
نوبت فعالیتادرس مركزشماره تماس مركزكد شهرستان نوع مركزنام مركزمنطقه/ شهراستانردیف

8132173963دولتيترنمجوکار/ مالیرهمدان1

، اداره (ع)جوکار، بلوار خلیج فارس، میدان امام علي 

آموزش و پرورش جوکار، طبقه دوم سالن ورزشي 

شهید اسماعیل جوکار

صبح

صبحقره آغاج جنب مسجد آل محمد4132818661دولتيدانامنشتبریزآذربایجان شرقي2

5632780155دولتيافقبشرویهخراسان جنوبي3
چهار راه اول سمت -کوچه شهید خاکساری -بشرویه

چپ
صبح

صبح۹قاین خیابلن مطهری شمالي 5632530153دولتيطلوع قاینخراسان جنوبي 4

صبح بهمن۲۲میدان 563272745609151372289دولتي شکوفافردوس خراسان جنوبي5

صبح۹ و۷ شهریور ۱۷ شهریور بین ۱۷خیابان 56132238835دولتيافاقبیرجندخراسان جنوبي 6

5632666099دولتي اندیشهسربیشهخراسان جنوبي7
کوچه -خیابان حافظ-انتهای بلوار آزادی-سربیشه

شهید یعقوبي
صبح

صبححاشیه بلوار کشاورز5632906606دولتيتواناسرایانخراسان جنوبي8

5632121135دولتينسیم درمیان خراسان جنوبي 9
کوچه روبروی بیمارستان (ع)اسدیه ،خیابان امام حسن 

روبروی دبستان شهید  پیشیار(ع)خاتم االنبیا 
صبح

2333612780دولتيمرکز  شهرستان سرخه سرخهسمنان10
سرخه بلوار انقالب، نرسیده به میدان امام، روبروی 

دبستان شایستگان
صبح

6632626303دولتي2تالشکوهدشتلرستان11
چهارراه صاحب الزمان خیابان طالقاني جنب راهنمایي 

رانندگي سیمرغ
بعدازظهر

بعدازظهرکوچه شهید محمد روز بهاني.خیابان صفا . بروجرد6642622088دولتي ۲مرکز مشکالت ویژه یادگیری  بروجرد لرستان    12

239120811028دولتيمرکز آموزشي و توانبخشي مشکالت ویژه یادگیری دانش آموزان بهشت دانش گرمسارسمنان13
گرمسار،میدان شهرداری، روبروی خیابان علیزاده 

(ساختمان درمانگاه فرهنگیان سابق)
صبح

صبحدانش شمالي-طالقاني شرقي _گنبد 1733225014دولتيپویشگنبد کاووسگلستان14

بعدازظهردورود ،خیابان نودمتری ، جنب دانشگاه علمي کاربردی6643241263دولتيآموزش وتوانبخشي مشکالت ویژه یادگیری دورودلرستان15

بعدازظهردورود ،خیابان نودمتری ، جنب دانشگاه علمي کاربردی6643241263دولتيآموزش وتوانبخشي مشکالت ویژه یادگیری دورودلرستان16

7733144600دولتيشهید جهانگیر رشیدیبندر گناوهبوشهر17
خیابان شهدا،کوچه شهید شیخ زاده، انتهای کوچه بعد 

از مدرسه ی حضرت زینب
بعدازظهر

آدرس و شماره تلفن مراکز دولتی آموزشی و توانبخشی مشکالت ویژه یادگیری



7733144600دولتيشهید جهانگیر رشیدیبندر گناوهبوشهر18
خیابان شهدا،کوچه شهید شیخ زاده، انتهای کوچه بعد 

از مدرسه ی حضرت زینب
بعدازظهر

صبحامام طبقه دوم کلینیک فرهنگیان مرند-خ-مرند 4142266668دولتيمرکز آموزش وتوانبخشي مشکالت ویژه یادگیری مرندمرندآذربایجان شرقي19

صبح.اداره آموزش و پرورش.میدان والیت.بابل119368536416دولتيیادگیری کوشابابلمازندران20

6632626303دولتي1تالشکوهدشتلرستان21
- چهاره راه صاحب الزمان- خیابان صاحب الزمان

خیابان طالقاني
صبح

صبحبابل مبدان والیت اداره اموزش و پرورش113232222353دولتيکوشابابلمازندران22

8138462279دولتيرستاقهاوندهمدان23
همدان، قهاوند، کانون شهید پورمیداني،مرکز آموزشي 

و توانبخشي مشکالت یادگیری رستا قهاوند
صبح

صبحسمنان تعاون باالتر ازچهار راه جنب مسجد الزهرا2333432020دولتيمرکز اختالالت یادگیری شهرستان سمنان دولتيسمنانسمنان 24

صبحخیابان مولوی غربي862231559دولتيبیژنياراکمرکزی25

صبحشهر حمزه  مرکز آموزشي ام البنین6142358059دولتيپروازسردشتخوزستان26

صبحکوچه ثنا.میدان معلم .باغملک 6143724357دولتيشهید هزاروند باغملک باغملکخوزستان27

صبحکوچه ثنا.میدان معلم .باغملک 6143724357دولتيشهید هزاروند باغملک باغملکخوزستان28

صبحنکا،انقالب،شهیدترکیان،مرکزرویش1134743160دولتيرویشنکامازندران29

صبح239پالک.خیابان صدف. همدان 8138260494دولتي1 شماره 1ناحیه/همدان همدان30

صبحصالح آباد محله خادملو8134622229دولتيتوانا صالح آباد همدان 31

3443207509دولتيوالفجرکهنوجکرمان32
جنب دبیرستان ۱۲کهنوج خیابان رازی کوچه شماره 

فرزانگان
صبح

صبحکبودراهنگ، شیرین سو8135363482دولتيمهرآفرینکبودراهنگ، شیرین سوهمدان33

صبحکبودراهنگ، شیرین سو8135363482دولتيمهرآفرینکبودراهنگ، شیرین سوهمدان34

4142422230دولتيمرکز یادگیری پویش شبسترشبسترآذربایجان35
متری صدرا باالتر از ترمینال 12شبستر خیابان 

روبروی سماورسازی محبوبي
صبح

4142026953دولتيمرکز اختالالت ویژه یادگیری دبستان امیدجلفاآذربایجانشرقي36
جلفا جنب پارک شهر طبقه دوم دبستان پسرانه 

شریعتي
صبح

1344661422دولتيسیناماسالگیالن37
. دبیرستان عظمت ماسالي . خیابان ولیعصر.ماسال 

مرکز یادگیری سینا. طبقه سوم 
صبح

8136227927دولتيمرکز امیدآفرینرزنهمدان38
شهرستان رزن ، خیابان شهید صباغ زاده ، روبروی 

بزرگساالن کوثر طبقه فوقاني کانون مطهری
صبح

صبحرزن خ شهیدصباغزاده روبروی بزرگسالن کوثر. همدان81336227927دولتيامیدآفرینرزنهمدان39



صبحرزن خ شهیدصباغزاده روبروی بزرگسالن کوثر. همدان81336227927دولتيامیدآفرینرزنهمدان40

4152722484دولتيگلهای نرگسچاراویماقآذربایجانسرقي41
خیابان پاسداران روبروی شیریني فروشي تشریفات 

جنب مدرسه ی سمیه
صبح

صبحبلوار امام رضا خیابان میثم1344233037دولتيشهیدفهمیدهتالشگیالن42

بعدازظهراول هنرستان.پیچ زندان8138251181دولتيریحانههمدانهمدان43

8135222188دولتيشهید مجیدی کبودرآهنگ همدان44
کبودرآهنگ بلوار بعثت باالتر از فروشگاه فرهنگیان 

روبروی دانشکده مهندسي
صبح

صبح4میدان هالل احمر  شهرک طالقاني کوچه الله 8134947900دولتيمهرتویسرکانهمدان45

2832240404دولتيمرکز آموزشي و توانبخشي مشکالت ویژه یادگیری البرز البرزقزوین46
-  ایثار 26خیابان - بلوار معلم - شهرصنعتي البرز

جنب هنرستان ایثار
بعدازظهر

8138251181دولتيپویشهمدانهمدان47
خ میرزاده عشقي پیچ زندان تقاطع کارشناس جنب 

اندیشمندان
صبح

بعدازظهرخ شهید معصومي- کوهناني6632672883دولتيمرکز مشکالت ویژه یادگیری کوهنانيکوهنانيلرستان48

بعدازظهرکوچه شهیدقرباني.حسن آباد.نهاوند8133235258دولتيکیمیا نهاوندهمدان49

صبح  اللجین بلوارآیت اله خامنه ای دانشگاه پیام نورسابق8134529201دولتيتابشاللجینهمدان50

صبح  اللجین بلوارآیت اله خامنه ای دانشگاه پیام نورسابق8134529201دولتيتابشاللجینهمدان51

81338385553دولتيابرارهمدانهمدان52
شیفت.متری شکریه ، خیابان پورش همداني ۱۸  

مخالف دبستان طالقاني
بعدازظهر

81338385553دولتيابرارهمدانهمدان53
شیفت.متری شکریه ، خیابان پورش همداني ۱۸  

مخالف دبستان طالقاني
بعدازظهر

صبححصارک، خیابان فروردین ،جنب مدرسه میرحبیبي2634661498دولتيمرکز مشکالت ویژه یادگیری تواناکرجالبرز54

8134234096دولتيتالشناحیه یک/ همدانهمدان55
همدان، میدان پروانه ها، بلوار هگمتانه، کوچه دانش، 

شیفت مخالف مدرسه حافظ
بعدازظهر

8132286917دولتياختالالت نشاطمالیرهمدان56
کوچه شهید حیدر ابراهیم _خیابان ولي بخشي_مالیر

خاني
صبح

صبحسامن بلوار بسیج8132423203دولتيرضوانسامنهمدان57

8134508777دولتيامام عليبهارهمدان58
بهار خیابان سي متری چهارراه فرهنگ مدرسه شهید 

سلیماني
صبح



8135328822دولتيمهرگل تپههمدان59
ساختمان کانون .ابتدای بلوار فرهنگیان. گل  تپه

فرهنگي شهید فهمیده
صبح

بعدازظهرشهر فامنین کوچه شمایي81368236823255دولتيامیدفامنینهمدان60

4446269690دولتي بوکان۲مرکز آموزشي توانبخشي مشکالت ویژه یادگیری شمارهبوکانآذربایجان غربي61
بوکان ابتدای شهرک گلستان پشت ساختمان 

سالمندان
بعدازظهر

صبحاسدآباد بلوارچمرام ک شهیدصالحي8133138491دولتيتوانااسدآبادهمدان62

صبح۲۷صوفیان خیابان آزادی ،خ بسیج کوچه میرزا ایرواني 4252736دولتيمرکز اختالالت یادگیری مهراندیش صوفیانصوفیانآذربایجان شرقي63

صبحمالیر خیابان طالقاني بن بست آل احمد8132229110دولتياختالالت یادگیری بهار مالیر همدان 64

صبحدورمیدان معلم(ع)بلوار امام رضا5146222656دولتيمهرزاددرگزخراسان رضوی65

1344623766دولتيیادگیری بوعلي رضوانشهرگیالن66
  بهمن ک فضیلت جنب مدرسه ش ۲۲رضوانشهر خ 

ایلچي قران مرکز یادگیری بوعلي
صبح

بعدازظهر4تربیت . قوچان5147238808دولتيمشکالت یادگیری دکترمحمدتقي براهنيقوچانخراسان رضوی67

صبحریگان کوچه ی اگاهي جنب مدرسه فني نرجسیه3444361244دولتياندیشهریگانکرمان68

بعدازظهررودبار3443369158دولتياباصالح رودبارجنوبکرمان69

صبح6شهرک ایرانمنش فاز یک حافظان قران 3433225901دولتيشماره یک ناحیه یککرمانکرمان70

صبحکدکن خیابان شهید مطهری روبروی بانک صادرات5153233260دولتيسپهر کدکنخراسان رضوی71

صبح۱۴  کوهبنان خیابان مسجدالرضا کوچه امام رضا3433493011دولتيمرکز آموزشي و توانبخشي مهر کوهبنان کوهبنان کرمان72

صبحشهر نگور-شهرستان دشتیاری5435378063دولتي(ع)امام زین العابدیندشتیاریسبستان و بلوچستان73

بعدازظهرخیابان شهدای هفت تیر، جنب مدرسه شهید کاظمي6632228557دولتي(ع)امام رضا پلدخترلرستان74

3434255396دولتيمرکز آموزشي و توانبخشي مشکالت یادگیری و رفتاری مرحوم برزگررفسنجانکرمان75
، فرعي دوم ۱۰خیابان امام خمیني ره ، کوچه شماره 

سمت راست
صبح

1344362589دولتيدانش تولماتتولماتگیالن76
جنب آموزش و _خیابان شهید غالمي فر_تولم شهر 

پرورش تولمشهر
صبح

صبحخیابان امام.ششده.فسا53464109دولتيادیبششده و قره بالغفارس 77

صبحساری طبرستان1133252250دولتيسینا2/ساری مازندران78

صبحقائمشهر چهارراه فرهنگ اراده آموزش و پرورش1142215326دولتيتواناقائمشهر مازندران79

1344623766دولتيیادگیری بوعلي رضوانشهرگیالن80
  بهمن ک فضیلت جنب مدرسه ش ۲۲رضوانشهر خ 

ایلچي قران مرکز یادگیری بوعلي
صبح

صبحتبریز خیابان شمس تبریزی4132369529دولتيتبریزتبریزآذربایجانشرقي81

صبح۷۳حجاب 513620335836203358دولتي (ع)بهارستان  یا حضرت قائممشهد خراسان رضوی 82



3832274063دولتياختالالت یادگیریشهرکردجهارمحال و بختیاری83
شهرکرد ،خ خواجه نصیر ،چهار راه خواجه نصیر 

،مدرسه شریعتي ، طبقه ی سوم
صبح

صبح بن بست غربي۴ کوچه ۱۲کمالشهر خیابان ظفر 269384947080دولتيکوشاکرجالبرز84

صبحگرمه،دور میدان ارشاد32505793دولتيبشارتگرمهخراسان شمالي85

5153223154دولتيرساجلگه رخخراسان رضوی86
 جنب ۱۷گلستان  _شهر رباط سنگ خیابان گلستان 

مسجد امام سجاد
صبح

7734242460دولتيرشدبرازجانبوشهر 87
برازجان خیابان سازماني خیابان فرعي شهید 

جمشیدی مرکز رشد
صبح

صبحاسکو اول خسرق4133227458دولتيرشداسکوآذربایجان شرقي88

صبحنبش یاسمن یک.کوی فرهنگ میدان گلها .زنجان 2433537300دولتياللهزنجانزنجان89

5138904418دولتيحافظمشهدخراسان90
سوم . تقاطع دانشجو و وکیل اباد جنب اتش نشاني 

شعبان مرکز مشکالت یادگیری حافظ
صبح

صبحمرکزیادگیری امید_کمربندی شهیررجایي_خسروشاه4132442151دولتيمرکزیادگیری امیدخسروشاهاذربایجان شرقي91

2122283888دولتي۲مرکز مشکالت ویژه یادگیری شماره تهرانتهران92
خیابان موحد دانش فرعي گلستان جنوبي کوچه رز 

پالک
صبح

صبحبستک خیابان خوشکام طبقه دوم دبستان زرعوني7644323877دولتيلیاقتبستکهرمزگان93

صبح۷تیر کوچه ۷قه خیابان 2536648298دولتي۳مرکز اختالالت یادگیری ناحیه قمقم94

1132524498دولتيغنچهبندپي غربيمازندران95
بابل بندپي غربي خشرودپي بلوار دولت رو به رو 

بخشداری
صبح

1132524498دولتيغنچهبندپي غربيمازندران96
بابل بندپي غربي خشرودپي بلوار دولت رو به رو 

بخشداری
صبح

6136741619دولتيثامن االیمهدشت آزادگانخوزستان97
جنب فرمانداری پژوهش - ورودی شهر- سوسنگرد

سرای رازی
صبح

1732222236دولتيشکوفاگرگانگلستان98
خیابان پاسداران روبه روی کالنتری اداره آموزش 

پرورش سابق
صبح

صبح۱۷۴گلسار بلوارگیالن فلکه تربیت نبش1333775276دولتيحجت اله اسکندریرشتگیالن99

صبحنبش یاسمن یک.کوی فرهنگ میدان گلها .زنجان 2433537300دولتياللهزنجانزنجان100

صبحکوچه ی امامت- خیابان ولي عصر- میاندوآب 4445342170دولتي  2مرکز آموزشي و توانبخشي مشکالت ویژه ی یادگیری شماره میاندوآبآذر بایجان غربي101

صبح7نبش عطاران .خیابان عطاران.فاروج5836424970دولتيآموزشي و توانبخشي مشکالت ویژه یادگیری امام رضا ع فاروجخراسان شمالي102

صبح6کوچه - خیابان سمیه- میدان رسالت2537733116دولتيمرکز آموزش و توانبخشي مشکالت ویژه یادگیری ناحیه چهارقمقم103

صبح42بلوارامام رضاانتهای امام رضا5155431998دولتيحضرت زهرابردسکنخراسان رضوی104



صبح۹۲پالک/۱۳و۱۱بین سنایي5137265066دولتيزنده یاد عدالتي۴/مشهدخراسان رضوی105

صبحداخل مرکز سوم شعبان60قاسم اباد انتهای حجاب5136220230دولتيمشکالت یادگیری رودکيمشهد ناحیه هفتخراسان106

صبحبستک خیابان خوشکام طبقه دوم دبستان زرعوني7644323877دولتيلیاقتبستکهرمزگان107

صبحبستک خیابان خوشکام طبقه دوم دبستان زرعوني7644323877دولتيلیاقتبستکهرمزگان108

صبحنبش کوچه دوم غربي-خیابان معلم -آببر-طارم-زنجان24328252620دولتيبهارانطارمزنجان109

1144224808دولتيدانااملمازندران110
امل خیابان حجه االسالم یوسفیان اندیشه نوزده مرکز 

دانا
صبح

2644238023دولتيمرکز یگانههشتگرد البرز 111
هشتگرد بلوار آیت اله خامنه ای ساختمان نهضت 

سابق مرکز یگانه
صبح

7635347725دولتيشهید حججيشهاب/ سوزا هرمزگان112
فرهنگسرای امام - خیابان امام خمیني- شهرسوزا

شافعي
صبح

صبحبابل میدان والیت1132222353دولتيبابلمشکالت ویژه یادگیری کوشابابلمتزندران113

صبح3کوچه بهشتي - خ شهید بهشتي - کالله1735422889دولتيرویشکاللهگلستان114

3433214370دولتي۲مرکز مشکالت ویژه یادگیری کرمانکرمان115
خیابان شهید مصطفي خمیني ، خیابان شهیدان 

۷کوجه . اعتباری
صبح

3442480154دولتيطلوعارزوئیهکرمان116
استان کرمان شهرستان ارزوییه خیابان معلم جنب 

اداره آموزش و پرورش
صبح

صبحکوی انقالب خ سروش شمالي خ بینا619120473952دولتيشهید ابراهیم مشهدی زادهاهوازخوزستان117

صبحالشتر خ کهمان  بعد از میدان عاشورا6632529636دولتيمرکز الشتر سلسله لرستان 118

2433420042دولتيمرکز مشکالالت یادگیری اسوهناحیه دو/زنجانزنجان119
نرسیده به چهارراه . مقدم. خیابان خرمشهر. زنجان

مرکز اختالالت یادگیری اسوه. معلم
صبح

2433420042دولتيمرکز مشکالالت یادگیری اسوهناحیه دو/ زنجانزنجان 120
نرسیده به چهارراه . مقدم. خیابان خرمشهر. زنجان

مرکز اختالالت یادگیری اسوه. معلم
صبح

صبح۸کوچه شماره - خرمدره خیابان شهید رجائي2435537890دولتياختالالت یادگیری کوشا خرمدره زنجان121

صبحخ فصیح،جنب آموزشگاه پروین اعتصامي5154222041دولتيپگاهخوافخراسان رضوی122

صبح6شهرک ایرانمنش فاز یک حافظان قران 3433225901دولتيشماره یک ناحیه یککرمانکرمان123

بعدازظهر چهار راه سوم۷۶مشهد خیابان امام خمیني 5138583329دولتيومن ۶دکتر ناحیه دو /مشهد خراسان رضوی 124

5138440144دولتيایمانمشهد خراسان رضوی125
انتهای بن بست - ۲منوچهری-۲۵خیان دانشگاه-مشهد

دوم
صبح

5152753232دولتيدکتر کاردانصالح آبادخراسان رضوی126
صالح آباد انتهای بلوار شهید بیت اللهي جنب 

دبیرستان صالحان
صبح



صبح۱۶ پالک ۲۵نیشابور معلم - خراسان رضوی5142612296دولتيپروین مجتهدزادهنیشابورخراسان رضوی127

صبحخیابان جامي جامي یک بعد از چهار راه5152535727دولتيفضیلتتربت جامخراسان رضوی128

بعدازظهر۳۹ پالکذ۷۱مشهد عبادی 5137327575دولتيرهیارمشهدخراسان رضوی129

صبحچهارراه عباسي خ بیالنکوه غربي جنب مدرسه کمیل41336561886دولتيمرکز مشکالت ویژه یادگیری ایثارتبریزآذربایجان شرقي130

صبحپارسیان محله احشام روبروی پارک کودک7644625266دولتيپاک نژادپارسیانهرمزگان131

صبحقشم ،خیابان طالقاني،محله گلشهر، پایینتر از هتل قباد7635228036دولتيامید مرکزی.  قشمهرمزگان132

صبح چهارراه سوم76خیابان امام خمیني 5138583329دولتيپویشمشهدخراسان رضوی 133

صبحخیابان چشمه سیدان-ریوش5155823366دولتيسرمدکوهسرخخراسان رضوی134

8334299924دولتي۳آموزش وتوانبخشي مشکالت ویژه یادگیری۳ناحیهکرمانشاه135
،جنب دادگاه ۱۴۶کرمانشاه ،بلوار طاقبستان،کوی 

عمومي
بعدازظهر

4144662676دولتيمرکز خداافرینخداآفرین/خمارلوآذربایجانشرقي136
خمارلوروبروی پست خمارلومدرسه شبانه روزی شهید 

بهروزی
صبح

5632071107دولتيآموزشي و توانبخشي مشکالت ویژه یادگیری پویاخوسفخراسان جنوبي137
بلوار شهدای عبادی انتهای خیابان . شهرستان خوسف

شهید چمران
صبح

صبحاداره آموزش و پرورش- شادگان 6159165750839دولتيرشدشادگانخوزستان138

بعدازظهر11گلشاد . خواجه ربیع 5137420247دولتيفرزانتبادکان/مشهدخراسان رضوی139

صبح۳۱پالک . ۹/۵خرمشهر . خیابان خرمشهر5155233431دولتيمرکز اختالالت یادگیری سیناکاشمرخراسان رضوی140

صبح۳۱پالک . ۹/۵خرمشهر . خیابان خرمشهر5155233431دولتيمرکز اختالالت یادگیری سیناکاشمرخراسان رضوی141

1134521246دولتيبشارتبهشهرمازندران142
بهشهر خیابان فرهنگ، ساختمان قدیم آموزش و 

پرورش بهشهر
صبح

صبحخیابان سازماني خیابان شهید جمشیدی.برازجان 7734242460دولتيرشدبرازجانبوشهر143

بعدازظهراشترینان خیابان شهید نهاوندی جنب دادگستری6642550132دولتيآفرینشاشترینانلرستان144

صبحروبروی پمپ بنزین.وسط بازار.رودبار34625211دولتياحسانرودبارگیالن145

2433322797دولتيمرکز مشکالت ویژه یادگیری پرتوزنجانزنجان146
زنجان،انتهای خیابان صدر جهان،روبروی پمپ بنزین، 

،طبقه دوم(ع)مرکز جامع توانبخشي حضرت ابوالفضل 
صبح

صبحروزبهاني. ش.خ صفا نرسیده به اداره برق ک 6642622088دولتي بروجرد۱شماره بروجردلرستان147

صبح شهر نقاب محله مالیجرد5145221589دولتيپویاجوینخراسان رضوی148

2136722101دولتيمشکالت یادگیری راه دانشایجرودزنجان149
ایجرود،شهر زرین آباد،خیابان جمهوری،پشت دبستان 

سما
صبح



3532325655دولتيحبوباتيمیبدیزد150
میبد، خیابان هفت تیر، روبروی حسینیه چهارده 

معصوم فیروزآباد
صبح

2435228912دولتيمرکز مشکالت ویژه یادگیری پویشابهرزنجان151
ابهر خیابان طتلقاني جنوبي خیابان پردیس کوچه 

شهید بامزد
صبح

صبحماهنشان خ معلم2436223505دولتينورماهنشانزنجان152

صبح۳۱پالک . ۹/۵خرمشهر . خیابان خرمشهر5155233431دولتيمرکز اختالالت یادگیری سیناکاشمرخراسان رضوی153

6142550277دولتيمرکز جوانه ها دزفول خوزستان 154
دزفول خیابان امام خمیني ره شمالي میدان گل 

نهضت سابق  مرکز جوانه ها
صبح

صبح۱مشهد میدان راهنمایي دستغیب5137682011دولتيشهید رادمردمشهدخراسان رضوی155

صبحجنب خوابگاه شهریار.خیابان معلم.بزینه رود2432393دولتيمرکز پیوندبزینه رودزنجان156

6643345122دولتيمرکز آموزشي وتوانبخشي مشکالت ویژه یادگیریالیگو رزلرستان157
الیگودرز، خیابان ولي عصر شمالي، کوچه شهید 

ابوالحسني
صبح

صبح52پ 5چناران طالقاني 5146129698دولتيپایاچنارانخراسان رضوی158

صبحبندرعباس فلکه برق جنب اموزش پرورش ناحیه دو7632227055دولتيمشکالت ویژه یادگیری ناحیه دوبندرعباس ناحیه دو هرمزگان159

4135556646دولتيمرکز تالشتبریزآذربایجان شرقي160
شریعتي جنو بي روبروی تقاطع صائب جنب  پست 

بانک کوجه واعظ مرکز تالش
صبح

4135556646دولتيمرکز تالشتببریزآذربایجان شرقي161
شریعتي جنو بي روبروی تقاطع صائب جنب  پست 

بانک کوجه واعظ مرکز تالش
صبح

6633243639دولتي ۳مرکز آموزش و توانبخشي مشکالت ویژه یادگیری شماره خرم آباد ناحیه یکلرستان 162
خ انقالب خ جالل آل احمد ک جالل یکم ساختمان 

زنده یاد منوچهر والیزاده
صبح

صبحجنب هنرستان دخترانه فاطمه الزهرا7633236712دولتيمرکز پویابندرخمیرهرمزگان163

صبحجنب بنیاد مسکن. خیابان پاسداران2435824222دولتيتالشسلطانیهزنجان164

صبح آراسته۷لرستان ،رومشکان ،چغابور ،کوچه 6632663027دولتيتوانارومشکانلرستان165

بعدازظهرسرچشمه شمالي کوچه شهید جروقي415223834952238349دولتيال دی میانهمیانهآذربایجان شرقي166

4137249626دولتيگلستان یکمراغهآذربایجان شرقي167
مراغه خیابان خواجه نصیر جنوبي کوچه سبزیچي ها 

ساختمان مقدم شهابي
بعدازظهر

صبحخ امام کوچه شهید یوسفي جنب خانه معلم3442452578دولتيمرکز آموزشي و توانبخشي مشکالت یادگیری بارانرابرکرمان168

صبحبلوارامام خمیني1334525440دولتيشکوفه های امیدسنگرگیالن169

صبحخ امام کوچه شهید یوسفي جنب خانه معلم3442452578دولتيمرکز آموزشي و توانبخشي مشکالت یادگیری بارانرابرکرمان170

بعدازظهرسرچشمه شمالي کوچه شهید جروقي415223834952238349دولتيال دی میانهمیانهآذربایجان شرقي171

بعدازظهرصومعه سرا،انتهای حسیني پناه،هنرستان عفاف1344339249دولتيگویاصومعه سراگیالن172

بعدازظهرصومعه سرا،انتهای حسیني پناه،هنرستان عفاف1344339249دولتيگویاصومعه سراگیالن173



بعدازظهرصومعه سرا،انتهای حسیني پناه،هنرستان عفاف1344339249دولتيگویاصومعه سراگیالن174

2156384349دولتيبوستانبهارستان یکتهران175
شهرستان بهارستان شهرگلستان خیابان نارون کوچه 

معلم جنب سالن ورزشي مرکزبوستان
صبح

صبحمیدان تختي طبقه دوم مدرسه خلیج فارس6633334727دولتيمشکالت ویژه یادگیری شماره دوخرم آباد ناحیه یکلرستان176

2165406664دولتيکوشامالرد تهران177
روبروی مسجد جامع خامس  (ص)مالرد ، بلوار رسول 

آل عبا،  کوچه بسیج،  مرکز کوشا
صبح

صبحجنب خانه معلم. انتهای بلوار معلم . دهبارز . رودان 7642887421دولتيصدف رودانرودانهرمزگان178

3834232480دولتيمرکز اختالالت یادگیری بروجنبروجنچهار محال و بختیاری[179
 ، جنب دبستان 3بروجن ، بلوار شهداء ، کوچه شهداء 

خیام
صبح

صبحجنب مسجد توسلي. بیست و چهار متری حکیم6633335579دولتي4مرکز شماره خرم آبادلرستان180

6633300911دولتي خرم آباد 1مرکز مشکالت ویژه یادگیری شماره  2خرم آباد  ناحیه لرستان 181

متری حکیم روبه روی مسجد توسلي جنب24  

1زورخانه طیب مرکز مشکالت ویژه یادگیری شماره   

خرم آباد

بعدازظهر

صبحخیابان رهبری_سراب دوره_چگني_لرستان6633151008دولتيمشکالت ویژه یادگیری مهرسراب دورهلرستان182

صبحورامین خیابان دانشسرا ک سعدی مرکز توانا2136244660دولتيتواناورامینتهران183

3536206545دولتينویدیزدیزد184
کوچه شهید اسد .خیابان امام خمیني.یزد

13کوچه شماره.ابشوری
صبح

6633300911دولتي خرم آباد 1مرکز مشکالت ویژه یادگیری شماره خرم آباد لرستان 185

متری حکیم روبه روی مسجد توسلي جنب24  

1زورخانه طیب مرکز مشکالت ویژه یادگیری شماره   

خرم آباد

بعدازظهر

125165222723دولتيمرکز مشکالت ویژه یادگیری درخشانشهریارتهران186
شهریار خ مصطفي خمیني جنب پژوهشسرا دانش 

آموزی
صبح

125165222723دولتيمرکز مشکالت ویژه یادگیری درخشانشهریارتهران187
شهریار خ مصطفي خمیني جنب پژوهشسرا دانش 

آموزی
صبح

بعدازظهرخ دادگستری جنب سالن معراج6632740325دولتيمرکز آموزش وتوانبخشي مشکالت ویژه یادگیریدلفانلرستان 188

6632253123دولتي(ره)شهید مصطفي خمینيمعموالن لرستان 189
معموالن، خ سراسری امام، کوچه شهید اله رحم 

کوشکي
صبح

صبح۱۰زنجان امیرکبیر کوچه سید برهان پالک 2433328749دولتياطلسزنجان یکزنجان190

صبح۱۰زنجان امیرکبیر کوچه سید برهان پالک 2433328749دولتياطلسزنجان یکزنجان191

صبحسیریک محله چاالکو7642374532دولتيرشدسیریک هرمزگان 192

صبحسجاسرود شهر سجاس نبش میدان کشاورز2434333930دولتياندیشه سجاسرود زنجان 193

صبحمهریز مزویر اباد میدان معلم3532534747دولتيیادگیری مهرمهریزیزد194



صبحسجاسرود شهر سجاس نبش میدان کشاورز2434333930دولتياندیشه سجاسرود زنجان 195

380دولتيمرکز آموزش و توانبخشي مشکالت ویژه یادگیریآلونيچهارمحال و بختیاری196
شهرستان خانمیرزا آلوني خیابان گلستان مرکز 

آموزش و توانبخشي مشکالت ویژه یادگیری
صبح

2434229970دولتيامیدآفرینخدابندهزنجان197
جنب دفتر )خدابنده کوچه مسجد حضرت فاطمه زهرا 

(امام جمعه 
صبح

صبحسجاسرود شهر سجاس نبش میدان کشاورز2434333930دولتياندیشه سجاسرود زنجان 198

بعدازظهرصومعه سرا،انتهای حسیني پناه،هنرستان عفاف1344339249دولتيگویاصومعه سراگیالن199

صبح۱۸خیابان سیزده آبان پالک 6643431665دولتيمشکالت ویژه یادگیری ازناازنالرستان200

380دولتيمرکز آموزش و توانبخشي مشکالت ویژه یادگیریآلونيچهارمحال و بختیاری201
شهرستان خانمیرزا آلوني خیابان گلستان مرکز 

آموزش و توانبخشي مشکالت ویژه یادگیری
صبح

2434229970دولتيامیدآفرینخدابندهزنجان202
خدابنده میدان شهدا کوچه مسجد حضرت فاطمه 

جنب دفتر امام جمعه (س)زهرا
صبح

2434229970دولتيامیدآفرینخدابندهزنجان203
خدابنده میدان شهدا کوچه مسجد حضرت فاطمه 

جنب دفتر امام جمعه (س)زهرا
صبح

2434229970دولتيامیدآفرینخدابندهزنجان204
خدابنده میدان شهدا کوچه مسجد حضرت فاطمه 

جنب دفتر امام جمعه (س)زهرا
صبح

4143432671دولتيبرهانهریسآذربایجان شرقي 205

-کوچه شهید سلماني-جنب فرمانداری -هریس

مرکز -ساختمان سرایداری-دبیرستان حضرت معصومه

برهان

صبح

بعدازظهر298پالک(ره)پاکدشت خیابان امام خمیني2136453633دولتياندیشهپاکدشتتهران206

صبح298پالک(ره)پاکدشت خیابان امام خمیني2136453633دولتياندیشهپاکدشتتهران207

4135561458دولتيمرکز آموزش و توانبخشي مشکالت ویژه یادگیری شماره یک ناحیه چهار تبریزتبریزآذربایجان شرقي208
تبریز،خ حافظ ،خ نیروی انتظامي،انتظام دو ،کوچه دوم 

انتهای کوچه
صبح

3834641907دولتيمهرآورانبلداجيچهارمحال وبختیاری 209
خیابان طالقاني  جنب مدرسه .بلداجي   بلوار شهرداری

ایت اهلل غفاری
صبح

صبحابتدای کوچه گلناز-خیابان مولوی-فومن1334736048دولتيمرکز آموزشي و توان بخشي مشکالت ویژه یادگیری پویافومنگیالن210

1333821960دولتيمرکز آموزشي و توانبخشي مشکالت ویژه یادگیری شهیدان یعقوبيرشتگیالن211
رشت میدان جانبازان روبه روی گلزار شهدا مدرسه 

سابق بوعلي
صبح

صبحجنب کمیته امداد امام خمیني ره.لردگان3834441410دولتياختالالت لردگانلردگانچهارمحال و بختیاری212

2156522279دولتيمرکز آموزشي و توانبخشي مشکالت ویژه یادگیری بهاران کهریزک تهران213
جنب پژوهشیار - خیابان شهید مصطفوی - کهریزک 

هادی
صبح



2146813500دولتيمرکز طراوتشهرستان قدسشهرستانهای استان تهران214

خیابان . شهرستان قدس. شهرستانهای استان تهران

کوچه شهید  هادی . خیابان شهید شهراني. انقالب

 مرکز طراوت7اصفهاني پالک 

صبح

2156522279دولتيمرکز آموزشي و توانبخشي مشکالت ویژه یادگیری بهاران کهریزک تهران215
جنب پژوهشیار - خیابان شهید مصطفوی - کهریزک 

هادی
صبح

صبحپشت ساختمان آموزش وپرورش.امام .خ.هشترود4152621126دولتياسماءهشترودآذربایجانشرقي216

6152623466دولتيشهید یاوریامیدیهخوزستان217
میدان الغدیر ساختمان آموزش و پرورش  قدیم ،جنب 

حافظ/ دبستان شهید رحیمي 
صبح

(ع)مرکز آموزشي و توانبخشي مشکالت ویژه ی یادگیری ثامن الحججقمقم218 2537705858دولتي
مرکز مشکالت  - 114کوچه - قم خیابان طالقاني 

(ع)یادگیری ثامن الحجج
صبح

صبحجنب دبستان شهید بروجردی8346220651دولتياختالالت یادگیری جوانرودجوانرودکرمانشاه219

4137222577دولتي2گلستان مراغهآ آذربایجان شرقي220
-کوچه سبز چي ها-خیابان خواجه نصیر جنوبي.مراغه

2طبقه -ساختمان مقدم شهابي
صبح

صبح۴۲پالک  (۲بعثت)۱۳سبزوار خیابان طالقاني 5144664832دولتيبرهانسبزوارخراسان رضوی221

3538254777دولتيمرکز مشکالت  ویژه یادگیری خیر اندیشناحیه دویزدیزد222
جنب دبستان غیر انتفاعي _۴۳کوچه_بلوار دانشجو

فرهنگ نوین
صبح

2332247861دولتيمرکز مشکالت ویژه یادگیری شاهرودشاهرودسمنان223
- کوچه شهید مصطفایي  _خ فردوسي - میدان امام 

فرعي یکم
صبح

2156216767دولتيامیدرباط کریمتهران224
رباط کریم بلوار امام خمیني ره خیابان مطهری پالک 

25
صبح

صبحبن خیابان شهدا جنب آموزش و پرورش3833724300دولتيامید آفرینبنچهارمحال و بختیاری225

صبحقرچک اداره آموزش و پرورش2136146754دولتيرشدقرچکتهران226

219125799039دولتيشهید مقدم ری۲ناحیه تهران 227
خیابان شهید رجایي بعد از بیمارستان هفت تیر 

شهرک بهشتي خیابان فردوسي غربي
صبح

5155265474دولتينوید مهرکاشمرخراسان رضوی228
شهریور،خیابان فیاض بخش غربي ،نبش 17خیابان 

5فیاض بخش غربي
صبح

صبحنهبندان، بلوار معلم، جنب دبیرستان فروغ علم5632622271دولتيآفتاب نهبندان خراسان جنوبي 229

صبحخ هفده شهریور  روبروی اداره آموزش و پرورش3443219622دولتيشکوفا جیرفتکرمان230

صبحخیابان شیخ شهاب جنب مدیریت آموزش وپرورش4144224770دولتيمرکز یادگیری فجراهرآذربایجان شرقي231

26332216989دولتيمرکز آموزشي وتوانبخشي مشکالت ویژه یادگیری ابن سینا کرجالبرز232
جنب کلینیک شهید .البرز کرج خیابان شهید بهشتي 

(خوشنام )بهشتي  کوچه استقالل 
صبح

صبحشهدای سمسور.خیابان ارغوانیه 3135315951دولتيفرازاصفهاناصفهان233



صبح33،سمت چپ پالک 140بلوار توس،انتهای توس519034186381دولتيتکاپومشهد تبادکانخراسان رضوی234

2644238023دولتيمرکز یگانههشتگرد البرز 235
هشتگرد بلوار آیت اله خامنه ای ساختمان نهضت 

سابق مرکز یگانه
صبح

صبح12گناباد بلوار سلمان فارسي بلوار رسالت نبش رسالت 5157262588دولتيتابشگنابادخراسان رضوی236

4137625053دولتيتواناعجبشیر آذربایجان شرقي 237
ساختمان خوابگاه دبیرستان _نرسیده به زیرگذردانالو

تربیت
صبح

صبحخیابان حافظ مابین مدرس وسوره ای4435236233دولتيمرکزآموزشي وتوانبخشي مشکالت ویژه ی یادگیری سلماسآذربایجان غربي 238

2133375353دولتيافقآموزش و پرورش ناحیه یک ریشهرستانهای استان تهران239

شهرری خ فداییان اسالم خ برادران گلشني آ پ ناحیه 

یک ری مرکز آموزشي و توانیخشي مشکالت یادگیری 

افق

صبح

2177469432دولتيمرکز یادگیری آرتا13تهران240
جنب درمانگاه - میدان امامت- خ امامت- خ دماوند

فرهنگیان
صبح

صبح20پالک  ,  57شهرکرد ، خیابان کاشاني، کوچه 3832222775دولتي1ناحیه  شهرکرد1ناحیه چهار محال و بختیاری 241

8633281004دولتيآوااراکمرکزی242

خ _پشت مجتمع آموزشي مخابرات_اراکـ خ جهرم

مرکز _استاد سحاب نبش کوچه مصطفي خمیني

آموزشي و توانبخشي آوا

صبح

صبح34بلوار طالقاني کوچه هامور91755140639175514063دولتي1آموزشي توانبخشي صدف بوشهربوشهر243

4143222604دولتيمرکز آموزش مشکالت یادگیری سرابآذربایجان شرقي 244
سراب پایین تر از چهار راه ساعت کوی مسجد حاج 

میرزا
صبح

2166102044دولتي۴مرکز آموزشي وتوانبخش مشکالت یادگیری تهرانتهران 245
خیابان آیت اهلل سعیدی  بلوار معلم  خیابان تختي 

۳۶۹خیابان یادگار غربي  پالک 
صبح

2166102044دولتي۴مرکز آموزشي وتوانبخش مشکالت یادگیری تهرانتهران 246
خیابان آیت اهلل سعیدی  بلوار معلم  خیابان تختي 

۳۶۹خیابان یادگار غربي  پالک 
صبح

7136725647دولتيمرکز اموزشي و توان بخشي مشکالت ویژه یادگیری نشاط سپیدانفارس247

فارس، سپیدان، اردکان، خیابان شهید سهرابي ، 

روبروی کالنتری مرکزی ، مرکز مشکالت ویژه 

یادگیری نشاط

بعدازظهر

صبح۲عدالت_خیابان عدالت  _بافق35324232دولتي بینش بافقیزد248

۵مرکز آموزشي و توانبخشي مشکالت ویژه یادگیری شماره 11/ تهران تهران249 2166955120دولتي
خ جمهوری بین اردیبهشت و فروردین کوچه فخر 

۱۶پالک 
صبح

صبحهفده شهریور/سه راه شیخان 8733178249دولتي3مشکالت یادگیری شماره سنندجکردستان250



4432771799دولتي2مرکز آموزشي و توانبخشي مشکالت ویژه یادگیریارومیهآذربایجان غربي251
ارومیه، خیابان همافر، کوچه شهید پادار، مرکز 

2مشکالت یادگیری
بعدازظهر

صبحبلوار دانشگاه کوچه یکم جنب هالل احمر7642283280دولتيمینابمینابهرمزگان252

4134226780دولتيمرکز یادگیری امیدآذرشهرآذربایجانشرقي253
مرکز -کوی دیزج علیا_خ شهید مدني_آذرشهر

مشکالت یادگیری امید
صبح

4142575702دولتيباغچه بان تسوجتسوجآذربایحان شرقي254
جنب مدرسه -خیابان ولیعصر-خیابان امام-تسوج

دخترانه مهر
صبح

3154347443دولتيشهید رجایيبخش امامزاده شهر بادروداصفهان255
بادرود،میدان امام،بلوار بسیج،جنب دبیرستان شهید 

دستغیب
صبح

3833230022دولتيآموزشي وتوانبخشي مشکالت ویژه یادگیری فارسانفارسانچهارمحال وبختیاری256
فارسان،خ شهیدداوودی،حدواسط میدان مسجدجامع 

خرداد،ساختمان هسته مشاوره،طبقه اول۱۵و
صبح

بعدازظهر34کوچه هامور - خیابان صلح آباد-بوشهر779177571023دولتي2صدفبوشهربوشهر257

4137826720دولتيمرکز مشکالت یادگیری امید ملکانملکانآذربایجانشرقي258
انتهای خیابان دانش مرکز مشکالت یادگیری  _ملکان 

امید ملکان
صبح

8342230973دولتياخالصسرپلذهابکرمانشاه259
هاب،خیابان اموزش و پرورش،جنب دبیرستان ڋسرپل

شاهد
بعدازظهر

3538263130دولتيحسین فیروزیزدیزد260
خیابان کاشاني کوچه حسینعلي گل کوچه الاله بن 

۱۱بست 
صبح

صبحکوچه پشت تاالر امیر - 3انقالب - خلیل آباد 515772462دولتيمرکز مشکالت یادگیری پیامخلیل آبادخراسان رضوی261

صبح3ابتدای طرقبه نبش صاحب الزمان 5134225393دولتيآرمانطرقبهخراسان رضوی262

53337617دولتيافقدهاقاناصفهان263
میدان امام حسین، خیابان دکتر بهشتي، . دهاقان

جنب اداره برق
بعدازظهر

صبحبهمن۱۲کرج خ فردوسي مدرسه 2632866423دولتيبهمن۱۲کرجالبرز264

صبححاجي اباد شهرک حسین اباد موهبتي5632503012دولتيامیدزیرکوهخراسان جنوبي265

صبحخیابان طالقاني جنب دبیرستان فاطمه زهرا4445264564دولتي ۱مرکز آموزشي و توانبخشي مشکالت ویژه یادگیریمیاندوآب آذربایجان غربي 266

صبحخیابان محمد قاضي جنب استخر بهمن4442238797دولتيمرکز آموزشي وتوانبخشي دانش آموزان با مشکالت ویژه یادگیری مهابادمهابادآذربایجان غربي267

بعدازظهر1فلکه شاه ولي کوچه  43523208دولتيشهید کرامت ابراهیميارسنجانفارس268

صبحنجف اباد امام غربي جنب اموزشکده سمیه3142456369دولتيمشکالت یادگیری حناننجف اباداصفهان269

صبحچهابرج خیابان شهید حسن زاده4445322778دولتيمرکز آموزشي و توتنبخشي مشکالت ویژه یادگیریچهاربرجآذربایجان غربي270

1 شماره 2آموزشي وتوانبخشي مشکالت ویژه یادگیری ناحیه ارومیهآذربایجان غربي271 صبحخیابان همافر کوچه پادار4432771799دولتي



173535723832دولتيمشکالت ویژه یادگیری ذهن زیباآزادشهرگلستان272
طبقه سوم دبستان امام .شهریور17خ .خ امام.آزادشهر

علي
صبح

صبحبندپي شرقي ،گلوگاه1132721019دولتيپگاهبندپي شرقي مازندران273

صبحفیض آباد مه والت خیابان امام خمیني بلوار کشاورز5156726260دولتيمرحوم نام آور،فیض آباد مه والتخراسان رضوی274

صبحنظرآباد بلوار بادگار امام روبروی آبفا2645347286دولتيرویشنظرآبادالبرز275

صبحجاده نیشابور5133523111دولتيآوااحمدآبادخراسان رضوی276

6610204466102055دولتي۴مرکز آموزشي وتوانبخشي مشکالت یاد گیری ۱۸تهران 277
بزرگراه آیت اهلل سعیدی  بلوار معلم خیابان تختي 

۳۶۹خیابان یادگار غربي پالک 
صبح

صبحکوچه تلگراف_خیابان صمدزاده 4436457845دولتيمرکز آموزش و توانبخشي مشکالت ویژه یادگیری خویآذربایجان غربي 278

صبح14بولوار امام رضا علیه السالم نبش امام رضا ع 5333224564دولتيدکتر دادستان رضویه خراسان 279

3532822229دولتياندیشهابرکوهیزد280
کوچه - خیابان نظامیه-شهرستان ابرکوه- استان یزد

روبروی مسجد موسي بن جعفر- ۱۶
صبح

صبحمیدان قدس، جنب دبیرستان نیلي پور3134451119دولتي(درخشان )اشرف صدر۴اصفهان، ناحیه اصفهان281

46653221دولتيمهرورزانجرقویه/محمدآباداصفهان282
-کوچه فرهنگ-18خیابان آزادگان- بلوار امام خمیني

جنب دبیرستان پسرانه شهیدبهشتي
صبح

8643242336دولتينیلوفرمحالتمرکزی283
محالت میدان چنار خ شهید محالتي ک شهید عباس 

امیری مدرسه شاهد فاطمیه ط سوم
صبح

4446269690دولتي بوکان۲مرکز آموزشي توانبخشي مشکالت ویژه یادگیری شمارهبوکانآذربایجان غربي284
بوکان ابتدای شهرک گلستان پشت ساختمان 

سالمندان
بعدازظهر

7644340075دولتيکوثرجناحهرمزگان285
استان هرمزگان شهرستان بستک شهر جناح خیابان 

فرهنگ جنب کتابخانه شرفایي
صبح

صبحخیابان طالقاني کوچه نهضت4446334292دولتيمرکز آموزش و توانبخشي مشکالت ویژه یادگیریشاهین دژآذربایجان غربي286

صبحخمین خیابان آیت اله سعیدی کوچه کمانکش8646223417دولتيایمانخمینمرکزی287

صبح شهید مسیبي۳۴اردکان خ شهید بوستاني ک 3532235583دولتياختالالت مرحوم ترابياردکانیزد288

3146322550دولتيبارانخوروبیابانکاصفهان289
-آبان۱۳کوچه -خیابان آیت اهلل طالقاني-خور وبیابانک

۱۴پالک
صبح

صبح6شهرک چمران ،کوچه معلم 7735325010دولتيخلیج فارسخورموجبوشهر290

3146405066دولتيبهشت دانشهرنداصفهان291
اصفهان ،شهرستان هرند ،هرند ،بلوار دانشگاه ،مرکز 

یادگیری بهشت دانش
صبح

3832274063دولتيمرکز اختالالت بهار آفرین شهرکردچهارمحال بختیاری292
 (چهاراه خواجه نصیر  )شهرکرد ، خیابان خواجه نصیر 

 ، طبقه ی سوم۲مدرسه شریعتي 
صبح

صبحمازندران، سیمرغ، جنب مدرسه استثنایي بهار1142350768دولتيکوثرسیمرغمازندران293



صبحخیابان سازماني خیابان شهید جمشیدی.برازجان 7734242460دولتيرشدبرازجانبوشهر294

3154731370دولتيبهارآران وبیدگلاصفهان295
 خرداد، خیابان نظام وفا ، 15آران و بیدگل، میدان 

روبروی کوچه کانون شهید عربیان
صبح

صبحارومیه خیابان یاسر اول دوازده متری ششم4433455694دولتيمرکز آموزشي و توانبخشي مشکالت ویژه یادگیری ناحیه یک ارومیهآذربایجان غربي 296

8645225766دولتيافقمامونیهمرکزی297
شهرستان زرندیه مامونیه خیابان امام نبش خیابان 

آیت اهلل طباطبایي
صبح

صبحماکو  خیابان امام طبقه دوم دبستان آیت4434222341دولتيمشکالت ویژه یادگیریماکوآذربایجان غربي298

3443302593دولتيآموزش و توانبخشي مشکالت ویژه یادگیری طلوع منوجان کرمان 299
جنب ساختمان اداره تبلیغات . بعد از اداره برق.قلعه

اسالمي
صبح

صبحخیابان استاد بي کس  باالتر از سالن سه خرداد4446263132دولتيمشکالت یادگیری شماره یک بوکان اذربایجانغربي300

1334423719دولتيجنتخمامگیالن301
ساختمان گروه .کوچه شهید با هنر.روبروی شهرداری

های آموزشي طبقه دوم
صبح

صبحخیابان متروپل مرکز فاطمیه1344442009دولتيفاطمیهبندر انزليگیالن302

1154620225دولتينگاهعباس آباد مازندران 303
عباس آباد، بعد از پمپ بنزین دو منظوره فجر،  

امرجکال،  مرکز اختالالت یادگیری نگاه
صبح

8634056652دولتيمرکز اختالالت یادگیری مهراراکمرکزی304
خیابان دانشگاه، خانه سازی اراک، خیابان دکتر .اراک

سحاب، کوچه کاللهجو
صبح

صبحشهرستان کرخه، شهرشاوور،خیابان امامت42890دولتيافقشاوورخوزستان305

صبح۱خیابان کوثر کوچه3444340002دولتيمرکز مشکالت ویژه یادگیری اندیشهبمکرمان306

6142550277دولتيمرکز جوانه ها دزفول خوزستان 307
دزفول خیابان امام خمیني ره شمالي میدان گل 

نهضت سابق  مرکز جوانه ها
صبح

صبحفیروزه خیابان کمال الملک جنوبي5143524448دولتيبهبودفیروزهخراسان رضوی308

صبحابتدای خیابان شریف واقفي- چهاراه نقاشي3132686758دولتي2ناحیه اصفهاناصفهان309

5832623249دولتيپویارازخراسان شمالي310
چهارراه شهید بهشتي کوچه  (ره)خ امام خمیني -راز 

شهید نعیمي مرکز پویا
صبح

صبحخیابان ادبجو،خیابان انوری،کوچه غزنوی8634851089دولتيمرکز اختالالت یادگیری دوناحیه یکمرکزی311

3536221620دولتيشهید نامداریزدیزد312
میدان بعثت  خ سید گل سرخ کوچه حسینیه کوچه 

شهید نامدار مرکز شهید نامدار
صبح

صبحجنب هنرستان دخترانه فاطمه الزهرا7633236712دولتيمرکز مشکالت ویژه یادگیری پویابندرخمیرهرمزگان313

43295172دولتيرودکيالليخوزستان314
پایین تر از -بلوار آیت اله خامنه ای -شهرستان اللي 

بانک کشاورزی
صبح



1133408380دولتيسینا2ساری ناحیه مازندران315

ساری بلوار خزر کوی طبرستان میدان طبرستان 

ساختمان مدیریت آموزش و پرورش استثنایي استان 

طبقه همکف

صبح

صبحخورزوق بلوار ولي عصر خیابان حسینیه اسالم آباد3145400095دولتيتبسمبرخواراصفهان316

3137222040دولتيمرکز حاميپیربکراناصفهان317

اصفهان پیربکران خیابان شهید بهشتي به سمت پل 

بابا محمود کوچه اداره برق جنب اداره برق مرکز 

آموزشي و توانبخشي مشکالت ویژه یادگیری حامي

صبح

صبح.جویبار، میدان معلم ،خیابان حاجي زاده 1142532824دولتيپدیدهجویبارمازندران318

3157225859دولتيامیدفریدناصفهان319
فریدن داران خیابان شهید عزیزی جنب کتابخانه 

عمومي
صبح

3153665440دولتينیکانسمیرماصفهان320
جنب مسجد امام محمد - خیابان شیخ کلیني-سمیرم

(ع)باقر 
صبح

1135668052دولتيحاميبابلسرمازندران321
، مرکز ۱۲فریدنکنار، بلوار شهید نامجو، کوچه نامجو 

حامي
صبح

صبحانتهای خیابان بسیج_رستم آباد_نرماشیر344271175دولتيمرکز آموزشي و توانبخشي دانش آموزان با مشکالت ویژه یادگیرینرماشیرکرمان322

3152402510دولتينسیم مبارکهاصفهان323
مستقر دردبستان . خ شهید قاسم طاهری. مبارکه

مرکز نسیم.دخترانه سوم شعبان
صبح

314دولتيمرکز آموزشي  وتوان بخشي مشکالت یادگیری ریحاننجف آباداصفهان324
خ امام کحبیب منتظری معروف به کوی دندان 

پزشکي مهرگان
صبح

صبح24بیرجند منتظری 5632213033دولتيمرکز مشکالت ویژه یادگیری امیدانبیرجندخراسان جنوبي325

3442245701دولتيمرکز مشکالت ویژه ی یادگیریسیرجانکرمان326
سیرجان بلوار شیخ فض اهلل نوری نرسیده به زیر گذر 

سمنگان
صبح

55724139دولتيپردیسقاسم آباد خوافخراسان رضوی327
خیابان امام خمیني روبروی دبستان ابتدایي شهید 

امراهلل زنگنه
صبح

8733225656دولتيراه نوسنندجکردستان328
جنب مدرسه استثنایي پارسا،کوچه .شهرک نور.سنندج

4شقایق 
صبح

صبحجنب ساختمان میالد.خ جانبازان .چالوس1152217268دولتيامیدچالوسمازندران329

3152228525دولتيبصیرزرین شهراصفهان330
خیابان ولي عصر کوچه شهید کوهکن پ - زرین شهر 

45
صبح

صبح بهمن۲۲بیله سوار خ 4587دولتيامیدبیله سواراردبیل331

صبحشهر قلعه گنج،جنب مسجد جامع شهر3443391436دولتيبرخوردارقلعه گنجکرمان332



صبح102آرش غربي پالک 1733224941دولتيرشدگنبد کاووسگلستان333

1342344898دولتيمرکز آموزشي و توانبخشي رجاءالهیجانگیالن334
خ فرهنگیان _خیابان دانش_امیرشهید   _الهیجان 

مرکز رجاء_۷روبروی فرهنگیان_
صبح

صبح۲۴پالک . شرقي۹فرعي .خیابان فردوسي.شاهین شهر3145247999دولتيستودهشاهین شهراصفهان335

صبحسوادکوه شمالي شیرگاه خیابان شهیدافشارجنب پاسگاه1142441343دولتيصبا سوادکوه شمالي شیرگاه مازندران336

1154224010دولتيسالمتتنکابن مازندران 337
، روبروی  (ورزش)تنکابن، خیابان شیخ فضل اله نوری

دبستان  چمران
صبح

صبح113خیابان مهدوی ، بین قنواتي و رستگاری، پالک 6132924823دولتيمشکالت یادگیری گلهای والیتاهوازخوزستان338

صبح(ع)کوی امام حسین_شهرصیدون_خوزستان6143777288دولتيتدبیرصیدونخوزستان339

صبح۵پالک - ۱۵نسیم -خیابان امام- محمودآباد1144744003دولتيفضیلتمحمودآبادمازندران340

صبحباالتر از بانک کشاورزی-انتهای بلوار کشاورز-ششتمد5144723698دولتيمهرگانششتمدخراسان رضوی341

5137327575دولتيفاطمیهمشهدخراسان رضوی342
عبادی . مشهد حدفاصل چهارراه راه آهن و چهارراه گاز

39 پالک 71
صبح

صبحنمین انتهای کشاورز ابتدای راه کشتارگاه454532328845دولتيمهرنمیننمیناردبیل 343

صبحبهنمیر ،بلوار درزیان جنب مسجد1135752011دولتيمرحوم اسداله زادهبهنمیرمازندران 344

صبح5شهرک شریعتي نبش چمران 56527212دولتيادیب بجستان خراسان رضوی 345

3146482240دولتيآفتاب بن رودورزنهاصفهان346
شهرستان ورزنه خیابان مسجد جامع روبروی مسجد 

میراحمد
صبح

4533733731دولتيمرکز مشکالتویژه یادگیرینوین ناحیه یکاردبیلاردبیل347
 داخل محوطه ۱چهارراه حافظ کوچه باغچهبان

هنرستان حرفه ای باغچه بان
صبح

صبحعطاءاهلل یعقوب زاده روبروی آتش نشاني. سورک خ1133885652دولتياندیشه میاندورودمازندران348

صبح رو به روی کوچه حجاب۳خ شریعتي 54523646دولتيمرکز اختالالت یادگیری دکتر شکوهي تایباد خراسان رضوی 349

6136575503دولتيمرکز پویشباویخوزستان350
خوزستان، شهرستان باوی، شیبان، خ مخابرات، فرعي 

بهار
صبح

صبحاستان گلستان ش علي اباد کتول خ منوچهری1734222811دولتيتواناعلي ابادگلستان351

صبح(ع)ابتدای خیابان امام حسن1735831240دولتيابن سیناگالیکشگلستان352

صبح۳۰ متری فرعي ۴۵شهرضا خیابان 3153245037دولتيمرکز فردای سبزشهرضااصفهان353

صبح۱۲تربت حیدریه میدان جهاد رباط پایین هاشمي نژاد5152270809دولتيفرجام تربت حیدریه خراسان رضوی 354



5153723220دولتيشکیبزاوهخراسان رضوی355
شهرستان زاوه ، شهر دولت آباد، خیابان پاسداران 

3روبرو پاسداران 
صبح

صبحجنب شبانه روزی کوثر.بلوار دولت.شهرستان فاریاب3443395506دولتيمرکز آموزشي و توانبخشي مشکالت ویژه یادگیری امیدفاریابکرمان356

صبح4رو به روی قائم .شهرک قائم.  بابلسر1135277775دولتيشهید عابدین پوربابلسرمازندران357

5138325590دولتيفرزینگلبهارخراسان رضوی358
 ۵ خیابان نرگس ، نرگس ۵ و ۳گلبهار ، بین بهار 

۱۵پالک 
صبح

7633665230دولتيناحیه بکبندرعباس ناحیه یکهرمزگان359

انتهای ۴بندرعباس چهارراه پگاه کوی دماوند دماوند 

کوچه طبقه دوم مدرسه فردوسي مرکز آموزشي و 

توانبخشي مشکالت یادگیری ناحیه یک

صبح

صبحچابهار خیابان تعاون جنب پژوهشسرای غدیر549156519543دولتيرشدچابهارسیستان و بلوچستان360

1144522205دولتيکوششنورمازندران361
نور خیابان فرهنگ کوچه دکتر سروری روبه روی اداره 

ورزش و جوانان
صبح

519034602831دولتيخیامي زبرخان زبرخان _نیشابورخراسان رضوی362
زبرخان شهر قدمگاه ابندای جاده درود جنب مسکن 

مهر قدمگاه
صبح

صبحبلوار شهید فهمیده شمالي5145622296دولتيبینش جغتای خراسان رضوی 363

صبح۴ پالک ۶خیابان شهید فیاض بخش 5138548305دولتيقاصدک  مشهد ۳ناحیه خراسان رضوی 364

5133686591دولتينصراهلل اخگر مشهد5ناحیه خراسان رضوی 365
روبروی _11ساالری مقدم _21انتهای وحدت 

بیمارستان امام هادی علیه السالم
صبح

صبح6 و 4بلوار طالقاني بین طالقاني . رشتخوار5156223254دولتيرهنمود رشتخوار خراسان رضوی 366

صبح16بلوار آزادگان کوچه شماره3442423400دولتيشادروان برخورداریبافتکرمان367

صبح شهریور روبه روباسازمان تبلیغات اسالمي۱۷خیابان 5134522609دولتيمولي الموحدین عسرخسخراسان رضوی368

صبح3خاش خ بهشتي 5433728890دولتيمرکز آموزش وتوانبخشي مشکالت ویژه یادگیری باغچه بانخاشسیستان وبلوچستان369

صبحبلوارفردوسي جنب اتوبان۳محمدیه منطقه 2832578603دولتياختالالت یادگیری سپهرمحمدیهقزوین370

بعدازظهرصحنه، جنب اداره آموزش و پرورش8348321893دولتي(س)حضرت رقیهصحنهکرمانشاه371

5147238808دولتيامیدقوچانخراسان رضوی372
درمانگاه سابق )4تربیت -خیابان تربیت -قوچان 

(فرهنگیان
صبح

5145023725دولتينشاطخوشابخراسان رصوی373
شهرستان سلطان آباد بلوار امام رضا خیابان همت 

جنب دفتر امام جمعه
صبح

2632224862دولتي۲یادگیری شماره کرجالبرز374
مرکز یادگیری .باالتر از پارک شرافت.طالقاني شمالي

۲شماره 
صبح



1133274633دولتيمشکالت یادگیری پویا ساری ناحیه یک مازندران 375
 جنب مدرسه ش ۱۴ساری بلوار امام رضا امام رضا 

اکبری
صبح

صبحقروه خیابان مدرس غربي8735222105دولتيکیمیاقروهکردستان376

540دولتيرویش هیرمندهیرمندسیستان و بلوچستان377
جنب دبستان شاهد .خیابان امام خمیني .هیرمند

فضیلت
صبح

صبحخ راه کربال کوچه شهید روز کرد8345241766دولتيآموزشي توانیخشي مشکالت ویژ ه ی یاد گیری اسالم اباد غرب کرمانشاه378

صبحمرکز شکوفه ها - 33خ کارگر - ساوه8642238533دولتيشکوفه هاساوهمرکزی379

صبحخیابان معلم-کیاسر میدان معلم 1133423148دولتيامیدچهاردانگهمازندران380

صبحنوشهر خ انقالب ساختمان سابق آموزش وپرورش1152358069دولتيرسالتنوشهرمازندران381

صبحخیابان طالقاني محله عشرت آباد3433728120دولتيامید فرداراورکرمان382

5144234458دولتيمشکالت ویژه یادگیری صفاسبزوارخراسان رضوی383
اولین بن بست دست _20بیهق _خیابان بیهق_سبزوار

19پالک _راست
صبح

4532733593دولتيمرکز آموزشي و توانبخشي مشکالت ویژه یادگیری پارس آبادپارس آباداردبیل384
واقع در محوطه .میدان ولیعصر.پارس آباد.اردبیل

مدرسه صولت
صبح

7143334936دولتي1بهاران مرودشتفارس385
خیابان انقالب، کوچه بیمه قدیم، روبه رو مهدکودک 

ستایش
صبح

صبحمرکز توانا- ۱۵گلستان - خیابان گلستان 5832721955دولتيتوانا ۲/ بجنوردخراسان شمالي 386

صبحخ جهاد، جنب مدرسه شهید زبانبر1334784611دولتيگل های امیدشفتگیالن387

7644470593دولتيمرکز آموزشي و توانبخشي مشکالت ویژه یادگیری رشد کیشهرمزگان388
طبقه فوقاني دبستان دخترانه -7سدر -Aفاز-کیش

مرکز مشکالت ویژه یادگیری رشد-پروین اعتصامي
صبح

صبحفارس گله دار محله هورمه7152852401دولتيپویا گله دارگله دارفارس389

صبحمیدان فردوسي مرکز مشاوره8337258632دولتيمرکز آموزش و توانبخشي مشکالت ویژه یادگیری شماره یککرمانشاهکرمانشاه390

صبح14بزرگمهر -کوی پلیس -32کوشش-بلوار کوشش5133496909دولتيمشکالت ویژه یادگیری پرتوی دانشمشهد خراسان رضوی 391

8348229770دولتيمشکالت ویژه یادگیری کنگاورکنگاورکرمانشاه392
کنگاور، میدان عراقي، کوی شهید خزایي، روبروی 

حمام رشیدخان
صبح

صبح۱۳/۱استهبان خیابان شهید فقیهي کوچه 7153224369دولتيپویااستهبانفارس393

صبححصارک، خیابان فروردین ،جنب مدرسه میرحبیبي2634661498دولتيمرکز مشکالت ویژه یادگیری تواناکرجالبرز394

صبح۱ انتهای صیاد شیرازی ۲سبزوار توحید شهر بلوک 5144417701دولتيدکتر شعاری نژادسبزوارخراسان رضوی395

6152732245دولتيمشکالت ویژه یادگیری تالش بهبهانخوزستان396

فلکه الله به طرف هالل احمر جنب پارک کوثر کوچه 

مسجد المهدی انتهای کوچه سمت چپ مدرسه 

حسیني پور سابق

صبح



8334299924دولتي۴مرکز آموزش و توانبخشي مشکالت یادگیری شماره ۳ناحیه / کرمانشاه کرمانشاه397
کرمانشاه سه راه مسکن به سمت طاق بستان کوی 

۱۴۶
صبح

6153336100دولتيشهید برتیناآبادانخوزستان398
آبادان بلوار والیت خیابان نیروی انتظامي روبروی 

باشگاه ابادان
صبح

8334299924دولتي۳آموزش وتوانبخشي مشکالت ویژه یادگیری۳ناحیهکرمانشاه399
،جنب دادگاه ۱۴۶کرمانشاه ،بلوار طاقبستان،کوی 

عمومي
بعدازظهر

صبحپارسیان محله احشام روبروی پارک کودک7644625266دولتيپاک نژادپارسیانهرمزگان400

8733510094دولتيتوان پویاسنندجکردستان401
قشالق،پشت  مسجد امام جعفر صادق، کوچه گوالن 

هفت
صبح

صبحخ فارابي، ساختمان قدیم آموزش و پرورش1343814005دولتيرشدآستاراگیالن 402

صبح13نبش فرهنگیان .انتهای خیابان فرهنگیان5154823206دولتينواندیشباخرزخراسان رضوی403

صبحCNGجنب - سه راهي نشمیالن- بلوار کردستان8736272710دولتيفرزانگانسقزکردستان404

1342528400دولتينشاط لنگرودگیالن405
لنگرود خ امام خمیني کوچه شهید رزاقي بعد از 

آزمایشگاه دکتر رحیمي دبیرستان دخترانه رجایي
صبح

2835246595دولتيکوشاتاکسنانقزوین406
تاکستان خیابان غفاری بلوار هالل احمر روبه روی 

اداره پلیس آگاهي مرکز آموزشي توانبخشي کوشا
صبح

صبح۱زاهدان نبش فلسطین 5433437101دولتيعلویزاهدانسیستان و بلوچستان407

صبحلومار محله بانواز.سیروان 8434724403دولتيمدرسه استثنایي حضرت مریم سیروان ایالم 408

صبح آموزشگاه شاهد الزهرا۱۲خ الهیه 2834220380دولتيپویابویین زهراقزوین409

5837222639دولتيمرکز مشکالت ویژه یادگیری تالشاسفراینخراسان شمالي410
جنب خوابگاه شبانه روزی -خ شاهد -خیابان سپاه 

طبقه دوم پژوهشسرا- شهید بهشتي
صبح

صبحمینودر خیابان حبیب ابن مظاهر روبروی درمانگاه تقوی2833797218دولتينسیم1قزوین ناحیه قزوین411

صبحخیابان شهرداری سابق- اقلید7144524566دولتيمعرفت اقلیدفارس412

صبح۲۲تربت حیدریه  فردوسي 5152270736دولتيصدراتربت حیدریهخراسان رضوی413

2634438090دولتي۳مشکالت یادگیری کرج کرجالبرز414
کوچه - ابتدای بلوار ماهان-چهارراه طالقاني- کرج 

کانون رشد- آموزش و پرورش 
صبح

8348434746دولتياختالالت یادگیری امام هادی سنقر کرمانشاه 415
سنقر،میدان شهرداری،خیابان انتقال خون،کوچه 

فرهیختگان
صبح

5437226479دولتيآل رسول ایرانشهرسیستان وباوچستان416
جنب دبستان پرانه 9خیابان فردوسي روبروی فردوسي 

سیزده آبان
صبح



2645264079دولتيشکوفهچهارباغالبرز417
ملک اباد انتهای بلوار خلیج فترس داخل مدرسه 

افراسیابي
صبح

7644222880دولتيمرکز آموزشي وتوانبخشي مشکالت ویژه یادگیری جبار باغچه بانبندرلنگههرمزگان418
حسین آباد جنوبي ،پشت مدرسه ی رضوی،نرسیده به 

دبیرستان دخترانه ثامن الحجج
صبح

3137752217دولتيشکوفه اصفهان اصفهان 419
ابتدای سردار . چهارراه مفتح. اصفهان بلوارکشاورز نبش

کاظمي
صبح

صبحخ مصطفي خمیني جنب کوچه ی کامبوزیا5433231449دولتيکوشازاهدانسیستان و بلوچستان420

5837724488دولتيمرکز آموزش و توانبخشي مشکالت ویژه یادگیری اللهبام و ضفي آبادخراسان شمالي421
خراسان شمالي شهرستان اسفراین شهر صفي آباد 

ابتدای بلوار راونیز طبقه فوقاني دارالقرآن
صبح

صبح۱۵خیابان پاسداران بعد از پاسداران 5432233477دولتيشهید صلواتیانزابلسیستان و بلوچستان422

صبح3عشق آباد بلوار کشاورز کشاورز5142723451دولتيمهرآیینمیان جلگهخراسان رضوی423

615359035025474دولتيبهار زندگيخرمشهرخوزستان424
خرمشهر خیابان امیر کبیر روبروی پمپ بنزین جنب 

پارک امیر کبیر ساختمان هشت کاحده طبقه اول
صبح

7433331946دولتياختالالت یادگیری نیایشیاسوجکهگیلویه وبویراحمد425
خیابان باغچه بان،کوچه -بلوارقرني

شهیدخسرواسفندیاری
صبح

صبحسیریک محله چاالکو7642374532دولتيرشدسیریک هرمزگان 426

7635347725دولتيشهید حججيشهاب/ سوزاهرمزگان427
فرهنگسرای امام -خیابان امام خمیني - شهر سوزا

شافعي
صبح

صبح۴ایالم، خ صاحب الزمان عج، کوچه صاحب الزمان 8433382530دولتي۲مرکز آموزشي و توانبخشي مشکالت ویژه یادگیری ایالم ایالم 428

صبحجنب خانه معلم. انتهای بلوار معلم . دهبارز . رودان 7642887421دولتيصدف رودانرودانهرمزگان429

4133817301دولتيمرکز آموزشي و توانبخشي مشکالت ویژه یادگیری شماره دوناحیه چهار تبریزآذربایجان شرقي430
تبریز جاده ائل گلي خیابان سهند مدرسه حضرت 

معصومه
صبح

صبحخیابان طالقاني، پشت بانک ملي،  ساختمان پژوهشسرا2832824997دولتيامیرکبیرآبیک قزوین 431

صبحبلوارامام جنب پلیس راهنمایي ورانندگي7635423677دولتيشهیدمحمودجعفریحاجي آبادهرمزگان432

صبحشازند خ انقالب روبروی بانک ملي بزرگه کوچه الله8638223255دولتيرویش شازند مرکزی 433

بعدازظهرخ شهیدکاظمي شرقي_دره شهر_ایالم8435228903دولتيآموزش و توانبخشي مشکالت یادگیری امام سجاد عدره شهرایالم434

صبحخیابان ناخدا9172507دولتيشهید محمد عباسيجاسکهرمزگان435

صبحخ تربیت بدني _بستان6136779396243268دولتيشهیدحججيبستانخوزستان436

صبح(خ دانشجو)ابتدای خیابان بازرگاني8337229075دولتيمرکز آموزش وتوانبخشي مشکالت ویژه یادگیری شماره دو کرمانشاه کرمانشاه 437



7153314781دولتيرشدفسافارس438
فلکه سینما خ فردوسي بطرف کمربندی جنب مدرسه 

باهنر مرکز رشد
بعدازظهر

8346121392دولتيمرکز آموزشي و توانبخشي مشکالت ویژه یادگیری پاوهپاوهکرمانشاه439
پاوه خ جهاد کشاورزی روبه روی دبستان شهید 

مطهری
بعدازظهر

صبحجنب دبستان شهید بروجردی8346220651دولتياختالالت یادگیری جوانرودجوانرودکرمانشاه440

صبحشهرک جنوبي پایین ترازکتابخانه عمومي8345131075دولتيمرکزآموزشي وتوانبخشي مشکالت ویژه یادگیری شهرستان هرسینهرسینکرمانشاه441

بعدازظهر3 و2بین ارم . بلوار ارم7433226347دولتيمرکز مهرآفرینیاسوجکهگیلویه و بویراحمد442

صبحسمنان تعاون باالتر ازچهار راه جنب مسجد الزهرا2333432020دولتيمرکز اختالالت یادگیری شهرستان سمنان دولتيسمنانسمنان 443

صبحشهربابک ،بلوارمعلم ،کوچه حسن آباد جنوبي3434118543دولتيهدایتشهربابککرمان444

1732222781دولتيپندارگرگانگلستان445
خیابان پاسداران ساختمان قدیم آموزش و پر . گرگان

ورش  جنب دبیرستان ایرانشهر
بعدازظهر

7152512877دولتيخضری اوزاوزفارس446
خیابان / خیابان ملت /شهر اوز/شهرستان اوز /فارس 

جنگجو
بعدازظهر

صبح۳انقالب_خیابان انقالب_سراوان5437630063دولتيتابانسراوانسیستان و بلوچستان447

صبحخ امام کوچه شهید یوسفي جنب خانه معلم3442452578دولتيمرکز آموزشي و توانبخشي مشکالت یادگیری بارانرابرکرمان448

بعدازظهر43بلوار مدرس کوچه 7137257213دولتيشهید روزی طلبشیرازفارس449

صبحخیابان شهید مرگني،مرگني هفتم17334461590دولتيستاره نوگمیشانگلستان450

صبحرودسر میدان شهرداری جنب تعاوني فرهنگیان1342622072دولتينصررودسرگیالن451

3146532888دولتيمرکز اختالالت یادگیری پویشجرقویه علیااصفهان452
حسن آباد خیابان آزادی روبروی داروخانه جنب مرکز 

مخابرات
صبح

5632121135دولتينسیم درمیان خراسان جنوبي 453
کوچه روبروی بیمارستان (ع)اسدیه ،خیابان امام حسن 

روبروی دبستان شهید  پیشیار(ع)خاتم االنبیا 
صبح

صبحخیابان جهاد، نبش چهارراه جهاد5836224022دولتيمرکز مشکالت ویژه یادگیری رشدشیروانخراسان شمالي454

6152732245دولتيمرکز مشکالت ویژه یادگیری امیددو/بهبهانخوزستان455
میدان هالل احمر فرعي مسجد کوچه سلمان .بهبهان

فارسي
بعدازظهر

صبح.اول صفاری . بیستون . رشت 1332542112دولتيزادبخش یکرشتگیالن456

2335244510دولتيمرکز مشکالت ویژه یادگیری دامغاندامغانسمنان457
خیابان پاسداران،خیابان شهید فالحي غربي،جنب 

کانون بازنشستگان آموزش و پرورش
صبح

صبحخیابان سعدی خیابان توحید کوچه دوم714433802744338027دولتيامیدآباده فارس 458

صبحخنداب خیابان شهیدبهشتي جنب بیمارستان مهر8635623203دولتيآرمانخندابمرکزی459



3155460013دولتيکاشان کاشاناصفهان460
کوچه اقبال الهوری، . خیابان شهید رجایي. کاشان

طبقه دوم. ساختمان مرکز مشاوره آموزش و پرورش
صبح

صبحخانه اصفهان خ گلخانه کوچه مسجدالمحمود3134412270دولتياقاقیا۵ناحیهاصفهان461

صبحجنب هنرستان والیت_(شام آباد)کوی توحید_حمیدیه6136722183دولتيآفاقحمیدیهخوزستان462

صبح3خیابان طالقاني کوچه مینای 3433526181دولتيمشکالت یادگیری فجربردسیرکرمان463

صبحکالچای، میدان مطهری، جنب ساختمان بهناد1342681131دولتي(ع)مرکز مشکالت ویژه یادگیری امام سجادکالچایگیالن464

صبحخیابان انقالب کوچه بیمه قدیم237043334936دولتي۲بهارانمرودشتفارس465

صبحسي متری کوچه مسگران روبروی اتحادیه زرگران4533332697دولتيمعیناردبیلاردبیل466

صبح4ایالم خیابان صاحب الزمان ،ک صاحب الزمان 8433332920دولتي1مرکز آموزشي و توانبخشي اختالالت ایالمایالم467

صبحاداره آموزش و پرورش کارون. کوی شهید جعفری 619306132905دولتيآرمانکارونخوزستان468

صبحانتهای کوچه حر شرقي.خیابان دستغیب8644226055دولتيپویادلیجانمرکزی469

صبحگلستان کردکوی خ ولیعصر1734352805دولتيبینشکردکویگلستان470

صبحجویم بلوارشهید فهمیده جنب سالن ورزشي نشاط52574163دولتيمهرپویاجویمفارس471

صبحبلوار امام رضا خیابان میثم1344233037دولتيشهید فهمیدهتالشگیالن472

صبحمیدان جانبازان،روبروی دادگستری6136235024دولتيپردیسشوشترخوزستان473

7137363562دولتيشهید شایسته نیا دو 3/شیراز فارس 474
بلوار احمدی جنوبي روبروی حوزه علمیه خاتم انبیا 

13کوچه 
صبح

صبحاصفهان خ طالقاني روبروی بانک ملي3132338863دولتيحسین وحدانیاناصفهاناصفهان475

7144423934دولتيامیدسرچهانفارس476

مرکز _میدان امام رضا_شهر کره ای_سرچهان_فارس

آموزشي و توانبخشي دانش آموزان با مشکالت ویژه 

یادگیری و رفتاری امید

صبح

بعدازظهربانه8734256222دولتيدانشبانهکردستان477

6142623434دولتيتوانااندیمشکخوزستان478
بعد از رستوران پارس نبش خیابان شهید . اندیمشک

مطهری
صبح

8433339870دولتي3آموزشي و توانبخشي مشکالت ویژه یادگیری ایالمایالم479
ایالم،محله مهرآباد، خیابان پروین اعتصامي، روبروی 

کتابخانه شهید سلیماني
صبح

صبح۴کرمان بلوار فردوسي خ وحشي بافقي ،وحشي بافقي3432230514دولتيمشکالت ویژه ی یادگیریناحیه دو/ کرمانکرمان480

صبح31میدان شوش پالک 2155595200دولتي3مرکز شماره تهرانتهران481

صبحمیدان مازندران، ابتدای ایرانمهر، روبروی بانک مسکن1732244034دولتيمرکز مشکالت ویژه یادگیری داناگرگانگلستان482



صبحخیابان معلم/شهر آببر/شهرستان طارم2432825066دولتيرشدآببر/ طارمزنجان483

صبحاردستان خیابان امام خمیني سه راه هالل احمر3154243066دولتيمرکزآموزشي و توانبخشي مشکالت ویژه یادگیری پویااردستاناصفهان484

صبح۵خوزستان شهرستان گتوند خیابان سلمان واحد6136326404دولتيمرکز آموزشي وتوانبخشي مشکالت ویژه یادگیری مهرگتوندخوزستان485

صبح۷۲خمیني شهر خیابان امام شمالي کوچه 3133624200دولتيفروزندهخمیني شهراصفهان486

بعدازظهرهنرستان اندیشه. شهرک شهید باقرصدر8433628002دولتي (ع)امام رضاآبدانانایالم487

صبح13کوچه - خیابان آیت اهلل کاشاني 7154330033دولتيشایسته جهرمفارس488

صبح۴خیابان نظامي نبش کوچه 7138737015دولتيکوشش فیروزآباد فارس489

صبحفارس شهرستان خرامه خیابان چمران7132728314دولتيکوشاخرامهفارس490

8433728740دولتيدانادهلرانایالم491
ساختمان - دبیرستان دخترانه شاهد - میدان بسیج 

آبي رنگ
صبح

صبحجنب اداره آموزش و پرورش- فوالدشهر 3152629027دولتيرهنمونفوالدشهراصفهان492

صبح۳خ بهشتي، بهشتي 1735422889دولتيرویشکاللهگلستان493

7132332199دولتيمرکز آموزش و توانبخشي مشکالت ویژه یادگیری رودکي شیراز۲ناحیه فارس494
جنب دبستان  - (نوبهار)۳۹کوچه - بلوار کریمخان زند 

پسرانه دکتر حسابي
صبح

بعدازظهرخیابان سپاه- میدان شهدا - المرد - فارس 7152726084دولتيیاسالمردفارس495

صبحجنب میدان دانشگاه آزاد. محله انار. کمیجان8635453529دولتيبهمن۲۲کمیجانمرکزی496

4532429799دولتيمرکز مشکالت یادگیری خلخالخلخالاردبیل497
خیابان کارگر شمالي روبروی شهرداری طبقه اول 

پژوهشسرا
بعدازظهر

3433214370دولتي۲مرکز مشکالت ویژه یادگیری کرمانکرمان498
خیابان شهید مصطفي خمیني ، خیابان شهیدان 

۷کوجه . اعتباری
صبح

6143634747دولتيهمسوایذهخوزستان499
ایذه خیابان امام ،کوچه پهلوان داودی،جنب اداره 

ورزش جوانان
صبح

صبحکوچصفهان خیابان سردار جنگل1334557883دولتيشهید عشوری کوچصفهان گیالن500

3433427319دولتيمرکززرندزرندکرمان501
اخرکوچه 3زرند بلوارپانزده خرداد،پانزده خرداد

عطارنیشابوری
صبح

صبح368 ردیف ای 8ایستگاه 6153261969دولتيشهید کارکوب زادهآبادان خوزستان502

بعدازظهرنمین انتهای خیابان کشاورز راه کشتارگاه4532328845دولتيمرکز آموزشي وتوانبخشي مشکالت ویژه یادگیری امید زندگينمیناردبیل503

773729173629781دولتيآرامشعسلویه بوشهر504
بوشهر شهرستان عسلویه روستای بستانو انتهای 

خیابان معلم
صبح

61333388157دولتيتالشگران اهواز۴ناحیه - اهواز خوزستان505
غربي، طبقه همکف ۱۱کیان آباد ، نبش خیابان 

(ع)پژوهش سرای امام 
صبح

صبح1بن بست .کوچه شهید شاطری .خیابان بهار.داراب7128142دولتي2یاس دارابفارس506



6142827110دولتيرضوان(ع)شوش دانیالخوزستان 507
شهید دانش نرسیده به میدان بسیج مرکز .خ .شوش

رضوان
صبح

2156360492دولتياتیهاسالم شهرتهران508
خیابان امام حسن مجتبي ع جنب اداره آموزش و 

پرورش
صبح

1332542112دولتي 2آموزشي و توانبخشي مشکالت ویژه یادگیری زادبخش  رشتگیالن509
جنب مدرسه - اول صفاری - خیابان بیستون -رشت

(ره)آیت اللّه بهجت 
بعدازظهر

8734822245دولتيمرکز آموزش و توانبخشي دانش آموزان سروآبادسروآبادکردستان510
سروآباد، خیابان صالح الدین ایوبي، روبه روی کانون 

شهید فهمیده
صبح

بعدازظهرسقز، شریف آباد، جنب آموزشکده فني8736315888دولتيرشدسقزکردستان511

بعدازظهرهالل احمرجنب دبیرستان الزهرا4532644608دولتيمرکزمشکالت ویژه یادگیری شهرستان گرميگرمياردبیل512

بعدازظهرخیابان اسد آبادی ،جنب اداره دارایي8735529653دولتيمرکز اختالالت یادگیری پویاکامیارانکردستان513

صبحبجنورد ،وداد،طبقه ی هم کف درماتگاه فرهنگیان5832227849دولتيشکوفه های امید بجنوردخراسان شمالي514

صبح بهمن22شهرستان کوهپایه جنب دبیرستان . اصفهان3146423994دولتيارمغان کوهپایه اصفهان 515

صبحکوچه گالب.خ خامنه ای 8735237350دولتي ۲شماره قروهکردستان 516

صبحبوانات سوریان آخر خیابان هفت تیر44405690دولتيتابشبواناتفارس517

صبحخیابان معلم جنب مدرسه بعثت7144593211دولتيامید سده فارس518

صبحفالورجان خیابان مدرس کوچه شهید علیمرادی3137430010دولتيمهتابفالورجاناصفهان519

صبحعنبرآباد، مختار آباد، دبستان قائم43291789دولتيمرکز آموزشي و توانبخشي مشکالت ویژه یادگیری شهید پاکنژادعنبرآبادکرمان520

7735232605دولتيشهید محمد نوروزیدلواربوشهر521
کوچه بانک _بلوار ریسعلي دلواری_دلوار_بوشهر

(عج)روبروی مسجد ولي عصر_صادرات
بعدازظهر

صبحآشخانه خیابان شهید روغني کوچه شهید شرکاء5832922471دولتيمرکز آموزشي و توانبخشي مشکالت ویژه یادگیری پویشمانه و سملقان/ آشخانه خراسان شمالي522

صبحبهاران قرادیان کوچه روبه رو مسجد النبي8733718480دولتي(رهنما ) ۲مرکز راه نو سنندجکردستان523

7152346263دولتي1مرکز شهید خلیل زاده الرفارس524
جنب حسینیه _خیابان ساحلي _شهرقدیم  _الرستان 

سادات
صبح

بعدازظهردهدشت خ مدرس بعد از اداره ی تامین اجتماعي7432269619دولتيمرکز آموزشي و توانبخشي مشکالت ویژه ی یادگیری دهدشتدهدشت/کهگیلویهکهگیلیویه وبویر احمد525

صبحبیجار خ توحید چهارراه پست جنب پاساژ امامیه8738224572دولتيپدیدهبیجارکردستان526

صبحکوار خیابان هنر جو7137825617دولتيمرکز اختالالت یادگیری فتح کوار فارس527

2مرکز آموزشي و توانبخشي مشکالت ویژه یادگیری شماره مریوانکردستان528 بعدازظهرشهرستان مریوان،چهار راه اصلي ،جنب آموزشگاه جهان8734520620دولتي

صبح۳و۲بلوار ارم بین ارم 7433226347دولتيآموزشي و توانبخشي مشکالت ویژه یادگیری نیکانیاسوجکهگیلویه و بویراحمد529

صبحبلوار معلم- باب انار54503700دولتيپویشخفرفارس530



صبح دزفول، خیابان نبوت، نبش خیابان فردوسي6142239480دولتيشکوفه ها دزفولخوزستان531

صبح۱۳شیراز، خیابان احمدی جنوبي، کوچه 7137381117دولتيمرکز آموزشي و توانبخشي مشکالت ویژه یادگیری حافظشیرازفارس532

4532543664دولتيمرکز یادگیری مهرمشگین شهراردبیل533
 ۱۷داخل محوطه مدرسه _خیابان تربیت_مشگین شهر

شهریور
صبح

صبحخ نهضت کوچه شهید پیله وریان7153543472دولتينرجسدارابفارس534

7153683037دولتيباران مهرداراب،فورگفارس535
داراب،فورگ،دوبرحي،اولین بلوار ورودی،روبرو مدرسه 

(س )حضرت زهرا
صبح

بعدازظهرجنب بانک ملت.هفتگل 613589304197507دولتيهدایتهفتگلخوزستان536

7136783187دولتي(ع)امام علي بیضافارس537
جنب نیروی -بلوار سیبویه -هرابال-بیضا-فارس 

(ع)واقع در کانون امام علي - انتظامي 
صبح

7144497396دولتيحضرت زین العابدینمشهد مرغابفارس 538
روبروی کانون قران و - خیابان دانش - شهر قادراباد

عترت
بعدازظهر

صبح6 (عج)روبرو ولیعصر (عج)خ ولیعصر-جاجرم5832273567دولتيمهرجاجرمخراسان شمالي539

بعدازظهرمحله شاعبداسالم. شهرستان خنج7152623576دولتيکوشاخنج فارس540

7432228355دولتيتوانبخشي مشکالت ویژه یادگیری گچساران . مرکز آموزشي وگچساران کهگیلویه و بویراحمد 541
کوی شهید خاتمي بعد از فروشگاه  تعاوني مصرف 

فرهنگیان
بعدازظهر

6143264972دولتيگلزار محبت مسجدسلیمانخوزستان542
مسجدسلیمان بازار چشمه علي ساختمان مهدکودک 

شهید بابک
صبح

صبحفلکه سینما خ فردوسي مرکز یادگیری هدف7135595319دولتيمرکز هدف فسافسافارس543

صبحخیابان امام رضا_میامي2332622270دولتيمرکز آموزشي و توانبخشي مشکالت ویژه یادگیریمیاميسمنان544

بعدازظهرخیابان پزشکیان.کازرون7142235854دولتيافشارپور کازرون فارس 545

بعدازظهر2/1گلدشت معالي آباد ، خیابان اکرام زاده، کوچه 7136391463دولتيشهدای احمدابادشیراز فارس546

صبح۳و۱مابین پاسداران 1734430308دولتياوجبندرترکمنگلستان547

7142413282دولتياندیشهقایمیه _کوهچنار فارس548
بعد از شبکه  _قایمیه_شهرستان کوه چنار _فارس

کوچه دوم سمت راست _بهداشت
صبح

بعدازظهر۱شیراز خ انقالب سر کشاورزی کوچه 7138211818دولتي۲شهید تحویلي ناحیه یک شیرازفارس549

8733560873دولتي سنندج2 ە یادگیری شمارەمرکز آموزش و توانبخشي مشکالت ویژ دو سنندجەناحيکردستان550

کردستان ـ سنندج ـ  میدان امام شافعي ـ پشت 

واحد پنج 7کلینیک نورـ مجتمع شهید رجایي ـ بلوک 

و شش

صبح

صبحروبه رو شهرداری کوچه بن بست جنب قلم چي6143520994دولتيپویارامهرمز خوزستان551

بعدازظهر۲۶خیابان معلم نبش شاهد 749179401779دولتيبزرگمهریاسوجکهگیلویه وبویراحمد552

صبحسیبسیب5837224569دولتيیسبسسیبسسییبس553



بعدازظهربلوار آزادی ،میدان دانشجو7253830270دولتيشهید فهمیده ني ریزفارس554

بعدازظهرشهرستان قیر و کارزین7154522493دولتيتواناقیر و کارزینفارس555

بعدازظهر7لنده شهرک شهید رجایي ساحل 7432462979دولتيذهن روشنلندهکهگیلویه و بویراحمد 556

7138211818دولتي 1شهید تحویلي شیراز فارس557
 شهید 1شیراز سرکشاورزی نبش خیابان شمس کوچه 

کوچه کنار داروخانه کیوان)کمالي 
صبح

صبحبلوار امیرالمومنین-بلوار جانبازان 7152445803دولتيپویاگراشفارس558

بعدازظهرسه راه خنشاء_ حاجي آباد-زرین دشت7153722939دولتيشهیدسلکيزرین دشتفارس559

صبح۱۳شیراز بولوار احمدی جنوبي کوچه شماره 7137363562دولتيشهید شایسته نیا یک  شیراز ۳ناحیه فارس 560

بعدازظهرالر شهر قدیم خیابان ساحلي7152346263دولتي۲شهید خلیل زاده الرستانفارس561

صبح6ممسني خیابان معلم کوچه7142521043دولتيکوشاممسنيفارس562

6133791638دولتيباغچه باناهوازخوزستان563
اهواز ، بین میدان کمپلو و پل راهنمایي، نبش خ 

طوس، طبقه ی دوم مدرسه ی استثنایي نسیم
صبح

صبحخوزستان بندرماهشهر بلوار طالقاني جنب دادگستری6152328522دولتيمرکز آموزش و توانبخشي مشکالت ویژه یادگیری باران بندرماهشهر خوزستان 564

6143594947دولتيتابشرامشیرخوزستان565
رامشیر خیابان امام خمیني روبروی تصفیه آب بني 

هاشم
بعدازظهر

صبحسسسیییي2177777777دولتيسازمانتهرانتهران566


