
از رطتَ ُاي ىٍِدشي فِرشت داٌظگاُِاي دونتي داراي حداكم يكي  

 ىّضّع كاٌّن ٌظام ىٍِدشي و كٍترل شادتيان
 

  ٌام داٌظگاه  رديف  ٌام داٌظگاه  رديف

  ٍُر تِران  34  اراك  1

  فردوشي ىظِد  35  اروىيَ  2

  كو  36  اصفِان  3

  كاطان  37  ايالم  4

  شٍٍدج -كردشتان   38  بخٍّرد  5

  رطت -گيالن   39  ُيدان -شيٍا بّغهي  6

  آباد درم -نرشتان   40  بيرحٍد  7

  بابهصر -ىازٌدران  41  كزويً -دييٍي)ره(  انيههي اىام بيً  8

  ىحلق اردبيهي  42  تبريز  9

  ىالير  43  تبريز -تربيت ىػهو آذربايخان  10

  بٍدرغباس -ُرىزگان   44  تفرش  11

  ٍُراشالىي تبريز  45  تِران  12

  ٍُر اصفِان  46  بّطِر -فارس  دهيج  13

  غصر )غج( رفصٍخان وني  47  كرىاٌظاه -رازي  14

  ياشّج  48  زابم  15

  يزد  49  زٌخان  16

  تِران -اىام حصيً )ع(  50  شيٍان  17

  داٌظگاه غهو و صٍػت ايران-داٌظكده فٍي و ىٍِدشي اراك   51  شيصتان و بهّچصتان  18

  دزفّل -ىختيع آىّزش غاني حٍدي طاپّر  52  تِران -طاُد   19

  ىركز آىّزش غاني فصا  53  طِركرد  20

  بروحرد -اهلل بروحردي  داٌظگاه آيت  54  كرىان -طِيد باٍُر  21

  تِران -داٌظگاه تربيت دبير طِيد رحايي   55  تِران -طِيد بِظتي  22

  كرج -داٌظگاه تربيت ىػهو تِران   56  طِيد چيران اُّاز  23

  داٌظگاه تربيت ىػهو شبزوار  57  طيراز  24

  داٌظگاه درياٌّردي و غهّم دريايي چابِار  58  صٍػتي اىيركبير  25



  داٌظگاه صٍػتي شيرحان  59  صٍػتي دّاحَ ٌصيرانديً طّشي  26

  داٌظگاه صٍػتي كرىاٌظاه  60  صٍػتي اروىيَ  27

  داٌظگاه صٍػتي كو  61  صٍػتي اصفِان  28

  داٌظگاه گهصتان گرگان  62  صٍػتي بابم  29

  داٌظگاه ىراغَ  63  صٍػتي بيرحٍد  30

  ىختيع آىّزطي غاني بِبِان  64  صٍػتي طاُرود  31

  ىختيع آىّزطي غاني فٍي و ىٍِدشي بٍاب  65  صٍػتي طريف  32

  ىختيع آىّزطي غاني فٍي و ىٍِدشي كّچان  66  غهو و صٍػت ايران تِران  33
  

 

  ىراكز ىػتبر آىّزطي

  غٍّان ىركز  رديف

  ىركز تحليلات شادتيان و ىصكً  1

  حِاد داٌظگاُي واحد تِران  2

  حِاد داٌظگاُي واحد كو  3

  ىركز ىطانػاتي و تحليلاتي طِرشازي و ىػياري  4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 غيراٌتفاغي -فِرشت ىؤشصات آىّزش غاني غيردونتي

 ُاي ىٍِدشي ىّضّع كاٌّن ٌظام ىٍِدشي و كٍترل شادتيان داراي حداكم يكي از رطتَ

  

  ٌام داٌظگاه و ىؤشصات  رديف

  داٌظگاه غيراٌتفاغي چابِار  1

  اصفِان -بِائي  داٌظگاه طيخ  2

  تِران -داٌظگاه غهو و فرٍُگ   3

  بخٍّرد -ىؤشصَ غيراٌتفاغي اطراق   4

  فريدوٌكٍار -ىؤشصَ غيراٌتفاغي پرديصان   5

  يزد -ىؤشصَ غيراٌتفاغي حِاد داٌظگاُي   6

  دّزشتان -ىؤشصَ غيراٌتفاغي حِاد داٌظگاُي   7

  ىظِد -ىؤشصَ غيراٌتفاغي داوران   8

  ىظِد -ىؤشصَ غيراٌتفاغي ديام   9

  شاري -ىؤشصَ غيراٌتفاغي روزبِان   10

  شاري -ىؤشصَ غيراٌتفاغي شاريان   11

  ىظِد -ىؤشصَ غيراٌتفاغي شخاد   12

  آىم -ىؤشصَ غيراٌتفاغي طيال   13

  تِران -ىؤشصَ غيراٌتفاغي صدرانيتانِيً   14

  بابم -ىؤشصَ غيراٌتفاغي طبري   15

  رفصٍخان -ىؤشصَ غيراٌتفاغي غالىَ حػفري   16

  كرىان -ىؤشصَ غيراٌتفاغي كرىان   17

  ٌّر -رويان -ىؤشصَ غيراٌتفاغي ىازيار   18

  شاري -ىؤشصَ غيراٌتفاغي ُدف   19

  كال آق - ىؤشصَ غيراٌتفاغي نليان حكيو گهصتان  20

  ىظِد -ىؤشصَ غيراٌتفاغي اكبال الُّري  21

  ىازٌدران -اىير كال  -ىؤشصَ غيراٌتفاغي ايراٌيكا  22

  ىؤشصَ غيراٌتفاغي ايّاٌكي  23

  كرىان -ىؤشصَ غيراٌتفاغي بػثت   24

  زاُدان -ىؤشصَ غيراٌتفاغي پرتّ   25



  طيراز -ىؤشصَ غيراٌتفاغي حافظ   26

  اصفِان - ىؤشصَ غيراٌتفاغي داٌض پژوُان  27

  تبريز -ىؤشصَ غيراٌتفاغي شراج  28

  گٍبد -ىؤشصَ غيراٌتفاغي طيس  29

  بابم -ىؤشصَ غيراٌتفاغي صٍػتي ىازٌدران  30

  ٌّر - ىؤشصَ غيراٌتفاغي غالىَ ىحدث ٌّري  31

  ٌّطِر -انيهك  ىؤشصَ غيراٌتفاغي كيال  32
 

 

ُاي ىٍِدشي ىّضّع كاٌّن ٌظام  فِرشت واحدُاي داٌظگاه آزاد اشالىي، داراي حداكم يكي از رطتَ
 ىٍِدشي و كٍترل شادتيان

 
  ٌام داٌظگاه  رديف  ٌام داٌظگاه  رديف

  كزويً  17  اراك  1

  كرىان  18  اروىيَ  2

  گرگان  19  اردبيم  3

  شاري  20  ايالم  4

  ىظِد  21  اُّاز  5

  ُيدان  22  بخٍّرد  6

  شيٍان  23  بيرحٍد  7

  غهّم و تحليلات فارس  24  بٍدرغباس  8

  شٍٍدج  25  بّطِر  9

  طيراز  26  تبريز  10

  كرج  27  تِران غرب  11

  يزد  28  تِران حٍّب  12

  طِر كرد  29  تِران ىركزي  13

  كرىاٌظاه  30  غهّم و تحليلات تِران  14

  ياشّج  31  زٌخان  15

    زاُدان  16
 

 


