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برادرخواهربرادرخواهربرادرخواهربرادر

تبریز1

خسروشاه2

مراغه3

مرند4

ارومیه5

بوکان6

خوی7

سلماس8

ماکو9

مهاباد10

نقده11

میاندوآب12

شاهین دژ13

اردبیل14

پارس آباد15

مشکین شهر16

اصفهان17

بهارستان18

خمینی شهر19

خوانسار20

شاهین شهر21

داران22

لنجان23

مبارکه24

نجف آباد25

کرج26

هشتگرد27

فردیس28

ایالم29

ایوان30

بندرگناوه31

برازجان32

جم33

بوشهر34

دشتی35

تهران36

دماوند37

شهریار38

فیروزکوه39

ورامین40

فارسان41

شهرکرد42

بیرجند43

طبس44

فردوس45

سرایان46

قاین47

مشهد48

نیشابور49

روسی

056-32434142

077-33326639

خراسان رضوی

045-33256410

031-36612582

3-32255420-026البرز

عربی آلمانی

 041-35577490-1

تهران

     051-38480274

32224067-038چهارمحال و بختیاری

ایالم

98جدول مراکز آزمون سراسری جذب مدرس دوره زمستان 

خراسان جنوبی

غیر انگلیسی

نام مرکز

انگلیسی

فرانسهکودکان اسپانیایینوجوانان جوان و بزرگساالن تلفن

044-32225110

بوشهر

021-88308032-4

ایتالیایی

آذربایجان شرقی

084-33342835

نام استانردیف

آذربایجان غربی

اصفهان

اردبیل
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روسی عربی آلمانی

 041-35577490-1

غیر انگلیسی

نام مرکز

انگلیسی

فرانسهکودکان اسپانیایینوجوانان جوان و بزرگساالن ایتالیاییتلفن

آذربایجان شرقی

نام استانردیف

آبادان50

اهواز51

ماهشهر52

مسجد سلیمان53

ابهر54

زنجان55

دامغان56

سمنان57

شاهرود58

گرمسار59

مهدیشهر60

زاهدان61

زابل62

چابهار63

آباده64

استهبان65

اقلید66

داراب67

زرقان68

سپیدان69

سروستان70

شیراز71

فسا72

فیروزآباد73

کازرون74

الرستان75

مرودشت76

الوند77

تاکستان78

قزوین79

قم80

کاشان81

33232315-087سنندجکردستان82

بافت83

بم84

رفسنجان85

جیرفت86

زرند87

سیرجان88

شهربابک89

کرمان90

کهنوج91

سنقر92

صحنه93

کرمانشاه94

گچساران95

یاسوج96

قم

4-34290373-083کرمانشاه

025-32943450

32452567-034کرمان

کهکیلویه و 

بویراحمد
074-33227681

33251222-054سیستان و بلوچستان

2-33352903-028قزوین

6-33920103-061خوزستان

3-33470702-024زنجان

سمنان

36314901-071فارس

023-33451048-9
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روسی عربی آلمانی
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غیر انگلیسی

نام مرکز

انگلیسی

فرانسهکودکان اسپانیایینوجوانان جوان و بزرگساالن ایتالیاییتلفن

آذربایجان شرقی

نام استانردیف

بندر ترکمن97

علی آباد98

کردکوی99

کالله100

گرگان101

گنبد کاووس102

مینودشت103

آستارا104

بندرانزلی105

فومن106

رشت107

تالش108

صومعه سرا109

الهیجان110

لنگرود111

خرم آباد112

الشتر113

الیگودرز114

بروجرد115

دورود116

کوهدشت117

نورآباد118

آمل119

بابل120

بابلسر121

بندپی122

تنکابن123

جویبار124

رامسر125

ساری126

بنفشه ده127

عباس آباد128

گلوگاه129

محمود آباد130

نور131

نکا132

چالوس133

چمستان134

نوشهر135

ساوه136

اراک137

بندر عباس138

رودان139

قشم140

مالیر141

همدان142

33338921-013گیالن

32261185-017گلستان

33608755-011مازندران

33336411-066لرستان

33689928-076هرمزگان

32230550-086مرکزی

1-38247400-081همدان
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روسی عربی آلمانی

 041-35577490-1

غیر انگلیسی

نام مرکز

انگلیسی

فرانسهکودکان اسپانیایینوجوانان جوان و بزرگساالن ایتالیاییتلفن

آذربایجان شرقی

نام استانردیف

ابرکوه143

زارچ144

میبد145

مهریز146

یزد147

. مشخص شده استسبز                  مراکز جدید جهت راه اندازی در هر استان به رنگ 

.مشخص شده استقرمز          مراکز استان جهت پاسخگویی به رنگ 

36280111-035 یزد


