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1382فهیمه السادات ارشديفهیمه السادات ارشديهنرهاي تجسمیارشدي1
شاهرود-خیابان فردوسی-چهار راه موزه-

ساختمان غدیري
322284489372410203stvto sh arshady@chmail ir. . .

البرز2

گردشگري-هنرهاي نمایشی-

همرهاي تزئینی-صنایع 

دستی(دوختهاي سنتی)-صنایع چرم 

،پوست،خز

ملک درخشانیان-صدیقه 

صادقی
1356نسرین دزیانیان

خ کاج - بین کاج 4 و 6 - نبش خ شهید عجمی 

- پ 25
323333989123734280stvto sh alborz@chmail ir. . .

البرز32

طراحی دوخت-صنایع دستی (بافت 

،فرش)-فناوري اطالعات-صنایع 

غذایی-خدمات تغذیه اي-هنر 

تجسمی-بهداشت و ایمنی-خدمات 

آموزشی-مالی بازرگانی

ملک درخشانیان-صدیقه 

صادقی-نسرین دزیانیان-

تهمینه کاویانی-محمد 

شاهرودي

1395نسرین دزیانیان
خیابان چمران ، میدان سالمت ، کانون فرهنگی 

شهید بهشتی
322387319123734280Stvto sh alborz @chmail ir. . 1 .

1387فاطمه پهلووريفاطمه پهلووريمراقبت زیباییآذین4
شاهرود-مجن-کوچه بهزیستی-باالتر از تعاونی 

تولید
325733179127736132stvto sh azin@chmail ir. . .

322251069126833987stvtoشاهرود-میدان امام-پاساژ ولیعصر-طبقه 13932فاطمه اسماعیلیفاطمه اسماعیلیفناوري اطالعات-عمرانآرسس رایانه5 sh arses@chmail ir. . .

1388مریم بسطامیمریم بسطامیطراحی و دوختآزاده6
شاهرود-ابتداي خیابان 17 شهریور-جنب فرش 

و موکت قناد
322468599124735289stvto sh azadeh@chmail ir. . .

1382عصمت نقیبیمعصومه هاشمیصنایع غذاییبه کام7
خیابان فردوسی کوچه جدید االحداث روبروي 

شهرداري کوچه مادر پالك 5
32220295

-9193731998

9127732624
stvto sh behkam@chmail ir. . .

طراحی و دوختبهدوخت8
معصومه قاسمی-محبوبه 

قاسمی
1381معصومه قاسمی

ابتداي خیابان تهران-نبش کوچه پنجم-پالك 

135-جنب کبابی شمشاد
32235060912374032632235060stvto sh behdukht@chmail ir. . .

22224119912173317832224119stvtoخیابان تهران-خیابان 8 شهریور-پالك 135528فاطمه ظهوريفاطمه ظهوري-نکیسا کردمراقبت زیباییپریسا9 sh parisa@chmail ir. . .

322319859124733485stvtoخیابان 17شهریور نبش کوچه کاشانی پالك 138728بتول عامريملیحه عامريطراحی و دوخت/  هنرهاي تجسمیترنم10 sh taranom@chmail ir. . .

1380سهیال مجرمیسهیال مجرمیمراقبت زیباییتندیس11
خیابان 17 شهریور-کوچه شهید کاشانی-

پالك55
323438319125732664stvto sh tandis@chmail ir. . .

ف
ردی

اطالعات آموزشگاههاي آزاد شهرستان شاهرود

سال تأسیس

خوهران-برادران

جنسیتوضعیت فعالیت

نشانی آدرس پست الکترونیکرشته /رشته هاآموزشگاه

تلفن تماس

نام مؤسسنام مدیر



ثمین12

فناوري اطالعات/مالی 

وبازرگانی/هنرهاي تجسمی-عمران - 

الکترونیک -امور اداري-تکنولوژي 

فرهنکی- خدمات آموزشی- صنایع 

پوشاك - گردشگري- هنرهاي 

نمایشی- بهداشت و ایمنی -فن 

آوري نرم فرهنگی

مرجانه لشگري  -

مهدي لشگري-

حوامحمدخانی-حسن 

لشگري

32230851912173516232237280stvtoخیابان امام روبروي پارکینک شهرداري1381-1380مرجانه لشگري sh samin@chmail ir. . .

خانه هنر13

صنایع پوشاك-صنایع غذایی-خدمات 

تغذیه اي -هنرهاي تزئینی-بهداشت 

وایمنی-هنرهاي تجسمی-خدمات 

آموزشی-صنایع دستی (دوخت 

سنتی)-صنایع دستی (بافت)

1385عشرت صدیقیعشرت صدیقی
خیابان 22بهمن روبروي خرقانی مجتمع سپهر 

طبقه اول واحد1
32240900912172308932240900stvto sh khhonar@chmail ir. . .

1377فاطمه متینفاطمه متینطراحی و دوختدانش14
خیابان  شهید مدنی کوچه شهیداکبري کوچه  

فنائیان پالك 21
323392829124741721stvto sh danesh@chmail ir. . .

دنیاي نو15

صنایع 

دستی(چوب‘فلز‘سفال‘چاپ‘سنگ‘ش

یشه‘چرم) - فناوري اطالعات- 

پوشاك-دوختهاي سنتی- هنر هاي 

تجسمی-هنز تزئینی- امور مالی و 

بازرگانی

1387عفت کرديعفت کردي
شاهرود-خیابان 22 بهمن-جنب پاساژ برلیان -

ورودي سینما فرهنگ -طبقه هم کف
32227074stvto.m.donyaeyno@chmail.ir

1395نیلوفر ایزدي توسنلونیلوفر ایزدي توسنلومراقبت زیباییراي مند16
خیابان امام- ابتداي خیابان پیشوا- زیرزمین 

پیتزا کسري
323373409124738574Stvto sh raymand@chmail ir. . .

رقص سوزن17

صنایع دستی ( دوختهاي سنتی)-

صنایع پوشاك-صنایع 

پوست،چرم،کاغذ

1395معصومه علی محمديمعصومه علی محمدي
شاهرود- 28متري امام خمینی- بین کوچه 

22و24- پالك374
32338621Stvto sh raghsesuzan@chmail ir. . .

1386کبري عابدیانکبري عابدیانطراحی و دوختریحانه18
شاهرود -شهرك انقالب-خیابان شهریار-کوچه 

13-پالك 17
32338746919731998stvto sh reyhaneh@chmail ir. . .

مراقبت زیباییسن سون19
فاطمه فرج زاده -هدي 

نوري-هانیه نوري
32229876912173354632229876stvtoخ 22 بهمن.کوچه شهرداري . روبرو.ي موزه1385فاطمه فرج زاده sh sansoven@chmail ir. . .

1395گنجینه اطالعات و ارتباطاتفرنازمشاوره ابربکوهخدمات آموزشی-گردشگريسوي گل20
شاهرود خیابان فردوسی کوچه 17ساختمان 

آجرنما قرمز واحد 1
9127738637Stvto sh suigle@chmail ir. . .

1379فاطمه شعارفاطمه شعار-ماهرخ شعارطراحی و دوختشکوه21
شهرك البرز بلوار شیخ فضل اهللا نوري کوچه 19 

پالك 70
323960209127737288stvto sh shokuh@chmail ir. . .

فناوري اطالعات/برق/خدمات آموزشیصنعتگران22
تیمور اکبري- بهروز اکبري-

مرضیه اکبري
179124732824stvto-32390316خ تهران. بلوار عدالت. بعداز خ الغدیر.قواره 13852فرشته  اکبري sh sanatgaran@chmail ir. . .

تاسیسات - مکانیکطلوع23
محمدحین سوهانی-فاطمه 

سوهانی
1393فاطمه سوهانی

شاهرود-خیابان فردوسی-روبروي اداره پست-

کوچه 2-پالك 1
322277429194290582stvto sh toloue@chmail ir. . .



غفوریان24
صنایع نساجی-صنایع دستی (دوخت 

سنتی) -صنایع دستی (بافت)
9124735082stvtoخیابان شهدا-کوچه 18 شرقی-پالك13799اشرف غفوریان باغباناشرف غفوریان باغبان sh ghafuriyan@chmail ir. . .

فاطیما25
هنرهاي تزئینی/صنایع دستی 

(دوخت سنتی)
1379مهدیه عسگري پورمهدیه عسگري پور

خیابان آیت اهللا مدرس، (تهران) نرسیده به 

چهارراه نادر
322337429127737239stvto sh fatima@chmail ir. . .

9197445928Stvtoشاهرود- بلوار آزادي- تقاطع خرقانی- پالك 1395333احمد شریفیاحمد شریفیفناوري اطالعات-گردشگريفناوران شریف26 sh fnsharif@chmail ir. . .

فناوري اطالعات/طراحی ودوختکانون بسیج27
مهري ناز تقوي-مصطفی 

خانی
322260959125731960stvtoخیابان امام نرسیده به فروغی1386-1383کانون بسیج sh kanunebasij@chmail ir. . .

322320299122735314stvtoخیابان رزمندگان، (کوزه گري)1384کانون شهیدبهشتیفناوري اطالعاتکانون شهیدبهشتی28 sh kanunebeheshti@chmail ir. . .

فناوري اطالعاتکاوش29
ملیحه علی اکبري-محمد 

مهدي بدرآبادي
1388ملیحه علی اکبري

میدان امام-خیابان 22 بهمن -روبروي اداره برق-

جنب اداره پست-طبقه2
322410019126733161stvto sh kavosh@chmail ir. . .

کمال الملک30
هنرهاي تجسمی-صنایع دستی 

(دوخت سنتی)
1386بتول صاحبیبتول صاحبی

خیابان 22 بهمن-جنب بانک تجارت مرکزي-

ساختمان اطلس-طبقه3
322407409128730016stvto sh kamalolmolk@chmail ir. . .

1378معصومه کریمیانمعصومه کریمیانمراقبت زیباییکمند31
خیابان 17 شهریور ك شهید مصطفائی ك 

شهید امینی بن بست ناهیدي
32220933

9124740423
stvto sh kamand@chmail ir. . .

مراقبت زیباییگل سیما32
محبوبه محمد حسنی-عرب 

یارمحمدي-الهه فضلی
1379محبوبه محمد حسنی

بلوار هالل احمر قبل از میدان بسیج هفت متري 

اول پالك 7
323407579124731388stvto sh golsima@chmail ir. . .

1390محبوبه محمد حسنیالهام فضلیمراقبت زیباییگل سیما(شعبه)33
خ 22 بهمن. خ شهرداري. روبروي درب خروجی 

موزه
322403829124731388stvto sh golsima @chmail ir. . 2 .

32362523خیابان مفتح-مفتح 37-پالك 1377303معصومه حسن ملکیمعصومه حسن ملکیمراقبت زیباییگل گیس34
9126730109-

9198837029
stvto sh golgis@chmail ir. . .

1386افسانه باکوئیافسانه باکوئیطراحی و دوختگل نرگس35
خ ساحلی شمالی. بعد از پل آیت اله  غفاري. 

کوچه شهیدبسطامی. پ5 شمالی
323654509124736122stvto sh golenarges@chmail ir. . .

1394مهري کریمیانمهري کریمیانمراقبت زیباییگیسو کمند36
شاهرود-خیابان 17 شهریور-کوچه بهزیستی-

پالك 6
32209339124740585stvto sh gisokamand@chmail ir. . .

1396مهري کریمیانمرضیه مصلحیمراقبت زیباییگیسوکمند372
شاهرود-خیابان 17 شهریور-کوچه قلعه ولی آباد-

کوچه45
9124740585



1382جمیله اصغریانجمیله اصغریانمراقبت زیباییمهدیس38
خیابان فردوسی-خیابان حجاب نبش میدان 

حجاب
9125735521stvto sh mahdis@chmail ir. . .

فناوري اطالعات/مالی و بازرگانیمیرداماد39
اعظم خداوردي-امیر 

حسین براتی
322223529123733658stvtoخیابان فردوسی کوچه هفتم( عظیما) پالك13869اعظم خداوردي sh mirdamad@chmail ir. . .

مینو مهرگان40
صنایع غذایی-صنایع دستی (بافت)-

صنایع دسنی (فرش)
322242879121731527stvtoمیدان قیام خیابان آفتاب پالك138661نعیمه کالنترينعیمه کالنتري sh mmehregan@chmail ir. . .

نیکان41

فناوري اطالعات/مالی و 

بازرگانی/عمران/اموراداري/خدمات 

آموزشی-صنایع دستی (فرش)

323321089123313849stvtoشاهرود خیابان حافظ جنوبی کوچه 19پالك138919محمدلطفیانمحمدلطفیان-عطیه کریمی sh nikan@chmail ir. . .

1395ربابه خدامیربابه خدامیمراقبت زیبایینینا42
شاهرود- خ22بهمن- ك12- روبروي داروخانه 

دي
32234237Stvto sh nina@chmail ir. . .

1385مهناز بهیاديمهناز بهیاديصنایع غذاییهزارو یکشب43
بلوارآزادي-باالترازبنیادشهید0جنب کوچه 4-

پالك 133
323644309194293126stvto sh hezaroyekshab@chmail ir. . .

32312526مهدي اباد میدان ولیعصر1386هالل احمرزهرا مراديطراحی و دوختهالل احمر44
-93609142050

09128730356
stvto sh helalahmar. .

1372نسرین ریحانی بزرگنسرین ریحانی بزرگمراقبت زیباییهنر گلها45
خیابان امام-چهار راه پبشوا-جنب پیتزاکسري-

پالك 5
323686189121731183stvto sh hgolha@chmail ir. . .

هوش برتر46
فناوري اطالعات-الکترونیک-کنترل و 

ابزار دقیق

فاطمه سلیمانی-رامین 

عالقه بند حسینی
1392محبوبه سلیمانی

خیابان فردوسی-خیابان حجاب 1-جنب پالك 

11-کودکستان فرشتگان
32229147

-9123740740

9194319137
stvto sh hoshebartar@chmail ir. . .

325733179118685880مجن کوچه فرهنگ روبروي دبستان شهید رجایی1397انسیه پهلووريمرضیه هوشنگفناوري اطالعات-مالی بازرگانیسپهر47
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1381مینوحافظیمینوحافظی-سیده فاطمه زرگرمراقبت زیباییالماس1
بلوارورزش -خ ارشاد-خ فتح -بلوك 927-طبقه 

همکف
33445507912231308233458400stvto s almas@chmail ir. . .

برنا2
طراحی دوخت-صنایع دستی (بافت) 

و دوخت سنتی
1387لیالشرفیهلیالشرفیه

میدان امام رضا-بلوارنهضت -20متري وحدت.خ 

سجاد اول
33458518912731121733458518stvto s borna@chmail ir. . .

333229449127311217خ طالقانی -روبروي مخابرات- پالك 139694لیال شرفیهعالمه ناظریهصنایع پوشاكبرنا32

فناوري اطالعاتپارس4
حسینعلی خیرالدین-فاطمه 

خیرالدین
1379حسینعلی خیرالدین

بلوارولیعصر-روبروي دبستان بعثت-

کدپستی3519658578
33334430

-9121313466

9194303727
33323819stvto s pars@chmail ir. . .

1388صغرامداحصغرامداحطراحی دوختپرنیا5
سمنان میدان 7 تیر خیابان 7 تیر پالك 174-

کدپستی 3515763133
333243869191325918Stvto s par@chmail ir, . .

پویا6

فناوري اطالعات-امورمالی بازرگانی -

ساختمان-معماري-مکانیک-

هتلداري-اموراداري-هنرهاي 

تجسمی-فناوري نرم فرهنگی-

خدمات آموزشی-هتلداري -بهداشت 

و ایمنی-هنرهاي نمایشی-گردشگري

فاطمه رجبی -سیدعلی 

اکبرصباغ-مرضیه پاك نهاد-

مریم چلیکی

1379فاطمه رجبی
بلوارولیعصر-خ یاسر.طبقه فوقانی بیمه دانا-

کدپستی3519659743
33331594

-9123311202

9122310959
33343245stvto s puya@chmail ir. . .

پویا72

فناوري اطالعات-ااموراداري-هنرهاي 

تجسمی-خدمات آموزشی--هنرهاي 

نمایشی-هنرهاي تزینی-بافت-فرش- 

خدمات تغذیه اي -پوشاك

1397فاطمه رجبیفاطمه رجبی- پاك نهاد
سمنان میدان کوثر کانون دامغانیان کد 

پستی3519758716
33462660

-9123311202

9122310959
stvto s puya@chmail ir. . .

33325930میدان سعدي-پالك 13836ملیحه رجبیملیحه رجبی-محمدعلی ترحمیفناوري اطالعاتپیام8
-9126313980

9125320217
stvto s payam@chmail ir. . .

1390بیژن روحانیبیژن روحانی-مریم کی پورفناوري اطالعات-امورمالی بازرگانیپیشتازپرداز9
بلوار ولی عصر-اول خیابان یاسر-روبروي 

دبیرستان فامیلی-جنب بنگاه اعتماد
333505339121317456stvto s pishtaz@chmail ir. . .

10
ترازداران خبره 

سمنان
امورمالی وبازرگانی

سعیده خانجانی کاکرودي-نوید 

ایمانی
1390سعیده خانجانی کاکرودي

باغ فردوس-مبش سه را ولیعصر-طبقه فوقانی 

میوه فروشی مداح
9365449968stvto s tarazdaran@chmail ir. . .

1397شهرزاد رضوان بیدختیفرشته عمران واحديپوشاكترمه11

امام رضا بلوار پیروزي خ پیروزي 17 اولین بن 

بست 4 متري سمت چپ  کد 

پستی3515794494

333472869194148442Fereshtevahedi59@Gmail.com

1387عبدالمحمد زنگیانمصطفی زنگیان-فرزانه کاشفیفناوري اطالعات.-الکترونیکتک رایان12
چهارراه صاحب -باغ فیض -خ شیخ فضل اله 

نوري-نوري 10 -پالك 3
33321441

-9124311243

-9125327063

9125314565

stvto s takrayan@chmail ir. . .

اطالعات آموزشگاههاي آزاد شهرستان سمنان

تلفن تماس

آدرس پست الکترونیک

ف
نام مؤسسنام مدیررشته /رشته هاآموزشگاهردی

سال تأسیس

خوهران-برادران

جنسیتوضعیت فعالیت

نشانی



1389حدیث صالحیانسیسمین تاج صالحیانهنرهاي تجسمیحدیث13
بلوارکارگر-انتهاي خیابان 5-پالك 111-طبقه 

همکف
334423919124314396stvto s hadis@chmail ir. . .

1382شهنازمحب شاهدینشهنازمحب شاهدینطراحی دوختحریر14
مسکن مهر بلوار فضیلت طبقه دوم امالك عدالت 

کد پسنی3514471112
334868009125326512stvto s harir@chmail ir. . .

15
خاطره سازان 

قومس
1389حمیده رضوي مقدمحمیده رضوي مقدمصنایع دستی (بافت-فرش)

سه راه ابوذر.خ ابوذر. روبروي کلیدسازي 

خالصی.پالك 111
333421099196705442stvto s khghumes@chmail ir. . .

1388توران ذوالفقاريشهرزاد رضوان بیدختیطراحی دوخترز16
بلوار حکیم الهی نرسیده به حکیم الهی 43 نبش 

خیابان آموزشگاه رز کدپستی3518817661
333004129127310848stvto s rose@chmail ir. . .

333280099124313084میدان امام-مجتمع نگین-طبقه1-واحد13967الهام شمس الدینالهام شمس الدینمراقبت زیباییسپیده17

33329487بلوارولیعصر -خ یاسر -پالك 13793پروین ایروانیپروین ایروانیمراقبت زیباییستاره18
-9122310017

9121318266
33329487stvto s setareh@chmail ir. . .

334471079127315387stvtoشهرك گلستان -یاسمن سوم غربی -پالك 1379163ناهیدعربناهیدعربطراحی دوختسمیرا19 s samira@chmail ir. . .

1397محدثه همتیفرناز مشا,ره ابرکوهخدمات آموزشی - گردشگريسوي گل 202

سمنان-باغ فردوس- نبش کوچه دوازدهم 

ساختمان چشم انداز طبقه اول واحد یک کد 

پستی 3541614545

333311519127738637zahedi@ganjineh.co.ir

33328618912131930833385713stvtoخیابان 7 تیر-کوچه 137739صدیقه یوسفیصدیقه یوسفیطراحی دوخت-صنایع دستی (بافت)شنل21 s shenel@chmail ir. . .

1395طاهره دولتیطاهره دولتیمراقبت زیباییقصریخی22
سرخه  - میدان بهشتی- خیابان ارسطو- کوچه 

خودامی
9120739053Stvto.s.ghasr@chmail.ir

1397مرجان اسماعیلیانکیمیا اسماعیلیانهنرهاي تجسمیکیمیا23

سمنان شهرك الهیه بیست متري وحدت خیابان 

نیایش روبروي پوشاك انالی ،اجر سه سانتی 

شش واحدي طبقه دوم واحد کد 

پستی3513968118

334567869393763702kimiya.smaeliyan@yahoo.com

1382مرضیه کرم الدینمرضیه کرم الدینمراقبت زیباییگل سرخ24
خیابان سعدي-روبروي سه راه یغما-جنب کفش 

فروشی قادري (زیرزمین)
33341959912631276433332451stvto s golesorkh@chmail ir. . .

333215949126312764Stvto.s.golsorkh2@chmail.irمیدان امام ابتداي خ باهنر1396مرضیه کرم الدینسیده مهسا زرگرمراقبت زیباییگل سرخ252

1387ربابه خوش هنجارزهرا معصومیانصنایع دستی وهنرگلریزشقایق سمن26
بلوار سعدي روبروي شهرداري کد پسنی 

3513693183
33327351

-9125325538

9374214586
stvto s golrizsaman@chmail ir. . .

1388صدیقه زنگیانصدیقه زنگیان-حسن کاشیهنرهاي تجسمی-هنرهاي تزیینیمایسا27
بلوار شهیدچمران-14متري پنجم پست-کوچه 

برادران شهید تبیانیان-پالك225
334462689127311094stvto s maysa@chmail ir. . .

1384طیبه اسیري سرخهطیبه اسیري سرخهطراحی دوخت-دوخت سنتیمطلس28
سرخه  -خ ارسطو-کوي شهیدوطنی-روبروي 

لوازم التحریرآزادگان
336140119123318319stvto s matlas@chmail ir. . .



1385محمدابوالمعالیمحمدابوالمعالیاتومکانیکمهارت29

میدان مشاهیر-بلوارمیرزاي شیرازي-باغ فردوس-

روبروي قصرپوشاك میراج-مجتمع بهرامی-

کدپستی3514613986

333374939366936397stvto s maharat@chmail ir. . .

مهداد30
فناوري اطالعات-امورمالی بازرگانی-

عمران
33346334بلوارولیعصر-تقاطع بلوارمولوي -پالك 137829سکینه رحمانیانسکینه رحمانیان-داودعراقی

-9125312454

9121316343
33320144stvto s mahdad@chmail ir. . .

1395زهرا یعقوبیزهرا یعقوبیمراقبت زیباییناز بانو31
بلوار بسیج-خیابان رزمندگان- جنب بستنی 

فروشی
9191343973Stvto.s.yaghobi.naz@chmail.ir

334342879122319748stvtoبلوارجمهوري-نبش خ نهم1387یزدان شمسییزدان شمسیهنرهاي تجسمینگارستان شمس32 s nshams@chmail ir. . .

1394مسعود موذنمسعود موذنفناوري اطالعاتنوآوران33
بلوار جمهوري -خیابان شهید ماشااهللا مداح-

پالك 193
334301619123313654-stvto s noavaran@chmail ir. . .

333508319122931701stvtoخیابان سعدي-کوچه بن بست 137421مهین وشاق علی آباديمهین وشاق علی آباديطراحی دوختنوین34 s novin@chmail ir. . .

33445116912732605533432351stvtoشهرك تعاون -خ 18 غربی -پالك 138122مهوش نیک پورمقدممهوش نیک پورمقدممراقبت زیبایینیک35 s nik@chmail ir. . .

33342300چهرراه صائب-نبش صاحب االمر5-پالك138028نیمامعصوم پرستنیمامعصوم پرست-مریم شعبانیفناوري اطالعات-عمراننیما36
-9123313875

9121311129
33342300stvto s nima@chmail ir. . .

1371فاطمه جهان محسنیفاطمه جهان محسنیطراحی دوختهنر37
شهرك تعاون -جنب مسجدالزهرا-مجتمع 

غیرانتفاعی صبا

-33433131

33434546
912832512133434646stvto s honar@chmail ir. . .

334344399193319674stvtoانتهاي بلوارورزش-خ دهخدا-ابتداي خ نصرت1381زهراولیئیزهراولیئیهنرهاي تجسمیولئیی38 s valiei@chmail ir. . .

جعفر ابراهیمیبرقفنی کار39
شرکت دانش بنیان دانشکده فنی 

و حرفه اي پسران
1397

بلوارشریف واقفی -دانشکده فنی و حرفه اي 

برادران سمنان
333303359125321090



ل
فعا

ل
غیرفعا

ی
ص

خ
مر

ن
ز

مرد

ظوره
دومن

فکسهمراهثابت

اندیشه نوین 1
فناوري اطالعات -امور مالی و 

بازرگانی
1388مریم رزم آورمریم رزم آور

آرادان . میدان امام-باالتر از بازار-بعد از خدمات 

کامپیوتر حسیمی-نبش بازار-منزل میر علمی-

طبقه 2

345440129125311488stvto g andishenovin@chmail ir. . .

1386سمیرا حسینی سمیرا حسینیمراقبت زیبایی بهار 2
گرمسار-خیابان شهید علیزاده -کوچه شب بو-

پالك 12
9123318489bahartvto@chmail ir.

345427889377542619parnnaارادان خ شهرداري1386مرضیه قندالی مرضیه قندالی طراحی دوختپرنا 3 tvto@chmail ir. .

پویا صنعت4
فناوري اطالعات-مالی بازرگانی-

خدمات آموزشی-گردشگري
1395محمد شاه حسینیمحمد شاه حسینی

آرادان-روستاي داورآباد-میدان چهارصددستگاه-

ساختمانهاي جهاد کشاورزي-ساختمان37
345429269193332933poyasanattvto@chmail ir.

رایان افزار 5
فناوري اطالعات مالی 

بازرگانی.خدمات آموزشی

عبدالعظیم کالتی-

مهنازگردان
342285239121311256rayanafzartvto@chmailگرمسار میدان معلم ضلع جنوبی1373 عبدالعظیم کالتی ir.

342360969125327706zarbatftvto@chmailگرمسار خ تختی کوچه شهید رحیم زاده1387طاهره مختاري طاهره مختاري صنایع دستی (بافت)زرباف 6 ir.

معدنشهید  حسن اکبري7
انجمن صنفی شرکتهاي 

مهندسی آتش کاري
1397مهدي فقیهی

شهرك صنعتی ایوانکی- مرکزارتقاء مهارت فنی و 

حرفه اي
345836809122591570fam @gmail com6252 .

فناوري اطالعات مالی بازرگانی عصردانش 8
مریم مستخدمی.رضا 

مستخدمی
1384مریم مستخدمی

گرمسار.خیابان مخابرات (شهید رجایی )-مجتمع 

دکترعاشوري
342253539124312467asredaneshtvto@chmail ir.

1391وحیده اشتريوحیده اشتريصنایع غذاییگل گندم9
ایوانکی- خیابان انقالب اصلی-جنب بانک 

کشاورزي
58497299196689201golegandomtvto@chmail ir.

342279949372697278golriztvto@chmailگرمسار خ فیاض بخش پ 137132جمیله محسنیزهرا ایجی مراقبت زیبایی گلریز 10 ir.

1387مرضیه میرآخوريمنتهی میرآخوريصنایع غذایی مرجان 11
گرمسار.خیابان شهید منتظري-نبش کوچه شهید 

علیرضاحیدري-مجتمع زمرد-طبقه 5-واحد26
9191323498marjantvto@chmail ir.

1394زهراایجیزهرا ایجیمراقبت زیباییمریم12
گرمسار-خیابان سپاه-خیابان جانبازان غربی-پالك 

179
342078259372697278z igitvto@chmail ir. .

345433409125321172mahdiehtvto@chmailارادان کوچه دادگستري1385طاهره نوروزيطاهره نوروزي مراقبت زیبایی مهدیه 13 ir.

9369395332meraratvto@chmailگرمسار-خیابان شیالت-داخل پاساژ مریمی1392مریم مهرآئینمینا مهرآئینمراقبت زیباییمهرآرا14 ir.

9196704977mikhaktvto@chmailگرمسار-خیابان مبارزان-کوچه ششم شرقی1360مهرخ کرد افشارمهرخ کرد افشارطراحی دوختمیخک 15 ir.

نوین صنعت16
فناوري اطالعات-مالی بازرگانی-

خدمات آموزشی-گردشگري
1396معصومه نجارمعصومه نجار

آرادان-روستاي داورآباد-میدان چهارصددستگاه-

ساختمانهاي جهاد کشاورزي-ساختمان38
345429269196675376novinsanattvto@chmail ir.

1397احسان حسمیشاهپور حسنیبرقهماي دانش17

جاده سمنان - ایوانکی -ورودي اول -جلوتر از 

پمپ بنزین - سالن چند منظوره شهرداري - 

طبقه اول

9116195804homayedanesh @gmail com327 .

نام مؤسسنام مدیر

اطالعات آموزشگاههاي آزاد شهرستان گرمسار

سال تأسیس

خوهران-برادران

جنسیتوضعیت فعالیت

نشانی

تلفن تماس

آدرس پست الکترونیک

ف
رشته /رشته هاآموزشگاهردی
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ظوره
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همراهثابت

9122313082stvtoدرجزین -میدان مادر-رسالت 21-پالك 1389512مینو(زهرا)حافظیمینو(زهرا)حافظیمراقبت و زیباییالماس12 mh almas @chmail ir. . 2 .

1387گل بی بی صاقیانگل بی بی صاقیانمراقبت وزیبائی بیتا2
مهدیشهر-خیابان امام –کوچه بانک تجارت-

روبروي پاساژهادي
236212249123314020stvto mh bita@chmail ir. . .

1387فرزانه تبیانیانشهربانو تیرانیطراحی ودوخت ترنم باران3
مهدیشهربلوارعشایر جنب مدرسه راه زینب 

ساختمان ترانی طبقه 3
9123319426stvto mh taranombaran@chmail ir. . .

336296719192313467wwwمیدان امام رضا-طبقه سوم کاچیال-واحد13954زهرا صفائیانمعصومه امداديصنایع پوشاكستایش4 z safaean@chmail ir. . .

1383لیدوش گل هاشملیدوش گلهاشممراقبت وزیبائی شقایق5
مهدیشر . خیابان امام . روبروي بانک توسعه و 

تعاون . سراي حاج قلی نورانی پالك 61
336275149192761190stvto mh shaghayegh@chmail ir. . .

1383خیرالنسا صمدیانخیرالنسا صمدیانمراقبت وزیبائی مهتاب6
مهدي شهر-حسینیه اعظم-خیابان امام حسین-

جنب لبنیات پاژنگ
236161469124316815stvto mh mahtab@chmail ir. . .

7
هنر معماري ایران 

زمین

عمران-صنایع دستی 

(چوب،فلز،سفال،چاپ،شیشه،سنگ،چ

رم)

336206969125319488مهدي شهر خیابان 17 شهریور پالك 139610ابوالفضل دانایی فردابوالفضل دانایی فرد

1397زینب ذوالفقاري عربمعصومه امداديفناوري اطالعات-مالی بازرگانیفراتک8
میدان امام-خیابان امام-جنب اداره مخابرات 

مهدیشهر
336298149306490314

اطالعات آموزشگاههاي آزاد شهرستان مهدیشهر

آدرس پست الکترونیک نشانی

تلفن تماس

ف
نام مؤسسنام مدیررشته /رشته هاآموزشگاهردی

سال تأسیس

خوهران-برادران

جنسیتوضعیت فعالیت
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87سکینه ابراهیمانسکینه ابراهیمیانمراقبت و زیبایی آبنوس1
خ شهیدبهشتی-خ زینبیه-جنب درمانگاه قمر 

بنی هاشم
352401289126311641stvto d abnus@chmail ir. . .

352460289124314936stvtoدامغان -محله نو-جنب شیرینی سراي قصر عسل87اکرم باستیالهه عاشوريفناوري اطالعات تابش2 d tabeshrayan@chmail ir. . .

35261831خیابان زینبیه-کوچه شهید قوسی-پالك139613رضوان بادپامریم واهی وشمراقبت زیباییرضوانه3

87معصومه خسرويمعصومه خسرويطراحی دوخت سماء4
شهرك گلستان - خیابان گل نیلوفر فرعی 14 

پالك 8
352392859127314002stvto d sama@chmail ir. . .

77سیمین شیرازیانسیمین شیرازیانطراحی دوخت شمس5
خیابان 22 بهمن-ضلع شمل شرقی مبدان 22 

بهمن-جمب سوپر بهمن
9127326840stvto d shams@chmail ir. . .

86منصوره مکریمیمنصوره مکریمی مراقبت و زیبایی غزال6
شهرك بوستان بعداز چهار راه شبکه بهداشت  - 

ساختمان خراسانی
352413479338061887stvto d ghazal@chmail ir. . .

352434239122317045fereshtegan@chmailخیابان شاهچراغی-خیابان ابوریحان-پالك 139427فرشته عبداله زادهفرشته عبداله زادهصنایع غذایی-خدمات تغذیه ايفرشتگان7 ir.

352536369125476239nik@chmailبلوارشمالی-خیابان روحانی-پالك 139431لیالصفريلیال صفريمراقبت زیباییفرشتگان نیک8 ir.

352626689127323592stvtoپشت شهرداري-جنب اداره اوقاف-کوچه اول57ناهید وکیلیناهید وکیلیطراحی دوخت فروغ9 d forugh@chmail ir. . .

کدبانو10
هنرهاي تجسمی-صنایع غذایی-

خدمات تغذیه اي
1392صدیقه غنی ئیصدیقه غنی ئی

خیابان شهید بهشتی-خیابان بن بست فرخنده -

درب 4-سمت چپ-پالك 41
352522789126311796azad kadbanoo.

1395سمانه شیرازي رومنانمیترا قادري برمیمراقبت زیباییکژال11
شهرك گلستان-خیابان یاس شمالی-کوچه شب 

بو-پالك1
352237039382161191Kajall @chmail ir191 .

81اعظم فرج زادهاعظم فرج زادهمراقبت و زیبایی/ صنایع دستیگل بانو12
بلوار شمالی خیابان آیت اهللا نوري - خیابان 12 

فروردین
352371909126311796stvto d golbanu@chmail ir. . .

لوتوس سفید13
صنایع پوشام - صنایع دستی(دوخت 

سنتی)
1397مهناز نیک فرمریم شادکام 

خیابان ورزش نرسیده به میدان ورزش روب روي 

شهربازي پالك 3
35242094mahmood babaei @gmail com. 68 .

87فاطمه امیرماهانیفاطمه امیرماهانیطراحی دوخت ماهان14
شهرك بوستان -خیابان اقبال الهوري-شمس 

تبریزي-فرعی 1پالك 6
352304299124312206stvto d mahan@chmail ir. . .

769128315752stvtoزهرا ربیعیزهرا ربیعیمراقبت و زیبایی ماهنوش15 d mahnush@chmail ir. . .

جنسیت

آدرس پست الکترونیکنشانی

اطالعات آموزشگاههاي آزاد شهرستان دامغان

تلفن تماس

ف
نام مؤسسنام مدیررشته /رشته هاآموزشگاهردی

سال تأسیس

خوهران-برادران

وضعیت فعالیت



352344409191329873stvtoبلوار شمالی.جنب برج کیمیا.پ878فاطمه مزینانیفاطمه مزینانیطراحی دوخت مهر16 d mehr@chmail ir. . .

86سوسن رضاییسوسن رضایی آرایش و پیرایش مهشید17
ابتداي باغ عالمی-مقابل مشاور امالك بعثت-

بلوارآزادي-خیابان آیت اله نوري-پالك 18
352481949192317324stvto d mahshid@chmail ir. . .

فناوري اطالعات -امورمالی وبازرگانیهماپرداز18
محمد رضا باباخانیان-اکرم 

حیدرآبادي
83محمد رضا باباخانیان 

ابتداي بلوار پیروزي-طبقه فوقانی داروخانه دکتر 

حیدر نژاد
352428799125322924stvto d homapardaz@chmail ir. . .



ل
فعا

ل
غیرفعا

ی
ص

خ
مر

ن
ز

مرد

ظوره
دومن

فکسهمراهثابت

326367719198833266میامی سوداغلن- خیابان امام خمینی1394ام کلثوم بیاتام کلثوم بیاتمراقبت و زیباییآي پارا1

326220109197433518stvtoمیامی-0خیابان امام رضا-مجتمع تجاري مقدم1393فاطمه صادقیفتانه آقاییصنایع دستی (بافت)پازیریک سرحد2 m pazirik@chmail ir. . .

326239399123737003stvtoمیامی-میدان امام رضا-روبروئی بانک صادرات1393تهمینه عباسیتهمینه عباسیامورمالی بازرگانی-فناوري اطالعاتچرتکه3 m chortkeh@chmail ir. . .

هنرماندگار4

صنایع دستی (بافت)-هنر تجسمی-

صنایع دستی (دوخت سنتی)-صنایع 

دستی (فرش)-صنایع چرم ، پوست 

،خز

1394صنایع دستی هنر ماندگارزینب صائمی
میامی-0خیابان امام رضا-جنب صندوق قرض 

الحسنه
9195460705stvto m mandegar@chmail ir. . .

1379ربابه شکاريفاطمه شکاريمراقبت و زیباییونوس5
شهرك امام-بیست متري اداره راه(خیابان شهید 

باهنر)
6222393919738273stvto m venus@chmail ir. . .

نام مؤسس
سال تأسیس

خوهران-برادران

جنسیتوضعیت فعالیت

اطالعات آموزشگاههاي آزاد شهرستان میامی

آدرس پست الکترونیکنشانی

تلفن تماس

ف
نام مدیررشته /رشته هاآموزشگاهردی


