آدرس و شماره تلفن خانه های معلم سراسر کشور
آدرس

نام مرکز

کد

 آذربایجان شرقی
خانه معلم شماره یک تبریز

تبریز-خیابان طالقانی-تقاطع هفده شهریور

خانه معلم شماره دو(مرکز تکریم)تبریز

تبریز -خیابان شهید بهشتی نبش پل منصور مرکز تکریم فرهنگیان آذربایجانشرقی

خانه معلم شهرستان مرند

مرند  -خیابان شهید رنجبری پایین تر از فرمانداری خانه معلم

041-42232426

خانه معلم شهرستان کلیبر

شهرستان کلیبر -خیابان فرمانداری -خیابان دادگستری -جنب ورزشگاه پوریای ولی

041-44440784

خانه معلم شهرستان سراب

شهرستان سراب -خیابان معلم -روبروی دانشگاه آزاد اسالمی

041-43240310

خانه معلم شهرستان مراغه

شهرستان مراغه-خیابان پروین اعتصامی  -بیست متری استاد شهریار باشگاه فرهنگیان

041-37413373

خانه معلم شهرستان عجب شیر

شهرستان عجب شیر-میدان نماز  -خانه معلم

041-37630224

خانه معلم شماره 1ناحیه یک

شهر ستان شبستر -روبروی بانک ملی

041-35261868

خانه معلم کانون فجر اسکو

شهرستان بستان آباد  -خیابان شهید مطهری نبش کوچه صداقت

041-33222206

خانه معلم شهید چمران بناب

شهرستان بناب  -بلوار امام  -میدان بسیج

041-37744158

خوابگاه اهتزازی هادی شهر جلفا

خیابان امام  -مدرسه اهتزازی

041-42044794

باشگاه فرهنگیان تبریز

تبریز -بلوار آزادی  -خیابان شهید جدیری جنوبی -جنب استخر آبادگران باشگان فرهنگیان

041-33381433

خانه معلم شماره دو تبریز

تبریز-خیابان طالقانی-بعد از مصلی تبریز

041-35550619

خانه معلم شهرستان جلفا

جلفا  -خیابان امام خمینی  -روبروی ایستگاه راه آهن

041-42022031

خانه معلم خداآفرین

شهرستان خداآفرین  -شهر خمار لو -روبروی اداره پست

041-44662201

( ) 1

041-35553590
4135237013

آدرس و شماره تلفن خانه های معلم سراسر کشور
آدرس

نام مرکز

کد

خانه معلم عشایر کلیبر

شهرستان کلیبر -خیابان شهید ایمانی -خانه معلم عشایر

041-44446425

خانه معلم شهرستان میانه

شهرستان میانه  -خیابان کشاورزان روبروی تامین اجتماعی خانه معلم

041-52244017

خانه معلم شهرستان هریس

شهرستان هریس -خیابان کمر بندی جنب اداره بهزیستی

041-43432981

خانه معلم شهرستان هشترود

شهرستان هشترود-خیابان امام خمینی -کوچه شهید دشتی باشگاه فرهنگیان

041-52628503

خانه معلم شهید باهنر اهر

شهرستان اهر  -بلوار ستارخان اول خیابان سی و پنج متری صاحب الزمان

041-44234156

 آذربایجان غربی
مهاباد

مهاباد میدان شهرداری کوچه بانک سپه

044-42226060

سردشت

سردشت خیابان وحدت نبش پاساژ اشکانی

044-44323026

میاندواب

میاندواب خیابان  15خرداد

044-45243759

نقده

نقده خیابان استاد شهریار جنب اداره ثبت احوال

044-35663202

شوط

شوط خ امام کوچه شهید محرم زاده

044-34271265

ارومیه

ارومیه خ شهید بهشتی کوچه مسجد قبا

044-33447270

بوکان

بوکان بلوار عدالت جنب ساختمان دادگستری

044-46258440

خوی

خوی خیابان شریعتی

044-36362210

ماکو

ماکو بلوار جنب آموزشگاه آیت

044-34245374

چایپاره

چایپاره خ شهید رجایی روبروی کمیته امداد

044-36727621

( ) 2

آدرس و شماره تلفن خانه های معلم سراسر کشور
نام مرکز
سلماس

آدرس
سلماس خ مدرس غربی جنب اداره مخابرات

کد
044-35224196

 اردبیل
اردبیل

خیابان دانش روبروی راهنمایی سابق

045-33242002

سرعین

خ امام روبروی بهداشت

045-32223801

 اصفهان
مرکز آموزشی رفاهی 1

خ ارتش ،روبروی اداره برق

031-36248100

مرکز آموزشی رفاهی 3

خ پروین ،خ معراج ،خ فجر3

031-35812899

مرکز آموزشی رفاهی 5

خ آتشگاه ،جنب کوه آتشگاه ،بعد از باغ فردوس

031-37660290

مرکز آموزشی رفاهی شاهین شهر

شاهین شهر ،بلوار امام خمینی ،روبروی خ دهخدا

031-45227650

مرکز آموزشی رفاهی شهرضا

شهرضا ،خ ولیعصر غربی ،فرعی دوم

031-53223059

مرکز آموزشی رفاهی زرین شهر

زرین شهر ،فلکه فرمانداری ،بلوار معلم ،دوربرگردان دوم

031-52232112

مرکز آموزشی رفاهی چادگان

چادگان ،خ شهدا ،خ خلیج فارس ،ابتدای جاده ویالهای آموزش و پرورش

031-5772264

مرکز آموزشی رفاهی 2

خ کاوه ،خ جابر انصاری ،خ پنج آذر

031-34369118

مرکز آموزشی رفاهی 4

انتهای خ هشت بهشت شرقی ،خ میثم ،خ ارشاد

031-32607707

مرکز آموزشی رفاهی کاشان

کاشان ،بلوار مادر ،خ کلیم کاشانی

031-55540777

مرکز آموزشی رفاهی خمینی شهر

خمینی شهر ،منظریه ،بلوار دانشجو ،روبروی اداره آموزش و پرورشس

031-33604801

( ) 3

آدرس و شماره تلفن خانه های معلم سراسر کشور
آدرس

نام مرکز

کد

مرکز آموزشی رفاهی گلپایگان

گلپایگان ،بلوار سلمان فارسی

031-57487111

مرکز آموزشی رفاهی نجف آباد

نجف آباد ،خ امام خمینی ،فلکه بهار

031-42732421

مرکز آموزشی رفاهی میمه

میمه ،خ انقالب اسالمی ،نبش خ فاطمی

031-45427050

 البرز
026-32551212-13

قلم

کرج عظیمیه بلوار ولی عصر جنب آتش نشانی

وصال

میدان استاندارد جنب مدیریت آموزش و پرورش ناحیه  2و فردیس

026-32820220

ایثار

هشتگرد میدان بسیج(فشند) خیابان دانش سرا

026-44235533

شهید بهشتی نظرآباد

بین هشتگرد و نظرآباد شهرك فخرایران هنرستان شهید بهشتی

026-45360018

ایران مهر

مهرشهر بلوار ارم بلوار شهید دشتبان زاده (دانش)

026-33419763

دکتر فرهی

طالقان روستای حسنجون

026-44723249

البرز

جاده کرج چالوس نساء کیلومتر  59بعداز پمپ بنزین

026-35262539

 ایالم
084-34223449

خانه معلم سرابله

سرابله -خ ولیعصر

خانه معلم آبدانان

آبدانان  -میدان ولیعصر  -جنب اداره برق

خانه معلم مهران

مهران  -بلوار کربال  -1جنب پل زائر

084-33822239

خانه معلم هلیالن

هلیالن  -شهر توحید

084-3434358

( ) 4

9183441938

آدرس و شماره تلفن خانه های معلم سراسر کشور
آدرس

نام مرکز

کد

خانه معلم ملکشاهی

ملکشاهی  -میدان شهدا  -خ شهید علوی

084-33852441

باشگاه فرهنگیان

ایالم  -میدان کشوری  -بلوار مدرس

084-33332970

خانه معلم ایوان

ایوان  -روبروی فرمانداری

084-33230239

خانه معلم دهلران

دهلران  -میدان فردوسی  -خ معلم

084-33724555

خانه معلم موسیان

موسیان -خ دانش

084-33753673

خانه معلم زرین آباد

زرین آباد -خ آزادی

084-33773440

 بوشهر
مرکز رفاهی گناوه

گناوه  -خیابان تختی

077-33133831

مرکز رفاهی کنگان

کنگان  -پشت مدیریت آموزش و پرورش

077-37220070

مرکز آموزشی رفاهی استاد نبوی بوشهر

بوشهر خیابان طالقانی بعد از چهرراه شیالت روبه روی بازارچه مرزی

077-333409263340927

 تهران
اسکان مژده منطقه 1

خ شریعتی  ،خیابان موسیوند  ،خ کریمی  ،چهارراه اسدی  ،ابتدای خ واعظی پالك 8

22212077 - 021

تاالر پذیرایی گل یاس منطقه 3

خ ولیعصر ،باالتر از میرداماد ،جنب اداره آموزش و پرورش منطقه 3

021-88772545

مرکز آموزشی رفاهی رضوان منطقه 4

خیابان پاسداران  -گلستان 10

22773600 -021

تاالر فرهنگیان منطقه پنج

بلوار فردوس شرقی  ،خ شهید ابراهیمی شمالی

44064966- 021

( ) 5

آدرس و شماره تلفن خانه های معلم سراسر کشور
آدرس

نام مرکز

کد

تاالر فرهنگیان منطقه  6تهران

میدان ونک ،چهارراه جهان کودك ،بزرگراه آفریقای جنوبی ،روبروی ساختمان راه آهن

021-88774013

مرکز آموزشی رفاهی منطقه 7

خیابان شهیدبهشتی -خیابان اندیشه اصلی -اندیشه 6

88471743 -021

مرکز آموزشی رفاهی منطقه نه

خ آزادی -روبروی دانشگاه صنعتی شریف خ شهید گرانمایه بن بست اول

021-66197010

اسکان منطقه 13

خیابان دماوند  ،ایستگاه فرودگاه  ،انتهای خ شهید غفاری نبش کوچه خداپرست پ 19

9198698470

تاالر فرهنگیان منطقه 15

بزرگراه بعثت ،خیابان صابونیان ،خیابان کاخ جوانان جنب شهید مطهری

اسکان بعثت ( مجردی اقایان ) منطقه16

ترمینال جنوب _ر وبروی پارك بعثت -جنب آتش نشانی

55319030 -021

تاالر پذیرایی منطقه 17

خیابان ابوذر  ،ضلع جنوب غربی میدان ابوذر  ،پ 568

55141006 -021

اسکان بزرگمهر (-مجردی آقایان و خانمها)

خ انقالب  -خ وصال شیرازی  -خ بزرگمهر -پ 72

021-66406664

مرکز آموزشی و رفاهی درکه

بزرگراه شهید چمران ( ولنجک ) خ یمن بلوار رشیدالدین فضل اله  .خ درکه

مرکز آموزشی رفاهی بهمن منطقه 16

بزرگراه بعثت -میدان بهمن -ابتدای بزرگراه شهید تند گویان  -پ 3

55662627 - 021

تاالرپذیرایی فرهنگیان بعثت منطقه16

ترمینال جنوب _ر وبروی پارك بعثت -جنب آتش نشانی

55055538- 021

اسکان مهد گلها منطقه 18

میدان معلم بلوار مدائن جنب ترمینال

66204056 - 021

مرکز آموزشی رفاهی منطقه 2

مرزداران بلوار آریا فر ،خ شهید معتمدی

021-44291649

اسکان ارشاد منطقه 4

سید خندان خ شریعتی خ پاسداران میدان فرخی یزدی کوچه مسجد(شهید آجر پز)

021-22872000

مرکز آموزشی رفاهی منطقه پنج

شهرك اکباتان-ابتدای فاز یک -روبروی مسجد رامام رضا ( ع)

اسکان قدس میرحیدری منطقه 6

خ ایت اله طالقانی غربی خ شهید سرپرست قسمت نگهبانی اداره آموزش و پرورش منطقه 6

( ) 6

55339545 - 021

22180566

88962040
88962040 - 021

آدرس و شماره تلفن خانه های معلم سراسر کشور
آدرس

نام مرکز

کد

رستوران ایده آل فرهنگیان منطقه 6

خ آیت اله طالقانی  ،خ ایرانشهر جنوبی  ،بعد از تقاطع سمیه  ،جنب دبیرستان عالمه حلی

86071873- 021

تاالر فرهنگیان منطقه هشت

خیابان  46متری نارمک  ،نبش خ بختیاری پ یک

77925848 - 021

اسکان بنت الهدی منطقه 11

میدان حر -خ کمالی  -ابتدای خ کاشان

021-55411387

تاالر فرهنگیان منطقه 14

بلوار ابوذر ،بین پل دوم و سوم ،جنب کانون امید

33068877 -021

اسکان احمدیه منطقه 1

اتوبان ارتش ،شهرك قائم  ،میدان نیایش  ،خیابان مهرآسا ،کوچه اقاقیا

021-22462659

 چهار محال بختیاری
باشگاه شهر کرد

شهرکرد-میدان دفاع مقدس -ابتدای جاده دانشگاه آزاد

038-333443801

مرکز آموزش رفاهی ناحیه یک شهرکرد

شهرکرد/خیابان ناصر خسرو/کوچه / 74پالك 30

038-32245573

مرکز آموزش رفاهی اردل

اردل  /بلوار شهدا  /جنب دبیرستان نجمه

038-34342988

مرکز آموزش رفاهی بن

بن  /میدان امام علی  /بلوار کشاور

038-33723751

خانه معلم شهرستان کوهرنگ

کوهرنگ  /چلگرد  /جنب تونل اول

038-33622004

مرکز آموزش رفاهی شهرکرد

شهرکرد/دروازه سامان/مجتمع ادارات غرب/خیابان پیروزی/جنب اداره کل محیط زیست

038-32243650

مرکز آموزش رفاهی فرخ شهر

فرخ شهر/بلوار  15خرداد  -جنب دبیرستان شهید صالحی

038-32429393

مرکز آموزش رفاهی فارسان

فارسان  /نبش میدان امام خمینی

038-33229293

مرکز آموزش رفاهی لردگان

لردگان  /بلوار رسالت  /روبروی آموزش و پرورش

038-34444090

تاالر رفرهنگیان بروجن

بروجن  /جاده سیاسرد

038-34245800

( ) 7

آدرس و شماره تلفن خانه های معلم سراسر کشور
آدرس

نام مرکز

کد

 خراسان جنوبی
بیرجند

بلوار معلم مرکز آموزشی رفاهی فرهنگیان

056-32456042

بشرویه

بلوار جمهوری اسالمی مرکز آموزش رفاهی فرهنگیان

056-32780077

طبس

میدان معلم  -خیابان معلم

056-328284670

مرکز بیماران صعبالعالج بیرجند

بلوار معلم –میدان معلم مرکز آموزشی رفاهی فرهنگیان

056-32442851

قاین

)قائم مرکز آموزشی رفاهی فرهنگیان (بخش خصوصی بلوار-

056-32522485

فردوس

بلوارمعلم  -میدان معلم مرکز آموزشی رفاهی فرهنگیان

056-32731855

 خراسان رضوی
امام علی (ع)

مشهد  -وکیل آباد-77فارغ التحصیالن 10

مأمورسرا کوچه سجادی

مشهد -روبروی اداره کل آموزش و پرورش  -کوچه سجادی 4

ناحیه 2

مشهد -خیابان امام رضا  -خیابان عنصری  -روبروی عنصری 15

ناحیه 5

مشهد -بلوار وحدت  -وحدت 17

051-33664565

امام حسن مجتبی (ع) -تبادکان

مشهد  -انتهای جانباز 13سمت چپ جنب -اداره تبادکان

051-376660660

مرکز شماره  2نیشابور(خیام)

نیشابور  -جنب آرامگاه خیام

051-42222143

قوچان

قوچان  -بلوار امام رضا -جنب دادگستری -سالن معلم

051-47236963

سبزوار

سبزوار -خیابان اسد آبادی  -نرسیده میدان حکیم -جنب درمانگاه فرهنگیان

051-44237073

( ) 8

051-35010055-66
051-32250813
051-38581098-99

آدرس و شماره تلفن خانه های معلم سراسر کشور
آدرس

نام مرکز

کد

کاشمر

کاشمر -میدان شهید غالمی جنب اداره آموزش و پرورش

051-55250381

داورزن

داورزن  -روستای کاهک  -جنب پمپ بنزین

051-44923712

بجستان

بجستان -میدان طالقانی  -روبروی بیمارستان آیت اهلل مدنی  -دبیرستان سابق شهید مدنی

051-56526403

نوخندان

دو راهی نوخندان  -شبانه روزی شهید صیاد شیرازی

051-46423940

کالت

کالت -جنب اداره آموزش و پرورش

051-34724463

گناباد

گناباد  -میدان آزادی  -جاده دلویی  -نرسیده به میدان پیش آهنگ دلویی

051-57292847

خواف

خواف-میدان خاتم االنبیاء -خیابان خواجه یار-مدرسه زهرای مرضیه

051-54229046

چناران

چناران  -خیابان طالقانی  - 1مرکز رفاهی معلم

051-46125316

درگز

درگز -انتهای کالت  - 1روبروی باغسرای پاسارگاد

051-46232177

امام رضا (ع)

مشهد -خیابان امام رضا  -نبش امام رضا 16

051-385169610

امام سجاد (ع)

مشهد -بلوار سجاد -سجاد - 21امین 6

051-360777910

ناحیه 3

مشهد -بلوار نامجو  -روبرو پمپ بنزین (اقامتی)  /بلوار ملک آباد نبش قدس (2تاالر)

051-37683050

ناحیه 6

مشهد -بلوار فکوری  -نبش فکوری 13

051-38679656

شماره  1نیشابور(فضل)

نیشابور -خیابان فردوسی شمالی -خیابان فضل -نرسیده به چهارراه مدرس

051-42229370

مرکز شماره  3نیشابور

نیشابور -شهرك فرهنگیان -بلوار غزالی  -مرکز آموزشی رفاهی شماره 3

051-42623399

تربت حیدریه

تربت حیدریه  -بلوار باهنر -نبش باهنر 47

051-52312045

( ) 9

آدرس و شماره تلفن خانه های معلم سراسر کشور
آدرس

نام مرکز

کد

 خراسان شمالی
بجنورد

بجنورد-میدان خرمشهر –خ جنت –جنت یک

058-32262681

روئین اسفراین

اسفراین –روستای گردشگری رئین

058-37223699

مانه وسملقان

آشخانه –روستای گردشگری نادر آباد

058-37223699

 خوزستان
شوشتر

شوشتر -فرهنگ شهر روبروی مدرسه معلم

061-36231618

ماهشهر

خیابان امام شمالی جنب دانشگاه آزاد

061-52340477

اندیمشک

کوی فرهنگیان  -خیابان مجلسی

061-42639390

دزفول

خیابان مولوی -نبش عدالت

061-42323300

خرمشهر

خرمشهر -خیابان فردوسی روبروی سینما نخل

061-53514955

اداره کل

پاداد -خیابان 14

061-35542607

آبادان

خیابان بوارده

061-53328974

دشت آزادگان

خیابان شیخ مهدی طرفی -جنب تعاونی مصرف

061-36740807

هندیجان

هندیجان شمالی  -کوی فرهنگیان

061-52573330

سردشت

سردشت  -خیابان فرهنگ

061-42357602

هویزه

منطقه درب جنب مدرسه شبانه روزی امام رضا(ع)

061-36782546

( ) 10

آدرس و شماره تلفن خانه های معلم سراسر کشور
آدرس

نام مرکز

کد

ناحیه  3اهواز

فاز 5پادادشهر -بلوار هاتف  -بشارت 2

061-35590720

مسجدسلیمان

فلکه نفتون -جنب دبیرستان شاهد اطهر

061-43223082

 زنجان
مراکز آموزشی رفاهی زنجان

شهرك کارمندان-خیابان اول غربی

024-33465920

خانه معلم خرمدره

شهرك آزادگان خیابان تیر

024-35536051

مراکز آموزشی رفاهی افشار

افشار روبروی میدان معلم

024-33482245

 سمنان
شهمیرزاد

مهدیشهر -شهمیرزاد -میدان امام خیابان چاشم

023-33664114

سمنان(شهرستان سمنان)

سمنان بلوار قدس حد فاصل میدان عالت و امام رضا(ع)

023-33364397

مهدیشهر

مهدیشهر -باالتر از میدان شهدا جنب مجتمع آسمان

023-33622111

شاهرود

شاهرود خیابان امام خمینی خیابان سامان

023-32226319

شاهرود

شاهرود میدان هفتم تیر بلوار آیت ا ..طاهری خیابان دکتر حسابی

023-32390611

بسطام(مجن)

بسطام مجن جنب دبستان جواد االمه

023-32622505

بیارجمند

بیارجمند شهرك شهید بهشتی جنب اداره ثبت احوال

023-32673836

گرمسار

گرمسار میدان معلم کوچه جهاد

023-34241399

دامغان

دامغان بلوار شهید مفتح روبروی تامین اجتماعی

023-35241952

( ) 11

آدرس و شماره تلفن خانه های معلم سراسر کشور
آدرس

نام مرکز

کد
9191748739

شاهرود

شاهرود  22بهمن خیابان بایزید بسطامی کوچه پنجم شهید دستجردی

میامی

میامی میدان امام رضا (ع)

023-32622504

آرادان

آرادان داور آباد هنرستان فردوسی

023-34562500

سمنان(اداره کل)

سمنان بلوار ولیعصر -بلوار ارم

023-33321917

سمنان(مشهدمقدس)

مشهد خیابان امام رضا  -امام رضا 42

051-38597615

 سیستان و بلوچستان
زاهدان

خیابان مصطفی خمینی 19جنب مدیریت آموزش وپرورش ناحیه 2

054-33419877

چابهار

بلوارامام خمینی (ره)خیابان تعاون

054-35331586

زابل

خیابان سرهنگ شهیدوحید جنب آتش نشانی

054-32226440

ایرانشهر

خیابان شهید درزاده جنب مدیریت آموزش وپرورش

054-37221601

 شهرستانهای استان تهران
مرکز آموزشی رفاهی روح افزا

دماوند میدان  17شهریور خ روح افزا شهرك روح افزا بعد از بوستان سرآسیاب

021-76329600

مرکز آموزشی رفاهی مصطفی خمینی

دماوند گیالوند کیلومتر  3جاده فیروزکوه

9195835295

رباط کریم

رباط کریم -داودیه -گلستان  - 10مدرسه شهید داود منتظری

9122872863

مرکز آموزشیرفاهی بشارت (مالرد)

گیالن  ،رضوانشهر  5کیلومتر به سمت انزلی  ،محله تازه آباد  ،خ شهید جعفری

9118359844

مرکز آموزشیرفاهی رامسر(رباطکریم)

مازندران جاده جالوس  -تنکابن .پلیس راه رامسر سمت چپ خ کردکردی .محله پوده

( ) 12

011-55248541

آدرس و شماره تلفن خانه های معلم سراسر کشور
آدرس

نام مرکز

کد

مرکز آموزشی رفاهی شهرری

تهران -شهرری  -خیابان فداییان اسالم -نرسیده به سه راه ورامین -روبروی تاالر آیینه

021-55952213

مرکز رفاهی فرهنگ

مازندران  ،عباس آباد خیابان شهدا کوچه شالیزار

011-54625876

مرکز اسکان عبدالعظیم شهرری

تهران شهرری میدان معلم کوچه شهید بهشتی

021-33389593

فیروزه

فیروزکوه خیابان  45متری به سمت شمال میدان امام رضا خیابان بهارستان  10مجتمع فیروزه

021-76440223

مشهد خیابان امام رضا  ،امام رضا  39پ 24

051-38532590

مرکز آموزشی رفاهی فرهنگیان مشهد
مقدس

 فارس
آباده طشک

آباده طشک  ،خیابان ولی عصر(،عج)

071-53892029

ارسنجان

ارسنجان میدان جانبازان جنب ایران خودرو سابق

071-43527481

اقلید

اقلید  ،شهرك بعثت  ،جنب دبستان شهدای فرهنگی

071-44521605

اوز

اوز  ،بلوار امام خمینی  ،جنب آموزش و پرورش

071-52515090

بیضا

شهربضا  ،جنب اداره آموز ش و پرورش

071-36782705

جهرم

جهرم  ،شهرك انقالب  ،ابتدای خیابان فجر

071-54267143

خرم بید

صفاشهر -بلوار وحدت(خانه معلم)

071-44454303

خنج

خنج ،فلکه بسیج،خیابان معلم جنب فرمانداری

071-52628502

دشمن زیاری

دشمن زیاری ،خیابان دولت ،اداره آموزش و پرورش

071-42620005

( ) 13

آدرس و شماره تلفن خانه های معلم سراسر کشور
آدرس

نام مرکز

کد

زرین دشت

زرین دشت  ،خیابان شهرداری  ،جنب آموزش و پرورش

071-53720500

سده

سده – روستای دژکرد

071-44592457

ششده

ششده  ،میدان معلم ف کوچه روبروی اداره آموزش و پرورش

071-53462621

عالمرودشت

عالمرودشت،بلوار امام حسین ،خیابان مهدیه  ،کوچه دوم سمت چپ

071-52782522

فرگ

منطقه فورگ  .شهر دوبرجی .

071-53683200

فیروزآباد

فیروزآباد  ،زمین شهری  ،فاز ، 1پشت بنیاد شهید

071-38733927

قیروکارزین

قیر،خیابان معلم

071-54522631

کازرون

کازرون خیابان نهضت

071-42234230

گله دار

گله دار،خیابان انصار

071-52854983

المرد

شهر المرد -ابتدای بلوار شهید مطهری-خیابان شهدا روبروی اداره تعاون

071-52726073

مرودشت

خیابان مسجدالرسول-بنیاد شهید-خانه معلم

071-43313974

مهر

شهر مهر خیابان پارسیان

071-52824643

شیراز

شیراز ،خیابان حر،جنب آموزش و پرورش ناحیه2

071-32287605

شیراز

شیراز،خیابان قصردشت،خیابان شهید بهشتی،کوچه2

071-32287605

شیراز

شیراز  ،خیابان شهید رجایی  ،کوچه 20

071-36334496

مشهد مقدس

مشهد مقدس ،میدان بسیج ،خیابان فدائیان اسالم  ،کوچه 8

051-38548276

( ) 14

آدرس و شماره تلفن خانه های معلم سراسر کشور
آدرس

نام مرکز

کد

نی ریز

نی ریز  -خیابان طالقانی  -خیابان بهداشت پشت شرکت فرهنگیان

071-53831502

قیروکارزین

فیر  ،خیابان دانش اموز  ،نبش کوچه 1

071-54522631

کازرون

کازرون خیابان نهضت

071-42234230

الرستان

الرستان،شهرجدید،فلکه امام خمینی(ره)،بلواروالیت 20،متری سایپا

071-52255004

مرودشت

خیابان 22بهمن –ثبت احوال-جنب آموزشکده فنی

071-43313974

داراب

داراب  /خیابان استقالل  .جنب دبیرستان شهید رنجبر

071-53525650

ممسنی

نورآباد ممسنی  ،میدان امام خمینی

071-42540089

رستم

مصیری  ،خیابان معلم

071-42644561

سده

سده  ،خیابان ولی عصر

071-44592457

میمند

میمند  ،خیابان ساحلی شرقی

071-38772948

سروستان

سروستان ،بلواروالیت ،جنب اداره آموزش و پرورش

071-37842342

آباده

آباده بلوار مبارزان نبش میدان امام رضا (ع)

071-44332079

شیراز(عشایر )

شیراز خ معدل روبروی دبیرستان عشایری

071-32343600

ارژن

شهر خانه زنیان  ،بلوار خلیج فارس  ،روبروی بخشداری

071-38615949

شیراز

شیراز ،خیابان ارم  ،کوچه 16

071-32287605

استهبان

بلوار قائم  -انتهای خیابان میثم -کدپستی74518-13135

071-53227073

( ) 15

آدرس و شماره تلفن خانه های معلم سراسر کشور
آدرس

نام مرکز

کد

فراشبند

خیابان ثبت احوال خیابان شهید اسدی پورکوچه دوم

071-38756623

اقلید

اقید  ،خیابان حافظ  ،جنب دبیرستان امام حسین (ع)

071-44521605

بیرم

بیرم -جنب کتابخانه عمومی -آموزشگاه کوثر

071-52552162

فسا

فسا-بلوار شهید بهشتی -جنب اداره آموزش و پرورش

071-53316011

جهرم

جهرم خیابان ولی عصر کوچه 17

071-54231900

شیراز

شیراز  ،خیابان ذواالنوار  ،روبروی باشگاه ورزشی تختی

071-32287605

خرامه

خرامه  ،فاز یک  ،ابتدای بلوار شاهد

071-32726033

فیروزآباد

فیروز آباد،بلوار قاسم ابن الحسن،جنب زورخانه

071-38723693

خفر

خفر  ،شهر باب انار  ،جنب اداره مخابرات

071-54502714

 قزوین
مرکز آموزشی ورفاهی فرهنگیان فردوسی

قزوین  -خ فردوسی مقابل بیمارستان

028-33320036

مرکز آموزشی ورفاهی فرهنگیان نواب

قزوین  -خ نواب شمالی جنب دانشگاه فرهنگیان

028-33337966

 قم
شماره دو

خ ساحلی بین کوچه  23و 25

025-377118830

شماره یک

خ ساحلی بین کوچه  3و  5جنب دادگستری

025-37707970

 کردستان

( ) 16

آدرس و شماره تلفن خانه های معلم سراسر کشور
آدرس

نام مرکز

کد

مرکز آموزشی رفاهی شماره2سنندج

سنندج-خیابان پاسداران-سه راه ادب-جنب اداره کل نوسازی مدارس

087-33233133

مرکز آموزشی رفاهی بانه

بانه میدان ساعت خیابان انقالب جنوبی کوچه اول سمت چپ

087-34266264

مرکز آموزشی رفاهی بیجار

بیجار-بلوار امام خمینی میدان آیت اله گروسی

087-38234845

مرکز آموزشی رفاهی سروآباد

سروآباد خیابان معلم-جنب پمپ بنزین

087-34822597

مرکز آموزشی رفاهی دهگالن

دهگالن -جنب آموزش و پرورش

مرکز آموزشی رفاهی اورامان

شهر اورامان

087-34883258

مرکز آموزشی رفاهی شماره 1سنندج

سنندج-خیابان پاسداران-شالمان –باشگاه فرهنگیان

087-33620072

مرکز آموزشی رفاهی سقز

سقز-خیابان امام روبروی مسجدجامع

087-36225825

مرکز آموزشی رفاهی مریوان

مریوان-خیابان اداره برق-باالتر از مرکز بزرگ اسالمی

087-34593592

مرکز آموزشی رفاهی قروه

قروه-خیابان شریعتی-خیابان ابوذر

087-35232727

مرکز آموزشی رفاهی کامیاران

کامیاران خیابان اسدآبادی-جنب اداره آموزش و پرورش

087-35529530

087-35121500

 کرمان
خانه معلم (انار)

انار -انتهای بلوار شهید بهشتی -روبروی امام زاده محمدصالح

034-34382666

خانه معلم (بردسیر)

بلوار امام رضا(ع)

034-33541436

خانه معلم (جیرفت)

روستای دلفارد

034-43217478

خانه معلم ( چتررود)

خ وحدت  -جنب مخابرات

034-33270055

( ) 17

آدرس و شماره تلفن خانه های معلم سراسر کشور
آدرس

نام مرکز

کد

خانه معلم (راور)

خیابان امام خمینی (ره)

034-33726403

خانه معلم (رفسنجان )

خیابان شهید باهنر

034-34226611

مجموعه آموزشی ورفاهی(زرند)

خیابان ابوذر ك 12 -

034-43437224

امام حسن مجتبی(شهرداد)

روستای سیرچ ابتدای جاده آبگرم

034-33760250

مرکزرفاهی قدس( کرمان)

کرمان بلوار جمهوری اسالمی

034-32110272

مرکز آموزشی ورفاهی عشایری کرمان

کرمان چهارراه کار ابتدای خیابان فیروزآباد

034-3121818

مرکز رفاهی اموزشی گلباف

گلباف خ شهید بهشتی

خانه معلم کرمان

کرمان میدان شهدا  -خیابان شهدا

034-12700104

خانه معلم کهنوج

خیابان معلم

034-43202313

خانه معلم (بافت)

بافت جنب هنرستان شهید کالنتری

034-42429637

تاالر (بم)

میدان امام حسین جنب آموزش و پرورش

034-44219963

خانه معلم (جیرفت)

بخش ساردو

034-43217478

مرکز آموزشی رفاهی عشایری(رابر)

رابر -شهرك شهید ترابی ابتدای جاده تذرج

034-42452105

مرکز رفاهی فرهنگیان راین

راین  -خ امام جنب کوچه 4

034-33761060

خانه معلم (رودبار)

رودبار بلوار معلم

034-43366243

خانه معلم (سیرجان)

بلوار سردار جنگل

034-42208877

034-33752795

( ) 18

آدرس و شماره تلفن خانه های معلم سراسر کشور
آدرس

نام مرکز
خانه معلم شهربابک

شهید بابک میدان امام حسین

تاالر (انار)

انار -جاده کمربندی تاالر فرهنگیان

کد
034-34114270
034-34387256

 کرمانشاه
مرکز شماره یک

بلوارشهید بهشتی سه راه 22بهمن جنب کانون پرورش فکری

083-38248701

سرپل ذهاب

بلوار راه کربال جنب دبستان غیر دولتی بهار

083-42225986

اسالم آبادغرب

خیابان راه کربال روبروی مدیریت آموزش و پرورش

083-45233804

صحنه

ابتدای خیابان ولی عصر جنب مدیریت آموزش و پرورش

083-48327592

سنقر

بلوار فلسطین چهار راه بسیج

083-48422420

گهواره

خیابان امام(ره)روبروی مسجد امام علی(ع)

083-43742227

پاوه

بلوار جانبازان سه راهی بیمارستان قدس

083-46130330

مرکز شماره دو

کوچه ثبت ابتدای خیابان بازرگانی اول شهرك بعثت

083-37230062

کانون امید

کرمانشاه  -میدان فردوسی -روبروی بیمارستان معتضدی

هرسین

خیابان امام(ره)چهار راه آیت اله کاشانی

083-45122205

جوانرود

خیابان معلم جنب اداره تربیت بدنی

083-46223453

کنگاور

میدان بسیج روبروی اداره تربیت بدنی

083-48228123

نوسود

میدان مولوی پشت بانک ملی

083-46422517

( ) 19

9183586178

آدرس و شماره تلفن خانه های معلم سراسر کشور
آدرس

نام مرکز

کد

 کهگیلویه و بویر احمد
گچساران

گچساران خیابان ادارات روبرو تأمین اجتماعی

074-32333562

یاسوج

یاسوج میدان استقالل جنب ترمینال قدیم

074-33229289

 گلستان
مرکز آموزشی و رفاهی گنبد

گنبد-کمربندی-میدان بسیج-شهرك فرهنگیان فاز یک

017-33555147

خانه معلم روستای شاهکوه گرگان

گرگان  -روستای شاهکوه

017-32253390

شهید محمد علیخسروی گالیکش

گالیکش  -روستای فارسیان

اردوگاه دانش آموزی توسکستان جاده

9900694882

گرگان -جاده توسکستان -شاهرود

017-32600326

مرکز آموزشی و رفاهی گرگان

گرگان-بلوار ناهارخوران-نبش عدالت 96

017-32545277

آموزشگاه شهدای مدافع حرم مینودشت

مینودشت  -روستای سرخو

شهید نصیری رامیان

رامیان -جاده رامیان شاهرود -روستای رضی (کیلومتر  25رامیان شاهرود)

017-35881120

مرحوم ایرجی بندر گز

بندرگز -انتهای بلوار امام

017-34367175

شاهرود

9112729148

 گیالن
مطهری رشت

رشت خ مطهری جنب پرورشگاه مژدهی

013-33342060

بندر انزلی

خیابان شهید مطهری روبروی مسجد قائمیه

013-44543022

( ) 20

آدرس و شماره تلفن خانه های معلم سراسر کشور
آدرس

نام مرکز

کد

تالش

تالش-میدان امام

013-44233557

کومله

لنگرود-کومله-خیابان 24متری جنب پمپ بنزین 013-42573100-42575350

013-42573100-

ماسوله

فومن شهرك تاریخی ماسوله

013-34758122

رودسر

رودسر-رامدشت-پشت باشگاه شهید انصاری-جنب اداره جهاد کشاورزی

013-42630942-3

الهیجان

خیابان انقالب کوچه صفاری

013-42239027-28

شبانه روزی الزهرا(س)

رحیم آباد -گلدشت -خم پته

013-42770446

امام خمینی (ره)

اطاق ور -خیابان پرستار -چهارراه پارك -روبروی بخشداری

013-42584800

خانه معلم رشت

رشت میدان فرهنگ جنب اداره کل آموزش وپرورش

013-33342060

دهکده ساحلی

ابتدای انزلی ـ شهرك دهکده ساحلی 013-44420200-44423400

013-44420200-

بندر انزلی

خیابان سی متری جنب شیر سنگی

013-44532507

رضوانشهر

رضوانشهر -جنب آموزش وپرورش

013-44622200

 لرستان
الغدیر خرم آباد

خرم آباد میدان امام حسین –(ع) بعد از زیرگذر بلوارتمدن

066-33427868

آموزشی رفاهی خرمآباد

میدان کیو(22بهمن) فاز یک پشت مخابرات بین هنر  3و 4

066-33201181-3

آموزشی رفاهی الیگودرز

الیگودرز -میدان امام -خیابان رودکی

066-43323413

آموزشی رفاهی درود

دورود  -ابتدای بلوار  45متری  -باالتر از آموزشگاه رانندگی نمونه

( ) 21

066-43246666-7

آدرس و شماره تلفن خانه های معلم سراسر کشور
آدرس

نام مرکز

کد

آموزشی رفاهی بروجرد

بروجرد خ سید مصطفی خمینی  -جنب درمانگاه فرهنگیان

066-42536705

آموزشی رفاهی کوهدشت

خیابان بوعلی بعد از دادگستری خیابان ساحلی

066-32623825

 مازندران
باشگاه فرهنگیان

ساری –خ فرهنگ

011-33324551

دودانگه

ساری –سد شهید رجایی – روستای افراچال

011-33623867

کالردشت

الهو-ایستگاه سلطانی –خیابان ورزش

011-52625534

محمودآباد

سه راه شهر –ساحل یک مدرسه سمیه

011-44742567

چهاردانگه

روستای لنگر

011-33422497

الریجان

رینه –دبیرستان شهید مومنی نژاد 011-43352299-43352255

011-43352299-

نوشهر

بلوار شهید کریمی –مدرسه شهید معادی

گلوگاه

روبروی اکبر جوجه مرکزی-جنب بهزیستی

011-34663394

چالوس

هچرود –پلیس راه نمک آبرود-خیابان ولی عصر

011-52162042

بهشهر

بلوار شهید هاشمی نژاد-روبروی شرکت بهپاك

011-4523321

نوشهر

مزگاه

9119927968

خزرآباد ساری

جاده فرح آباد

011-33472197

قائمشهر

جاده بابل نرسیده به پل تالر شهرك مسکونی

011-42240337

( ) 22

9118561750

آدرس و شماره تلفن خانه های معلم سراسر کشور
آدرس

نام مرکز

کد

 مرکزی
تفرش

خ شهید با هنر ك شهید ناصر اسماعیلی

086-36225437

محالت شماره 2

محالت خ شهید محالتی نرسیده به سه راه سرچشمه

086-43233715

آشتیان

آشتیان بلوارامام خمینی جنب اداره آموزش و پرورش

086-37224800

اراك

اراك فتح شیاکوه

086-32790060

محالت شماره 1

محالت خ شهید محالتی جنب پارك سرچشمه

086-43223199

ساوه

ساوه بلوار سید جمال الدین اسد آبادی جنب تأمین اجتماعی

086-42226880

خمین

خمین بلوار پاسداران خ گلها ك شهید حمید و مجید بهشتی

086-46330817

 هرمزگان
شماره یک بندر عباس

بندر عباس چهار ر اه فرودگاه (پگاه)

076-33671315

دکتر حسابی قشم

میدان حافظ بعد راهنمایی رانندگی

076-35227490

 همدان
خانه معلم همدان

همدان خیابان شریعتی میدان شریعتی ابتدای خیابان میرزاده عشقی

تاالر مهدیه

تویسرکان خیابان شهید باهنر جنب مهدیه

خانه معلم نهاوند

بلوار شهید بهشتی روبروی اداره ارشاد

081-332244000

خانه معلم کبودر آهنگ

انتهای شهرك سپاه خیابان سپاه

081-35226051

( ) 23

081-38324017-19
081-3870630

آدرس و شماره تلفن خانه های معلم سراسر کشور
آدرس

نام مرکز

کد

مرکز میالد نور

خیابان میرزاده عشقی نرسیده به چهارراه پاستور جنب سالن ورزشی آموزشگاهها

081-38257347

خانه معلم مالیر

مالیر بلوار سیف الدوله میدان پارك (دکتر بابک)

081-32233399

خانه معلم تویسرکان

تویسرکان  -خیابان باهنر

081-34922526

 یزد
مجتمع آموزشی و رفاهی

یزد-صفائیه خ عدالت تاالر فرهنگیان یزد

خانه معلم شهید دادرس

یزد خ کاشانی  -پشت پارك هفتم تیر -جنب هنرستان چمران

035-38247029

خانه معلم شهرستان خاتم

هرات میدان جمهوری نهر مسیح غربی مرکز آموزش رفاهی

035-32574799

خانه معلم شهرستان اردکان

شهرستان اردکان -خ شهید رجایی روبروی پارك مرکزی شهر اداره آموزش و پرورش سابق

035-32233364

مرکز آموزشی رفاهی شهرستان بافق

بافق بلوار انقالب میدان بهارستان نبش فرعی 49

035-32424737

( ) 24

035-38250041-6

