
نشانیشماره همراهشماره تلفننام نمایندهمنطقه/شهراستانردیف

آموزشگاه معین-جنب برج بلور-بازار حالجان--خ با هنر-بناب3772456509143205003-041آقای محسن قوی پنجه(پسرانه)بنابآذربایجان شرقی1

3774365909147744377-041آقای عظیم عظیمی(دخترانه)بنابآذربایجان شرقی2
- احمد خواه1نبش کوچه -مابین میدان یادبودو میدان استد شهریار-خیابان امام- بناب

آموزشگان سایبان علم

 ارومیه3دفتر قلمچی -نرسیده به چهارراه حافظ-2خ سرداران -ارومیه3223553909143212556-044آقای رشید صفاییارومیهآذربایجان غربی3

7نبش کوچه افرا -چهارراه شهرداری- بوکان4624561909144814905-044آقای محمدرضا مراد زادهبوکانآذربایجان غربی4

آموزشگاه رشد-هشت متری پنجم شرقی-خیابان امام خمینی-مهاباد4224707709308687898-044خانم بهاره شکیبامهابادآذربایجان غربی5

آموزشگاه دخترانه مشکات-خیابان شهدا-میاندوآب4522850009143212556-044خانم فریده نژاد محمد لیالنمیاندوآبآذربایجان غربی6

کوچه نوراله خان-خیابان امام- خوی3622272009144624660-044آقای امیر هنرورخویآذربایجان غربی7

3273113509131082926-031آقای سید حسین عاملیاناصفهاناصفهان8

جنب مجتمع کوثر -6-4اصفهان خیابان هشت بهشت غربی حدفاصل خ ملک وخ نشاط کوچه 

33پالک 

46پالک -36فرعی -خ پاسداران-شهرضا-اصفهان5356431609132152380-031آقای سید مرتضی موسویسمیرماصفهان9

46پالک -36فرعی -خ پاسداران-شهرضا-اصفهان5356431709132152380-031آقای سید مرتضی موسویشهرضااصفهان10

آموزشگاه مبتکران- خیابان پست-پارس آباد مغان3273194609143527153-045آقای بهزاد بخشی نژادپارس آباداردبیل11

آموزشگاه به گزین-خ نهم غربی-خ اصلی-گوهر دشت-کرج3444162709126814473-026آقای محسن نوروزیکرجالبرز12

روبروی بانک مسکن-فرهنگسرای یاس-هشتگرد4421243609192642667-026خانم فرزانه حیدریساوجبالغالبرز13

(عج)ولیعصر -14خ -ایوان-ایالم3323159709182382310-084خانم فاطمه بیژن نژادایوانایالم14

موسسه باز باران-17عرفان -خ مطهری-بوشهر3353955509177728923-077اسماعیل فوالدیبوشهربوشهر15

لیست نمایندگی های ریاضیات آسان موسسه آموزشی تتا
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لیست نمایندگی های ریاضیات آسان موسسه آموزشی تتا

4445398309126222164-021خانم الهام کهکشان5منطقه تهران16
 متری گلستان شرقی،جنب 20 (شاهین شمالی)اتوبان همت غرب،خیابان شهید کبیری طامه

پارک گلبن، سرای محله شاهین

1واحد -طبقه همکف-7بلوک -شهرک نامجو09165452178-خانم ندا پاپیپاکدشتتهران17

طبقه فوقانی بانک مسکن-میدان نماز- شهر ری5595893909121901530-021آقای داود رستگاردولت آباد-شهرریتهران18

تهران19
رباط کریم-واوان-اسالمشهر

چهاردنگه-بهارستان-پرند
5663609209123164329-021آقای رضا پویان فرد

-طبقه فوقانی-134پالک -5 و 4بیت نگارستان - متری ولیعصر30خ -شهر صالحین-بهارستان

7فروشگاه 

2واحد -44پالک -کوچه فردوسی-خ هاشمی-چهارراه خاقانی-خ دماوند7743020009122307662-021خانم فرشته باباییپردیستهران20

3423526009374918750-038خانم نسرین نظری زادهبروجنچهارمحال و بختیاری21
جنب آموزشگاه باران دفتر آزمونهای -(سوپر فرد)بلوار مدرس کوچه شهید شیروانی -بروجن 

آموزشی ویستا ماندگار- واله

آموزشگاه حکمت-کوی مسجد امیرالمومنین-13انقالب -بلوار انقالب-بشرویه3277700809153353800-056آقای علی خاکی نژادبشرویهخراسان جنوبی22

3پالک -کوچه مقداد-22ابوالفضل -باخرز09158290634-خانم میترا اسدیباخرزخراسان رضوی23

کانون فرهنگی آموزشی قلمچی-10شکری -خیابان شهید شکری-قوچان4722988609155814604-051خانم سیده اقدس محمودیانقوچانخراسان رضوی24

کانون فرهنگی آموزش قلم چی-15کاشفی -خیابان کاشفی-سبزوار4222582709155711467-051آقای حسین پرهیزکارسبزوارخراسان رضوی25

آقای ابوالقاسم غرویمشهدخراسان رضوی26
051-38912070

051-38912071
25نبش هنرستان -میدان هنرستان-مشهد09153000320

خرداد بیست و شش تقاطع دارایی و بعثت15-نیشابور4333173109151549099-051آقای حسن معتمدی ستیاننیشابورخراسان رضوی27

61پالک -6خیابان امام علی -گناباد5726303909196239272-051آقای مسلم آرمان مهرگنابادخراسان رضوی28

آموزشگاه دانا-خیابان میرزا کوچک خان- بجنورد 3226274909354081222-058آقای علی یزدانیبجنوردخراسان شمالی29

مجتمع صالحین-بلوار صالحین-آبادان09126529700-آقای محسن حاجیآبادانخوزستان30

(قلم چی)موسسه نخبگان سرای دانش-سه راه ذوالفقاری بلوار نیاکان-بهبهان5287617009166713611-061خانم میهن مکیبهبهانخوزستان31
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آموزشگاه سرزمین-کوچه مصطفی خمینی-خ منتظری-ماهشهر5232262809163333875-061آقای حجت اله جلیلیانرامشیر-چمران-بندر امام خمینیخوزستان32

آموزشگاه علمی متین-جنب بانک رفاه-(ره)بلوار امام خمینی -ایرانشهر372326209155475210-054آقای چنگیز باقریچابهار-ایرانشهرسیستان و بلوچستان33

3322543509394235166-054آقای یونس میربهازاهدانسیستان و بلوچستان34
آموزشگاه مهر پویان-30روبروی بعثت -بلوار بعثت

 آموزشگاه ذهن برتر14 و 12بین امیرالمومنین -خیابان امیرالمومنین

ساختمان کانون قلمچی-کنار سالن عالمه امینی-ابتدای بلوار معلم-جهرم5423152009174303021-071آقای مهیار کوشکی جهرمیجهرمفارس35

24روبروی کوچه -خیابان دستغیب-بلوار عدالت جنوبی-شیراز3833534109174777013-071آقای محسن اسکندریشیرازفارس36

57پالک -8کوچه -خ روزبهان-فسا5335057109164149251-071 شرکت سها پرتو پارسداراب-نی ریز- استهبان-فسافارس37

28پالک - 18کوچه -خیابان سبالن-شهر پردیسان-قم3281669409127490512-025آقای حسن ساعی4 و 1ناحیه قم 38

مجتمع آموزشی فروغ اندیشه-ابتدای خیام-خیابان کارگر-میدان امام- قم3660655509124514542-025آقای حسن لطفی فرد3 و 2ناحیه قم 39

3224956409123821318-028خانم مریم سعیدیالبرزقزوین40
آموزشگاه زبان -مدرسه شهدای گمنام-خ دانشگاه کار-بلوار سهروردی-شهر صنعتی البرز

دخترانه رسا

آموزشگاه دنیای ریاضی-بلوار مطهری-میدان جانبازان-قزوین3368239709196626747-028آقای سید مصطفی حسینیقزوینقزوین41

راه اول ابتدای کوچه شهید صمیمی آموزشگاه درخشان4خ شهید حسامی - آبیک 3289806009128835241-028خانم شهره ابراهیمیآبیکقزوین42

آموزشگاه اندیشه-چهارراه طالب-انار3438736409133915423-034آقای حسین عسکریانارکرمان43

کانون فرهنگی آموزش قلم چی-چهارراه طباطبایی- خیابان ابوذر- بم4431304309131442665-034آقای غالم عباس خراسانی نژادبمکرمان44

4226608709138450964-034خانم راضیه امینی زادهسیرجانکرمان45
آموزشگاه -خیابان دانش آموز-نرسیده به ساختمان طلوع-بلوار سید احمد خمینی- سیرجان

علمی صداقت

-09132934352-خانم سودابه یزدانیشهر بابککرمان46

ساختمان مدرسان شریف-جنب موسسه اعتباری نور-میدان شهدا-رفسنجان3426300309133918190-034آقای اکبر یوسفیرفسنجانکرمان47
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-09133918190-آقای اکبر یوسفیکرمانکرمان48

آموزشگاه عرفان-3خیابان معلم -یاسوج3322828909173414649-074آقای سید حمید رضا حسینییاسوجکهگیلویه و بویراحمد49

روبروی شورای اسالمی شهر (عج)بلوار ولی عصر -گچساران3232117709173420572-074آقای یداله مرادیگچسارانکهگیلویه و بویراحمد50

میدان تختی ابتدای خیابان پدافند آموزشگاه قلم گستر-بروجرد4250135509374597713-066آقای پویا حوله ای(پسرانه)بروجردلرستان51

-خانم اشرف السادات علویچالوسمازندران52
09113930756

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

2پارک گلهامرکز علمی توان -انتهای سلمان فارسی- بلوار طالقانی-ساری3326530309113560558-011خانم شایگانیساریمازندران53

جنب بانک تجارت-جاده نیروگاه-نکا09113551902-خانم معصومه آهنگرمیاندرود-نکامازندران54

آموزشگاه فهیم-25نبش فردوسی -خیابان فردوسی-ساوه4222080809122566020-086خانم طاهره غفاریساوهمرکزی55

14بوستان -  خرداد15خیابان - محالت4322045409183691662-086خانم نسرین حاجی براتخمین و دلیجان-محالتمرکزی56

4422446709177622491-076آقای علی اصغر بحرینیبندرعباسهرمزگان57
جنب - حد فاصل میدان فرمانداری به سمت میدان آموزش و پرورش- بلوار چمران-بندرلنگه

کانون فرهنگی آموزش-اداره تعزیرات

سیمای بهاران-خ آزاد غربی-همدان3821032809183197640-081خانم سمیرا فرخیهمدانهمدان58

آموزشگاه دانا-نبش چهارراه اول-کوچه جواداالئمه-خیابان مسکن-یزد3623876509135211980-035خانم رویا روشن بخش یزدییزدیزد59


