمی3312

2133005058اکرم تجلیان منفردسیب طالئی3313
اموزشگاه سیب طالیی 1میدان خراسان تیردقلو خ قاسم مهاجر ک گلکارپ

ط زیرین ت
مراقبت و زیبایی

44892655فاطمه ترامشلوگل پسند3314
 - 1پالک - خیابان خدادوست - خیابان کبیری طامه - جنت آباد مرکزی 

طبقه اول واحد شرقی
صنایع پوشاک

44892655فاطمه ترامشلوگل پسند3315
 - 1پالک - خیابان خدادوست - خیابان کبیری طامه - جنت آباد مرکزی 

طبقه اول واحد شرقی
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

660284401پرویز درگیبازارسازان3316
، 2، طبقه 6 خیابان آزادی، بین شادمان و بهبودی، کوچه شاهین، پالک 

4 و 3واحد 
امور مالی و بازرگانی

خدمات آموزشی۱۱شهریار پل قائم ابتدای خ ولیعصر نرسیده به مسجد قائم پالک 65263323ندا جاللیانهدف پایا3317

فناوری اطالعات۱۱شهریار پل قائم ابتدای خ ولیعصر نرسیده به مسجد قائم پالک 65263323ندا جاللیانهدف پایا3318



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

گردشگری۱۱شهریار پل قائم ابتدای خ ولیعصر نرسیده به مسجد قائم پالک 65263323ندا جاللیانهدف پایا3319

هنرهای تجسمی۱۱شهریار پل قائم ابتدای خ ولیعصر نرسیده به مسجد قائم پالک 65263323ندا جاللیانهدف پایا3320

بهداشت و ایمنی۱۱شهریار پل قائم ابتدای خ ولیعصر نرسیده به مسجد قائم پالک 65263323ندا جاللیانهدف پایا3321

مراقبت و زیبایی19روبروی قنادی ال سا پ -میدان نماز خ امام حسین- شهرری9124106172شمسی سید خامسیهنرمهسا3322

مراقبت و زیبایی3 واحد136تهرانپارس خ فرجام بین رشیدوزرین پ77730775فرانک انصاریانقصرگل گیس3323

حمل و نقل زمینی23 واحد 1034خیابان انقالب بعد از رازی نرسیده به کالج پالک 66737845رضا جعفرآبادیشرکت مهندسی ایران تف3324

امور مالی و بازرگانی46 شرقی پ 6خ - فاز یک اندیشه 65522865فرهنگ اندیشه3325

مراقبت و زیبایی2 واحد 277پ - بعد از هاشم زاده - بلوار امیر کبیر- شهرک گلستان44740506نازنین امیریبانوی گلستان3326

مراقبت و زیباییمارلیک میدان ارتش فرلمرزیه نبش کوچه امام3فاز65474719فاطمه دوستیماهدیس طالیی3327

77647828زهرا رجبی وحیدصنعت و ارتباط3328
خ شاه میری کوچه شیرعلی بن  (زرین نعل)تهران شهدا خ کفایی امانی 

بست حاج محبوب سرای محله دروازه شمیران
اموراداری

77647828زهرا رجبی وحیدصنعت و ارتباط3329
خ شاه میری کوچه شیرعلی بن  (زرین نعل)تهران شهدا خ کفایی امانی 

بست حاج محبوب سرای محله دروازه شمیران
امور مالی و بازرگانی

77647828زهرا رجبی وحیدصنعت و ارتباط3330
خ شاه میری کوچه شیرعلی بن  (زرین نعل)تهران شهدا خ کفایی امانی 

بست حاج محبوب سرای محله دروازه شمیران
خدمات آموزشی

77647828زهرا رجبی وحیدصنعت و ارتباط3331
خ شاه میری کوچه شیرعلی بن  (زرین نعل)تهران شهدا خ کفایی امانی 

بست حاج محبوب سرای محله دروازه شمیران
فناوری اطالعات

صنایع غذاییکوچه نعمت- خ گوی آبادی-خ دستگردی 9122213402محرمعلی پورابراهیمپور ابراهیم3332

گردشگریکوچه نعمت- خ گوی آبادی-خ دستگردی 9122213402محرمعلی پورابراهیمپور ابراهیم3333

هتلداریکوچه نعمت- خ گوی آبادی-خ دستگردی 9122213402محرمعلی پورابراهیمپور ابراهیم3334

خدمات تغذیه ایکوچه نعمت- خ گوی آبادی-خ دستگردی 9122213402محرمعلی پورابراهیمپور ابراهیم3335



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

الکترونیک طبقه سوم۱۰٣۴میدان انقالب ابتدای کارگر شمالی جنب بانک دی پالک 88963834شهرام شعبان تبارجوان آینده3336

برق طبقه سوم۱۰٣۴میدان انقالب ابتدای کارگر شمالی جنب بانک دی پالک 88963834شهرام شعبان تبارجوان آینده3337

مراقبت و زیبایی-7پ -ساالر یک-وطن پور-فرمانیه2122200570کالس یک3338

الکترونیک5طبقه - 163پالک - جنب اداره گاز - خ بهار شیراز -میدان هفت تیر 9123051652فاطمه سرداریشرکت پاسارگادرایانه ایرانیان3339

برق5طبقه - 163پالک - جنب اداره گاز - خ بهار شیراز -میدان هفت تیر 9123051652فاطمه سرداریشرکت پاسارگادرایانه ایرانیان3340

تاسیسات5طبقه - 163پالک - جنب اداره گاز - خ بهار شیراز -میدان هفت تیر 9123051652فاطمه سرداریشرکت پاسارگادرایانه ایرانیان3341

کنترل و ابزار دقیق5طبقه - 163پالک - جنب اداره گاز - خ بهار شیراز -میدان هفت تیر 9123051652فاطمه سرداریشرکت پاسارگادرایانه ایرانیان3342

اموراداری5طبقه - 163پالک - جنب اداره گاز - خ بهار شیراز -میدان هفت تیر 9123051652فاطمه سرداریشرکت پاسارگادرایانه ایرانیان3343

امور مالی و بازرگانی5طبقه - 163پالک - جنب اداره گاز - خ بهار شیراز -میدان هفت تیر 9123051652فاطمه سرداریشرکت پاسارگادرایانه ایرانیان3344

خدمات آموزشی5طبقه - 163پالک - جنب اداره گاز - خ بهار شیراز -میدان هفت تیر 9123051652فاطمه سرداریشرکت پاسارگادرایانه ایرانیان3345

فناوری اطالعات5طبقه - 163پالک - جنب اداره گاز - خ بهار شیراز -میدان هفت تیر 9123051652فاطمه سرداریشرکت پاسارگادرایانه ایرانیان3346

هنرهای تجسمی5طبقه - 163پالک - جنب اداره گاز - خ بهار شیراز -میدان هفت تیر 9123051652فاطمه سرداریشرکت پاسارگادرایانه ایرانیان3347

بهداشت و ایمنی5طبقه - 163پالک - جنب اداره گاز - خ بهار شیراز -میدان هفت تیر 9123051652فاطمه سرداریشرکت پاسارگادرایانه ایرانیان3348

(چرم‘شیشه‘سنگ‘چاپ‘سفال‘فلز‘چوب)صنایع دستی5طبقه - 163پالک - جنب اداره گاز - خ بهار شیراز -میدان هفت تیر 9123051652فاطمه سرداریشرکت پاسارگادرایانه ایرانیان3349

خدمات تغذیه ای5طبقه - 163پالک - جنب اداره گاز - خ بهار شیراز -میدان هفت تیر 9123051652فاطمه سرداریشرکت پاسارگادرایانه ایرانیان3350
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66505551فرینوش شیرغانیچارقد3351
- کوچه فرحزاد - کوچه نجاری -بین شادمان و بهبودی - ستارخان

20واحد -4ط -8پ-ساختمان پزشکان 
صنایع پوشاک

عمران٣طبقه اول واحد٣٣۸خیابان انقالب خیابان فلسطین شمالی پالک66489628سمیه ارومیاناندیشه ماندگار3352

امور مالی و بازرگانی٣طبقه اول واحد٣٣۸خیابان انقالب خیابان فلسطین شمالی پالک66489628سمیه ارومیاناندیشه ماندگار3353

فناوری اطالعات٣طبقه اول واحد٣٣۸خیابان انقالب خیابان فلسطین شمالی پالک66489628سمیه ارومیاناندیشه ماندگار3354

گردشگری٣طبقه اول واحد٣٣۸خیابان انقالب خیابان فلسطین شمالی پالک66489628سمیه ارومیاناندیشه ماندگار3355

معماری٣طبقه اول واحد٣٣۸خیابان انقالب خیابان فلسطین شمالی پالک66489628سمیه ارومیاناندیشه ماندگار3356

الکترونیک3خ انقالب خ رامسر کوچه بهبهان پ88829225محمود زهیدیشرکت فستوپنیوماتیک3357

کنترل و ابزار دقیق3خ انقالب خ رامسر کوچه بهبهان پ88829225محمود زهیدیشرکت فستوپنیوماتیک3358

صنایع پوشاک جنب نانوایی بربری32قرچک شهرک میرزایی خیا بان امام کوچه رضوان36163360ریحانه معصو ملوباشامه3359

هتلداری4 واحد 12 پ16کردستان پایینتر ازخ2188022100محمود فرخ فرفرخ فر3360

فناوری اطالعاتخیابان شهید جمالی- خیابان راهبر- شهرری33406263سمیه سلگیاقلیما3361

36263203اکرم صدیقی کردیشمشاد3362
ورامین خیا بان فر مانداری جنب بانک ملت مرکزی سا ختمان شیشه ای 

طبقه دوم
صنایع پوشاک

36263203اکرم صدیقی کردیشمشاد3363
ورامین خیا بان فر مانداری جنب بانک ملت مرکزی سا ختمان شیشه ای 

طبقه دوم
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

امور مالی و بازرگانی28فازیک اندیشه بلواردنیامالی مجتمع رضا واحد65526891سحرناز رجبیفرزانگان اندیشه3364

فناوری اطالعات28فازیک اندیشه بلواردنیامالی مجتمع رضا واحد65526891سحرناز رجبیفرزانگان اندیشه3365

مراقبت و زیبایی11باواراندرزگو کوچه ساالری سمت چپ انتهای بن بست پالک 22200570اصالنه مستاجرانکالس یک3366

صنایع پوشاک درب پارکینگ60بزرگراه نواب خ جوانمرد کوچه حسن ممتازی پ55418965آذردخت عینی میرنیافسر3367

مراقبت و زیباییسیدخندان خ جلفا0فریده معصومیلیلیا3368



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

(بافت)صنایع دستی 2 ط23 واحد382سبالن شمالی نبش ک شخیدحسین بی غم پ86011284ملیحه السادات میرزا آقا شمیرانینسیم دریا3369

صنایع پوشاک2 ط23 واحد382سبالن شمالی نبش ک شخیدحسین بی غم پ86011284ملیحه السادات میرزا آقا شمیرانینسیم دریا3370

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 2 ط23 واحد382سبالن شمالی نبش ک شخیدحسین بی غم پ86011284ملیحه السادات میرزا آقا شمیرانینسیم دریا3371

44261078علی عابدی قیچی20هنر 3372
- طبقه سوم  - 1007پالک - اول خیابان ستارخان - فلکه دوم صادقیه 

 قیچی20آموزشگاه 
مراقبت و زیبایی

44954588بتول یعقوبی خراسانیبانو یعقوبی 3373
 5کوچه  -  خ مترو صادقیه -خ ولیعصر -  بلوار فردوس شرقی - آریاشهر 

روبروی د- 4 طبقه دوم واحد 9پالک -  
مراقبت و زیبایی

88454742رامین تابانخانه مهارت3374
خ مطهری بین سهروردی و شریعتی قبل از ترکمنستان خ وزوائی ک 

1 واحد 2بخشایش پالک 
تاسیسات

مراقبت و زیبایی2 ط اول واحد5م محسنی خ بهروز کوچه شریفی پ22224158صفیه دین محمدپورچهره خندان3375

77738826نادره جهانداریشیرین دخت3376
-(113گلبرگ بین  رشیدو  )خ امیری طائمه - فلکه اول تهرانپاری

14 واحد 4ط -93پ - ساختمان پارس
مراقبت و زیبایی

65569031فهیمه شفاهینیک نگار3377
چهارراه خیابان مطهری شمالی خیابان فردوسی غربی ٣اندیشه فاز 

۱۱واحد ۴ساختمان پرشین طبقه 
مراقبت و زیبایی

فناوری ارتباطات166تهران خیابان شهید باهنر روبروی جماران نبش ناز پالک 23003000عباس خواجه پیریتکفام3378

فناوری اطالعات166تهران خیابان شهید باهنر روبروی جماران نبش ناز پالک 23003000عباس خواجه پیریتکفام3379

22866963فرزاد نیرومند زندیگوهرزند3380
شریعتی باالتر از پل سیدخندان روبروی پمپ بنزین پارک شریعتی 

1 واحد3 ط985ساختمان کسری پ
طال و جواهرسازی

فناوری اطالعات.پالک ده.روبروی درمانگاه شقایق.میدان امام خمینی.شهرک امیریه.شهریار65642516فریبا رحمتیهیراد فن3381



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

امور مالی و بازرگانیشهریار خ انقالب کوچه شهید عسگری9125446930فهیمه فعالپیشگامان برتر 3382

فناوری اطالعاتشهریار خ انقالب کوچه شهید عسگری9125446930فهیمه فعالپیشگامان برتر 3383

هنرهای تجسمیشهریار خ انقالب کوچه شهید عسگری9125446930فهیمه فعالپیشگامان برتر 3384

(بافت)صنایع دستی 11شهریار میدان جهاد بعد از فروشگاه شاهد ساختمان تشکری ط 65258806مریم سبکروی کنهاتعاونی بنفشه بافت شهریار3385

صنایع پوشاک11شهریار میدان جهاد بعد از فروشگاه شاهد ساختمان تشکری ط 65258806مریم سبکروی کنهاتعاونی بنفشه بافت شهریار3386

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 11شهریار میدان جهاد بعد از فروشگاه شاهد ساختمان تشکری ط 65258806مریم سبکروی کنهاتعاونی بنفشه بافت شهریار3387

فرش11شهریار میدان جهاد بعد از فروشگاه شاهد ساختمان تشکری ط 65258806مریم سبکروی کنهاتعاونی بنفشه بافت شهریار3388

فناوری اطالعات3 ط اول واحد50خ سلیمان خاطر خ مالیری پور غربی پ88328046محبوبه نژادعبدالهآفتاب علم3389

77731014ناهید گل محمدی ده چانیگوهرآرا3390
 روبروی مجتمع تجاری 180تهرانپارس فلکه دوم خ حجربن عدی پ

پارسیان
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی5واحد-3ط-32پ- کوچه شقایق - میدان ولیعصر88942227حسین مشهدی فراهانیرویش هنر3391

(بافت)صنایع دستی ط همکف-256پ -خ  نجارمحمودی-خ بستان منش-خ پیروزی33360337ملیحه توسلیبانو توسلی3392

فرشط همکف-256پ -خ  نجارمحمودی-خ بستان منش-خ پیروزی33360337ملیحه توسلیبانو توسلی3393

(بافت)صنایع دستی  طبقه اول67بزرگراه رسالت خیابان کرمان جنوبی خیابان صافی پالک 22326992اکرم حسینگلستان فرش3394

صنایع پوشاک طبقه اول67بزرگراه رسالت خیابان کرمان جنوبی خیابان صافی پالک 22326992اکرم حسینگلستان فرش3395

فرش طبقه اول67بزرگراه رسالت خیابان کرمان جنوبی خیابان صافی پالک 22326992اکرم حسینگلستان فرش3396

مراقبت و زیباییاندیشه فاز یک میدان شاهدپاساژ رضا طبقه اول65506189مرضیه اسماعیلینگین اندیشه3397

65159774زهرا ساجدتوتیانوین3398
متری بهاره آموزشگاه خیاطی توتیا ۱۲مارلیک میدان گلها نبش خیابان 

نوین
صنایع پوشاک

65159774زهرا ساجدتوتیانوین3399
متری بهاره آموزشگاه خیاطی توتیا ۱۲مارلیک میدان گلها نبش خیابان 

نوین
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

مراقبت و زیبایی7 واحد4 ط26پاسداران دروس بلوارشهرزاد اول خ هدایت پ22776080رویا محمدیلیالآرا3400

2166462093مصطفی ایران منشآیدا3401
خ ا نقالب روبروی دانشگاه تهران خ فخررازی خ شهید وحید نظری شرقی 

11واحد5 ط65پ
صنایع غذایی

فناوری اطالعات2561خ شریعتی باالتر از ملک پط88442827ابراهیم رفواتحلیلداده ها3402

صنایع خودرو5واحد 5 ط126خ مطهری ، پالک 88867028حامد محمد یوسف2مشاهیر پایتخت3403

عمران5واحد 5 ط126خ مطهری ، پالک 88867028حامد محمد یوسف2مشاهیر پایتخت3404

کنترل و ابزار دقیق5واحد 5 ط126خ مطهری ، پالک 88867028حامد محمد یوسف2مشاهیر پایتخت3405

مکانیک5واحد 5 ط126خ مطهری ، پالک 88867028حامد محمد یوسف2مشاهیر پایتخت3406

امور مالی و بازرگانی5واحد 5 ط126خ مطهری ، پالک 88867028حامد محمد یوسف2مشاهیر پایتخت3407

خدمات آموزشی5واحد 5 ط126خ مطهری ، پالک 88867028حامد محمد یوسف2مشاهیر پایتخت3408

فناوری اطالعات5واحد 5 ط126خ مطهری ، پالک 88867028حامد محمد یوسف2مشاهیر پایتخت3409

گردشگری5واحد 5 ط126خ مطهری ، پالک 88867028حامد محمد یوسف2مشاهیر پایتخت3410

ساختمان5واحد 5 ط126خ مطهری ، پالک 88867028حامد محمد یوسف2مشاهیر پایتخت3411

معماری5واحد 5 ط126خ مطهری ، پالک 88867028حامد محمد یوسف2مشاهیر پایتخت3412

مراقبت و زیبایی ساختمان پزشکان126بریانک خ حسام الدین روبه رو سه راه اقتکاری پ66022317زهره امیرگانیفرخماه3413

33703082فرزانه سادات حسنی برزیفرزانه3414
 - 1پالک -نبش کوچه مالوردیخانی-خیابان سعیدی- شهریور17خیابان 

1طبقه 
مراقبت و زیبایی

44458820اکبر صادق نژادراهبرد علم3415
میدان پونک، بلوار میرزابابایی، بین عدل و سردار جنگل جنب بانک 

۱۰۸کشاورزی پالک
امور مالی و بازرگانی

44458820اکبر صادق نژادراهبرد علم3416
میدان پونک، بلوار میرزابابایی، بین عدل و سردار جنگل جنب بانک 

۱۰۸کشاورزی پالک
فناوری اطالعات

44458820اکبر صادق نژادراهبرد علم3417
میدان پونک، بلوار میرزابابایی، بین عدل و سردار جنگل جنب بانک 

۱۰۸کشاورزی پالک
گردشگری

مراقبت و زیبایی6یافت اباد میدان الغدیر خ مرتضی زندیه  کوچه بابک پالک 66783752لیال میرعسگریمهروماه3418

مراقبت و زیبایی2 ط4ک منصور یزدان نیاز ک تابناک پ-بهار شمالی-راه طالقانی776061984فاطمه حقیری سنتهءبنفشه ساری3419

صنایع غذایی7واحد4ط63شهیدکالهدوز دولت خ یارمحمدی پ9122184695عاطفه عبادیانتمشک شیرین3420



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

65175381فرشته فرهنگیانحورا کرمانشاه3421
دومین قطعه شمالی روبه روی .خیابان کسری .شهرک مارلیک .مالرد

ساختمان پانیز.نانوایی بربری
صنایع پوشاک

امور مالی و بازرگانی757پ22اسالمشهر خیابان باغ فیض داخل کوچه56371400مهدی اکبری زاده مشکانیباران علوم3422

فناوری اطالعات757پ22اسالمشهر خیابان باغ فیض داخل کوچه56371400مهدی اکبری زاده مشکانیباران علوم3423

گردشگری757پ22اسالمشهر خیابان باغ فیض داخل کوچه56371400مهدی اکبری زاده مشکانیباران علوم3424

مراقبت و زیبایی ط اول190نازی اباد خ خزائی پور خ شهید اکبر مشهدی پ 55316083نرگس علیجانیستایش برتر3425

مراقبت و زیباییپرند بلوار چهارباغ روبروی درخت هزارساله آکوزشگاه پرتو9191559193مریم ابراهیمیپرتو ساوه3426

امور مالی و بازرگانی اندیشه خالق93 پالک 3 و 2حصارک ، خیابان باهنر بین الله 56387587رقیه جعفری فرداندیشه خالق3427

فناوری اطالعات اندیشه خالق93 پالک 3 و 2حصارک ، خیابان باهنر بین الله 56387587رقیه جعفری فرداندیشه خالق3428

56868481زهرا قریشیالماس درخشان3429
پالک .متری خیابان پیامبر12.قلعه میر .سه راه آداران.شهرستان بهارستان

123
مراقبت و زیبایی

عمران163گلستان بلوار اصلی فلکه اول نبش فلکه پالک 56743666نادر خواجه وندیفرهود3430

امور مالی و بازرگانی163گلستان بلوار اصلی فلکه اول نبش فلکه پالک 56743666نادر خواجه وندیفرهود3431

خدمات آموزشی163گلستان بلوار اصلی فلکه اول نبش فلکه پالک 56743666نادر خواجه وندیفرهود3432

فناوری اطالعات163گلستان بلوار اصلی فلکه اول نبش فلکه پالک 56743666نادر خواجه وندیفرهود3433

گردشگری163گلستان بلوار اصلی فلکه اول نبش فلکه پالک 56743666نادر خواجه وندیفرهود3434

معماری163گلستان بلوار اصلی فلکه اول نبش فلکه پالک 56743666نادر خواجه وندیفرهود3435

صنایع پوشاک8سه راه امین حظور خیابان دیالمه کوچه شهید علی موحدی پالک 33568690مرضیه کشفیرضویه3436



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

مراقبت و زیبایی11پ 107میدان بهاران خ فرد محمدی خ مسجد ک56078227هنگامه افشاری سوگلی تپههنگامه آرا 3437

مراقبت و زیبایی ط اول7سبالن شمالی روبروی بازار روز ک طاهری پ 88442963نجمه بهاءالدینیتی تی گل3438

خدمات آموزشی1 واحد 12فلکه دوم صادقیه ابتدای بلوار فردوس کوچه زمانی پالک 44012151آزاده شفیعیشفیعی3439

مراقبت و زیبایی1 واحد 12فلکه دوم صادقیه ابتدای بلوار فردوس کوچه زمانی پالک 44012151آزاده شفیعیشفیعی3440

مراقبت و زیبایی8 زنگ43شریعتی خ ظفر نفت شمالی پ26410499دالرام آشفتهصبابانو 3441

صنایع پوشاک۲۷۵متری باغ مهندس،پالک۲۰بهارستان،شهرگلستان،خیابان56333204رقیه مهدوی گواشینیالماس جامه3442

صنایع خودرو35پالک - کوچه حسینی - به سمت میدان سپاه - پل چوبی 77626380الهام صالحینشان برتر3443

مکانیک35پالک - کوچه حسینی - به سمت میدان سپاه - پل چوبی 77626380الهام صالحینشان برتر3444

امور مالی و بازرگانی35پالک - کوچه حسینی - به سمت میدان سپاه - پل چوبی 77626380الهام صالحینشان برتر3445

فناوری اطالعات35پالک - کوچه حسینی - به سمت میدان سپاه - پل چوبی 77626380الهام صالحینشان برتر3446

گردشگری35پالک - کوچه حسینی - به سمت میدان سپاه - پل چوبی 77626380الهام صالحینشان برتر3447

طال و جواهرسازی(درب آیینه ای)1 واحد1 ط228 خ کریم خان زند بین آبانوویالی جنوبی پ88901742پرهام ریخته گریگوهرپاسارگاد3448

مراقبت و زیبایی ط اول77 پ 121شهرک ولیعصر خ بهرامی رو ب روی پاساژ طال 9302286443مهناز صالحیبانو مهنام 3449

مراقبت و زیبایی1 واحد27شریعتی پل رومی به سمت الهیه خ شریعتی منش پ22607066فاطمه حاتم زادهبانوی آرمانی3450

مراقبت و زیباییابتدای بلوار اوشان روبروی نیروگاه برق ط زیرهمکف22457527طاهره کربالئی قاسمعلی تجریشیتجریشی3451

76201280فرامرز ملکی مدرسان ایران 3452
جاجرود سعید آباد خیابان گلستان  نبش خیابان - جاده آبعلی - تهران 

1سازمان آب پالک 
امور مالی و بازرگانی
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76201280فرامرز ملکی مدرسان ایران 3453
جاجرود سعید آباد خیابان گلستان  نبش خیابان - جاده آبعلی - تهران 

1سازمان آب پالک 
فناوری اطالعات

مراقبت و زیبایی65قرچک،خیابان اصلی،روبروی آتش نشانی،کوچه حسینیه شهدا،پالک 36126436فاطمه جعفریالماس هنر3454

77744863اقدس ولی زادهقصرهونام3455
غربی نبش خ طاهری مجتمع پزشکان 196فلکه سوم تهرانپارس خ 

21تهرانپارس واحد
صنایع پوشاک

66563070نسرین مینایی تبارنسرین بانو3456
- نبش کوچه پیرنیا - خیابان فرصت شیرازی - خیابان کارگر شمالی 

5واحد  - 18پالک 
مراقبت و زیبایی

88841527فرهاد صدجریبآسان سیر3457
واحد یک -ط اول شمالی-20پ -جنب فرش طالئی دلیجان-م هفت تیر

شمالی
برق

امور مالی و بازرگانی17 واحد 12خ مفتح کوچه عطارد نرسیده به طالقانی ساختمان عطارد پ88100685زهرا اسدیمبتکران حساب3458

امور مالی و بازرگانی316خ نامجو خ سلمان فارسی پالک 77550577زهراسادات منتظریمبتکران شریف3459

خدمات آموزشی316خ نامجو خ سلمان فارسی پالک 77550577زهراسادات منتظریمبتکران شریف3460

فناوری اطالعات316خ نامجو خ سلمان فارسی پالک 77550577زهراسادات منتظریمبتکران شریف3461

الکترونیک4واحد-3طبقه-450پالک-طالقانی شرقی-خیابان ولیعصر66460693حامد طهماسبیپل دانش3462

امور مالی و بازرگانی1پالک-ابتدای کوچه مهدوی -(عج)خیابان صاحب الزمان-شهرقدس46887802مریم مقدممقدم نوین3463

فناوری اطالعات1پالک-ابتدای کوچه مهدوی -(عج)خیابان صاحب الزمان-شهرقدس46887802مریم مقدممقدم نوین3464

88966080حمیدرضا علیمردانیگوهرنشان3465
-بن بست واعظی-(آبان جنوبی)ابتدای شهید عضدی جنوبی-کریمخان

2 و طبقه دوم واحدهای 1طبقه اول واحد - 3پالک 
طال و جواهرسازی

(بافت)صنایع دستی 55955337www.akrtu@gmail.comفاطمه رضائیفرش آفرین3466

صنایع پوشاک55955337www.akrtu@gmail.comفاطمه رضائیفرش آفرین3467

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 55955337www.akrtu@gmail.comفاطمه رضائیفرش آفرین3468

فرش55955337www.akrtu@gmail.comفاطمه رضائیفرش آفرین3469

صنایع پوشاک۱۸ رباط کریم کوی فرهنگیان کوچه نیکرو شالدهی جنب دادگستری 56730470شهره هوشمندپاکدلنوآوران هوشمند3470
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66617666حسن کهنگیانموکده نو 3471
 1 واحد1 متری بوتان پ8 متری زرند نبش 45تهران سه راه آذری ابتدای 

غربی
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی51پالک _34گلستان _شهرک ویره_شهریار 65767698زهرا علیزادهقصر یاسمن3472

طال و جواهرسازی4 طبقه234کریمخان زند بین آبان دو ویالپ88903237محمدرضا زمانشیرزر3473

33356812منصوره زهره وندسرای گل3474
ط  - 2پ -کوچه والی- روبروی ستاد نیروی هوایی- صددستگاه -پیروزی

سوم
مراقبت و زیبایی

خدمات آموزشیط اول178تهرانپارس خ رشید خ حسینی پالک 77166484سوزان خفائیشرکت قیچی طالیی پارسیان 3475

مراقبت و زیباییط اول178تهرانپارس خ رشید خ حسینی پالک 77166484سوزان خفائیشرکت قیچی طالیی پارسیان 3476

66175470مژگان خرم فردانش برتر3477
محله     دانشگاه تهران ک شهید حمیدرضا حسینعلی پور میدان انقالب 

4 واحد 1 ط 48اسالمی پ 
عمران

66175470مژگان خرم فردانش برتر3478
محله     دانشگاه تهران ک شهید حمیدرضا حسینعلی پور میدان انقالب 

4 واحد 1 ط 48اسالمی پ 
امور مالی و بازرگانی

66175470مژگان خرم فردانش برتر3479
محله     دانشگاه تهران ک شهید حمیدرضا حسینعلی پور میدان انقالب 

4 واحد 1 ط 48اسالمی پ 
فناوری اطالعات

66175470مژگان خرم فردانش برتر3480
محله     دانشگاه تهران ک شهید حمیدرضا حسینعلی پور میدان انقالب 

4 واحد 1 ط 48اسالمی پ 
معماری

صنایع غذایی1 طبقه 5 واحد 1سیدخندان خیابان میرمطهری خیابان پیشداد شماره 22887032ایوت بالوشیان هفتوانیخوشه گندم3481

خدمات تغذیه ای1 طبقه 5 واحد 1سیدخندان خیابان میرمطهری خیابان پیشداد شماره 22887032ایوت بالوشیان هفتوانیخوشه گندم3482

صنایع پوشاک21  و5  ط91شهران جنب بانک مسکن نبش خ عباسی ساختمان قائم پ 44315625مرضیه پسران حاجی عباسگلشن راز شبستر3483

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 21  و5  ط91شهران جنب بانک مسکن نبش خ عباسی ساختمان قائم پ 44315625مرضیه پسران حاجی عباسگلشن راز شبستر3484

هنرهای تجسمی2و1 واحد60م ولیعصر خ ولیعصر باالتراز زرتشت خ شحمیدصدر پ889347912سعید فرزانهشبکه هنر3485
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هنرهای نمایشی2و1 واحد60م ولیعصر خ ولیعصر باالتراز زرتشت خ شحمیدصدر پ889347912سعید فرزانهشبکه هنر3486

0کبری  قربانزادگوهریشُکوه ستایش3487
بین خیابان یازدهم و دوازدهم غربی _بلوار دنیا مالی  _فاز یک اندیشه 

2واحد _طبقه دوم_مجتمع پرشین _
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیباییغربی ساختمان افرا9فاز یک اندیشه خیابان 65520523فیروزه شبوئیتک آرا اندیشه3488

فناوری اطالعات2 واحد 2قرچک ابتدای خیابان محمدّاد پاساژ آرمان طبقه36141020مجید بیات سرمدی2سینابرتر3489

صنایع غذایی20واحد347م هفت تیر خ بهارشمالی پ77684198حمیده شریف قهجاورستانیهنرشریف3490

خدمات تغذیه ای20واحد347م هفت تیر خ بهارشمالی پ77684198حمیده شریف قهجاورستانیهنرشریف3491

عمران13طبقه دوم واحد181ونکخمال صدراخشیراز شمالی نششهریارپ88030057روزبه الهیاریتین3492

امور مالی و بازرگانی13طبقه دوم واحد181ونکخمال صدراخشیراز شمالی نششهریارپ88030057روزبه الهیاریتین3493

مراقبت و زیبایی75خ لقمان حکیم پ . آذری 55760485سیدعلیرضا تفرشیهنر مو3494

33101232محمدرضا نارنجیمعرفت گستر34952
باالی -نبش پنجم شرقی-بین پل دوم وسوم-بلوار ابوذر-خ پیروزی

18پالک-(س)حسینیه حضرت زینب
صنایع خودرو

33101232محمدرضا نارنجیمعرفت گستر34962
باالی -نبش پنجم شرقی-بین پل دوم وسوم-بلوار ابوذر-خ پیروزی

18پالک-(س)حسینیه حضرت زینب
الکترونیک

33101232محمدرضا نارنجیمعرفت گستر34972
باالی -نبش پنجم شرقی-بین پل دوم وسوم-بلوار ابوذر-خ پیروزی

18پالک-(س)حسینیه حضرت زینب
برق

33101232محمدرضا نارنجیمعرفت گستر34982
باالی -نبش پنجم شرقی-بین پل دوم وسوم-بلوار ابوذر-خ پیروزی

18پالک-(س)حسینیه حضرت زینب
عمران

33101232محمدرضا نارنجیمعرفت گستر34992
باالی -نبش پنجم شرقی-بین پل دوم وسوم-بلوار ابوذر-خ پیروزی

18پالک-(س)حسینیه حضرت زینب
کنترل و ابزار دقیق
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33101232محمدرضا نارنجیمعرفت گستر35002
باالی -نبش پنجم شرقی-بین پل دوم وسوم-بلوار ابوذر-خ پیروزی

18پالک-(س)حسینیه حضرت زینب
مکانیک

33101232محمدرضا نارنجیمعرفت گستر35012
باالی -نبش پنجم شرقی-بین پل دوم وسوم-بلوار ابوذر-خ پیروزی

18پالک-(س)حسینیه حضرت زینب
اموراداری

33101232محمدرضا نارنجیمعرفت گستر35022
باالی -نبش پنجم شرقی-بین پل دوم وسوم-بلوار ابوذر-خ پیروزی

18پالک-(س)حسینیه حضرت زینب
امور مالی و بازرگانی

33101232محمدرضا نارنجیمعرفت گستر35032
باالی -نبش پنجم شرقی-بین پل دوم وسوم-بلوار ابوذر-خ پیروزی

18پالک-(س)حسینیه حضرت زینب
فناوری اطالعات

33101232محمدرضا نارنجیمعرفت گستر35042
باالی -نبش پنجم شرقی-بین پل دوم وسوم-بلوار ابوذر-خ پیروزی

18پالک-(س)حسینیه حضرت زینب
معماری

اموراداری2واحد51خ سهرودی شمالی خ میرزای زینالی شرقی پ88401313هادی سیاریاندیشه ماهان3505

امور مالی و بازرگانی2واحد51خ سهرودی شمالی خ میرزای زینالی شرقی پ88401313هادی سیاریاندیشه ماهان3506

مراقبت و زیبایی ط سوم60خ دکترشریعتی باغ صبا خ کاج پ22813279مریم کیالنیسرای روژین3507

هنرهای تجسمی39شریعتی چهارراه بهارشیراز خ کاج پ77643243داریوش ارجمندهنرارجمند3508

هنرهای نمایشی39شریعتی چهارراه بهارشیراز خ کاج پ77643243داریوش ارجمندهنرارجمند3509

طال و جواهرسازی5فاز یک اندیشه بلوار دنیا نالی مجتمع فدک ط سوم واحد 6839550بهادر پاک نیاگوهر اندیشان3510

مراقبت و زیبایی2شهرری میدان نارنج خ احمد قمی ک توحیدلو پ55917250الهه یزدیبهشت رو 3511

عمران2912پ - باغ فردوس-ولیعصر22749388بهناز بنانی رادچینه3512

عمران طبقه اول6پالک - خیابان گاندی شمالی - ونک 88776744عاطفه عامرینگین آفاق ایرانیان3513

فناوری اطالعات طبقه اول6پالک - خیابان گاندی شمالی - ونک 88776744عاطفه عامرینگین آفاق ایرانیان3514

گردشگری طبقه اول6پالک - خیابان گاندی شمالی - ونک 88776744عاطفه عامرینگین آفاق ایرانیان3515

معماری طبقه اول6پالک - خیابان گاندی شمالی - ونک 88776744عاطفه عامرینگین آفاق ایرانیان3516
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22061104طیبه سارانیبانو سارانی3517
طبقه دوم -62پالک -خیابان حافظی-خیابان فخارمقدم-شهرک غرب

 تفکیکی6 یا 6واحد- رویتی3شرقی سندی یا 
مراقبت و زیبایی

امور مالی و بازرگانی71جواد آبادبلوار کشاورز شماره236212686تک آموز3518

فناوری اطالعات71جواد آبادبلوار کشاورز شماره236212686تک آموز3519

44051750لیال یار احمدیهنرآذین3520
 ساختمان 32تهران یلوار فردوس خ شهید ابراهیمی پور بسایی  جنوبی پ

8 واحد2عقیق طبقه 
مراقبت و زیبایی

امور مالی و بازرگانی19 واحد 5ط -پاساژ مروارید - کوی کیانی - خ ولیعصر - شهریار 65265441مریم یعقوبییعقوبی3521

فناوری اطالعات متری بهاره سمت جب12مارلیک میدان گلها نبش خ 65176621راحله کوهیکوهی3522

صنایع غذایی17پالک - 27کوچه - موسی آبادخ علی ابن ابیطالب56690158مریم فیضیکدبانوی دارسو3523

خدمات تغذیه ای17پالک - 27کوچه - موسی آبادخ علی ابن ابیطالب56690158مریم فیضیکدبانوی دارسو3524

56330027فاطمه حیدری1شعبه-پریدخت 3525
و 10بین نسترن .متری کاملیای غربی24.بعداز فلکه اول. شهرک گلستان

50 پالک 24
مراقبت و زیبایی

صنایع غذایی5واحد3ط 14 متری مطهری پالک 18سعادت آباد خ پاکنژاد خ 22117250نازیال مقدمبانو نازیال 3526

خدمات تغذیه ای5واحد3ط 14 متری مطهری پالک 18سعادت آباد خ پاکنژاد خ 22117250نازیال مقدمبانو نازیال 3527

مراقبت و زیباییط دوم26شهرک ژاندارمری بلوار مرزداران خ شهید ابراهیمی پ 44282647آیدا دشتی احمدیراز هنر3528

صنایع پوشاک2 طبقه7 واحد361بلوار فردوس بین حسن آباد و عقیل پ 44041804اعظم شیرئیگل فیروزه ای 3529

صنایع پوشاک۱۱ طبقه سوم واحد۱۸۷خ خلیج فارس شمالی کوچه شهدا الف پالک 66256743ناهید مسافر قرانقیهپدیده درخشان 3530

66210815حمیرا بافتانلیبانو حمیرا 3531
 207شهرک ولیعصر خ برادران بهرامی سر احمد حسینی مجتمع یاران پ 

 آموزشگاه بانو حمیر6ط اول واحد 
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی4واحد1 ط 16 پ 17خ گاندی ک88797723اکرم حیدری رضی آبادسپیدبخت3532
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صنایع پوشاک49پ(شرقی186) جنوبی بین خ مرادی وشهابی 131تهرانپارس خ 9309607679شهال سنجربیگیاشراق نوین3533

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 49پ(شرقی186) جنوبی بین خ مرادی وشهابی 131تهرانپارس خ 9309607679شهال سنجربیگیاشراق نوین3534

صنایع چرم، پوست، خز49پ(شرقی186) جنوبی بین خ مرادی وشهابی 131تهرانپارس خ 9309607679شهال سنجربیگیاشراق نوین3535

66886050مریم حسینی توچائیرخ زرین 3536
 383خ کمیل بعد از سه راه قصرالدشت روبه رو پارک رضوان پالک 

آموزشگاه رخ زرین
مراقبت و زیبایی

صنایع خودرو3 ط 286 فروردین نبش وحید نظری پالک 12خ انقالب 66476685نوید سیداصلینوید صنعت3537

امور مالی و بازرگانی3 ط 286 فروردین نبش وحید نظری پالک 12خ انقالب 66476685نوید سیداصلینوید صنعت3538

فناوری اطالعات3 ط 286 فروردین نبش وحید نظری پالک 12خ انقالب 66476685نوید سیداصلینوید صنعت3539

امور مالی و بازرگانی7جاده مخصوص خیابان چیتگر جنوبی پالک 14تهران کیلومتر 44992290حمیدرضا رضاوندبزرگمهر3540

خدمات آموزشی7جاده مخصوص خیابان چیتگر جنوبی پالک 14تهران کیلومتر 44992290حمیدرضا رضاوندبزرگمهر3541

فناوری اطالعات7جاده مخصوص خیابان چیتگر جنوبی پالک 14تهران کیلومتر 44992290حمیدرضا رضاوندبزرگمهر3542

گردشگری7جاده مخصوص خیابان چیتگر جنوبی پالک 14تهران کیلومتر 44992290حمیدرضا رضاوندبزرگمهر3543

66653511فریده اثناعشری آغمیونیتاج نقره ای 3544
 مهر آباد جنوبی خیابان دانشگاه هوایی جنوبی روبروی بانک صادرات 

2 ط 102پالک 
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی96 پالک4ورامین خیا بان حامدی مهدیه 36286167لیال ملک آبادیملکه هستی3545

بهداشت و ایمنی96 پالک4ورامین خیا بان حامدی مهدیه 36286167لیال ملک آبادیملکه هستی3546

66279148حلیمه طالبی زرین کمرقصرماهگون3547
خ خلیج روبروی بیمارستان فیاض بخش نبش کوچه شهدا مجتمع اریانا 

187واحدپالک ۴طبقه 
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی ط اول دست راست1714تقاطع رودکی و آذربایجان سر جمهوری پ 66431286شهربانو قره کاظمنقش زرین3548
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الکترونیک12سعادت آباد، خیابان دوم، بلوار بهزاد شمالی، پالک 66704410سعید سعادت صانعیمجتمع فنی تهران3549

برق12سعادت آباد، خیابان دوم، بلوار بهزاد شمالی، پالک 66704410سعید سعادت صانعیمجتمع فنی تهران3550

تاسیسات12سعادت آباد، خیابان دوم، بلوار بهزاد شمالی، پالک 66704410سعید سعادت صانعیمجتمع فنی تهران3551

کنترل و ابزار دقیق12سعادت آباد، خیابان دوم، بلوار بهزاد شمالی، پالک 66704410سعید سعادت صانعیمجتمع فنی تهران3552

متالورژی12سعادت آباد، خیابان دوم، بلوار بهزاد شمالی، پالک 66704410سعید سعادت صانعیمجتمع فنی تهران3553

فناوری ارتباطات12سعادت آباد، خیابان دوم، بلوار بهزاد شمالی، پالک 66704410سعید سعادت صانعیمجتمع فنی تهران3554

مدیریت صنایع12سعادت آباد، خیابان دوم، بلوار بهزاد شمالی، پالک 66704410سعید سعادت صانعیمجتمع فنی تهران3555

مکانیک12سعادت آباد، خیابان دوم، بلوار بهزاد شمالی، پالک 66704410سعید سعادت صانعیمجتمع فنی تهران3556

اموراداری12سعادت آباد، خیابان دوم، بلوار بهزاد شمالی، پالک 66704410سعید سعادت صانعیمجتمع فنی تهران3557

امور مالی و بازرگانی12سعادت آباد، خیابان دوم، بلوار بهزاد شمالی، پالک 66704410سعید سعادت صانعیمجتمع فنی تهران3558

خدمات آموزشی12سعادت آباد، خیابان دوم، بلوار بهزاد شمالی، پالک 66704410سعید سعادت صانعیمجتمع فنی تهران3559

طال و جواهرسازی12سعادت آباد، خیابان دوم، بلوار بهزاد شمالی، پالک 66704410سعید سعادت صانعیمجتمع فنی تهران3560

صنایع پوشاک12سعادت آباد، خیابان دوم، بلوار بهزاد شمالی، پالک 66704410سعید سعادت صانعیمجتمع فنی تهران3561

فناوری اطالعات12سعادت آباد، خیابان دوم، بلوار بهزاد شمالی، پالک 66704410سعید سعادت صانعیمجتمع فنی تهران3562

گردشگری12سعادت آباد، خیابان دوم، بلوار بهزاد شمالی، پالک 66704410سعید سعادت صانعیمجتمع فنی تهران3563
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مراقبت و زیبایی12سعادت آباد، خیابان دوم، بلوار بهزاد شمالی، پالک 66704410سعید سعادت صانعیمجتمع فنی تهران3564

هتلداری12سعادت آباد، خیابان دوم، بلوار بهزاد شمالی، پالک 66704410سعید سعادت صانعیمجتمع فنی تهران3565

بهداشت و ایمنی12سعادت آباد، خیابان دوم، بلوار بهزاد شمالی، پالک 66704410سعید سعادت صانعیمجتمع فنی تهران3566

صنعت ورزش12سعادت آباد، خیابان دوم، بلوار بهزاد شمالی، پالک 66704410سعید سعادت صانعیمجتمع فنی تهران3567

خدمات تغذیه ای12سعادت آباد، خیابان دوم، بلوار بهزاد شمالی، پالک 66704410سعید سعادت صانعیمجتمع فنی تهران3568

ساختمان12سعادت آباد، خیابان دوم، بلوار بهزاد شمالی، پالک 66704410سعید سعادت صانعیمجتمع فنی تهران3569

معماری12سعادت آباد، خیابان دوم، بلوار بهزاد شمالی، پالک 66704410سعید سعادت صانعیمجتمع فنی تهران3570

مراقبت و زیباییطبقه دوم-پاساژمرکزی-خیابان شهدا-میدان امام-ورامین36261906پرویز کتابی رازلیقیکتابی3571

66914700ماهرخ خوش ترکیبگسترش3572
ط -203پ-بین اسکندری و نواب- خ کلهر-باالتر از میدان جمهوری

همکف
فناوری اطالعات

صنایع پوشاکرامشیر پدافند هوایی جنوب غرب کانون فرهنگی2629095معصومه پیاده روحیبرگ سبز3573

44635030معصومه طاهریشیما بانو3574
 روبروی درب متروی ارم سبز جنب سالن اجتماعات 2شهرک اکباتان فاز 

2  طبقه همکف واحد 2بلوک 
صنایع پوشاک

صنایع غذایی7 و 16م محسنی خ بهروز ک دفتری غربی ک داراب نیا پ22251585صالحه دردائیصالحه دردائی3575

خدمات تغذیه ای7 و 16م محسنی خ بهروز ک دفتری غربی ک داراب نیا پ22251585صالحه دردائیصالحه دردائی3576

(بافت)صنایع دستی 40 پالک 7قرچک خیابان شهدا گلستان 1868964918زهرا گودرزی  شرکت تعاونی کارآفرینان صنایع دستی هونام هنر3577

فرش40 پالک 7قرچک خیابان شهدا گلستان 1868964918زهرا گودرزی  شرکت تعاونی کارآفرینان صنایع دستی هونام هنر3578

امور مالی و بازرگانی47گلستان فلکه اول کوچه شهید بهشتی پ56333434زهره یگانه حسنعلی دههدف یگانه3579

فناوری اطالعات47گلستان فلکه اول کوچه شهید بهشتی پ56333434زهره یگانه حسنعلی دههدف یگانه3580
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فناوری اطالعاتسرای محله شهرک شهید محالتی-خیابان شهدای گمنام-شهرک محالتی22498244محمدامین حجتی کرمانیمعجزۀ علم3581

44209937فریبا ارتحالیفرارخ3582
- 2 ط 118پ -جنب کوچه سیار -خ رحیمی-فلکه اول صادقیه- تهران 

5واحد 
مراقبت و زیبایی

55783923سحر شیرین زادهنقش آفرین3583
خ قزوین پل امامزاده معصوم خ شهید عرب میدان بریانک بلوار بریانک 

49نبش کوچه نیک فر پالک
مراقبت و زیبایی

65248100مصطفی رحم دلیعقیق شهر 3584
 واحد سمت 1شهریار خ ولیعصر روبروی شهید ثمری ساختمان مروج ط 

راست
مراقبت و زیبایی

65434788فاطمه ابراهیمیابراهیمی3585
پالک - طبقه زیرین-جنب داروخانه- بلوار معلم-  آبان13خ - صفادشت

66
امور مالی و بازرگانی

65434788فاطمه ابراهیمیابراهیمی3586
پالک - طبقه زیرین-جنب داروخانه- بلوار معلم-  آبان13خ - صفادشت

66
فناوری اطالعات

مراقبت و زیبایی21 واحد2 ط 1839امیرآباد شمالی روبروی دانشگاه اقتصاد جنب خ دوم پ88013204مهناز رشیدحسین پورگوهربانو3587

فناوری اطالعاتجنب سازمان آب-  میدان ولیعصر –شریف آباد - پاکدشت36474820منصوره فالح قنبریمهرگستر3588

خدمات آموزشی74 پ 17و15اسالمشهر خ طالقانی بین ک 56112119ام السلمه جهانشاهلومعراج اندیشه3589

فناوری اطالعات74 پ 17و15اسالمشهر خ طالقانی بین ک 56112119ام السلمه جهانشاهلومعراج اندیشه3590

65575077مریم حاتمیچهرآفرین3591
- روبروی خ گلشن - خ توحید جنوبی - شهرک صدف -  اندیشه 3فاز

واحد زیرزمین - 427قطعه 
مراقبت و زیبایی

(بافت)صنایع دستی  ط اول478سازمان برنامه جنوبی خ سازمان برنامه جنوبی بلوار فردوس پ44164037سیده کبری حسینینقش ترنج3592

صنایع پوشاک ط اول478سازمان برنامه جنوبی خ سازمان برنامه جنوبی بلوار فردوس پ44164037سیده کبری حسینینقش ترنج3593

فرش ط اول478سازمان برنامه جنوبی خ سازمان برنامه جنوبی بلوار فردوس پ44164037سیده کبری حسینینقش ترنج3594

صنایع پوشاک زنگ اول3 شهریور جنوبی تیردوقلو بن بست اجیلی پالک 17خیابان 55056913شهال قبادیمهرماندگار3595

هنرهای تجسمیتهرانپارس شهرک امید مجتمع فر هنگی و هنری جنب اموزشگاه نیزار77064631مریم صفری کیاکلبه رنگ3596
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هنرهای تجسمی20 واحد7 ط 31 مرکزی پ11جنت آباد مرکزی خ نیلوفر خ 44477353منیژه انصاریانانصاریان3597

44144714زهرا ربیعیراز طالیی3598
تهران فلکه دوم صادقیه خ کاشانی روبروی اداره برق ساختمان تخت 

20 واحد4 ط 52جمشید پ 
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی3 باالی پاساژ امیر ط اول واحد22تهرانسر بلوار اصلی نبش خ 6809928مریم میرزائیقصر نیلوفر3599

مراقبت و زیبایی زنگ دوم957خ اذربایجان روب روی قصر الدشت پ66893110فریبا انصاری امین جانماه تی تی 3600

44861446لرسینیا اسمعیلیکیمیای هنر3601
ابتدای خ شهید فکوری - ابتدای سیمون بولیوار - انتهای اشرفی اصفهانی 

3 طبقه6 واحد 10پ - ک گل سرخ - 
مراقبت و زیبایی

44229742ویدا مهتدیمبنای دانش3602
ستارخان،بعد از فلکه اول صادقیه،مجتمع تجاری اطلس،پالک 

8،واحد 4،طبقه1058
فناوری اطالعات

مراقبت و زیبایی2 ط55اختیاریه دیباجی جنوبی جنب کام بخت پ22584286فریبا احمدیانچهره ها3603

صنایع پوشاک طبقه دوم188نسیم شهر خیابان امام خمینی کوچه پاییزان پالک 56770096رقیه آقابیگیتکتاز3604

(چرم‘شیشه‘سنگ‘چاپ‘سفال‘فلز‘چوب)صنایع دستی طبقه دوم188نسیم شهر خیابان امام خمینی کوچه پاییزان پالک 56770096رقیه آقابیگیتکتاز3605

هنرهای تزئینی طبقه دوم188نسیم شهر خیابان امام خمینی کوچه پاییزان پالک 56770096رقیه آقابیگیتکتاز3606

(دوختهای سنتی)صنایع دستی  طبقه دوم188نسیم شهر خیابان امام خمینی کوچه پاییزان پالک 56770096رقیه آقابیگیتکتاز3607

صنایع چرم، پوست، خز طبقه دوم188نسیم شهر خیابان امام خمینی کوچه پاییزان پالک 56770096رقیه آقابیگیتکتاز3608

فرش طبقه دوم188نسیم شهر خیابان امام خمینی کوچه پاییزان پالک 56770096رقیه آقابیگیتکتاز3609

26293071زهرا خالقیسیمای فرشته3610
روبروی فرش عظیم زاده  - (فرشته  )خیابان فیاضی - خیابان ولیعصر 

87پالک  - 1واحد - غربی 
مراقبت و زیبایی

امور مالی و بازرگانی49 پالک 13باغ فیض کوچه 56367640زهره حنیفی پروجپرتو علم3611

فناوری اطالعات49 پالک 13باغ فیض کوچه 56367640زهره حنیفی پروجپرتو علم3612
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هنرهای نمایشی49 پالک 13باغ فیض کوچه 56367640زهره حنیفی پروجپرتو علم3613

66122781لیال آخشیجانکلبه ویونا 3614
طبقه اول ۱۹۵کارگر جنوبی ابتداى آذر بایجان نبش جمالزاده جنوبی پالک 

غربی
مراقبت و زیبایی

صنایع پوشاک26شهرک ولیعصر خ حیدری شمالی کوچه علیرضا مهتابی پ66246437لیال طارمیدیبا دوخت 3615

مراقبت و زیبایی50پالک - ک شهید حسینی - خ ثمری - شهریار 65623615منیژه  دادجوطهنهطاووس طالیی3616

2166121218نازنین محمودوندمهرشهرزاد3617
 ، طبقه همکف ، ۱جمهوری، خیابون جمهوری ، خیابان نوفالح، پالک 

واحد جنوبی
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی13پ -خ شهید طاهری-خ زمزم-پایانه شهید سروری55822102کبری عالی درآبادگل نما 3618

مراقبت و زیبایی7 واحد 1بزرگراه رسالت خ ش منصوری کوی کامران پ26317136نرگس زندی خواریعصر هنر3619

22701477عصمت نوروزکردانیسپهرگیتی3620
 جنب سوپرامین و 48تجریش پشت بازار تجریش کوچه خواجه نوری پ 

48چلو کبابی میالد پ 
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی2 ط 2/3 واحد 10خولیعصر باالتر از پارک وی خ قرنی پ9124229505مرضیه ساجدیملکه برفی3621

مراقبت و زیبایی154نیاوران دارآباد خ پورابتهاج شرقی جنب ک نارنج پ26114119زهرا عربیقصرسایه3622

هنرهای تجسمیخ آذربایجان بین کارون و قصر دشت روبروی پمپ بنزین66372747فرزانه سجادیدرفام3623

65537459معصومه نژادعلی نیای مرزدشتیگریماتور3624
طبقه - ساختمان کیمیا - نبش خ شاهد غربی  - 1فاز - اندیشه - تهران 

گریماتور- اول 
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی144 پ17اتوبان کردستان ازشمال به جنوب بعد ازخ88634151جمیله اخالقیستاره نارین3625

2188689311افسانه تاجیکلبخند هنر 3626
تهران بلوار فرهنگ پایین تراز میدان فرهنگ نبش ک قوام شهیدی پالک 

10واحد1ط29
مراقبت و زیبایی

44481885فریناز ابراهیم زادهشرکت اندیشه پرداز آفتاب3627
 4انتهای اشرفی اصفهانی نرسیده به سیمون بولیوار ساختمان شقایق واحد

288پ 
اموراداری

44481885فریناز ابراهیم زادهشرکت اندیشه پرداز آفتاب3628
 4انتهای اشرفی اصفهانی نرسیده به سیمون بولیوار ساختمان شقایق واحد

288پ 
خدمات آموزشی
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44481885فریناز ابراهیم زادهشرکت اندیشه پرداز آفتاب3629
 4انتهای اشرفی اصفهانی نرسیده به سیمون بولیوار ساختمان شقایق واحد

288پ 
فناوری نرم و فرهنگی

مراقبت و زیبایی واحد جنوبی1 ط321ستارخان خ بهبودی نبش ک بهار پ 66531180مریم معینی فرچهره نما3630

برق5واحد -ط سوم-16پ -ایرانشهر جنوبی-م فردوسی88535820سعید غریبیشرکت مهندسان برنامه ریزو نوآور آرین3631

کنترل و ابزار دقیق5واحد -ط سوم-16پ -ایرانشهر جنوبی-م فردوسی88535820سعید غریبیشرکت مهندسان برنامه ریزو نوآور آرین3632

صنایع پوشاک50پ- 1عرش-  عرش4فاز76293808زهره امانی سرقینایران زمین3633

مراقبت و زیبایی50پ- 1عرش-  عرش4فاز76293808زهره امانی سرقینایران زمین3634

مراقبت و زیبایی6 ط سوم واحد 5م شهدا خ پیروزی ابتدای خ شکوفه نبش سلطان زاده پ 33303292کبری اخالصیبانو اخالصی3635

مراقبت و زیبایی4 واحد 23پاسداران خ  رفیق دوست پ22776242پروانه مردکی اسکوئیهاله نوین3636

65140492 سرای سارا3637
نرسیده به چهار راه آزادگان جنب چلو - خ دانش غربی - سر آسیاب مالرد 

548کبابی سلطانی پ 
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی1 واحد1تهران آیت اله کاشانی نبش شاهین ک الله یکم پ44044959فرشته خوش اخالقنگین بلورین3638

مراقبت و زیبایی3ط3تجریش میدان قدس نبش دربند پ22740335علیرضا نائینی تربتیسرای نمونه3639

الکترونیک2 ط1234جمهوری بین فروردین واردیبهشت پ66400477پوریا آرمونشرکت مهندسی سیستمهای الکترونیکی دید پرداز آرمون3640

برق2 ط1234جمهوری بین فروردین واردیبهشت پ66400477پوریا آرمونشرکت مهندسی سیستمهای الکترونیکی دید پرداز آرمون3641

خدمات آموزشیاکباتان باالتر از سه راه مخابرات ساختمان پویا  پالک آبی444647634مریم صفدرزادهپینوبا3642

خدمات تغذیه ایاکباتان باالتر از سه راه مخابرات ساختمان پویا  پالک آبی444647634مریم صفدرزادهپینوبا3643

مراقبت و زیبایی2ط53 متری حسینی پ20تهرانپارس خ جشنواره خ زهدی 77120817کبری بهجوئیبهجویی3644

77955406مریم مجاوریساقه گندم 3645
خ دماوند بعداز پل تهران نو نرسیده به سیمتری نارمک خ حسن طاهری 

2 طبقه 78کوچه داریوش مالیری پالک 
مراقبت و زیبایی

88149586اشرف عبداله زاده فرهمندرخ پردازان3646
شریعتی خ پلیس خ شیخ صفی بعدازچهارراه کلیم کاشانی نرسیده به پل 

1 ط 230پ
مراقبت و زیبایی
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طال و جواهرسازی4 واحد2 ط2هفت تیر جنوبی ک تور پ88314199خدیجه پور مرز دشتیعلوم جواهر3647

مراقبت و زیبایی201 مجتمع آیریک سنتر، واحد298بلوار فردوس شرق پالک 44976049لیدا دیهیم فرایده آل3648

55965300صدیقه خودجوصفت پیشخانیدرخت دانش3649
 متری روبروی ابوذر دوم ک ش خوشی مسجد قمر بنی 24شهرری خ 

2/1هاشم پ
فناوری اطالعات

66880011مریم اصغریان القندیسبانو رضوی 3650
 آموزشگاه 29رودکی جنوبی باالتر از چهار راه مرتضوی کوچه بهشتی پ

بانو رضوی ط سوم
صنایع غذایی

66880011مریم اصغریان القندیسبانو رضوی 3651
 آموزشگاه 29رودکی جنوبی باالتر از چهار راه مرتضوی کوچه بهشتی پ

بانو رضوی ط سوم
خدمات آموزشی

66880011مریم اصغریان القندیسبانو رضوی 3652
 آموزشگاه 29رودکی جنوبی باالتر از چهار راه مرتضوی کوچه بهشتی پ

بانو رضوی ط سوم
هنرهای تجسمی

66880011مریم اصغریان القندیسبانو رضوی 3653
 آموزشگاه 29رودکی جنوبی باالتر از چهار راه مرتضوی کوچه بهشتی پ

بانو رضوی ط سوم
خدمات تغذیه ای

برق اموزشگاه اریاگستر12نازی آباد خیابان مدائن خیابان بدلی گیوی پالک 55334809خلیل اسدی مطلق2آریاگستر3654

کنترل و ابزار دقیق اموزشگاه اریاگستر12نازی آباد خیابان مدائن خیابان بدلی گیوی پالک 55334809خلیل اسدی مطلق2آریاگستر3655

امور مالی و بازرگانی اموزشگاه اریاگستر12نازی آباد خیابان مدائن خیابان بدلی گیوی پالک 55334809خلیل اسدی مطلق2آریاگستر3656

خدمات آموزشی اموزشگاه اریاگستر12نازی آباد خیابان مدائن خیابان بدلی گیوی پالک 55334809خلیل اسدی مطلق2آریاگستر3657

فناوری اطالعات اموزشگاه اریاگستر12نازی آباد خیابان مدائن خیابان بدلی گیوی پالک 55334809خلیل اسدی مطلق2آریاگستر3658

گردشگری اموزشگاه اریاگستر12نازی آباد خیابان مدائن خیابان بدلی گیوی پالک 55334809خلیل اسدی مطلق2آریاگستر3659

بهداشت و ایمنی اموزشگاه اریاگستر12نازی آباد خیابان مدائن خیابان بدلی گیوی پالک 55334809خلیل اسدی مطلق2آریاگستر3660

اموراداری11رودهن خیابان چمران خیابان دی پالک 76570671ندا شمسی فخرپرتو ایران 3661

فناوری اطالعات11رودهن خیابان چمران خیابان دی پالک 76570671ندا شمسی فخرپرتو ایران 3662

امور مالی و بازرگانی4شهرری میدان نماز خ دیلمان شمالی خ ساوجی بن بست اول پ33378157معصومه علیرضائینازنین زهرا3663
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گردشگری4شهرری میدان نماز خ دیلمان شمالی خ ساوجی بن بست اول پ33378157معصومه علیرضائینازنین زهرا3664

مراقبت و زیبایی22پالک - 27نبش خ - سعادت آباد 88685494شبنم نوروزیشبنم آرا3665

77551455فاطمه زرین نعلقصر زرین3666
طبقه 124خیابان شهید نامجو نرسیده به میدان روبروی کالنتری پالک 

داول شرقی
مراقبت و زیبایی

عمرانخیر آباد خیابان اصلی طبقه فوقانی تاالر پذیرایی گلها36200802امیر حسین شیخ االسالمی2ایستاسازان 3667

امور مالی و بازرگانیخیر آباد خیابان اصلی طبقه فوقانی تاالر پذیرایی گلها36200802امیر حسین شیخ االسالمی2ایستاسازان 3668

خدمات آموزشیخیر آباد خیابان اصلی طبقه فوقانی تاالر پذیرایی گلها36200802امیر حسین شیخ االسالمی2ایستاسازان 3669

فناوری اطالعاتخیر آباد خیابان اصلی طبقه فوقانی تاالر پذیرایی گلها36200802امیر حسین شیخ االسالمی2ایستاسازان 3670

هنرهای تجسمیخیر آباد خیابان اصلی طبقه فوقانی تاالر پذیرایی گلها36200802امیر حسین شیخ االسالمی2ایستاسازان 3671

بهداشت و ایمنیخیر آباد خیابان اصلی طبقه فوقانی تاالر پذیرایی گلها36200802امیر حسین شیخ االسالمی2ایستاسازان 3672

معماریخیر آباد خیابان اصلی طبقه فوقانی تاالر پذیرایی گلها36200802امیر حسین شیخ االسالمی2ایستاسازان 3673

77939610نگار کیانینگاره نیلی3674
-3ط - 34پ - جنب بانک سرمایه - خ گلبرگ غربی -م نبوت - نارمک

5واحد 
هنرهای تجسمی

مراقبت و زیبایی طبقه اول150پ   (یاران  )شهرک ولیعصر خ بهرامی 66202754سوگند احمدی نیاروژان 3675

مراقبت و زیبایی1واحد.5کوچه .خیابان حصاری.میرداماد22251646نفیسه رضائینفیس آرا3676

فناوری اطالعات طبقه زیر همکف6 پ14خ بهشتی شمالی ک 87760ابوالقاسم قاسمپورشرکت حساب رایان پارس3677

صنایع پوشاک220صفادشتبلوار امام خمینی روبه روی بانک کشاورزی پالک 65432358کبری رحمانی زادهپروان3678

فرش220صفادشتبلوار امام خمینی روبه روی بانک کشاورزی پالک 65432358کبری رحمانی زادهپروان3679

فناوری اطالعات۴ واحد۲ طبقه ۷۸۸ ورودی پالک ۱فاز65515471زهرا خاضعمعراج نور3680

جوشکاری و بازرسی جوش18پ19یوسف آباد خ جهان آراخ2188005919علی اکبر فداییموسسه توسعه صنایع پیشرفته مادرهزاره سوم3681
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خدمات آموزشی18پ19یوسف آباد خ جهان آراخ2188005919علی اکبر فداییموسسه توسعه صنایع پیشرفته مادرهزاره سوم3682

فناوری اطالعات18پ19یوسف آباد خ جهان آراخ2188005919علی اکبر فداییموسسه توسعه صنایع پیشرفته مادرهزاره سوم3683

44149924حمیده خوش زمهریرصدف بانو 3684
پالک - بلوار اندیشه شمالی  - بعد چهارراه الهام  - اتوبان حکیم غرب 

6 واحد 3 طبقه 69
مراقبت و زیبایی

44329639ناهید مظاهری کلهرودیترنج3685
 طبقه اول 30شهران روبروی فرهنگسرای معرفت ساختمان مقدس پالک

2واحد
مراقبت و زیبایی

خدمات آموزشی3 ط12مطهری بعد شریعتی پ2188500254وحید حاجی علی اکبرعدالت گستر3686

63720951حسین فدائی اردستانی2جوانان3687
-میدان پلیس-انتهای بلوار شهید بختیاری-میدان شهید اردستانی-پیشوا

طبقه زیر زمین-204پالک
صنایع خودرو

برق3طبقه133میدان انقالب  خ آزادی بین قریب و اسکندری پالک 66562607صدیقه سجودی شالتندیس تهران3688

تاسیسات3طبقه133میدان انقالب  خ آزادی بین قریب و اسکندری پالک 66562607صدیقه سجودی شالتندیس تهران3689

46829174سیما پاشنگ بانو پاشنگ3690
 4پالک - نبش کوچه وفا- نرسیده به قنات - خیابان آزادی- شهرقدس

4طبقه 
مراقبت و زیبایی

77134195فاطمه فصیح مطلبهنرایرانیان3691
 3 ط460م رسالت خ فرجام نرسیده به سراج ساختمان خلیج فارس پ

14واحد
(بافت)صنایع دستی 

77134195فاطمه فصیح مطلبهنرایرانیان3692
 3 ط460م رسالت خ فرجام نرسیده به سراج ساختمان خلیج فارس پ

14واحد
صنایع پوشاک

77134195فاطمه فصیح مطلبهنرایرانیان3693
 3 ط460م رسالت خ فرجام نرسیده به سراج ساختمان خلیج فارس پ

14واحد
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

مراقبت و زیباییط همکف31شهرک ولیعصر خ باخان پ66294633مرضیه دامیدهگلهای طالیی3694

66137183صدیقه پورمندپاک سیما3695
 طبقه Aیافت آباد بلوار معلم نبش نیک ملکی ساختمان امام رضا ورودی 

8زنگ 11  واحد 4
مراقبت و زیبایی

65550734محمد حیدریسفیرعلم3696
روبروی فضای - پایانه اتوبوسرانی -خ نرگس شرقی - اندیشه 3ابتدای فاز 

231پالک-سبز
فناوری اطالعات

مراقبت و زیبایی6 ط سوم واحد119 شرقی پ184تهرانپارس 77710386الناز وهابیالنازبانو3697

مراقبت و زیبایی1 شرقی شعبه 2 واحد134خ ولیعصر انتهای فتحی شقاقی پ9383394808مدینه عیدی یگانه1بشارت3698

77344946مریم عالف حسینیحسینی3699
 (سازمان گوشت)تهرانپارس فلکه چهارم خ وفادارشرقی  باالتراز خ رجائی 

 ط اول94خ انقالب پ
صنایع پوشاک
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65101140زهرا  طاهرلو طاهرلو3700
 انتهای خیابان گل مریم خیابان سرو ناز کوچه چناران پنجم 3مارلیک فاز 

24پالک 
مراقبت و زیبایی

55171550سعید احمدیطلیعه دانش3701
روبروی بانک اقتصاد نوین .نرسیده به مقدم -میدان ابوذر خ ابوذر-تهران

210پالک 
اموراداری

55171550سعید احمدیطلیعه دانش3702
روبروی بانک اقتصاد نوین .نرسیده به مقدم -میدان ابوذر خ ابوذر-تهران

210پالک 
امور مالی و بازرگانی

55171550سعید احمدیطلیعه دانش3703
روبروی بانک اقتصاد نوین .نرسیده به مقدم -میدان ابوذر خ ابوذر-تهران

210پالک 
خدمات آموزشی

55171550سعید احمدیطلیعه دانش3704
روبروی بانک اقتصاد نوین .نرسیده به مقدم -میدان ابوذر خ ابوذر-تهران

210پالک 
فناوری اطالعات

55171550سعید احمدیطلیعه دانش3705
روبروی بانک اقتصاد نوین .نرسیده به مقدم -میدان ابوذر خ ابوذر-تهران

210پالک 
گردشگری

55171550سعید احمدیطلیعه دانش3706
روبروی بانک اقتصاد نوین .نرسیده به مقدم -میدان ابوذر خ ابوذر-تهران

210پالک 
هنرهای تجسمی

55171550سعید احمدیطلیعه دانش3707
روبروی بانک اقتصاد نوین .نرسیده به مقدم -میدان ابوذر خ ابوذر-تهران

210پالک 
بهداشت و ایمنی

55171550سعید احمدیطلیعه دانش3708
روبروی بانک اقتصاد نوین .نرسیده به مقدم -میدان ابوذر خ ابوذر-تهران

210پالک 
فناوری نرم و فرهنگی

9353040808مهناز کریمی نهر خلجیرویای شیشه ای3709
جنب شیرینی فروشی مانلی طبقه اول - میدان امام خمینی- شهرک وائین 

1واحد 
مراقبت و زیبایی

44017715مهری رضائی هنجنی1شعبه -به سیما 3710
 - 2پالک -نبش هفتم - خیابان ولیعصر - صادقیه بلوار فردوس شرق 

13واحد  - 4طبقه 
مراقبت و زیبایی

44017715مهری رضائی هنجنی1شعبه -به سیما 3711
 - 2پالک -نبش هفتم - خیابان ولیعصر - صادقیه بلوار فردوس شرق 

13واحد  - 4طبقه 
بهداشت و ایمنی

36651261نرگس عباسیمهراندیش3712
شهرری خیابان شهید غیوری چهارراه خط آهن روبروی ایستگاه اتوبوس 

7کوچه ظفر پالک 
صنایع پوشاک

36651261نرگس عباسیمهراندیش3713
شهرری خیابان شهید غیوری چهارراه خط آهن روبروی ایستگاه اتوبوس 

7کوچه ظفر پالک 
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

مراقبت و زیبایی1ط اول واحد47شرقی خ ش فهیم مظفر پ174تهرانپارس فلکه دوم 77725258سامیه توفیق جوبانوی پائیزی3714
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44956285جمیله قاسمیجوانه سبز3715
 ٣ طبقه ۲ پالک ۷فلکه دوم صادقیه بلوار فردوس خ ولیعصر نبش کوچه 

۹واحد 
خدمات آموزشی

44956285جمیله قاسمیجوانه سبز3716
 ٣ طبقه ۲ پالک ۷فلکه دوم صادقیه بلوار فردوس خ ولیعصر نبش کوچه 

۹واحد 
بهداشت و ایمنی

44956285جمیله قاسمیجوانه سبز3717
 ٣ طبقه ۲ پالک ۷فلکه دوم صادقیه بلوار فردوس خ ولیعصر نبش کوچه 

۹واحد 
امور باغی

44956285جمیله قاسمیجوانه سبز3718
 ٣ طبقه ۲ پالک ۷فلکه دوم صادقیه بلوار فردوس خ ولیعصر نبش کوچه 

۹واحد 
امور زراعی

44956285جمیله قاسمیجوانه سبز3719
 ٣ طبقه ۲ پالک ۷فلکه دوم صادقیه بلوار فردوس خ ولیعصر نبش کوچه 

۹واحد 
گیاهان دارویی و داروهای گیاهی

44806049سهیال ملکیسرای سهیال3720
 55 ساختمان 2پونک اشرفی اصفهانی باالتر از نیایش سرطالقانی نبش ک 

6 واحد 2 ط 491پ
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی1خ ولیعصر خ مختاری غربی نبش ک حسین اخالقی اصل پ 55396163طاهره زارعآشیانه هنر3721

22113671ژئن نا وارطانیاننیکا3722
تهران سعادت آباد پاکنژاد باالتر از چهارراه سرو نرسیده به میدان بهرود 

18 پ19روبروی شهروند ک
مراقبت و زیبایی

امور دام و ماکیان2 ط 45پالک -تقاطع یاسری-خیابان جمهوری55519208حمیدرضا فاطمیکشت و صنعت3723

مراقبت و زیبایی162مرکزی پالک10و9تهران پارس بلوار مطهری بین 77386260پوراندخت اصل مصدق آذر2ارغوان3724

مراقبت و زیبایی5واحد - طبقه دو- 24پالک - 19بن بست - اشرفی اصفهانی46016075مرضیه عابدپور1راهبرد شعبه 3725

بهداشت و ایمنی5واحد - طبقه دو- 24پالک - 19بن بست - اشرفی اصفهانی46016075مرضیه عابدپور1راهبرد شعبه 3726

مراقبت و زیبایی طبقه همکف41 پالک 9اسالمشهر خیابان کاشانی کوچه 56126063مینا سیالخوریاریکه گلها3727

65250451فرحناز ساالری فرگلپوش شهریار3728
میدان شهید منصوریان جنب کوی رسالت ساختمان - فردوسیه  شهریار 

4اول طبقه دوم واحد
صنایع پوشاک

66607433صدیقه منصوریمنصوری 3729
چهار راه یافت اباد بعد از میدان معلم بلوار مدائن امام زمان ک شهید 

21جهانی پ 
(بافت)صنایع دستی 
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66607433صدیقه منصوریمنصوری 3730
چهار راه یافت اباد بعد از میدان معلم بلوار مدائن امام زمان ک شهید 

21جهانی پ 
فرش

امور مالی و بازرگانی336 متری پ24شهرری خ 55973732مهدی امینیگام فردا3731

فناوری اطالعات336 متری پ24شهرری خ 55973732مهدی امینیگام فردا3732

مراقبت و زیبایی24 واحد4شهران بین فلکه ول و دوم مجتمع ماهان ط44336876سجده عسگرپورنقش تیام3733

44303775افسانه کارگرافسانه آرا3734
 ساختمان مریم 375فلکه دوم صادقیه بلوارفردوس خیابان عقیل پالک

24طبقه سوم واحد
مراقبت و زیبایی

56867181فاطمه شیری مالحاجیلوشیری3735
-طبقه فوقانی بانک کشاورزی-سه راه ادران-گلستان-شهرستان بهارستان

اموزشگاه شیری
فناوری اطالعات

صنایع پوشاکمینا مختاریهنر اصیل3736

88927542رضا رضازاده1شعبه -اقبال3737
 91پالک  (موسوی)خیابان هفت تیر خیابان بهار شمالی خیابان بخت یار 

طبقه اول
مراقبت و زیبایی

امور مالی و بازرگانی3طبقه - کوچه نیایش یکم - دوراهی یبر- پاکدشت36046506فاطمه سیاه منصوریگام برتر3738

فناوری اطالعات3طبقه - کوچه نیایش یکم - دوراهی یبر- پاکدشت36046506فاطمه سیاه منصوریگام برتر3739

مراقبت و زیبایی9 واحد2میدان انقالب ضلع جنوب غربی ساختمان اسفند ط66566070علی اصغر مسلمی کوپاییبهراد3740

مراقبت و زیبایی3 واحد 117خیابان ازادی خیابان بهبودی  سه راه مستعانیه  پالک 66083695نرگس علی لوی مقدمماهگون3741

77561301طاهره مالطایفهایران کارا3742
ط  - 13پ - ک درکری - خ دهقان - ایستگاه گلچین - خ ش مدنی 

زیر همکف
امور مالی و بازرگانی

گردشگری205خ فلسطین جنوبی نبش صدیقی پ 88804700علی اصغر توکلی هدایت پورپرواز3743

هتلداری205خ فلسطین جنوبی نبش صدیقی پ 88804700علی اصغر توکلی هدایت پورپرواز3744

طال و جواهرسازی605 واحد شرقی6م تجریش اول خ جعفر اباد مجتمع تندیس ط22748335سیم و گوهر تندیس3745

طال و جواهرسازی507 واحد 5م تجریش خ جعفرآباد مرکز تندیس طبقه 22748335حسین بخشیسیم و گوهر تندیس3746
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33256771صدیقه میرزائیتندیس مهر3747
بش خ قره یاضی -بعد از مترو پیروزی ایستگاه صد دستگاه -خ پیروزی

پ- بن بست والی -(ایستگاه اتوبوس درختی)
صنایع پوشاک

مراقبت و زیبایی2 پ2 واحد19فلکه دوم صادقیه بلوار فردوس پروانه شمالی کوچه 44127750زهرا حاتمی2یاسمینا3748

33844658صدیقه عامریونزرین سفره3749
پ - 36خیابان -ک ش حجت باقری- متری سوم به چهارم15-افسریه 

1ط - 53
صنایع غذایی

33844658صدیقه عامریونزرین سفره3750
پ - 36خیابان -ک ش حجت باقری- متری سوم به چهارم15-افسریه 

1ط - 53
خدمات تغذیه ای

مراقبت و زیبایی10واحد57شریعتی خ ظفر بعدازک بامداد پ22429154سپیده سادات محمدیان ماسولهسپیده زیبایی3751

مراقبت و زیبایی3 ط 1 متری گل الله بن بست سوم پ 12جنت اباد مرکزی خ 44424168مریم اتحادکهنوئیپروانه نقره ای 3752

(بافت)صنایع دستی 64پالک9فتح {خیا بان شهید بهشتی }متری ولیعصر12زیبا شهر -قرچک36118049فاطمه غیور فقیری مقدمهنر مقدم3753

فرش64پالک9فتح {خیا بان شهید بهشتی }متری ولیعصر12زیبا شهر -قرچک36118049فاطمه غیور فقیری مقدمهنر مقدم3754

55773054مریم السادات شریفی کرد خیلیدر صدف 3755
بعد از چهارراه نوری (تیموری)انتهای خیابان جیحون خیابان شهید کاظمی

۲۲۴پالک 
(بافت)صنایع دستی 

55773054مریم السادات شریفی کرد خیلیدر صدف 3756
بعد از چهارراه نوری (تیموری)انتهای خیابان جیحون خیابان شهید کاظمی

۲۲۴پالک 
صنایع پوشاک

55773054مریم السادات شریفی کرد خیلیدر صدف 3757
بعد از چهارراه نوری (تیموری)انتهای خیابان جیحون خیابان شهید کاظمی

۲۲۴پالک 
مراقبت و زیبایی

55773054مریم السادات شریفی کرد خیلیدر صدف 3758
بعد از چهارراه نوری (تیموری)انتهای خیابان جیحون خیابان شهید کاظمی

۲۲۴پالک 
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

55773054مریم السادات شریفی کرد خیلیدر صدف 3759
بعد از چهارراه نوری (تیموری)انتهای خیابان جیحون خیابان شهید کاظمی

۲۲۴پالک 
فرش

44136045فریده اطاعتیقصرلیدا 3760
 46 پالک6تهران صادقیه خیابان آیت اله کاشانی دویست دستگاه کیهان 

ط اول
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی۴نازی اباد خ اکبر مشهدی بازاردوم خ بدلی گیوی بن بست کارگر پ55189028فاطمه صداقتیآرانوش3761
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صنایع غذایی2 واحد1 ط119شهرک غرب بلوار دریا نبش صرافیهای جنوبی پ88683106پریسا بابایی پوربرتر3762

امور مالی و بازرگانی4 ط6خ ولیعصر بعد از چ زرتشت ک پزشکپور پ88934456علی جاویدمهررهروان دانش3763

تکنولوژی فرهنگی4 ط6خ ولیعصر بعد از چ زرتشت ک پزشکپور پ88934456علی جاویدمهررهروان دانش3764

فناوری اطالعات4 ط6خ ولیعصر بعد از چ زرتشت ک پزشکپور پ88934456علی جاویدمهررهروان دانش3765

44900503نیلوفر میر حسینی اشرفکلبه نیلوفر 3766
 بلوک 2جاده مخصوص کرج شهرک دانشگاه تهران فاز12تهران کیلومتر 

5 ط اول واحد12
مراقبت و زیبایی

44701156مهری لشگری بانو لشگری 3767
 330تهران شهرک گلستان بلوار امیرکبیر نرسیده به بانک صادرات پالک 

ط اول
مراقبت و زیبایی

77821683مهری مالئیسرای لیدا 3768
 جنب مسجد 85خ دماوند  ایستگاه پمپ بنزین قاسم آباد خ امیر کیانی پ 

امام حسن  مجتبی ط اول غربی
مراقبت و زیبایی

55522238اعظم حاتمی 1شعبه -ونوس آبی3769
 خرداد غربی نرسیده به گلوبندک کوچه شهید مهدی ۱۵خیابان : آدرس 

۱ واحد ۱۸رئیسی پشت بانک ملی پالک 
مراقبت و زیبایی

44306678مریم علیزاده کتک الهیجانیآویده3770
-جنب بانک عسگریه-ضلع شمال شرقی میدان-فلکه اول شهران-تهران

2ط-111پ
(بافت)صنایع دستی 

44306678مریم علیزاده کتک الهیجانیآویده3771
-جنب بانک عسگریه-ضلع شمال شرقی میدان-فلکه اول شهران-تهران

2ط-111پ
هنرهای تجسمی

44306678مریم علیزاده کتک الهیجانیآویده3772
-جنب بانک عسگریه-ضلع شمال شرقی میدان-فلکه اول شهران-تهران

2ط-111پ
(چرم‘شیشه‘سنگ‘چاپ‘سفال‘فلز‘چوب)صنایع دستی

44306678مریم علیزاده کتک الهیجانیآویده3773
-جنب بانک عسگریه-ضلع شمال شرقی میدان-فلکه اول شهران-تهران

2ط-111پ
صنایع چرم، پوست، خز

44306678مریم علیزاده کتک الهیجانیآویده3774
-جنب بانک عسگریه-ضلع شمال شرقی میدان-فلکه اول شهران-تهران

2ط-111پ
فرش

مراقبت و زیبایی9  واحد3 ط19خ دولت نبش چ جاللی پ9124090522سمیه حاجیدرین چهر3775

مراقبت و زیبایی3واحد  - 3طبقه  - 108پالک - ک توانا - خ دوم شرقی -  اندیشه 1فاز65523172زهرا ابراهیمی عراقیسرای دینا3776

44033644عباس فتحی تکبالغپارس اندیشه ارشد3777
،ساختمان شیری ۱۲،کوچه اعتمادیان،پالک (عج)بلوارفردوس،خیابان ولیصر

۲۵ واحد ۷طبقه 
اموراداری
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44033644عباس فتحی تکبالغپارس اندیشه ارشد3778
،ساختمان شیری ۱۲،کوچه اعتمادیان،پالک (عج)بلوارفردوس،خیابان ولیصر

۲۵ واحد ۷طبقه 
امور مالی و بازرگانی

44033644عباس فتحی تکبالغپارس اندیشه ارشد3779
،ساختمان شیری ۱۲،کوچه اعتمادیان،پالک (عج)بلوارفردوس،خیابان ولیصر

۲۵ واحد ۷طبقه 
خدمات آموزشی

44033644عباس فتحی تکبالغپارس اندیشه ارشد3780
،ساختمان شیری ۱۲،کوچه اعتمادیان،پالک (عج)بلوارفردوس،خیابان ولیصر

۲۵ واحد ۷طبقه 
فناوری اطالعات

44033644عباس فتحی تکبالغپارس اندیشه ارشد3781
،ساختمان شیری ۱۲،کوچه اعتمادیان،پالک (عج)بلوارفردوس،خیابان ولیصر

۲۵ واحد ۷طبقه 
گردشگری

44033644عباس فتحی تکبالغپارس اندیشه ارشد3782
،ساختمان شیری ۱۲،کوچه اعتمادیان،پالک (عج)بلوارفردوس،خیابان ولیصر

۲۵ واحد ۷طبقه 
بهداشت و ایمنی

(بافت)صنایع دستی 167 پ37وزرا بعد خ9127067656سیده خدیجه نوریگل نقش3783

فرش167 پ37وزرا بعد خ9127067656سیده خدیجه نوریگل نقش3784

مراقبت و زیبایی۸٣واحد۸طبقه۹خیابان ولیعصر باالتر از پارک وی کوچه میرشریفی پالک22011071لیال مختاری فردسرای هلیا3785

مراقبت و زیبایی2واحد95باالتر از م جمهور ینبش ارومیه شرقی و نواب پ66935530مسعود شکوری جوینیدنیای مو3786

امور مالی و بازرگانی866 متر بعد از متروی ابن سینا، پالک 100خ پیروزی، 77534601اکبر مهدیزادهعصر نخبگان3787

فناوری اطالعات866 متر بعد از متروی ابن سینا، پالک 100خ پیروزی، 77534601اکبر مهدیزادهعصر نخبگان3788

گردشگری866 متر بعد از متروی ابن سینا، پالک 100خ پیروزی، 77534601اکبر مهدیزادهعصر نخبگان3789

40444934فاطمه محمدیبانو هلیا3790
پالک - متری گلستان شرقی20انتهای -خیابان کبیری طامه-همت غرب

19واحد-4ط -33
خدمات آموزشی

40444934فاطمه محمدیبانو هلیا3791
پالک - متری گلستان شرقی20انتهای -خیابان کبیری طامه-همت غرب

19واحد-4ط -33
مراقبت و زیبایی
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40444934فاطمه محمدیبانو هلیا3792
پالک - متری گلستان شرقی20انتهای -خیابان کبیری طامه-همت غرب

19واحد-4ط -33
هنرهای تجسمی

40444934فاطمه محمدیبانو هلیا3793
پالک - متری گلستان شرقی20انتهای -خیابان کبیری طامه-همت غرب

19واحد-4ط -33
بهداشت و ایمنی

صنایع غذایی ط دوم32شیخ بهایی شمالی خ امداد غربی پ 1993694343سحر سجادیدرسابانو3794

خدمات تغذیه ای ط دوم32شیخ بهایی شمالی خ امداد غربی پ 1993694343سحر سجادیدرسابانو3795

77367098ثمین السادات ثریاگل نیلوفر3796
درب  - 7پالک - سوم مرکزی یا سلماسی - قنات کوثر - تهرانپارس 

بزرگ
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی2شهریور نبش کوچه شجاعی پالک 17میدان خراسان ابتدای 33522241سمانه اکبری احمد آبادیقصر سپیده 3797

مراقبت و زیباییپالک سوم طبقه سوم- بن بست نیلوفر - بلوار لواسانی - فرمانیه - تهران 22838940تارا موسویتیارا پارسه3798

مراقبت و زیبایی349متری جی پ30روبروی (متری امیری16)خ شهید سبحانی55174292مهرزاد باقریباران آرا3799

9122165763آزاده مبارکیبانوی دریا3800
خیابان یادگار امام بین - شهریار شهرک مصطفی خمینی روبروی ویره 

172 پالک 8و6میالد 
مراقبت و زیبایی

22129129مریم مهری نژادنگاره زیبایی3801
ضلع -خ حق شناس-خ پویش-میدان بهرود-شهرک مخابرات-سعادت آباد

10پالک-شمالی برج آرین
مراقبت و زیبایی

77269072سمیه بداغ آبادیفن ودانش3802
چهار راه نظام آباد ابتدای خ ش مدنی شما لی روبروی سینمای شاهد پ 

858
فناوری اطالعات

77269072سمیه بداغ آبادیفن ودانش3803
چهار راه نظام آباد ابتدای خ ش مدنی شما لی روبروی سینمای شاهد پ 

858
ساختمان

77269072سمیه بداغ آبادیفن ودانش3804
چهار راه نظام آباد ابتدای خ ش مدنی شما لی روبروی سینمای شاهد پ 

858
معماری

22898915حکیمه یوسفینیکو آفرین3805
کوچه -روبروی ایستگاه مترو شریعتی -باالتر از میرداماد-خیابان شریعتی

2و-46پ-زیبا
مراقبت و زیبایی

امور مالی و بازرگانی74شهرری چهارراه چشمه علی ضلع جنوب اتوبان کریمی پ55952818معصومه عظیمی پریخردمندان پویا 3806

فناوری اطالعات74شهرری چهارراه چشمه علی ضلع جنوب اتوبان کریمی پ55952818معصومه عظیمی پریخردمندان پویا 3807
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اموراداری4بلوار افریقا نرسیده به تقاطع جهان کودک ک ناوک پ88663346هادی داروغهجامعه نگر3808

امور مالی و بازرگانی4بلوار افریقا نرسیده به تقاطع جهان کودک ک ناوک پ88663346هادی داروغهجامعه نگر3809

فناوری اطالعات4بلوار افریقا نرسیده به تقاطع جهان کودک ک ناوک پ88663346هادی داروغهجامعه نگر3810

مراقبت و زیبایی848ستاری جنوب نبش پیامبر غربی پ44045031دنا کنشلودنا آرا3811

فناوری انرژی های نو و تجدید پذیر3 واحد2خیابان حافظ کوچه هورتاب پالک 88949174کیوان سید عمادیهورتاب3812

9199500896فاطمه فیلمهدیه هنر3813
 خ وفادار شرقی بن بست عرب نرسیده به استخر بلوار 4تهرانپارس فلکه 

2 ط39 پ4و3صاحب الزمان بین بوستان 
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی زنگ اول٣٦میدان کتاب خیابان کوهستان نبش کوچه میالد پالک 22387985ناهید محمدی جوزانیگندمگون3814

مراقبت و زیبایی طبقه اول واحد380رودکی باالتر از امام خمینی پ66865631سوژا نعمتیسوژا3815

صنایع پوشاکفردوسیه خیابان امام میدان آزادگان کوچه افشار65468433بهناز رمضانعلیحریرمهتاب3816

اموراداری51خیابان سهروردی شمالی قبل از خیابان شهید مطهری خیابان باغ پالک 84360حمید ادیبیموسسه تحقیق وتوسعه خانه عمران3817

امور مالی و بازرگانی51خیابان سهروردی شمالی قبل از خیابان شهید مطهری خیابان باغ پالک 84360حمید ادیبیموسسه تحقیق وتوسعه خانه عمران3818

ساختمان51خیابان سهروردی شمالی قبل از خیابان شهید مطهری خیابان باغ پالک 84360حمید ادیبیموسسه تحقیق وتوسعه خانه عمران3819

فناوری اطالعات8 واحد4 ط 124 شرقی نبش خ شفیعی مکرم پ196تهرانپارس خ9368257960ژامک حاذق شنواهوشمند3820

هنرهای تجسمی19 واحد5 ط 2خ ستارخان سه راه تهران ویال ک توحیدی پ44430124پریسا پهلوان مازندرانیویستاهنر3821

هنرهای تجسمی4واحد30 تقاطع تهرانی پ21یوسف آباد ک 9128114178محبوبه شادروانهنریاسمن3822

هنرهای تزئینی4واحد30 تقاطع تهرانی پ21یوسف آباد ک 9128114178محبوبه شادروانهنریاسمن3823

معماری4واحد30 تقاطع تهرانی پ21یوسف آباد ک 9128114178محبوبه شادروانهنریاسمن3824

77948022نازنین نبی دوست ماشکیسفره برتر3825
 طبقه 208 خ آیت پایین تر از چهارراه تلفنخانه جنب بانک مسکن پالک  

2اول واحد 
صنایع غذایی
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77948022نازنین نبی دوست ماشکیسفره برتر3826
 طبقه 208 خ آیت پایین تر از چهارراه تلفنخانه جنب بانک مسکن پالک  

2اول واحد 
خدمات تغذیه ای

صنایع پوشاک5جدید زنگ 11قدیم پ30تجریش خ دربند خ ش زمانی ک هدایت پ22701211خدیجه نصرتیسبزقبا3827

56359792جواد رستمی نوشهرکاوش افزار 3828
 - 14پالک - کوچه پویا - جنب موسسه مالی و اعتباری مهر - سر نوری 

طبقه همکف
فناوری اطالعات

33566693سوسن نصراله کرمانیچمن3829
شهریور ایستگاه ناصری مسجد آشتیانی انتهای خ درخشان ک باقری 17خ

4بن بست چمن پ 
صنایع پوشاک

هنرهای تجسمی1-طبقه  - 368پالک - نبش خ سنائی - خ مطهری 88300181مریم روشن فکرهنر 3830

77706800رقیه هادیانطلیعه پرداز شعبه یک3831
بعد از چهارراه  (گلبرگ شرقی)فلکه اول تهرانپارس خیابان امیری طامه

 روبروی پزشکی قانو۱۱٣ و ۱۱۱رشید بین 
عمران

77706800رقیه هادیانطلیعه پرداز شعبه یک3832
بعد از چهارراه  (گلبرگ شرقی)فلکه اول تهرانپارس خیابان امیری طامه

 روبروی پزشکی قانو۱۱٣ و ۱۱۱رشید بین 
فناوری اطالعات

77706800رقیه هادیانطلیعه پرداز شعبه یک3833
بعد از چهارراه  (گلبرگ شرقی)فلکه اول تهرانپارس خیابان امیری طامه

 روبروی پزشکی قانو۱۱٣ و ۱۱۱رشید بین 
گردشگری

77706800رقیه هادیانطلیعه پرداز شعبه یک3834
بعد از چهارراه  (گلبرگ شرقی)فلکه اول تهرانپارس خیابان امیری طامه

 روبروی پزشکی قانو۱۱٣ و ۱۱۱رشید بین 
ساختمان

77706800رقیه هادیانطلیعه پرداز شعبه یک3835
بعد از چهارراه  (گلبرگ شرقی)فلکه اول تهرانپارس خیابان امیری طامه

 روبروی پزشکی قانو۱۱٣ و ۱۱۱رشید بین 
معماری

طال و جواهرسازی2 ط167خ پاسداران خ شهید پایدارفرد خ بوستان هفتم پ2122771934فرزانه مهدیان هرندیگوهر کیا3836

65279890خسرو احمدی آزادعمارت3837
شهریار،میدان امام خمینی،پشت بانک سامان ، کوچه آبشار ، آموزشگاه 

عمارت
گردشگری

65279890خسرو احمدی آزادعمارت3838
شهریار،میدان امام خمینی،پشت بانک سامان ، کوچه آبشار ، آموزشگاه 

عمارت
ساختمان
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65279890خسرو احمدی آزادعمارت3839
شهریار،میدان امام خمینی،پشت بانک سامان ، کوچه آبشار ، آموزشگاه 

عمارت
معماری

فناوری اطالعات ط اول1 بلوک 187بلوار مرکزی قطعه - شهرک مریم - فاز یک اندیشه 65346342یلدا فکور سیارمدرسان فکور3840

اموراداری کل ساختمان21م هفت تیر ک لطفی شماره 88824095محمود امامی نائینیماربین3841

گردشگری کل ساختمان21م هفت تیر ک لطفی شماره 88824095محمود امامی نائینیماربین3842

هتلداری کل ساختمان21م هفت تیر ک لطفی شماره 88824095محمود امامی نائینیماربین3843

خدمات تغذیه ای کل ساختمان21م هفت تیر ک لطفی شماره 88824095محمود امامی نائینیماربین3844

صنایع پوشاک14پ -ک آزادی- متری روحانی10خ - اتابک33701387فاطمه برشدزادبرش برتر 3845

9123207002اقدس سرابی اصلنگین3846
 2م رسالت خ هنگام سه راه طاهرخانی نبش خ زهرا ساختمان نگین پ

4 واحد2ط
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی2 ط375امام حسین خ دماوند خ شهید منتظری پالک   33320855مریم آقامیرزائیروشنگر سیما3847

66205208سعیده فرزانهصدف آرا3848
متری کاکلی 12متری یاسر 18متری حیدری شمالی 20شهرک ولی عصر 

43پ
مراقبت و زیبایی

طال و جواهرسازی3واحد-92پالک - اندیشه - سهروردی شمالی88406090سید محمد احسان جاللی طهرانیآریان گوهر رخشان3849

ساختمانواحد زیر همکف32پ8خ(بخارست)م آرژانتین خ احمد قصیر88506520رضا غفاریموسسه اندیشه عمران آریانا3850

مراقبت و زیبایی257 پالک 68نارمک تقاطع دردشت وگلبرگ خیابان 77133157سیاوش بهادری نژادبهادری3851

مراقبت و زیبایی24نازی اباد خ پارس پ 550697478افسانه حسنی آذردرآبادنازنین آرا 3852

65162824مرضیه حیدریتدبیر روز3853
واحد - 430پ- جنب بیمه ایران- روبروی خ امام- سرآسیاب- مالرد

سمت راست
فناوری اطالعات

صنایع پوشاک31 متری مالصدرا پ 9شهرک سرخ حصار - شهرقدس 46824563شهناز خانیآذربانو3854

مراقبت و زیبایی30خ قزوین نرسیده به سه راه آذری خ لقمان حکیم ک ش بهبودی پ55764447منیژه عطائیعطایی3855

446476889منیژه عطائی2عطایی3856
 4 روبروی سه راه مخابرات برج آبی ط 1شهرک اکباتان خ اصلی فاز 

23واحد
مراقبت و زیبایی
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44654285نسرین گلشنیانسرای فهیمه 3857
-ک تیرداد-گلفروشی نگین  -1ربروی ب -اکباتان -بلوار اصلی شهرک

9واحد-5ط -9پ -ساختمان نسترن
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیباییط اول417پ(کالهدوز)شریعتی خ دولت 22634333اسمیرا مهدی یوابانو اسمیرا3858

صنایع پوشاک401 پالک3و1شهرک وایین بلوارامام بین بعثت 65326444نرگس سلطانیسلطانی3859

(چرم‘شیشه‘سنگ‘چاپ‘سفال‘فلز‘چوب)صنایع دستی401 پالک3و1شهرک وایین بلوارامام بین بعثت 65326444نرگس سلطانیسلطانی3860

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 401 پالک3و1شهرک وایین بلوارامام بین بعثت 65326444نرگس سلطانیسلطانی3861

صنایع چرم، پوست، خز401 پالک3و1شهرک وایین بلوارامام بین بعثت 65326444نرگس سلطانیسلطانی3862

مراقبت و زیبایی3 ط اول واحد6یوسف آباد خ ششم روبروی داروخانه ریحان پ88728762شهین پازکیگلستان هنر3863

صنایع پوشاک1 1 واحد23 پروژه مپسا بلوک 5رباط کریم پرند فاز 9127041425خدیجه خسروبیگیبانو بیگی3864

مراقبت و زیبایی2واحد - طبقه دوم- 81پالک - 21کوچه - باغ فیض56694970شهین تجلیستاره های پرند3865

صنایع پوشاک3 ط دوم واحد850خ آذربیجان بین خوش و قصر دشت پ66891886آمنه قرائی اردکانیبهارهستی3866

مراقبت و زیبایی1واحد659خ استادحسن بنا سه راه پیاله نبش ابوالحسنی پ22319605آذر پویانبهران3867

صنایع پوشاک ط همکف59خزانه بخارایی فلکه اول ک ش بابک سوزنی پ2155067207فرشته باغندهصدف سفید 3868

مراقبت و زیبایی زنگ اول1 واحد8پ 31خ سعادت آباد دوربرگردان میدان کاج ک 88689854نیلوفر حسینیننوفر3869

مراقبت و زیبایی16واحد -3ط -222پ-چهارراه قنات-دولت22591986سکینه عابدینیآفتابگردان3870

صنایع پوشاکط همکف-45پ -ک داراب منش-خ اول نیروهوایی-خ پیروزی77750817کلثوم محسن پورماهوت نیلی3871

9121798916هما کیانیکیانی3872
 متری دوم شمالی خ ش 16بزرگراه رسالت ما بین کرمان و مجیدیه 

14منصوری پ
مراقبت و زیبایی

صنایع پوشاک116پیشواخ توحید ک شهید صفری پ36720137فرناز اردستانیکوک زرین3873

مراقبت و زیبایی8واحد -2ط -29پ -شرقی 144فلکه اول -تهرانپارس77726725فاطمه پوررجبی نجف آبادیسرای ماهک3874
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گردشگری طبقه دوم31 متری سوم و چهارم پالک 15متری افسریه  3364812220مهتاب حمزه لوفرهنگ و دانش3875

66763825رقیه مجیدزاده ارزیلنقشینه3876
بعد از خیابان - بعد از پارک دانشجو - چهارراه ولیعصر - خیابان انقالب 

طب- 1034پالک - بر انقالب - رازی 
مراقبت و زیبایی

77212111مژگان چیت سازقصر کیانا3877
، 18نارمک، بین سرسبز و میدان نبوت، خیابات آیت، خیابان فاطمی، پالک 

طبقه دوم
مراقبت و زیبایی

عمران6 واحد80شهرک غرب  بلوار دادمان پالک 88591537آویده طالییکوشک آریا3878

65285596لیال تنهایینیارش3879
 واحد 516 پالک 6 و 5شهریار خادم آباد بلوار رسول اکرم ص بین خ الله 

زیرزمین
عمران

66784457زهرا جعفرینگاره هنر 3880
کوچه . خیابان شهید مرتضی زندیه . میدان الغدیر . یافت آباد . تهران 

3پالک . اسالمی 
هنرهای تجسمی

66784457زهرا جعفرینگاره هنر 3881
کوچه . خیابان شهید مرتضی زندیه . میدان الغدیر . یافت آباد . تهران 

3پالک . اسالمی 
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

امور مالی و بازرگانی513 شرقی  پالک 196تهرانپارس فلکه سوم خیابان 77297323فرشته خدامرادیسپنتا3882

فناوری اطالعات513 شرقی  پالک 196تهرانپارس فلکه سوم خیابان 77297323فرشته خدامرادیسپنتا3883

هنرهای تجسمی513 شرقی  پالک 196تهرانپارس فلکه سوم خیابان 77297323فرشته خدامرادیسپنتا3884

مراقبت و زیبایی116انقالب خیابان اسکندری شمالی نبش شباهنگ پ6692758اعظم صابرگوهردیبا3885

مراقبت و زیبایی115زعفرانیه انتهای خ اعجازی نبش ترک زبان پ2122419512رکسانا حاج هاشمهنررکسانا3886

مراقبت و زیبایی1/1خ نیاوران اول کاشانک خ زینعلی ک نهم غربی پ26114116پروین نظریان سامانینسیم بهار3887

صنایع پوشاک ط زیرزمین181تهرانپارس فلکه دوم ابتدای خ جشنواره ضلع شمالی پ9124026846فرح بابائی امیریستاره هنر3888

هنرهای تجسمی ط زیرزمین181تهرانپارس فلکه دوم ابتدای خ جشنواره ضلع شمالی پ9124026846فرح بابائی امیریستاره هنر3889

مراقبت و زیبایی110 متری طالقانی خ مصطفی خمینی پ 24باقرشهر خ 55226403اعظم سادات موسوینگارین چهره3890
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صنایع پوشاک302 شهریور ش محالتی خ کمال وجودی خ معتبر پ17خ 33040343فاطمه هادیمهر آسا3891

امور مالی و بازرگانی14ر متری ک تهرانی پ24ری خ 55922797مهدی توانافرهیختگان توانا3892

فناوری اطالعات14ر متری ک تهرانی پ24ری خ 55922797مهدی توانافرهیختگان توانا3893

گردشگری14ر متری ک تهرانی پ24ری خ 55922797مهدی توانافرهیختگان توانا3894

هنرهای تجسمی14ر متری ک تهرانی پ24ری خ 55922797مهدی توانافرهیختگان توانا3895

عمران18واحد5 طبقه 382 پالک 5و4خ پاسداران بین بهستان 22592289تینا متقی نیاهنرو معماری3896

هنرهای نمایشیطبقه اول- 22پالک - کوچه دوم- خیابان میرعماد- خیابان مطهری88760001آیدین الفتشهر صدا3897

فناوری اطالعات1پالک .  نبش کوچه سبزه.ابتدای خیابان وحیدیه. خیابان شهید مدنی77253930فرنوش فرشچیانپارس پویش3898

گردشگری1پالک .  نبش کوچه سبزه.ابتدای خیابان وحیدیه. خیابان شهید مدنی77253930فرنوش فرشچیانپارس پویش3899

77957570فریبا مرادیافسون3900
 متری غربی روبروی بیمارستان انصاری پ 46 نارمک چهار ره تلفنخا نه 

6 ط دوم واحد 384
مراقبت و زیبایی

صنایع پوشاکط اول-روبروی مدرسه نیمه شعبان -خ پنجم غربی -خادم آباد -باغستان 8395469فاطمه حقیقی دلیر حقیقی دلیر3901

مراقبت و زیبایی2 واحد1 ط 17خ شریعتی خ دولت بلوارکاوه پ9125125464مریم پایدارالیزابانو3902

بهداشت و ایمنی2 واحد1 ط 17خ شریعتی خ دولت بلوارکاوه پ9125125464مریم پایدارالیزابانو3903

65407466فاطمه تیموریتیموری3904
جنب موتورسیکلت -باالتر از تعاونی امیرکبیر-شهرستان مالرد-تهران

2496پالک -جوادی
امور مالی و بازرگانی

65407466فاطمه تیموریتیموری3905
جنب موتورسیکلت -باالتر از تعاونی امیرکبیر-شهرستان مالرد-تهران

2496پالک -جوادی
فناوری اطالعات

مراقبت و زیبایی2 طاول واحد58 پ19امیراباد شمالی خ88027726مهناز غنیئیسرای فاطیما3906

22805437مرضیه بازرگانیشایلین3907
 2تجریش دیباجی شمالی خ محمود نوریان خ گلبرگ ک نوبختی پ

(تغییرمکان جابجایی)1ط
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی طبقه همکف3 پالک 13خ -بلوار رسول اکرم -خادم آباد - شهریار 65285501فهیمه  بدر صفدریکیمیا بانو3908

22147459زهرا خورسندآستانهخورسند3909
-مجتمع مینیاتور-ضلع جنوب شرقی چهارراه-چهارراه سرو-سعادت آباد

12واحد-4طبقه
صنایع غذایی
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22147459زهرا خورسندآستانهخورسند3910
-مجتمع مینیاتور-ضلع جنوب شرقی چهارراه-چهارراه سرو-سعادت آباد

12واحد-4طبقه
خدمات تغذیه ای

صنایع پوشاک ط اول49شهرک مسعودیه خ کلهر چهارراه چهارم خ مرشد ک مقدسی پ 33482949شهال صادقی کلیمیزرین هنر3911

مراقبت و زیبایی3 ط 14نازی آباد، میدان بازار دوم، خ نیکنام جنوبی پ 55081271حسن میرزانژادنیک رویان3912

88801594مهری فرجیبانو فرجی3913
-کوچه عبده-روبروی مترو جهاد-سه راه فاطمی-خیابان ولی عصر

1واحد-57پالک
خدمات آموزشی

88801594مهری فرجیبانو فرجی3914
-کوچه عبده-روبروی مترو جهاد-سه راه فاطمی-خیابان ولی عصر

1واحد-57پالک
مراقبت و زیبایی

88801594مهری فرجیبانو فرجی3915
-کوچه عبده-روبروی مترو جهاد-سه راه فاطمی-خیابان ولی عصر

1واحد-57پالک
هنرهای تجسمی

88801594مهری فرجیبانو فرجی3916
-کوچه عبده-روبروی مترو جهاد-سه راه فاطمی-خیابان ولی عصر

1واحد-57پالک
بهداشت و ایمنی

88801594مهری فرجیبانو فرجی3917
-کوچه عبده-روبروی مترو جهاد-سه راه فاطمی-خیابان ولی عصر

1واحد-57پالک
گیاهان دارویی و داروهای گیاهی

65284766فهیمه  احمدلوسرای نگار3918
شهریارچهارراه مخابرات نرسیده به داروخانه هستیا مجتمع اسمان طبقه 

سوم
مراقبت و زیبایی

الکترونیک87جمهوری ک گلچین خ ارومیه پالک 66575917مهدی نعمتیسروش جاوید3919

برق87جمهوری ک گلچین خ ارومیه پالک 66575917مهدی نعمتیسروش جاوید3920

تاسیسات87جمهوری ک گلچین خ ارومیه پالک 66575917مهدی نعمتیسروش جاوید3921

جوشکاری و بازرسی جوش87جمهوری ک گلچین خ ارومیه پالک 66575917مهدی نعمتیسروش جاوید3922

هنرهای تجسمی87جمهوری ک گلچین خ ارومیه پالک 66575917مهدی نعمتیسروش جاوید3923

هنرهای نمایشی87جمهوری ک گلچین خ ارومیه پالک 66575917مهدی نعمتیسروش جاوید3924

معماری87جمهوری ک گلچین خ ارومیه پالک 66575917مهدی نعمتیسروش جاوید3925

مراقبت و زیبایی3 واحد531خ نامجو ایستگاه مدرسه پ9125170157فاطمه جعفریکلبه جوان3926

22593392ستاره تقویساتنا3927
چهارراه پاسداران خ دولت  خ دیباجی جنوبی نبش بن بست رحیمی باالی 

غربی1 ط104بانک شهر پ
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی59رباط کریم انتهای خیابان فرهنگیان، جنب ایستگاه تاکسی، پالک 56886762اعظم امیریشمیم بهشت3928
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44418655فریماه صالحیشرکت مدرسان بهره وری ایمن3929
 واحد 4پالک ( متری گلستان 35)خیابان اشرفی اصفهانی ،نبش مخبری 

،مجتمع اداری پونک4
بهداشت و ایمنی

44418655فریماه صالحیشرکت مدرسان بهره وری ایمن3930
 واحد 4پالک ( متری گلستان 35)خیابان اشرفی اصفهانی ،نبش مخبری 

،مجتمع اداری پونک4
فناوری محیط زیست

صنایع خودرو7شهریار میدان فرمانداری ابتدای بلوارکلهرمجتمع امیران طبقه سوم واحد9100701821اهلل بخش نجفی علی محمدلونو آوران صنعت3931

صنایع پوشاک8پالک - خ میرزا تاراج - روبروی خ دولت - خ شریعتی 26640361اعظم خالقی آزادفاطمیه3932

مراقبت و زیبایی2 واحد121خ خواجه عبداله خ ابوذر شمالی پ22850610الهام دیباجیبانو دیباجی3933

مراقبت و زیبایی9 واحد 3 ط4شهران بعد فلکه دوم خ عباسی پ44357582فاطمه کرم پورقصر سحر3934

مراقبت و زیبایی1ط574خ آذربایجان بین رودکی و نواب پ66377299ستاره پارسای خلیقملکه دی3935

9126233383فاطمه طاهریپروشا3936
 ط اول  46چهارراه پاسداران بین م حسین آباد و م هروی خ وفامنش پ

1واحد
صنایع پوشاک

9128652494لیال طاهریمهرسارا3937
اشرفی اصفهانی بین جالل ومرزداران ک محمدی ساختمان ارغوان یک 

14/1 پ2ط
مراقبت و زیبایی

صنایع پوشاک463پالک -  شرقی 7 و 6بین الله - بلوار رسول اکرم - خادم آباد شهریار 65233268نسرین رسولیهنر رسولی3938

36112690نیما محیطی اردکانکشاورزان فردا3939
قرچک،میدان فردیس،به سمت پاکدشت،بعد از شهرک گلها، جنب کارخانه 

30065میهن نور شماره
(زراعی- باغی )کشاورزی 

65762358شهین خداپرست صفاظریف دوز3940
پالک 3انتهای نسیم -خ یادگار امام -شهرک مصطفی خمینی- صبا شهر 

19
صنایع پوشاک

65762358شهین خداپرست صفاظریف دوز3941
پالک 3انتهای نسیم -خ یادگار امام -شهرک مصطفی خمینی- صبا شهر 

19
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

بهداشت و ایمنی طبقه دوم1158تهران ابتدای کارگر شمالی بعد از تقاطع نصرت پالک 66917025فردین مرادیایرانیان آریا3942

55480041مینا معلمیبهار 3943
خ ولیعصر امیریه باالتر از مهدیه تهران خ مدرس ساختمان مدرس پالک 

5 طبقه دوم واحد 8
مراقبت و زیبایی

هنرهای نمایشی99خ لبافی نژتد بین ابوریحان وخ دانشگاه پ88533703علی حیدریانآوای تهران3944

86023390فاطمه کالته آقامحمدیبیکران آبی3945
خ معلم خ مرودشت جنب نیروی انتظامی تهران بزرگ بعداز پارک مجتمه 

آموزشی شهربانو
مراقبت و زیبایی
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امور مالی و بازرگانی3واحد 22انتها خیابان سمیه خیابان پورموسی کوچه شیرین پالک 88945100امیر شاهرخیموسسه توسعه مدیریت و فن مدیران عصر نادین اندیشه3946

امور مالی و بازرگانی4واحد1ط924نارمک تقاطع آیت و فرجام پ9121076693علیرضا حاتمیمرداس3947

مراقبت و زیبایی3 ط7 واحد1خ شریعتی نبش میرداماد پ9190022702الهام اسدی گماسا ئیکلبه پریان3948

مراقبت و زیبایی20اطلس غربی، آینده سازان، کوچه پنجم، پالک 65177390سمیه کوچکییاقوت ایران3949

مراقبت و زیبایی354خ جیحون خ مالک اشتر غربی مقابل بانک ملی پ66893166زهرا دودانگه آزادرویای ساینا3950

عمران5خیابان فرهنگ کوچه فرهنگ یک انتهای کوچه پالک - قرچک 36122917ایوب پارسههفت خشت3951

9382261156سیروس مرادی خلیل آبادشیخ صفی3952
بین خ احمدی ومیرزایی ک شکوری نرسیده (غرب به شرق)اوتبانمحالتی 

 طدوم29به اتوبان امام علی پ
(بافت)صنایع دستی 

9382261156سیروس مرادی خلیل آبادشیخ صفی3953
بین خ احمدی ومیرزایی ک شکوری نرسیده (غرب به شرق)اوتبانمحالتی 

 طدوم29به اتوبان امام علی پ
فرش

66089351فریده رضائی حق2بانو رضایی3954
خیابان آذربایجان خیابان کارون نرسیده به چهار راه بهبود کوچه بنفشه 

2 طبقه 2پالک 
مراقبت و زیبایی

فناوری اطالعات14شماره - کوچه توحید -  شرقی 23- خسرو جنوبی - ستارخان 44236303محمد رضا فلک زادهاردیبهشت3955

(بافت)صنایع دستی 70 واحد 1ورودی Aرباط کریم پرند  میدان استقالل بلوار جمهوری بلوک56792005مهناز کریمیمروارید هنر3956

فرش70 واحد 1ورودی Aرباط کریم پرند  میدان استقالل بلوار جمهوری بلوک56792005مهناز کریمیمروارید هنر3957

امور مالی و بازرگانی83 ط اول واحدAپرند میدان استقالل جنب مسجد جامع بلوک 56217001محسن رضائی خواهپرگار دانش3958

فناوری اطالعات83 ط اول واحدAپرند میدان استقالل جنب مسجد جامع بلوک 56217001محسن رضائی خواهپرگار دانش3959

هنرهای تجسمی83 ط اول واحدAپرند میدان استقالل جنب مسجد جامع بلوک 56217001محسن رضائی خواهپرگار دانش3960

ساختمان83 ط اول واحدAپرند میدان استقالل جنب مسجد جامع بلوک 56217001محسن رضائی خواهپرگار دانش3961
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معماری83 ط اول واحدAپرند میدان استقالل جنب مسجد جامع بلوک 56217001محسن رضائی خواهپرگار دانش3962

هنرهای تجسمی46قایم مقام م شعاع خ خدری پ88825650عبدالرضا ساعتچی فردفرهیختگان ایران3963

هنرهای نمایشی46قایم مقام م شعاع خ خدری پ88825650عبدالرضا ساعتچی فردفرهیختگان ایران3964

مراقبت و زیبایی درب مستقل57 پ23و21یوسف آباد جهان آرا بین خ 88335944زهرا کاظمیانرززرد3965

مراقبت و زیبایی طبقه باالی همکف552 شرقی پالک 196فلکه سوم تهرانپارس خ 77729682لیال خانیگل گیس3966

مراقبت و زیبایی2ط1393م جمهوری ابتدای خ جمهوری پ66568345حسین منصوریچهره روز3967

هنرهای نمایشی2ط1393م جمهوری ابتدای خ جمهوری پ66568345حسین منصوریچهره روز3968

بهداشت و ایمنی2ط1393م جمهوری ابتدای خ جمهوری پ66568345حسین منصوریچهره روز3969

مراقبت و زیبایی خ نوروز مجتمع اداری آموزشی پردبسان ط همکف1 محله 1فار -پردیس 76290595فاطمه نجاریاندرسامرکزی3970

بهداشت و ایمنی خ نوروز مجتمع اداری آموزشی پردبسان ط همکف1 محله 1فار -پردیس 76290595فاطمه نجاریاندرسامرکزی3971

66484875امیررضا قوامیانامیران3972
میدان انقالب اول کارگر شمالی نبش کوچه رستم ساختمان امیران 

2/1381
برق

66484875امیررضا قوامیانامیران3973
میدان انقالب اول کارگر شمالی نبش کوچه رستم ساختمان امیران 

2/1381
جوشکاری و بازرسی جوش

66484875امیررضا قوامیانامیران3974
میدان انقالب اول کارگر شمالی نبش کوچه رستم ساختمان امیران 

2/1381
صنایع چوب

66484875امیررضا قوامیانامیران3975
میدان انقالب اول کارگر شمالی نبش کوچه رستم ساختمان امیران 

2/1381
اموراداری

66484875امیررضا قوامیانامیران3976
میدان انقالب اول کارگر شمالی نبش کوچه رستم ساختمان امیران 

2/1381
امور مالی و بازرگانی

66484875امیررضا قوامیانامیران3977
میدان انقالب اول کارگر شمالی نبش کوچه رستم ساختمان امیران 

2/1381
خدمات آموزشی

66484875امیررضا قوامیانامیران3978
میدان انقالب اول کارگر شمالی نبش کوچه رستم ساختمان امیران 

2/1381
فناوری اطالعات

66484875امیررضا قوامیانامیران3979
میدان انقالب اول کارگر شمالی نبش کوچه رستم ساختمان امیران 

2/1381
گردشگری
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66484875امیررضا قوامیانامیران3980
میدان انقالب اول کارگر شمالی نبش کوچه رستم ساختمان امیران 

2/1381
هتلداری

66484875امیررضا قوامیانامیران3981
میدان انقالب اول کارگر شمالی نبش کوچه رستم ساختمان امیران 

2/1381
هنرهای تجسمی

66484875امیررضا قوامیانامیران3982
میدان انقالب اول کارگر شمالی نبش کوچه رستم ساختمان امیران 

2/1381
هنرهای نمایشی

66484875امیررضا قوامیانامیران3983
میدان انقالب اول کارگر شمالی نبش کوچه رستم ساختمان امیران 

2/1381
(چرم‘شیشه‘سنگ‘چاپ‘سفال‘فلز‘چوب)صنایع دستی

66484875امیررضا قوامیانامیران3984
میدان انقالب اول کارگر شمالی نبش کوچه رستم ساختمان امیران 

2/1381
هنرهای تزئینی

66484875امیررضا قوامیانامیران3985
میدان انقالب اول کارگر شمالی نبش کوچه رستم ساختمان امیران 

2/1381
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

66484875امیررضا قوامیانامیران3986
میدان انقالب اول کارگر شمالی نبش کوچه رستم ساختمان امیران 

2/1381
معماری

خدمات تغذیه ای2واحد-5پالک -کوچه الوند-خیابان قائم مقام88319934محمدرضا حواله دار نژادخانه آرتا3987

صنایع خودرو4پاسداران  م نوبنیاد خ صنایع کوی زنبق پ88412253محمود اکبرزادهباطری سازان3988

برق1کوچه هور پالک.باالتر از جامی(جنب بازارموبایل ایران)خیابان حافظ66749834محسن اسدی مطلقآپادانا3989

کنترل و ابزار دقیق1کوچه هور پالک.باالتر از جامی(جنب بازارموبایل ایران)خیابان حافظ66749834محسن اسدی مطلقآپادانا3990

امور مالی و بازرگانی1کوچه هور پالک.باالتر از جامی(جنب بازارموبایل ایران)خیابان حافظ66749834محسن اسدی مطلقآپادانا3991

خدمات آموزشی1کوچه هور پالک.باالتر از جامی(جنب بازارموبایل ایران)خیابان حافظ66749834محسن اسدی مطلقآپادانا3992

فناوری اطالعات1کوچه هور پالک.باالتر از جامی(جنب بازارموبایل ایران)خیابان حافظ66749834محسن اسدی مطلقآپادانا3993

گردشگری1کوچه هور پالک.باالتر از جامی(جنب بازارموبایل ایران)خیابان حافظ66749834محسن اسدی مطلقآپادانا3994

هنرهای تجسمی1کوچه هور پالک.باالتر از جامی(جنب بازارموبایل ایران)خیابان حافظ66749834محسن اسدی مطلقآپادانا3995



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

بهداشت و ایمنی1کوچه هور پالک.باالتر از جامی(جنب بازارموبایل ایران)خیابان حافظ66749834محسن اسدی مطلقآپادانا3996

خدمات تغذیه ای1کوچه هور پالک.باالتر از جامی(جنب بازارموبایل ایران)خیابان حافظ66749834محسن اسدی مطلقآپادانا3997

9359122682فرشته مهدوی ویندتک آفرین3998
ساختمان الماس .17نبش ک.فلکه دوم.شهرک قائمیه.اسالم شهر

3واحد.177پ.1ط.شهر
مراقبت و زیبایی

اموراداری2ط28میدان فاطمی خ فلستین شمالی خ پرویز روشن پ88907328مهرداد عبداهلل زاده سرافرازپل فردا3999

امور مالی و بازرگانی2ط28میدان فاطمی خ فلستین شمالی خ پرویز روشن پ88907328مهرداد عبداهلل زاده سرافرازپل فردا4000

خدمات آموزشی2ط28میدان فاطمی خ فلستین شمالی خ پرویز روشن پ88907328مهرداد عبداهلل زاده سرافرازپل فردا4001

گردشگری2ط28میدان فاطمی خ فلستین شمالی خ پرویز روشن پ88907328مهرداد عبداهلل زاده سرافرازپل فردا4002

هتلداری2ط28میدان فاطمی خ فلستین شمالی خ پرویز روشن پ88907328مهرداد عبداهلل زاده سرافرازپل فردا4003

مراقبت و زیباییطبقه اول - 13پالک  - 7. خیابان خاوران شهرک مسعودیه خ33861338فاطمه سعیدقمیقصر پرستوها4004

امور مالی و بازرگانیط2مفتح شمالی بعدازچهارراه زهره ک عارف پ88303196محسن خداوردیحسابداران فام4005

33160500هانیه کمانیگلیتا4006
پالک -(شیوا  )داورزنی. خ- شهید تاجری . خ- میدان گل نما - پیروزی 

194
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیباییطبقه دوم1515میدان شهدا جنب پمپ بنزین پالک33799112سعید اصالنیشهراد4007

مراقبت و زیبایی224 بهمن کوچه شهید خزایی پالک 22باقرشهر خ 55208953زینب قاسمیطراوت باران4008

بهداشت و ایمنی501، واحد 5، ط 218خ سپهبد قرنی، باالتر از بیمارستان آپادانا، پ 28427711شهیار اسمعیلیرامااسپا4009

صنایع پوشاک127 ط سوم واحد 640خ کارگر جنوبی بعد از چهار راه لشکر پ55415100زیور قنائی میاندوابزیور4010

خدمات آموزشی235پ - ط اول-فلکه دوم ابتدای خ جشنواره-تهرانپارس77870094لیال ولی پورشمیم دانش4011



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

فناوری اطالعات235پ - ط اول-فلکه دوم ابتدای خ جشنواره-تهرانپارس77870094لیال ولی پورشمیم دانش4012

هنرهای تجسمی235پ - ط اول-فلکه دوم ابتدای خ جشنواره-تهرانپارس77870094لیال ولی پورشمیم دانش4013

بهداشت و ایمنی235پ - ط اول-فلکه دوم ابتدای خ جشنواره-تهرانپارس77870094لیال ولی پورشمیم دانش4014

56227563معصومه بیاتنقره باران4015
شهرری حسن آباد فشافویه بلوار چمران شهرک جانبازان بوستان چهارم 

 درب آخر شمالی پشت نانوایی بربری1پالک 
مراقبت و زیبایی

(زراعی- باغی )کشاورزی 5 طبقه دوم واحد753میدان انقالب خیابان انقالب ابتدای پل کالج پالک 66467003حسین رضا کیانی منشفراسونگر4016

فناوری محیط زیست5 طبقه دوم واحد753میدان انقالب خیابان انقالب ابتدای پل کالج پالک 66467003حسین رضا کیانی منشفراسونگر4017

امور باغی5 طبقه دوم واحد753میدان انقالب خیابان انقالب ابتدای پل کالج پالک 66467003حسین رضا کیانی منشفراسونگر4018

امور زراعی5 طبقه دوم واحد753میدان انقالب خیابان انقالب ابتدای پل کالج پالک 66467003حسین رضا کیانی منشفراسونگر4019

گیاهان دارویی و داروهای گیاهی5 طبقه دوم واحد753میدان انقالب خیابان انقالب ابتدای پل کالج پالک 66467003حسین رضا کیانی منشفراسونگر4020

صنایع پوشاکخیابان دکتر حسابی روبه روی خیابان کاشانی-مارلیک65154371رقیه بیاتحریر ارغوانی4021

(دوختهای سنتی)صنایع دستی خیابان دکتر حسابی روبه روی خیابان کاشانی-مارلیک65154371رقیه بیاتحریر ارغوانی4022

26768186بهرام قدسیامرتات بنمار4023
پالک - کوچه نیکو - تقاطع اندرزگو - انتهای بلوار کاوه شمالی - قیطریه 

4طبقه  - 402واحد  - 2
بهداشت و ایمنی

65351455زهرا عبداللهیپژوهش برتر4024
چهار راه ارغوان ، خیابان معلم ، ساختمان اداری پاساژ امیر .  اندیشه 4فاز 

٣، واحد 
فناوری اطالعات

مراقبت و زیبایی13 واحد12شهران نبش خ قدس پ44329688آرزو خرمی راددنیای آرزو4025

(بافت)صنایع دستی 283سراسیاب مالرد،خ امام خمینی،چهارراه دوم بمبست پنجم ،پالک 4064785مینا عسگریایلمک4026



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

امور مالی و بازرگانی3خ ش دستگردی خ فرید افشار ک محیا پ88770104احسان قنادزادهسامانه وروش های هادی4027

مراقبت و زیباییشهریار خیان ولیعر کوچه حاج اسماعیلی مجتمع صدف طبقه دوم واحد پنج65249211سمیه خاکینگاه آریایی4028

مراقبت و زیبایی91جاده مالرد سه راه مارلیک جنب بانک ملت پالک 9124637057هادی وفائی شاهرضائی وفایی4029

صنایع پوشاک111خ شمشیری جنب مسجد امام جعفر صادق پ طبقه اول66692793محبوبه جوانمرد بخشینگین پرنیان4030

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 111خ شمشیری جنب مسجد امام جعفر صادق پ طبقه اول66692793محبوبه جوانمرد بخشینگین پرنیان4031

مراقبت و زیباییط همکف.9پ.7ک.خ مطهری.اسالمشهر56121675اعظم چگینیکلبه ایرانیان4032

مراقبت و زیبایی41 پ21خانی آباد نو خ میعد شمالی ک 55535187مریم زارعیفرشته آرا4033

فناوری اطالعات8 واحد 1شماره - خوشدل - خ بهار 88847404محمد فرامرزیفرامرزی4034

مراقبت و زیبایی75/2شرقی بن بست صایب پالک12اندیشه 1شهریار فاز 65530890هما مهدی همدانیپرتو هستی4035

65442625مهناز قرقانیشمیم کوکب4036
طبقه اول - 68پالک - کوچه ارشاد - بلوار شهدا - شاهد شهر - شهریار 

واحد یک- 
صنایع پوشاک

44407890ناهید شهرآبادیگالیل صورتی4037
 متری جنب بانک پارسیان ساختمان رامین 35تهران سردار جنگل باالتر از 

13ط دوم واحد30پ
مراقبت و زیبایی

هنرهای نمایشی3 ط 32خ فتحی شقاقی نبش بیستون پالک 88024432تورج اسدیانهنر هزاره4038

مراقبت و زیبایی3  طبقه 180جنوب فلکه دوم تهرانپارس  جنب داروخانه  ارزنگ پالک 77714504مجتبی صنعتیتهران  مو4039

فناوری اطالعات12شهرک صدف خیابان دکتر قریب مجتمع زیتون طبقه سوم واحد 65574870سحر آقامحمدیطلوع اندیشه4040

مراقبت و زیبایی زیر همکف13میدان بهمنیار جنب دندان پزشکی معراج پ9128686004ناهید امیری مشعوفقصر آرام4041

2166479859هاجر سلیمیحلما4042
 واحد 4 مجتمع باران ورودی دوم ط 56خ انقالب  نبش خ فخر رازی پ 

404
امور مالی و بازرگانی

2166479859هاجر سلیمیحلما4043
 واحد 4 مجتمع باران ورودی دوم ط 56خ انقالب  نبش خ فخر رازی پ 

404
فناوری اطالعات

مراقبت و زیبایی15حسن اباد فشافویه خ بسیج خ امام حسین پ 56222542رقیه طاهر آبادیچکاوک4044



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

22638367دانیال پاتوشرکت گذرگاه امن آسیا4045
- بن بست افسر - باالتر از ظفر جنب بیمارستان ایرانمهر - شریعتی 

15 واحد 4طبقه  - 8پالک 
اموراداری

22638367دانیال پاتوشرکت گذرگاه امن آسیا4046
- بن بست افسر - باالتر از ظفر جنب بیمارستان ایرانمهر - شریعتی 

15 واحد 4طبقه  - 8پالک 
امور مالی و بازرگانی

22638367دانیال پاتوشرکت گذرگاه امن آسیا4047
- بن بست افسر - باالتر از ظفر جنب بیمارستان ایرانمهر - شریعتی 

15 واحد 4طبقه  - 8پالک 
خدمات آموزشی

22638367دانیال پاتوشرکت گذرگاه امن آسیا4048
- بن بست افسر - باالتر از ظفر جنب بیمارستان ایرانمهر - شریعتی 

15 واحد 4طبقه  - 8پالک 
فناوری اطالعات

مراقبت و زیبایی واحد همکف49خ شریعتی باالتر از سید خندان بلوارمجتبایی پ22857359ملیحه آقاجان پوریان وحیدبهارزیبایی4049

55957323معصومه دانش منشپدیده شفق4050
شهرری میدان ش غیبی جنب بازار روز میوه وتربار مجتمع هنر شهربانو ط 

1
صنایع پوشاک

9198727436معصومه محمدیابتکار4051
 واحد 37میدان اول ابتدای نیایش جنب دفتر دانشگاه البرز پالک - شهران 

17
صنایع پوشاک

صنایع پوشاک80خ خردادچهارم ب -خ سجا-شهرقدس46804675عفت میرزائیتوران بانو4052

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 80خ خردادچهارم ب -خ سجا-شهرقدس46804675عفت میرزائیتوران بانو4053

مراقبت و زیبایی5خ شریعتی روبروی پارک شریعتی انتهای خ اتوبانک پ22842814زهره عمادونوس بانو4054

صنایع پوشاک12 واحد10سیدد خندان ابتدای شهید کابلی پ88429382ملوک زرگرآجیده4055

33642486اشرف اسدی نژاد2طلوع شمس4056
تهران مسعودیه خیابان ابومسلم خراسانی نبش خیابان قائم بلوک ای کوچه 

2 طبقه2مدنی  پالک 
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی140طبقخ اول واحد 8پرند میدان استقاللبلوک ای 56791382احترام عبدوسسیمای شهرزاد4057

امور مالی و بازرگانیآالرد بلوار نبوت مجتمع فوالدوند طبقه اول56670078زهرا بختیاریبرهان علم4058

فناوری اطالعاتآالرد بلوار نبوت مجتمع فوالدوند طبقه اول56670078زهرا بختیاریبرهان علم4059

فناوری اطالعات101آبان خیابان رحیمی پالک 936210923913مریم قورخانچیافق نوین4060

77250449آیدین نعمتی منصورمنجی4061
 30بعد چهار راه کرمان کوچه رحمتی شمالی پالک ,خیابان گلبرگ غربی 

طبقه اول
فناوری اطالعات

مراقبت و زیبایی2 ط282صفادشت بلوار اصلی صفادشت روبروی شرکت تعاونی فردوسی پ65434482اکرم شالیاریشالیاری4062

تاسیسات(ضلع شمال شرق) 10 واحد 125بلوار کشاورز نبش تقاطع خ جمالزاده پ66928464مجید آهیدما صنعت4063



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

مراقبت و زیبایی3واحد-3ط-59پ -ابتدای خ غضائری-ابتدای خ ابن سینا-م شکوفه33676334زهرا طاهری نیارزآرا4064

مراقبت و زیبایی طبقه زیر همکف7خ پیروزی خ شکوفه کوچه هرمز پ33352295الله محمدیایران چهر4065

65155860زهرا خوشرفتار تکرمیخوشرفتار4066
جنب - روبروی برج دوقلوی یاس - بلوار راغب - حافظ . خ- سرآسیاب 

885پالک - نانوایی سنگکی 
صنایع پوشاک

66883414سارا اصغریری را4067
باالتر از چهارراه امام خمینی دست راست . تهران خیابان اسکندری جنوبی

 طبقه اول35کوچه نوش آبادی پالک 
مراقبت و زیبایی

65561160مونا عسکریهنر معاصر 4068
سر فاز سه اندیشه ضلع شمال غربی میدان آزادی بعد از پلیس : آدرس

60 پالک 10+
فناوری اطالعات

65561160مونا عسکریهنر معاصر 4069
سر فاز سه اندیشه ضلع شمال غربی میدان آزادی بعد از پلیس : آدرس

60 پالک 10+
هنرهای تجسمی

65561160مونا عسکریهنر معاصر 4070
سر فاز سه اندیشه ضلع شمال غربی میدان آزادی بعد از پلیس : آدرس

60 پالک 10+
هنرهای نمایشی

55186473مهوش صابریاندیشه رشاد4071
- 4طبقه - 4پالک - جنب بانک پارسیان - فلکه اول - خزانه بخارایی 

10واحد
(بافت)صنایع دستی 

55186473مهوش صابریاندیشه رشاد4072
- 4طبقه - 4پالک - جنب بانک پارسیان - فلکه اول - خزانه بخارایی 

10واحد
صنایع پوشاک

55186473مهوش صابریاندیشه رشاد4073
- 4طبقه - 4پالک - جنب بانک پارسیان - فلکه اول - خزانه بخارایی 

10واحد
فرش

صنایع نساجی83پ -ط اول- و خ چهارم نیرو هوایی-بین مترو نیرو هوایی-خ پیروزی77173970زهرا قاضی مرادیزرین فرش4074

(بافت)صنایع دستی 83پ -ط اول- و خ چهارم نیرو هوایی-بین مترو نیرو هوایی-خ پیروزی77173970زهرا قاضی مرادیزرین فرش4075

صنایع پوشاک83پ -ط اول- و خ چهارم نیرو هوایی-بین مترو نیرو هوایی-خ پیروزی77173970زهرا قاضی مرادیزرین فرش4076

فرش83پ -ط اول- و خ چهارم نیرو هوایی-بین مترو نیرو هوایی-خ پیروزی77173970زهرا قاضی مرادیزرین فرش4077



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

65442899پروانه ساحل گزینمروارید ساحل4078
طبقه سوم - ساختمان ساحل - میدان امام خمینی - شاهد شهر - شهریار 

6واحد 
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیباییدر حال جابجایی86020914زهرا رضایی منشسرای آرشیدا4079

مراقبت و زیبایی10میدان ونک خ رستگاران خ برادران پ88664861منی دارائیکلبه مینیاتور4080

65644336رضا متدینقارچ ممتاز4081
پالک - کوچه مسجد - خیابان تعاون - شهرک ممتاز - امیریه - شهریار 

15
(زراعی- باغی )کشاورزی 

مراقبت و زیبایی5 واحد8مدرس شمال بریدگی الهیه خ گلنار خ ماهرو انتهای ماهرو پ22001020نیلوفر شرفینیلوفر نیلی4082

65568976معصومه فروغی فرگل نقره ای4083
باالتر از چهار راه قریب - خیابان توحید - شهرک صدف -   اندیشه 3فاز 

واحد زیرزمین-1558قطعه - 
مراقبت و زیبایی

22133639الهه واحدیان جواهریقصر الیزا4084
خ مهر اول شرقی خ علی محمدی (سهیل)شریعتی باالتر از صدر خ قلندری

4 طبقه5 پالک7ساختمان امیر واحد
مراقبت و زیبایی

65993353منصوره راجیسبحان پرداز4085
پالک -مجتمع فدک- خ طباطبایی-(ره)خ امام خمینی-شهرک جعفریه

-1واحد215
فناوری اطالعات

مراقبت و زیبایی1واحد49 پ1دولت چهارراه کاوه خ وارسته ساختمان وارسته ط 88476118مریم علیزاده2صاحبان4086

9560714عاطفه غفاری شبیلوئیرویای شیرین4087
مارلیک خیابان دکتر حسابی بعد از خیابان امام خمینی نبش کوچه غنچه 

6واحد
صنایع غذایی

فناوری اطالعات طبقه همکف8ورامین بلوار امام رضا کوی صداقت پالک 36227043رسول عرب ساالریدیدگاه برتر4088

(بافت)صنایع دستی 4خ هاشمی بین روئکی و نواب نبش کوچه پریچهر پ 9126353070سروه زرینه کفشاندیشه زرین4089

مراقبت و زیبایی495نیاوران بعداز خیابان مژده نبش کوچه صالحی پالک22744962نازنین فرحناکفرحناک4090

مراقبت و زیبایی3زنگ-131پالک-تقاطع مرتضوی به سمت خوش-خیابان رودکی66366762فاطمه کریمی شرفشادهپاییز  طالیی4091

3221478هنگامه منتظمیبانو منتظمی4092
 ط هشتم واحد شمال 253میدان انقالب خ اردیبهشت یا منیری جاوید پ

شرقی
مراقبت و زیبایی

صنایع پوشاک83افسریه بین اول و اتوبان ده متری نهم پالک 33838143زهره برقیچشمه حیات4093



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

مراقبت و زیباییط همکف.25پ.39/2ک.شهرک قائمیه.اسالمشهر9124286627سمانه زلفی هریسنوین آرا4094

55914092افسانه اسمعیلیبانو روژین4095
شهرری میدان نماز خ امام حسین دیلمان جنوبی ساختمان کوروش پ 

1 ط 142
مراقبت و زیبایی

برق3ط-6پ-ک زیبا-ک نگین-ابتدای خ قائم مقام فرهانی-م هفتم تیر88307890محمد جعفریمهیاصنعت4096

کنترل و ابزار دقیق3ط-6پ-ک زیبا-ک نگین-ابتدای خ قائم مقام فرهانی-م هفتم تیر88307890محمد جعفریمهیاصنعت4097

مراقبت و زیبایی8 ط24 واحد 25خ ولیعصر خ به آفرین کوچه ولدی پ9392370202مرضیه حیدرزادهمهر آگین4098

(بافت)صنایع دستی 3پاکدشت   میدان شعبه جنب طال فروشی موسوی ط 36010359پروانه خراسانیابریشم زرین4099

فرش3پاکدشت   میدان شعبه جنب طال فروشی موسوی ط 36010359پروانه خراسانیابریشم زرین4100

22871120حسین زمانی یکتاراز کیمیا4101
 - 932پالک - ضلع شمال غربی پل سیدخندان - خیابان دکتر شریعتی 

طبقه اول
اموراداری

22871120حسین زمانی یکتاراز کیمیا4102
 - 932پالک - ضلع شمال غربی پل سیدخندان - خیابان دکتر شریعتی 

طبقه اول
امور مالی و بازرگانی

22871120حسین زمانی یکتاراز کیمیا4103
 - 932پالک - ضلع شمال غربی پل سیدخندان - خیابان دکتر شریعتی 

طبقه اول
تکنولوژی فرهنگی

22871120حسین زمانی یکتاراز کیمیا4104
 - 932پالک - ضلع شمال غربی پل سیدخندان - خیابان دکتر شریعتی 

طبقه اول
خدمات آموزشی

22871120حسین زمانی یکتاراز کیمیا4105
 - 932پالک - ضلع شمال غربی پل سیدخندان - خیابان دکتر شریعتی 

طبقه اول
فناوری اطالعات

22871120حسین زمانی یکتاراز کیمیا4106
 - 932پالک - ضلع شمال غربی پل سیدخندان - خیابان دکتر شریعتی 

طبقه اول
مراقبت و زیبایی

22871120حسین زمانی یکتاراز کیمیا4107
 - 932پالک - ضلع شمال غربی پل سیدخندان - خیابان دکتر شریعتی 

طبقه اول
هنرهای نمایشی

22871120حسین زمانی یکتاراز کیمیا4108
 - 932پالک - ضلع شمال غربی پل سیدخندان - خیابان دکتر شریعتی 

طبقه اول
بهداشت و ایمنی



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

22871120حسین زمانی یکتاراز کیمیا4109
 - 932پالک - ضلع شمال غربی پل سیدخندان - خیابان دکتر شریعتی 

طبقه اول
فناوری سالمت، طب ایرانی و گیاهان دارویی

22871120حسین زمانی یکتاراز کیمیا4110
 - 932پالک - ضلع شمال غربی پل سیدخندان - خیابان دکتر شریعتی 

طبقه اول
گیاهان دارویی و داروهای گیاهی

77868235سهیل رحیمی مسئله نژادابداع گران4111
نرسیده به مسجد - (ناهیدی )ابتداب خ جشنواره -فلکه دوم - تهرانپارس 

2واحد -235پالک -
فناوری اطالعات

مراقبت و زیبایی9رباط کریم جنب مخابرات ک المهدی پ56430761اکرم السادات نصرالدین زادهشمیم نرگس4112

مدیریت صنایع505واحد  - 59پالک - خ طوسی - خ دکتر قریب - انتهای بلوار کشاورز 66912473مهری نصیرینوآوران صنعت تکین آیریا4113

مراقبت و زیبایی48پ - نرسیده به میدان فردوس 4فاز 76290453رومینا سلیمانیآینده آرا4114

65656565امید یزدان پناهدریک4115
جاده مالرد شهرک مارلیک خیابان دکتر حسابی باالتر از دبیرستان دکتر 

7 واحد 3حسابی ساختمان نگین طبقه 
طال و جواهرسازی

44422666میترا فرمهینی فراهانییکتا رخ4116
 متری گلستان ایران زمین جنوبی کوچه 35اتوبان همت سردار جنگل 

1واحد50جعفری پ 
مراقبت و زیبایی

فناوری اطالعات928 متری شهید چمران پالک 24سلطان آباد 56331985طیبه نظافتی دولت آبادیپدیده فردا4117

65264373آرزو کاشانی پورتوت فرنگی4118
. کوچه رودکی. باالتر از چهار راه مخابرات. خیابان ولیعصر. شهریار

۷ واحد ۴ طبقه ٦ساختمان 
صنایع غذایی

65264373آرزو کاشانی پورتوت فرنگی4119
. کوچه رودکی. باالتر از چهار راه مخابرات. خیابان ولیعصر. شهریار

۷ واحد ۴ طبقه ٦ساختمان 
خدمات تغذیه ای

36734626فاطمه مسعودیبانو مسعودی4120
 10کوچه پرواز - کوچه صیاد شیرازی -شهرک شهید اردستانی -پیشوا

14پالک 
مراقبت و زیبایی

55394614الناز حاتمی پورترنم4121
خیابان ولیعصربعداز پل امیر بهادر جنب بانک پارسیان ساختمان ستاره پ 

5 ط دوم  واحد 628
مراقبت و زیبایی

56217803لیال طالبی مؤثرسرای کوثر4122
واحد 2 ط2ورودی Eرباطکریم پرند میدان استقالل بلوار جمهوری بلوک 

171
(بافت)صنایع دستی 

56217803لیال طالبی مؤثرسرای کوثر4123
واحد 2 ط2ورودی Eرباطکریم پرند میدان استقالل بلوار جمهوری بلوک 

171
فرش



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

مراقبت و زیبایی2 واحد22 سعات آباد میدان کتاب بلوار فرحزادی ارغون غربی پالک 22380946سوگل بان زادهخاتون پارسی4124

65142847لیال حیدرینرگس دخت4125
میدان گلها خیابان دکتر حسابی ابتدای خیابان اطلس جنب ایستگاه تاکسی 

2228پالک 
صنایع پوشاک

65142847لیال حیدرینرگس دخت4126
میدان گلها خیابان دکتر حسابی ابتدای خیابان اطلس جنب ایستگاه تاکسی 

2228پالک 
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

امور مالی و بازرگانی٣ واحد ۱٣ونک خ مالصدرا نرسیده به کردستان کوچه صدر پ 88790156مرتضی خان بگی دوگاههدانش بازار4127

فناوری اطالعات3 طبقه 192تهرانپارس خیابان جشنواره روبروی درمانگاه شاهد پالک 77359085رامین حاجی اسمعیل معماررامین4128

مراقبت و زیبایی درب کوچک10 غربی پ5تهران بلوار فردوس غرب خ ورزی شمالی ک 44958985شادی اعرابیشادلین آرا4129

مراقبت و زیبایی2 طبقه344رودکی بین امام و هاشمی روبروی بانک ملی پالک66366096آسیه خلج زاده مقدمکلبه کژال4130

88993288احمد محمدیفرصت آفرینان4131
طبقه  - 10پالک - بن بست فرزانه - خ نظری - خ فخر رازی - انقالب 

12واحد - پنجم 
امور مالی و بازرگانی

65528535زهره پرورش نیاریپرورش هنر4132
روبروی ایستگاه -ضلع جنوبی میدان آزادگان-اندیشه فاز یک-شهریار

170پالک-تاکسی شهریار
صنایع پوشاک

65528535زهره پرورش نیاریپرورش هنر4133
روبروی ایستگاه -ضلع جنوبی میدان آزادگان-اندیشه فاز یک-شهریار

170پالک-تاکسی شهریار
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

مراقبت و زیبایی93 پ10یوسف آباد چ فتحی شقاقی کوچه 2188002254الهه طبرسالیلیوم سرخ4134

بهداشت و ایمنی93 پ10یوسف آباد چ فتحی شقاقی کوچه 2188002254الهه طبرسالیلیوم سرخ4135

خدمات آموزشی4بن - خ تختی شمالی - چهارراه اول - خ امام - سرآسیاب 65151293سهیال حاجی مقصودیپرستوی سپید4136

مراقبت و زیبایی4بن - خ تختی شمالی - چهارراه اول - خ امام - سرآسیاب 65151293سهیال حاجی مقصودیپرستوی سپید4137

2779744نوشین حجتیروشا رخ4138
 باالی 13انتهای بلوار کاوه شمال نرسیده به چراغ قرمز قیطریه اندرزگو پ 

گل فروشی پوژان
مراقبت و زیبایی

صنایع پوشاک15  واحد 6میدان تجریش کوچه گویا پالک 22741424میلو زمان زادهزمان زاده4139



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

امور مالی و بازرگانی38خ جیحون بین هاشمی و امام خمینی کوچه کبریایی پ66382367جعفر سرآبادانی  تفرشیهدف برتر4140

فناوری اطالعات38خ جیحون بین هاشمی و امام خمینی کوچه کبریایی پ66382367جعفر سرآبادانی  تفرشیهدف برتر4141

گردشگری38خ جیحون بین هاشمی و امام خمینی کوچه کبریایی پ66382367جعفر سرآبادانی  تفرشیهدف برتر4142

صنایع غذایی39تهران آریاشهر قردوس شرق خ مترو خیابان اعتمادیان پالک44005998هنگامه همتیکلبه هنگامه4143

خدمات تغذیه ای39تهران آریاشهر قردوس شرق خ مترو خیابان اعتمادیان پالک44005998هنگامه همتیکلبه هنگامه4144

66123188صابر آشوریفالت قاره4145
کوچه -نرسیده به چهار راه نصرت-باالتر از میدان انقالب-خ کارگر شمالی

3و2و1طبقات -5پالک-بهروزی
برق

66123188صابر آشوریفالت قاره4146
کوچه -نرسیده به چهار راه نصرت-باالتر از میدان انقالب-خ کارگر شمالی

3و2و1طبقات -5پالک-بهروزی
تاسیسات

66123188صابر آشوریفالت قاره4147
کوچه -نرسیده به چهار راه نصرت-باالتر از میدان انقالب-خ کارگر شمالی

3و2و1طبقات -5پالک-بهروزی
صنایع شیمیایی

66123188صابر آشوریفالت قاره4148
کوچه -نرسیده به چهار راه نصرت-باالتر از میدان انقالب-خ کارگر شمالی

3و2و1طبقات -5پالک-بهروزی
مکانیک

33467237سوسن شیرخورشیدیتبسم خورشید4149
 245پ(آبان شرقی)مشیریه سی متری صالحی نبش ک همت آبادی 

6واحد
مراقبت و زیبایی

33467237سوسن شیرخورشیدیتبسم خورشید4150
 245پ(آبان شرقی)مشیریه سی متری صالحی نبش ک همت آبادی 

6واحد
معماری

مراقبت و زیبایی8 متری ذکریا رازی ک اول پ24شهر ری خ 55971250منیژه عیاری نوش آبادیمهرمارال4151

55783397زینب عالئیروژان آرا4152
خ قزوین خ سبحانی خ نوری خ شهید کاظمی بعد از جهار راه کلستانی 

32روبروی کوجه زحل کوجه رسولی بالک 
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی235نازی آباد خ گودرزی پالک 9126230971معصومه رضازاده نزیقیقصرمریم4153



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

خدمات آموزشیمیدان موحد کاشا. موحدکاشانی . دبستان خ.خ88429446نوید ملکینوید4154

مراقبت و زیبایی بلوار نیلوفرجنب درمانگاه کسری سالن زیبایی چهره2فاز65540693صدیقه محمدیهورسیما4155

33827989سودابه سقائی جاهدسرای پریا4156
ط -136پ -روبروی مسجد صادقیه - متری سوم به چهارم 20- افسریه 

1
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی-106پ -شرقی156نبش خ -خ تیر انداز -فلکه اول تهرانپارس77881678پگاه سقائی جاهدمعجزه هنر4157

هنرهای تجسمی۱ واحد٦پالک-کوچه گلزار سوم-میدان پونک44894511بهاره فالحیدید خالق4158

هنرهای نمایشی۱ واحد٦پالک-کوچه گلزار سوم-میدان پونک44894511بهاره فالحیدید خالق4159

44081427سمیه کریم زادهنگین فردوس 4160
 192تهران فلکه دوم صادقیه بلوار فردوس بعد از سلیمی جهرمی پالک 

3 طبقه 6واحد
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی1 واحد 60میدان هروی خ وفامنش کوچه مفتوحی غربی پ9122276944طهماسبی zسرای پدیده4161

هنرهای نمایشی9 واحد 43خ شریعتی ضلع شمال شرقی پل سید خندان ک خیرمندی پ22861595مهران رضاییان واحد پیشهکیان دانش4162

65548300شرمین جباریان اردبیلیگردش گستر4163
- 7مرکز اداری تجاری پرشین-  و سه راه مارلیک2بین فاز- شهر اندیشه

1واحد- طبقه اول
گردشگری

22989415هما احمدپورپونه آرا4164
 1میدان هروی خیابان وفا منش مکران شمالی نبش کوچه گل پالک 

 طبقه دوم3واحد
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی.طبقه اول آموزشگاه کلبه صبا60سر نازی آباد خیابان مداین پ55300259سونیا مازندرانیکلبه صبا4165

33757413الهه آقامحمدیقصر ابریشم4166
دولت اباد بین فلکه اول و دوم خیابان شانه تراشها نبش کوچه مرکب ساز 

22 2پالک
صنایع پوشاک

امور مالی و بازرگانیرباط کریم،خیابان ملکی،بعداز پاساژدرخشان،نرسیده به کوچه ایثار56410668خدیجه محمودیمانی افزار4167

فناوری اطالعاترباط کریم،خیابان ملکی،بعداز پاساژدرخشان،نرسیده به کوچه ایثار56410668خدیجه محمودیمانی افزار4168

فناوری اطالعات2نسیم شهر خیرآباد خیابان شهید رضایی نبش الله 56646919الهه روزبیانیهمگامان پویا4169

مراقبت و زیباییطبقه زیر همکف -156شهرک غرب بلوار دریا بین پاک نژاد و مطهری پ88580122میترا ملکی شمس آبادیهور شید بانو4170



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

56918677سمیه قربانیقصر آریایی4171
باالی پیترا .خیابان فردوسی.نرسیده به فلکه اول.شهر گلستان .بهارستان

6 واحد20فروشی آفتاب پال ک 
مراقبت و زیبایی

46889497معصومه آشوریسارا خاتون4172
شهرقدس  میدان قدس بلوارامام خمینی روبروی مسجد جامع پالک 

طبقه اخر84
صنایع پوشاک

77692888سپیده آژیدهسپیدرخ4173
 95نارمک خیابان گلستان روبروی باشگاه شاهین خیابان نادی میدان 

1 طبقه 119پالک 
مراقبت و زیبایی

26415264منا ارباب زاده اسکیبانو ارباب زاده4174
 3 واحد 1436شریعتی روبروی یخچال جنب داروخانه بدیعی وگل دیانا پ 

2ط 
مراقبت و زیبایی

26415264منا ارباب زاده اسکیبانو ارباب زاده4175
 3 واحد 1436شریعتی روبروی یخچال جنب داروخانه بدیعی وگل دیانا پ 

2ط 
بهداشت و ایمنی

56757234مرتضی کوپائیمهوند4176
بین دوازده متری اول - خ اصلی- شهرستان بهارستان،نسیم شهر،اکبر آباد

314پ -و دوم
مراقبت و زیبایی

تاسیسات3 واحد16خ سهروردی شمالی پایین تر از آپادانا خ فیروزه پ88758152روح اله واصفکاشانه4177

مراقبت و زیبایی29نصیرشهر خیابان جواداالئمه پالک 56653753مجید ابراهیم دوستکاسپین نوین4178

مراقبت و زیبایی18پاساز ادینا مال ط دوم واحد3جنت آباد جنوبی بن بست گلستان پ2177496089سودابه سازمندشرکت مهدکارآفرینان پگاه پایا4179

مراقبت و زیبایی2 پالک 11تهران اسالمشهر شهرک محمدیه نبش کوچه 56148509خدیجه کیوان پژوهبه نگار4180

مراقبت و زیبایی23واحد  - 5ط  - 12پ - ک نصراله زاده - خ آیت - نارمک 77937970معصومه امامیطره گیسو4181

65291484مریم حسن دوخت شاه بالغیمایا4182
شهریار خیابان ولیعصر نرسیده به چهاراه مخابرات جنب قنادی مهسان 

اداری9مجتمع آینده واحد 
مراقبت و زیبایی

طال و جواهرسازی جنوبی4 واحد 9رودبار شمالی شرقی کوچه فلسفی پ -میرداماد26413805محمد شهرابی فراهانینگین زمرد4183

فناوری اطالعات طبقه دوم932بزرگراه رسالت خ آیت شماره 77270360منوچهر رزم پوششگرد4184

صنایع پوشاک4 غربی پالک 4تهران بلوار مرزداران خ حضرت ابوالفضل بوستان 44248660صغری کرمی مجردغنچه هنر4185



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

66130452معصومه حیدریماه منیر4186
بن بست - کوچه قائم مقام - نرسیده به جمالزاده شمالی - میدان انقالب 

طبقه اول- 37پالک - اول 
صنایع غذایی

66130452معصومه حیدریماه منیر4187
بن بست - کوچه قائم مقام - نرسیده به جمالزاده شمالی - میدان انقالب 

طبقه اول- 37پالک - اول 
صنایع پوشاک

2188500286مریم علیخواهکارما4188
 23 واح 8سهروردی شمالی نرسیده ب هویزه کوچه نیکو قدم پالک 

(امکان نصب تابلو در نما وجود ندارد )
بهداشت و ایمنی

44383607مهناز نوروزیمثلث طالیی نوین4189
فلکه دوم صادقیه خیابان اشرف اصفهانی ابتدای جالل ال احمد  بعد از 

 نبش کوچه دوم16امیر کبیر جنوبی پالک 
مراقبت و زیبایی

صنایع پوشاک۱۱اندیشه ورودی فاز یک ساختمان اداری فدک طبقه دوم واحد 65528950نسیم بیگ شعبانیهنر فاخر 4190

هنرهای تزئینی۱۱اندیشه ورودی فاز یک ساختمان اداری فدک طبقه دوم واحد 65528950نسیم بیگ شعبانیهنر فاخر 4191

(دوختهای سنتی)صنایع دستی ۱۱اندیشه ورودی فاز یک ساختمان اداری فدک طبقه دوم واحد 65528950نسیم بیگ شعبانیهنر فاخر 4192

55907930محبوبه قشقائیراز کیمیاگران4193
شهرری خیابان فداییان اسالم روبروی امامزاده عبداله طبقه فوقانی اداره 

 طبقه دوم113پست پالک 
هنرهای تجسمی

9124389324فریده عباسیانهوش حرکتی4194
 پ 37ساختمان تجاری اداری (متروجهاد)م فاطمی نرسیده به سرولیعصر 

22 واحد8 ط49
خدمات آموزشی

9124389324فریده عباسیانهوش حرکتی4195
 پ 37ساختمان تجاری اداری (متروجهاد)م فاطمی نرسیده به سرولیعصر 

22 واحد8 ط49
صنعت ورزش

مراقبت و زیبایی۱۷۲شهرری جاده قم روبروی مجتمع وکیل باالی فروشگاه جانبو پالک 55921954شهربانو ورکیانیهنرشهربانو4196

بهداشت و ایمنی۱۷۲شهرری جاده قم روبروی مجتمع وکیل باالی فروشگاه جانبو پالک 55921954شهربانو ورکیانیهنرشهربانو4197



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

طال و جواهرسازی3 واحد2 ط 418بلوارکشاوزابتدای فلسطین جنوبی پ 88962454محمد نگینیرویای گوهر4198

36298589مرتضی اسفندیاریطراحان زر4199
واحد - طبقه سوم-پاساژ مرکزی-خیابان شهدا- (ره)میدان امام -ورامین

90-91
طال و جواهرسازی

77558916محمد ایمان کسرائیهنر کسری4200
خ شهید ا جاره دار بعد از چهار راه شیخ صفی بعد از کوچه اقبالی پالک 

385
مراقبت و زیبایی

66940989عباس ذکریاپوربهنمیریویستا مهر4201
بن بست - کوچه قائم مقام - نرسیده به جمالزاده شمالی - میدان انقالب 

8واحد -  جدید 1پالک - اول 
بهداشت و ایمنی

هنرهای تجسمی9کوچه آالله به سمت خیبان تعاون پالک - بلوار شهید کلهر - شهریار 3701790فرشید ستایش رادباستان نگار4202

76347460امیر داودآبادیسازه گستر4203
مجتمع تجاری اداری محک  (شهرک مهر امام رضا)گیالوند مسکن مهر

44طبقه دوم واحد 
امور مالی و بازرگانی

76347460امیر داودآبادیسازه گستر4204
مجتمع تجاری اداری محک  (شهرک مهر امام رضا)گیالوند مسکن مهر

44طبقه دوم واحد 
ساختمان

76347460امیر داودآبادیسازه گستر4205
مجتمع تجاری اداری محک  (شهرک مهر امام رضا)گیالوند مسکن مهر

44طبقه دوم واحد 
معماری

هنرهای تجسمی1میدان سپاه خیابان سپاه بن بست مهر پالک 77501898ندا زینالیندای قلم4206

(بافت)صنایع دستی 1واحد - 1پالک -سرکوچه یکم-بین خوش و قصرالدشت-خ آذربایجان66376253راحله پاشایگنجینه پاشایی4207

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 1واحد - 1پالک -سرکوچه یکم-بین خوش و قصرالدشت-خ آذربایجان66376253راحله پاشایگنجینه پاشایی4208

مراقبت و زیبایی29 معنوی پ35یوسف اباد جهان آرا ک 9122760881ژاله خدایارمحمدی نژاد2متین رویان مهر4209

مدیریت صنایع طپنجم17 واحد12خ شریعتی پائین ترازحسینیه ارشاد ک ویرا پ22892418رضا اکبرنیا میرک محلهشرکت پیشران صنعت تهران مهر4210

مراقبت و زیبایی16 16 متری امام خمینی خ ش نوروزی پ30شهرری باقرشهر 55214927سمیرا کریمیبانو کریمی4211

7792399پریسا شادمهرقیطران4212
 باالی 8 پونک انتهای اشرفی اصفهانی شهرک نفت ابتدای شهرک پالک 

نان فانتزی
مراقبت و زیبایی

9123572710مهناز شایسته فرگنجینه هنرو معماری4213
 متری پزشکی قانونی خیابان مسجد 18شهرک رسالت خیابا - کرمانشاه

نورالمهدی
امور مالی و بازرگانی
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9123572710مهناز شایسته فرگنجینه هنرو معماری4214
 متری پزشکی قانونی خیابان مسجد 18شهرک رسالت خیابا - کرمانشاه

نورالمهدی
هنرهای تزئینی

9123572710مهناز شایسته فرگنجینه هنرو معماری4215
 متری پزشکی قانونی خیابان مسجد 18شهرک رسالت خیابا - کرمانشاه

نورالمهدی
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

9123572710مهناز شایسته فرگنجینه هنرو معماری4216
 متری پزشکی قانونی خیابان مسجد 18شهرک رسالت خیابا - کرمانشاه

نورالمهدی
فرش

9125721238طیبه لورائی نژاددانش پیشه4217
 پاساژ تیراژه، واحد C، میدان استقالل، بلوار جمهوری، بلوک 2پرند، فاز 

117
عمران

9125721238طیبه لورائی نژاددانش پیشه4218
 پاساژ تیراژه، واحد C، میدان استقالل، بلوار جمهوری، بلوک 2پرند، فاز 

117
مکانیک

9125721238طیبه لورائی نژاددانش پیشه4219
 پاساژ تیراژه، واحد C، میدان استقالل، بلوار جمهوری، بلوک 2پرند، فاز 

117
امور مالی و بازرگانی

9125721238طیبه لورائی نژاددانش پیشه4220
 پاساژ تیراژه، واحد C، میدان استقالل، بلوار جمهوری، بلوک 2پرند، فاز 

117
فناوری اطالعات

9125721238طیبه لورائی نژاددانش پیشه4221
 پاساژ تیراژه، واحد C، میدان استقالل، بلوار جمهوری، بلوک 2پرند، فاز 

117
معماری

65280322مهناز حاجوینقش ماندگار4222
پالک - کوچه ستاری یک  - 2کوچه کارون - خیابان چمران - صباشهر 

زیرزمین- یک 
مراقبت و زیبایی

44657285فاطمه طاهری فردسرای سپیده4223
کوی  (بیمه چهارم)خیابان آزادی نرسیده به شهرک اکباتان انتهای خیابان 

 واحد اول1سهیلی پالک 
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیباییطبقه زیرزمین- 9پالک -کوچه رودکی-خیابان ولیعصر-شهریار65224680محمد جان محمدی نیکسپهر رویان4224

فناوری اطالعات2ط1آزادی جنب شادمهر پ2756587سید حامد ابولحبیبمتخصصان آینده4225

44836850هانیه جبارییاقوت بنفش4226
اشرفی اصفهانی سیمون بلیوار بین معین و اقبال پور جنب درمانگاه نادری 

25ساختمان نخل پ
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی طبقه همکف74 خ بوستان خ مریم پالک 3 اندیشه محله 3فاز 65551360لیال فرزوقیکهکشان هنر4227

22491420شهال صفدریان کرویهمهال4228
-ضلع شمال غربی - میدان صاحب الزمان - مینی سیتی شهرک محالتی 

آ موزشگاه-  مجموعه فرهنگی خانواده پاسدار 
صنایع پوشاک
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22491420شهال صفدریان کرویهمهال4229
-ضلع شمال غربی - میدان صاحب الزمان - مینی سیتی شهرک محالتی 

آ موزشگاه-  مجموعه فرهنگی خانواده پاسدار 
فناوری اطالعات

امور مالی و بازرگانی37پ5/21خ پیروزی خ پنجم نیروی هوایی باالتراز کوچه 77429242مصطفی باباییانتدبیرگران جوان4230

گردشگری37پ5/21خ پیروزی خ پنجم نیروی هوایی باالتراز کوچه 77429242مصطفی باباییانتدبیرگران جوان4231

فناوری سالمت، طب ایرانی و گیاهان دارویی طبقه سوم۲٦ واحد ۱۸٣۹نبش خ دوم پ .کارگرشمالی 88001090حمیداله افراسیابیاندانش ابن سینا4232

گیاهان دارویی و داروهای گیاهی طبقه سوم۲٦ واحد ۱۸٣۹نبش خ دوم پ .کارگرشمالی 88001090حمیداله افراسیابیاندانش ابن سینا4233

مراقبت و زیبایی12 واحد 4 ط219 پ4و3پاسدارا بین بوستان 9123154966ساره کتابی درسپید4234

مراقبت و زیبایی5پ12تهران رباط کریم روبرو پارک معلم خ طالقانی شاهد 56436514خدیجه  قورت بیگلو سرای آریایی4235

مراقبت و زیبایی53پاسداران خیابانپایدار فرد پالک22584091زهرا فالح زادهزیبا فر4236

هنرهای تجسمی واحد نه53ک آزادی پ.  خ شهید مطهری خ علی اکبری88523491شهره بیرمی اوغازسپیتاک 4237

77230245رقیه علویبانو علوی4238
- روبروی فروشگاه اتکا -ورودی بی آرتی-ابتدای دردشت-بزرگراه رسالت 

38پ 
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی13واحد-48پ-بهشت یکم-روبروی میرداماد-خ شریعتی22868053ملک تاج اله فربانو نگین تاج4239

22659152لیال کاوهعلوم و فنون کاوه4240
- 67پالک - خیابان سایه- روبروی پارک ملت- خیابان ولی عصر- تهران

19واحد
امور مالی و بازرگانی

55254565کاظم رحیمی نجاتهیدروتست4241
 - (17/5)خیابان اول فلز تراش- شهرک صنعتی چهار دانگه - جاده ساوه 

27پالک 
کنترل و ابزار دقیق

صنعت چاپ1415پ -جنب باجه پست-ایستگاه ورزشگاه- شهریور17خ -م شهدا33788716مجتبی قاسمی مزنیانیبوستان دانش4242

مراقبت و زیبایی4 ط 13 واحد36 ساختمان 36م تجریش خ شهید غالم جعفری پ22743821ناهید اکبریبانو نیوشا4243

مراقبت و زیبایی1واحد82تهران فلکه اول صادقیه خیابان شهید رحیمی جنوبی پالک 44262632فرشته حاجی زاده کلیرامناد 4244
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فناوری اطالعات8شهریار شاهدشهر میدان امام خمینی پالک 65448050اکرم عابدینیخرد گستر4245

هنرهای تجسمی8شهریار شاهدشهر میدان امام خمینی پالک 65448050اکرم عابدینیخرد گستر4246

مراقبت و زیبایی60پ -ک عظیمی نیا-(هفت حوض)م نبوت -نارمک77913813سمانه کشت زادهساچلی برتر4247

22048573سرمه جلیلى بایرامىهنر کدبانو4248
زعفرانیه مقدس اردبیلی مقابل بانک پاسارگاد کوچه ملکی نبش کوچه قاِئم 

1 زنگ 4پالک 
صنایع غذایی

22048573سرمه جلیلى بایرامىهنر کدبانو4249
زعفرانیه مقدس اردبیلی مقابل بانک پاسارگاد کوچه ملکی نبش کوچه قاِئم 

1 زنگ 4پالک 
خدمات تغذیه ای

طال و جواهرسازی7 واحد 32میردامادد میدان مادر خیابان وزیری پور پالگ 22228998رحیم بهمنی جلیلیانشرکت فن آوران زرین4250

مراقبت و زیبایی3ط2خ البرز البرز یکم پ - بلوار اصلی مرزداران442999320منصوره محب علیانعلیان4251

صنایع غذایی63 پالک 11شهرک گلستان میدان اتریش خ گلفام بنفشه 44720283زهره صالحیبانو صالحی4252

خدمات تغذیه ای63 پالک 11شهرک گلستان میدان اتریش خ گلفام بنفشه 44720283زهره صالحیبانو صالحی4253

76286900زهرا صادقیخانه خورشید4254
روبروی نوالشهدا مجتمع تجاری اداری -بلوار سفیر امید-3فاز-پردیس

27-2خاتم ط
صنایع غذایی

76286900زهرا صادقیخانه خورشید4255
روبروی نوالشهدا مجتمع تجاری اداری -بلوار سفیر امید-3فاز-پردیس

27-2خاتم ط
هتلداری

76286900زهرا صادقیخانه خورشید4256
روبروی نوالشهدا مجتمع تجاری اداری -بلوار سفیر امید-3فاز-پردیس

27-2خاتم ط
خدمات تغذیه ای

فناوری ارتباطات4 ط1پالک .کوچهمهدیزاده.کارگر جنوبی.انقالب66561268الهه بهرامی باالنیهدف پویان4257

امور مالی و بازرگانی4 ط1پالک .کوچهمهدیزاده.کارگر جنوبی.انقالب66561268الهه بهرامی باالنیهدف پویان4258

فناوری اطالعات4 ط1پالک .کوچهمهدیزاده.کارگر جنوبی.انقالب66561268الهه بهرامی باالنیهدف پویان4259

22087771مهشاد نعیمیهانا آرا4260
 غربی 5سعادت آباد بلوار شهید اسماعیل عسگری گرواندی خیابان اسمان 

1 طبقه 2پالک 
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی4 ط دوم واحد468خ دماوند بعداز جهارراه آیت نبش کوچه مسعود سعد پ77161538محبوبه محمدی هفت خوانیمحبوب خاتون4261

اموراداری24میدان ونک خ ولیعصر خ شهید والی نژاد ک لیدا پ42519حسین محمدیان نمینیگفتگو4262
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امور مالی و بازرگانی24میدان ونک خ ولیعصر خ شهید والی نژاد ک لیدا پ42519حسین محمدیان نمینیگفتگو4263

فناوری اطالعات24میدان ونک خ ولیعصر خ شهید والی نژاد ک لیدا پ42519حسین محمدیان نمینیگفتگو4264

گردشگری24میدان ونک خ ولیعصر خ شهید والی نژاد ک لیدا پ42519حسین محمدیان نمینیگفتگو4265

هتلداری24میدان ونک خ ولیعصر خ شهید والی نژاد ک لیدا پ42519حسین محمدیان نمینیگفتگو4266

مراقبت و زیبایی۴خ مالک اشتر بعد از جیحون کوچه شهید عبدالکریمی پ66677996میترا صادقیمنتخب4267

فناوری اطالعات4 ط0سید خندان خ ارسباران کوچه شفاپی پالک - تهران22863238مهراد عظیمیاندیشه فراگیر4268

9121491274رقیه شیرکوندنگین زیبایی4269
میدان رسالت خ فرجام خ سراج نرسیده به چهارراه دالوران کونبش چه 

103بیات پ
مراقبت و زیبایی

77730756عاطفه باهنربهین بانو4270
طبقه - مجتمع افرا  - 2پالک -- نبش خ قدس - بلوار اصلی - شهران 

14اول واحد 
مراقبت و زیبایی

65284610مرضیه اسکندریآندیا بانو4271
-طبقه چهار - مجتمع تجاری مهیار - محسنی . خ- ولیعصر . خ- شهریار 

18 واحد 
صنایع پوشاک

مراقبت و زیبایی104شهریارفردوسیه خ امام کوچه شهیدفکوری پالک 65462318زهرا قلیبانو آرامیس4272

65176559فروغ صالحی فردوخت صالحی4273
-کوچه میالد دوم -بازارچه ی خیرانی - مارلیک 3فاز -مارلیک-مالرد

آموزشگاه دوخت صالحی- 26-پالک 
صنایع پوشاک

65176559فروغ صالحی فردوخت صالحی4274
-کوچه میالد دوم -بازارچه ی خیرانی - مارلیک 3فاز -مارلیک-مالرد

آموزشگاه دوخت صالحی- 26-پالک 
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

مراقبت و زیبایی42پالک10و8بین مهدیه-ورامین خیا بان شهدا خیا بان حامدی 36225013آذر حدادیآرام دخت4275

فناوری اطالعات22تهران،زعفرانیه،میدان آصف، کوچه میرزایی پ 22185381ندا صفدریان کرویهاوج اندیش4276

مراقبت و زیباییطبقه دوم ابزارفروشی محمدی-جنب مسجدجامع-بلوارامام-بومهن76239064مصطفی فالح شجاعی مردمکدیآریان هنر4277
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44220529حسین محمدی فتح آباداندیشه مانی4278
-ابتدای ستارخان بلوار شهدای صادقیه شمالی -فلکه دوم صادقیه

3واحد-30پالک
فناوری اطالعات

الکترونیک۹۱٦تهران میدان اقالب خیابان کارگر جنوبی بعد از کوچه شعله ور پالک 66577378محسن ساالررضائیفن آموزان تهران4279

برق۹۱٦تهران میدان اقالب خیابان کارگر جنوبی بعد از کوچه شعله ور پالک 66577378محسن ساالررضائیفن آموزان تهران4280

کنترل و ابزار دقیق۹۱٦تهران میدان اقالب خیابان کارگر جنوبی بعد از کوچه شعله ور پالک 66577378محسن ساالررضائیفن آموزان تهران4281

فناوری اطالعات3 واحد 350 متری سوم خیابان آزادگان پالک 12نسیم شهر 56753786مهوش ارجمندعلم ممتاز4282

77926615لیدا بیگ زادههنر لیدا4283
 غربی پالک ۱۱۲ کوچه ۱۰٣تهرانپارس خ دماوند  بین اتوبان باقری و خ 

 طبقه اول۹۲
صنایع پوشاک

1860493حمیدرضا عارف زادهگوهرتراشان4284
- کوچه توکلی راد - طبقه دوم بانک مسکن - میدان نماز -شهرری

 طبقه دوم1 واحد 50پالک
طال و جواهرسازی

مراقبت و زیبایی5 ط10 واحد 28/1پاسداران بوستان دوم بعد از خ فرخی جنب هایدا پ9198196570مریم بهرام پورمه چهرگان4285

مکانیک1واحد163پایین تر از کوچه سالمتی پ-شادمان-ستارخان66022475حمیدرضا سمیع پورپارس پژوهان4286

فناوری اطالعات3 ط 7پیشوا پل حاجی ضلع شرقی جنب پیتزا پل پالک 3672مهارت آموز4287

86071380فرشته فرخیدرمانگر4288
 - 44پالک - خیابان موسوی - باالتر از میدان فردوسی - خیابان انقالب 

آموزشگاه درمانگر
بهداشت و ایمنی

86071380فرشته فرخیدرمانگر4289
 - 44پالک - خیابان موسوی - باالتر از میدان فردوسی - خیابان انقالب 

آموزشگاه درمانگر
فناوری سالمت، طب ایرانی و گیاهان دارویی

44038994سمیه سادات میرمجیدی نظامیزیبایی پارسیان4290
ط سوم 11متری گلستانه پ16تهران جنت آباد جنوبی بلوار الله غربی 

5واحد
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی7مارلیک ، میدان گلها ، پاساژ طال رضا طبقه سوم واحد 65112581افسانه احمدیتوتیا بانو4291

مراقبت و زیبایی229انتهای یادگار امام خ امام خمینی خ جیحون بعدازمالک اشتر پ66886787افسانه صلواتیهنر الناز4292
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88559924طاهره طلوعی پور لنجوانیدانش محور4293
- 4طبقه - 19پالک - بین یوسف آباد و ولی عصر- خیابان فتحی شقاقی

12واحد
خدمات آموزشی

88099011نازنین افشارمهر مریم4294
شهرک غرب بلوار دادمان خ درختی خ ارغوان غربی بن بست سازمان اب 

41 پ 2بن بست 
مراقبت و زیبایی

فناوری اطالعات6&5،واحد26خ ولیعصر، ک ولدی،پ 9191252316مهدی عبدلیسیوان4295

9358891367اکرم تاجیکتک ترنج4296
چهار راه اول دست راست مجتمع - خ شهید اصفهانی - دانشسرا-ورامین 

فرهنگی القدیر
(بافت)صنایع دستی 

9358891367اکرم تاجیکتک ترنج4297
چهار راه اول دست راست مجتمع - خ شهید اصفهانی - دانشسرا-ورامین 

فرهنگی القدیر
صنایع پوشاک

9358891367اکرم تاجیکتک ترنج4298
چهار راه اول دست راست مجتمع - خ شهید اصفهانی - دانشسرا-ورامین 

فرهنگی القدیر
فرش

مراقبت و زیبایی2 واحد5میرداماد خ البرز آناهیتا شرقی بعداز ملکی سودمند آناهیتا شرقی پ26423741لیال فریدنیقصرراتا4299

88559748شیوا ابوالصدقرنگدانه4300
- 5پالک - نرسیده به ولیعصر- خیابان فتحی شقاقی- خیابان یوسف آباد

6واحد - 2طبقه 
هنرهای تجسمی

88559748شیوا ابوالصدقرنگدانه4301
- 5پالک - نرسیده به ولیعصر- خیابان فتحی شقاقی- خیابان یوسف آباد

6واحد - 2طبقه 
(چرم‘شیشه‘سنگ‘چاپ‘سفال‘فلز‘چوب)صنایع دستی

بهداشت و ایمنی2خ ازادی بعد از جمالزاده شمالی نبش خ والعصر نبش بن بست علیخانی پ66949106سهیال عبدیایران سالمت4302

فناوری اطالعات12 واحد 85تهران خیابان انقالب نبش خیابان فخر رازی پالک 9122930600ناصر وکیلیکندوی دانش4303

(بافت)صنایع دستی 35پالک-کوچه بختیاری نژاد- خیابان وحیدیه- تهران نو-تهران77287276فاطمه سادات قرش خامنهبانوان کوتاه قامت4304

(چرم‘شیشه‘سنگ‘چاپ‘سفال‘فلز‘چوب)صنایع دستی35پالک-کوچه بختیاری نژاد- خیابان وحیدیه- تهران نو-تهران77287276فاطمه سادات قرش خامنهبانوان کوتاه قامت4305

فرش35پالک-کوچه بختیاری نژاد- خیابان وحیدیه- تهران نو-تهران77287276فاطمه سادات قرش خامنهبانوان کوتاه قامت4306

48931656زهرا باللافق مهر4307
همت غرب  اتوبان جدی اردبیلی جنب دانشگاه علوم انتظامی مجتمع 

فرهنگی غدیر طبقه اول
فناوری اطالعات

امور مالی و بازرگانی120 واحد 52میذان ونک خ ونک خ کار و تجارت پ 88773676محسن احمدیعلوم و فنون تهران4308
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بهداشت و ایمنیدر حال جابجایی88645828سید محمد حسین صدرسالمت پارسیان4309

فناوری سالمت، طب ایرانی و گیاهان داروییدر حال جابجایی88645828سید محمد حسین صدرسالمت پارسیان4310

مراقبت و زیبایی3طبقه اول واحد  - 10پالک - ظفر کوچه احمدی یکم - شریعتی 22715940نیلوفر صولتیبانو صولتی4311

56936774شبنم انصاری کرباسیجهان فرش4312
روبروی . 6نبش زردکوه . بلوار زرد کوه. بلوار چهار باغ امام خمینی. فاز یک

سفره خانه لیلی
(بافت)صنایع دستی 

56936774شبنم انصاری کرباسیجهان فرش4313
روبروی . 6نبش زردکوه . بلوار زرد کوه. بلوار چهار باغ امام خمینی. فاز یک

سفره خانه لیلی
فرش

مراقبت و زیبایی2ط-32پ-روبروی بانک گردشگری-علیا-خ هاشمی-چیذر 22692284بتول نظریآترا4314

مراقبت و زیبایی واحد نه4خیابان دولت بین دیباجی و اختیاریه پالک نودو سه طیقه22593471الهه ذوالفقاریکلبه الهه4315

مراقبت و زیبایی501پالک . 26و 24بین کوچه - اسالمشهر56694192زلیخا کوشکیسرای مبینا 4316

صنایع غذایی6 واحد1کوچه یاس پالک-خ بهزادی-زعفرانیه22723395معصومه کچوئیفندق4317

خدمات تغذیه ای6 واحد1کوچه یاس پالک-خ بهزادی-زعفرانیه22723395معصومه کچوئیفندق4318

77831061فتانه عزیزی منشرعنا دوخت4319
خیابان - خیابان شهید حیدری - به سمت جانبازان غربی - میدان سبالن 

 -187پالک - خیابان سجاد- نوروزی فرد
صنایع پوشاک

66480707کامبیز کشوریانفورماتیک پارسه4320
 5پالک - بن بست گشتاسب - ابتدای کارگر جنوبی - میدان انقالب 

2طبقه 
فناوری اطالعات

86022359شیما سادات مفاخریانمفاخر زرین4321
میدان بهارستان خ مجاهدین اسالم کوچه شهید کشمشی بن بست چهارم 

4پ
طال و جواهرسازی

77224136زهرا پورمحمدنقره فام4322
طبقه  .٣پالک . بن بست سجاد. ضلع شمالشرقی . میدان هفت حوض 

۲۰واحد . چهارم 
مراقبت و زیبایی

امور مالی و بازرگانی702واحد1توانیر نبش خ نظامی گنجوی کوچه برادران پ88196980علی صابریان آژان سرمایه نیک فرجام4323

امور مالی و بازرگانی213مترو نواب نرسیده جمهوری نبش خ چنگیزی پ 66576411بیتا خلیلیآیین دانش4324

خدمات آموزشی213مترو نواب نرسیده جمهوری نبش خ چنگیزی پ 66576411بیتا خلیلیآیین دانش4325
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فناوری اطالعات213مترو نواب نرسیده جمهوری نبش خ چنگیزی پ 66576411بیتا خلیلیآیین دانش4326

گردشگری213مترو نواب نرسیده جمهوری نبش خ چنگیزی پ 66576411بیتا خلیلیآیین دانش4327

هنرهای تجسمی213مترو نواب نرسیده جمهوری نبش خ چنگیزی پ 66576411بیتا خلیلیآیین دانش4328

بهداشت و ایمنی213مترو نواب نرسیده جمهوری نبش خ چنگیزی پ 66576411بیتا خلیلیآیین دانش4329

ساختمان213مترو نواب نرسیده جمهوری نبش خ چنگیزی پ 66576411بیتا خلیلیآیین دانش4330

معماری213مترو نواب نرسیده جمهوری نبش خ چنگیزی پ 66576411بیتا خلیلیآیین دانش4331

طال و جواهرسازی15 واحد 3خیابان کریمخان زند ابتدای قرنی کوچه حقیقت طلب پالک 88440076شهروز باباعلیپورجواهر ایران4332

77443027بیتا منظری داشکیبهدادعلم4333
سرای محله - بوستان الغدیر - میدان الغدیر - میدان رسالت - تهران

شمیران نو
امور مالی و بازرگانی

خدمات آموزشی412خیابان ابوذر میدان ابوذر بین خ عیوض خانی و فتحی پالک 55792596زهرا حیدریحیدری راد4334

مراقبت و زیبایی4 ط16 واحد 228خ دردشت بعداز گلبرگ جنب فروشگاه ستاره پ77891383زهرا فروزش پوربانوفروزش4335

مراقبت و زیبایی10شهرری خ قم جنب مسجدالرضا ک ش کریمی پ55939049فاطمه امان اللهیطلیعه مهر4336

مدیریت صنایع1ط2خ جمالزاده شمالی کوچه معین کوچه احمدی مقدم پالک 66905028سجاد قاسمی نراقیایران پویا4337

امور مالی و بازرگانی1ط2خ جمالزاده شمالی کوچه معین کوچه احمدی مقدم پالک 66905028سجاد قاسمی نراقیایران پویا4338

88504928بهاره پیهانینخل سبز4339
خ شهیدبهشتی خ قائم فراهانی روبروی بیمارستان تهران کلینیک  ک 

1 واحدهمکف غربی  ط 29ششم  پ
فناوری اطالعات
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88504928بهاره پیهانینخل سبز4340
خ شهیدبهشتی خ قائم فراهانی روبروی بیمارستان تهران کلینیک  ک 

1 واحدهمکف غربی  ط 29ششم  پ
معماری

مراقبت و زیبایی1 واحد26 شهید حسن کریمی پ7خ پاسداران خ گلستان26652097سوده ربیعیاریج4341

صنایع غذایی73پالک - 3کوچه گلچین - 3کوچه عدالت - خ امام موسی کاظم56353218معصومه فالحیبرساق4342

خدمات تغذیه ای73پالک - 3کوچه گلچین - 3کوچه عدالت - خ امام موسی کاظم56353218معصومه فالحیبرساق4343

امور مالی و بازرگانینسیم شهر خ اصلی جنب بانک ملی56752981لیال اسالمی سیه دوالنیفنون پردازان4344

فناوری اطالعاتنسیم شهر خ اصلی جنب بانک ملی56752981لیال اسالمی سیه دوالنیفنون پردازان4345

الکترونیک20تهران میدان راه آهن ابتدای خ ولیعصر کوچه استادزمانی پ55371502پژمان قضاییجوانه های خرد4346

فناوری اطالعات20تهران میدان راه آهن ابتدای خ ولیعصر کوچه استادزمانی پ55371502پژمان قضاییجوانه های خرد4347

هنرهای تجسمیطبقه یک1خ شریعتی باالترازخ پلیس بن بست شهید نقی ساجیان پ88454072امین زندگانیسی نمایش4348

هنرهای نمایشیطبقه یک1خ شریعتی باالترازخ پلیس بن بست شهید نقی ساجیان پ88454072امین زندگانیسی نمایش4349

صنایع پوشاک6 واحد2ط 17خیابان انقالب دروازه دولت خ رامسر خ بهبهان خ ثاقب پ88342469رویا محبیهنرکوثر4350

55322854فاطمه بنوانملورین4351
خیابان پارس جنب حسینیه حجت ساختمان پزشکان پارس طبقه سوم 

6واحد 
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی2 واحد203تهران ستارخان خ حبیب الهی بین پنجم و اکبری داریان پالک 66503509زهرا نور محمدیرویای آبی4352

22063552مرضیه امیریقصرفرسان4353
 واحد 6سعادت آباد میدان کاج نبش خ بهداد ساختمان استاد شهریاری ط 

16
مراقبت و زیبایی

صنایع پوشاک6 واحد2 ط48سهروردی شمالی روبروی پمپ بنزین جنب کوچه تقوی پ88454495ناهید معززسانیا4354

هنرهای تجسمی6 واحد2 ط48سهروردی شمالی روبروی پمپ بنزین جنب کوچه تقوی پ88454495ناهید معززسانیا4355
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هنرهای تزئینی6 واحد2 ط48سهروردی شمالی روبروی پمپ بنزین جنب کوچه تقوی پ88454495ناهید معززسانیا4356

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 6 واحد2 ط48سهروردی شمالی روبروی پمپ بنزین جنب کوچه تقوی پ88454495ناهید معززسانیا4357

صنایع چرم، پوست، خز6 واحد2 ط48سهروردی شمالی روبروی پمپ بنزین جنب کوچه تقوی پ88454495ناهید معززسانیا4358

مراقبت و زیبایی61ناری آباد میدان بازار دوم نیکنام شمالی پالک55071109فاطمه نوعیبانو نوعی4359

مراقبت و زیبایی35میدان هروی خ گلزار ک عبدی پ26910391فاطمه زندیملکه آریایی4360

44213271سمیه ونکیهفت آسمان4361
 1پالک - نبش ک پرستو - بین خ سرسبزشمالی و البرز- بلوار مرزداران 

واحد زیر زمین
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیباییشمالی5 واحد14شمس آباد ریحانی جنوبی ساختمانبانک شهر پ26322439سمیه محمدزادهقصروانیا4362

مراقبت و زیبایی ط همکف375قلهک  خ دولت  نرسیده به سه راه نشاط  پ2264502صغری قلی نژادبانوسوری4363

44285503لیال نهاوندی مقدملیلی بانو4364
 زیر 675پالک- نبش کوچه رحیمی اصل-ستارخان بعد از پل ستارخان

زمین
مراقبت و زیبایی

55410028آزیتا مهدی پور یوسفدهگالیل طالیی4365
بزرگراه نواب خیابان محبوب مجاز شرقی خیابان خرمشهر جنوبی نبش 

 درب حیاط12کوچه حیدری پ 
مراقبت و زیبایی

فناوری اطالعاتشهرقدس میدان مصلی خ جواداالئمه46812420ماجده مقدمفناوران هما4366

مراقبت و زیبایی4 ط اول واحد59/1تهران شهرک آزادی بلوار امام خمینی پالک44546848زهره فتحیبهار آرزو4367

مراقبت و زیبایی4 واحد2تهران شهران بعد از جنت اباد ابتدای کوهسار پالک44308087آزاده موحدی نیامهردخت4368

76296143فریده  کوهی دلیکلی داشترمه دوز4369
خ یاس مجتمع -خ رز -خ الله-خ فروردین شمالی- میدان عدالت1فاز

تجاری کوثر
صنایع پوشاک

بهداشت و ایمنی1 واحد 10میدان رسالت خیابان نیروی دریایی کوچه ی حقیقی پالک 77898427میثم عسگری جونوشیآسپیان4370

66467927مسعود شهبازیکاژه4371
 300 فروردین نرسیده به تقاع شهدای ژاندارمری پ 12میدان انقالب خ 

طبقه اول جنوبی اموزشگاه کاژه
عمران
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66467927مسعود شهبازیکاژه4372
 300 فروردین نرسیده به تقاع شهدای ژاندارمری پ 12میدان انقالب خ 

طبقه اول جنوبی اموزشگاه کاژه
امور مالی و بازرگانی

66467927مسعود شهبازیکاژه4373
 300 فروردین نرسیده به تقاع شهدای ژاندارمری پ 12میدان انقالب خ 

طبقه اول جنوبی اموزشگاه کاژه
فناوری اطالعات

مراقبت و زیبایی۱پالک ۱٣سروستان .شهرک ولیعصر76403659مریم شجاعرازقی سفید4374

مراقبت و زیبایی،مجتمع تجاری محمد،زیرزمین،سمت راست(ره)فردوسیه،خ امام خمینی65468369سحر نصیری پویادنیای ستارگان4375

22250083توران کزازیملکه شیرین4376
نبش ک نوربخش شرقی روبروی سوپر آدربایجان (نونهاالن)ظفر خ دلیری 

 واحدهمکف12پ
مراقبت و زیبایی

22250083توران کزازیملکه شیرین4377
نبش ک نوربخش شرقی روبروی سوپر آدربایجان (نونهاالن)ظفر خ دلیری 

 واحدهمکف12پ
بهداشت و ایمنی

امور مالی و بازرگانی2نبش کوچه - ابتدای خیابان زرافشان - اسالمشهر 56378137سمیرا طالب دنیااندیشه آراد4378

فناوری اطالعات2نبش کوچه - ابتدای خیابان زرافشان - اسالمشهر 56378137سمیرا طالب دنیااندیشه آراد4379

صنایع غذایی1 پالک 3 متری کاج نبش کاج 30گلستان فلکه دوم 9194749979لیال گوهریلذت آشپزی4380

خدمات آموزشی1 پالک 3 متری کاج نبش کاج 30گلستان فلکه دوم 9194749979لیال گوهریلذت آشپزی4381

هنرهای تجسمی1 پالک 3 متری کاج نبش کاج 30گلستان فلکه دوم 9194749979لیال گوهریلذت آشپزی4382

بهداشت و ایمنی1 پالک 3 متری کاج نبش کاج 30گلستان فلکه دوم 9194749979لیال گوهریلذت آشپزی4383

خدمات تغذیه ای1 پالک 3 متری کاج نبش کاج 30گلستان فلکه دوم 9194749979لیال گوهریلذت آشپزی4384

ساختمان1 طبقه سوم20خیابان شریعتی خیابان دولت خیابان جاللی پالک 22638713امیرحسین خلوتیسرای مهندسان4385

معماری1 طبقه سوم20خیابان شریعتی خیابان دولت خیابان جاللی پالک 22638713امیرحسین خلوتیسرای مهندسان4386
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مراقبت و زیبایی۲٣۵پالک.طبقه اول.۵و٣بین کوچه.بیست متری امام خمینی.اسالمشهر56123173آزیتا صدقی قمیگل دخت4387

2360622سمانه موسیوند دارانیبازرگان4388
 22تهران خیابان شریعتی باالتراز مطهری ک سعدی سابق مینوی جدید پ

 ط همکف2واحد 
امور مالی و بازرگانی

اموراداری۱۰۱۴بومهن بلوار امام خمینی  جنب بانک کشاورزی پالک 76239502امین خداقلی(2)شرکت تعاونی صفر و یک پرداز آریا4389

امور مالی و بازرگانی۱۰۱۴بومهن بلوار امام خمینی  جنب بانک کشاورزی پالک 76239502امین خداقلی(2)شرکت تعاونی صفر و یک پرداز آریا4390

خدمات آموزشی۱۰۱۴بومهن بلوار امام خمینی  جنب بانک کشاورزی پالک 76239502امین خداقلی(2)شرکت تعاونی صفر و یک پرداز آریا4391

فناوری اطالعات۱۰۱۴بومهن بلوار امام خمینی  جنب بانک کشاورزی پالک 76239502امین خداقلی(2)شرکت تعاونی صفر و یک پرداز آریا4392

هنرهای تجسمی۱۰۱۴بومهن بلوار امام خمینی  جنب بانک کشاورزی پالک 76239502امین خداقلی(2)شرکت تعاونی صفر و یک پرداز آریا4393

بهداشت و ایمنی۱۰۱۴بومهن بلوار امام خمینی  جنب بانک کشاورزی پالک 76239502امین خداقلی(2)شرکت تعاونی صفر و یک پرداز آریا4394

معماری۱۰۱۴بومهن بلوار امام خمینی  جنب بانک کشاورزی پالک 76239502امین خداقلی(2)شرکت تعاونی صفر و یک پرداز آریا4395

26407762مژگان محمودزاده مظفریبانو مظفری4396
 طبقه 149تهران میرداماد بعد از مسجد الغدیر جنب بانک پاسارگاد پالک 

16چهارم واحد 
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی3 طبقه10واحد 10 پالک 18تهرانسر بلوار اصلی تهرانسر  خ 44522060فاطمه شیرعلیقصر برلیان4397

22377179سید نجم الدین محمدیسالمت اول4398
 30تهران سعادت آباد خیابان سرو غربی نبش خیابان بخشایش پالک 

1 طبقه 4واحد 
خدمات آموزشی

هنرهای تجسمی25پالک / شرقی4نبش کوچه /قنات کوثر/تهران پارس77045993عادل ناطقهنر جاودان4399

هنرهای نمایشی25پالک / شرقی4نبش کوچه /قنات کوثر/تهران پارس77045993عادل ناطقهنر جاودان4400

55045272زهرا آموزگاری آموزگار4401
نبش کوچه (شقاقی)مظاهری جنوبی - رضایی غربی -شهریور جنوبی  17  

۱پالک -اسدلهی 
مراقبت و زیبایی
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بهداشت و ایمنی61 61سیدخندان ،ابتدای سهروردی شمالی ،خ شهید قندی غربی  ، پ 9123636683پرستو فوالدوندیاسمین  ابی4402

مراقبت و زیبایی-1طبقه -52پالک-جنب مجتمع کوهستان-بلوار شهید بهشتی-گیالوند76334132معصومه اقائینسیم گلستان4403

22254080حسین گلستانی فرانستیتو ایزایران4404
تهران بلوار میرداماد خیابان شهید حصاری جنوبی نبش کوچه یکم پالک 

36
الکترونیک

22254080حسین گلستانی فرانستیتو ایزایران4405
تهران بلوار میرداماد خیابان شهید حصاری جنوبی نبش کوچه یکم پالک 

36
کنترل و ابزار دقیق

22254080حسین گلستانی فرانستیتو ایزایران4406
تهران بلوار میرداماد خیابان شهید حصاری جنوبی نبش کوچه یکم پالک 

36
فناوری ارتباطات

22254080حسین گلستانی فرانستیتو ایزایران4407
تهران بلوار میرداماد خیابان شهید حصاری جنوبی نبش کوچه یکم پالک 

36
فناوری اطالعات

22254080حسین گلستانی فرانستیتو ایزایران4408
تهران بلوار میرداماد خیابان شهید حصاری جنوبی نبش کوچه یکم پالک 

36
فناوری نانو

22254080حسین گلستانی فرانستیتو ایزایران4409
تهران بلوار میرداماد خیابان شهید حصاری جنوبی نبش کوچه یکم پالک 

36
فناوری نرم و فرهنگی

22254080حسین گلستانی فرانستیتو ایزایران4410
تهران بلوار میرداماد خیابان شهید حصاری جنوبی نبش کوچه یکم پالک 

36
فناوری هوایی

22721751ساناز مینائی3موسسه فرهنگی و هنری پویاسازان ساناز و سانیا 4411
خیابان ولیعصر، باالتر از پارک وی، بعد از سه راه زعفرانیه، خیابان طوس، 

، ط24/1نبش خیابان ستاره، پالک 
صنایع غذایی

22721751ساناز مینائی3موسسه فرهنگی و هنری پویاسازان ساناز و سانیا 4412
خیابان ولیعصر، باالتر از پارک وی، بعد از سه راه زعفرانیه، خیابان طوس، 

، ط24/1نبش خیابان ستاره، پالک 
گردشگری

22721751ساناز مینائی3موسسه فرهنگی و هنری پویاسازان ساناز و سانیا 4413
خیابان ولیعصر، باالتر از پارک وی، بعد از سه راه زعفرانیه، خیابان طوس، 

، ط24/1نبش خیابان ستاره، پالک 
هتلداری

22721751ساناز مینائی3موسسه فرهنگی و هنری پویاسازان ساناز و سانیا 4414
خیابان ولیعصر، باالتر از پارک وی، بعد از سه راه زعفرانیه، خیابان طوس، 

، ط24/1نبش خیابان ستاره، پالک 
خدمات تغذیه ای

اموراداری31تهرانسر بلوار الله پالک44588324فاطمه سماواتیسماواتی4415
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فناوری اطالعات31تهرانسر بلوار الله پالک44588324فاطمه سماواتیسماواتی4416

گردشگری31تهرانسر بلوار الله پالک44588324فاطمه سماواتیسماواتی4417

صنایع پوشاک طبقه اول8تهران خیابان هالل احمر خ عباسی جنوبی ک رهبانی پالک 55647923سکینه ذوالقدریانبانو ذوالقدر4418

صنایع پوشاک2 54 2 مارلیک خ گل مریم رو به روی کوچه ساحل پال3فاز65591771سمیه احمد سیماببانو سیماب4419

طال و جواهرسازی۲٣۰۲خیابان ولیعصر ، روبروی پارک ساعی ، پالک  88778206ثریا محمدیتالال4420

خدمات آموزشی ط سوم168میدان توحید خ بهبودی خ ستارخان پ 55062043داود فرزامیطب کهن 4421

بهداشت و ایمنی ط سوم168میدان توحید خ بهبودی خ ستارخان پ 55062043داود فرزامیطب کهن 4422

امور شیالت و آبزی پروری ط سوم168میدان توحید خ بهبودی خ ستارخان پ 55062043داود فرزامیطب کهن 4423

امور زراعی ط سوم168میدان توحید خ بهبودی خ ستارخان پ 55062043داود فرزامیطب کهن 4424

گیاهان دارویی و داروهای گیاهی ط سوم168میدان توحید خ بهبودی خ ستارخان پ 55062043داود فرزامیطب کهن 4425

فناوری اطالعات4 واحد 5میدان انقالب ابتدای کارگر جنوبی بن بست گشتاسب پالک 66480707مصطفی مرادیان میناپارسه4426

56528169فاطمه ملکی ریزیتالش مفید4427
باقرشهر روستای قمصر میدان امام حسین خیابان شهید ساری جنب 

17مخابرات پالک 
فناوری اطالعات

مراقبت و زیبایی52 پ 12پاکدشت شهرک شهید نامجو بلوک 36070961اکرم ساکیملکه شهر4428

حمل و نقل زمینی9 واحد159جالل آل احمد غربی قبل از پل آزمایش جنب ملت پالک 88244120سیدمصطفی حجازیپارسیان سرعت کوشک4429

صنایع پوشاک طبقه اول36شهرری دولت آباد فلکه اول خیابان دهخدا کوچه رمضانی پ 33766057آمینه حیدریمهریزدان4430

صنایع پوشاک16پالک11 بلوارنیلوفرالدن2اندیشه فاز65541205صغری سرداریدلپسند4431

77340988صدیقه رنجبرآفاق دانش4432
 161فلکه دوم تهرانپارس خ جشنواره خ امین ک شهید عباس اکبری پ 

ط همکف
فناوری اطالعات
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بهداشت و ایمنی129واحد3خ کارگر جنوبی پایین تراز لشکر مجتمع تجاری اداری غالمی ط55408834شهیار اسمعیلی2راما اسپا 4433

مراقبت و زیباییطبقه دوم-18پالک -باالی بانک رفاه-نبش خیابان فارابی-پیروزی33339085نجمه عامری نسببانو عامری4434

مراقبت و زیبایی1 ط48/1تهران سیدخندان ک بیسنک خ ابن یمین سربهار پ88507210فریبا نادریدرنیکا4435

36651135اکرم عزیزیبارمان4436
 ط 15شهرری خ فدائیان اسالم بعد از سرگرد محمدی ک ش عزیزنژاد پ

همکف
مراقبت و زیبایی

صنایع پوشاک2 امیریه خ امام باسار زیتون طبقه اول واحد65646562زهرا قهرمانی فردسرای حریر4437

88323740فاطمه ظهوری پورزیبایی پرسونال4438
میدان هفتم تیر خ کریمخان زند خ خردمندجنوبی ساختمان کامران 

1ط اول زنگ64پ
مراقبت و زیبایی

55326898رویا معین فرمانا هنر4439
تهران ته خط نازی آباد خیابان بهمنیار خیابان خالقی پور کوچه اکبر 

۲٣پوررمضانی پالک
صنایع پوشاک

فناوری اطالعات2 واحد 2پردیس فاز یک میدان عدالت مجتمع پایگاه انقالب بلوک 76296948علی سلیمانیفناوران مهرگان4440

فناوری اطالعات33خ بهشتی خ میرعماد رو به رو سفارت هند پالک 86765000هوشنگ کاظمیفرا رایانه4441

22087548ثریا پور علی زادهقصرگلچین4442
متری پنجم  شرقی 24سعادت آباد میدان کاج میدان فرهنگ بلوار 

7واحد -27پالک
خدمات آموزشی

22087548ثریا پور علی زادهقصرگلچین4443
متری پنجم  شرقی 24سعادت آباد میدان کاج میدان فرهنگ بلوار 

7واحد -27پالک
مراقبت و زیبایی

88996882علی اکبر فالحیسپهرآفرین4444
 طبقه 64،ساختمان تهران (شیخلر )خیابان فاطمی ، نبش خیابان ششم

ششم
گردشگری

26760503بتول سعیدی نژادفاطمه بانو4445
 94خیابان سعادت آباد خیابان بخشایش ریاضی کوچه زند وکیلی پالک 

1طبقه همکف واحد
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی81یاغچی اباد چهار راه عباسی نبش کوچه الماسی پ55442521معصومه غنی آبادیهنر ویونا 4446

صنایع غذایی8 واحد2شرقی پ21اتوبان کردستان بلوارآزادگان کوچه 88024891مهشید امیریمهرمهشید4447

خدمات تغذیه ای8 واحد2شرقی پ21اتوبان کردستان بلوارآزادگان کوچه 88024891مهشید امیریمهرمهشید4448
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مراقبت و زیبایی1 واحد1 ط63مرزداران بین خ البرز خ سرسبز شمالی پ44238458صغری طاهریسرای طاهری4449

77744942فرح ناز تیموری دارستانیبانوفرحناز4450
یاملکی 111فلکه اول تهرانپارس خ گلبرگ غربی نبش خ 

2واحد1طبقه61پ
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی164رسالت خ منصوری پالک 22309494زهرا محزونیتحفه هنر4451

مراقبت و زیبایی15و5ط14میدان ولیعصر جنب سینما قدس پ44756421محمد شکوهی نیاعصر مو4452

33341840مهناز خدایاریهنر پردازان4453
 متری دهقان  بعد از چهار راه نجف پور ک 21خ پیروزی انتهای  خ اول  

1 ط 1امیر محمودی پ 
مراقبت و زیبایی

77918297علی حبیبیگوهرپژوه4454
روبروی سینما ماندانا  (نارمک)تهران خیابان دماوندچهارراه سی متری آیت 

طبقه سوم۵۷۹پالک 
بهداشت و ایمنی

77918297علی حبیبیگوهرپژوه4455
روبروی سینما ماندانا  (نارمک)تهران خیابان دماوندچهارراه سی متری آیت 

طبقه سوم۵۷۹پالک 
خدمات تغذیه ای

77918297علی حبیبیگوهرپژوه4456
روبروی سینما ماندانا  (نارمک)تهران خیابان دماوندچهارراه سی متری آیت 

طبقه سوم۵۷۹پالک 
گیاهان دارویی و داروهای گیاهی

مراقبت و زیبایی۷ واحد ۲ ط ۱۵۴خیابان انقالب چهارراه وصال نبش ابوریحان پالک 66460933سارا دهقان درهحنا خانم4457

88852842مهروز مرحمتی خامنهآینده درخشان4458
میدان ولیعصر ابتدای خیابان کریم خان کوچه شاهد رو به روی ورودی 

 طبقه سوم2مترو پالک 
گردشگری

88852842مهروز مرحمتی خامنهآینده درخشان4459
میدان ولیعصر ابتدای خیابان کریم خان کوچه شاهد رو به روی ورودی 

 طبقه سوم2مترو پالک 
هتلداری

88852842مهروز مرحمتی خامنهآینده درخشان4460
میدان ولیعصر ابتدای خیابان کریم خان کوچه شاهد رو به روی ورودی 

 طبقه سوم2مترو پالک 
خدمات تغذیه ای

صنایع پوشاک6واحد-1طبقه-ساختمان پرشین -نرسیده به سه راه اندیشه  -2اندیشه فاز9382463288تکذ آقائیروزهای طالیی4461

اموراداری2واحد10خ مفتح کوچه مرزبان نامه پالک888135030حسن هوشیارسرو جاویدان4462

خدمات آموزشی2واحد10خ مفتح کوچه مرزبان نامه پالک888135030حسن هوشیارسرو جاویدان4463

گردشگری2واحد10خ مفتح کوچه مرزبان نامه پالک888135030حسن هوشیارسرو جاویدان4464

هتلداری2واحد10خ مفتح کوچه مرزبان نامه پالک888135030حسن هوشیارسرو جاویدان4465
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88697972فاطمه شیدازادهمهر شیدا4466
 جنب فرش فروشی 25سعادت آباد نرسیده به میدان کاج نبش کوچه 

7 طبقه دوم واحد 26کیمیا پالک 
مراقبت و زیبایی

امور مالی و بازرگانی291پالک- شهرری چهارراه خط آهن خیابان غیوری 33779707مریم کشمیریانساعت شنی4467

65279089مریم بناهانگین شهریار 4468
شهریار فاز دو شهرک مخابرات خیابان قره گز لو روبروی کوچه مهربان 

 مجتمع یاسین۲۷پالک 
صنایع پوشاک

صنایع پوشاک2فیروز کوه ساختمان مهتاب 76442950لیال مته میرفن و برش4469

مراقبت و زیبایی۱واحد ٣۴خیابان مطهری ،متروی مفتح ،خ مهرداد ،نبش خ مهرداد ،پ 88813590زهرا عزیزینشاط چهره 4470

65567662فرزانه محرمی آقاباقرمحرمی4471
  طبقه سوم A اندیشه بلوار آزادی مجتمع تجاری نگارستان بلوک ٣فاز 

۵واحد 
صنایع پوشاک

امور مالی و بازرگانی    ط اول625پالک - جاده قدیم 20کیلومتر 44998952فریدون قربانیان مشهدیبادران ایران4472

2144998951سیده شهره موسویتجارت پویا4473
 مجتمع آموزشی 625پالک - بزرگراه فتح تهران کرج20کیلومتر -تهران

بادران
امور مالی و بازرگانی

2144998951سیده شهره موسویتجارت پویا4474
 مجتمع آموزشی 625پالک - بزرگراه فتح تهران کرج20کیلومتر -تهران

بادران
گیاهان دارویی و داروهای گیاهی

مراقبت و زیباییخ بعثت اتوبان مجتمع فرهنگی بعثت5556899معصومه صابریبزرگان تشریفات ایران4475

77871802مژگان فصیحیگهر باف4476
 ساختمان 286نبش خیابان خدابنده پالک - میدان پروین -تهرانپارس

تاالر امیران طبقه سوم واحد دوم
(بافت)صنایع دستی 

77871802مژگان فصیحیگهر باف4477
 ساختمان 286نبش خیابان خدابنده پالک - میدان پروین -تهرانپارس

تاالر امیران طبقه سوم واحد دوم
هنرهای تجسمی

77871802مژگان فصیحیگهر باف4478
 ساختمان 286نبش خیابان خدابنده پالک - میدان پروین -تهرانپارس

تاالر امیران طبقه سوم واحد دوم
هنرهای تزئینی

77871802مژگان فصیحیگهر باف4479
 ساختمان 286نبش خیابان خدابنده پالک - میدان پروین -تهرانپارس

تاالر امیران طبقه سوم واحد دوم
صنایع چرم، پوست، خز
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77871802مژگان فصیحیگهر باف4480
 ساختمان 286نبش خیابان خدابنده پالک - میدان پروین -تهرانپارس

تاالر امیران طبقه سوم واحد دوم
فرش

66273514محبوبه افشاریگام پیشرو 4481
	 متری بزرگراه فتح خ خلیج فارس روبروی بیمارستان فیاض65تهران   

	 بخش نبش ک شهدا طبقه باالی بانک مسکن
فناوری اطالعات

صنایع غذایی12 واحد102م ملت خ قلیج خانى ساختمان 9214486727زهره تندروشینا4482

خدمات تغذیه ای12 واحد102م ملت خ قلیج خانى ساختمان 9214486727زهره تندروشینا4483

صنایع پوشاک218 پالک 8 واحد 3 غربی مجتمع پرشین طبقه 11 1اندیشه فاز 65529061ناهید مختاریگوهر تابنده4484

مراقبت و زیبایی3 واحد209 پالک 21خ یوسف آباد نبش ک 88726458ساناز مؤمنی ملکشاهقصرساناز4485

صنایع پوشاک128پالک - 3نبش نگارستان - شهرک قائمیه56464766فاطمه ریاحی اوغانییاقوت شهر4486

مراقبت و زیبایی37متری باالتراز دوم شرقی پالک24سعادت آباد میدان فرهنگ بلوار26417028فاطمه فصیحبانو فصیح4487

55013514مژگان ماستری فراهانیستاره سرخ 4488
شهرک شریعتی سه راه شریعتی خ صمدی نبش خ علی نژاد داروخانه 

328 پ3شبانه روزی دکتر بیابانکی ط
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی27واحد 12خ انقالب خ فلسطین جنوبی خ وحید نظری مجتمع خیام پ 66491254سعیده محمودزاده وزیریقصر نیکان 4489

مراقبت و زیبایی13پالک .کوچه یاس چهار .خیابان افشین یا باهنر .چهاردانگه55277087سولماز امیر اصالنیرز سیاه 4490

هنرهای تجسمی ط دوم16م ولی عصر پشت سینما قدس ک مینو پالک 55342208ریحانه استادحسینیآوای یاس4491

هنرهای نمایشی ط دوم16م ولی عصر پشت سینما قدس ک مینو پالک 55342208ریحانه استادحسینیآوای یاس4492

86037805میالد علیرضاییپایوران4493
 طبقه 39خ سپند پالک  (ویال)کریمخان زند خ استاد نجات الهی جنوبی 

همکف
اموراداری

86037805میالد علیرضاییپایوران4494
 طبقه 39خ سپند پالک  (ویال)کریمخان زند خ استاد نجات الهی جنوبی 

همکف
امور مالی و بازرگانی

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 1 ط 3 واحد69تهران خ باقرخان نبش خ فرزین ساختمان یکتا پ66566813آفاق امیریانهنر ابریشمی4495
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65250414گلی حسین پور'ترنم خیال4496
-4طبقه -مجتمع صادقیانی -کوچه رودکی-شهریار چهارراه مخابرات

24واحد
هنرهای تجسمی

مراقبت و زیبایی1 واحد23خ میرداماد رودبارغربی جنوبی ک کاووسی پ22279535معصومه سعادتی کرکجبانو سعادتی4497

امور مالی و بازرگانی10 واحد 2طبقه -  شهرک صدف مجتمع تجاری زیتون 3 فاز 65573175فاطمه کریمیکیمیا تدبیر4498

مدیریت صنایع5 واحد19 صادقیه بلوار شهدای صادقیه خ شهید عباسعلی عابدزاده پالک 44284207نرگس فوالدلوفرصت امروز 4499

امور مالی و بازرگانی5 واحد19 صادقیه بلوار شهدای صادقیه خ شهید عباسعلی عابدزاده پالک 44284207نرگس فوالدلوفرصت امروز 4500

صنایع پوشاک1 واحد85 پ5اسالمشهر قایمیه ک 56479474زهرا ایران نژادسرای مهدیس4501

مراقبت و زیبایی4واحد-ط اول-25پ-37خ -یوسف اباد88555381زهرا نیک الهامنیک الهام4502

26910152زهرا دولت خواه پیشخانیبانو دولتخواه4503
،مجتمع نارین،ورودی 2،خ فرزاد،پ(کاج)مجیدیه شمالی،خ شهید ضابطی

،واحد غربی4شمالی،طبقه 
مراقبت و زیبایی

22096916مصطفی بیاتخوش هنر4504
 متری 18- بلوارپاک نژاد - پایین تر از چهارراه سرو - سعادت آباد 

4 واحد 86پ - مطهری 
هنرهای نمایشی

مراقبت و زیبایی1641 متری طالقانی شرقی پ 24شهرری باقرشهر خ 55220524زهرا حبیب زاده اقکندگیسو آرا4505

حمل ونقل3 تهران خیابان شریعتی، خیابان گل نبی، خیابان ساسانی پور، پالک 22603667غالمرضا عبدیهیرسا4506

اموراداری239 متری باهنر پ18آیت اله کاشانی ابتدای جنت آباد جنوبی 44892653لیال قاسمیگات4507

خدمات آموزشی239 متری باهنر پ18آیت اله کاشانی ابتدای جنت آباد جنوبی 44892653لیال قاسمیگات4508

گردشگری239 متری باهنر پ18آیت اله کاشانی ابتدای جنت آباد جنوبی 44892653لیال قاسمیگات4509

9184233390جالل دهقاندهقان4510
مالرد خیابان دکتر حسابی  بین خیابان شریفی وخیابان  کاشانی جنب 

نانوایی
فناوری اطالعات

مراقبت و زیبایی4 واحد7چهارراه پاسداران ابتدای خیابان دولت کوچه نوباوه پالک 22791906لیال حیدریسرای لیلی4511
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مراقبت و زیبایی139میدان اوین خ ماهوچی خ کچویی پ26707079نجمیه نادرینجمه آرا4512

مراقبت و زیبایی1 واحد 258پ(208)خ شادآلویی خ ادیب77330615ناهید عباس پورکلبه برفی4513

مراقبت و زیبایی زنگاول443مجیدیه شمالی استاد حسن بنا نرسیده بچهارراه مجیدیه پ26327363سمانه سادات حسینیسحرگل4514

مراقبت و زیبایی6 واحد4 ط26دروس بلوارشهرزاد خیابان هدایت غربی پالک 22764052فاطمه متقیبانو متقی4515

22381852الدن نصرتادوانیطالیه آرا4516
 84سعادت آباد باالتر از میدان شهید تهرانی مقدم ساختمان میالد کاج پ

313 واحد3ط 
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی4شهرری دولت آباد فلکه اول خ دهخدا ساختمان رز ط33755950نرگس عضائیسایه روشن4517

مراقبت و زیبایی452پالک - جنب آزمایشگاه مارلیک - خ دکتر حسابی - مارلیک 2165176214زینب جمالی وردوقسرای آسا4518

امور مالی و بازرگانی201 ط دوم واحد 122تهران مفتح جنوبی ابتدای سمیه پ 86071209پری کریمیآتیه اندیش همت4519

فناوری اطالعات4 واحد18خ کارگرشمالی خ فرصت شیرازی پ66568158مهری جوزی پورافق سبز4520

44965570نرگس مصیبیالماس زیبایی4521
 ساختمان آریا ط 7تهران فلکه دوم صادقیه بلوار فردوس خ ولیعصر نبش 

2 پ3اول واحد
مراقبت و زیبایی

امور مالی و بازرگانی663نسیم شهر خ امام روبه روی پایگاه بسیج پ 56771094سمیه علیزادهپردازش هوشمند4522

فناوری اطالعات663نسیم شهر خ امام روبه روی پایگاه بسیج پ 56771094سمیه علیزادهپردازش هوشمند4523

گردشگری663نسیم شهر خ امام روبه روی پایگاه بسیج پ 56771094سمیه علیزادهپردازش هوشمند4524

امور مالی و بازرگانی16نازی آباد خ اکبرمشهدی خ خدایاری پ 55302325حمیده منصوریرایان مهر 4525

فناوری اطالعات16نازی آباد خ اکبرمشهدی خ خدایاری پ 55302325حمیده منصوریرایان مهر 4526

گردشگری16نازی آباد خ اکبرمشهدی خ خدایاری پ 55302325حمیده منصوریرایان مهر 4527

مراقبت و زیباییساختمان افرا ط اول9اندیشه فاز یک ارغوان 65520523فائزه ابن رسول صنعتیقصر آرامیس4528

فناوری اطالعات طبقه اول شرقی52 خ پایدارفرد نبش ک لنکران پ2پاسداران بوستان 9122471339فاطمه عامری فردنصراندیجویندگان فناوری4529

مراقبت و زیبایی19بلوار اصلی شهرک اکباتان ک حسینخانی پ44633534پروین فقیهی محمدیهنر طالیی 4530

صنایع غذایی37 ط سوم واحد3خ شریعتی حسینیه ارشاد بن بست ارشادپ9122155978احسانه بیگی ساکیبیگی4531

خدمات تغذیه ای37 ط سوم واحد3خ شریعتی حسینیه ارشاد بن بست ارشادپ9122155978احسانه بیگی ساکیبیگی4532



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

مراقبت و زیبایی1 ط2کاشانک خ شهیداکبرصبوری خ نهم شرقی پ9122780174عابده رئیسیشادی نوین4533

مراقبت و زیبایی4 طبقه سوم واحد26پاسداران نیستان سوم بلوار شهرزاد خیابان هدایت پ22776187ملک تاج اله فر2بانونگین تاج4534

9124441376محمد عرشیانپیام دیدبان4535
 441میدان فاطمی فلسطین شمالی نبش کوچه راد ساختمان عرفان پالک

19و احد 
الکترونیک

9124441376محمد عرشیانپیام دیدبان4536
 441میدان فاطمی فلسطین شمالی نبش کوچه راد ساختمان عرفان پالک

19و احد 
برق

مراقبت و زیبایی11بوستان -1نبش گلبرگ -خیا بان خامنه ای-قرچک 3619439خدیجه نصیریتیاسان4537

مراقبت و زیبایی402 و 4سعادت آباد چهارراه سرو خ بخشایش ک قائم پالک 22099154زهرا خالقیقصربلورین4538

برق4پالک - کوچه ذاکری - فلسطین جنوبی - بلوار کشاورز 88919351علی اکبر ایلخانیاتجادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکنندگان وسایل الکترونیکی4539

حمل و نقل زمینی4پالک - کوچه ذاکری - فلسطین جنوبی - بلوار کشاورز 88919351علی اکبر ایلخانیاتجادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکنندگان وسایل الکترونیکی4540

مراقبت و زیبایی407خ ولنجک  نبش  خ هجدهم  طبقه چهاردهم واحد22424532شاهده شریفیشاهده4541

66573208سمیه صائمیصورتگر ماه4542
- 2طبقه - 42پالک  - (گلبار سابق )ابتدای خیابان امیرلو - میدان توحید 

6واحد 
مراقبت و زیبایی

88315359معصومه ملکیبانوملکی4543
میدان ولیعصر ابتدای خیابان کریم خان زند نرسیده به چهارراه حافظ جنب 

داروخانه شبانه روزی ساختمان علی پ
مراقبت و زیبایی

صنایع چرم، پوست، خز5خ سعدی شمالی ک جابرزاده پاساژشرکا ط دوم واحد33988027حسن سهرابی اطهردیاکو4544

خدمات آموزشی1 ط2خ لواسانی خ حسینی نبش متقیان پ9122855021میترا یزدان پناهواالنگار4545

صنایع پوشاک1 ط2خ لواسانی خ حسینی نبش متقیان پ9122855021میترا یزدان پناهواالنگار4546

مراقبت و زیبایی1 ط2خ لواسانی خ حسینی نبش متقیان پ9122855021میترا یزدان پناهواالنگار4547

صنایع پوشاک1 ط 41م رسالت خ فرجام خ شهید محمد باقری ک تاجیک نژاد پ 77458339طاهره ارکاکنگاره گل4548



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

صنایع غذایی4 واحد 14شهران روبروی فرهنگسرای معرفت پالک 44312669مهشید صفی خانیفرشتگان امید4549

خدمات آموزشی4 واحد 14شهران روبروی فرهنگسرای معرفت پالک 44312669مهشید صفی خانیفرشتگان امید4550

گردشگری4 واحد 14شهران روبروی فرهنگسرای معرفت پالک 44312669مهشید صفی خانیفرشتگان امید4551

خدمات تغذیه ای4 واحد 14شهران روبروی فرهنگسرای معرفت پالک 44312669مهشید صفی خانیفرشتگان امید4552

44210207سحر مرادیکلبه کیانا4553
طبقه  - 1190پالک -ربروی فروشگاه سامسونگ-صادقیه ابتدای ستارخان

2واحد  - 1
مراقبت و زیبایی

الکترونیک۷۰خیابان قصرالدشت بعداز چهارراه مرتضوی نبش کوچه موسوی پالک 66876761امیررضا قوامیان2امیران 4554

فناوری ارتباطات۷۰خیابان قصرالدشت بعداز چهارراه مرتضوی نبش کوچه موسوی پالک 66876761امیررضا قوامیان2امیران 4555

مدیریت صنایع۷۰خیابان قصرالدشت بعداز چهارراه مرتضوی نبش کوچه موسوی پالک 66876761امیررضا قوامیان2امیران 4556

صنایع غذایی۷۰خیابان قصرالدشت بعداز چهارراه مرتضوی نبش کوچه موسوی پالک 66876761امیررضا قوامیان2امیران 4557

هنرهای تجسمی۷۰خیابان قصرالدشت بعداز چهارراه مرتضوی نبش کوچه موسوی پالک 66876761امیررضا قوامیان2امیران 4558

هنرهای نمایشی۷۰خیابان قصرالدشت بعداز چهارراه مرتضوی نبش کوچه موسوی پالک 66876761امیررضا قوامیان2امیران 4559

فناوری نانو۷۰خیابان قصرالدشت بعداز چهارراه مرتضوی نبش کوچه موسوی پالک 66876761امیررضا قوامیان2امیران 4560

فناوری نرم و فرهنگی۷۰خیابان قصرالدشت بعداز چهارراه مرتضوی نبش کوچه موسوی پالک 66876761امیررضا قوامیان2امیران 4561

صنعت ورزش۷۰خیابان قصرالدشت بعداز چهارراه مرتضوی نبش کوچه موسوی پالک 66876761امیررضا قوامیان2امیران 4562

خدمات تغذیه ای۷۰خیابان قصرالدشت بعداز چهارراه مرتضوی نبش کوچه موسوی پالک 66876761امیررضا قوامیان2امیران 4563



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

گیاهان دارویی و داروهای گیاهی۷۰خیابان قصرالدشت بعداز چهارراه مرتضوی نبش کوچه موسوی پالک 66876761امیررضا قوامیان2امیران 4564

36679230سید محمد غیوریغیوری4565
جاده ورامین روستای کریم آبادتهرانچی خیابان شهید 18شهرری کیلومتر

1معصوم پالک14غیوری کوچه 
(بافت)صنایع دستی 

36679230سید محمد غیوریغیوری4566
جاده ورامین روستای کریم آبادتهرانچی خیابان شهید 18شهرری کیلومتر

1معصوم پالک14غیوری کوچه 
طال و جواهرسازی

36679230سید محمد غیوریغیوری4567
جاده ورامین روستای کریم آبادتهرانچی خیابان شهید 18شهرری کیلومتر

1معصوم پالک14غیوری کوچه 
صنایع پوشاک

36679230سید محمد غیوریغیوری4568
جاده ورامین روستای کریم آبادتهرانچی خیابان شهید 18شهرری کیلومتر

1معصوم پالک14غیوری کوچه 
فرش

1250374علیرضا پیروانمنشور عدالت4569
- جنب دانشکده هنر- ابتدای فلسطین جنوبی- میدان فلسطین- تهران

502 واحد 5 ط 372پالک 
خدمات آموزشی

66177321ریحانه محمدی سیفآرمان روشن4570
-1369پالک -جنب بانک مهر ایران-ابتدای کارگرشمالی-میدان انقالب

2واحد2طبقه
خدمات آموزشی

66177321ریحانه محمدی سیفآرمان روشن4571
-1369پالک -جنب بانک مهر ایران-ابتدای کارگرشمالی-میدان انقالب

2واحد2طبقه
فناوری اطالعات

66177321ریحانه محمدی سیفآرمان روشن4572
-1369پالک -جنب بانک مهر ایران-ابتدای کارگرشمالی-میدان انقالب

2واحد2طبقه
گردشگری

مراقبت و زیبایی420پ - ساختمان پزشکان-ابتدای مجیدیه جنوبی- بزرگراه رسالت22501387محبوبه برزین پورالماس نو4573

مراقبت و زیبایی26پالک ,نبش کوچه پرتوی,خ سرگرد محبی,خ ایران جنوبی9123938426راشین حمیدیخوش نگار 4574

صنایع پوشاک56متری مطهری کوچه کوشش پالک۱۴کهنز خیابان-شهریار65292965مریم ایروانی مجدایروانی مجد4575

مراقبت و زیبایی100سیزده آبان بلواراصلی جنب تقی بیگی پ55526913سمیرا درخشکلبه پرستو4576

77208893سیما فراهانیزرین نگاران4577
- 541پالک - جنب فروشگاه جانبو- خیابان دردشت شمالی - نارمک 

3واحد 
مراقبت و زیبایی



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

گردشگری2 ط 1314 شهریور پ17م شهدا خ 55975142مرتضی احسانیآموزندگان دانش4578

(امور دامی و آبزیان)کشاورزی پاکدشت جمال اباد ابتدای سعد ابادکانال اب شرقی جنب باغ فروزان36022710امیر  قشقائی جعفری2پیشرو4579

(زراعی- باغی )کشاورزی پاکدشت جمال اباد ابتدای سعد ابادکانال اب شرقی جنب باغ فروزان36022710امیر  قشقائی جعفری2پیشرو4580

بهداشت و ایمنیپاکدشت جمال اباد ابتدای سعد ابادکانال اب شرقی جنب باغ فروزان36022710امیر  قشقائی جعفری2پیشرو4581

فناوری سالمت، طب ایرانی و گیاهان داروییپاکدشت جمال اباد ابتدای سعد ابادکانال اب شرقی جنب باغ فروزان36022710امیر  قشقائی جعفری2پیشرو4582

امور شیالت و آبزی پروریپاکدشت جمال اباد ابتدای سعد ابادکانال اب شرقی جنب باغ فروزان36022710امیر  قشقائی جعفری2پیشرو4583

امور باغیپاکدشت جمال اباد ابتدای سعد ابادکانال اب شرقی جنب باغ فروزان36022710امیر  قشقائی جعفری2پیشرو4584

امور زراعیپاکدشت جمال اباد ابتدای سعد ابادکانال اب شرقی جنب باغ فروزان36022710امیر  قشقائی جعفری2پیشرو4585

گیاهان دارویی و داروهای گیاهیپاکدشت جمال اباد ابتدای سعد ابادکانال اب شرقی جنب باغ فروزان36022710امیر  قشقائی جعفری2پیشرو4586

مراقبت و زیبایی8نعمت آبادطالقانی خ کوه بریان ب55881572ژیال پورمحبت یونجالیژینوس پایتخت4587

مراقبت و زیبایی31خ دولت خ یارمحمدی بین کوچه شبنم و جالینوس پ22587844بهناز سمیعیسایدا4588

44293883فاطمه سلطانیهمیار کارا4589
- ابتدای کوچه کوهدشت -سازمان آب شرقی -خیابان اشرفی اصفهانی

4ط7واحد14پ
خدمات آموزشی

66693701فرح ناز اسدالهیزیبا نقش 4590
مهرابادجنوبی خ شمشیری خ دانشگاه هوایی شمالی روبروی دانشگاه 

215هوایی شهید ستاری ساختمان افرا ط اول پ
مراقبت و زیبایی

88566841نسرین کوششقصرکژال4591
 5 ط74 خزرافشان شمالی جنب بانک دی ساختمان 4شهرک غرب فاز

9واحد
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی4ط 34اقدسیه روبروی مسجدامام صادق پ26451904رعنا قنبری جندابهبانورعنا4592

بهداشت و ایمنی3 طبقه24پالک  (شیرین)بهارشیرازخ بهارشیراز خ شهیدحسام زاده حجازی 77517040اکرم نظریفروغ ایرانیان4593



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

صنایع پوشاک3 واحد3پاکدشت خیابان شهید خانمحمدی مجتمع ایرانیان ط 36359915گوهر خوشدلبانوان نمونه4594

22077683الهام حشمتیبانو حشمتی4595
-12نبش کوچه-خیابان مجد-سرو شرقی-میدان کاج-سعادت آباد

13واحد-5طبقه-10پالک
مراقبت و زیبایی

صنایع غذایی طبقه سوم250 متری مخبری پالک 35جنت آباد باالتر از 44482173ندا جدیعطر نارنج 4596

خدمات تغذیه ای طبقه سوم250 متری مخبری پالک 35جنت آباد باالتر از 44482173ندا جدیعطر نارنج 4597

صنایع پوشاک۲٣۲بلوار پروین میدان پروین بین ضرغامى وحسنلو پالک 77298548آذر عابدی نژادهنرمرضیه4598

مراقبت و زیبایی2 واحد2 ط13قیطریه خ سبحانی شرقی پ26458190فرح ناز ابراهیمیقصربارانا4599

مراقبت و زیبایی طبقه زیرزمین26پالک 7جنت ابادشمالی گلزارغربی بهارستان 44856175فیروزه لک کمریفرانه4600

مراقبت و زیبایی5الهیه خ خزر بن بست کیوان پ9113255991آذر خرسندی آملی2ماه پیشونی4601

امور مالی و بازرگانی4 واحد 2  ط 296 خیابان بهبودی پالک 66553659محمد حیدریایرانمهر4602

فناوری اطالعات4 واحد 2  ط 296 خیابان بهبودی پالک 66553659محمد حیدریایرانمهر4603

گردشگری4 واحد 2  ط 296 خیابان بهبودی پالک 66553659محمد حیدریایرانمهر4604

امور مالی و بازرگانی7پالک - کوچه ی  امینی.میدان امام 36251554امینه مهرآذرنقش علم4605

فناوری اطالعات7پالک - کوچه ی  امینی.میدان امام 36251554امینه مهرآذرنقش علم4606

55929553وحید فریدانیاطالعات گستر4607
 متری جنب بانک پاسارگاد ساختمان سیاری طبقه 24میدان شهرری خ 

6 و 5سوم واحد 
فناوری اطالعات

55929553وحید فریدانیاطالعات گستر4608
 متری جنب بانک پاسارگاد ساختمان سیاری طبقه 24میدان شهرری خ 

6 و 5سوم واحد 
گردشگری

86013632فاطمه پور موسی عربانیپورموسی4609
 جنوب غربی ۴ طبقه ۱٦۹کوی نصر گیشا ونبش خیابان بیستم  پالک 

۲۰واحد 
خدمات آموزشی

86013632فاطمه پور موسی عربانیپورموسی4610
 جنوب غربی ۴ طبقه ۱٦۹کوی نصر گیشا ونبش خیابان بیستم  پالک 

۲۰واحد 
صنایع پوشاک

86013632فاطمه پور موسی عربانیپورموسی4611
 جنوب غربی ۴ طبقه ۱٦۹کوی نصر گیشا ونبش خیابان بیستم  پالک 

۲۰واحد 
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

امور مالی و بازرگانی20پالک -15/1کوچه -خ ابن سینا-خ یوسف آباد-تهران2184205111پگاه گرانمایه کاشانیپژوهش و آموزش همکاران سیستم4612



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

44249441ستاره جوهریستاره دی4613
خیابان جالل آل احمد بعد از پل آزمایش جنب بلوار جانبازان سرای محله 

(مرزداران شرقی)شهرک آزمایش 
(بافت)صنایع دستی 

44249441ستاره جوهریستاره دی4614
خیابان جالل آل احمد بعد از پل آزمایش جنب بلوار جانبازان سرای محله 

(مرزداران شرقی)شهرک آزمایش 
صنایع پوشاک

44249441ستاره جوهریستاره دی4615
خیابان جالل آل احمد بعد از پل آزمایش جنب بلوار جانبازان سرای محله 

(مرزداران شرقی)شهرک آزمایش 
هنرهای تجسمی

44249441ستاره جوهریستاره دی4616
خیابان جالل آل احمد بعد از پل آزمایش جنب بلوار جانبازان سرای محله 

(مرزداران شرقی)شهرک آزمایش 
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

مراقبت و زیبایی2 واحد160تهران شهران خ کوهسار نبش ادهمی پالک44321730نوریه مروتی شانجانیشهر ستاره ها 4617

صنایع غذایی4 طبقه4 واحد406نارمک خ شهید اخالقی خ رودباری پ77130007فاطمه احمدیشهرزاد خاتون4618

خدمات تغذیه ای4 طبقه4 واحد406نارمک خ شهید اخالقی خ رودباری پ77130007فاطمه احمدیشهرزاد خاتون4619

مراقبت و زیبایی4 واحد2زعفرانیه  خ آصف میدان آصف باالی بانک شهر طبقه 22423604سوسن ایرانیآویسا4620

طال و جواهرسازی3 واحد 7پالک - کوچه شریفی-خ بهروز- میدان مادر-میرداماد22262822فروزان اخوت عراقیگوهرنامدار4621

77715013محبوبه مرشدیبانوی مجلل 4622
طبقه .٣۹پالک.شرقی یا برادران قانع۱۴۲خیابان.فلکه اول تهرانپارس

۲همکف واحد
مراقبت و زیبایی

فناوری اطالعات530پالک - نواب جنوب-میدان جمهوری66573516محمد حسین عالئیفراگامان دانش4623

33378049لیال اسماعیلی فرمینوسا4624
شهرری میدان نماز ابتدای دیلمان شمالی جنب موسسه اعتباری کوثر ط 

فوقانی صندوق کارآفرینی امید
صنایع غذایی

33378049لیال اسماعیلی فرمینوسا4625
شهرری میدان نماز ابتدای دیلمان شمالی جنب موسسه اعتباری کوثر ط 

فوقانی صندوق کارآفرینی امید
گردشگری



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

33378049لیال اسماعیلی فرمینوسا4626
شهرری میدان نماز ابتدای دیلمان شمالی جنب موسسه اعتباری کوثر ط 

فوقانی صندوق کارآفرینی امید
خدمات تغذیه ای

هنرهای نمایشی۱پالک  (س)میدان نبوت،کوچه فاطمه الزهرا77941104سحاب تربتیطب و هنر سحاب4627

امور مالی و بازرگانی3 ط 35شهرری خ فداییان اسالم خ ش پیلغوش پ55922610بهرام آقاحسینیفرهیختگان ری4628

فناوری اطالعات3 ط 35شهرری خ فداییان اسالم خ ش پیلغوش پ55922610بهرام آقاحسینیفرهیختگان ری4629

گردشگری3 ط 35شهرری خ فداییان اسالم خ ش پیلغوش پ55922610بهرام آقاحسینیفرهیختگان ری4630

صنایع پوشاک طبقه اول38 متری ولیعصر کوچه دستغیب پالک 20شهرقدس خ 46811539فاطمه موسوی دالزیانیکیمیا مهر4631

فناوری اطالعاتسراسیاب مالرد بلوار رسول اکرم نرسیده به خ معلم65121948فاطمه سرهنگیقصر دانش4632

صنایع پوشاک3 طبقه 116 پالک 6شهریار شهرک وایین بلوار امام خمینی بعد از میالد 65312330سودابه فرید خمامیآروشا4633

صنایع پوشاک6 واحد12 تهرانسر خیابان هجدهم اصلی پالک 44506889فاطمه مالئیقصر آوا 4634

9122059741مهدی منوچهر زادهمنوچهر زاده4635
خیابان ولیعصر پایین تراز میدان ونک خیابان فوری یاهفتم پالک 

واحدیک طبقه اول٣
اموراداری

55967289فاطمه جان فزاصدف ری4636
شهرری ابتدای جاده قم روبروی پاساژ مهدی سمت چپ بازار موبایل 

201 واحد 2پدیده ط 
صنایع پوشاک

فناوری اطالعاتبلوار اصلی ساختمان شورا طبقه اول-رسنان-لواسان26557328الهه حاج آقاجانیمبتکران پاسارگاد4637

44636125علیرضا موحدی ناینیهنر کهن4638
 پالک 3 شاخه2 جنب پارکینگ ورودی 2 ورودی 12 بلوک 2 اکباتان فاز

 طبقه همکف267
بهداشت و ایمنی

44636125علیرضا موحدی ناینیهنر کهن4639
 پالک 3 شاخه2 جنب پارکینگ ورودی 2 ورودی 12 بلوک 2 اکباتان فاز

 طبقه همکف267
گیاهان دارویی و داروهای گیاهی

طال و جواهرسازی1واحد1ط7خ کریمخان خ عضدی ک هوربخت پ88809262محمد کشت دارزرین کیا4640

44271264حامد خرسندی نوشهریحامی پارسیان4641
پالک -خ سازمان آب-خ خسرو شمالی-خ ستارخان-فلکه دوم صادقیه

۵واحد -۲٣۲
امور مالی و بازرگانی



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

عمران3 طبقه 4 واحد215بزرکراه جالل آل احمد غرب پل آزمایش پ88278306حسن احمدیرایان سازه 4642

ساختمان3 طبقه 4 واحد215بزرکراه جالل آل احمد غرب پل آزمایش پ88278306حسن احمدیرایان سازه 4643

معماری3 طبقه 4 واحد215بزرکراه جالل آل احمد غرب پل آزمایش پ88278306حسن احمدیرایان سازه 4644

72350446حسن قادریانسرای امیر4645
بین حافظ و سعدی جنب - بلوار رسول اکرم - جاده مالرد - سرآسیاب 

روبروی بانک تجارت پالک- شیرینی جشنواره 
مراقبت و زیبایی

صنایع غذایی6واحد -4پ -55. خ-اسدآبادی. خ-یوسف آباد88061559مرجان سپهری رادمرجان آبی4646

خدمات تغذیه ای6واحد -4پ -55. خ-اسدآبادی. خ-یوسف آباد88061559مرجان سپهری رادمرجان آبی4647

33504891بانو فروتن 4648
ط ساختمان شاینا ۱٦ خ میدان شهدا خ مجاهدین اسالم ک رحیمی پالک 

٦ط دوم واحد 
مراقبت و زیبایی

2122008949زهرا جمشیدی دلجوبانو دلجو4649
شریعتی بین پل صدر وپل رومی جنب فروشگاه آدیداس طبقه باالی 

4 واحد3 ط1776درمانگاه پایتخت  پ
مراقبت و زیبایی

فرش482پالک -روبروی مخابرات دیالمه -خیابان ری -میدان قیام 33551618اعظم موسویفرش نگار4650

طال و جواهرسازی طبقه سوم260کریم  خان بین حافظ و آبان جنوبی پالک 88906142حبیب اله مزینانینشان طالیی4651

44278033سیما عالمینوآوران سالمت4652
، ۱۷تهران، اشرفی اصفهانی، باالتر از مرزداران، کوچه بی نظیر، پالک 

۱۰٣واحد 
بهداشت و ایمنی

مراقبت و زیبایی۱۵ شادآباد خیابان شهسواری کوچه نوری طبقه همکف  پالک 2166827278منیره پرایشبانو پیرایش 4653

22487816رادا احمدیرادا4654
بزرگراه ارتش نرسیده به چهار راه مینی سیتی نبش خیابان بهاران پالک 

33 3 واحد75
مراقبت و زیبایی

9121834807لیال ضرابیخرقه پوش4655
 99فلکه اول تهرانپارس خ گلبرگ خ رشید روبروی رستوران کندو پ

14سوم واحد3ساختمان امیرکبیر ط 
صنایع پوشاک

مراقبت و زیبایی6 ط اول واحد 418خ آیت چمن غربی پاساژ مرواریدپ 77950970نیره ابوالقاسمیبانو هنگامه4656



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

الکترونیک14 واحد 4 طبقه 1135تهران ضلع شمال شرقی میدان انقالب ساختمان 66980370عبدالمحمد حسنوند اندیشه سازان سلسله7489تعاونی 4657

برق14 واحد 4 طبقه 1135تهران ضلع شمال شرقی میدان انقالب ساختمان 66980370عبدالمحمد حسنوند اندیشه سازان سلسله7489تعاونی 4658

اموراداری14 واحد 4 طبقه 1135تهران ضلع شمال شرقی میدان انقالب ساختمان 66980370عبدالمحمد حسنوند اندیشه سازان سلسله7489تعاونی 4659

امور مالی و بازرگانی14 واحد 4 طبقه 1135تهران ضلع شمال شرقی میدان انقالب ساختمان 66980370عبدالمحمد حسنوند اندیشه سازان سلسله7489تعاونی 4660

فناوری اطالعات14 واحد 4 طبقه 1135تهران ضلع شمال شرقی میدان انقالب ساختمان 66980370عبدالمحمد حسنوند اندیشه سازان سلسله7489تعاونی 4661

44212179نسرین جعفریخاتون شهر 4662
تهران شهرک ژاندارمری بلوار مرزداران ما بین اریافر و ایثار جنب بانک 

138سامان پالک 
مراقبت و زیبایی

55917238اعظم السادات رفیعی پورهنرمندان راگا4663
 2شهرری ابتدای جاده قم روبروی پاساژ مهدی مجتمع اداری پدیده ط 

202واحد 
هنرهای تجسمی

55917238اعظم السادات رفیعی پورهنرمندان راگا4664
 2شهرری ابتدای جاده قم روبروی پاساژ مهدی مجتمع اداری پدیده ط 

202واحد 
هنرهای نمایشی

صنایع خودرو27، پ 2پارک فناوری پردیس، نوآوری 76250330بهاره علی اکبریآرین جهان4665

44992290غالمرضا عطارانبازاریابی ایرانیان4666
 7پالک-2 جاده مخصوص خ لطیف جباری کوچه آذر 19تهران کیلومتر 

طبقه زیر زمین
امور مالی و بازرگانی

فناوری ارتباطات طبقه اول18تهران خیابان ولیعصر چهارراه پارک وی کوچه آپادانا پالک 22056285حمید عالقه بندارتباط آسان4667

88453601مهتا رضائیبرتا بوته4668
- بن بست رخسانا- باالتر از چهار راه مطهری- خیابان شریعتی- تهران 

طبقه همکف غربی- پالک یک 
مراقبت و زیبایی

88453601مهتا رضائیبرتا بوته4669
- بن بست رخسانا- باالتر از چهار راه مطهری- خیابان شریعتی- تهران 

طبقه همکف غربی- پالک یک 
بهداشت و ایمنی

خدمات آموزشیطبقه دوم شرقی- 1پالک -بن بست رخسانا- باالتر از مطهری-شریعتی88453601بابک رادآرن4670

مراقبت و زیباییطبقه دوم شرقی- 1پالک -بن بست رخسانا- باالتر از مطهری-شریعتی88453601بابک رادآرن4671



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

بهداشت و ایمنیطبقه دوم شرقی- 1پالک -بن بست رخسانا- باالتر از مطهری-شریعتی88453601بابک رادآرن4672

گیاهان دارویی و داروهای گیاهیطبقه دوم شرقی- 1پالک -بن بست رخسانا- باالتر از مطهری-شریعتی88453601بابک رادآرن4673

77299721کوروش مؤیدی رادآوای کوروش4674
شرقی پالک ۱٦۲تهرانپارس بین چهارراه تیرانداز وفلکه دوم نبش کوچه

۵واحد۱۷۱
هنرهای نمایشی

مراقبت و زیبایی۴ ، پالک ٦۱خانی اباد نو ، میعاد جنوبی ، کوچه 55000982لیال ایادیشقایق آرا 4675

خدمات آموزشی طبقه سوم22 پ 4/21خیابان چهارم نیروهوایی کوچه 77427378سوسن شجاعی کاریزکیقاب هنر4676

(بافت)صنایع دستی  طبقه سوم22 پ 4/21خیابان چهارم نیروهوایی کوچه 77427378سوسن شجاعی کاریزکیقاب هنر4677

صنایع پوشاک طبقه سوم22 پ 4/21خیابان چهارم نیروهوایی کوچه 77427378سوسن شجاعی کاریزکیقاب هنر4678

فناوری اطالعات طبقه سوم22 پ 4/21خیابان چهارم نیروهوایی کوچه 77427378سوسن شجاعی کاریزکیقاب هنر4679

فرش طبقه سوم22 پ 4/21خیابان چهارم نیروهوایی کوچه 77427378سوسن شجاعی کاریزکیقاب هنر4680

امور زراعی طبقه سوم22 پ 4/21خیابان چهارم نیروهوایی کوچه 77427378سوسن شجاعی کاریزکیقاب هنر4681

جوشکاری و بازرسی جوش، مجتمع پرتو82خیابان کارگر شمالی، خیابان شکراله، پالک 42269امیر محمد برهان آزادحفاظت پرتوها4682

بهداشت و ایمنی، مجتمع پرتو82خیابان کارگر شمالی، خیابان شکراله، پالک 42269امیر محمد برهان آزادحفاظت پرتوها4683

فناوری ارتباطات۱۹ واحد ٦میدان ولی عصر ضلع جنوب شرقی مرکز تجارت ایرانیان طبقه 86034081حسین عبدیکار و فرهنگ4684

فناوری اطالعات۱۹ واحد ٦میدان ولی عصر ضلع جنوب شرقی مرکز تجارت ایرانیان طبقه 86034081حسین عبدیکار و فرهنگ4685

مراقبت و زیبایی30پاسداران اقدسیه آجودانیه کوچه سپهری پ 22281653بیتا برومندانوانیا4686

مراقبت و زیبایی4 طبقه دوم واحد8تهران خیابان مرزداران کوچه بهار آزادی پالک 44271902نیلوفر نکولعل آزادنیلوفرستان 4687



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

22328474سارا تقی زاده واحدسیمای سفید4688
طبقه 162متری دوم شهیدمنصوری پ 16رسالت مجیدیه شمالی 

جنوبی10واحد4
مراقبت و زیبایی

امور مالی و بازرگانیپردیس خیابان نیایش پاساژ مروار ید76270616آزاده شاه رخ آبادیعصر ابتکار4689

فناوری اطالعاتپردیس خیابان نیایش پاساژ مروار ید76270616آزاده شاه رخ آبادیعصر ابتکار4690

فرشپردیس خیابان نیایش پاساژ مروار ید76270616آزاده شاه رخ آبادیعصر ابتکار4691

صنایع پوشاک67 پالگ 13اسالمشهر باغ فیض کوچه 56363826فرشته دم ثنادم ثنا 4692

77735470فریبا فریدزرین آرا4693
 1 طبقه 79راه رشید پالک4بهد از -گلبرگ شرقی-فلکه اول تهرانپارس

4واحد 
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی28پالک - الدن شمالی - خیابان خاموشی - هفت حوض - نارمک 77957854شروین فتحیکلبه آرامش4694

مکانیک11پ. ک صنوبر . خ گلستان . سعید آباد . جاجرود 76201515پیام قدرداندرسا نگین 4695

طال و جواهرسازی11پ. ک صنوبر . خ گلستان . سعید آباد . جاجرود 76201515پیام قدرداندرسا نگین 4696

مراقبت و زیبایی109پ -خ آزادگان،بعد از خ بهشتی.نصیرآباد.باغستان65956963فاطمه  اسمعیل پورزمرد سبز4697

فناوری اطالعاتفردوسیه عبدآباد روبه رومسجدالمهدی طبقه دوم بانک شباهنگ65464652فرزانه نوروزیسخنوران پایا4698

22561817محمدابراهیم مداحیهنرزندگی معاصر4699
واحد . 294پالک. باالی بانک ملی. چهارراه قنات. خیابان شهید کالهدوز

6طبقه . 12
خدمات آموزشی

2166128231علی اکبر صوفیان نیستانیهدف روشن4700
تهران میدان انقالب کارگر جنوبی لبافی نژاد غربی نبش کوچه سیمین 

 طبقه اول1پالک 
امور مالی و بازرگانی

2166128231علی اکبر صوفیان نیستانیهدف روشن4701
تهران میدان انقالب کارگر جنوبی لبافی نژاد غربی نبش کوچه سیمین 

 طبقه اول1پالک 
خدمات آموزشی

2166128231علی اکبر صوفیان نیستانیهدف روشن4702
تهران میدان انقالب کارگر جنوبی لبافی نژاد غربی نبش کوچه سیمین 

 طبقه اول1پالک 
فناوری اطالعات

2166128231علی اکبر صوفیان نیستانیهدف روشن4703
تهران میدان انقالب کارگر جنوبی لبافی نژاد غربی نبش کوچه سیمین 

 طبقه اول1پالک 
گردشگری

2166128231علی اکبر صوفیان نیستانیهدف روشن4704
تهران میدان انقالب کارگر جنوبی لبافی نژاد غربی نبش کوچه سیمین 

 طبقه اول1پالک 
بهداشت و ایمنی

2166128231علی اکبر صوفیان نیستانیهدف روشن4705
تهران میدان انقالب کارگر جنوبی لبافی نژاد غربی نبش کوچه سیمین 

 طبقه اول1پالک 
گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
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بهداشت و ایمنی2 ط85  پ2روبروی کوثر 2 ط 85تهران میدان توحید خ ستارخان پ 66422719سید شاهو حسینیسپهر سالمت 4706

66742397بیژن مایه دارینیک گام 4707
 4 تیر انتهای کوچه ملک پور پ30میدان امام خمینی خ امام خمینی خ 

سرای محله فردوسی
صنایع چرم، پوست، خز

گردشگری259 فروردین نبش خ شهید نظری پ 12خ انقالب خ 66467589فرح وش دالوری عدالتافق فردا4708

65519554سمیه  بیگدلی پامچال زنجان4709
ساختمان امارات - بن بست جهان آرا - ارغوان چهارم -  اندیشه 1فاز

5طدوم واحد 
مراقبت و زیبایی

اموراداری4 ط همکف واحد 23  خ نامجو ک شیرازی ک محتشمی پ 77525785حسین یوسفیشهدای مد آباد4710

امور مالی و بازرگانی4 ط همکف واحد 23  خ نامجو ک شیرازی ک محتشمی پ 77525785حسین یوسفیشهدای مد آباد4711

فناوری اطالعات4 ط همکف واحد 23  خ نامجو ک شیرازی ک محتشمی پ 77525785حسین یوسفیشهدای مد آباد4712

امور مالی و بازرگانی زنگ۲یابان رودکى بعد از بوستان سعدى نبش اعتبارزاده پالک 66839355حمیده اکبریآیین خرد 4713

خدمات آموزشی زنگ۲یابان رودکى بعد از بوستان سعدى نبش اعتبارزاده پالک 66839355حمیده اکبریآیین خرد 4714

گردشگری زنگ۲یابان رودکى بعد از بوستان سعدى نبش اعتبارزاده پالک 66839355حمیده اکبریآیین خرد 4715

هتلداری زنگ۲یابان رودکى بعد از بوستان سعدى نبش اعتبارزاده پالک 66839355حمیده اکبریآیین خرد 4716

اموراداری9 واحد 80میدان انقالب ضلع جنوبی غربی ساختمان 66906861پویان پیامیبارمان ایران4717

خدمات آموزشی9 واحد 80میدان انقالب ضلع جنوبی غربی ساختمان 66906861پویان پیامیبارمان ایران4718

فناوری اطالعات9 واحد 80میدان انقالب ضلع جنوبی غربی ساختمان 66906861پویان پیامیبارمان ایران4719

خدمات آموزشی طبقه اول372جردن خیابان ظفر پالک88191766مهدی محمدی حسنکلوافق کاسپین4720

مراقبت و زیبایی2 واحد 74بلوارچمران خ پروین اعتصامی بلوک 3پرند فاز56734115زهرا هاتفی فارمدموژان آرا4721
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صنایع پوشاک5 طبقه دوم واحد9 سعادت آباد بلوار فرهنگ پالک 88569620مریم خرمشاهیخرمشاهی4722

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 5 طبقه دوم واحد9 سعادت آباد بلوار فرهنگ پالک 88569620مریم خرمشاهیخرمشاهی4723

الکترونیک8ک خیام پ  (سمت چپ خیابان)خ شریعتی شمالی بعداز پل سیدخندان 88739205سعید زمانیهمراه نوین4724

فناوری ارتباطات8ک خیام پ  (سمت چپ خیابان)خ شریعتی شمالی بعداز پل سیدخندان 88739205سعید زمانیهمراه نوین4725

فناوری اطالعات8ک خیام پ  (سمت چپ خیابان)خ شریعتی شمالی بعداز پل سیدخندان 88739205سعید زمانیهمراه نوین4726

صنایع پوشاکسرای جانبازان76295800روح انگیز لیتیانسیه بانو4727

مراقبت و زیبایی3 ط88ضلع جنوب غربی پل سیدخندان خ میرمطهری جنوبی  پ 9128600296امیر مؤمنیمومنی4728

صنایع غذایی1 ط 10خ ولیعصر باالتراززرتشت ک پزشک پور پ 88928678ساناز مینائی2موسسه فرهنگی هنری پویاسازان سانازسانیا 4729

خدمات تغذیه ای1 ط 10خ ولیعصر باالتراززرتشت ک پزشک پور پ 88928678ساناز مینائی2موسسه فرهنگی هنری پویاسازان سانازسانیا 4730

مراقبت و زیبایی1 واحد2 بلوار مرزداران روبروی شهرک آزمایش  خ یاس خ اول پالک 44279324لی لی پولکی تبارابریشم آرا4731

66932692زهره نژادجانانهزهره آرا 4732
خیابان مالعلی . خیابان گلشن جنوبی. خیابان جمهوری. میدان جمهوری

19شرقی کوچه خانزاده پالک 
مراقبت و زیبایی

56321375بتول مرادی راستگویانزبردست4733
-2کوچه شقایق-میدان کاملیا-نرسیده به فلکه دوم-گلستان-نسیم شهر

86پالک 
صنایع پوشاک

مراقبت و زیبایی6واحد240 پ5پاسداران گلستان 26652250پریسا روستائیقصر جانان4734

هنرهای تجسمی50تهران خیابان دماوند خیابان بالل حبشی بعدازچهارراه حافظ پالک 77431736سمیه زعیمیخورشید مهربان4735

9128099062سهیال دولت خواهنگین سبا4736
میدان فرخی یزدی کوچه (8نگارستان)پاسداران خیابان شهید کشوری 

1 طبقه اول واحد6چهارم انتهای بن بست پالک 
مراقبت و زیبایی

صنایع پوشاکخ سوم شرقی جنب بیمه ط اول1اندیشه فاز 65535468ام حمیده صدیقبانو صدیق4737
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مراقبت و زیبایی۱٣ واحد۴ ط ۱٣٣پاسداران بوستان نهم پالک 22552670فرزانه غیائیفرزان دخت4738

مراقبت و زیباییطبقه دوم- ساختمان امور مشترکین - 20 و 18بین کوچه - باغ فیض56696458بهنام اله یاریکارن4739

66483721معصومه حسنیخانه مهندسی صنایع4740
، 1تهران، محله انقالب، خیابان شهید وحید نظری،بن بست فرزانه، پالک

4طبقه اول، واحد 
مدیریت صنایع

فناوری اطالعات شمالی37مطهری جنب بانک سپه شماره 86020390احمد حاج رضا جعفرآبادیبدخشان4741

88425971سناء مطیعی طالقانیصدف نقره ای4742
بین ک سوم و - متری دوم16-اثنی عشری- بزرگراه رسالت - مجیدیه 

1ط -58پ -چهارم باالی سوپرمارکت 
مراقبت و زیبایی

66887180منصوره جافرپورخوب چهره 4743
تهران خ دامپزشکی روبروی اداره ثبت اسناد نرسیده به یادگار امام نبش 

1 ط7کوچه نوربخش پالک
مراقبت و زیبایی

44046524مریم دلیلیسپید رنگ4744
 35 متری ولی عصر پالک 20تهران بلوار فردوس خیابان شهید تقدیری 

3 واحد1طبقه 
(چرم‘شیشه‘سنگ‘چاپ‘سفال‘فلز‘چوب)صنایع دستی

مراقبت و زیبایی طبقه سوم واحد پنجم311خانی اباد نو شهرک شریعتی خ شهید زلفی  پ55831273سارا مسیبیسپیده هنر 4745

صنایع پوشاک3 طبقه دوم واحد 412خ پیروزی خ نبرد شمالی نبش کوچه علیان پ 33091935فرشته صفری نسرانیصفری 4746

امور مالی و بازرگانی27  پ  6پاکدشت  بلوار رحیمی  خ ش کردبچه  مهستان 36350218مرضیه اسالمیحسابداران جوان4747

فناوری اطالعات27  پ  6پاکدشت  بلوار رحیمی  خ ش کردبچه  مهستان 36350218مرضیه اسالمیحسابداران جوان4748

اموراداری۹طبقه همکف واحد۱٣۲۹تهران،داودیه،خیابان دکتر شریعتی پالک22853959مجید رضائی شیرزادمعجزه گفتگو4749

گردشگری طبقه دوم419خ رودکی نرسیده به خ هاشمی پالک 9125258931بهزاد پورعبداله کیسمیسفیر آوید4750

مراقبت و زیبایی طبقه دوم419خ رودکی نرسیده به خ هاشمی پالک 9125258931بهزاد پورعبداله کیسمیسفیر آوید4751

عمران98 طبقه اول واحد4پرند میدان استقالل بلوک اف 56795964محمدرضا حبیبی نامیلهء2سینا رباط 4752

امور مالی و بازرگانی98 طبقه اول واحد4پرند میدان استقالل بلوک اف 56795964محمدرضا حبیبی نامیلهء2سینا رباط 4753

خدمات آموزشی98 طبقه اول واحد4پرند میدان استقالل بلوک اف 56795964محمدرضا حبیبی نامیلهء2سینا رباط 4754
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فناوری اطالعات98 طبقه اول واحد4پرند میدان استقالل بلوک اف 56795964محمدرضا حبیبی نامیلهء2سینا رباط 4755

هنرهای تجسمی98 طبقه اول واحد4پرند میدان استقالل بلوک اف 56795964محمدرضا حبیبی نامیلهء2سینا رباط 4756

بهداشت و ایمنی98 طبقه اول واحد4پرند میدان استقالل بلوک اف 56795964محمدرضا حبیبی نامیلهء2سینا رباط 4757

مراقبت و زیبایی ط اول روی پارکینگ3 واحد 6خ ولیعصر باالتر ازپارک وی خ خیام پ22668824نگار خیری اوروندقصرنارگیس4758

اموراداری2طبقه-46پالک-ابتدای کوچه شقایق-میدان ولیعصر88924635بشیر نجفیپادرا4759

فناوری اطالعات2طبقه-46پالک-ابتدای کوچه شقایق-میدان ولیعصر88924635بشیر نجفیپادرا4760

گردشگری2طبقه-46پالک-ابتدای کوچه شقایق-میدان ولیعصر88924635بشیر نجفیپادرا4761

9125269032زهرا خدادادیشیرینکده4762
تهران فلکه دوم صادقیه ابتدای بلوار فردوس شرق رویروی زمین اسکیت 

7 واحد42پالک 
صنایع غذایی

9125269032زهرا خدادادیشیرینکده4763
تهران فلکه دوم صادقیه ابتدای بلوار فردوس شرق رویروی زمین اسکیت 

7 واحد42پالک 
گردشگری

9125269032زهرا خدادادیشیرینکده4764
تهران فلکه دوم صادقیه ابتدای بلوار فردوس شرق رویروی زمین اسکیت 

7 واحد42پالک 
خدمات تغذیه ای

مراقبت و زیبایی81 پ1تهران شهرک غرب بلوار خوردین توحید 88075682راحله دهقانمهستان4765

65156794زهرا بشارت دهالماس نقره ای 4766
اندیشه نرسیده به سه راه اندیشه شهرک ایران زمین بلوار راغب بن بست 

 طبقه همکف14 پالک 24
مراقبت و زیبایی

66951188فاطمه هاشمیسروش ایرانیان 4767
جمهوری،ما بین چهارراه ولیعصر و چهارراه و شیخ هادی ساختمان پرنیان 

۷طبقه 
طال و جواهرسازی

مراقبت و زیباییبلوار ابوذر33180243لیدا بیاتیباران بهاری4768

52377765زهرا جمشیدیان هیویدیهنر بهین4769
اندیشه بلوارشهید دنیامال ی کوچه شهیدان  سیدعلی وسیدمحمود 1فاز

3یوسفی طبایی پالک 
صنایع پوشاک

66824401فاطمه اسودیایزد مهر4770
بهمن 22خیابان -پشت کارخانه شیر پاستوریزه میدان شادآباد-بزرگراه فتح 

2 ط20پ
فناوری اطالعات

مراقبت و زیبایی4پیروزی دهقان کالهدوز پ 3660562معصومه جاگیریخوشرو4771

22847320نیما خلیلی سادات لوفرهوش4772
واحد ۱۱۱۷خ شریعتی باالتر از حسینیه ارشاد روبروی بیمارستان مفید پالک

٣
تکنولوژی فرهنگی
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صنایع پوشاک22نیاوران خ پورابتهاج کاشانک خ گودرزی پ22805917طاهره معصومی مقدمگل نارون4773

صنایع خودرو653پالک .جنب پاسگاه قدوسی.بلوارقدوسی.ورامین36298465اسمعیل تاجیککار و کوشش4774

کنترل و ابزار دقیق653پالک .جنب پاسگاه قدوسی.بلوارقدوسی.ورامین36298465اسمعیل تاجیککار و کوشش4775

مکانیک653پالک .جنب پاسگاه قدوسی.بلوارقدوسی.ورامین36298465اسمعیل تاجیککار و کوشش4776

مراقبت و زیباییطبقه اول-23پالک -جنب جانبو-مالکی جنوبی-بلوار فردوس شرق88725847فرحناز اصالنیهنرفرح4777

اموراداریطبقه همکف۱۹میدان فاطمی خ جویبار ک نوربخش پالک 88854048سپیده ربیعیتاک4778

خدمات آموزشیطبقه همکف۱۹میدان فاطمی خ جویبار ک نوربخش پالک 88854048سپیده ربیعیتاک4779

فناوری ارتباطات۱۵،واحد۲۷میدان انقالب،کارگر جنوبی،کوچه مهدیزاده،پالک 66123661شاهین بهزادى رفیعگستره هنر4780

هنرهای نمایشی1واحد4ونک خ خدامی کوچه شهرزادپالک882127279مهدی بهروزالف4781

22885527شهال گل کارگل کار4782
خ شریعتی باالتر از سید خندان بلوار مجتبی باالترازسه راه کاویان 

2واحد26پالک
صنایع پوشاک

22885527شهال گل کارگل کار4783
خ شریعتی باالتر از سید خندان بلوار مجتبی باالترازسه راه کاویان 

2واحد26پالک
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

صنایع پوشاک۱واحد/٣پالک /خ نیروی انتظامی/خ عطار/میدان ونک 88884853زینب حیدریدفینه 4784

(دوختهای سنتی)صنایع دستی ۱واحد/٣پالک /خ نیروی انتظامی/خ عطار/میدان ونک 88884853زینب حیدریدفینه 4785

4786l88937482امید ملکمهارت های دریائی و بندری ایران
- کوچه دانش کیان - بین میدان ولیعصر و زرتشت - خیابان ولیعصر 

30پالک 
حمل و نقل دریایی

خدمات آموزشی10 واحد 24میدان فاطمی کوچه بهرام مصیری پالک 88938430رضا دیوبندیویژگان4787

فناوری اطالعات10 واحد 24میدان فاطمی کوچه بهرام مصیری پالک 88938430رضا دیوبندیویژگان4788
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اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

گردشگری10 واحد 24میدان فاطمی کوچه بهرام مصیری پالک 88938430رضا دیوبندیویژگان4789

22573157فهیمه خسرویقصرفهیمه4790
 طبقه دوم 29پاسداران خ پایدار فردنبش بوستان دهم ساختمان لیبرا پالک 

5واحد
مراقبت و زیبایی

صنایع پوشاک11واحد.طبقه سوم .6پالک.کوچه پروین.خیابان دکتر فاطمی غربی66937257رخسانا مدرکیانفروغ خورشید4791

9124043855سمیه باوندوندچالیبانوباوند4792
غربی نرسید هبه چهارراه دالوران سراج فرعی صاحب 196تهران پارس 

115 پ15زنگ1الزمان مجتمع پارس ط
مراقبت و زیبایی

44955776منیژه درکیبانو درکی4793
 14تهران بلوار فردوس شرقی خیابان ابراهیمی جنوبی ک شانزدهم پالک 

 طبقه دوم آ9واحد
صنایع پوشاک

44478381نوید فرح مرزیسایه خیال 4794
 طبقه 34تهران پونک بلوار همیال نبش خ پارک ساختمان مهسا پالک 

2اول واحد
هنرهای نمایشی

امور مالی و بازرگانی11 واحد 1 بلوک 1000ساختمان - نبش کوچه شقاقی-سیدخندان 22874449ندا خوانچه سپهرمدرسان سپهر4795

فناوری اطالعات11 واحد 1 بلوک 1000ساختمان - نبش کوچه شقاقی-سیدخندان 22874449ندا خوانچه سپهرمدرسان سپهر4796

صنایع پوشاکط همکف111متری امام سجادپ20شهرک رضویه 36644674سمیرا عبدالهیبانوعبدالهی4797

الکترونیک7 ، واحد 70سهروردی شمالی ، باالتر از بهشتی ، خیابان شهرتاش ، پالک 88518080یوسف کمالی زارعصنعت امن الکترونبک4798

برق7 ، واحد 70سهروردی شمالی ، باالتر از بهشتی ، خیابان شهرتاش ، پالک 88518080یوسف کمالی زارعصنعت امن الکترونبک4799

خدمات آموزشی٦۴میدان توحید خیابان توحید بعداز خیابان پرچم پالک 66569688مریم رکنیاکسیر سخن4800

فناوری اطالعات٦۴میدان توحید خیابان توحید بعداز خیابان پرچم پالک 66569688مریم رکنیاکسیر سخن4801

مراقبت و زیبایی1 متری ابوذر خ عیوض خانی کوچه کاظمی پ 20خ 55725837سرای ناهید4802
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22886433محمد محضریراد ایران 4803
خیابان شریعتى،ضلع شمال غربى پل سید خندان، نبش خیابان پیشداد و 

۱۷ واحد ۱میر مطهرى ، پالک 
امور مالی و بازرگانی

مدیریت صنایع2، واحد 143، پالک (روبه روی خیابان دائمی)تهران، خیابان فاطمی 41883900محمد حسین ذوالنوریانپیرا نوآوری4804

فناوری اطالعات2، واحد 143، پالک (روبه روی خیابان دائمی)تهران، خیابان فاطمی 41883900محمد حسین ذوالنوریانپیرا نوآوری4805

هنرهای نمایشی ط دوم180میدان رسالت نبش خ بابالو جنب فروشگاه کوروش پ 77808976آرین ندائی خانشیرندای پارس4806

65528305عصمت حسینی دستجردهتندیس شاپرک4807
واحد - طبقه اول - ساختمان آرامش - بلوار دنیامالی - فاز یک - اندیشه 

یک
مراقبت و زیبایی

اموراداری4 پالک4فاطمی هشت بهشت کوچه88994221الناز افتخاریراهبران توسعه4808

امور مالی و بازرگانی4 پالک4فاطمی هشت بهشت کوچه88994221الناز افتخاریراهبران توسعه4809

فناوری اطالعات4 پالک4فاطمی هشت بهشت کوچه88994221الناز افتخاریراهبران توسعه4810

88908518کیانوش کالنتریسالمت پایدار4811
میدان ولیعصر ابتدای بلوار کشاورز جنب ساندویچ هایدا ساختمان 

۱۸واحد۵طبقه۱۴
بهداشت و ایمنی

صنایع غذایی3ط اول واحد411بزرگراه رسالت نبش مجیدیه جنوبی پ9101853063الهام لرکیهورمهر4812

خدمات تغذیه ای3ط اول واحد411بزرگراه رسالت نبش مجیدیه جنوبی پ9101853063الهام لرکیهورمهر4813

22514314مهناز رضایی صادقنماهنگ4814
تهران، ضلع شمالی بزرگراه رسالت، بین خیابان شهید حسینی و استادحسن 

3، واحد 1129بنا، پالک 
هنرهای نمایشی

گردشگری2ط79دماوندخ زرکش خ کشاورزخ میرحسینی پ 77840363سیدمجید میرشفیعیبلوط سبز4815

هنرهای نمایشی2ط79دماوندخ زرکش خ کشاورزخ میرحسینی پ 77840363سیدمجید میرشفیعیبلوط سبز4816

(چرم‘شیشه‘سنگ‘چاپ‘سفال‘فلز‘چوب)صنایع دستی2ط79دماوندخ زرکش خ کشاورزخ میرحسینی پ 77840363سیدمجید میرشفیعیبلوط سبز4817

55529281اکرم برزولیانا آرا4818
نازی ایاد خ ش شهید اکبر مشهدی م پارس مجتمع تجاری پارس ط اول 

27پ 
مراقبت و زیبایی

مدیریت صنایع42خ شریعتی روبروی خ ملک خ باقری شبستری پ77636341فریبرز قاسمیآفاق صنعت4819
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اموراداری42خ شریعتی روبروی خ ملک خ باقری شبستری پ77636341فریبرز قاسمیآفاق صنعت4820

امور مالی و بازرگانی42خ شریعتی روبروی خ ملک خ باقری شبستری پ77636341فریبرز قاسمیآفاق صنعت4821

فناوری اطالعات42خ شریعتی روبروی خ ملک خ باقری شبستری پ77636341فریبرز قاسمیآفاق صنعت4822

گردشگری42خ شریعتی روبروی خ ملک خ باقری شبستری پ77636341فریبرز قاسمیآفاق صنعت4823

هتلداری42خ شریعتی روبروی خ ملک خ باقری شبستری پ77636341فریبرز قاسمیآفاق صنعت4824

88927970زهرا همتیفروغ فلق4825
پالک - کوچه رحمتی بهمبری - روبه روی سینما آفریقا- خیابان ولیعصر 

28
فناوری اطالعات

88927970زهرا همتیفروغ فلق4826
پالک - کوچه رحمتی بهمبری - روبه روی سینما آفریقا- خیابان ولیعصر 

28
گردشگری

66063718سیداحسان چاوشی طرزجانیشبیه سازان 4827
 446 خیابان آزادی روبروی دانشگاه شریف نبش کوچه گرانمایه پالک 

6واحد 
مکانیک

طال و جواهرسازی20 واحد 14بلوارمیردامادمیدان میرداماد خ شاه نظری پ 26407105صدیقه سادات طوسیگوهرآریان4828

26705600افسانه روحانیعلم وسالمت4829
بلوارمیرداماد نرسیده به خ شریعتی خ رودبار غربی نبش کوچه باغیانی پ 

2 واحد16
فناوری سالمت، طب ایرانی و گیاهان دارویی

امور مالی و بازرگانی2واحد27بلوک12پروژه مپسا زون4بهمن فاز22پرند بلوار56947916زلیخا لطفیدانش پایدار4830

فناوری اطالعات2واحد27بلوک12پروژه مپسا زون4بهمن فاز22پرند بلوار56947916زلیخا لطفیدانش پایدار4831

گردشگری2واحد27بلوک12پروژه مپسا زون4بهمن فاز22پرند بلوار56947916زلیخا لطفیدانش پایدار4832

77509202الهه مختاری اسفیدواجانیاندیشه علوی4833
طبقه - پالک- ایستگاه بهنام- خ مجاهدین اسالم- میدان شهدا

123همکف
فناوری اطالعات

برق8تهران خیابان ابوذر خیابان عیوض خانی میدان گلچین پالک 55778398عسگر رضوی کردکندیدانش رضوی4834
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اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

کنترل و ابزار دقیق8تهران خیابان ابوذر خیابان عیوض خانی میدان گلچین پالک 55778398عسگر رضوی کردکندیدانش رضوی4835

امور مالی و بازرگانی8تهران خیابان ابوذر خیابان عیوض خانی میدان گلچین پالک 55778398عسگر رضوی کردکندیدانش رضوی4836

گردشگری8تهران خیابان ابوذر خیابان عیوض خانی میدان گلچین پالک 55778398عسگر رضوی کردکندیدانش رضوی4837

معماری8تهران خیابان ابوذر خیابان عیوض خانی میدان گلچین پالک 55778398عسگر رضوی کردکندیدانش رضوی4838

خدمات آموزشی۴طبقه۲۲۷ساختمان۲۰بلوار مرزداران نبش اشرفی اصفهانی روبروی امالک 44270407سیاوش وزیریالفبای نوین4839

خدمات آموزشی طبقه دوم واحد شش469رودکی نرسیده به هاشمی پالک 66371290مجید تمدنمشاوران دانش4840

مراقبت و زیبایی3 طبقه اول واحد344 پالک 33تهران کوی نصر نبش خیابان 86111276آنا جعفرنژادتبسم آفتاب 4841

مراقبت و زیبایی1واحد-1ط-1پالک- کوچه نورگاه-خ آزادی-طرشت66081997مجتبی طهماسبی نورشهر مو4842

76290085علیرضا زحلیرادیس4843
فاز یک ،بلوار مالصدرا ،ابتدای خیابان ابن سینا مجتمع عالئی -پردیس

3طبقه اول واحد 
امور مالی و بازرگانی

76290085علیرضا زحلیرادیس4844
فاز یک ،بلوار مالصدرا ،ابتدای خیابان ابن سینا مجتمع عالئی -پردیس

3طبقه اول واحد 
فناوری اطالعات

76290085علیرضا زحلیرادیس4845
فاز یک ،بلوار مالصدرا ،ابتدای خیابان ابن سینا مجتمع عالئی -پردیس

3طبقه اول واحد 
گردشگری

الکترونیک5واحد۹میدان ولیعصر ساختمان ایرانیان طبقه 88930441طاهره مهماندوست صومعه سرائیفن آموز پایتخت4846

فناوری اطالعات5واحد۹میدان ولیعصر ساختمان ایرانیان طبقه 88930441طاهره مهماندوست صومعه سرائیفن آموز پایتخت4847

مراقبت و زیبایی8 واحد8 شهید داود اسکندرزاده پ11کاشانی خیابان اباذر گلستان 44012314فاطمه نوروزیتاج درخشان 4848

44953445مریم سیدثابتیقصر مانلی 4849
-پشت بیمارستان ابن سینا-ابتدای خیابان اعتمادیان-فلکه دوم صادقیه

13واحد-5طبقه - 30پالک
مراقبت و زیبایی

46047602ملیندا ناصر آزادتات4850
تهران میدان پونک خ میرزا بابائی خ سردار جنگل کوچه مرادی یا قدس 

 طبقه همکف56پالک
بهداشت و ایمنی

هنرهای نمایشی1070بومهن بلوار امام جنب بانک ملت پالک 2176237393مریم حمیدپورآوای نسیم4851
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مراقبت و زیبایی173نازی اباد خ پارس بین کوی پلیس و بن بست اردیبهشت پ55051082زهرا عابدینگارگران پارس4852

88041904علیرضا فیض اللهیعلوم گوهرشناسی4853
پالک - نبش خیابان پنجاهم- خیابان سید جمالدین اسد آبادی- تهران

 طبقه سوم2/6
طال و جواهرسازی

9124992946محمّد علی جم زادمحمدی4854
 92خ بهشتی بین چهارراه اندیشه وسهروردی روبروی بانک اقتصادنوین پ

ط اول
تاسیسات

اموراداری618پالک -خ پاسداران22292968سید امیر حسین بطحاییهزاره گفتگو4855

88279500علی زعفریهنر قهوه ایرانیان 4856
ستارخان سازمان آب نبش کوچه حاجی پور امیر بن بست سرسبز پالک 

 طبقه اول26
صنایع غذایی

88279500علی زعفریهنر قهوه ایرانیان 4857
ستارخان سازمان آب نبش کوچه حاجی پور امیر بن بست سرسبز پالک 

 طبقه اول26
خدمات تغذیه ای

امور مالی و بازرگانی19بومهن خیابان سپاه کوچه اسفندیاری پالک76223611فهیمه رحمانیان پورمهرپژوهان4858

خدمات آموزشی19بومهن خیابان سپاه کوچه اسفندیاری پالک76223611فهیمه رحمانیان پورمهرپژوهان4859

فناوری اطالعات19بومهن خیابان سپاه کوچه اسفندیاری پالک76223611فهیمه رحمانیان پورمهرپژوهان4860

هنرهای تجسمی19بومهن خیابان سپاه کوچه اسفندیاری پالک76223611فهیمه رحمانیان پورمهرپژوهان4861

88472418مسعود هزارجریبیترسیم سازه4862
 2،طبقه83تهران،خیابان شهید مطهری ،بعد از تقاطع سهروردی ،پالک

10،واحد 
عمران

88472418مسعود هزارجریبیترسیم سازه4863
 2،طبقه83تهران،خیابان شهید مطهری ،بعد از تقاطع سهروردی ،پالک

10،واحد 
ساختمان

88472418مسعود هزارجریبیترسیم سازه4864
 2،طبقه83تهران،خیابان شهید مطهری ،بعد از تقاطع سهروردی ،پالک

10،واحد 
معماری

امور مالی و بازرگانی4طبقه  - 96پالک - هویزه غربی - سهروردی شمالی- تهران 88767711ابوالقاسم تیموریفراپیام4865

برق9 طبقه اول واحد 442خیابان آزادی روبروی وزارت کار ساختمان 66879582محمد هادی مذهب جعفریآرتین صنعت4866

صنایع پوشاکشرقی امورشکاه سرای ترنج14شهرک جعفریه خیابان امام خمینی کوپه 93322573معصومه بهرامی انصارسرای ترنج4867

مدیریت صنایع3واحد  - 25پالک - نبش یزدانشناس - خ جمالزاده شمالی - م انقالب 66930865علیرضا کریمیژرف پژوهان4868

صنایع پوشاک طبقه زیرزمین49 پالک15 بلوار یاس کوچه 1تهرانسر غربی فاز 44571482صغری احمدییاس رازقی4869
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طال و جواهرسازی1 طبقه اول واحد 1117شریعتی روبروی بیمارستان مفید پالک 22884945یداهلل جواهری آریا2فخرآریا 4870

66387209میترا راسخ احمدیسفیر هنر پارسیان 4871
بزرگراه نواب بعد از خیابان امام خمینی خیابان گلهای یکم ساختمان اداری 

 طبقه3پ14سهند  واحد 
هنرهای نمایشی

46045549فاطمه غفوری دستجردیبانوی آسمان4872
 -5طبقه  - 24پالک - کوچه رمضانی - اشرفی اصفهانی - میدان پونک 

10واحد 
مراقبت و زیبایی

33372675سیدعلی شمندی2دانش تاسیسات4873
 )کوچه شهید صالحی- خیابان شهید غیوری- سه راه ورامین - شهر ری

سرای محله غیوری (گلستان چهارم
تاسیسات

صنایع شیمیایی84میدان توحید نصرت غربی پالک 66910424داود خادمی سهیآریانام4874

مدیریت صنایع84میدان توحید نصرت غربی پالک 66910424داود خادمی سهیآریانام4875

مکانیک84میدان توحید نصرت غربی پالک 66910424داود خادمی سهیآریانام4876

اموراداری84میدان توحید نصرت غربی پالک 66910424داود خادمی سهیآریانام4877

امور مالی و بازرگانی84میدان توحید نصرت غربی پالک 66910424داود خادمی سهیآریانام4878

پتروشیمی84میدان توحید نصرت غربی پالک 66910424داود خادمی سهیآریانام4879

پلیمر84میدان توحید نصرت غربی پالک 66910424داود خادمی سهیآریانام4880

77114500ندا رضائیانمهرگیاه4881
رو -خیابان چمن آرا-خروجی حکیمیه عباسپور-بزرگراه شهید بابایی-تهران

به روی درب شمالی دانشگاه آزاد اسالم
(امور دامی و آبزیان)کشاورزی 

77114500ندا رضائیانمهرگیاه4882
رو -خیابان چمن آرا-خروجی حکیمیه عباسپور-بزرگراه شهید بابایی-تهران

به روی درب شمالی دانشگاه آزاد اسالم
(زراعی- باغی )کشاورزی 

77114500ندا رضائیانمهرگیاه4883
رو -خیابان چمن آرا-خروجی حکیمیه عباسپور-بزرگراه شهید بابایی-تهران

به روی درب شمالی دانشگاه آزاد اسالم
امور دام و ماکیان

77114500ندا رضائیانمهرگیاه4884
رو -خیابان چمن آرا-خروجی حکیمیه عباسپور-بزرگراه شهید بابایی-تهران

به روی درب شمالی دانشگاه آزاد اسالم
امور باغی



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف
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77114500ندا رضائیانمهرگیاه4885
رو -خیابان چمن آرا-خروجی حکیمیه عباسپور-بزرگراه شهید بابایی-تهران

به روی درب شمالی دانشگاه آزاد اسالم
امور زراعی

کنترل و ابزار دقیق1واحد-15پال -کوچه اصلی پور- سلیمان خاطر-مطهری-تهران88310450مهدی شهسواریشرکت راهبرد صنعت هورداد4886

مدیریت صنایع1واحد-15پال -کوچه اصلی پور- سلیمان خاطر-مطهری-تهران88310450مهدی شهسواریشرکت راهبرد صنعت هورداد4887

اموراداری1واحد-15پال -کوچه اصلی پور- سلیمان خاطر-مطهری-تهران88310450مهدی شهسواریشرکت راهبرد صنعت هورداد4888

44967683فاطمه  نصراللهیالهه بهار 4889
کوچه - بلوار مطهری - خ جهاد اکبر - خ پیامبر غرب - ستاری جنوب 

15  واحد 2پ - چهارم شرقی 
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی6 ط سوم واحد9 پ 5تهران خ فردوس بن بست 44088741سودابه نجفیالماس بنفش4890

66041670ابوالفضل گیلکی کناریآگاهی برتر4891
 طبقه 4میدان آزادی خیابان میر قاسمی کوچه گلزار یکم پالک - تهران

همکف
تکنولوژی فرهنگی

66041670ابوالفضل گیلکی کناریآگاهی برتر4892
 طبقه 4میدان آزادی خیابان میر قاسمی کوچه گلزار یکم پالک - تهران

همکف
خدمات آموزشی

66041670ابوالفضل گیلکی کناریآگاهی برتر4893
 طبقه 4میدان آزادی خیابان میر قاسمی کوچه گلزار یکم پالک - تهران

همکف
بهداشت و ایمنی

هنرهای نمایشی1 واحد61 پ 1اسالمشهر خ باغ فیض ک 56371618داود قره داغیجادوی صدا4894

33613626مریم شکری رزکاههنرمهربانو4895
زنگ 1مجتمع یاس ط352کیانشهرخ علی ابراهیمی نرسیده به قربانزاده پ

2
صنایع پوشاک

مراقبت و زیبایی1 واحد85تهران شهرک غرب بلوار فرحزادی انتهای خ شهید حافظی پ 26766715مهشید سادات حسینیماه نیل 4896

66004345نوید حکمتداده پرداز امید4897
، 110خیابان آزادی، بلوار استاد معین، بین دامپزشکی و هاشمی، پالک 

1واحد 
الکترونیک

66004345نوید حکمتداده پرداز امید4898
، 110خیابان آزادی، بلوار استاد معین، بین دامپزشکی و هاشمی، پالک 

1واحد 
فناوری اطالعات

36308155منیژه رحیمی انارستانیبتول4899
روبروی مسجد -سر شاهد- چهارراه دانشگاه -خیابان بیهقی- نبردجنوبی 

ط- 26پ - گلستان پنج شهید اللوئی-قرآن 
صنایع پوشاک
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36308155منیژه رحیمی انارستانیبتول4900
روبروی مسجد -سر شاهد- چهارراه دانشگاه -خیابان بیهقی- نبردجنوبی 

ط- 26پ - گلستان پنج شهید اللوئی-قرآن 
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیبایی1 واحد 1خ  آذر بایجان خ قصر الدشت خ بهنود کوچه احمدی پ66043917سوسن کهن کارنیا سوسن آذین 4901

خدمات آموزشی9 واحد 117تقاطع مفتح سمیه خ سمیه غربی پ88823890سیدابراهیم دراجیندای عدالت4902

26111134نسرین حسنی2شایسته نو 4903
ساختمان -بن بست بهار-پایین تر از سه ره اقدسیه-پاسداران شمالی

ویکتوریا
مراقبت و زیبایی

88229121عبدالرضا محجوبمهندسین ایده 4904
-ساختمان ناهید-جنب بانک مسکن-باالتر از پمپ بنزین-کارگر شمالی 

17واحد 
برق

88229121عبدالرضا محجوبمهندسین ایده 4905
-ساختمان ناهید-جنب بانک مسکن-باالتر از پمپ بنزین-کارگر شمالی 

17واحد 
کنترل و ابزار دقیق

88229121عبدالرضا محجوبمهندسین ایده 4906
-ساختمان ناهید-جنب بانک مسکن-باالتر از پمپ بنزین-کارگر شمالی 

17واحد 
بهداشت و ایمنی

76258625وحید محمدیسرزمین پارس4907
-ساختمان آقایی  - 857پالک - روبروی بانک ملت - بلوار امام - بومهن 

7واحد  - 4 طبقه 
ساختمان

76258625وحید محمدیسرزمین پارس4908
-ساختمان آقایی  - 857پالک - روبروی بانک ملت - بلوار امام - بومهن 

7واحد  - 4 طبقه 
معماری

46017267معصومه مهری خوانساریشاهکار نوین4909
روزبروی - نرسیده به سردار جنگل - بلوار میراز بابائی - میدان پونک 

 ط89پالک - میوه تره بار سردار جنگل 
صنایع غذایی

46017267معصومه مهری خوانساریشاهکار نوین4910
روزبروی - نرسیده به سردار جنگل - بلوار میراز بابائی - میدان پونک 

 ط89پالک - میوه تره بار سردار جنگل 
خدمات تغذیه ای

گردشگری4 واحد 37تهران میدان هفت حوض کوچه عظیمی نیا پالک 77974928مهدی بابائیانپارسه گشت4911

88913701امیر مختاریایمن فراز الیق4912
 واحد 111خیابان کریمخان نبش میرزای شیرازی جنب نشر چشمه پالک 

دوم شرقی
فناوری اطالعات

مدیریت صنایع٣ واحد ٦شریعتی باالتر از مطهری خ شکرآبی پالک 88400359فریبا صاحبیفرهنگ مانا4913
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خدمات آموزشی٣ واحد ٦شریعتی باالتر از مطهری خ شکرآبی پالک 88400359فریبا صاحبیفرهنگ مانا4914

گردشگری٣ واحد ٦شریعتی باالتر از مطهری خ شکرآبی پالک 88400359فریبا صاحبیفرهنگ مانا4915

9124364310الهام ستاریپردیس سالمت4916
 مجتمع تجاری اداری سانا 8محله فرمانیه بلواراندرزگو خ شهید علوی پ

612 واحد6ط
بهداشت و ایمنی

46878881رقیه رحیمیکیان هنر4917
سهراهی شهید عالمی -خیابان شهید عالمی-میدان ازادی -شهر قدس 

4کوچه صحرا پالک -خیابان قدس -قدس 
صنایع پوشاک

الکترونیک طبقه دومbاندیشه ابتدای فاز یک جنب نان اندیشه مجتمع ارم بلوک65535998سیدمحمد سیدخرمیدیدگستران4918

برق طبقه دومbاندیشه ابتدای فاز یک جنب نان اندیشه مجتمع ارم بلوک65535998سیدمحمد سیدخرمیدیدگستران4919

فناوری ارتباطات طبقه دومbاندیشه ابتدای فاز یک جنب نان اندیشه مجتمع ارم بلوک65535998سیدمحمد سیدخرمیدیدگستران4920

الکترونیک27پالک - نبش کوچه هفدهم - خ خسروپرویز - تهرانسر 9123051652فاطمه سرداری2شرکت پاسارگادرایانه ایرانیان4921

برق27پالک - نبش کوچه هفدهم - خ خسروپرویز - تهرانسر 9123051652فاطمه سرداری2شرکت پاسارگادرایانه ایرانیان4922

تاسیسات27پالک - نبش کوچه هفدهم - خ خسروپرویز - تهرانسر 9123051652فاطمه سرداری2شرکت پاسارگادرایانه ایرانیان4923

کنترل و ابزار دقیق27پالک - نبش کوچه هفدهم - خ خسروپرویز - تهرانسر 9123051652فاطمه سرداری2شرکت پاسارگادرایانه ایرانیان4924

اموراداری27پالک - نبش کوچه هفدهم - خ خسروپرویز - تهرانسر 9123051652فاطمه سرداری2شرکت پاسارگادرایانه ایرانیان4925

امور مالی و بازرگانی27پالک - نبش کوچه هفدهم - خ خسروپرویز - تهرانسر 9123051652فاطمه سرداری2شرکت پاسارگادرایانه ایرانیان4926

خدمات آموزشی27پالک - نبش کوچه هفدهم - خ خسروپرویز - تهرانسر 9123051652فاطمه سرداری2شرکت پاسارگادرایانه ایرانیان4927

فناوری اطالعات27پالک - نبش کوچه هفدهم - خ خسروپرویز - تهرانسر 9123051652فاطمه سرداری2شرکت پاسارگادرایانه ایرانیان4928
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هنرهای تجسمی27پالک - نبش کوچه هفدهم - خ خسروپرویز - تهرانسر 9123051652فاطمه سرداری2شرکت پاسارگادرایانه ایرانیان4929

بهداشت و ایمنی27پالک - نبش کوچه هفدهم - خ خسروپرویز - تهرانسر 9123051652فاطمه سرداری2شرکت پاسارگادرایانه ایرانیان4930

(چرم‘شیشه‘سنگ‘چاپ‘سفال‘فلز‘چوب)صنایع دستی27پالک - نبش کوچه هفدهم - خ خسروپرویز - تهرانسر 9123051652فاطمه سرداری2شرکت پاسارگادرایانه ایرانیان4931

خدمات تغذیه ای27پالک - نبش کوچه هفدهم - خ خسروپرویز - تهرانسر 9123051652فاطمه سرداری2شرکت پاسارگادرایانه ایرانیان4932

حمل ونقل2زنگ 13مرزداران خ البرز خ افتاب پ44282904محمود داوریآستا4933

بهداشت و ایمنی طبقه اول399بین حسن آباد و ابراهیمی پالک -بلوار فردوس شرق44001068احمد کریمیصبح امید ایران4934

گیاهان دارویی و داروهای گیاهی طبقه اول399بین حسن آباد و ابراهیمی پالک -بلوار فردوس شرق44001068احمد کریمیصبح امید ایران4935

بهداشت و ایمنیواحد جنوبی- 4طبقه 27پالک -خیابان آگاهی-خیابان کابلی-سیدخندان66341373بهنام قاسمی مبارکهپورسینا4936

فناوری اطالعاتسرای محله استخر(استخر سابق) متری خ ش شیرازی24شهرری خ 55927382زینب صفاییتالشگران ری4937

سرامیکیوسف آّباد88024418سارا محدثهنر سار4938

هنرهای تجسمییوسف آّباد88024418سارا محدثهنر سار4939

88487961مهدی فیضدانش شایسته4940
- طبقه چهارم  - 163پالک - روبروی خیابان هجدهم - خیابان شهرآرا 

(سوم رویتی)
برق

88594106غالمحسن ادریس آبادیپویندگان زمان 4941
 11میدان فردوسی خیابان شهید موسوی کوچه شهید محمد پور پالک 

3واحد 
کنترل و ابزار دقیق

فناوری نرم و فرهنگی14 واحد7ط 27میدان ولیعصر خ شقایق پ88851527جعفر محمدخانلوسپهرنوین4942

اموراداری22واحد2 طبقه1182انقالب نرسیده به ابوریحان ساختمان فروردین پالک66980082محمود مهرعلیاناکسیر راد4943

گردشگری22واحد2 طبقه1182انقالب نرسیده به ابوریحان ساختمان فروردین پالک66980082محمود مهرعلیاناکسیر راد4944

هتلداری22واحد2 طبقه1182انقالب نرسیده به ابوریحان ساختمان فروردین پالک66980082محمود مهرعلیاناکسیر راد4945
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گردشگری2واحد-1 طبقه 657پالک-خیابان آذربایجان بین نواب ورودکی66930406مهدی افقنوین پویان4946

صنایع غذایی51 پالک 12تهران خ خواجه عبداله انصاری خ ابوذر شمالی کوچه 8038154عبدالرضا دهاقینهنر دهقان4947

خدمات تغذیه ای51 پالک 12تهران خ خواجه عبداله انصاری خ ابوذر شمالی کوچه 8038154عبدالرضا دهاقینهنر دهقان4948

برق۴٣ متری مطهری پ ۱٦نسیم شهر خ 56751267رسول پاشائی وانق علیانسیم صنعت4949

کنترل و ابزار دقیق۴٣ متری مطهری پ ۱٦نسیم شهر خ 56751267رسول پاشائی وانق علیانسیم صنعت4950

فناوری اطالعات2واحد- ساختمان آرتین- خیابان احمد رهگذر- خیابان طالقانی- شهریار65289454کیمیا صالحیرایا کوشا4951

صنایع پوشاک طبقه همکف51پالک - 21کوچه - باغ فیض56363437معصومه خدائیپرنیان دخت4952

صنایع پوشاک11پالک -  متری بسیج 24- خ سپاه - بومهن 76252944زهرا آرزومندبانو آرزومند4953

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 11پالک -  متری بسیج 24- خ سپاه - بومهن 76252944زهرا آرزومندبانو آرزومند4954

9121864541فاطمه سلم طوریماه تابان4955
یوسف آباد نرسیده به فتحی شقاقی بعداز ک ششم جنب تشک ادنیس 

1 واحد64پ
مراقبت و زیبایی

امور مالی و بازرگانی1 طبقه 14 پالک11تهران گاندی خیابان 86080741امین آذریاننخبگان امین4956

44403631فاطمه سلطانیکالم برتر4957
پالک -  متری اول12- کوچه شهید نمازی-خیابان کبیرزاده -جنت آباد 

35
اموراداری

44403631فاطمه سلطانیکالم برتر4958
پالک -  متری اول12- کوچه شهید نمازی-خیابان کبیرزاده -جنت آباد 

35
خدمات آموزشی

56910847زهرا بهنیا2شرکت تعاونی آموزشگاه خیاطی وگلدوزی همایون تهران 4959
نسیم شهر میدان شهیدرجائی کوچه مهارت مرکز فنی وحرفه ای 

(دومنظوره بهارستان)
صنایع پوشاک

56910847زهرا بهنیا2شرکت تعاونی آموزشگاه خیاطی وگلدوزی همایون تهران 4960
نسیم شهر میدان شهیدرجائی کوچه مهارت مرکز فنی وحرفه ای 

(دومنظوره بهارستان)
(چرم‘شیشه‘سنگ‘چاپ‘سفال‘فلز‘چوب)صنایع دستی

56910847زهرا بهنیا2شرکت تعاونی آموزشگاه خیاطی وگلدوزی همایون تهران 4961
نسیم شهر میدان شهیدرجائی کوچه مهارت مرکز فنی وحرفه ای 

(دومنظوره بهارستان)
هنرهای تزئینی

56910847زهرا بهنیا2شرکت تعاونی آموزشگاه خیاطی وگلدوزی همایون تهران 4962
نسیم شهر میدان شهیدرجائی کوچه مهارت مرکز فنی وحرفه ای 

(دومنظوره بهارستان)
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

56910847زهرا بهنیا2شرکت تعاونی آموزشگاه خیاطی وگلدوزی همایون تهران 4963
نسیم شهر میدان شهیدرجائی کوچه مهارت مرکز فنی وحرفه ای 

(دومنظوره بهارستان)
صنایع چرم، پوست، خز
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56910847زهرا بهنیا2شرکت تعاونی آموزشگاه خیاطی وگلدوزی همایون تهران 4964
نسیم شهر میدان شهیدرجائی کوچه مهارت مرکز فنی وحرفه ای 

(دومنظوره بهارستان)
فرش

خدمات تغذیه ای ط همکف۵٦ سیدخندان خ میرمطهری پ8876218مهدی مجریخانه قهوه 4965

65263056حمزه نظری فرددنیای آرامش4966
کوچه شهید جعفر صداقت پیشه مجتمع {عجل اهلل}شهریار خیابان ولیعصر

 طبقه زیرزمین24صداقت پالک
بهداشت و ایمنی

صنایع غذایی6پ - 1الله - ک الله- بلوار عالمه طباطبایی- کرشته1094182نیره مال اسمعیلیطعمی نو4967

خدمات تغذیه ای6پ - 1الله - ک الله- بلوار عالمه طباطبایی- کرشته1094182نیره مال اسمعیلیطعمی نو4968

66121029ساسان ساالررضائیفنی برق پارس4969
بعد از چهار راه فرصت  –خیابان کارگر شمالی –میدان انقالب  –تهران 

– 2پالک  –نبش کوچه مستعلی  –شیرازی 
الکترونیک

66121029ساسان ساالررضائیفنی برق پارس4970
بعد از چهار راه فرصت  –خیابان کارگر شمالی –میدان انقالب  –تهران 

– 2پالک  –نبش کوچه مستعلی  –شیرازی 
برق

66121029ساسان ساالررضائیفنی برق پارس4971
بعد از چهار راه فرصت  –خیابان کارگر شمالی –میدان انقالب  –تهران 

– 2پالک  –نبش کوچه مستعلی  –شیرازی 
تاسیسات

66121029ساسان ساالررضائیفنی برق پارس4972
بعد از چهار راه فرصت  –خیابان کارگر شمالی –میدان انقالب  –تهران 

– 2پالک  –نبش کوچه مستعلی  –شیرازی 
کنترل و ابزار دقیق

برق50پالک - خیابان بهشتی غربی - (عج)خیابان ولیعصر- شهریار-تهران65269249محمدعلی عزیزیرایان صنعت4973

مراقبت و زیبایی204واحد3پرند میدان استقالل روبروی پایانه تاکسی بلوک ای 56218432مجید ابراهیم دوست1شعبه- کاسپین نوین 4974

فناوری ارتباطات72تهران عباس اباد سرافراز کوچه هفتم پالک یک واحد 88515032رامین شقاقی کندواندانش ارتباطات4975

الکترونیک9 طبقه سوم واحد 241ساختمان , روبروی هتا الله , فاطمی88950370الهام فدوینخبگان قرن4976
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فناوری اطالعات9 طبقه سوم واحد 241ساختمان , روبروی هتا الله , فاطمی88950370الهام فدوینخبگان قرن4977

56545281بهار حاجی سیدجوادیپرستیژ4978
مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید رهبری - مهدی آباد - شهرری 

6شماره 
صنایع پوشاک

22435550صدیقه مهدویشهید مهدوی4979
، خیابان اعجازی، خیابان ترک زبان، (زعفرانیه)خ ولیعصر، خ شهید فالحی 

5خیابان شهید بهشتی پالک 
فناوری اطالعات

تاسیسات1281پالک . نبش خیابان روانمهر. خیابان کارگر جنوبی. میدان انقالب66177618علی اکبر غالمیکارآفرینان آرین4980

33963430ایمان صابرمقدم عنبریسکوت ساز4981
 119خ جمهوری بعدر از چهارراه مخبرالدوله روبروی سینما اروپا پالک 

12واحد 
هنرهای نمایشی

صنایع پوشاک12میدان امام حسین خ معلم شهرک اندیشه ک اهنگ پالک 36280981مهناز راه گلزرین دست4982

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 12میدان امام حسین خ معلم شهرک اندیشه ک اهنگ پالک 36280981مهناز راه گلزرین دست4983

مدیریت صنایع۸۴مطهری بعد ازچهارراه سهروردی پالک 88434845محیا کرمی زارعپردیس نیکان4984

فناوری اطالعات۸۴مطهری بعد ازچهارراه سهروردی پالک 88434845محیا کرمی زارعپردیس نیکان4985

65295911عطیه سادات جاللی مقدمجاللی مقدم4986
مجتمع چشم -روبه روی بانک کشاورزی-ابتدای خیابان ولیعصر-شهریار

5واحد - انداز طبقه سوم
خدمات تغذیه ای

22007065جالل رسول افبین المللی فردا4987
، 4مدرس شمال، بلوار آفریقا، خیابان گلنار، خیابان ماهرو، کوچه الهیه 

6پالک
الکترونیک

22007065جالل رسول افبین المللی فردا4988
، 4مدرس شمال، بلوار آفریقا، خیابان گلنار، خیابان ماهرو، کوچه الهیه 

6پالک
امور مالی و بازرگانی

22007065جالل رسول افبین المللی فردا4989
، 4مدرس شمال، بلوار آفریقا، خیابان گلنار، خیابان ماهرو، کوچه الهیه 

6پالک
فناوری اطالعات

هنرهای تجسمی2 طبقه 841خیابان آزادی نبش جیحون پالک66032277مسعود ژاله گویانهنر مهرگان4990

هنرهای نمایشی2 طبقه 841خیابان آزادی نبش جیحون پالک66032277مسعود ژاله گویانهنر مهرگان4991

صنایع پوشاک25ورامین خیراباد خیابان شهید محرمعلی کتی پالک 36236831امینه رجبیدوک طالیی4992

امور مالی و بازرگانی3خیبان پیروزی بین خ حمام فیروزه و پرواز باالی بانک انصار ط 9121964583اکرم  نظافتیافروغ آتی4993
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36033157مصطفی فالح شجاعی مردمکدی2آریان هنر 4994
جنب بانک مسکن باالی پالستیک فروشی  (ع)پاکدشت اتوبان امام رضا

480پ 
مراقبت و زیبایی

الکترونیک4پالک(2/1)فلکه چهرم تهران پارس بوستان دوم غربی 77062335عبداله مبینیمهارت آفرین4995

برق4پالک(2/1)فلکه چهرم تهران پارس بوستان دوم غربی 77062335عبداله مبینیمهارت آفرین4996

کنترل و ابزار دقیق4پالک(2/1)فلکه چهرم تهران پارس بوستان دوم غربی 77062335عبداله مبینیمهارت آفرین4997

فناوری اطالعات4پالک(2/1)فلکه چهرم تهران پارس بوستان دوم غربی 77062335عبداله مبینیمهارت آفرین4998

56765663محمد اسدیعصر کاوش4999
 7متری چمران جنب فروشگاه 14نسیم شهر خیابان امام خمینی بعداز 

602 پ 128ساختمان 
فناوری اطالعات

اموراداری2آیت اله کاشانی سازمان برنامه شمالی خ مهرابی کوچه سوم غربی پالک 44136811علی محمد یزدانیارس نوین5000

اموراداری3خیابان فاطمی خیابان پروین اعتصامی پالک 84336شاهین حجازی پورعلم و صنعت نوید5001

فناوری اطالعات3خیابان فاطمی خیابان پروین اعتصامی پالک 84336شاهین حجازی پورعلم و صنعت نوید5002

44036012مرتضی سید حسینیتدبیر و عمل 5003
 طبقه همکف غربی 79تهران آیت اله کاشانی بین اباذر و مهران پالک 

1واحد
اموراداری

44036012مرتضی سید حسینیتدبیر و عمل 5004
 طبقه همکف غربی 79تهران آیت اله کاشانی بین اباذر و مهران پالک 

1واحد
امور مالی و بازرگانی

44036012مرتضی سید حسینیتدبیر و عمل 5005
 طبقه همکف غربی 79تهران آیت اله کاشانی بین اباذر و مهران پالک 

1واحد
بهداشت و ایمنی

44036012مرتضی سید حسینیتدبیر و عمل 5006
 طبقه همکف غربی 79تهران آیت اله کاشانی بین اباذر و مهران پالک 

1واحد
حمل و نقل زمینی

44036012مرتضی سید حسینیتدبیر و عمل 5007
 طبقه همکف غربی 79تهران آیت اله کاشانی بین اباذر و مهران پالک 

1واحد
ساختمان

44036012مرتضی سید حسینیتدبیر و عمل 5008
 طبقه همکف غربی 79تهران آیت اله کاشانی بین اباذر و مهران پالک 

1واحد
معماری

مراقبت و زیبایی2 واحد 10تهران ستارخان چهارراه اسدی ک ناصر سیار پ44233946سمیه معینیشن های طالیی5009

صنایع غذایی13خ دیباجی شمالی نرسیده به اتوبان صدر پ 9126503923عماد کشاورزچاشنی5010
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خدمات تغذیه ای13خ دیباجی شمالی نرسیده به اتوبان صدر پ 9126503923عماد کشاورزچاشنی5011

مراقبت و زیبایی1 متری ابوذر خ عیوض خانی کوچه کاظمی پ 20خ 1366654715ناهید گل محمدیسرای ناهید 5012

الکترونیک طبقه اول غربی64کاشانی ابتدای شاهین جنوبی پالک ... آیت ا44954663علیرضا خازنیپیشگامان صنعت5013

امور مالی و بازرگانی طبقه اول غربی64کاشانی ابتدای شاهین جنوبی پالک ... آیت ا44954663علیرضا خازنیپیشگامان صنعت5014

فناوری اطالعات طبقه اول غربی64کاشانی ابتدای شاهین جنوبی پالک ... آیت ا44954663علیرضا خازنیپیشگامان صنعت5015

26551972بدری سیغایرانا5016
لواسان بلوارامام خمینی ک مسجد ک مدرسه شریف اولین درب سمت 

 ط دوم25چپ پ
مراقبت و زیبایی

66875094فرمان پیشگاهی1شعبه -توان5017
 - 998پالک - جنب پمپ بنزین - تقاطع آذربایجان آزادی - تهران 

2آموزشگاه تاسیسات توان  - 3طبقه 
تاسیسات

ساختمان18خیابان قائم مقام فراهانی بین خ مطهری خ بهشتی کوچه دهم پ43913000مجتبی فاطمیشرکت گروه معماری نقش پارسین هور5018

معماری18خیابان قائم مقام فراهانی بین خ مطهری خ بهشتی کوچه دهم پ43913000مجتبی فاطمیشرکت گروه معماری نقش پارسین هور5019

مراقبت و زیبایی واحد زیر زمین2نازی اباد خ بهمنیار خ اصغر فرشچیان کوچه وشکینی پ55357091محمدرضا پوررحیمیآریو برزن 5020

طال و جواهرسازی۵ زنگ ۸۱جردن ، کوچه بابک بهرامی پالک 88878555سیداحمد گلستانهگلستانه ایرانیان5021

اموراداری7پالک- خیابان رز غربی- بلوار فردوس شرق44025788لیال جاللی دیلبینش افزا5022

خدمات آموزشی7پالک- خیابان رز غربی- بلوار فردوس شرق44025788لیال جاللی دیلبینش افزا5023

فناوری نرم و فرهنگی7پالک- خیابان رز غربی- بلوار فردوس شرق44025788لیال جاللی دیلبینش افزا5024

صنعت ورزش7پالک- خیابان رز غربی- بلوار فردوس شرق44025788لیال جاللی دیلبینش افزا5025

مراقبت و زیبایی19 واحد5ط5خ آفریقا خ قبادیان شرقی پ88884374فرزاد ثابتیانثابتیان5026

2155523166طاهره غنی آبادی ماه ثنا 5027
یاغچی ابادبیست متری حمزه دوازده متری تاجیک نبش کوچه اکبراسدی 

76پ 
مراقبت و زیبایی

هنرهای نمایشی۲ واحد3ط ۷۹پالک٦/۱یوسف آباد میدان سلماس خ88022423محمدحسین لطیفیآوای فروهر5028
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88800265حسن میرزانژادشعبه یک - نیک رویان 5029
تهران، میدان ولیعصر، ورودی شرقی شرقی مجتمع تجاری اهدا، طبقه 

.۱۴ و ۱٣اول، واحد 
مراقبت و زیبایی

88333789مصطفی  طاهریاورنگ دانش5030
-نبش کوچه خرداد- خیابان مرداد- بلوار گلها- میدان گلها- میدان فاطمی

2طبقه - 8 پالک 
امور مالی و بازرگانی

هنرهای نمایشی طبقه زیر زمین7بلوار فردوس شرق، خ ولیعصر، خ رز غربی، پالک 44049207نساء روحانیآوای ساز 5031

فناوری اطالعاتجنب حسینه سیدالشهدا-شریعتی-خیابان -پیشوا36720888محبوبه صدیقی کردیعلوم امروز5032

مراقبت و زیبایی2واحد10خ شریعتی بعداز  خ مطهری خ شکرآبی پ88474897مهری علی باباسیمای آریایی5033

مراقبت و زیبایی7 واحد 3 طبقه 24خ ولیعصر ضلع جنوبغربی میدان منیریه پالک 55366294فهیمه حاجی آسیابانکلبه روژین 5034

مراقبت و زیبایی601اسالمشهر اول خیابان مهدیه پاساژگلستان طبقه چهارم واحد56148065حسین عاشوری رود پشتیکلبه جاویدان5035

صنایع پوشاکصفادشت9370505787زهرا ساجد2توتیانوین 5036

(دوختهای سنتی)صنایع دستی صفادشت9370505787زهرا ساجد2توتیانوین 5037

44975687سیدحمید میرموسی تفرشیعلوم عمران5038
 واحد شمالی 4 طبقه 82بزرگراه ستاری جنوب بعد از خ پیامبر غربی پالک 

9قطعه 
ساختمان

فناوری اطالعاتنرسیده به کوچه ایثار-بعد از پاساژ درخشان-خیابان ملکی-رباط کریم56410668فاطمه روستائی فیروزآبادمانی افزار5039

77937551فاطمه شریفیطلوع علم5040
ساختمان رویال -بین چمن وجویبار-خیابان ایت-میدان نبوت- نارمک

 شمال غربی6 طبقه دوم واحد376پالک
امور مالی و بازرگانی

77937551فاطمه شریفیطلوع علم5041
ساختمان رویال -بین چمن وجویبار-خیابان ایت-میدان نبوت- نارمک

 شمال غربی6 طبقه دوم واحد376پالک
فناوری اطالعات

77937551فاطمه شریفیطلوع علم5042
ساختمان رویال -بین چمن وجویبار-خیابان ایت-میدان نبوت- نارمک

 شمال غربی6 طبقه دوم واحد376پالک
گردشگری

هتلداری10 واحد 4 طبقه 47میدان هفت تیر خیابان بهارمستیان پالک 88381599هادی پورجاویداندیشه جاوید5043
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الکترونیک3 واحد2 طبقه 75خیابان توحید نبش بن بست خاج رضایی پالک 66919634سیده نسترن فرخی پور2آریا تهران 5044

امور مالی و بازرگانی3 واحد2 طبقه 75خیابان توحید نبش بن بست خاج رضایی پالک 66919634سیده نسترن فرخی پور2آریا تهران 5045

فناوری اطالعات3 واحد2 طبقه 75خیابان توحید نبش بن بست خاج رضایی پالک 66919634سیده نسترن فرخی پور2آریا تهران 5046

گردشگری3 واحد2 طبقه 75خیابان توحید نبش بن بست خاج رضایی پالک 66919634سیده نسترن فرخی پور2آریا تهران 5047

22707749زینب آسترکیایوان مهر 5048
میدان قدس خ ابتدای خ نیاوران روبروی شهرداری شمیرانات ک شب 

 واحد آخر2جدید نخست جدید پ 
معماری

امور مالی و بازرگانی26پالک - خیابان شهید فراهانی - (فالح)میدان ابوذر 55130118حمیدرضا اکبریاشتغال پویا5049

خدمات آموزشی26پالک - خیابان شهید فراهانی - (فالح)میدان ابوذر 55130118حمیدرضا اکبریاشتغال پویا5050

فناوری اطالعات26پالک - خیابان شهید فراهانی - (فالح)میدان ابوذر 55130118حمیدرضا اکبریاشتغال پویا5051

گردشگری26پالک - خیابان شهید فراهانی - (فالح)میدان ابوذر 55130118حمیدرضا اکبریاشتغال پویا5052

کنترل و ابزار دقیق۱۲نازی اباد خیابان مدائن خیابان بدلی گیوی پالک 55323928علی اسدی مطلقآریاوش5053

77428396معصومه رسولیفن آوران نوآور5054
 ٣۰٦پ .جنب بانک کشاورزی.روبروی خیابان اول نیروی هوایی. پیروزی

٦ط دوم واحد 
امور مالی و بازرگانی

فناوری اطالعات49اندیشه فاز یک خیابان دوم شرقی پالک 65515816محمدرضا مهرارامهرتکنیک5055

هنرهای تجسمی104 واحد 1شهرری خ قم روبروی پاساژ مهدی بازار موبایل پدیده ط 55910903افسانه عرب احمدیخانه نقاشی5056

طال و جواهرسازی16واحد3ط 22خ مقدس اردبیلی نبش خ ب پ22754331حسینعلی ملکان2آسمان5057

76285860اعظم السادات اکرم۱شعبه -الهام بانو5058
 جنب فروشگاه کوروش ط 2 خ الله کوی دانش1پردیس بلوارابن سینا فاز 

12 واحد2
مراقبت و زیبایی
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44827000حسین  جوانشیربیک صنعت5059
بزرگراه آیت اله هاشمی رفسنجانی سردار جنگل شمالی خ شهیدقاسمپور 

 طبقه اول24کوچه زنبق کوچه نیلوفر پالک
صنایع غذایی

44827000حسین  جوانشیربیک صنعت5060
بزرگراه آیت اله هاشمی رفسنجانی سردار جنگل شمالی خ شهیدقاسمپور 

 طبقه اول24کوچه زنبق کوچه نیلوفر پالک
خدمات تغذیه ای

مراقبت و زیبایی1 ط54خ فرجام خ سراج ک شهید عبدی پ9129476428فاطمه عبدیره آوردآفاق5061

44040715ژاله دریابهفت قلم 5062
 42پالک - روبروی زمین اسکیت - اول فردوس شرق -فلکه دوم صادقیه

6 طبقه سوم واحد 
مراقبت و زیبایی

مدیریت صنایع3 طبقه۵۹٦شهید نامجو ایستگاه مدرسه جنب بانک مسکن قدیم پ2177632607محبوبه نعمت خواهافق نور5063

مراقبت و زیبایی1 واحد2خ بیدارک گردشگری پ (شهیدفیاضی)خ فرشته22026994آیدا شاهینطره تهران5064

مراقبت و زیبایی4 واحد 3پاکدشت خ سپاه پاساژ ایرانیان طبقه 36356848مصطفی آذر پیراپارس پیرا5065

22343230محمدرضا نظریاندیشه مبین5066
تهران یادگار امام تقاطع فرحزاد خ ایثارگران شمالی بلوار فیروزی نبش خ 

36 پالک 3کوهسار 
مدیریت صنایع

مراقبت و زیبایی9 واحد 134خانی آباد نو سه راه شریعتی خ مهران نبش کوچه صمدزاده پ55832766اعظم شیرمحمدلوسرای شقایق 5067

امور مالی و بازرگانی180خیابان طوس بین جیحون و کارون پالک 66083654داود روزگاری  خانقاهعصر اندیشه 5068

فناوری اطالعات180خیابان طوس بین جیحون و کارون پالک 66083654داود روزگاری  خانقاهعصر اندیشه 5069

44206980وحید علیزاده سهزابیشرکت ایمن پردازان رستاک5070
شیخ فضل اله شمال به جنوب بعد از ورودی طرشت  ک تات بن بست 

 ط همکف3اول پالک  
صنایع خودرو

صنایع پوشاک82 متری صیاد شیرازی پالک 16نسیم شهر میدان شهید رجایی خیابان 56770768زهرا حاتمی هشینحاتمی5071

امور مالی و بازرگانیخ هانریکربن.خ استاد شهریار.ضلع شرقی پارک دانشجو.انقالب.ولی عصر66752081شهناز هاشمیپارس بینا5072

فناوری اطالعاتخ هانریکربن.خ استاد شهریار.ضلع شرقی پارک دانشجو.انقالب.ولی عصر66752081شهناز هاشمیپارس بینا5073

خدمات آموزشی150قرچک خیابان اصلی روبروی کارخانه پارس سرام پ 36141253نیلوفر بنی عامراندیشه سازان فردا5074
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گردشگری150قرچک خیابان اصلی روبروی کارخانه پارس سرام پ 36141253نیلوفر بنی عامراندیشه سازان فردا5075

هنرهای تجسمی150قرچک خیابان اصلی روبروی کارخانه پارس سرام پ 36141253نیلوفر بنی عامراندیشه سازان فردا5076

بهداشت و ایمنی150قرچک خیابان اصلی روبروی کارخانه پارس سرام پ 36141253نیلوفر بنی عامراندیشه سازان فردا5077

برقجنب باشگاه برق-روبروی قنادی خوشه-خ پیروزی- م شهدا33349039غالمرضا مالموسسه آموزشی و پژوهشی آگاهان نیرو5078

بهداشت و ایمنیجنب باشگاه برق-روبروی قنادی خوشه-خ پیروزی- م شهدا33349039غالمرضا مالموسسه آموزشی و پژوهشی آگاهان نیرو5079

مدیریت آبجنب باشگاه برق-روبروی قنادی خوشه-خ پیروزی- م شهدا33349039غالمرضا مالموسسه آموزشی و پژوهشی آگاهان نیرو5080

امور مالی و بازرگانی7رسالت فرجام شرقی خ شهیدان محمد باقری کوچه الله پ76871180سید محمد ارمکانکاشف برتر5081

66980130الهام خان محمدیشارستان علم5082
 1خیابان فاطمی خیابان گلها خیابانهشت بهشت خیابان لعل شرقی پالک

1طبقه 
عمران

66980130الهام خان محمدیشارستان علم5083
 1خیابان فاطمی خیابان گلها خیابانهشت بهشت خیابان لعل شرقی پالک

1طبقه 
گردشگری

66980130الهام خان محمدیشارستان علم5084
 1خیابان فاطمی خیابان گلها خیابانهشت بهشت خیابان لعل شرقی پالک

1طبقه 
ساختمان

66980130الهام خان محمدیشارستان علم5085
 1خیابان فاطمی خیابان گلها خیابانهشت بهشت خیابان لعل شرقی پالک

1طبقه 
معماری

8506مجید سیاریپرتو  ماهان5086
خیابان ولیعصر تقاطع مطهری روبروی شیرینی سرای هتل تهران 

2057پالک
امور مالی و بازرگانی

امور دام و ماکیانطبقه سوم. 888پالک. خیابان رودکی. خیابان آزادی66904808محمد علی یزدانی خوراسگانیآرین پردیس آتیه5087

امور باغیطبقه سوم. 888پالک. خیابان رودکی. خیابان آزادی66904808محمد علی یزدانی خوراسگانیآرین پردیس آتیه5088

44862658رحیم محترمنوین تجارت محترم 5089
تهران اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار نرسیده به دانشگاه آزاد نبش خیابان 

19مخابرات ساختمان افرا واحد
امور مالی و بازرگانی
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مراقبت و زیبایی طبقه چهارم غربی196 پالک 13 و 11بین  (گیشا)تهران کوی نصر86111601هما نیکخواهنیکخواه5090

بهداشت و ایمنی2 ط 2تهران قیطریه قلندری شمالی ساختمان شهرداری سرای محله واحد 6065668ملیندا ناصر آزاد1شعبه- تات 5091

طال و جواهرسازی438 شهریور ابتدای خ صفا شرقی پ 17م امام حسین ابتدای خ 36605922امیر آریانی مهرلیان گوهر5092

مکانیک233تهران ، جاده تهران به رودهن ، بلوار اصلی خرمدشت ، پالک 76215488پرویز کیهانی فرصنعت کیهان5093

36726528مریم قلی کردیاطلس فرش5094
جنب بانک مسکن -ابتائی بازار -میدان امام -شریعتی-خیابان -پیشوا

28پالک 
فرش

مراقبت و زیبایی43 متری اول  کوچه زارعی پ10جوادیه 55670269نسرین قربانیتارا مهر5095

صنایع غذایی۱ واحد 87 جنوبی پالک ٦۴ متری چهارم بهار ۱٦قرچک شهرک طالییه 36176437عاطفه منصوریتمشک آبی5096

خدمات تغذیه ای۱ واحد 87 جنوبی پالک ٦۴ متری چهارم بهار ۱٦قرچک شهرک طالییه 36176437عاطفه منصوریتمشک آبی5097

مراقبت و زیبایی3پالک-9مهدیه-خیا بان حامد ی -ورامین36270579زهرا امینیهنر افشان5098

88692695داود آدینهآدینه5099
 مجتمع تجاری اداری طوس 24سعادت آباد خ عالمه طباطبایی جنوبی خ 

63 واحد64 واحد65واحد
اموراداری

88692695داود آدینهآدینه5100
 مجتمع تجاری اداری طوس 24سعادت آباد خ عالمه طباطبایی جنوبی خ 

63 واحد64 واحد65واحد
امور مالی و بازرگانی

88692695داود آدینهآدینه5101
 مجتمع تجاری اداری طوس 24سعادت آباد خ عالمه طباطبایی جنوبی خ 

63 واحد64 واحد65واحد
گردشگری

88692695داود آدینهآدینه5102
 مجتمع تجاری اداری طوس 24سعادت آباد خ عالمه طباطبایی جنوبی خ 

63 واحد64 واحد65واحد
بهداشت و ایمنی

88692695داود آدینهآدینه5103
 مجتمع تجاری اداری طوس 24سعادت آباد خ عالمه طباطبایی جنوبی خ 

63 واحد64 واحد65واحد
فناوری محیط زیست
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88692695داود آدینهآدینه5104
 مجتمع تجاری اداری طوس 24سعادت آباد خ عالمه طباطبایی جنوبی خ 

63 واحد64 واحد65واحد
امور شیالت و آبزی پروری

88692695داود آدینهآدینه5105
 مجتمع تجاری اداری طوس 24سعادت آباد خ عالمه طباطبایی جنوبی خ 

63 واحد64 واحد65واحد
امور دام و ماکیان

88692695داود آدینهآدینه5106
 مجتمع تجاری اداری طوس 24سعادت آباد خ عالمه طباطبایی جنوبی خ 

63 واحد64 واحد65واحد
خدمات تغذیه ای

مراقبت و زیباییفرجام77199134سید مصطفی علویهنر علوی5107

77150107طیبه لورائی نژاد1شعبه - دانش پیشه 5108
ایستگاه متروی )خیابان پیروزی،بین خیابان چهارم و پنجم نیروی هوایی، 

، طبقه اول83، پالک (نیروهوایی
مکانیک

77150107طیبه لورائی نژاد1شعبه - دانش پیشه 5109
ایستگاه متروی )خیابان پیروزی،بین خیابان چهارم و پنجم نیروی هوایی، 

، طبقه اول83، پالک (نیروهوایی
فناوری اطالعات

77150107طیبه لورائی نژاد1شعبه - دانش پیشه 5110
ایستگاه متروی )خیابان پیروزی،بین خیابان چهارم و پنجم نیروی هوایی، 

، طبقه اول83، پالک (نیروهوایی
معماری

66559596ابوالفضل فراهانیپژوهش آزما5111
طبقه -2پالک - کوچه الدن- کوچه جعفری- خیابان دریان نو- ستارخان

3واحد -3
صنایع شیمیایی

66559596ابوالفضل فراهانیپژوهش آزما5112
طبقه -2پالک - کوچه الدن- کوچه جعفری- خیابان دریان نو- ستارخان

3واحد -3
بهداشت و ایمنی

66559596ابوالفضل فراهانیپژوهش آزما5113
طبقه -2پالک - کوچه الدن- کوچه جعفری- خیابان دریان نو- ستارخان

3واحد -3
زیست فناوری

66559596ابوالفضل فراهانیپژوهش آزما5114
طبقه -2پالک - کوچه الدن- کوچه جعفری- خیابان دریان نو- ستارخان

3واحد -3
گیاهان دارویی و داروهای گیاهی

66559596ابوالفضل فراهانیپژوهش آزما5115
طبقه -2پالک - کوچه الدن- کوچه جعفری- خیابان دریان نو- ستارخان

3واحد -3
مدیریت آب

فناوری اطالعات1خیابان توحید جنب دفتر ازدواج شماره -پیشوا36722367اعظم بختیاریمهارت آموز5116

امور مالی و بازرگانیوحیدیه بلوار امام روبروی صندوق قرض الحسنه65633868فریده عظیمی کلخورانافق علم5117
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فناوری اطالعاتوحیدیه بلوار امام روبروی صندوق قرض الحسنه65633868فریده عظیمی کلخورانافق علم5118

مراقبت و زیبایی همکف20خ شریعتی اغ صبا خ ملک مقابل ترکمنستان مجتمع ملک پ77510250نادیا نظرنیاننظرنیان5119

برقپاکدشت بلوار شهید رحیمی به سمت مصلی نبش ک سرو یکم پ36014016محمد حسین صابریمدار صنعت5120

مراقبت و زیبایی5 ط281فردوس رامین شمالی بلوار فردوس پ44032355هانیه مردانیسیمای هانی5121

صنعت ورزش2، پالک 51، خیابان جهان آرا، خیابان (یوسف آباد)خیابان اسدآبادی88216403شهناز طیرانپرواز نوین5122

مراقبت و زیبایی ط اول7خ دکتر شریعتی باغ صبا ک شهید باقری شبستری پ88421324فاطمه دارستانی فراهانیبانوفراهانی5123

مراقبت و زیبایی10واحد-5طبقه-26پالک-برج آتی-چهارراه ایران پارس-جنت آباد مرکزی46016948گلثوم درویش نژادگلشن5124

خدمات آموزشیخ شیراز جنوبی، خ آقاعلیخانی،خ گلستان، مجتمع اداری گلستان88625337نگین سرخابیطنین گفتار5125

77422883احمد صالحی دوالبیرباتیک تهران5126
خیابان دماوند نرسیده به میدان امام حسین نبش کوچه طباطبایی - تهران 

 طبقه دوم2پالک 
فناوری اطالعات

22621623مریم ابهریانابهریان5127
 9خ شریعتی روبروی خ دولت خ امامزاده روبروی فرهنگسرای آفتاب پ

1واحد
هنرهای تجسمی

مراقبت و زیبایی2 طبقه 4 واحد26شهرک غرب بلوار فرحزادی بلوار شهید نورانی پالک 88361343پریسا اویسیاکسیر سالمت5128

بهداشت و ایمنی2 طبقه 4 واحد26شهرک غرب بلوار فرحزادی بلوار شهید نورانی پالک 88361343پریسا اویسیاکسیر سالمت5129

77228863شهروز تیمورزادهتیمورزاده5130
خ ش جمشید )میدان رسالت خیابان شهید مدنی شمالی روبرو مترو 

142پالک (رضایی
مراقبت و زیبایی

برق طبقه زیرزمین346ورامین بلوار باهنر ساختمان مهر پالک 36283191سعید سعادت صانعی 2شعبه-مجتمع فنی تهران5131

مکانیک طبقه زیرزمین346ورامین بلوار باهنر ساختمان مهر پالک 36283191سعید سعادت صانعی 2شعبه-مجتمع فنی تهران5132

اموراداری طبقه زیرزمین346ورامین بلوار باهنر ساختمان مهر پالک 36283191سعید سعادت صانعی 2شعبه-مجتمع فنی تهران5133
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امور مالی و بازرگانی طبقه زیرزمین346ورامین بلوار باهنر ساختمان مهر پالک 36283191سعید سعادت صانعی 2شعبه-مجتمع فنی تهران5134

خدمات آموزشی طبقه زیرزمین346ورامین بلوار باهنر ساختمان مهر پالک 36283191سعید سعادت صانعی 2شعبه-مجتمع فنی تهران5135

فناوری اطالعات طبقه زیرزمین346ورامین بلوار باهنر ساختمان مهر پالک 36283191سعید سعادت صانعی 2شعبه-مجتمع فنی تهران5136

معماری طبقه زیرزمین346ورامین بلوار باهنر ساختمان مهر پالک 36283191سعید سعادت صانعی 2شعبه-مجتمع فنی تهران5137

مراقبت و زیباییتغییر مکان22840968الهام وجدیوجد آفرید 5138

77261834فائقه ربانینوین شبکه5139
 1319نارمک خیابان شهید آیت اله مدنی ساختمان تخت جمشید پالک 

2 واحد 1طبقه 
فناوری اطالعات

مراقبت و زیبایی8واحد - 3ط - 2پ - نبش پارس - خ هاشمی علیا- چیذر22206163مهناز قنبری ایران دوسترازآفرینش5140

مراقبت و زیبایی۴میدان ونک، خیابان تک جنوبى، پ9125029549فاطمه سعیدیآشنا5141

امور مالی و بازرگانی15 واحد 4 طبقه 965خیابان شریعتی باالتر از خواجه عبداله پالک 2122865160فاطمه صحراییبنیت5142

صنایع پوشاک5خ دکترفاطمی خ کاج جنوبی ک پنجم پ88953365ربیعه مرصوصالگو5143

اموراداری23پ(ساوج نیا)عباس آباد خ شهیدبهشتی خ پاکستان کوچه هشتم 77532304شیرین حکیمیبانوبلقیس5144

صنایع پوشاک23پ(ساوج نیا)عباس آباد خ شهیدبهشتی خ پاکستان کوچه هشتم 77532304شیرین حکیمیبانوبلقیس5145

فناوری اطالعات23پ(ساوج نیا)عباس آباد خ شهیدبهشتی خ پاکستان کوچه هشتم 77532304شیرین حکیمیبانوبلقیس5146

اموراداری14 واحد2گاندی جنوبی انتهای خیابان نوزدهم پالک 88670976محمد حسین اکبریکاشانه سبز5147

86026049فرشاد فرجوندورزمان5148
پ - نرسیده به اسکندری - خ جمهوری -میدان جمهوری-اتوبان نواب

 ط اول زنگ دوم1393
بهداشت و ایمنی

66415637فرشید غریب نژادهنرچهل دف5149
خیابان انقالب چهارراه ولیعصرخ برادران مظفرشمالی پایین تراز بزرگمهر 

48 واحد4 ط 3 بلوک 40ساختمان 
هنرهای نمایشی

مراقبت و زیبایینبش فتحی شقاقی-ابتدای یوسف آباد-ولی عصر88066808زهره میرباقری برمی2طالیه گرگان 5150
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66012639مریم میر سیدیبانو مبینا5151
خیابان کارون بین طوس و دامپزشکی روبه رو بازار تره بار نبش مجلل 

۱ واحد ۵٣۰پالک 
مراقبت و زیبایی

هنرهای تجسمی61 غربی پالک 2خیابان رامشه توحید - شهرک غرب بلوار دریا 88081545نرگس صابری1شعبه - ناردیس5152

هنرهای نمایشی61 غربی پالک 2خیابان رامشه توحید - شهرک غرب بلوار دریا 88081545نرگس صابری1شعبه - ناردیس5153

مراقبت و زیبایی34خیابان دادگستری روبروی کوچه دادگاه پالک: رباط کریم56883290سودابه پرتویپرتوی5154

88909729کیوان معقولیتجهیزتوانمندسها5155
ساختمان . کوچه راد. فلسطین شمال.بلوار کشاورز. میدان ولیعصر عج.تهران

5واحد. طبقه دوم جنوبی . راد
الکترونیک

65558825سوره شاد زاویهبه کوشان5156
فاز یک بین ارغوان اول و دوم پاساژ رزمال بلوک بی طبقه سوم .شهریار

9واحد 
بهداشت و ایمنی

مراقبت و زیبایی٦ واحد ۱۰ضلع جنوب شرقی میدان نبوت کوچه امام صادق پالک 77941265نسترن گلستانی نژادقصر گلستانی 5157

مدیریت صنایع طبقه اول10 پالک 21خیابان خالداسالمبولی خ - تهران 88107726ناصر عندلیبموسسه غیر تجاری آموزش و توسعه منابع انسانی کسب و کار اتاق تهران 5158

اموراداری طبقه اول10 پالک 21خیابان خالداسالمبولی خ - تهران 88107726ناصر عندلیبموسسه غیر تجاری آموزش و توسعه منابع انسانی کسب و کار اتاق تهران 5159

امور مالی و بازرگانی طبقه اول10 پالک 21خیابان خالداسالمبولی خ - تهران 88107726ناصر عندلیبموسسه غیر تجاری آموزش و توسعه منابع انسانی کسب و کار اتاق تهران 5160

فناوری اطالعات طبقه اول10 پالک 21خیابان خالداسالمبولی خ - تهران 88107726ناصر عندلیبموسسه غیر تجاری آموزش و توسعه منابع انسانی کسب و کار اتاق تهران 5161

44860451پیام طونیدوکا5162
 ساختمان سروش طبقه 2 پ6جنت آباد شمالی ک بی نام ک بهارستان 

اول
هنرهای نمایشی

55179089اصغر عامریارمغان علم5163
ده متری شهید بدخشان کمالی جنب -  متری ابوذر20خیابان -تهران

42پالک - مسجد صاحب الزمان کوچه یزدان پرست
اموراداری

55179089اصغر عامریارمغان علم5164
ده متری شهید بدخشان کمالی جنب -  متری ابوذر20خیابان -تهران

42پالک - مسجد صاحب الزمان کوچه یزدان پرست
امور مالی و بازرگانی
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55179089اصغر عامریارمغان علم5165
ده متری شهید بدخشان کمالی جنب -  متری ابوذر20خیابان -تهران

42پالک - مسجد صاحب الزمان کوچه یزدان پرست
فناوری اطالعات

77212352محمدرضا لشگریاکسیر کالم5166
نظام آباد شمالی خیابان علیرضا یاوری خیابان ابراهیم یوسفی پالک 

۴واحد۴طبقه ۵
اموراداری

77212352محمدرضا لشگریاکسیر کالم5167
نظام آباد شمالی خیابان علیرضا یاوری خیابان ابراهیم یوسفی پالک 

۴واحد۴طبقه ۵
امور مالی و بازرگانی

77212352محمدرضا لشگریاکسیر کالم5168
نظام آباد شمالی خیابان علیرضا یاوری خیابان ابراهیم یوسفی پالک 

۴واحد۴طبقه ۵
خدمات آموزشی

22353184مریم بخشی2حنانه5169
  21 سعادت آباد خیابان سرو غربی خیابان آسمان آسمان پنجم شرقی پ

طبقه اول
صنایع غذایی

22353184مریم بخشی2حنانه5170
  21 سعادت آباد خیابان سرو غربی خیابان آسمان آسمان پنجم شرقی پ

طبقه اول
خدمات آموزشی

22353184مریم بخشی2حنانه5171
  21 سعادت آباد خیابان سرو غربی خیابان آسمان آسمان پنجم شرقی پ

طبقه اول
خدمات تغذیه ای

طال و جواهرسازی3 واحد2 ط4م نجریش اول خ شهرداری بن بست سجاد پ22754331حسینعلی ملکان3آسمان 5172

صنایع پوشاک24رضی آبادباال روبروی مخابرات پالک 9189189557جمیله باباایمانیترمه5173

هنرهای تجسمی117پالک .. میدان تجریش26850234لعیا سعیدی شهریور2هنر ور5174

الکترونیک1 واحد 39 عزتی پالک 2اسالمشهر خیابان زرافشان کوچه 9361144742حسین عبدالرحیمیویرا پردازه5175

44608022احمد قنبریراه حیات5176
،انتهای خ (شهید حسن طهرانی  مقدم)سعادت آباد،باالتر از میدان کاج

،بوستان شقایق،سرای محل(شهید عبقری)دوم
گیاهان دارویی و داروهای گیاهی

88802217سعید خیاطی نوغان سفالییسپنتاهنر5177
 طبقه اول 7خیابان ولیعصر خ فلسطین شمالی کوچه نوربخش پالک 

واحدشرقی
مراقبت و زیبایی

صنایع پوشاکط همکف.6پ.5ک.خ مطهری.اسالم شهر56141328بطول غالمی نژادسیمای هنر5178

65821017صدیقه قرقانیفرزانه بانو5179
خ قصر الدشت پایین تر از خ دامپزشکی سمت راست بوستان سعدی پ 

 ط اول350
مراقبت و زیبایی

هنرهای تزئینی٣ واحد ٣دولت خیابان نعمتی کوچه دوازدهم پالک 22618579هاله اعتصام یزدانیاعتصام یزدانی5180
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خدمات آموزشی12واحد3 چهارراه فرمانیه جنب برج آسمان طبقه 26126404رضا رحیمی دهسوریدادآموز5181

گردشگری18باالی بانک رفاهپ -نبش خ فارابی-پیروزی33339085طاهره اقبالمتین گشت5182

66954686محمد محمودیملی پایتخت5183
ط سوم 1135ضلع شمال شرقی م انقالب جنب بانک سپه ساختمان پ

10واحد 
الکترونیک

66954686محمد محمودیملی پایتخت5184
ط سوم 1135ضلع شمال شرقی م انقالب جنب بانک سپه ساختمان پ

10واحد 
فناوری اطالعات

44419890روح اله اطهری دروآتا تک5185
 1 ساختمان سبز ط 3پونک ک بهران دوم ک باغچه پونک شرقی پ 

5واحد
ساختمان

46020429سارا بیک محمدیمهرخاتون5186
تهران شهرک راه آهن بلوار امیرکبیر نبش بلوار کاج مجتمع تجاری اداری 

14 واحد2 ط 2مالمون 
صنایع پوشاک

46020429سارا بیک محمدیمهرخاتون5187
تهران شهرک راه آهن بلوار امیرکبیر نبش بلوار کاج مجتمع تجاری اداری 

14 واحد2 ط 2مالمون 
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 

صنایع خودرو35پل چوبی خیابان سپاه خیابان حسینی پالک 77626380محمدرضا صالحی حسن آبادینشان برتر5188

امور مالی و بازرگانی35پل چوبی خیابان سپاه خیابان حسینی پالک 77626380محمدرضا صالحی حسن آبادینشان برتر5189

فناوری اطالعات35پل چوبی خیابان سپاه خیابان حسینی پالک 77626380محمدرضا صالحی حسن آبادینشان برتر5190

گردشگری35پل چوبی خیابان سپاه خیابان حسینی پالک 77626380محمدرضا صالحی حسن آبادینشان برتر5191

صنایع پوشاک2 واحد51 پ11خ کارگرشمالی خ 88021581سکینه بیگم بیژنیخزر5192

هنرهای تجسمی618 اداری واحد 5تهران خ انقالب خ بهار جنوبی مجتمع بهار طبقه 77616438علی فروغیدیدنگار5193

88044006مریم شیخیرخ نقره ای 5194
ط 81مالصدرا شیخ بهای شمالی نبش صائب تبریزی شرقی برج صبا پ

11اول واحد
مراقبت و زیبایی

44216787سولماز سعیدنیابانو سعیدنیا5195
تهران مرزداران نرسیده به پل یادگار امام ساختمان نگین آسمان پالک 

8 طبقه دوم واحدcورودی178
مراقبت و زیبایی

44058745ناهید جام دهشیریناهید بانو نوین5196
تهران فلکه دوم صادقیه ابتدای بلوار فردوس شرق روبروی پیست اسکیت 

 طبقه چهارم16 واحد44پالک 
مراقبت و زیبایی

هنرهای نمایشی1 واحد3تهران شهرک غرب فالمک شمالی کوچه هفدهم پالک 88087016مازیار چاهیمازیار5197

36154000زهرا عظیمیپرداد5198
واحد . 2طبقه . ساختمان زمرد. خیابان شهید صباغ. شهرک طالییه.قرچک

4و3و2و1
تکنولوژی فرهنگی
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36154000زهرا عظیمیپرداد5199
واحد . 2طبقه . ساختمان زمرد. خیابان شهید صباغ. شهرک طالییه.قرچک

4و3و2و1
خدمات آموزشی

36154000زهرا عظیمیپرداد5200
واحد . 2طبقه . ساختمان زمرد. خیابان شهید صباغ. شهرک طالییه.قرچک

4و3و2و1
(بافت)صنایع دستی 

36154000زهرا عظیمیپرداد5201
واحد . 2طبقه . ساختمان زمرد. خیابان شهید صباغ. شهرک طالییه.قرچک

4و3و2و1
هنرهای تجسمی

36154000زهرا عظیمیپرداد5202
واحد . 2طبقه . ساختمان زمرد. خیابان شهید صباغ. شهرک طالییه.قرچک

4و3و2و1
هنرهای نمایشی

36154000زهرا عظیمیپرداد5203
واحد . 2طبقه . ساختمان زمرد. خیابان شهید صباغ. شهرک طالییه.قرچک

4و3و2و1
(چرم‘شیشه‘سنگ‘چاپ‘سفال‘فلز‘چوب)صنایع دستی

36154000زهرا عظیمیپرداد5204
واحد . 2طبقه . ساختمان زمرد. خیابان شهید صباغ. شهرک طالییه.قرچک

4و3و2و1
هنرهای تزئینی

36154000زهرا عظیمیپرداد5205
واحد . 2طبقه . ساختمان زمرد. خیابان شهید صباغ. شهرک طالییه.قرچک

4و3و2و1
فناوری نرم و فرهنگی

36154000زهرا عظیمیپرداد5206
واحد . 2طبقه . ساختمان زمرد. خیابان شهید صباغ. شهرک طالییه.قرچک

4و3و2و1
خدمات تغذیه ای

اموراداری سرای محله گلستان46شهرک گلستان میدان اتریش یاس نهم پالک 44751000فاطمه حسین پورمهر پارسه5207

امور مالی و بازرگانی سرای محله گلستان46شهرک گلستان میدان اتریش یاس نهم پالک 44751000فاطمه حسین پورمهر پارسه5208

فناوری اطالعات سرای محله گلستان46شهرک گلستان میدان اتریش یاس نهم پالک 44751000فاطمه حسین پورمهر پارسه5209

مراقبت و زیبایی4 طبقه 227ساختمان -20روبروی امالک -اشرفی اصفهانی-مرزداران44247942شیما وفاییایران رخ5210

امور مالی و بازرگانی6پالک -نبش کوچه شبنم-خیابان گلریز-خیابان قائم مقام فراهانی43497محمد رضا بابایی لیائیسامان ارقام5211

فناوری اطالعات15پالک -  طبقه دوم Bگیالوند ساختمان اداری تجاری دمادشت بلوگ 76344218کیوان سلیمی باالنتک یاد5212

77423138شبنم قره داغیبانو فروتن5213
 ط 202خ پیروزی روبروی سوم نیروی هوایی جنب داروخانه اطمینان پ 

سوم
مراقبت و زیبایی
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خدمات آموزشیطبقه دوم۵٦۹باغ صبا خیابان شریعتی نبش خیابان کشوادپالک 88471444محمد همتی رادهوشمندنوین5214

55318290سمیه رحمانیطالیه پایتخت5215
متری 8خ شهید سمیعی .باغ آذری.ضلع شمالی پارک بعثت .ترمینال جنوب 

مهدیزاده قد)عابد نبش کوچه غالم شفیعی 
مراقبت و زیبایی

77693779نرگس خواتون عبدالمالکیآرامش پارسیان5216
نرسیده به - ابتدای خیابان گلستان- میدان هالل احمر- نارمک

5واحد - ط سوم  - 130پالک - فرهنگسرای گلستان 
بهداشت و ایمنی

77472699فاطمه صادقی الغرهنگین پایتخت5217
تهران خیابان سی متری نیروهوایی روبروی ایستگاه بی ار تی امامت نبش 

 طبقه دوم394کوچه حصیبی پالک
فناوری اطالعات

صنایع پوشاک20شهرری میدان ش غیبی مدرس ک ش پازشگر پ55963699فاطمه عراقیمروارید ری5218

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 20شهرری میدان ش غیبی مدرس ک ش پازشگر پ55963699فاطمه عراقیمروارید ری5219

طال و جواهرسازی37سهرودی جنوبی ک امین زاده پ88324958منوچهر جنتی نیاهنر جنتی5220

2165421713سیده صغری بیاتنوین جامه5221
 تهران شهرستان مالرد صفادشت بلوار نبی اکرم پشت بانک شهر جنب 

لوازم خانگی
صنایع پوشاک

مراقبت و زیبایی17 واحد 5 طبقه 3خیابان توحید روبروی مترو توحید کوچه فرهادیه پالک 66923218سمیرا گردانرزسان5222

گردشگری25پ-22ک جنت -(ع)خ امام موسی کاظم-اسالمشهر56348618خلیل پاشایان خامنه پاشا5223

44429265امید روحانیکیان تدبیر 5224
 طبقه 22 متری گلستان پالک 35تهران بزرگراه اشرفی اصفهانی خیابان 

7 واحد2
امور مالی و بازرگانی

44429265امید روحانیکیان تدبیر 5225
 طبقه 22 متری گلستان پالک 35تهران بزرگراه اشرفی اصفهانی خیابان 

7 واحد2
فناوری اطالعات

صنایع پوشاک75سعیداباد خیابان خلج خیابان چهاردوری  65603431سمیه مصطفوی جویانسیفور5226

22076023حامد لواسانی جمطلیعه پویا5227
میدان شهید تهرانی مقدم ،بلوار سرو غربی ابتدای خ مروارید ساختمان 

22 واحد3 ط 2مروارید پ 
گردشگری

صنایع پوشاک105 پ12متری کلها گلهای16قلعه میر 56334400کبری قلعه گیرقره بالغیاقوت نوین5228



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

664209645الهام کرامتیپیمان گستر5229
پالک .رو به روی خیابان دکتر قریب.خیابان باقرخان شرقی.میدان توحید

۴طبقه .۱۷
برق

برق2 واحد 116 فروردین خیابان زاندارمری پالک 12میدان انقالب خیابان 66970225حمید ساالررضاییفنی سازان5230

44223991محمود شیخنیک اندیشان کارآفرین5231
فلکه دوم صادقیه ابتدای ستارخانه روبروی نمایندگی سا مسونگ پالک 

3طبقه دوم واحد 1190
صنایع غذایی

44223991محمود شیخنیک اندیشان کارآفرین5232
فلکه دوم صادقیه ابتدای ستارخانه روبروی نمایندگی سا مسونگ پالک 

3طبقه دوم واحد 1190
بهداشت و ایمنی

44223991محمود شیخنیک اندیشان کارآفرین5233
فلکه دوم صادقیه ابتدای ستارخانه روبروی نمایندگی سا مسونگ پالک 

3طبقه دوم واحد 1190
خدمات تغذیه ای

مراقبت و زیبایی140پالک - نرسیده به کوچه شهریور- خیابان مطهری- دماوند76321133فاطمه شیرافکن2آرنگ 5234

هنرهای نمایشیط همکف.46پ.5ک.خ زرافشان.اسالم شهر56372044محمد رضا قربانلوساز و نوا5235

مراقبت و زیبایی۱۰طبقه سوم واحد .۵۹۷پالک .جنب پمپ بتزین سراه سلیمانیه.خ پیروزی33317217گیتی بلدآبادیقصر پریماه5236

هنرهای تجسمیشمالی8واحد.5طبقه.20پالک .خیابان امیری طائمه.فلکه اول تهرانپارس76711410حوریه یزدانی نجمطرح ترنج5237

فرششمالی8واحد.5طبقه.20پالک .خیابان امیری طائمه.فلکه اول تهرانپارس76711410حوریه یزدانی نجمطرح ترنج5238

هنرهای تجسمی2طبقه -مجتمع اداری و تجاری حافظ -2کوچه زنبق-گیالوند-دماوند9211668137نفیسه درویشیسپید بوم5239

66511759فهیمه معصوم بیگینویس5240
 ط همکف 16تهران ویال خ شهید امیرهمتیان شرقی خ امام منتظر پ

2واحد
صنایع پوشاک

صنایع پوشاک4 واحد4فردوسیه خ امام خمینی روبروی پارک ولیعصر ط9014459675افسانه امیریشکوه شفق5241

فناوری انرژی های نو و تجدید پذیر31تهران، خیابان مطهری، خیابان مفتح شمالی، خیابان زهره، پالک 88914195عرفان الهامی فردپیشگامان بهره وری انرژی رایکا5242



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

مراقبت و زیبایی2 واحد22میدان فاطمی میدان گلها بلوار گلها پالک88989388شهره شمسبانوشمس5243

امور مالی و بازرگانی ساختمان نیکی4طبقه .58پالک.بلوار نورانی.سعادت آباد88561470فرهاد میربلوکشرکت رایانش ابری نیکی5244

فناوری اطالعات ساختمان نیکی4طبقه .58پالک.بلوار نورانی.سعادت آباد88561470فرهاد میربلوکشرکت رایانش ابری نیکی5245

امور مالی و بازرگانی7 طبقه سوم واحد 4خیابان یکم پالک  (کوی نصر)گیشا 88256404صفیه مهری نژادنوین مهارت5246

فناوری اطالعات599نرسیده به چهار راه خسرو پالک -ستارخان-فلکه اول صادقیه44287200محمدرضا رمضانیاسپیکان نوین5247

گردشگری599نرسیده به چهار راه خسرو پالک -ستارخان-فلکه اول صادقیه44287200محمدرضا رمضانیاسپیکان نوین5248

44710179سیامک آقاجان بگلو2پیام دانش5249
 (خ شهید رحیمی)۲۱بلوار دهکده المپیک باالتر از پمپ بنزین نبش خ 

طبقه همکف. ٣پالک
عمران

44710179سیامک آقاجان بگلو2پیام دانش5250
 (خ شهید رحیمی)۲۱بلوار دهکده المپیک باالتر از پمپ بنزین نبش خ 

طبقه همکف. ٣پالک
هنرهای نمایشی

44710179سیامک آقاجان بگلو2پیام دانش5251
 (خ شهید رحیمی)۲۱بلوار دهکده المپیک باالتر از پمپ بنزین نبش خ 

طبقه همکف. ٣پالک
ساختمان

44710179سیامک آقاجان بگلو2پیام دانش5252
 (خ شهید رحیمی)۲۱بلوار دهکده المپیک باالتر از پمپ بنزین نبش خ 

طبقه همکف. ٣پالک
معماری

44852244اکبر نصرالهی کاسمانیمدیریت بحران5253
  4پالک - خ شقایق - کوچه یاس - خ قاسم پور - سردارجنگل شمالی 

واحد یک غربی- طبقه همکف 
بهداشت و ایمنی

صنایع پوشاک216پ-روبروی خ نور صالی - خ شکوفه-خ پیروزی-میدان شهدا33251901اشرف السادات جمالیهنر نرگس5254

44485471حسین شنوائیآرمان آینده5255
طبقه اول 1381میدان انقالب ابتدای کارگر شمالی نبش کوچه رستم پ

2واحد جنوبی 
مدیریت صنایع

44485471حسین شنوائیآرمان آینده5256
طبقه اول 1381میدان انقالب ابتدای کارگر شمالی نبش کوچه رستم پ

2واحد جنوبی 
امور مالی و بازرگانی

مراقبت و زیبایی1 واحد126تهران شهرک غرب بلوار دادمان نبش جلیلوند پالک 88084199سیده صدیقه نصیری تاکامی2هلچین5257



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

46845935رضا فیضیاسپیناس5258
شهر قدس میدان مصلی به سمت میدان ساعت سه راه مالصدرا خیابان 

17آزادگان پالک 
ساختمان

46845935رضا فیضیاسپیناس5259
شهر قدس میدان مصلی به سمت میدان ساعت سه راه مالصدرا خیابان 

17آزادگان پالک 
معماری

66705222شهربانو قادری2هنرافزا 5260
جنب بیمارستان سورنا -باالترازچهارراه جامی شیخ هادی -جامی-ولیعصر 

طبقه دوم5کوچه بهنام پالک-
خدمات آموزشی

66705222شهربانو قادری2هنرافزا 5261
جنب بیمارستان سورنا -باالترازچهارراه جامی شیخ هادی -جامی-ولیعصر 

طبقه دوم5کوچه بهنام پالک-
(بافت)صنایع دستی 

66705222شهربانو قادری2هنرافزا 5262
جنب بیمارستان سورنا -باالترازچهارراه جامی شیخ هادی -جامی-ولیعصر 

طبقه دوم5کوچه بهنام پالک-
صنایع پوشاک

66705222شهربانو قادری2هنرافزا 5263
جنب بیمارستان سورنا -باالترازچهارراه جامی شیخ هادی -جامی-ولیعصر 

طبقه دوم5کوچه بهنام پالک-
فناوری اطالعات

66705222شهربانو قادری2هنرافزا 5264
جنب بیمارستان سورنا -باالترازچهارراه جامی شیخ هادی -جامی-ولیعصر 

طبقه دوم5کوچه بهنام پالک-
گردشگری

66705222شهربانو قادری2هنرافزا 5265
جنب بیمارستان سورنا -باالترازچهارراه جامی شیخ هادی -جامی-ولیعصر 

طبقه دوم5کوچه بهنام پالک-
هنرهای تجسمی

66705222شهربانو قادری2هنرافزا 5266
جنب بیمارستان سورنا -باالترازچهارراه جامی شیخ هادی -جامی-ولیعصر 

طبقه دوم5کوچه بهنام پالک-
(چرم‘شیشه‘سنگ‘چاپ‘سفال‘فلز‘چوب)صنایع دستی

66705222شهربانو قادری2هنرافزا 5267
جنب بیمارستان سورنا -باالترازچهارراه جامی شیخ هادی -جامی-ولیعصر 

طبقه دوم5کوچه بهنام پالک-
هنرهای تزئینی

66705222شهربانو قادری2هنرافزا 5268
جنب بیمارستان سورنا -باالترازچهارراه جامی شیخ هادی -جامی-ولیعصر 

طبقه دوم5کوچه بهنام پالک-
(دوختهای سنتی)صنایع دستی 



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

91001804آرش سلیمانی ورکیآزما برتر5269
طبقه ۱۰متری قدس کوچه یکم شرقی پالک٣۵ خ المهدی خیابان 

۱۰واحد۵
زیست فناوری

مراقبت و زیبایی30 پ8نسیم شهر حصارک پایین یاس 56386645آذر صیادی آناقزیتالش نوین5270

66616354مریم جعفری۲دانش پارسیان فجر 5271
متری زرندخیابان بیگلو روبه روی بانک صادرات پالک ۴۵مهراباد جنوبی 

267
الکترونیک

66616354مریم جعفری۲دانش پارسیان فجر 5272
متری زرندخیابان بیگلو روبه روی بانک صادرات پالک ۴۵مهراباد جنوبی 

267
برق

66616354مریم جعفری۲دانش پارسیان فجر 5273
متری زرندخیابان بیگلو روبه روی بانک صادرات پالک ۴۵مهراباد جنوبی 

267
کنترل و ابزار دقیق

66616354مریم جعفری۲دانش پارسیان فجر 5274
متری زرندخیابان بیگلو روبه روی بانک صادرات پالک ۴۵مهراباد جنوبی 

267
صنایع غذایی

66616354مریم جعفری۲دانش پارسیان فجر 5275
متری زرندخیابان بیگلو روبه روی بانک صادرات پالک ۴۵مهراباد جنوبی 

267
اموراداری

66616354مریم جعفری۲دانش پارسیان فجر 5276
متری زرندخیابان بیگلو روبه روی بانک صادرات پالک ۴۵مهراباد جنوبی 

267
امور مالی و بازرگانی

66616354مریم جعفری۲دانش پارسیان فجر 5277
متری زرندخیابان بیگلو روبه روی بانک صادرات پالک ۴۵مهراباد جنوبی 

267
خدمات آموزشی

66616354مریم جعفری۲دانش پارسیان فجر 5278
متری زرندخیابان بیگلو روبه روی بانک صادرات پالک ۴۵مهراباد جنوبی 

267
فناوری اطالعات

66616354مریم جعفری۲دانش پارسیان فجر 5279
متری زرندخیابان بیگلو روبه روی بانک صادرات پالک ۴۵مهراباد جنوبی 

267
گردشگری

66616354مریم جعفری۲دانش پارسیان فجر 5280
متری زرندخیابان بیگلو روبه روی بانک صادرات پالک ۴۵مهراباد جنوبی 

267
هتلداری

66616354مریم جعفری۲دانش پارسیان فجر 5281
متری زرندخیابان بیگلو روبه روی بانک صادرات پالک ۴۵مهراباد جنوبی 

267
هنرهای تجسمی

66616354مریم جعفری۲دانش پارسیان فجر 5282
متری زرندخیابان بیگلو روبه روی بانک صادرات پالک ۴۵مهراباد جنوبی 

267
بهداشت و ایمنی

66616354مریم جعفری۲دانش پارسیان فجر 5283
متری زرندخیابان بیگلو روبه روی بانک صادرات پالک ۴۵مهراباد جنوبی 

267
هنرهای تزئینی

66616354مریم جعفری۲دانش پارسیان فجر 5284
متری زرندخیابان بیگلو روبه روی بانک صادرات پالک ۴۵مهراباد جنوبی 

267
خدمات تغذیه ای



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

66616354مریم جعفری۲دانش پارسیان فجر 5285
متری زرندخیابان بیگلو روبه روی بانک صادرات پالک ۴۵مهراباد جنوبی 

267
ساختمان

66616354مریم جعفری۲دانش پارسیان فجر 5286
متری زرندخیابان بیگلو روبه روی بانک صادرات پالک ۴۵مهراباد جنوبی 

267
معماری

تاسیسات2خ پیروزی نبردشمالی پایین تر از چهارراه فرزانه ک شیردم پ 33098060محمد حسین مهدی نژاد اشکذریهومت 5287

(بافت)صنایع دستی ٦واحد .طبقه دوم.پاساژ دیمه.میدان معلم.خیابان پاسداران.فیروزکوه76447382سارا کردجزینیک آذین5288

فرش٦واحد .طبقه دوم.پاساژ دیمه.میدان معلم.خیابان پاسداران.فیروزکوه76447382سارا کردجزینیک آذین5289

خدمات آموزشی6واحد39بلوارفرحزادی تقاطع نورانی وفخار مقدم پ2122090079معصومه فرخیبانوفرخی5290

صنایع پوشاک6واحد39بلوارفرحزادی تقاطع نورانی وفخار مقدم پ2122090079معصومه فرخیبانوفرخی5291

صنایع پوشاک زیرزمین160 پالک 23شهرک قایمیه کوچه 56492862مرضیه پور فالح بنادکیمنجوق طالیی5292

فناوری اطالعات15 پالک 12اسالمشهر قائمیه کوچه2156460170مهدی اسمعیل زاده بیجارکنیپارسا مهر5293

الکترونیک1 واحد1خ ولیعصر باالتراز میدان ولیعصر ک فخاری پ88936787محمدمهدی فرهادی هیکوییفن آموزان 5294

اموراداری۴واحد۱۴میرداماد خ شمس تبریزی شمالی پالک26407646نواب بحرینی بروجنیبعد سوم5295

خدمات آموزشی۴واحد۱۴میرداماد خ شمس تبریزی شمالی پالک26407646نواب بحرینی بروجنیبعد سوم5296

22568895اعظم رمضانینیکان آریا5297
ساختمان - جنب بانک صادرات- بعدازچهارره کاوه- خیابان دولت- قلهک 

17واحد- الماس دولت
گردشگری

فناوری اطالعات39اول نیروهوایی کوچه افشار پالک - خیابان پیروزی 77403824داود صفیریفن آوران نوین5298

فناوری اطالعات13پالک-الله یکم-خیابان بهشتی شمالی-بلوار امام خمینی-آبسرد-دماوند76372069محبوبه فیضاندیشه فراز5299

66470130غالمحسین حسینی نیاتعاونگران ایران5300
 3ط  40چهارراه ولیعصر خ بزرگمهر خ برادران مظفرشمالی ساختمان

36واحد
امور مالی و بازرگانی

صنایع پوشاک3 ط اول واحد7خ عباس آباد خ شهید صابونچی ک چهارم پ88753981اعظم ربیعیفروغ هنر5301



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

فناوری اطالعات7، واحد 4تهران، سعادت آباد، چهار راه سرو، کوچه آریا، پالک 22083926سبهان بالوی پوردارکوب5302

77047912ماریا رحمانی قبادیآرامش5303
 واحد 115غربی خ صاحب الزمان پ 196تهرانپارس  قبل ازتقاطع سراج و

17
بهداشت و ایمنی

کنترل و ابزار دقیق۲۲ واحد ٦ طبقه ۲٣۱خیابان سمیه نرسیده به تقاطع نجات الهی پالک 86035414حمیدرضا سواریصنعتگران معین5304

33027703سمیه عزیزی فردهنرموژان5305
-ورودی شمالی-262پ -ساختمان زاهدی-جنب پمپ بنزین-خ خاوران 

1واحد-1ط
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیباییط همکف.2پ.2929ک.انتهای خ سعیدیه.اسالم شهر56495808حمیدرضا شیخیهنر شیخی5306

44746790فرشته لک کمر یفرشتگان5307
 132/2شهرک راه آهن شهرک گلستان بلوار گلها باالی میدان اتریش پ 

2ضلع شرقی میدان اتریش ط اول واحد 
مراقبت و زیبایی

مراقبت و زیباییط اول- 166پ -(مهربار)خ ش علی شمس-خ جاجرود-تهران نو77985213سمیه سادات افتخاریقصرمرجان5308

فناوری اطالعات9پالک -نبش کوچه یکم-خیابان سرافراز-خیابان شهید بهشتی -تهران88738394فریبا مهدیونسامانه های مدیریت و اطالع رسانی توسعه کارآفرینان5309

امور مالی و بازرگانی64 واحد 6میدان ولیعصر ابتدای کریم خان ساختمان کیمیا طبقه 88024619المیرا شاه محمدیکلبه کیمیا5310

9124228894فرزام زمانیفام ایران5311
 132تهران بلوار کشاورز بعد از خیابان فلسطین جنب هتل اسپیناس پالک 

203طبقه دوم واحد 
تکنولوژی فرهنگی

فناوری اطالعاتفیروزکوه خیابان پاسداران جنب بانک ملت طبقه فوقانی تعاونی روستایی76445735سیده مریم حسینیدانشورزان جوان5312

مراقبت و زیبایی1 واحد11 ط1تهران چیتگر بلوارکوهک مجتمع تجاری طوبی بلوک 46051240زهرا عاقل نژادصورتگر ناز5313

الکترونیک طبقه زیر زمین346ساختمان مهر پ-بلوار باهنر-ورامین36293196ابوالفضل اردستانیدنیای دانش5314

فناوری اطالعات طبقه زیر زمین346ساختمان مهر پ-بلوار باهنر-ورامین36293196ابوالفضل اردستانیدنیای دانش5315

56217181روح اله باباعلیمبینا فناوران 5316
مجتمع )ساختمان شورا-F3بلوک -میدان استقالل - 2فاز - پرند 

152واحد - 6ط  -(پاسارگاد
فناوری اطالعات



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

44386118کیارش سالجقهمنظومه ایرانیان5317
- ساختمان زمرد -15پالک - نبش خیابان بیدکی - اشرفی اصفهانی 

48واحد 
مدیریت صنایع

44386118کیارش سالجقهمنظومه ایرانیان5318
- ساختمان زمرد -15پالک - نبش خیابان بیدکی - اشرفی اصفهانی 

48واحد 
اموراداری

44386118کیارش سالجقهمنظومه ایرانیان5319
- ساختمان زمرد -15پالک - نبش خیابان بیدکی - اشرفی اصفهانی 

48واحد 
امور مالی و بازرگانی

44386118کیارش سالجقهمنظومه ایرانیان5320
- ساختمان زمرد -15پالک - نبش خیابان بیدکی - اشرفی اصفهانی 

48واحد 
خدمات آموزشی

44386118کیارش سالجقهمنظومه ایرانیان5321
- ساختمان زمرد -15پالک - نبش خیابان بیدکی - اشرفی اصفهانی 

48واحد 
فناوری اطالعات

22319112ندا نایبیهنرآهو5322
 خ استاد حسن بنا مجیدیه شمالی م سرباز جنب آتشنشانی نبش ک قربانی 

 زنگ اول2پ
مراقبت و زیبایی

9123851295سید محمد جواد لواسانیرستا5323
لواسان بلوار امام خمینی باالتر از سه راه پیام کوچه رز ساختمان نیوشا 

1 واحد 3طبقه 
گردشگری

فرش واحد زیر زمین31پیروزی خیابان نبرد شمالی کوچه موسی نجفی پالک 33170667بتول کارگر خیر آبادیارمغان ناب5324

9022084737مراد خرمی ارده جانجهان فن فردا5325
ایستگاه مترو  میدان شهدا خط چهار شهید کالهدوز ارم سبز خانه فرهنگ 

شهدا
الکترونیک

9022084737مراد خرمی ارده جانجهان فن فردا5326
ایستگاه مترو  میدان شهدا خط چهار شهید کالهدوز ارم سبز خانه فرهنگ 

شهدا
عمران

9022084737مراد خرمی ارده جانجهان فن فردا5327
ایستگاه مترو  میدان شهدا خط چهار شهید کالهدوز ارم سبز خانه فرهنگ 

شهدا
مدیریت صنایع

9022084737مراد خرمی ارده جانجهان فن فردا5328
ایستگاه مترو  میدان شهدا خط چهار شهید کالهدوز ارم سبز خانه فرهنگ 

شهدا
امور مالی و بازرگانی

9022084737مراد خرمی ارده جانجهان فن فردا5329
ایستگاه مترو  میدان شهدا خط چهار شهید کالهدوز ارم سبز خانه فرهنگ 

شهدا
معماری

الکترونیک36خ کریمخان زند خ سنائی خ دوم غربی شماره88840900پرویز کلباسیسیماران5330

برق36خ کریمخان زند خ سنائی خ دوم غربی شماره88840900پرویز کلباسیسیماران5331

فناوری اطالعات267 متر پائین تر از کوچه آسیاب سمت چپ پ 50پاکدشت گلزارجنوبی 36853359علی اصغر بنائی پناهدرخت علم5332



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

77740816سید نادر حسن لیآریسان 5333
 2شهرک صنعتی عباس اباد خ ابن سینا ساختمان فناوری کسب و کار ط

209واحد 
مدیریت صنایع

65560224ابوالفضل مجیدیصنعت یاران5334
خ گل نرگس شرقی - دور میدان آزادی  - 3ابتدای فاز - اندیشه - شهریار

62پالک -
تاسیسات

صنایع پوشاک1 واحد 268نارمک خ دردشت ایستگاه مدرسه نبش خ دقیقی پ 77954659محمد حسن سیفآریا من5335

مراقبت و زیبایی طدوم۱٣شهرک غرب، بلوارفرحزادى،خیابان سپهر، پ 88373943سارا شکارچی زادهماهدخت5336

صنایع پوشاکشهریار امیریه خیابان امام خمینی ابتدای پاساژ حسین لو9368996310ربابه قنبریبانو قنبری5337

55464496حسین حیاتی جوزانیدریکان5338
 متری خ ش مصطفی خمینی قبل از میدان عربها پاساژ 24باقرشهر خ 

2یاس ط
طال و جواهرسازی

صنایع غذایی31خیابان کارگر شمالی خیابان شکراله پالک 9121790060خسرو فرجیآنیتا 5339

خدمات تغذیه ای31خیابان کارگر شمالی خیابان شکراله پالک 9121790060خسرو فرجیآنیتا 5340

مراقبت و زیبایی2 طبقه 8 واحد 8خ افریقا خ سعیدی پالک 26291610نیلوفر حیدری کهلنیال کوش5341

خدمات آموزشی1ط همکف واحد8میدان ولیعصر ک فرشید پ88948404آزیتا گرشاسبیبانو نهال 5342

مراقبت و زیبایی1ط همکف واحد8میدان ولیعصر ک فرشید پ88948404آزیتا گرشاسبیبانو نهال 5343

صنایع پوشاک12 واحد5 ساختمان سبز ط134خ کارگر شمالی خ کیومرث شکراهلل پ88014862سعیده صادقیهنر صادقی5344

(دوختهای سنتی)صنایع دستی 12 واحد5 ساختمان سبز ط134خ کارگر شمالی خ کیومرث شکراهلل پ88014862سعیده صادقیهنر صادقی5345

فناوری اطالعات52رودهن خیابان امام خمینی بعد از خیابان دانشگاه فروشگاه اسپینو پالک 76516592راحله رستمیگنج دانش5346

صنایع پوشاک31پالک-کوچه ولیعصر-خ شهید مدنی شمالی77473061کبری مختاریتافته5347

فناوری اطالعات25مالرد، صفادشت، مسکن مهر، بلوار شادفرسای چهار، الله 65266556مریم شهرآبادیپژواک مهر5348

هنرهای تجسمی264متری امام خمینی،نبش ابوذر،پالک 20خیابان -اسالمشهر56364448منصوره چوپانی خطبهنرپایدار5349

هنرهای نمایشی264متری امام خمینی،نبش ابوذر،پالک 20خیابان -اسالمشهر56364448منصوره چوپانی خطبهنرپایدار5350



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

الکترونیک3و2واحد -619پالک- باقری36خ - متری اول15خ -افسریه33143315سیامک آقازیارتیرسا گستر5351

برق3و2واحد -619پالک- باقری36خ - متری اول15خ -افسریه33143315سیامک آقازیارتیرسا گستر5352

کنترل و ابزار دقیق3و2واحد -619پالک- باقری36خ - متری اول15خ -افسریه33143315سیامک آقازیارتیرسا گستر5353

مکانیک3و2واحد -619پالک- باقری36خ - متری اول15خ -افسریه33143315سیامک آقازیارتیرسا گستر5354

فناوری اطالعات3و2واحد -619پالک- باقری36خ - متری اول15خ -افسریه33143315سیامک آقازیارتیرسا گستر5355

معماری3و2واحد -619پالک- باقری36خ - متری اول15خ -افسریه33143315سیامک آقازیارتیرسا گستر5356

22345833ملیکا نیازیپرنیان گستر5357
-برج تجاری  افق  - 95پالک - نرسیده به میدان کتاب - بلوار فرحزادی 

55واحد  - 7 طبقه 
خدمات آموزشی

22345833ملیکا نیازیپرنیان گستر5358
-برج تجاری  افق  - 95پالک - نرسیده به میدان کتاب - بلوار فرحزادی 

55واحد  - 7 طبقه 
بهداشت و ایمنی

22345833ملیکا نیازیپرنیان گستر5359
-برج تجاری  افق  - 95پالک - نرسیده به میدان کتاب - بلوار فرحزادی 

55واحد  - 7 طبقه 
گیاهان دارویی و داروهای گیاهی

مراقبت و زیبایی3طبقه  - 47بلوار فردوس غرب بعد از چهارراه شقایق  پالک 44144454سیدجالل حسینیپارسا مو5360

88886825مصطفی بیات2خوش هنر 5361
- حماسی - پیوند - نظامی گنجوی  (عباسپور)توانیر - ولی عصر - تهران 

4 ط 12پ
هنرهای نمایشی

مراقبت و زیبایی45امراباد فلکه دوم خیابان شهید شیرودی پ36240069سمیه شیرکوند1شعبه -محشر5362

برق7 واحد 2 طبقه 2تهران میدان انقالب کوچه جنتی پالک 66577385مجید بدرخانیپایتخت فناوری نوین5363

مراقبت و زیبایی2و1واحد16سعادت اباد بلوار بهرود خیابان هفتم پالک22513213محبوبه معهوروشقصر آنیل5364

44273566عباس کیانی آذرآرامش سبز5365
صادقیه اشرفی اصفهانی بالتر از جالل الین کندرو کوچه محمدی مجتمع 

ارغوان یک طبقه دوم واحد شش
بهداشت و ایمنی



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

تاسیسات1طبقه - 210پالک - روبروی پارک الله- بلوار کشاورز- تهران88984306احمد آسیابانپرداد پترودانش5366

جوشکاری و بازرسی جوش1طبقه - 210پالک - روبروی پارک الله- بلوار کشاورز- تهران88984306احمد آسیابانپرداد پترودانش5367

مکانیک1طبقه - 210پالک - روبروی پارک الله- بلوار کشاورز- تهران88984306احمد آسیابانپرداد پترودانش5368

پتروشیمی1طبقه - 210پالک - روبروی پارک الله- بلوار کشاورز- تهران88984306احمد آسیابانپرداد پترودانش5369

مراقبت و زیبایی6 واحد15مجیدیه خ استادحسن بناجنوبی نبش ک مرادی پ33077907پروین داستان پوربانوپریا5370

هنرهای تزئینیدست چپ-روبروی پایگاه انتقال خون-مجتمع ادارت-ورامین36274049ملیحه شهابتک آشپز5371

(دوختهای سنتی)صنایع دستی دست چپ-روبروی پایگاه انتقال خون-مجتمع ادارت-ورامین36274049ملیحه شهابتک آشپز5372

خدمات تغذیه ایدست چپ-روبروی پایگاه انتقال خون-مجتمع ادارت-ورامین36274049ملیحه شهابتک آشپز5373

66929646زهرا راستگوپادمیرا5374
پالک .جنب بانک پارسیان.بعد از نصرت غربی.خیابان توحید.میدان توحید

.2واحد . طبقه اول. 88
بهداشت و ایمنی

هنرهای تجسمی1 واحد50 پالک 7سنایی، نبش کوچه 88341733هما نیکخواه1نیکخواه شعبه 5375

هنرهای نمایشی1 واحد50 پالک 7سنایی، نبش کوچه 88341733هما نیکخواه1نیکخواه شعبه 5376

هنرهای نمایشیطبقه سوم. واحد دوم غربی. 111پالک . جنب میرزای شیرازی. کریمخان88901566پادینا رهنمای چیت سازستاره سازان5377

مراقبت و زیبایی5خ تهران نو خ وحیدیه کوچه بختیاری نژاد کوچه صدیق نوری پ 77991820مهدیه تاجیک سیدیکلبه طالیی5378

77183946مجتبی علی نژادنوین هنر مو5379
ط -738پالک -نبش خیابان بختیاری-ضلع جنوب شرقی میدان رسالت

اول
مراقبت و زیبایی

امور مالی و بازرگانی واحد غربی2 ط 1801خ امیراباد روبه روی مرکز قلب پ 88904357سمیه نام آوربهاران5380

مراقبت و زیبایی13نازی اباد میدان بازار دوم خ نیکنام جنوبی کوچه کریمی پ55060712فاطمه رستمیشعله ارا5381



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

صنایع غذایی واحد اول٦٦شهریار خیابان ولی عصر خیابان طالقانی کوچه رهگذر پالک 65229538مونا قلیانچیهزارو یک طعم5382

خدمات تغذیه ای واحد اول٦٦شهریار خیابان ولی عصر خیابان طالقانی کوچه رهگذر پالک 65229538مونا قلیانچیهزارو یک طعم5383

66712787آرش اسدیان آشپزشو قنادشو5384
نبش کوچه . نرسیده به میدان پاستور .خیابان کارگرجنوبی .جمهوری 

7واحد  . 6پالک . سعیدی 
صنایع غذایی

66712787آرش اسدیان آشپزشو قنادشو5385
نبش کوچه . نرسیده به میدان پاستور .خیابان کارگرجنوبی .جمهوری 

7واحد  . 6پالک . سعیدی 
خدمات تغذیه ای

22073808اشکان دورودیاننقش آهنگ5386
 متری 18سعادت آباد،بلوار پاکنژاد ، پایین تر از چهارراه سرو ، خیابان 

7 واحد 3 ،طبقه 168مطهری ، پالک 
هنرهای نمایشی

88201360محمد حسن کشانی2شعبه - فروغ دانش 5387
بعد از تقاطع -  متری پارک 10کوچه -حصار مهتر- رباط کریم - تهران 

19پالک - ملک دوم سمت چپ - اول 
جوشکاری و بازرسی جوش

88201360محمد حسن کشانی2شعبه - فروغ دانش 5388
بعد از تقاطع -  متری پارک 10کوچه -حصار مهتر- رباط کریم - تهران 

19پالک - ملک دوم سمت چپ - اول 
فناوری اطالعات

امور مالی و بازرگانی8واحد3طبقه51ساختمان87 پالک 25و23گاندی جنوبی،بین خیابانهای88665475محبوبه ارسطویینگرش کارا5389

9128527116حامد جوانحامد جوان5390
-٦۷پ- ساختمان پرنیا- بین عادل و زرین -خ فرجام -تهرانپارس-تهران

۴ط-۱۰واحد 
مراقبت و زیبایی

22095821وحید ابراهیمیمشاوران آزمای نفت ایرانیان5391
کوچه -خیابان ریاضی بخشایش-خیابان سرو غربی-سعادت آباد-تهران

3واحد -6پالک -قائم
صنایع شیمیایی

مراقبت و زیبایی32پاکدشت فرون آباد خ ابوذر ک صاحب الزمان عج پ 36095129عاطفه پیروزرامزیبای پایتخت5392

صنایع پوشاک1 ساختمان قصرسبز واحد100رسالت خهنگام خ فرجام غربی جنب م77223101هاجر برزگرهنر زیبا پوشان 5393

گردشگری121خیابان پیروزی بین سوم و چهارم نیورهوایی پالک 77477130ویدا قندچیاندیشه ادبا5394

معماری121خیابان پیروزی بین سوم و چهارم نیورهوایی پالک 77477130ویدا قندچیاندیشه ادبا5395



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

بهداشت و ایمنیسراسیاب انتهای خ امام خمینی ساختمان مهر ط همکف65156945تورج بهنودبهتا5396

بهداشت و ایمنی2 زنگ10م رسالت خ نیروی دریایی ک حقیقی پ 77898427میثم عسگری جونوشی1شعبه -آسپیان 5397

88939478امیر محمودزادهشاخص آینده5398
- کوچه مراغه-خ استاد نجات الهی - نرسیده به میدان فردوسی-تهران 

2 طبقه 2پالک 
امور مالی و بازرگانی

88939478امیر محمودزادهشاخص آینده5399
- کوچه مراغه-خ استاد نجات الهی - نرسیده به میدان فردوسی-تهران 

2 طبقه 2پالک 
گردشگری

88529400ابوالفضل معدن پور صفریموسسه مرزبان کیفیت دانش5400
خ  (نوبخت)خ شهید عربعلی  (آپادانا)خ خرمشهر .خیابان سهروردی شمالی 

15پالک . ششم
مدیریت صنایع

مراقبت و زیبایی1خ دیباجی شمالی کوچه شهید محمودنوریان ک گلبرگ نوبختی 26149609فرزانه دانشمایسا5401

گردشگری طبقه اول118نسیم شهر خ آزادگان نبش کوچه تختی پ 56755797یاسر حسین زادهمسیر دانش5402

صنایع پوشاکواحد همکف.80پالک . بلوار فردوس.فازچهار.پردیس76290370انسیه شایسته فردشایسته بانو5403

طال و جواهرسازی11واحد4ط102م هفت تیر ابتدای مفتح شمالی خ مالیری پورپ2188867967فرانک فیضیفیضی5404

36112570زهرا صیادیتک کوک5405
شهرک طالئیه نرسیده به میدان گل گندم نبش کوچه ی بهار - قرچک 

1868887681 کد پستی 56جنوبی 
صنایع پوشاک

36112570زهرا صیادیتک کوک5406
شهرک طالئیه نرسیده به میدان گل گندم نبش کوچه ی بهار - قرچک 

1868887681 کد پستی 56جنوبی 
صنایع چرم، پوست، خز

خدمات آموزشی ط اول۱۹چهار راه بافت اباد بلوار معلم خ عباسی ک هادی سهی پ 2166623854فاطمه رنجیفراز آرا5407

بهداشت و ایمنی1 طبقه1 متری ترقی پ8تهران خ حبیب الهی خ دریانو خ خسروی کوچه 66534727محمد گنجی کیاایمن یار5408

71054000محمدحسین قربانی ساوجیجامع پرداز دانا5409
 - 28پالک - برج ناهید - خیابان شاه نظری - بلوار میرداماد - تهران 

3 و 2واحدهای شماره - طبقه پنجم 
الکترونیک



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

71054000محمدحسین قربانی ساوجیجامع پرداز دانا5410
 - 28پالک - برج ناهید - خیابان شاه نظری - بلوار میرداماد - تهران 

3 و 2واحدهای شماره - طبقه پنجم 
مدیریت صنایع

71054000محمدحسین قربانی ساوجیجامع پرداز دانا5411
 - 28پالک - برج ناهید - خیابان شاه نظری - بلوار میرداماد - تهران 

3 و 2واحدهای شماره - طبقه پنجم 
امور مالی و بازرگانی

71054000محمدحسین قربانی ساوجیجامع پرداز دانا5412
 - 28پالک - برج ناهید - خیابان شاه نظری - بلوار میرداماد - تهران 

3 و 2واحدهای شماره - طبقه پنجم 
فناوری اطالعات

الکترونیک70واحد - 12برج مینا طبقه -جنب بیمارستان ابن سینا-فلکه دوم صادقیه44953024میالد وثوقحرفه گستران5413

تاسیسات70واحد - 12برج مینا طبقه -جنب بیمارستان ابن سینا-فلکه دوم صادقیه44953024میالد وثوقحرفه گستران5414

2166908374هانیه غالمرضائیموسسه دانش بنیان توسعه و فناوری تالشگران سازندگی5415
-416ساختمان -370پالک -بین خیابان قریب و جمالزاده-بلوار کشاورز

5واحد -طبقه  اول
(امور دامی و آبزیان)کشاورزی 

2166908374هانیه غالمرضائیموسسه دانش بنیان توسعه و فناوری تالشگران سازندگی5416
-416ساختمان -370پالک -بین خیابان قریب و جمالزاده-بلوار کشاورز

5واحد -طبقه  اول
فناوری اطالعات

2166908374هانیه غالمرضائیموسسه دانش بنیان توسعه و فناوری تالشگران سازندگی5417
-416ساختمان -370پالک -بین خیابان قریب و جمالزاده-بلوار کشاورز

5واحد -طبقه  اول
امور شیالت و آبزی پروری

2166908374هانیه غالمرضائیموسسه دانش بنیان توسعه و فناوری تالشگران سازندگی5418
-416ساختمان -370پالک -بین خیابان قریب و جمالزاده-بلوار کشاورز

5واحد -طبقه  اول
امور دام و ماکیان

2166908374هانیه غالمرضائیموسسه دانش بنیان توسعه و فناوری تالشگران سازندگی5419
-416ساختمان -370پالک -بین خیابان قریب و جمالزاده-بلوار کشاورز

5واحد -طبقه  اول
امور زراعی

امور مالی و بازرگانی۲۵تهران م انقالب،خ کارگر شمالی،نبش خ ادوارد براون،پالک 9133140457مهران بکایینوین دانش پژوهان5420

خدمات آموزشی۲۵تهران م انقالب،خ کارگر شمالی،نبش خ ادوارد براون،پالک 9133140457مهران بکایینوین دانش پژوهان5421

فناوری اطالعات۲۵تهران م انقالب،خ کارگر شمالی،نبش خ ادوارد براون،پالک 9133140457مهران بکایینوین دانش پژوهان5422

هنرهای تجسمی۲۵تهران م انقالب،خ کارگر شمالی،نبش خ ادوارد براون،پالک 9133140457مهران بکایینوین دانش پژوهان5423



گروهآدرستلفننام موسسنام آموزشگاهردیف

اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

معماری۲۵تهران م انقالب،خ کارگر شمالی،نبش خ ادوارد براون،پالک 9133140457مهران بکایینوین دانش پژوهان5424

36048880فریبا پازوکیآفرینا رخ5425
پاکدشت میدان شعبه خ اصغر محمدی ساختمان دندان پزشکی پیشگامان 

8 و 4 ط19پ 
مراقبت و زیبایی

صنایع خودرو48بزرگراه رسالت چهارراه دردشت ابتدای خیبان حیدرخانی پالک 77199569احمد صبر کن زنجانیفنون خودرو نوین5426

44509856علی فرح بخشسینا پژوهش5427
-  غربی 13نبش کوچه - خیابان بدخشان جنوبی - بلوار الله - تهرانسر 

طبقه همکف - 25پالک 
امور مالی و بازرگانی

44509856علی فرح بخشسینا پژوهش5428
-  غربی 13نبش کوچه - خیابان بدخشان جنوبی - بلوار الله - تهرانسر 

طبقه همکف - 25پالک 
فناوری اطالعات

44509856علی فرح بخشسینا پژوهش5429
-  غربی 13نبش کوچه - خیابان بدخشان جنوبی - بلوار الله - تهرانسر 

طبقه همکف - 25پالک 
گردشگری

22894137سعیده محودترلند5430
، طبقه پنجم، واحد 44تقاطع میردامادا شریعتی، خیابان بهشت یکم، پالک 

15
مراقبت و زیبایی

66836638فرانک اربابنوای هنر5431
خیابان رودکی بین چهارراه دامپزشکی و آذربایجان نبش کوچه مرادبختی 

پالک یک طبقه دوم
هنرهای تجسمی

بهداشت و ایمنی ط همکف12میدان ولیعصرپایین ترازسفارت عراق بن بست صدف پ88898210حسن برزگرپویش سالمت5432

گیاهان دارویی و داروهای گیاهی ط همکف12میدان ولیعصرپایین ترازسفارت عراق بن بست صدف پ88898210حسن برزگرپویش سالمت5433

44296991منیره صفریمهندسین مبتکر5434
خیابان پردیس . خیابان حاجی پور امیر . خیابان سازمان آب . پل ستارخان 

طبقه ا . 2واحد  . 10پالک . اصلی 
فناوری اطالعات

44296991منیره صفریمهندسین مبتکر5435
خیابان پردیس . خیابان حاجی پور امیر . خیابان سازمان آب . پل ستارخان 

طبقه ا . 2واحد  . 10پالک . اصلی 
معماری

الکترونیک25فرمانیه خ شهیدلواسانی بین چهارراه پاسداران وکامرانیه خ سعیدی پ23574حمید هاشمیافق البرز5436

برق25فرمانیه خ شهیدلواسانی بین چهارراه پاسداران وکامرانیه خ سعیدی پ23574حمید هاشمیافق البرز5437
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اطالعات مربوط به آموزشگاههای آزاد استان تهران : 9جدول شماره 

بهداشت و ایمنی2 طبقه 155انقالب، جمالزاده شمالی، نبش کوچه رسولی ، ساختمان 66576088مسعود جمشیدیآوید سالمت5438

الکترونیک طبقه ششم21خیابان ولیعصر میدان فاطمی  پالک88995840مژده مشهدی عبدالرحمنرهاورد آینده5439

برق طبقه ششم21خیابان ولیعصر میدان فاطمی  پالک88995840مژده مشهدی عبدالرحمنرهاورد آینده5440

کنترل و ابزار دقیق طبقه ششم21خیابان ولیعصر میدان فاطمی  پالک88995840مژده مشهدی عبدالرحمنرهاورد آینده5441

88483729اعظم صدرینیلوفر سفید5442
 90پالک - نبش کوجه ی صالحیان - خیابان پلیس - شریعتی - تهران 

3واحد 
خدمات تغذیه ای

هتلداری24واحد  -4طبقه -253پ-برج بهاران - چهارره قنات -خیابان دولت2122578271آسیه ایرانی شاد1شعبه -نیکوروش5443

خدمات تغذیه ای24واحد  -4طبقه -253پ-برج بهاران - چهارره قنات -خیابان دولت2122578271آسیه ایرانی شاد1شعبه -نیکوروش5444

88812449غالمرضا ادیبی سدهرایان کارا5445
 - 14پالک - نبش خیابان ماهشهر - خیابان کریمخان زند - تهران 

8واحد  - 4طبقه 
فناوری اطالعات

2166786345شهال بابا زاده بنفشه ورقباغ رز5446
 65 یافت آباد ابراهیم آباد خ اسد آبادی کوچه با هنر خیابان برادران پالک 

1واحد 
مراقبت و زیبایی

صنایع غذایی40پ4ک -خ بیست متری امام خمینی-اسالمشهر56363771سعیده فتحیکدبانوی اردیبهشت5447

خدمات تغذیه ای40پ4ک -خ بیست متری امام خمینی-اسالمشهر56363771سعیده فتحیکدبانوی اردیبهشت5448

44363725زهرا اکبریآوای زیباسازان5449
 ۲ واحد ۱شهرزیبا اول بلوار تعاون خیابان مرادی نبش کوچه شقایق پالک 

2ط 
مراقبت و زیبایی

65401174وحید ذوالفقاریفن اوران مهر5450
مالرد بلوار رسول اکرم روبروی بانک سپه جنب لوازم التحریر بیات طبقه 

دوم واحد سمت چپ
فناوری اطالعات

بهداشت و ایمنی زنگ تک46ولنجک خ امیرآبادی گلستان پنجم غربی پ22425897سمیرا درفشیمهدباستان5451

صنایع چوب19پالک . الله ششم اصلی . خادم اباد . باغستان 9121768776احمد بهجتبهجت معرق5452

هنرهای تجسمی19پالک . الله ششم اصلی . خادم اباد . باغستان 9121768776احمد بهجتبهجت معرق5453

برق10متری امام خمینی روبروی ابوذر پ 5635100220حسین خرم روانفنی پارس5454
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55771037زهرا منصوری خسرویهمژه آرا5455
 طبقه همکف 126خیابان حسام الدین مجتمع پزشکان حسام الدین پالک 

1واحد 
مراقبت و زیبایی

44589323بنفشه رخساری طالمیمتخصصان خودرو5456
تهرانسر بلوار شاهد  خ شهید دستغیب جنوبی  رو به روی کوچه نهم  

 طبقه اول116پ
صنایع خودرو

44020145عباس کسایی پورشریفیار5457
-1پالک-نبش گلستان دوم -بسمت سازمان آب غربی-فلکه دوم صادقیه

20واحد -ساختمان نورقائم
مکانیک

مراقبت و زیباییمرزداران خ اطاعتی جنوبی کوچه الدن پالک شش طبقه اول زنگ دو88289250سحر محمدی نیکوبانو ساغر5458

صنایع پوشاک1 ط105/1خ کریمخان زند خخردمند شمالی نبش ک شیده پ88860305سومبات هاقوپیانس تازه کندهاکوپیان5459

طال و جواهرسازی10 ط سوم واحد1135تهران داخل م انقالب نبش کارگرشمالی ساختمان 9123637383محمود فتاحی1شعبه-فتاحی5460

44209110آرش شفیعیتجهیز توسعه آموزش5461
 ، ۸۹٦، پالک  (بین چهار راه خسرو و پل یادگار امام)خیابان ستارخان 

طبقه درم
خدمات آموزشی

66478073رضا لطفیبهینه گستر5462
 واحد 286تهران خیابان انقالب اسالمی خیابان دوازده فروردین ساختمان 

6
مدیریت صنایع

مراقبت و زیباییطبقه اول . ٦۴پالک . بزرگراه شهید آیت اله اشرفی اصفهانی44070126مینا مهدوی قره قیهنیکا رخ5463

مراقبت و زیباییطبقه اول سمت چپ - 632پالک - خیابان کارون نبش بهنود 66028681الناز ظفریشاهکار ملل5464

صنایع پوشاک7خزانه بخارایی میدان اول عباسی شهید ترک خ ضربعلی زاده پ55308664نصیبه ناهیدهنر ناب5465

مراقبت و زیبایی8پالک - گلستان هفتم- خ تاجیک- خ شالی- اشرفی اصفهانی 44039858شقایق قنبری قلعه گیرشقایق قنبری5466

44019448سهیل فتحیپویش پایدار5467
بعد از فلکه دوم صادقیه خیابان آیت اله کاشانی خیابان بوستان یکم 

16 واحد 4 طبقه 21ساختمان بارمان پالک 
مدیریت صنایع

44019448سهیل فتحیپویش پایدار5468
بعد از فلکه دوم صادقیه خیابان آیت اله کاشانی خیابان بوستان یکم 

16 واحد 4 طبقه 21ساختمان بارمان پالک 
فناوری اطالعات
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مراقبت و زیبایی19 متری پشت خ سازمان آب خ یوسفی نژاد پ 24شهرری خ 55953328سیداصغر فاطمیمهد مو5469

هنرهای تجسمی12پیچ شمیران هدایت نرسیده به دروازه شمیران خ هدایت ک شامیانی پ9122238865زویا توانگرتوانگر5470

65274122سعید هوشمندشتاب5471
پالک .طبقه فوقانی بانک نور.ساختمان آیتی.انتهای خیابان ولیعصر.شهریار

10واحد.574
الکترونیک

مراقبت و زیبایی8 واحد3 ط615باالتر از میدان جمهوری تقاطع ارومیه شرقی پ 66593927حسین منصوری خورزنی1شعبه - چهره روز 5472

صنایع پوشاک واحد یک ط همکف56بزرگراه رسالت خ کرمان جنوبی خ ش صافی پ 22521788زهرا خادمیمروا5473

امور مالی و بازرگانی23سیدخندان ابتدای سهروردی شمالی کوچه مهاجرپالک88735845مهدی برآسودعصر رایان شبکه5474

فناوری اطالعات23سیدخندان ابتدای سهروردی شمالی کوچه مهاجرپالک88735845مهدی برآسودعصر رایان شبکه5475

9133095668غالمرضا رضایی حسین آبادی1شعبه -نیکاتک5476
جاده قدیم کرج سه راه شهریار باغستان صدمتر بعداز پمپ بنزین بابا 

10سلمان سمت چپ ساختمان آرمان واحد 
حمل و نقل زمینی

44534088مهیار پارساکیاراه دانش5477
طبقه - ساختمان اورانوس  - 286پالک -بلوار شاهد شرقی - تهرانسر 

10واحد - پنجم 
اموراداری

44534088مهیار پارساکیاراه دانش5478
طبقه - ساختمان اورانوس  - 286پالک -بلوار شاهد شرقی - تهرانسر 

10واحد - پنجم 
امور مالی و بازرگانی

44534088مهیار پارساکیاراه دانش5479
طبقه - ساختمان اورانوس  - 286پالک -بلوار شاهد شرقی - تهرانسر 

10واحد - پنجم 
فناوری اطالعات

44286177محمد عطاپورکردلرعطاپور5480
ضلع جنوب .نبش کوچه اکرمی.خیابان رحیمی.فلکه اول صادقیه

1واحد.19پالک.روبروی کفش ارتیمان.شرقی
هنرهای نمایشی


