
 آدرس همراه شماره تماس شمارهنماینده نامشهراستانردیف

ویدا صباحیاردبیلاردبیل1
045-33414040-

045-33414046
17-170پالک -انتهای باالباغمیشه-خ سعدی-اردبیل9143551701

آموزشگاه مبتکران-خ پست-پارس آباد مغان327319469143527153-045بهزاد بخشی نژادپارس آباداردبیل2

94پالک -36فرعی -خ پاسداران-شهرضا-اصفهان532282169132152380-031آقای سید مرتضی موسویشهرضااصفهان3

کوچه شهید غفاری-روبروی مسجد جامع-خ اصلی-هشتگرد442124369192642667-026خانم حیدری هشتگردالبرز4

344365489916119545-061آقای جعفری اهواز اهواز 5
آکادمی استعداد یابی نابغه - 31پالک - بین زیباو انوشه - خیابان فاطمی - زیتون کارمندی - اهواز 

پروران آینده

(عج)ولیعصر -14خ -ایوان-ایالم91823823109182382310خانم بیژن نژاد ایوان ایالم 6

آموزشگاه معلم برتر-جنب موسسه کوثر-چهارراه هالل احمر-آذر شهر342311009147733800-041مسعود چیتسازآذرشهرآذربایجان شرقی7

312واحد -پاساژاستادد شهریار-خ خیام جنوبی-ارومیه322474279141451614-041سید هادی هاشمیارومیهآذربایجان غربی8

کوچه مقدس-خ امام-خوی362523289143615431-044صونا مقدسیخویآذربایجان غربی9

4کوچه کاج -روبروی آموزش و پرورش-بوکان462456199144814905-044محمد رضا مراد زادهبوکانآذربایجان غربی10

موسسه باز باران-17عرفان -خ مطهری-بوشهر91777289239177728923آقای اسماعیل فوالدیبوشهربوشهر11

تهران12

رباط -اسالمشهر

-بهارستان-کریم

چهاردنگه

566360929123164329-021آقای رضا پویان فرد
فروشگاه -طبقه فوقانی-134پالک -5 و 4بیت نگارستان - متری ولیعصر30خ -شهر صالحین-بهارستان

7

2واحد -44پالک -کوچه فردوسی-خ هاشمی-چهارراه خاقانی-خ دماوند774302009122307662-021فرشته موسویپردیستهران13

444539839126222164-021الهام کهکشان5منطقه تهران14
سرای محله -جنب پارک گلبن- متری گلستان شرقی20خ -خروجی خ کبیری طامه-اتوبان همت غرب

شاهین

99-1400  سال در  کشور در تتا موسسه های نمایندگی لیست
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99-1400  سال در  کشور در تتا موسسه های نمایندگی لیست

460پالک - 48کوچه - خیابان مسلم- پل پنجم - بلوار ابوذر 5106 131 91261413000912آقای محمد شفیعیشهرریتهران 15

سرای پیروزی - (4/21)کوچه - خیابان پنجم نیرو هوایی - خیابان پیروزی 3290 611 9399339776912خانم رحیمی 13منطقه تهران 16

24پالک - ک رازی - خ فردوسی - شهرکرد 91318208299131820829خانم ایمانیشهر کرد چهارمحال و بختیاری17

نمایندگی کانون فرهنگی آموزش قلم چی- 10شکری - خیابان شهید شکری- قوچان472410549155814604-051خانم  محمودیانقوچانخراسان رضوی18

قلمچی-15کاشفی -خ کاشفی شمالی-سبزوار442258279155711467-051آقای حسین پرهیزکارسبزوارخراسان رضوی19

61پالک - 6خیابابن امام علی - گناباد - خراسان رضوی 72630399196239272-0515آقای آرمان مهرگناباد خراسان رضوی20

آموزشگاه دانا-خ میرزا کوچک خان- شهریور جنوبی17خ -بجنورد322618489354081222-058آقای علی یزدانیبجنوردخراسان شمالی21

آموزشگاه علمی متین-جنب بانک رفاه-(ره)بلوار امام خمینی -ایرانشهر91554752109155475210آقای چنگیز باقریچابهار-ایرانشهرسیستان و بلوچستان22

54332254359394235166کیخواه - آقای یونس میربها زاهدانسیستان و بلوچستان23
 آموزشگاه مهر پویان30روبروی بعثت -بلوار بعثت

آموزشگاه ذهن برتر-14 و 12بین امیرالمومنین -خ امیرالمومنین

دبیرستان علم و ادب-کازرون91772114049177211404کامبیز غفاریکازرونفارس24

57پالک - کوچه هشتم - خیابان روزبهان - فسا 91641492519164149251شرفی نیا فسا فارس25

24روبروی کوچه -خیابان دستغیب-بلوار عدالت جنوبی-شیراز383353419174777013-071آقای محسن اسکندریشیرازفارس26

9کوچه -خ شهید بهشتی-جهرم542280169362769700-071حسین قنبر زادهجهرمفارس27

کوچه دوم (ع)بلوار امام علی -شهر کارزین-قیرو کارزین545538119171928202-071سمیه فتحیقیرو وکارزینفارس28

آموزشگاه درخشان-ابتدای کوچه شهید صمیمی-خ شهید حسامی-آبیک328980609128835241-028شهره ابراهیمیآبیکقزوین29
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آموزشگاه زبان دخترانه رسا-مدرسه شهدای گمنام-خ دانشگاه کار-بلوار سهروردی-شهر صنعتی البرز322495649123821318-028مریم سعیدیالبرز و محمدیهقزوین30

مجتمع آموزشی فروغ اندیشه-ابتدای خیام-خ کارگر-میدان امام-قم366065559124514542-025آقای حسن لطفی فردقمقم31

 دبیرستان بابکان36خ ولیعصر ولیعصر 91329343529132934352خانم یزدانی شهربابککرمان32

ابتدای خ شهید صدوقی-بم میدان بسیج443130439131442665-034غالم عباس خراسانی نژادبمکرمان33

116پالک -چهارراه طالب-انار343850269133915423-034حسین عسکریانارکرمان34

موسسه علمی نوین خالق-بلوار سردار جنگل-سیرجان422367589131798234-034خانم پور مهدی آبادی سیرجان کرمان 35

خ شهدای شمیران-جوانرود462243809108621208-083عبداله سعیدیجوانرودکرمانشاه36

خ دکتر شریعتی-دهدشت0275 278 917 0275 278 917 فرخنده دوهندهدهدشتکهکیلویه و بویر احمد37

رو به روی ارشاد اسالمی- بلوار ولیعصر - گچساران 91734205729212329628مرادی گچساران کهگیلویه و بویراحمد38

آموزشگاه گاج-42پالک -کوچه شهید آسترکی(فرمانداری قدیم)میدان ولیعصر-ازنا434317709166662636-066حمید ناظم زادهازنالرستان39

52120189-011اشرف السادات علویچالوسمازندران40
09113930756-

09366481244
آموزشگاه نیک اندیشان-لوازم ورزشی المپیک-طبقه فوقانی-ابتدای رادیو دریا-چالوس

شهرک نساجی-خ ساری-قائمشهر420616089353458253-011سحر باباییقائم شهرمازندران41

آموزشگاه فهیم-25نبش فردوسی -خیابان فردوسی-ساوه422208089122566020-086طاهره غفاریساوهمرکزی42

نسرین حاجی براتمحالتمرکزی43
086-43220454-

086-43241642
14بوستان - خرداد15خ -محالت9183691662

آموزشگاه فکر برتر-شهر خاش روبروی کتابخانه مرکزی-بلوار امام خمینی-بندر عباس333334649177622491-076آقای بحرینی بندر لنگه هرمزگان 44


