
تلفنتلفننام آموزشگاهر دیف

336645113363156هرمزگان1

322311500آرمان2

3333886533352767دانا3

332217479177630256ادیبان4

3222958232228883حجاب5

1322336249179542551خوارزمی شعبه6

336660149177610623تدبیر7

91715885439174908086تحلیلگران8

336673029179542551خوارزمی9

93531280509171633342رایان10

3331802833318029اکسین11

9358011194دانشمند12

مدیریت صنعتی 13

هرمزگان مبنا

335637419177117183

3222924132225255کسری14

322325649177610911آریان ارتباط15

9132185603پرتو16

9361865667آپارتمان17

917368796133236692کارآفرینان فردا18

19
9174972871هرمزان 



اعتماد گستر صنعت 20

هرمزگان

9171588525

336727589179578453مهارت آموز بندر21

ایمن22
3222250809337681018

9305007280جوان23

9192115470فرزانگان25

9176123056آرمانا26

2233639-2230084شایسته27

33555537سوره28

33418560کوثر29

322471800پویش30

*البرز31

*ابتکار32

3334973فرزانه33

32221754نسیم34

*سعادت35

32483447صدف36

33353929-33353930دیبا37

9394820366ترمه38

91735917069179944810فاطیما39

9179549592کیمیا40

91721272689178601186خضراء41



آتنا42

9175800814آیگین43

336641109173694988دنیز44

9379375520سپید45

76336704009179005257یارا46

9307613599حامی47

9173698861وطن48

9175230923ایلمک49

9175470395ترنج50

9186715986نگین51

333461219177602012نرجس53

9117413249دریا دخت54

9179001753طوفان55

333378719173614064رشمون58

9172911852جلبیل59

9166693288افشان63

76336834119179376885نقشینه64

 شرکت گل سرخ65

خلیج فارس

9179583722

9361352125توتیا67

336748479383692864افرنگ68

76322319679366457742خاطره70

322296419133581517شرافت71



336641099173670068گل آرا72

322328729179535783هنگامه73

9174901277ماه آفرین74

19171581632میخک شعبه 75

9171581632میخک76

322475279173670080چهره ها77

322209239171684630آیالر78

9177197457ماهک79

333407429179005019آفرینان80

336821869173580412گل سرخ81

9173828059لبخند طالیی82

9013892632تیبا83

9131027732سرزمین زیبایی84

19386632471ادیبان شعبه 85

322328729179535783فیروزه86

9173582833افسانه جنوب87

22251629173651080پدیده88

22250329174658411مدرن89

22268469171654169پرنیا90

9175740095مبین91

22286749171668930شهید فدویان92

76422253859164184532سای دا93



76422261179176585198مروارید94

76422230749377520405مهر آفرین95

9179457282قصر هنر96

9179530779رز97

765222605009372448790گلریز98

9352203869نسترن99

9178652107سوگند100

9179397044تجربه101

9307570634کالسیک102

9389551960شهریار103

9395281520ایده104

9175740095ملکه105

9175740095ثمین106

9373607671فجر107

76422412569174187044هنر دست108

9179664418طلوع109

935305540یگانه110

9384939036توسعه111

9366425430سنا112

9179536825نوین سیریک113

76423744099177665397برقع114

9171610660جهانگیر115



9122853263بی بی گل116

9179574600پویا حساب117

9360342850ریحانه118

35220938روناس119

91750837649151234739جزیره120

9130615617شکوه121

352657809179022184ماهر122

352239889308382402گیسو123

335115409173694290آراد124

 غواصی کوسه125

سفیدخلیج فارس

9171613556

76352473139171683545گیپور126

9179570955رخ آرا127

9179484330بنت الهدی128

9177620839بانو129

93730118200مرزداران130

علوم و فنون کیش131

9372850288کاردان132

764424445709179933881قاصدک133

9177626759گراف لنگه134

9177626881سایبرسیستم135

76442348539391629900حریره136

9178614595ابریشم137



9173622683لچک138

9128434404تام کیش139

9171241538کوک140

9347697051برنز141

644459352ستاره خزر شعبه142

9171601869فراسو143

76428857109904852067مهتاب144

7648888969179857009آفتاب145

9902080917رودخانه146

9179755960کندوره147

9179547897هنر148

9176938545رایان نخل149

9173587009پر گل150

9173694509یاسمن151

9137319851ارمغان152

153
بزرگمهر

76432255929171981655

76432226429171981806آرام154

9173642684شعبه پاسارگاد155

7644332860917797975نیل156

9195652310نیلو فر157

76443227339173641252طاها158

9171981655شعبه بزرگمهر159



3489895657ایمان160

442424149171991523آیندگان161

443912259179470166آرامیس162

443217989031503713دستمرد163

76443636739179647899بادگیران164

443288009173640308آرامش165

فرهان166

9111491565مینیاتور167

915641122042521685یاس168

9172080430دریا169

9171973843یاران بشاگرد170

9177641379گرافیک رایانه171

76446284009173642684پاسارگاد172

9173641907گالره173

9177647498سارا174

76446228419175506043ماه175

446251739173640721چکاوک176

9333140760دانش177

76446226539179478499برتر178

76446223729375253128خاتون179



44627663الکترو قصر180

178
76446220969337662332تندیس برتر

181
9179753004مکران سیستم

182
93604057579136781599متفکران

183
9212527079فارابی

184
322391129175088305سامان طرح سراج

185
9305200883اندیشه

آوین186
9115438508

76332290769633229076 جواهر187

76352205509359853995 آداک رایان188

گالبتون189



آدرس آموزشگاههای آزاد 

آدرس

جنب زبانسرا-گلشهر روبروی فروشگاه رفاه

2چهار راه بلوکی ساختمان پرتو طبقه 

ضلع غربی میدان امام–روبروی پارک شهید دباغیان 

بندر خمیر خیابان مال سلیمان

فلکه برق کوچه پشت اداره برق

6واحد –پاساژ شمس طبقه دوم –میدان برق 

7بلوار دانشگاه جنب هتل فروغ ساختان صدف واحد 

بلوار امام حسین کوی نیایش

بلورامام روبروی فروشگاه اتکا پشت پارک صفا

روبروی کانون غدیر-خیابان حکمت -رسالت جنوبی 

شهر نمایش  ساختمان عرفان–بلوار امام خمینی 

(هدیش)شهرک ولیعصر 

ابتدای بلوار سمیه- ششصد دستگاه-بلوار جمهوری-بندرعباس - 

مدیریت صنعتی- سمت راست

بین فلکه برق و فلکه بلوکی پشت بازار طال

جنب عکاسی-روبروی بازار زیتون-مابین چهارراه بلوکی ویادبود  

حامدطبقه اول

14بلوار مصطفی خمینی خیابان شلمچه کوچه فروزان –رسالت شمالی 

خ سعدی باالی تارا مارکت–کوی خلیج فارس –چهار راه پردیس 

بلوار امام خمینی ره میدان سپاه

4کوچه امامت –دی 9میدان –بندر عباس 



2بندر عباس شهرک صنعتی شماره 

روبروی بنیاد شهیدطبقه فوقانی هنرستان عصر 15کوچه گوهران -خیابان داناهی

دانش

8 واحد 1نرسیده به سه راه دلگشا برج نیلوفر ط

کوچه شهید حمزه ای–دارو پخش 

بهمن پارک گلها22ربروی  منازل سازمانی 

روبروی-خ شهید کازرونی-بلوار سید جمال الدین اسد آبادی  

حسینیه جهرمی

بلوار امام خمینی نرسیده به شهر نمایش جنب دارو خانه آپادانا

بلوار یاسر روبروی امالک ریواس-ششصد دستگاه

14بلوار پاسداران کوچه دالوران 

فلکه برق پشت بانک سپه طبقه اول

هکتاری طبقه فوقانی شیرینی سرای13بعد از چهار راه پردیس   

قصر شیرین

 سه راه برق به سمت شیر سوم روبروی نان فانتزی ناب کوچه

19بسیج  -

14کوچه –خیابان فلسطین 

49پالک پاساژناصر طبقه سوم  سه راه سازمان

جنب مسجدجامع-خیابان ایران خودرو–سورو قدیم 

فرهنگسرای الغدیر-شهرک مروارید

ساختمان آجر نما–جنب بانک مسکن –خیابان دانشگاه –گلشهر   

طبقه سوم آموزشگاه دیبا

بلوار سید جمال الدین پاساژ طباطبایی

طبقه دوم-باالی بانک رفاه 0چهار راه رسالت 

بلوار امام خمینی میدان معلم: فین 

رویدر



بلوار امام خمینی جنب بانک توسعه و تعاون

6جانبازان –خ آتشنشانی –نرسیده به آزادگان –بلوار امام حسین 

روبروی شیرینی فروشی سادات–بلوار مصطفی خمینی 

3ط - مجتمع عرفان - شهرنمایش

بهزیستی-بلوار صدف  بعد از اداره کل فنی و حرفه ای 

25خیابان روبروی کوچه ابرار –زیباشهر 

44خ مقداد روبروی اردوگاه پالک –ششصد دستگاه 

میدان شهربانی  روبروی پست مرکزی

چهار راه مرادی  باالی داروخانه مشیر

پایگاه هوایی

16کوچه دلیران –بلوار امام حسین شهرک سجادیه 

بندر عباس شهرک هدیش

1ابتدای بلوار امام حسین شهرک نبوت میثم

آزادگان پشت قنادی پاک

پشت قلعه پرتغالیها خانه صنایع دستی

 آموزشگاه افشان15/2غدیر - ازادشهر خیابان غدیر 

چهارراه دامایی روبروی دبستان دخترانه فاطمی

بلوار امام خمینی بلوار امیر کبیر:فین 

هکتاری بعد از چهار راه پردیسروبروی خانه ژیمناستیک13  

3ساخنتمان اسکان طبقه 

118واحد نبش رسالت ساختمان آب وفاضالب

روبروی  اداره دخانیات–بندر عباس بلوار پاسداران 

  شهریور جنب مجتمع ستاره شهر مجتمع امام علی طبقه17میدان 

2اول واحد 



گلشهر جنوبی کوچه نصر

چهار راه مرادی باالی داروخانه مشیر دوانی طبقه دوم واحد

گلشهر بین چهاراه رسالت و میدان صادقیه

3کوچه خرداد-سه راه گمرک جنب نهضت سوادآموزی

بلوار امام خمینی نرسیده به شهر نمایش جنب دارو خانه آپادانا

سه راه دلگشا طبقه فوقانی فتوهرمز

چهاراه فاطمیه روبروی مسجد فاطمیه جنب داروخانه دکتر قنادی

پاساژکرستال طبقه اول-خیابان خبرنگار-فلکه برق

غفاری13خیابان آیت اهلل غفاری کوچه 

6شهرک اسمان کو چه پرواز –خیابان  داماهی 

 شهریور جنب پست مرکزی17نرسیده به میدان 

جنب نان برکت ساختمان دکتر مشیری–شهربانی 

2بلوار مصطفی خمینی ساختمان ماریناطبقه 

طبقه دوم-ساختمان پانیذ–میدان آزادی جنب درمانگاه –بندر خمیر 

چهار راه مرادی باالی داروخانه مشیر دوانی طبقه دوم واحد

7خیابان شهید کازرونی خیابان اجتهاد نبش اجنهاد 

شهید امینی طبقه دوم لوازم خانگی اتحاد.خ–میناب 

خیابان شهید امینی ساختمان مورخ طبقه دوم

بلوار امام خمینی روبروی فرهنگسرای شهید بهشتی

09175740095روبروی بانک کشاورزی–روستای هشتبندی 

بلوار امام خمینی شهرک عباسپور مجتمع آموزشی شهید–میناب   

فدویان
9بلوارولیعصرکوچه 



میناب بلوار بسیج ساختمان حجت طبقه دوم

میدان شهدا کوچه بانک رفاه–میناب 

میدان استقالل ساختمان  زیتون–میناب 

میناب شهر تیرور

محله لب رودخانه

بلوار امام روبروی داروخانه هالل احمر

هشبندی

09179397044بلوار بسیج ساختمان برجیس  :میناب 

09307570634بلوار امام خمینی کوچه حوزه علمیه حضرت زینب 

بلوار امام خمینی

شهرک المهدی  روبروی مخابرات

هشتبندی

هشتبندی

بشاگرشهرستان سر دشت

میناب روستای سرکم بهمنی جنب آژانس الیاس

بخش سندرک جنب درمانگاه سندرک

خیابان گلستان روبروی آپاراتی نخلستان

میناب ساختمان زرین طبقه سوم واحد

روبروی مخابرات-میناب

سیریک محله چاالکو جنب دبستان فضیلت

سیریک بلوار امام حسین ساختمان مرادی فر طبقه اول

قشم خیابان ولی عصر جنب مسجد ایمان



مجتمع تجاری پردیس-فشم

پژوهش ساختمان مرکز رشد.قشم خ 

میدان شهدای گمنام الهیه-   قشم

11بلوار آزادگان کوچه لقمان : قشم 

قشم بعد از پارک زیتون

قشم شهر در گهان

درگهان محله قبله–قشم 

قشم بلوار صیادان

روبروی پاسگاه انتظامی- جزیره هرمز 

روستای شیب دراز- قشم

بلوار ولی عصر-قشم 

طبقه همکف- مجتمع کوثر - میدان شهدای گمنام - قشم 

خیابان پاسدارن روبروی هالل احمر جنب آمفی تاتر

جنب مسجد جامع–خیابان انقالب 

شهید حبیب نیک سیر جنب مجمع امور صنفی. خ

کیش انتهای خیابان مسجد حضرت امیر جنب منطقه آزادکیش

09372850288نبش سحر ششم طبقه فوقانی سوپر شادمانی  3کیش صدف فاز 

روبروی مقاومت بسیج نرسیده به چهار راه نماز طبقه فوقانی پیتزا نشاط

پاساژ مدنی طبقه دوم

خیابان انقالب روبروی حسینیه غضنفری

خیابان شهید رجایی روبروی تعاونی مرز نشینان–بندر کنگ 

شهرک میر مهنا–بندر لنگه 



بندرلنگه

طبقه چهارم-130کیش مجتمه بانکها مابین قطعه

کوی حسین اباد شمالی جنب دارایی

11واحد -3طبقه -ساختمان فرهاد -میدان امیر کبیر -جزیره کیش

مجتمع گردشگری نیروی-کیش بلوار مرجان بعد از هتل سیمرغ  

دریایی
میدان امام پاساژ حقیقی طبقه سوم–رودان 

میدان امام جنب بانک تجارت

میدان امام کوچه بانک مسکن

میدان انقالب-شهر زیارتعلی-بخش رودخانه-شهرستان رودان -

کوچه کمیته امداد-خیابان آتش نشانی
پشت اداره پست- دهبارز

بلوار بهشتی روبروی اداره پست

بلوار شهید بهشتی کوچه مولوی روبروی دانشگاه پیام نور

پشت بانک سپه–خیابان امام 

خیابان امام کوچه اداره برق

دستگاه55

مجتمع بزرگمهر-روبرو ناحیه سپاه-بستک

-    -   بستک خیابان امام کوچه فردوسی درب سوم

جناح-بستک

بستک-روستای فتویه

شهرستان بستک خیابان همت بستکی روبروی تمعیرگاه نادر جمیل

کوچه پستچی- خیابان کانال-بستک

جناح-بستک



بستک

جناح روبریوی اداره پست–بستک 

جنب مسجد جامع-هرنگ

جنب-محله سی دستگاه-باالتر از دانشگاه آزاد-خیابان انقالب  

اداره راه و شهرسازی
روستای هنگویه-جناح –بستک 

بستک

بستک جناح روستای هنگویه دبیرستان محمد زبیر فکری

خیابان غدیر- جاسک 

جاسک جنب دانشگاه پیام نور مدرسه رستگاران

روبروی بانک ملت ساختمان سیریکی طبقه اول-جاسک

شهر سردشت-بشاگرد

پارسیان میدان جمهوری ساختمان توکلی طبقه سوم

مخابرات روبروی لوازم برق چکه. خ        -

پارسیان جنب دادگستری

پارسیان جنب کتابخانه ارشاد

-      پارسیان جنب تامین اجتماعی

خیابان امام خمینی–پارسیان         -

3خیابان امام  خمینی ابتدای کوچه رسالت 

+ پلیس10پشت –خیابان صیادان 

4کوچه بهشت –خیابان بهشتی 



پارسیان خیابان شهدای گمنام

میدان ولی عصر.پارسیان 

خیابان روبروی فرمانداری جنب پارک دولت-جاسک 

 جنب دبستان دخترانه فاطمه الزهرا2خ آموزش -جاسک

جنب مسجد النبی- بعد از باسکول- بندزرک- رودان

203بلوار امام موسی صدر شمالی ساختمان ماهان طبقه دوم واحد 

چهار راه مرادی باالی دارو خانه مشیر

انتهای کوچه هتل آالله- بلوار ساحلی - درگهان - قشم 

خیابان امام خمینی روبروی استادیوم ورزشی ساختمان علی ساحلی زادگان

7ساختمان طاهری واحذ-بلوارولیعصر - چهار راه پردیس - قشم 

جنب تابلو  سازی مسافر طبقه فوقانی داروخانه دکتر باران زاده (شاه حسینی)میدان شریعتی _ندرعباس



















خیابان امام خمینی روبروی استادیوم ورزشی ساختمان علی ساحلی زادگان

7ساختمان طاهری واحذ-بلوارولیعصر - چهار راه پردیس - قشم 

جنب تابلو  سازی مسافر طبقه فوقانی داروخانه دکتر باران زاده (شاه حسینی)میدان شریعتی _ندرعباس


