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 تلفن آدرس مرکز رشته نام مدیر مسئول نام مرکز مهارت آموزی

 آرمان سفید

 منظوره( چندموسسه فرهنگی هنری )
 حمید خال

گرافیک رایانه، مدیریت و برنامه ریزی امور  کاردانش:

 خانواده)خواهران(، عکاسی

 گرافیک رایانه،نقاشی، روابط عمومی آزاد:

 111چهاردانگه، خیابان فارسیان، پالک 
66628313 

66628313 

 آکادمی علوم ایران

 موسسه فرهنگی هنری چند منظوره()
 6طبقه  63تهران، یوسف آباد، نبش کوچه نهم پالک  مکالمه جهانگردی آزاد: یداله سبحانی

22130131 

22130133 

 چیستاآوای زبان 
 )موسسه فرهنگی هنری تک منظوره(

 مکالمه جهانگردی آزاد: سوسن تقی پور
تهران، سعادت آباد، بلوار دریا، بین خیابان های صرافهای 

 181جنوبی و پارک دالوران، پالک 
22321660 

 ارتباطات برتر پارس
 (موسسه فرهنگی هنری چند منظوره)

 فاطمه صفائیان

گرافیک رایانه، تصویر سازی کامپیوتری، طراحی  کاردانش:

 صفحات وب، مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده)خواهران(

 مکالمه جهانگردی، گرافیک رایانه، تصویر سازی آزاد:

تهران، فلکه چهارم تهرانپارس، بلوار وفادار شرقی)بزگراه 

، طبقه 1318زین الدین(، نبش خیابان مظفری)گیو(، پالک 

 غربی وطبقه سومدوم 

11313163 

11611116 

11331060 

 ارمغان تربیت طاها
 )موسسه فرهنگی هنری تک منظوره(

حمید رضا توکلی 

 مشکله
 گرافیک رایانهکاردانش: 

شهرری، حسن آباد فشافویه، بلوار امام خمینی، خیابان 

 16بیست متری بسیج، پالک 
13881313 

 اروندرایانه کوثر
 تک منظوره()موسسه فرهنگی هنری 

 گرافیک رایانه کاردانش: زهرا حیدری
 06ورامین، خیابان طالقانی، کوچه شهید میری، پالک 

 ،طبقه دوم
63831133 

 انتخاب نخست
 )موسسه فرهنگی هنری تک منظوره(

 1تهران ، خیابان حافظ، خیابان رشت، کوچه مدرسه ، پالک  گرافیک رایانهکاردانش: فضل اله آزادیان
33011333 

33011333 

 اندیش گستر آفرین
 )موسسه فرهنگی هنری چند منظوره(

 لیال عنایت
گرافیک رایانه، عکاسی دیجیتال، چهره سازی، مدیریت و برنامه  کاردانش:

 ریزی امور خانواده) خواهران(، تصویر سازی کامپیوتری

 گرافیک رایانه، نقاشی آزاد:

 833، نبش 133از تقاطع تهران، تهرانپارس، اتوبان شهید باقری، باالتر 

 ، طبقه دوم100غربی، پالک 

11221113 

11831361 
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 اندیشه آرون ری
 )موسسه فرهنگی هنری تک منظوره(

 10متری رازی،کوچه ابوذر یکم، پالک  80شهرری، خیابان  گرافیک رایانهکاردانش: آسیه اصغری
11332631 

11313336 

 ایثار فرهیختگان علم
 منظوره()موسسه فرهنگی هنری تک 

علی علی نسب 

 ملکی
 گرافیک رایانه کاردانش:

تهران، باالتر از میدان ولیعصر، روبروی سینما استقالل، 

 80کوچه فخاری، پالک 
22311113 

 ایرسافام

 موسسه فرهنگی هنری چند منظوره()

سیدمحمدشریف 

 موسوی پور
 مکالمه جهانگردیآزاد:

فردوسی،خیابان تهران،میدان انقالب،بین ویال و میدان 

 1طبقه  218شهید براتی،پالک 

33133813 

33138113 

 )برادران(باران علوم
 )موسسه فرهنگی هنری چند منظوره(

 مهدی اکبر زاده
 گرافیک رایانه،تصویر سازی کامپیوتری، صفحه آرائیکاردانش:

 مکالمه جهانگردی، بکارگیری نرم افزار گرافیکی، نقاشی آزاد:

بلوار اصلی، بعد از فلکه اول ، کوچه شهید تهران،گلستان، 

 )برادران(38برزگر ، پالک 

13621313 

13612320 

 )خواهران(باران علوم

 موسسه فرهنگی هنری چند منظوره()
 مهدی اکبر زاده

گرافیک رایانه، مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده) کاردانش:

 خواهران(، تصویر سازی کامپیوتری

 جهانگردی، بکارگیری نرم افزار گرافیکی، نقاشیمکالمه آزاد: 

تهران،گلستان بلوار اصلی، جنب بانک کشاورزی، پالک 

 )واحد خواهران(13

13621313 

13612320 

 بردیا هنر مهرگان
 )موسسه فرهنگی هنری چندمنظوره(

 مهناز روانبخش

گرافیک رایانه، طراحی صفحات وب، چهره سازی،  کاردانش:

 مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده) خواهران(

 ، نقاشیرایانه مکالمه جهانگردی، گرافیک آزاد:

تهران، پیروزی ، چهارراه کوکاکوال، ابتدای نبرد، نبش 

 12عابدی، پالک 

11328330 

11013166 

 بهار گستر نامی

 منظوره(موسسه فرهنگی هنری تک )
 جمال بختیارانی

 گرافیک رایانه کاردانش:

 گرافیک رایانه آزاد:

تهران،خیابان انقالب، بین چهارراه ولیعصر و فلسطین، 

، 12، ساختمان 11ابتدای خیابان مظفری جنوبی، پالک 

 83واحد 

33318303 

33031313 

 پاپیروس راد
 ()موسسه فرهنگی هنری تک منظوره

همایون اقدس 

 مقدس 
 ، نقاشیگرافیک رایانه آزاد:

، 21تهران،میدان انقالب، خیابان منیری جاوید، پالک 

 838، طبقه دوم، واحد 816ساختمان 

33012836 

33012832 
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 پارپیرار
 )موسسه فرهنگی هنری چندمنظوره(

فرهود جاللی 

 کندولوسی

گرافیک رایانه، تصویر سازی کامپیوتری، طراحی  کاردانش:

 صفحات وب، چهره سازی، نگارگری

 نگارگری آزاد:

 ، طبقه دوم10تهران، میدان نصرت غربی،پالک 
33130803 

33130631 

 پارس آذرنگ
 )موسسه فرهنگی هنری چند منظوره(

 محسن علینی

گرافیک رایانه، مدیریت و برنامه ریزی امور   کاردانش:

خانواده)خواهران(، صفحه آرایی، تصویرسازی کامپیوتری، تولید 

 چندرسانه ای

، خبرنگاری تلویزیونی، بازاریابی و امور  مکالمه جهانگردی آزاد:

 تبلیغاتی

تهران، ابتدای خیابان سهروردی شمالی، روبروی پمپ 

 88بنزین، کوچه نیکان، پالک 

22010023 

22033113 

22016862 

 بیناپارس 
 )موسسه فرهنگی هنری چند منظوره(

 محمد سلطانی فر

گرافیک رایانه، صفحه آرایی، عکاسی دیجیتال، طراحی  کاردانش:

 بسته بندی، طراحی صفحات وب

مکالمه جهانگردی ، روابط عمومی ، مطبوعات ، دستیاری طراحی  آزاد:

 لباس 

تهران، خیابان انقالب، ضلع شرقی پارک دانشجو، خیابان 

 81شهریار، نبش خیابان هانری کربن، پالک استاد 

33116316 

33116310 

 پاک اندیشان هانی
 موسسه فرهنگی هنری تک منظوره() 

 مکالمه جهانگردیآزاد: کبری شقاقی
تهران ، شهرک ولیعصر، خیابان یاران، جنب بانک صادرات، 

 ، طبقه اول و دوم131پالک 
33866363 

 پیام بعثت پویا
 هنری چند منظوره()موسسه فرهنگی 

 تقی شاهقلی
 گرافیک رایانه کاردانش:

 گرافیک رایانه آزاد:

تهران، فلکه دوم صادقیه، ابتدای خیابان ستار خان، سمت 

 ، طبقه سوم1331چپ، پالک 

00831312 

00816031 

 تراشه تصویر
 )موسسه فرهنگی هنری چند منظوره(

 نادیا تربتی

وب ، تصویر سازی  گرافیک رایانه، طراحی صفحات کاردانش:

 مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده) خواهران(، کامپیوتری

 ،گرافیک رایانهمکالمه جهانگردیآزاد:

، طبقه 18تهران، خیابان سمیه، روبروی برج سپهر، پالک 

 سوم

22281101 

22282281 

22611621 

 تصویر باران 

 موسسه فرهنگی هنری چند منظوره()
 علی ثمری

گرافیک رایانه، عکاسی دیجیتال، چهره سازی، تصویر  کاردانش:

 سازی کامپیوتری، نوازندگی ساز ایرانی

 مکالمه جهانگردی، بازیگری آزاد:

تهران،میدان ولیعصر، ابتدای بلوار کشاورز، فلسطین 

 ، طبقه اول112شمالی، پایین تر از خیابان زرتشت،پالک 
22333338 
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 تصویر سازان فرشید
 )شرکت تعاونی(

 فرشید ذوالفقاری

عکاسی دیجیتال، تصویر برداری، ، تصویر سازی  کاردانش:

 کامپیوتری، طراحی صفحات وب، گرافیک رایانه

 مکالمه جهانگردی، جلوه های ویژه ای  صحنه ای،بوم سازی آزاد:

، 132تهران، بلوار کشاورز، تقاطع وصال شیرازی، پالک 

 طبقه همکف

22608000 

22203013 

 تفکر پارس 
 )موسسه فرهنگی هنری چند منظوره( 

 مکالمه جهانگردی آزاد: ترانه قطب
تهران، میدان ونک، خیابان مالصدرا، روبروی بیمارستان 

 18بقیه اهلل، کوچه گلدشت یکم، پالک 

22318333 

22318331 

22318338 

 توانگر

 )آموزشگاه تجسمی(
 زویا توانگر

 چهره سازی کاردانش:

 

شمالی، خیابان هدایت ،نرسیده به تهران، خیابان سعدی 

 ، طبقه دوم18دروازه شمیران، کوچه شامبیاتی، پالک 

11188332 

11122332 

 ثمر آپادانا
 )موسسه فرهنگی هنری چند منظوره( 

 الهه عدل پرور

گرافیک رایانه، طراحی صفحات وب، تولید چند رسانه  کاردانش:

 ای، تصویر سازی کامپیوتری، نوازندگی ساز جهانی

مکالمه جهانگردی، طراحی پایه، بکارگیری نرم افزار  آزاد:

 گرافیکی

، 003تهران، خیابان پاسداران، نبش بهستان دهم، پالک 

 طبقه اول جنوبی

88113128 

88113113 

88113128 

 جهان سرای برنا
 )موسسه فرهنگی هنری تک منظوره(

محمدرضا نصیری 

 نژاد
 مکالمه جهانگردیآزاد: 

تجریش،میدان قدس ابتدای خ دربند،کوچه تهران،میدان 

 63نخست، پ 

88186131 

88186133 

 حافظه برتر اندیش
 )موسسه فرهنگی هنری چند منظوره(

 مجید هزاری

گرافیک رایانه، عکاسی، مدیریت و برنامه ریزی امور  کاردانش:

 خانواده) خواهران(

 آزاد: مکالمه جهانگردی

روبروی اداره پست، تهران، بین فلکه اول و دوم صادقیه، 

 ، طبقه اول و دوم161جنب قنادی تهران، پالک 

00801603 

00801332 

 حدیث اندیشه
 )موسسه فرهنگی هنری چند منظوره(

 علی علی محمدی
 گرافیک رایانه کاردانش:

 

طبقه  062متری دوم پالک  11بیست متری افسریه  تهران،

 همکف و اول

66282311 

66281301 

 حرف اول آریا
 ()موسسه فرهنگی هنری تک منظوره

 مکالمه جهانگردی آزاد: عبدالرضا مروتی
تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید قنبرزاده، باالتر 

 شمالی 8واحد  13از خیابان خرمشهر، پالک 

22101313 

22101323 
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 خردمندان مبتکر برتر
 )موسسه فرهنگی هنری چند منظوره(

 زهره احمدی
 گرافیک رایانه کاردانش:

 گرافیک رایانه آزاد:

تهران،انقالب، خیابان آزادی، نرسیده به جمالزاده جنوبی 

 3،طبقه سوم ، واحد 0طبقه دوم، واحد  62پالک 

33086026 

33361336 

 خورشید اندیشه
 )موسسه فرهنگی هنری چند منظوره(

محمدرضا 

 پورمنتظری

تصویربرداری، عکاسی، چهره آرائی، گرافیک رایانه،  کاردانش:

 طراحی صفحات وب 

مکالمه جهانگردی)زبان خارجی باالی بیست سال(، نقاشی،  آزاد:

 عکاسی، حجم سازی

تجریش، میدان قدس، ابتدای خیابان دربند، پالک تهران، 

  6واحد  16

88101888 

88101886 

 خوش نهاد پیمان
 )موسسه فرهنگی هنری چند منظوره(

 معافیبهزاد 
آواز جهانی، نوازندگی ساز ایرانی، نوازندگی ساز  کاردانش:

 جهانی

تهران، خیابان کریم خان زند، ابتدای استاد نجات اللهی، 

 826ساختمان شماره 

22316313 

22316311 

 دارالفنون

 )آموزشگاه تجسمی(
 مریم حسینی

گرافیک رایانه، عکاسی، چهره سازی، طراحی صفحات  کاردانش:

 وب

تهران ، ابتدای خیابان آزادی، خیابان نو فالح، خیابان کلهر، 

 08ساختمان دارالفنون، پالک 

33133318 

33116333 

 دانش افروز پاسارگاد

 موسسه فرهنگی هنری تک منظوره()

محمود مهدی 

 آبادی
 مکالمه جهانگردی آزاد:

تهران،خ کارگر شمالی،روبروی دانشکده اقتصاد،کوچه 

 طبقه اول، 0سوم، پالک 
22318131 

 دانش بهبد
 )موسسه فرهنگی هنری چند منظوره(

 نصراله یوسفی
 گرافیک رایانه، عکاسی دیجیتال، طراحی صفحات وب کاردانش:

 بازیگری، نقاشی آزاد:

تهران، خیابان آزادی، بین آذربایجان و خوش ، نبش 

 6و 1، طبقه زیر همکف، واحد 813کامیاران، پالک 

33262313 

3326231 

 دانش پژوهان ادیب
 )موسسه فرهنگی هنری تک منظوره(

 مکالمه جهانگردی آزاد: فاطمه عبداللهی
خیابان شریعتی، نرسیده به میدان قدس، جنب آزانس 

 8، طبقه اول ، واحد 1336مسافرتی تعطیالت، پالک 
88131381 

 راهیان فرهنگ نوین
 )موسسه فرهنگی هنری چند منظوره(

 حامد فراحت

گرافیک رایانه، تصویر سازی کامپیوتری، طراحی  کاردانش:

صفحات وب، عکاسی، مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده) 

 خواهران(

 مکالمه جهانگردی، نقاشی آزاد:

تهران، خیابان پیروزی، روبه روی خیابان پنجم نیروی 

 182هوایی، پالک 

11012601 

11031160 
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 رایان آموز تیراژه

 تک منظوره(موسسه فرهنگی هنری )
 فاطمه جعفری

 گرافیک رایانه کاردانش:

 گرافیک رایانه آزاد:

ورامین، میدان رازی، بلوار امام رضا )ع( ، روبه روی 

 60مخابرات، خیابان باغ صالح، شهرک بنیاد شهید، پالک 

63880103 

63883306 

 رایان تک رسپینا
 )موسسه فرهنگی هنری تک منظوره(

 31803183 ،طبقه زیر زمین و اولشهریار،خ ولیعصر،ساختمان سبز رایانهگرافیک  :آزاد بیتا رهنما

 رایحه فاطمه)س(
 )موسسه فرهنگی هنری چند منظوره(

 فاطمه تند گویان

گرافیک رایانه، طراحی صفحات وب، تصویر سازی  کاردانش:

کامپیپوتری ، طراحی دوخت و لباس، مدیریت و برنامه ریزی امور 

 خانواده) خواهران(

 مکالمه جهانگردی آزاد:

تهران، جاده مخصوص کرج، نرسیده به شهرک اکباتان، 

، 8بیمه سوم، خیابان شهید عظیمی، کوچه مهرداد، پالک 

 طبقه اول و دوم

00331600 

00331600 

 رسپیناتاک 
 )موسسه فرهنگی هنری تک منظوره(

شهرام جریری 

 علی اشرفی
 13جنب بانک سپه، پالک تهران، میدان ونک،  مکالمه جهانگردی آزاد:

22128111 

22128118 

 رسپیناتاک نوین 
 )موسسه فرهنگی هنری تک منظوره(

فریبا حوری 

 جعفری
 13تهران ، میدان ونک، خیابان گاندی، پالک  مکالمه جهانگردی آزاد:

22221333 

22226211 

 

 رنگ مهر
 تجسمی ( –آموزشگاه آزاد هنری )

 غالمرضا امین زاده
 عکاسی دیجیتال، چهره سازیگرافیک رایانه، کاردانش: 

 گرافیک رایانه آزاد:

تهران، خ شریعتی،روبروی دولت)کالهدوز(،ساختمان 

 0واحد  8،طبقه 1133البرز،پ 

88331202 

88331138 

 ره آموز دانش یکتا
 منظوره( تک)موسسه فرهنگی هنری 

 مژگان اسدیان
 گرافیک رایانه کاردانش:

 گرافیک رایانه آزاد:

تهران، فلکه دوم صادقیه، ابتدای خیابان جناح، کوچه 

 ، سمت راست3، طبقه 1/1احسانگر، پالک 

00313133 

00313036 

 زبان سرای پیشتاز نو آور
 )موسسه فرهنگی هنری تک منظوره( 

 مکالمه جهانگردی آزاد: زیور نجفی
طبقه سوم و  -06–، پالک 0اسالمشهر، زر افشان، کوچه 

 چهارم

13613111 

13613632 
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 زبان سرای پیشرو بی همتا
 )موسسه فرهنگی هنری تک منظوره( 

 36، پالک 16اسالمشهر، باغ فیض، کوچه  مکالمه جهانگردی آزاد: حسین حیدر پور
13612311 

13613632 

 زبان نگار
 )موسسه فرهنگی هنری چند منظوره(

ابراهیم شیخ زاده 

 مرند

 کامپیوتریگرافیک رایانه، تصویر سازی کاردانش: 

 مکالمه جهانگردی، گرافیک رایانه، تصویر سازی آزاد:

تهران،خ کارگر شمالی،نرسیده به بلوار کشاورز،نبش عبدی 

 ،طبقه اول و دوم80نژاد پالک 

22316326 

22316320 

22311236 

 

 سپند هنر
 )موسسه فرهنگی هنری چند منظوره(

 حکیمیعلی اصغر
آرایی، تصویربرداری، صفحه گرافیک رایانه، چهره  کاردانش:

 آرایی، تصویر سازی کامپیوتری

تهران، سیدخندان، ابتدای سهروردی، کوچه حاج حسینی، 

 طبقه اول 82پالک 

22103611 

22103618 

 سرای فرهنگ و هنر البرز
 )موسسه فرهنگی هنری چند منظوره(

 گرافیک رایانه کاردانش: تیمور آزادیان
آیت اهلل کاشانی، خیابان نجف تهران، فلکه دوم صادقیه، خ 

 )برادران(13زاده، خیابان فروتن، کوچه مقصودی، پالک 
00331328 

 سفید
 )موسسه فرهنگی هنری چند منظوره(

 علی خان محمدی
 گرافیک رایانه، طراحی صفحات وب، عکاسی کاردانش:

 مکالمه جهانگردی، نقاشی ، روابط عمومی آزاد:
 13، پالک 0فیض، کوچه اسالمشهر، ابتدای خیابان باغ 

13612313 

13631030 

 سفیر دانش تهران

 موسسه فرهنگی هنری چند منظوره()
 رقیه رفیعیان 

گرافیک رایانه، مدیریت و برنامه ریزی امور  کاردانش:

 خانواده)خواهران(

 مکالمه جهانگردی، گرافیک رایانه آزاد:

 86و 81تهران، خیابان فاطمی، خیابان هشت بهشت، پالک 
22338111 

22338111 

 سورنا

 )آموزشگاه موسیقی(

وحید صابری پور 

 افسران

نوازندگی ساز ایرانی، نوازندگی ساز جهانی، آواز  کاردانش:

 ایرانی، آواز جهانی
 681تهران، ستارخان،نبش خ نیایش،پ

33116303 

33118386 

 سیرت ایلیا
 )موسسه فرهنگی هنری چند منظوره(

 حسن ابراهیم
 گرافیک رایانه کاردانش:

 مکالمه جهانگردی، گرافیک رایانه آزاد:

تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، باغ فیض، ناطق نوری، 

 136پالک 
00033031 
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 سیمرغ

 موسسه فرهنگی هنری چند منظوره()

محمد رسول 

 طاهری

گرافیک رایانه، مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده)  کاردانش:

 ،چهره سازیخواهران(

 مکالمه جهانگردی آزاد:

اسالمشهر، خیابان آیت اهلل کاشانی، روبروی اداره پست ، 

 131کوچه سامان هفتم، پالک 
13161122 

 شایگان واحد تهران
 )موسسه فرهنگی هنری چند منظوره(

 فرزاد صیرفی زاده

گرافیک رایانه، تصویر سازی کامپیوتری ، عکاسی،  کاردانش:

 عکاسی دیجیتال

 مکالمه جهانگردی، گرافیک رایانه آزاد:

تهران، خیابان مطهری، خ شهید علی اکبری، کوچه شادفر، 

 ، طبقه اول0پالک
22330113 

 شکوفه نور جاوید
 )موسسه فرهنگی هنری تک منظوره(

 مکالمه جهانگردی آزاد: مریم هزارجریبی
بهمن،خ  88تهران، صادقیه،خ اشرفی اصفهانی،باغ فیض،خ 

 جدید1قدیم، 11،نبش ایثار،  پالک 2مهستان شکوفه 
00082133 

 شهریار

 )آموزشگاه تجسمی(
 گرافیک رایانه، تصویر سازی کامپیوتری کاردانش: نرجس رفیعی جو

شهریار، بلوار رسول اکرم )ص(، بعد از خیابان ولیعصر)عج(، 

، طبقه اول و زیر 1/1نبش کوچه قاضی طباطبائی، پالک 

 همکف

31881030 

31881616 

 طرحستان

 )آموزشگاه تجسمی(
 کامپیوتریگرافیک رایانه، تصویر سازی  کاردانش: مجید حکیمی نیا

خیابان انقالب، روبروی دانشگاه تهران، خیابان تهران، 

 1و  3، طبقه دوم واحد 28شهید وحید نظری غربی پالک 

33021131 

33188161 

 طریق جاوید
 )موسسه فرهنگی هنری چند منظوره(

 مهدی افق

تصویر سازی کامپیوتری، گرافیک رایانه، طراحی  کاردانش:

صفحات وب، مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده) خواهران( 

 سازی چهره

بلوار کشاورز، بعد از کارگر، نرسیده به جمالزاده تهران، 

 طبقات دوم و سوم 111پالک 

33303136 

33303130 

 طلوع فجر ابوذر
 چند منظوره( )موسسه فرهنگی هنری

 ، طبقه دوم و سوم068متری ابوذر، پالک  83تهران، خیابان  گرافیک رایانه، طراحی صفحات وب کاردانش: ایمانعلی کاظمی
11136326 

11133111 

 طلیعه دانش مهربانان
 )موسسه فرهنگی هنری چند منظوره(

 زهره تراز
گرافیک رایانه، مدیریت و برنامه ریزی امور  کاردانش:

 خانواده)خواهران( ، تصویر برداری، طراحی صفحات وب

رباط کریم، ابتدای خیابان بخشداری، ساختمان مرکز 

 2و 1کامپیوتر، طبقه سوم، واحد 

13081133 

13081123 
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 عرفان کهن

 موسسه فرهنگی هنری چند منظوره()

مسعود علیپور 

 دوانی

نوازندگی ساز ایرانی، نوازندگی ساز جهانی، گرافیک  کاردانش:

 رایانه، چهره آرائی، چهره سازی

 مکالمه جهانگردی، گرافیک رایانه آزاد:

تهران، یوسف آباد، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، 

 ، طبقه سوم62نبش خیابان یازدهم، پالک 

22131303 

22131301 

22131308 

22131306 

22183028 

 برتر خوارزمیعشق 

 موسسه فرهنگی هنری چند منظوره()
 مکالمه جهانگردی آزاد: سهراب یاری

، 20تهران،خ قیطریه،ابتدای اندرزگو،کوچه الدن،پالک 

 3، واحد 6طبقه 

88811661 

88811661 

 عالمه سخن
 )موسسه فرهنگی هنری چند منظوره( 

محمد رضا حکیم 

 پناه
 مکالمه جهانگردی آزاد:

ولیعصر ، باالتر از میدان ونک، خیابان نگار،  تهران، خیابان

 61پالک 
22130133 

 علوم و فنون جم
 )موسسه فرهنگی هنری چند منظوره(

 فاطمه اکبری
 گرافیک رایانه، چهره سازی کاردانش:

 مکالمه جهانگردی آزاد:

شهریور، باالتر از میدان شهدا، خیابان  11تهران، خیابان 

 30خشکبارچی، پالک 

66131316 

66662801 

 غدیر زرین

 موسسه فرهنگی هنری چند منظوره()
 گرافیک رایانه کاردانش: حسن قاسمی

تهران، خیابان شهید باهنر، خیابان شهید مقدسی، خیابان 

 8زمانی، بن بست احسان، پالک 

88186262 

88108101 

 فاطر هنر
 )موسسه فرهنگی هنری چند منظوره(

جالل الدین 

 میرزای رزاز
 ، طبقه دوم36تهران، سعادت آباد، کوچه یکم، پالک  مکالمه جهانگردی آزاد:

88830631 

88830632 

88830633 

 فراز دانش رسا
 )موسسه فرهنگی هنری تک منظوره(

محمد رضا پور 

 عبداله
 06متری زرند، پالک  01تهران، سه راه آذری،  گرافیک رایانه کاردانش:

33321083 

33321081 

 فراز مندان هنر
 )موسسه فرهنگی هنری چند منظوره(

 اصغر عسگری

گرافیک رایانه، طراحی صفحات وب، تصویر سازی  کاردانش:

 کامپیوتری، تولید چند رسانه ای

 مکالمه جهانگردی، نقاشی، عکاسی آزاد:

شهرری،خیابان قم، بعد از مخابرات، نرسیده به میدان 

 ،) واحد برادران(811فرمانداری، پالک 

11361331 

11338882 

11313138 
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 فراز مندان هنر

 موسسه فرهنگی هنری چند منظوره()
 اصغر عسگری

گرافیک رایانه، طراحی صفحات وب، تصویر سازی  کاردانش:

کامپیوتری، تولید چند رسانه ای مدیریت و برنامه ریزی امور 

 خانواده) خواهران(

 مکالمه جهانگردی، نقاشی، عکاسی آزاد:

بعد از مخابرات، نرسیده به میدان شهرری،خیابان قم، 

 ،) واحدخواهران(831فرمانداری، پالک

11361331 

11338882 

11313138 

 فردای روشن تهران

 موسسه فرهنگی هنری چند منظوره()
 علی نور محمدی

  ائی، صفحه آرگرافیک رایانه، تصویر سازی کامپیوتری کاردانش:

 مکالمه جهانگردیآزاد: 

، 6و1ابتدای ستارخان، بین کوثر  تهران ، میدان توحید،

 6، واحد6، طبقه 113، ساختمان 33پالک 

33083133 

33083131 

 فروغ فلق

 موسسه فرهنگی هنری چند منظوره()
 زهرا همتی

گرافیک رایانه، طراحی صفحات وب، تولید چند رسانه  کاردانش:

ای، تصویر سازی کامپیوتری مدیریت و برنامه ریزی امور 

 خانواده) خواهران(

 مکالمه جهانگردی، گرافیک رایانه،نقاشی آزاد:

تهران، خیابان ولیعصر)عج( روبروی سینما آفریقا، کوچه 

 82رحمتی ، پالک 

22312111 

22331301 

 فروغ فلق

 موسسه فرهنگی هنری چند منظوره()
 زهرا همتی

 گرافیک رایانه، طراحی صفحات وب کاردانش:

 مکالمه جهانگردی، گرافیک رایانه آزاد:

تهران، خیابان قزوین، دو راهی قپان، نبش خیابان فرهنگ، 

 )برادران(8پالک 

22381313 

22362111 

22362113 

 فرهنگ دهخدا
 )موسسه فرهنگی هنری چند منظوره(

 زهرا حلت آبادی

گرافیک رایانه، تصویر سازی کامپیوتری، مدیریت و  کاردانش:

برنامه ریزی امور خانواده) خواهران(، عکاسی دیجیتال، طراحی 

 صفحات وب

 مکالمه جهانگردی آزاد:

تهران، خیابان ولیعصر، نبش میدان تجریش، روبروی 

، 8جدید، طبقه  6113قدیم، 1213فروشگاه سپه، پالک 

 0واحد 

88111600 

88062060 

 

 فرهنگ و هنر اندیشه پارسیان
 )موسسه فرهنگی هنری چند منظوره( 

مرتضی قربانپور 

 لندی
 مکالمه جهانگردی آزاد:

، 810تهران، میدان صنعت، بین پاکنژاد و فرحزادی، پالک 

 طبقه فوقانی آموزشگاه رانندگی دریا
22610883 

 فرهیختگان دانش روناک
 هنری تک منظوره()موسسه فرهنگی 

 گرافیک رایانه کاردانش: بیتا عزیزی
تهران، خیابان رودکی ، بین دامپزشکی و آذربایجان، پالک 

 ، طبقه دوم 338

33633113 

33228018 
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 کلک نگار هنر
 )موسسه فرهنگی هنری تک منظوره( 

 سمیه کالنتر هرمز
 گرافیک رایانه کاردانش:

 گرافیک رایانه آزاد:

طالقانی، بعد از چهار راه بهار، کوچه آفتاب، تهران،خیابان 

 3پالک 
11303311 

 کیش ایر
 )موسسه فرهنگی هنری چند منظوره( 

 حسین محمدیان
 گرافیک رایانه، تصویر سازی کامپیوتری کاردانش:

 مکالمه جهانگردی، گرافیک رایانه، تصویر سازی آزاد:
 جدید 33تهران، میدان ونک، ابتدای بزرگراه حقانی، پالک 

22113201 

22113262 

 کیمیا ارتباطات صدر
 موسسه فرهنگی هنری تک منظوره() 

 مکالمه جهانگردی آزاد: کامران صابری
، 08/11خیابان شریعتی، روبروی حسینیه ارشاد، پالک 

 طبقه اول و دوم جنوبی

88882331 

88338033 

 گلستان ری عصر فن
 )موسسه فرهنگی هنری چند منظوره(

 اکبریانمنصوره 

گرافیک رایانه، عکاسی، چهره سازی، مدیریت و برنامه  کاردانش:

 ریزی امور خانواده)خواهران(

 مکالمه جهانگردی آزاد:

تهران، رسالت، ضلع شمال شرقی، چهار راه سر سبز، پالک 

 ، طبقه اول181

11122131 

11122138 

 گنج دانش پژوهان
 )موسسه فرهنگی هنری چند منظوره(

هادوی علی فرزانه 

 آبادی

گرافیک رایانه، طراحی صفحات وب، تصویر سازی  کاردانش:

 ،مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده)خواهران(کامپیوتری

 مکالمه جهانگردی، بکارگیری نرم افزار گرافیکی آزاد:

تهران، خیابان تهران نو، جنب تاالرقصر سپید، کوچه میر 

 3، طبقه اول، واحد1حسینی، پالک 

11818110 

11812262 

 گوهر سپهر دانش

 موسسه فرهنگی هنری چند منظوره()
 گرافیک رایانه کاردانش: یوسف گوهری

غربی، بین بلوار اردیبهشت 133تهران، تهرانپارس ، خیابان 

 ، طبقه زیر همکف133و اتوبان باقری، پالک 

11181813 

11131816 

 گویش ترویج پارس
 منظوره()موسسه فرهنگی هنری تک 

 مکالمه جهانگردی آزاد: شکوه صفوی پور
تهران،خ ولیعصر،باالتر از پارک وی،خ شهید قرنی،ک دوم 

 1طبقه  83تختی،پ 

88310111 

88310113 

88310111 

 لوح و قلم 

 )آموزشگاه تجسمی(
 گرافیک رایانه، چهره سازی، تصویر سازی کامپیوتری کاردانش: محمد باقر خسروی

آزادی، بعد از جیحون، روبروی مترو آزادی، تهران، خیابان 

 ، طبقه سوم612پالک 

33331212 

33332311 

 مازیار زمان
 )موسسه فرهنگی هنری چند منظوره(

 3اقدسیه، خیابان مسجد جامع، پالکتهران،  گرافیک رایانه، چهره سازی کاردانش: عاطفه محتاط
88213213 

88213212 
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مکالمه جهانگردی، بکارگیری نرم افزار گرافیکی ، تایپ و  آزاد:

 حروفچینی، چهره نگاری

 متفکران رهیافت ایلیا
 )موسسه فرهنگی هنری چند منظوره(

 حسین گوهری
 تصویر سازی کامپیوتریگرافیک رایانه،  کاردانش:

 مکالمه جهانگردی  آزاد:

تهران، خیابان کریمخان، خیابان ویالی جنوبی، کوچه 

 13افشین، پالک 

22303110 

22336213 

 مخترعین و متفکرین آریا
 )موسسه فرهنگی هنری چند منظوره( 

 
 علی داود آبادی

گرافیک رایانه،طراحی صفحات وب، چهره سازی ،  کاردانش:

 مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده) خواهران(

 گرافیک، نقاشی آزاد :

شرقی، سرهنگ قره زاد نیا،  138تهران، تهرانپارس، خیابان 

 30پالک 
11210213 

 مشاهیر زبان ملل
 )موسسه فرهنگی هنری تک منظوره(

طاهره فخر ریحانی 

 زاده
 مکالمه جهانگردی آزاد:

تهران، پونک، بزرگراه اشرفی اصفهانی، کوچه حیدری 

 1/1مقدم، پالک 

00031101 

00010282 

 مطالعات هنر اسالمی
 )موسسه فرهنگی هنری چند منظوره(

 مهناز شایسته فر

سفالگری، عکاسی، گرافیک رایانه ، نگارگری، طراحی کاردانش:

 صفحات وب

 نقاشی، گرافیک رایانه، تصویر سازی ، عکاسی آزاد:

تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی،ابتدای باغ فیض،نبش 

 طبقه اول، 83قانع،پ  یابانخ

00312181 

00312188 

00312180 

 ممتاز ساعی
 )موسسه فرهنگی هنری چند منظوره( 

 ناهید ذوالقدر
گرافیک رایانه، چهره سازی، تولید چند رسانه ای،  کاردانش:

 تصویر سازی کامپیوتری، طراحی صفحات وب

تهران، خیابان بهارستان، دروازه شمیران ، کوچه شهید 

 6حاج بابا شمیرانی، پالک 

11308018 

11161111 

 موالنا

 (سینمایی)آموزشگاه 
 عکاسی، تصویر برداری، چهره آرائی کاردانش: علی داوودی خو

تهران، ولیعصر، توانیر، خیابان گنجوی، کوی پیوند، انتهای 

 ، طبقه همکف1کوی هفتم، پالک 

22301186 

22301180 

 مهرداد جاوید
 )موسسه فرهنگی هنری چند منظوره(

 مهرداد  مولودی 

تصویر سازی کامپیوتری، طراحی گرافیک رایانه،  کاردانش:

، مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده)خواهران( ، صفحات وب 

 تولید چند رسانه ای

 مکالمه جهانگردی آزاد:

تهران، خیابان پاسداران، خیابان دولت، نبش کوچه 

 0، واحد 00مفاخری، پالک 

88110336 

88123013 
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 برادران(نسل نخبگان هنر)
 )موسسه فرهنگی هنری چند منظوره(

 حسین علی فالح
گرافیک رایانه، تصویر سازی کامپیوتری، طراحی صفحات  کاردانش:

 وب

تهران، میدان هفت تیر ، خیابان بهار شیراز ، نرسیده به شریعتی 

 ، دبستان غیر انتفاعی آینده سازان برتر2، پالک 
22601313 

 ()خواهراننسل نخبگان هنر
 )موسسه فرهنگی هنری چند منظوره(

 حسین علی فالح
رایانه، تصویر سازی کامپیوتری، طراحی گرافیک  کاردانش:

 صفحات وب

تهران، باالتر از میدان هفت تیر، خیابان مفتح شمالی، 

 1، واحد 1خیابان مالیری پور، نبش زیرک زاده، پالک 

22610118 

22211332 

 نمایه هنر جوان
 )موسسه فرهنگی هنری چند منظوره(

 محمد رضا نارنجی
صفحات وب، تصویر سازی گرافیک رایانه، طراحی کاردانش: 

 کامپیوتری، تولید چند رسانه ای

تهران، خیابان انقالب، بعد از پیچ شمیران، نرسیده به پل 

 1،8،6، طبقات 12چوبی، کوچه اعتمادی، پالک 

11316213 

11316212 

  نیک اندیشان گلدیس
 ()موسسه فرهنگی هنری تک منظوره

زینت السادات 

 مهاجرانی
 مکالمه جهانگردی آزاد:

، طبقه دوم، 60تهران، سعادت آباد، خیابان علی اکبر، پالک 

 سمت راست

88331816 

88331810 

 ویانا

 )آموزشگاه تجسمی(

ام البنین توحیدی 

 نسب
 ، طبقه دوم833چهاردانگه ،روبروی شهرک صنعتی، پالک  گرافیک رایانه کاردانش:

13160210 

13160213 

 ویژگان علم گرافیک
 )موسسه فرهنگی هنری تک منظوره(

 گرافیک رایانه کاردانش: علی دیوبندی
چهارراه کالج، جنب پمپ بنزین، کوچه هالل احمر، تهران، 

 2و  1، 1واحد های  1پالک 

22362066 

22331301 

 هدف برتر
 )موسسه فرهنگی هنری چند منظوره(

 صغری فروتن
 گرافیک رایانه، چهره سازی، عکاسی کاردانش:

 چهره سازی، گرافیک رایانه، عکاسی آزاد:

تهران، ضلع جنوب غربی فلکه دوم صادقیه، ابتدای 

 ، طبقه همکف83اعتمادیان، پالک 

00318186 

00316213 

 همراز
 )موسسه فرهنگی هنری چند منظوره( 

 مجید اخشابی
آواز ایرانی، آواز جهانی، نوازندگی ساز ایرانی،  کاردانش:

 نوازندگی ساز جهانی

تهران ، خیابان ونک، نبش کار و تجارت، پاساژ تک، طبقه 

 6اول ، واحد 

22831338 

22831331 

22133313 

 )برادران(هنر مندان جوان
 )موسسه فرهنگی هنری چند منظوره(

 علی اصغر میرزایی

ویر سازی کامپیوتری، گرافیک رایانه، چهره سازی، تص کاردانش:

 طراحی صفحات وب، صفحه آرایی

 نقاشی، چهره سازی، روابط عمومی، گرافیک رایانه آزاد:

خیابان کارگر شمالی،نرسیده به تهران، میدان انقالب، 

، درب 110نصرت، نبش کوچه طباطبائی، درب اصلی پالک 

 0فرعی پالک 

33131002 

33131813 

33131013 
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 )خواهران(هنر مندان جوان
 )موسسه فرهنگی هنری چند منظوره(

 علی اصغر میرزایی

گرافیک رایانه، چهره سازی، تصویر سازی کامپیوتری،  کاردانش:

 خانوادهچهره آرائی، مدیریت و برنامه ریزی امور 

 نقاشی، چهره سازی، روابط عمومی، گرافیک رایانه آزاد:

تهران، میدان انقالب، ضلع جنوب غربی، بین سینما پارس 

دوم ، طبقه 1133و بانک صادرات، ساختمان انیورسال، پالک 

 و سوم

333880311 

33063311 

33133201 

  


