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صبحبهمن22شهرستان بیله سوار خ 32820087دولتی امیدبیله سواراردبیل

صبحساختمان دکترحسابی- تقاطع خ رجایی و جمهوری 32721232دولتی پارس آبادپارس آباداردبیل

عصر خ کارگر شمالی کوچه ی امامت طبقه دوم پژوهشسرای دانش آموزی32429799دولتی خلخالخلخالاردبیل

صبح خ جانبازان روبروی پژوهشسرای دانش آموزان32621831دولتی5 مرکز شماره گرمیاردبیل

صبح شهریور17جنب مدرسه ابتدایی -  خ تربیت 32543664دولتی مهرمشگین شهراردبیل

صبح ۱چهار راه حافظ کوچه باغچه بان 33733731دولتی نوین اردبیل1ناحیه اردبیل

صبح خ سی متری کوچه مسگران روبروی اتحادیه زرگران 33332697دولتیمعین اردبیل2ناحیه اردبیل

صبح خ مفتح روبرو مسجد سرهنگ دبستان آزادگان طبقه باال 32326352دولتی مهر نمین نمیناردبیل

صبحجنب مدرسه کوثر- خ نظام وفا 54731370دولتی بهارآران وبیدگلاصفهان

صبحبلوار بسیج جنب دبیرستان شهید دستغیب54347443دولتی شهیدرجاییبادروداصفهان

صبحخ حسینیّه- اسالم آباد - خورزوق 45400095دولتی تبسمبرخواراصفهان

صبح خ مسجد جامع46482240دولتی آفتاببن روداصفهان

صبح(دبیرستان سابق شهید مطهری ) خ اصلی بعد از مسجد چهارده معصوم کوچه شهید مطهری مرکز حامی 37222040دولتی حامیپیربکراناصفهان

صبحجنب بیت العباس - خ امام زاده اسحاق - هرند 46403533دولتی بهشت دانش جلگهاصفهان

صبح٧٢کوچه - خ امام شمالی - میدان آزادی 33625059دولتی فروزندهخمینی شهراصفهان

صبحجنب مسجد جامع-  خ ولی عصر کوچه شهید حسن کوهکن 52228525دولتی بصیرزرین شهراصفهان

صبحشرقی9فرعی-  خ فردوسی 45247999دولتی ستودهشاهین شهراصفهان

صبحخ چهل پنج متری فرعی سی53245037دولتی فردای سبزشهرضااصفهان

صبحداران بلوارطالقانی جنب مهمانسرای جهانگردی57225859دولتی امیدفریدناصفهان

صبحکوچه شهید علیمرادی–خ مدرس 37430010دولتی مهتابفالورجاناصفهان

صبحکوچه چهل جریب- خیابان شهید رجایی 55460013دولتی کاشانکاشاناصفهان

صبح خ اباذر09132389644دولتی نسیممبارکهاصفهان

صبحخ طالقانی روبروی بانک ملی32338863دولتیحسین وحدانیان  اصفهان۱ناحیه اصفهان

صبح خ شریف واقفی32655526دولتی2 مرکز شماره  اصفهان2ناحیه اصفهان

صبحپل مفتح- بلوار کشاورز 37752217دولتی شکوفه اصفهان3ناحیه اصفهان

صبحجنب دبیرستان نیلی پور (طوقچی)میدان قدس 34451119دولتی درخشان اصفهان4ناحیه اصفهان

صبحخانه اصفهان چهارراه بنفشه خ بنفشه شمالی جنب تاکسی تلفنی اطلس34214016دولتی اقاقیا اصفهان5ناحیه اصفهان

صبحخ ارغوانیه خ شهدای شهدای سمسور روبر پایگاه بسیج35315951دولتی فراز اصفهان6ناحیه اصفهان

صبحروبه روی هنرستان شریعتی-  خ امام غربی 42456369دولتی حناننجف آباداصفهان
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صبحخ امام ک حبیب منتظری42639195دولتی ریحاننجف آباداصفهان

صبحپشت اداره آموزش وپرورش - میدان معلم 37725525دولتی اشتهارداشتهارد البرز

صبحساختمان نهضت سوادآموزی- بلوار آیت اله خامنه ای - هشتگرد 44238023دولتی یگانهساوجبالغالبرز

صبح نرسیده به میدان شهدا جنب کلینیک شهید بهشتی کوچه خوشنام 32216989دولتی ابن سینا کرج1ناحیه البرز

صبحباالتر از پارک شرافت- چهار راه طالقانی 32224862دولتی٢ مرکز شماره  کرج1ناحیه البرز

صبحبهمن12کمربندی هفت تیر خ فردوسی جنب دبستان ام البنین مرکزمشکالت یادگیری32866423دولتیبهمن12  کرج2ناحیه البرز

صبح چهارراه طالقانی ابتدای بلوار ماهان کانون رشد34438090دولتی3مرکز ناحیه  کرج3ناحیه البرز

صبح حصارک پایین انتهای خ فروردین جنب مدرسه میرجبیبی 34661498دولتی توانا کرج 4ناحیه البرز

صبحمهرشهر چهارراه هنرستان خ کریم آخوندی کوچه بیات4فاز09331212857دولتی کوشا کرج 4ناحیه البرز

صبحروبروی اداره آبفا -  بلوار یادگار امام 45347286دولتی رویشنظرآبادالبرز

صبحجنب مدرسه فضیلت- کوچه چهارم -  خ صاحب الزمان 33332920دولتی1مرکز شماره ایالمایالم

صبحجنب دبیرستان پروین اعتصامی - خ پروین اعتصامی - خ رزم آوران  - (ره)بلوار جنوبی امان33365212دولتی3مرکز شماره ایالمایالم

عصر 4کوچه صاحب الزمان عج- خ صاحب الزمان عج 33382530دولتی2مرکز شماره ایالمایالم

عصر خ شهید مطهـری کشتا رگاه قدیم33628002دولتی(ع) امام رضاآبدانانایالم

عصرشیفت مخالف دبیرستان فاطمیه - باالتر از مسجدجامع حضرت ابوالفضل - خ ساحلی شهید کاظمی شرقی 35228903دولتی امام سجاد دره شهرایالم

صبحجنب مدرسه شاهد دهلران- میدان بسیج 33728740دولتیدانادهلرانایالم

صبحساختمان کانون- جنب اورژانس -  خ مدرس 09185503931دولتیمهرملکشاهیایالم

عصرروبروی فرمانداری مدرسه پرورش-  خ امام 34226780دولتیامیداذرشهرآذربایجان شرقی

عصردبستان ساسانی-  خ شریعتی کوی صفا 33224051دولتیرشداسکوآذربایجان شرقی

صبحجنب اداره اموزش و پرورش-  خ شیخ شهاب الدین 44224770دولتیفجراهرآذربایجان شرقی

عصرانتهای کوچه ارژنگی- جنب ساختمان زیتون -  خ شهید مطهری 37736500دولتینرجس خاتونبنابآذربایجان شرقی

صبحطبقه سوم- دبستان عصمت - خیابان امام - هادی شهر 42046493دولتیامیدجلفاآذربایجان شرقی

صبحجنب پژوهشسرای شهدا- کمربندی شهید رجایی 32442151دولتیامیدخسروشاهآذربایجان شرقی

صبحجنب دبستان امیر کبیر- کوی حاج میرزا -  پایین تر از چهار راه ساعت 43222604دولتی سرابسرابآذربایجان شرقی

صبحمحل مهد کودک قدیم فرهنگ- نرسیده به حوزه علمیه -  پشت ترمینال 42422230دولتیپویششبسترآذربایجان شرقی

صبحمدرسه ابتدایی سعادت- انتهای خ ازادی 42522656دولتیمهراندیشصوفیانآذربایجان شرقی

صبحساختمان دوم دبیرستان نمونه تربیت- نرسیده به زیر گذر - کمربندی 37625053دولتیتواناعجب شیرآذربایجان شرقی

صبحکوچه سبزچی ها-  خ خواجه نصیر شمالی 37222577دولتی2گلستان مراغهآذربایجان شرقی

صبحطبقه سوم کلینیک فرهنگیان-  خ امام 42266668دولتی مرندمرندآذربایجان شرقی
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صبحهنرستان شهید جنانی- جنب اداره اموزش و پرورش -  خ معلم 37826720دولتیامیدملکانآذربایجان شرقی

عصردبستان باهنر- خ شهید عابدینی -  خ امام 52240907دولتی میانهمیانهآذربایجان شرقی

صبحجنب انبار کتاب(سرچشمه )بیالنکوه غربی-  چهار راه عباسی 36561886دولتیایثار تبریز1ناحیه آذربایجان شرقی

صبحکوچه شهید پرندین- جنب مسجد ال احمد - قره اعاج 32818661دولتیدانامنش تبریز2ناحیه آذربایجان شرقی

صبحنبش کوی اسالمی- روبروی سیلو -  خ راه اهن 34432244دولتیمالصدرا تبریز3ناحیه آذربایجان شرقی

صبحکوچه واعظ جنب مدرسه شهید عظیم پوران-  شهریور و شریعتی جنوبی 17تقاطع 35556646دولتیتالش تبریز3ناحیه آذربایجان شرقی

صبحدبستان دخترانه ثاراهلل- کوی مدرسه - نرسیده به ایرانسل -  خ گلگشت 33345687دولتی 2 مرکز شماره  تبریز 4ناحیه آذربایجان شرقی

صبحجنب اموزشگاه باغچه بان- خ انتظام دو -  خ حافظ 35561458دولتی4 ناحیه  تبریز 4ناحیه آذربایجان شرقی

صبح455پالک- ایستگاه باال حمام -  خ شمس تبریزی 32369529دولتی5ناحیه  تبریز5ناحیه آذربایجان شرقی

صبحساختمان سرایداری دبیرستان حضرت معصومه-  جنب فرمانداری 43432672دولتیبرهانهریسآذربایجان شرقی

صبحکوچه جنب اموزش و پرورش-  خ اصلی 52621126دولتیاسماهشترودآذربایجان شرقی

عصرجنب دبیرستان معلم- کوچه شهید پادار  - ۱۳روبروی کالنتری  - ٢ خ همافر 32771799دولتی2مرکز شماره ٢ارومیه ناحیه آذربایجان غربی

عصرشیفت مخالف مدرسه رازی- شهرک گلستان - خ سالمندان - بوکان 46247494دولتی ٢ شمارهبوکانآذربایجان غربی

صبح خ شهید صمدزاده کوچه شهید برگزینی 36457845دولتیخویخویآذربایجان غربی

صبح بلوار جمهوری اسالمی جنب هنرستان شهید پناهی35236233دولتی سلماسسلماسآذربایجان غربی

صبح خ طالقانی کوچه نهضت جنب پارک فدک46334292دولتیشاهین دژشاهین دژآذربایجان غربی

صبح خ امام طبقه دوم دبستان آیت34222341دولتیماکوماکوآذربایجان غربی

صبح(ع ) خ قدس روبروی لشکر سوم حمزه42238797دولتیمهابادمهابادآذربایجان غربی

عصربهمن22ساختمان سابق مدرسه - متری شهید شیرودی 16روبروی - بلوار انقالب 45264564دولتیکوشامیاندوآبآذربایجان غربی

صبحبهمن22ساختمان سابق مدرسه - متری شهید شیرودی 16روبروی - بلوار انقالب 45264564دولتیمیاندوآبمیاندوآبآذربایجان غربی

صبح خ یاسر اول دوازده متری ششم جنب مدرسه رحمت33455694دولتی ارومیه1 ناحیه  ارومیه1ناحیه آذربایجان غربی

صبح خ شهید اسمزاده 35627434دولتینقدهنقدهآذربایجان غربی

صبح سه راه عالی آباد روبروی اداره کل بنیادشهید استان بوشهر 33331858دولتیصدفبوشهربوشهر

صبحبرازجان خ سازمانی روبروی بانک کشاورزی مرکزی انتهای کوچه نبش عکاسی وصال 34242460دولتیرشددشتستانبوشهر

صبح (نهضت سوادآموزی) 33خورموج خ معلم کوچه جنان 35325010دولتیخلیج فارسدشتیبوشهر

عصر (دارالقرآن قدیم) خ شهدا بعد از مدرسه حضرت زینب 33144600دولتیشهیدرشیدیگناوهبوشهر

صبح۳میدان ارتش خ موحد دانش فرعی گلستان جنوبی کوچه رز پالک22283888دولتی2مرکز شماره 1منطقه تهران

صبح٢۸۹ پالک ۳۵ خ سید جمال الدین باالتر از میدان فرهنگ نبش خ 88060329دولتی1مرکز شماره 6منطقه تهران

صبح16 خ جمهوری بین اردیبهشت و فروردین کوچه فخر پالک 66955120 - 66465649دولتی5مرکز شماره 11منطقه تهران
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عصر12:پالک- انتهای کوچه اوجی - خ عزیزی -  خ پیروزی 33250021دولتی3مرکز شماره 14منطقه تهران

صبح طبقه سوم 369 خ آیت اهلل سعیدی یافت آباد بلوار معلم خیا بان تختی خیا بان یادگار غربی پالک 66102044 - 66102055دولتی4مرکز شماره 18منطقه تهران

صبح3 بلوار شهداء جنب مدرسه خیام کوچه شهداء34232480دولتی بروجنبروجنچهارمحال و بختیاری

صبح مدرسه آیت اهلل غفاری34643600دولتیمهرآورانبلداجیچهارمحال و بختیاری

صبحپ شهرستان بن-  خ شهداء جنب اداره آ 33724300دولتیامید آفرینبنچهارمحال و بختیاری

صبح خرداد15حد واسط میدان مسجد جامع و -  خ شهید داودی 33230022دولتی فارسانفارسانچهارمحال و بختیاری

صبح بلوار شهید کالنتری جنب کمیته امداد امام خمینی34441410دولتی لردگانلردگانچهارمحال و بختیاری

صبح57 خ کاشانی کوچه 32222775دولتی1 ناحیه  شهرکرد1ناحیه چهارمحال و بختیاری

صبح طبقه سوم2 خ خواجه نصیر مدرسه شریعتی 32274063دولتی2 ناحیه  شهرکرد2ناحیه چهارمحال و بختیاری

صبحچهارراه اول سمت چپ- کوچه شهید خاکساری  - (ره)بلوار امام خمینی 32760155دولتیافقبشرویهخراسان جنوبی

صبح ساختمان درمانگاه فرهنگیان11 خ طالقانی جنب طالقانی32238835دولتیآفاقبیرجندخراسان جنوبی

صبح خ بسیج 32474607دولتیپوباخوسف خراسان جنوبی

صبح شهرحاجی اباد شهرک حسین اباد موهبتی32503012دولتیامیدزیرکوهخراسان جنوبی

صبح حاشیه بلوار کشاورز٢۶ خ امام خمینی32906606دولتی تواناسرایانخراسان جنوبی

صبح جنب دبستان دهقان زاده5 انتهای بلوار آزادی روبروی یعقوبی 32666099دولتی اندیشهسربیشهخراسان جنوبی

صبحبلوار غربی جوان 32823055دولتی بشارتطبس گلشنخراسان جنوبی

صبح ٢ نبش خ شهیدرجایی جنوبی 32727456دولتیشکوفافردوسخراسان جنوبی

صبح3مبارزان -  خ مبارزان 32526519دولتی طلوعقایناتخراسان جنوبی

صبحبلوار معلم32622271دولتی آفتابنهبندان خراسان جنوبی

صبح۶٧٠٠قدمگاه ابتدای جاده درود جنب مسکنهای مهر09157869655دولتیخیامی زبرخانخراسان رضوی

صبحروبروی ملک آباد باغچه جنب مدرسه بعثت- کیلومتری جاده مشهدنیشابور  33523111۳۵دولتیآوااحمدآبادخراسان رضوی

صبحانتهای خ فرهنگیان54823206دولتینواندیشباخرزخراسان رضوی

صبح5چمران - شهرک شریعتی 56527212دولتیادیببجستانخراسان رضوی

صبح (۱سعدی) ۴٢امام رضا 55431998دولتی(س)حضرت زهرا بردسکنخراسان رضوی

عصر6ولی عصر  - 3توس- بولوار توس 37602928دولتیارمغانتبادکانخراسان رضوی

عصر ۱۱ آرامگاه خواجه ربیع خ گلشاد 37420247دولتیفرزانتبادکانخراسان رضوی

صبح خ جامی بعد چهار راه 52535727دولتیفضیلتتربت جامخراسان رضوی

صبح72فردوسی جنوبی 52270736دولتیصدراتربت حیدریهخراسان رضوی

صبح۱٢هاشمی نژاد - (کوی هاشمی نژاد)رباط پایین52273077دولتیفرجامتربت حیدریهخراسان رضوی
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صبحبلوار شهید فهمیده شرقی45622296دولتیبینشجغتایخراسان رضوی

صبحشهر رباط سنگ خ گلستان جنب مسجد امام سجاد53223154دولتیرساجلگه رخخراسان رضوی

صبح(خ بهار ) 51شهرنقاب محله مالیجرد بلوارامام رضا45221589دولتیمهرجویی جوینجوینخراسان رضوی

صبح52 پ 5طالقانی - بلوار طالقانی 46129698دولتی پایاچنارانخراسان رضوی

صبح۳انقالب-  خ انقالب 57720462دولتیپیامخلیل آبادخراسان رضوی

صبحجنب آموزشگاه پروین اعتصامی-  خ فصیح 54222041دولتیپگاهخوافخراسان رضوی

صبح خ همت جنب مدرسه عطار45023725دولتینشاطخوشابخراسان رضوی

صبحمیدان معلم(ع  )بلوار امام رضا 46222656دولتیمهرزاددرگزخراسان رضوی

صبح6 و 4بین طالقانی -  بلوار طالقانی 56223254دولتیرهنمودرشتخوارخراسان رضوی

صبح14 خ امام رضا ع نبش امام رضا 33224564دولتیدکتر پریرخ دادستان رضویه خراسان رضوی

صبح3دولت آباد خ پاسداران روبروی پاسداران 53723220دولتیشکیبزاوهخراسان رضوی

صبح۴٢پالک  - ۱٢طالقانی44664832دولتیبرهانسبزوارخراسان رضوی

صبح20بیهق -  خ بیهق 44229909 - 44234458دولتی صفا سبزوار خراسان رضوی

صبحشهریور روبه رو باسازمان تبلیغات اسالمی۱٧ خ 34522609دولتیمولی الموحدین عسرخسخراسان رضوی

صبح شهریور نبش هفده شهریور یک ۱٧ خ 34538892دولتیشهدای گمنامسرخسخراسان رضوی

صبحجنب پژوهسرا -  متری 35 خ 52753350دولتیدکتر کاردانصالح ابادخراسان رضوی

صبح مر کز آرمان۴٧امام رضا   جاده طرقبه۳کیلومتر 35592260دولتیآرمانطرقبهخراسان رضوی

صبح38 (ره) خیایان امام خمینی34630900دولتیتدبیرفریمانخراسان رضوی

صبحروبروی نانوایی حاتم-  خ کمال الملک جنوبی 43524448دولتی بهبودفیروزهخراسان رضوی

صبحمقابل دبستان شهید امراهلل زنگنه-  خ شقایق 55724139دولتیپردیسقاسم آباد خوافخراسان رضوی

صبح خ امام خمینی روبرو بیمه مرکزی ایران درمانگاه فرهنگیان طبقه دوم55245944دولتیسیناکاشمرخراسان رضوی

صبحنبش فیاض بخش پنج- خ فیاض بخش - میدان رازی 55265474دولتی نوید مهرکاشمرخراسان رضوی

صبح خ شهید مطهری روبه روی بانک صادرات53233260دولتیسپهرکدکنخراسان رضوی

صبح6پالک - دست چپ  - 32 خ امام خمینی 34724736دولتیمهراندیشکالت نادریخراسان رضوی

صبحجنب اداره آموزش وپرورش مدرسه شهید رامین طبقه سوم- شهر ریوش 55823662دولتی سرمدکوهسرخخراسان رضوی

صبح11 پالک 5نرگس 38325552دولتیفرزینگلبهارخراسان رضوی

صبح12نبش رسالت - بلوار رسالت - بلوار سلمان فارسی 57262588دولتیتابشگنابادخراسان رضوی

صبحشهرفیض آباد بلوار کشاورز56726260دولتیمرحوم نام آورمه والتخراسان رضوی

صبح (بهمن سابق۱٢آموزشگاه ) میالن دوم۱٧امام رضا- بلوار امام رضا - شهر عشق اباد 42723451دولتیمهرآئینمیان جلگهخراسان رضوی
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عصر39پ - 71خ آیت اهلل عبادی - ((ع)نرسیده به میدان امام حسین)بین چهارراه راه آهن و چهارراه اول گاز37327575دولتیرهیار مشهد1ناحیه خراسان رضوی

صبح39 پ 71 خ آیت اهلل عبادی 37327575دولتیفاطمیه مشهد1ناحیه خراسان رضوی

صبح76 خ امام خمینی 09153582635دولتیپویش مشهد2ناحیه خراسان رضوی

صبح منوچهری دو انتهای کوچه بن سمت چپ٢۵ خ دانشگاه 38440144دولتی ایمان مشهد3ناحیه خراسان رضوی

صبح۹٢پالک  - ۱۳و ۱۱بین سنایی -  خیابان سنایی 37265066دولتی رضا عدالتی مشهد4ناحیه خراسان رضوی

صبحطبقه پایین دبستان علوی - (جنب پل هوایی )مقابل درمانگاه بقیه اهلل- بین چهارراه فرامرز عباسی و چهارراه بهار 09151170529دولتیشهید رادمرد مشهد4ناحیه خراسان رضوی

صبح مقابل بیمارستان امام هادی ع 21 بلوار وحدت 33686591دولتینصراهلل اخگر مشهد5ناحیه خراسان رضوی

عصر۶داخل ساختمان مرکز مشاوره پیوند ناحیه  - ٢٢ و ٢٠بین وکیل آباد - حدفاصل سه راه هفت تیر و سه راه هنرستان - بلوار وکیل آباد 38672893دولتی فروغ مشهد6ناحیه خراسان رضوی

صبح 10 و 8بین ارغوان  - 85فکوری 38794000دولتیرویش مشهد6ناحیه خراسان رضوی

صبح بلوار وکیل اباد تقاطع دانشجو حاشیه وکیل اباد جنب اتش نشانی داخل مرکز سوم شعبان یک38904418دولتی حافظ مشهد6ناحیه خراسان رضوی

صبح73حجاب- بلوار حجاب - قاسم آباد 36210218دولتی بهارستان مشهد7ناحیه خراسان رضوی

صبح4سمت راست داخل مرکز سوم شعبان  - 60حجاب 36220230دولتی رودکی مشهد7ناحیه خراسان رضوی

صبحنبش خ شیردار - ۴ و ٢بین شهید جعفری  - (راه آهن) خ شهید جعفری42233801دولتیسوادینیشابورخراسان رضوی

صبح دستگاه آموزش و پرورش10ساختمان -  خ اسفراینی 37222639دولتیتالشاسفراینخراسان شمالی

صبحمقابل آموزش و پرورش- خ بسیج 37724576دولتیاللهبام و صفی آبادخراسان شمالی

صبحطبقه همکف درمانگاه فرهنگیان-  خ شریعتی شمالی 32227849دولتیشکوفه های امیدبجنوردخراسان شمالی

صبح13گلستان - بلوار گلستان 09159781456دولتیتوانابجنوردخراسان شمالی

صبحجنب آموزش پرورش- خ باهنر 32273567دولتیمهرجاجرمخراسان شمالی

صبحکوچه شهید برزگر- چهارراه شهید باهنر شمالی - خ امام خمینی - شهر راز 32623249دولتیپویاراز و جرگالنخراسان شمالی

صبحمابل نوشت افزار محمدزاده- نبش چهارراه جهاد 36224022دولتیرشدشیروانخراسان شمالی

صبحپژوهش سرای آموزش و پرورش-  خ عطاران 36424970دولتی(ع)امام رضا فاروجخراسان شمالی

عصرروبروی کتابخانه مرکزی32505793دولتیبشارتگرمهخراسان شمالی

صبحجنب مرکز آموزشی قدس- خ شهید روغنی - میدان امام خمینی 32922471دولتیپویشمانه و سملقانخراسان شمالی

صبح16پ - 25معلم- بلوار معلم 42612296دولتیپروین مجتهدزادهنیشابورخراسان شمالی

صبح ساختمان آموزش و پرورش قدیم جنب دبستان شهید موسی رحیمی09163500070دولتیشهید یاوریامیدیهخوزستان

صبح لوانتور خ مبارز 42623434دولتیتوانااندیمشکخوزستان

عصر خ امام بعد از استادیوم تختی کوچه فضل43645540دولتیهم سوایذهخوزستان

صبح368 ردیف 8 ایستگاه 53261969دولتیشهید کارکوب زادهآبادانخوزستان

صبح اروسی روبروی دفتر امام جمعه53336100دولتیشهید برتیناآبادانخوزستان
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دو نوبته میدان معلم کوچه ثنا43724357دولتیشهید خسرو هزاروندباغملکخوزستان

صبح شیبان خ مخابرات چهار راه اول09163057985دولتیپویشباویخوزستان

صبح خ بخشداری روبه روی پارک مرکزی ساختمان دارالقرآن09371941654دولتیشهید محسن حججیبستانخوزستان

دو نوبته ابتدای خ شریعتی مدرسه بالدیان سابق52732245دولتیامیدبهبهانخوزستان

دو نوبته ابتدای خ شریعتی مدرسه بالدیان سابق52732245دولتیتالشبهبهانخوزستان

صبح واحد طبقه دوم8 ابتدای بلوار امیرکبیر روبروی پمپ بنزین ساختمان 09035025474دولتیبهار زندگیخرمشهرخوزستان

صبح انتهای خ امام خمینی شمالی میدان بالل ساختمان نهضت سابق42550277دولتیجوانه هادزفولخوزستان

دو نوبته ورودی شهر جنب اداره راه و ترابری36741945دولتیثامن االئمهدشت آزادگانخوزستان

دو نوبته خ امام خمینی بعد از شهرداری مدرسه فرهنگیان سابق43594947دولتیتابشرامشیرخوزستان

دو نوبته روبه روی شهرداری کوچه بن بست جنب قلمچی43520994دولتیپویارامهرمزخوزستان

صبحشهر حمزه دور میدان اول واقع در دبیرستان بهار42358059دولتیپروازسردشت دزفولخوزستان

صبح25 خ شریعتی روبه روی محل سابق دادگستری پالک 42827110دولتیرضوانشوشخوزستان

صبح فلکه جانبازان روبروی دادگستری36234652دولتیپردیسشوشترخوزستان

دو نوبته پشت مسجد صاحب الزمان43777021دولتیتدبیرصیدونخوزستان

دو نوبته6 خ سلمان واحد 36326404دولتیمهرگتوندخوزستان

صبح بلوار آیت اهلل خامنه ای پایین تر از بانک کشاورزی43295271دولتیرودکیاللیخوزستان

صبح بلوار طالقانی جنب دادگستری ساختمان قدیم نهضت52328522دولتیبارانماهشهرخوزستان

صبح بازار چشمه علی ساختمان مهدکودک شهید بابک سلیمانی43264792دولتیگلزار محبتمسجدسلیمانخوزستان

صبح کمپلو جنب پل راهنمایی نبش خ طوس جنب ایستگاه اتوبوس33791638دولتیباغچه بان اهواز1ناحیه خوزستان

صبح خ الوند بلوار دماوند طبقه باالی دبیرستان پیشتازان1 کوی نبوت مبین 32278005دولتیدی9 اهواز2ناحیه خوزستان

صبح113 خ مهدوی بین خ رستگاری و قنواتی پالک 32923823دولتیگل های والیت اهواز3ناحیه خوزستان

صبح کیانپارس خ پهلوان غربی جنب پل صیادشیرازی طبقه دوم دبستان بهبهانی33367484دولتیتالشگران اهواز4ناحیه خوزستان

صبحروبروی آموزش و پرورش09120437613دولتیپیوندبزینه رودزنجان

صبحجنب دادگاه اسالمی- خ رکن الدین 09123424760دولتیاندیشهسجاسرودزنجان

صبح خ شیخ باقر محمدی جنب اداره آموزش و پرورش36222349دولتینورماهنشانزنجان

صبح کوی فرهنگ فلکه گلها نبش یاسمن یک 33537300 - 33552220دولتی الله زنجان1ناحیه زنجان

عصر1 کوی فرهنگ میدان گلها نبش یاسمن 33537300دولتی اطلس زنجان1ناحیه زنجان

صبحخ خرمشهر بین چهارراه معلم ومیدان شیالت جنب آموزشگاه رودکی 33422878دولتی اسوه زنجان2ناحیه زنجان

صبح6پالک - جنب مرکز مشاوره بهزیستی - کوچه شهید فالحی غربی -  خ پاسداران 35244510دولتی دامغاندامغانسمنان
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صبح(س)نرسیده به مسجد الزهرا - باالتر از چهارراه تعاون -  بلوار مدرس 33432020دولتی سمنانسمنانسمنان

صبحطبقه زیرین درمانگاه فرهنگیان- کوچه ثبت قدیم  - (ره) میدان امام خمینی 32247861دولتیشاهرودشاهرودسمنان

صبح خ فردوسی جنب دبستان سیزده ابان37226479دولتیآل رسولایرانشهرسیستان و بلوچستان

صبح خ انقالب جنب مدرسه معماران دادگر33728890دولتیباغچه بانخاشسیستان و بلوچستان

صبح خ پاسداران ساختمان قدیمی دبستان هدف09155424096دولتیشهید صلواتیانزابلسیستان و بلوچستان

صبح3انقالب -  خ انقالب 37630063دولتیتابانسراوانسیستان و بلوچستان

صبحاداره آموزش و پرورش استثنایی ساختمان سمت چپ - زاهدان فلکه شرکت نفت خ مهتاب شمالی 33522129دولتیکوشا زاهدان1ناحیه سیستان و بلوچستان

صبحنبش فلسطین یک - خ فلسطین 33437101دولتیعلوی زاهدان2ناحیه سیستان و بلوچستان

صبح آموزش و پرورش3 خ امام حسن مجتبی ساختمان مرکز مرکز شماره 56361333دولتیآتیهاسالم شهرشهرستان های تهران

صبحجنب سالن ورزشی گلستان- میدان معلم - خ نارون - شهرک گلستان  - ۱ شهرستان بهارستان 56384349دولتیبوستانبهارستانشهرستان های تهران

صبحجنب دبیرستان امامت  - (یبر  ) خ شهید بهشتی 36453633دولتی اندیشهپاکدشتشهرستان های تهران

صبح۳کوچه شهید رهساز - میدان معلم - خیابان مصلی 56216767دولتیامیدرباط کریمشهرستان های تهران

صبح بلوار فداییان اسالم خ برادران گلشنی کوچه توحید آموزش و پرورش ناحیه یک ری33375353دولتیافقشهر ریشهرستان های تهران

صبح7متری انقالب خ شهید شهرانی کوچه اصفهانی پ45 خ 46813500دولتیاختالالت یادگیری طراوتشهرستان قدسشهرستان های تهران

صبحشهریار خ مصطفی خمینی جنب پژوهشگاه امام صادق65222723دولتیدرخشانشهریارشهرستان های تهران

صبح خ مصطفوی جنب اموزش پرورش منطقه کهریزک 56522279دولتی بهارانکهریزکشهرستان های تهران

صبحجنب سپاه - کوچه بسیج - روبروی مسجد جامع خامس آل عبا - نرسیده به چهار راه -  بلوار اصلی 65406664دولتیکوشامالردشهرستان های تهران

صبح خ دانشسرا ک سعدی36244660دولتیتواناورامینشهرستان های تهران

صبح۱۳/۱ خ شهید فقیهی کوچه 53224369دولتیپویااستهبانفارس

صبحبلوار شاهد جنب دانشگاه فرهنگیان44552378دولتی معرفتاقلیدفارس

عصر15کوچه مرکز مرکز شماره - بلوار ابوذر غفاری 52512397دولتی خضری اوزاوزفارس

صبحکوچه شهید نجمی-  خ توحید 44338027دولتیامیدآبادهفارس

صبح(ع)جنب کالنتری واقع در کانون امام علی -  بلوار سیبویه 36783187دولتی(ع)امام علی بیضافارس

صبح13کوچه -  خ آیت اله کاشانی 54330033دولتیشایستهجهرمفارس

عصرساختمان آمنه نمازی- محله شاه عبدالسالم 09171154668دولتیکوشاخنجفارس

صبحکوچه شهیدشاطری-  خ بهارازادی 53528142دولتی2یاس دارابفارس

صبحکوچه شهید پیله وریان -  خ نهضت 53543472دولتینرجسدارابفارس

عصرروبروی کالنتری مرکزی - خ شهید سهرابی - اردکان 36725647دولتی نشاطسپیدانفارس

عصرخ فردوسی - فلکه سینما -  فسا 53314781دولتیرشدفسافارس
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صبح فلکه سینما خ فردوسی 53355319دولتی هدف فسافارس

صبح4نبش کوچه -  خ نظامی 38737015دولتیکوششفیروزآبادفارس

صبحبلوار امام علی خ الله و الدن - قیر 54522493دولتیتواناقیروکارزینفارس

عصرجاده شهرک 42235854دولتیافشار پور کازرونفارس

صبح10+ خ هنر جو جنب پلیس 37825116دولتیفتحکوارفارس

عصرپشت حمام انصاری- خ مدرس جنوبی - شهر قدیم - الر 52346263دولتیشهید خلیل زادهالرستانفارس

عصر(ساختمان دبستان شهید برزگر)- میدان شهدا 52726084دولتییاس المرد فارس

صبحروب روی مهد کودک ستایش- کوچه بیمه قدیم - خ انقالب 43334936دولتی٢بهارانمرودشتفارس

عصر خ انقالب کوچه بیمه قدیم روبروی مهد کودک ستایش43334936دولتی1بهاران مرودشتفارس

عصرتوتستان09172938112دولتیکوشاممسنیفارس

دو نوبته سر کشاورزی نبش خ شمش کوچه جنب داروخانه کیوان38211818دولتی1شهید تحویلی  شیراز1ناحیه فارس

عصرکوچه شهید اکرام زاده - بلوار شهید اکرام زاده - گلدشت معالی آباد 36391463دولتیشهدای احمد آباد شیراز۱ناحیه فارس

صبح 448پالک - خ مکتبی -  خ رودکی 32228651دولتی رودکی شیراز2ناحیه فارس

صبحسومین فرعی سمت راست ۴٠ صنایع کوچه 36234518دولتیهمیری شیراز2ناحیه فارس

دو نوبتهروبروی حوزه علمیه خاتم االنبیا - 13کوچه - بلوار احمدی جنوبی 37363562دولتیشهید شایسته نیا دو شیراز3ناحیه فارس

صبح43کوچه - نرسیده به پل غدیر -  بلوار مدرس 37267325دولتیشهید روزی طلب شیراز4ناحیه فارس

عصرمیدان دانشجو- بلوار آزادی 53830270دولتیشهید فهمیدهنی ریزفارس

صبح خ بانک ملی روبروی میدان تره بار ساختمان پژوهش سرا32824997دولتی امیر کبیرآّبیکقزوین

دو نوبته خ معلم غربی پالک 34220380دولتیپویابویین زهراقزوین

صبحجنب کانون خواهران مهدیه(ه - ر ) خ امام خمینی35246595دولتی کوشاتاکستانقزوین

دو نوبتهانتهای بلوار معلم پشت هنرستان ایثار32240404دولتی3مرکز شماره شهر صنعتی البرزقزوین

دو نوبته خ طالقانی کوچه کوثر33230647دولتی2یادگیری  قزوین2ناحیه قزوین

صبح33 کوچه شهید میشان پالک96 آذر کوچه37703980دولتی(ع)ثامن الحجج  قم1ناحیه قم

صبح متری جواد االئمه30 بلوار بنی فضل 38206232دولتی2ناحیه قم2ناحیه قم

صبح7 خ هفت تیر کوچه مرکز شماره 36648298دولتی3ناحیه قم3ناحیه قم

صبح6 خ سمیه کوچه 37733116دولتی(س)فاطمیه قم4ناحیه قم

صبحچهار راه پست جنب پاساژمهدوی 38224572دولتیپدیدهبیجارکردستان

صبح خ امام کوچه اغه جمال38727487دولتیامیددیواندرهکردستان

صبحروبه روی کانون فرهنگی تربیتی شهید فهمیده -  خ صالح الدین ایوبی 34822245دولتی سروآبادسروآبادکردستان
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صبحمیدان قدس خ فردوسی بن بست شهرداری36223724دولتیپیشتازانسقزکردستان

صبحساختمان نهضت قدیم- جنب پمپ گاز -  سه راهی نشمیالن 36272710دولتیفرزانگانسقزکردستان

عصرشریف آباد خ قاضی مدرسه مولوی کرد طبقه دوم36315888دولتی رشدسقزکردستان

عصر میدان بعثت خ شهید فهمیده روبروی کار دانش فرزانگان شیفت بعد ازظهر مدرسه سهروردی35127120دولتیستایششهرستان دهگالنکردستان

صبح1 خ مدرس غربی جنب کتابخانه عمومی مرکز شماره 35222105دولتیکیمیاقروهکردستان

صبح٢کوچه گالب - ایت اهلل خامنه ای شمالی 35223717دولتی٢مرکز شماره قروهکردستان

صبحجنب آموزشگاه زبان انگلیسی جهان-  خ شهید رجایی 34520620دولتی٢باغچه بان مریوانکردستان

عصرجنب اموزشگاه انگلیسی جهان- خ شهید رجایی 34520620دولتی2مرکز شماره مریوانکردستان

صبح انتهای شهرک نور کوچه ی آخر جنب دبستان استثنایی پارسا33225656دولتیراه نو سنندج1ناحیه کردستان

صبح شهرک بهاران محله ی قرادیان روبروی مسجد النبی 33718480دولتیرهنما سنندج1ناحیه کردستان

صبحجنب دبستان شهیدکریمیان(حاجی آبادپائین) خ شهیدبروجردی33164112دولتیسنندج2 شماره سنندج2ناحیه کردستان

صبحدبستان آزادگان  - 1 شهریور روبروی شهرداری منطقه 17خیابان 33179957دولتی1مرکز شماره  سنندج2ناحیه کردستان

عصرشهرک نور روبروی مسجد معراج کوچه جنب مدرسه پارسا 33225656دولتی ۳ مرکز شماره  سنندج٢ناحیه کردستان

عصرمدرسه ابتدایی صابران- جنب دبیرستان علوم - ابتدای شهرک مولوی - عباس آباد 33510117دولتیتوان پویا سنندج1ناحیه کردستان

صبح بلوار امیر کبیر روبروی دانشکده مدیریت و اقتصاد42423400دولتیبرخورداریبافتکرمان

صبح3 شهریور خ طالقانی کوچه مینا 17میدان 33526181دولتیفجربردسیرکرمان

صبح۱بلوار امام خ کوثر کوچه 44340002دولتیاندیشهبمکرمان

صبحچهارراه دهخدا خ هفده شهریورروبروی اداره آموزش وپرورش 43219622دولتیشکوفاجیرفتکرمان

صبح امام خمینی کوچه شهید یوسفی42452578دولتی بارانرابرکرمان

صبح بلوار آزادگان33728120دولتیامید فرداراورکرمان

صبحفرعی دوم سمت راست  - 10کوچه مرکز شماره -  خ امام خمینی 34255396دولتی مرحوم برزگررفسنجانکرمان

صبح بلوار امام کوچه عدل43367870دولتیاباصالح عجرودبارجنوبکرمان

صبحکوچه ی دوم سمت راست جنب مدرسه ی امیره هراتی-  خ معلم 44361244دولتیاندیشهریگانکرمان

صبحآخرکوچه  - 3پانزده خرداد -  بلوارپانزده خرداد 33427319دولتیزرندزرندکرمان

صبح بلوارشیخ فضل اهلل نوری جنب مدرسه استثنایی دانش 42245701دولتیسیرجانسیرجانکرمان

صبح بلوار معلم کوچه حسن آباد جنوبی جنب باشگاه ورزشی 34117400دولتی هدایت شهربابککرمان

صبحجنب تاالر وصال- کوچه ی تاالروصال -  خ امام 43291789دولتیشهیدپاک نژادعنبرآبادکرمان

صبحجنب دبیرستان شبانه روزی دخترانه کوثر-  خ آموزش و پرورش 43395506دولتیامیدفاریابکرمان

صبحجنب مسجد جامع شهرستان43391436دولتیبرخوردارقلعه گنجکرمان
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صبحاداره آموزش وپرورش قدیم-  خ طالقانی خ استاد روح االمینی 33492499دولتیمهرکوهبنانکرمان

صبح چهارراه کالنتری خ شهید باهنر34207509دولتیوالفجرکهنوجکرمان

صبحجنب سازمان تبلیغات - بعد از اداره برق - بلوار معلم میدان امام حسین -  قلعه 43302593دولتیطلوع منوجان کرمان

صبححافظان قران شش- پردیسان یک -  شهرک ایرانمنش 33225901دولتی1 مرکز شماره  کرمان1ناحیه کرمان

صبح18 خ شهیدان اعتباری 33244340دولتی2 مرکز شماره  کرمان1ناحیه کرمان

صبحبعد ازکوچه آتشکده زرتشتیان - خ برزوآمیغی - خ زریسف 24 - 33125523دولتی کرمان2 ناحیه  کرمان2ناحیه کرمان

صبحانتهای خ جنب دبیرستان انقالب اسالمی- خ بسیج - رستم آباد 44271175دولتیمرکز نرماشیرنرماشیرکرمان

صبحشهریار باالتر ازدبیرستان حسابی45241766دولتیاسالم آباد غرب اسالم آباد غربکرمانشاه

صبحروبروی دبستان شهید مطهری 46220651دولتی پاوهپاوهکرمانشاه

صبح خ امام شافعی جنب دبستان بروجردی26220651دولتیجوانرودجوانرودکرمانشاه

عصرسرپل ذهاب42230973دولتیاخالصسرپل ذهابکرمانشاه

صبحخ آیت اله غفاری- کمربندی شرقی 48434747دولتیسنقر کلیاییسنقر کلیاییکرمانشاه

عصرجنب اداره آموزش و پرورش ابتدای جاده درکه09183383640دولتی صحنهصحنهکرمانشاه

عصر146کوی - پایین تر از میدان دانشگاه - مسکن 34299924دولتی3مرکز شماره قروهکرمانشاه

صبحکوچه سیدجمال الدین-  خ شهدا 48229770دولتیکنگاورکنگاورکرمانشاه

صبح میدان فردوسی37258632دولتی1مرکز شماره  کرمانشاه1ناحیه کرمانشاه

صبحجنب هنرستان جواداالئمه -  خ دانشجو 37229075دولتی2مرکز شماره  کرمانشاه2ناحیه کرمانشاه

صبح146کوی - پایین تر از میدان دانشگاه - مسکن 34299924دولتی 4مرکز شماره  کرمانشاه3ناحیه کرمانشاه

صبحابتدای بلوار سپاه- میدان جمهوری اسالمی 45131075دولتیهرسینهرسینکرمانشاه

دو نوبته خ مدرس322269619دولتیدهدشتدهدشتکهگیلویه و بویراحمد

دو نوبتهکوی شهید حاتمی32228355دولتیگچسارانگچسارانکهگیلویه و بویراحمد

دو نوبتهفهمیده روبروی آب فاضالب روستایی-  خ شهید 32462979دولتیذهن روشنلندهکهگیلویه و بویراحمد

عصر۱۳فرعی- یاسوج بلوار آیت اهلل کاشانی 33224667دولتیبزرگمهریاسوجکهگیلویه و بویراحمد

دو نوبته٢یاسوج بلوار ارم نبش ارم 33226347دولتینیکانیاسوجکهگیلویه و بویراحمد

صبح۱۳فرعی- یاسوج بلوار آیت اهلل کاشانی 33227824دولتینیایشیاسوجکهگیلویه و بویراحمد

صبحجنب اداره آموزش و پرورش-  خ فارابی 44814005دولتیرشدآستاراگیالن

صبح خ آذربایجان44555676دولتی(ع)فاطمیهبندر انزلیگیالن

صبحجنب خانه معلم- میدان امام خمینی 44226041دولتیشهیدفهمیدهتالشگیالن

دو نوبتهروبروی دبستان داوری تولمات - خبابان جها 44362308دولتیدانشتولماتگیالن
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صبح آموزش و پرورش2ساختمان مرکز شماره - کوچه باهنر - روبروی شهرداری 34420287دولتیجنتخمامگیالن

صبحجنب مدرسه دارالقرآن-  خ بسیج 44623766دولتیبوعلیرضوانشهرگیالن

صبحساختمان مشاوره اداره آموزش و پرورش -  خ امام 42548703دولتیاحسانرودبارگیالن

صبحجنب تعاونی- میدان شهرداری 42622072دولتینصررودسرگیالن

صبحجنب تعاونی فرهنگیان-  خ امام خمینی 34525440دولتیشکوفه های امیدسنگرگیالن

صبحجنب مدرسه شهید زمانبر34784611دولتیگلهای امیدشفتگیالن

صبحروبروی مسجد-  خ شهید جعفری 44322158دولتیگویاصومعه سراگیالن

صبحروبروی ایستگاه ماسوله-  خ کاشانی 34736048دولتیپویافومنگیالن

صبحروبروی دبستان رودکی- واجارگاه 46007954دولتی(ع)امام سجاد کالچایگیالن

صبحجنب کانون فکری-  خ سردار جنگل 34569802دولتیتالشکوچصفهانگیالن

صبحپشت آژانس دانش- خ فرهنگیان - خ دانش - امیرشهید 42344898دولتیرجاءالهیجانگیالن

صبحکوچه دکتر جعفری - میدان معلم 42528400دولتینشاطلنگرودگیالن

صبحروبروی آزمایشگاه قمری-  خ شهید روشن 44661422دولتیسیناماسالگیالن

صبحاول کوچه صفاری-  خ بیستون 32542112دولتی(1)دهخدا رشت1ناحیه گیالن

عصراول خ صفاری-  خ بیستون 32542112دولتی(2)دهخدا رشت2ناحیه گیالن

صبح174نبش خ - روبروی تربیت معلم - گلسار 33775276دولتیشهید اسکندری رشت2ناحیه گیالن

صبحمدرسه بوعلی سابق- روبروی مزار شهدا - میدان جانبازان 33821960دولتی(1)شهیدان یعقوبی رشت2ناحیه گیالن

صبح(ساختمان قدیم نهضت سواد آموزی)چهار راه اول سمت چپ -  آبان ۱۳خ  (ره) خ امام خمینی43431665دولتیازناازنالرستان

صبح خ شهید نهاوندی جنب دادگاه 42550132دولتیاشتریناناشترینانلرستان

صبح خ عادل آباد شیفت مخالف دبیرستان بزرگساالن شهید چمران 32529636دولتی الشتر الشترلرستان

صبحخ ولیعصر شمالی نرسیده به چهار راه شهید محمودی 43345122دولتیالیگودرزالیگودرزلرستان

صبح خ صفا کوچه شهید محمد روز بهانی 42622088دولتی1مرکز شماره بروجردلرستان

عصرشهید روزبهانی- ک - صفا - خ 42622088دولتی2مرکز شماره بروجردلرستان

عصر تیر جنب دبستان شهید کاظمی ٧ خ 32228557دولتیامام رضاپلدخترلرستان

صبحخ رهبری -  شهرستان دوره چگنی 33151008دولتیمهرچگنیلرستان

عصرجنب دانشگاه علمی کاربردی- متری 43241263۹٠دولتیدوروددورودلرستان

صبحرومشگان 32663027دولتیتوانارومشگان لرستان

صبح   خ طالقانی - چهارراه صاحب الزمان 32626303دولتی1تالش کوهدشتلرستان

دو نوبتهابتدای شهرک شهید رجایی- میدان توحید 33240603دولتی2تالش کوهدشتلرستان
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صبحکوچه شهید کوشکی- بوستان چهارم - خیابان حضرت امام خمینی - معموالن 32253123دولتی مصطفی خمینی معموالنلرستان

صبحخ انقالب خ جالل آل احمد ک جالل یکم33243639دولتی3مرکز شماره  خرم آباد1ناحیه لرستان

صبحمیدان تختی طبقه دوم دبستان خلیج فارس33334727دولتی2مرکز شماره  خرم آباد1ناحیه لرستان

متری حکیم روبه روی مسجد توسلی جنب زورخانه طیب24 33300911دولتی1مرکز شماره  خرم آباد2ناحیه لرستان عصر 

صبحجنب زورخانه طیب- روبروی مسجد توسلی - خ طیب - بازار 33335579دولتی ۴مرکز شماره  خرم آباد2ناحیه لرستان

صبحجنب آموزشگاه طلوع- بلوار شهید بهشتی - نور آباد 632740325دولتینورآبادنورآباد لرستان

صبح پشت امامزاده قاسم ۱۹چاکسر خ شهید بهشتی اندیشه 44224808دولتیداناآمل مازندران

دو نوبتهمیدان والیت ساختمان امتحانات اداره آموزش و پرورش 32222353دولتیکوشابابل مازندران

صبح4 خ پاسداران شهرک قائم نرسیده به مسجد امام حسین روبردی قائم 35277775دولتیشهید عابدین پوربابلسرمازندران

صبحطبقه باالی کانون پرورش فکری - شهر گلوگاه 32721139دولتی پگاهبندپی شرقیمازندران

صبحروبروی بخشداری - شهر خشرودپی 32524498دولتی غنچه بندپی غربی مازندران

صبحاداره آموزش و پرورش -  خ فرهنگ 34521246دولتی بشارت بهشهر مازندران

صبح٧باالمخله جنب مسجد داهل کوچه 35752011دولتی مرحوم اسداهلل زادهبهنمیر مازندران

صبحخ تختی روبروی مدرسه شهید چمران - خ شیخ فضل اهلل 54224010دولتی سالمت تنکابن مازندران

صبحمیدان معلم 42532824دولتی پدیده جویبارمازندران

صبحجنب ساختمان میالد - خ شهید خددادی - سه راه طاوولی 52217268دولتی امیدچالوسمازندران

صبحخ امام خمینی جنب مدرسه شهید خانگاه - کیاسر 33423148دولتی امید چهاردانگه مازندران

صبحجنب پاسگاه - شیر گاه 42442343دولتی صبا سوادکوه شمالی مازندران

صبحمیدان شهید صمصام طور42354387دولتی کوثر سیمرغ مازندران

صبحکوچه امرج شرق - خ شهید حسن ایرج امرجی - امرج کال 53620224دولتی نگاهعباس آبادمازندران

صبح خ ساری اداره آموزش و پرورش ساختمان شهید اوالدی 42215326دولتی توانا قائم شهر مازندران

صبحباالتر از میدان نماز 34660899دولتی نیایشگلوگاه مازندران

صبح۶ پالک ۱۵خ امام نسیم 44744003دولتیفضیلت محمود آباد مازندران

صبحخ اداره برق - سورک 33885652دولتیاندیشه میاندورودمازندران

صبح جنب مدرسه شهید اکبری ۱۴ (ع)کوچه امام رضا - بلوار امام رضا 32274633دولتی پویا  ساری1ناحیه مازندران

صبحمیدان شهید شیر اوژن طبقه همکف اداره استثنایی - ساری خ طبرستان 33408380دولتی سینا  ساری2ناحیه مازندران

صبحکوچه شهید ترکان جنب کمیته امداد امام خمینی 34743160دولتی رویشنکا مازندران

صبحخ فرهنگ جنب اداره ورزش و جوانان -  خ امام خمینی 44522205دولتی کوششنورمازندران

صبحخ انقالب پشت ساختمان قدیم آموزش و پرورش جنب مدرسه ناصر خسرو 52358069دولتی رسالتنوشهر مازندران



نوبت کاری مرکزآدرس مرکز شماره تلفن مرکزنوع مرکزنام مرکزمنطقهاستان

صبحکوچه شهید احمدی-  خ امیر کبیر 46223417دولتی ایمانخمینمرکزی

صبحکوچه حر شرقی –بلوار دستغیب 44226055دولتی پویادلیجانمرکزی

صبحنبش خیابان آیت اهلل طالقانی- خیابان امام - مامونیه - زرندیه 45225766دولتی افقزرندیه مرکزی

صبحکوچه الله-  خ انقالب 38223255دولتی رویششازندمرکزی

صبحروبروی دانشگاه ازاد33661722دولتیبهمن 22 کمیجانمرکزی

صبحکوچه سواد اموزی-  خ ایت اهلل مقدسی 43241719دولتی نیلوفرمحالتمرکزی

صبحکوچه غضنفری-  خ انوری 32272060دولتی2 مرکز شماره  اراک1ناحیه مرکزی

صبح مولوی غربی سه راه ابوذر32231559دولتی بیژنی اراک2ناحیه مرکزی

صبحطبقه دوم- دبستان زرعونی بستک - بلوار خوشکام 44323877دولتی لیاقتبستکهرمزگان

صبحروبروی صنایع دستی- باالتر از بهداشت - فلکه آموزش وپرورش 44222880دولتی جبار باغچه بانبندرلنگههرمزگان

عصرمحله قدیم- پارسیان 44625266دولتیشهید دکتر پاک نژاد پارسیانهرمزگان

صبحجنب اداره آموزش و پرورش09179652507دولتی شهید محمد عباسیجاسکهرمزگان

صبحجنب پلیس راهنمایی ورانندگی-  خ امام 35423677دولتی شهیدمحمودجعفریحاجی آبادهرمزگان

صبحخیابان امام خمینی جنب مدرسه کاردانش دخترانه فاطمه الزهرا09190620099دولتی پویاخمیرهرمزگان

صبحجنب خانه معلم- بعد از آموزش و پرورش - میدان امام 42887421دولتی صدفرودانهرمزگان

صبحروبروی اداره پست- بلوار معلم شمالی 42374532دولتی رشدسیریکهرمزگان

صبح محله گلشهر شرقی خ طالقانی35228036دولتی امیدقشمهرمزگان

صبحکوچه کنار اداره صنعت ومعدن وتجارت- جنب هالل احمر - بهمن ٢٢میدان 42283280دولتیمینابمینابهرمزگان

صبح جنب آموزش وپرورش ناحیه دو   خ شهید نظری32227055دولتی ناحیه دو بندرعباس2ناحیه هرمزگان

صبحطبقه دوم مدرسه فردوسی- انتهای کوچه  - ۴دماوند - کوی دماوند -  چهارراه پگاه 33665230دولتی ناحیه یک بندرعباس بندرعباس1ناحیه هرمزگان

عصر بلوار دکترچمران کوچه شهید صالحی33137386دولتی توانااسدآبادهمدان

صبح خ فرهنگ جنب فروشگاه فرهنگیان34508777دولتی امام علی علیه السالمبهارهمدان

صبحصالح آباد محله خرمالو روبروی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 34622229دولتی توانابهارهمدان

صبحپشت دفتر امام جمعه- بلوار بسیج 34930631دولتی مهر تویسرکانهمدان

صبحطبقه دوم- کانون مطهری - روبروی بزرگساالن کوثر - انتهای خ صباغ زاده 36227927دولتی امیدآفرینرزنهمدان

عصرنوبت عصر مدرسه شهید شمایی- کوچه شهید شمایی -  خ امام خمینی 36823255دولتی امیدفامنینهمدان

صبحروبروی دانشکده فنی- بلوار بعثت  - (ره ) میدان امام35222188دولتی شهید مجیدیکبودراهنگهمدان

صبحجنب مصالح فروشی ظرافتی- کوچه شهید زارعی - میدان بسیج  34529201دولتی تابشاللجینهمدان

صبح خ طالقانی کوچه آل احمد32229110دولتیبهارمالیرهمدان
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صبحکوچه شهید حیدر ابراهیم خانی-  خ ولی بخشی 32286917دولتینشاطمالیرهمدان

عصرشیفت مخالف مدرسه ملک محمدی- کوچه شهیدان ثمری - بلوار کاشانی 32510129دولتی پویش همدان1ناحیه همدان

عصرشیفت بعدازظهر دبستان حافظ- کوچه دانش - انتهای بلوار هگمتانه - میدان پروانه ها 34234096دولتی ریحانه همدان1ناحیه همدان

عصر مهدیه خ بهنامجو هجده متری شکریه شیفت مخالف دبستان دخترانه طالقانی38385553دولتی ابرار همدان1ناحیه همدان

عصرشیفت مخالف مدرسه شهید رضا احمدوند- کوچه شهیدقربانی - حسن آباد 33252358دولتیکیمیانهاوندهمدان

دو نوبته(ع)روبروی مسجد موسی ابن جعفر - 16کوچه -  خ نظامیه 32822229دولتیاندیشهابرکوهیزد

صبحفکور خ شهید بوستانی ...  خ ایت ا32235583دولتیترابیاردکانیزد

صبح٢ خ دادگستری فرعی 32420032دولتی بینشبافقیزد

صبحمیدان معلم - مزویرآباد 32534747دولتیمهرمهریزیزد

دو نوبته معصوم ع۱۴ خ هفت تیر کوچه روبروی حسینیه 32325655دولتیحبوباتیمیبدیزد

صبح3پالک - کوچه شهید اخوند زاده - روبه رو کارخانه سعادت -  خ امام خمینی 36255976دولتینوید یزد1ناحیه یزد

صبحبلوار شهید صدوقی کوچه اهرستان37244024دولتیحاج حسین مکبر یزد1ناحیه یزد

صبحروبروی مسجد امام خمینی - کوچه حسینیه -  خ سیدگل سرخ 36221620دولتیشهیدنامدار یزد1ناحیه یزد

صبحبلوار دانشجو کوچه بین رستوران غدیروپارک شادی جنب غیرانتفاعی فرهنگ نوین38254777دولتیخیراندیش یزد2ناحیه یزد

صبح۱۱ خ کاشانی کوچه حسینعلی گل کوچه الله بن بست 38263130دولتیحسین فیروز یزد 2ناحیه یزد


