
 پايگاه هاي انتخاب رشته كنكور سراسري  وزارت آموزش و پرورش

 تلفن اداره مشاوره استان نام شهرهاي داراي پايگاه هاي انتخاب رشته كنكور استان رديف

1 
آذربايجان 

 شرقي

بناب  –ملكان  –ميانه  –اهر  –سراب  –مرند  –مراغه  -عجبشير –(  اسكو 1،2،3،4،5تبريز) ناحيه

 خواجه مهربان -ورزقان -خاروانا -آذرشهر -صوفيان -جلفا -هشترود -کليبر -خسروشهر –
4135557256 

2 
آذربايجان 

 غربي

-چالدران–تكاب -پيرانشهر -پلدشت–بوکان  -اشنويه -انزل - 2و  1اروميه : اداره کل،  ناحيه  

مهاباد -ماکو -کشاورز-دژشاهين  -شوط -سلماس-سردشت-سردشت–سيلوانا -خوی–چايپاره 

 نقده-مياندوآب -مرحمت آباد -

4432250935 

 اردبيل 3

 -مرکز مشاوره و خدمات روان شناختي دانش آموزی-( 1،2اردبيل ) ناحيه 

پژوهشسرای دانش آموزی مديريت آموزش و پرورش  -مشگين شهر-پژوهش سرای دکتر حسابي

آموزشگاه شهريور مديريت آموزش و 17-نميندبستان پرورش مديريت آموزش و پرورش -گرمي

 پارس آباد -پرورش بيله سوا ر خلخال

4533521487 

 اصفهان 4

- بوئين مياندشت- -برخوار -بادرود -اردستان -آران وبيدگل  ( 6، 1،2،3،4،5ناحيه اصفهان )

زرين -خور-خوانسار  -خميني شهر-چادگان-هرند-عليا جرقويه-)محمدآباد(-تيران-پيربكران

 -گلپايگان-کوهپايه-کاشان-فالورجان-فريدونشهر-شاهين شهر-سميرم-شهر

 مبارکه  -نجف آباد–ميمه  -مهردشت 

3132672616 

 02632563224 مرکز مشاوره رازی استان  -اشتهارد -نظرآباد -ساوجبالغ (4و  2،3، 1کرج ) ناحيه  البرز 5

 8433342274 مرکز مشاوره استان ( ايالم ) –مهران  –دهلران  –دره شهر  –چردوال  –ايوان  -آبدانان -ايالم  ايالم 6

 بوشهر 7
-خارک-جم-تنگستان-بوشهر-ريگ بندر-بردخون-آبپخش-روانشناختي و مشاوره مرکز

 گناوه-کنگان-کاکي-عسلويه-شبانكاره-سعدآباد-ديلم-دلوار-دشتي-دشتستان
7733333498 

8 
چهار محال و 

 بختياری

شهر کرد  مرکز مشاوره(-شهر کرد )ناحيه يک -فالرد –بروجن  -مرکز مشاوره استان -شهر کرد 

( اردل)مرکز مشاوره( فارسان)مرکز -بن) مرکز مشاوره -مرکز مشاوره-( لردگان 2) ناحيه 

 بلداجي)مرکز مشاوره( -مشاوره(

3832229511 

 5632441732 داننهبن-قاين-طبس-سربيشه-سرايان-زيرکوه-دستگردان-درميان-خوسف-بيرجند-بشرويه خراسان جنوبي 9

 خراسان رضوی 10

-بجستان-باخرز-احمدآباد(-7ناحيه– -6ناحيه– -3ناحيه-2ناحيه  -مشهد ) ناحيه يک

-داورزن-خواف-جوين-رخجلگه -جغتای-تربت حيدريه-فيروزه-تبادکان-تايباد-بردسكن

-فريمان-طرقبه شانديز-صالح آباد-سرواليت-سرخس-سبزوار-زاوه-رضويه-رشتخوار-درگز

 نيشابور-ميان جلگه-مه والت-گناباد-کوهسرخ-کالت-کدکن-کاشمر-قوچان

05132235643 

 5832238764 آباد صفي و بام-فاروج-جرگالن و راز-جاجرم-گرمه-سملقان و مانه-شيروان-شيروان-اسفراين خراسان شمالي 11

 خوزستان 12

-2ناحيه-1اهواز) ناحيه-انديمشک-انديكا-اميديه-الوارگرمسيری-اروندکنار-آغاجاری-آبادان

-حميديه-بهبهان-خميني بندرامام-بستان-باوی-باغملک-ايذه-( 4اهواز ناحيه-3ناحيه

-شاوور-شادگان-سوسنگرد-سردشت-زيدون-رامهرمز-رامشير-دهدز-دزفول-خرمشهر

-هفتكل-مسجدسليمان-ماهشهر-اللي-گتوند-کارون-عشاير-صيدون-شوشتر-شوش

 اهواز اداره کل آ.پ-هويزه-هنديجان

6133332308 

 جانزن 13
 -سجاسرود-بزينه رود-افشار-ماهنشان-سلطانيه-طارم-ايجرود-خدابنده-خرمدره-ابهر

 مرکز مشاوره اداره کل-زنجانرود-(2و 1)ناحيه  زنجان-انگوران
2433133258 

 سمنان 14

 امير آباد-ميامي -بسطام-مهديشهر-گرمسار-دامغان-شاهرود-سمنان

 آرادان-بيارجمند-سرخه

 
 

2333324077 
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15 
سيستان و 

 بلوچستان

 چابهار-سراوان–( ، 2ناحيه  ،1زاهدان )ناحيه  -مرکز مشاوره-زاهدان 

 زاهدان-زابل-دلگان-سرباز-ايرانشهر-خاش-دشتياری-زهک-سيب سوران-مهرستان-فنوج
5433439759 

 6-66956453 شهر تهران  19تا 1منطقه  شهر تهران 16

17 
شهرستان های 

 تهراناستان 

ری  -رودهن –رباط کريم  –چهاردانگه  -پيشوا –پرديس  –پاکدشت  -2و  1بهارستان  –اسالمشهر 

 ورامين  –مالرد  -کهريزک -قرچک –فيروزکوه  –فشافويه  –شهريار  –شهر قدس  – 2و  1
55051360 

 فارس 18

  استهبان- ارسنجان-( 4 ،2،3، 1ناحيه شيراز (-سرخي-کوهمره-ارژن

-بيضا– بيرم- بوانات- باالده- بابامنيرماهورميالتي- طشک آباده- آباده-اوز-اقليد– اشكنان

 دشمن- درودزن- داراب- خنج-خفر- وکمارج خشت-بيد خرم- خرامه- جهرم- جويم-پاسارگاد

- بالغ وقره ششده- سروستان- سرچهان- سده- سپيدان- دشت زرين- زرقان- رستم- زياری

- قيروکارزين- قايميه-فيروزآباد-فسا– فرگ-فراشبند– عالمرودشت فارس عشايری- کوه شيب

-مشهدمرغاب– مرودشت-المرد– الرستان-دار گله- گراش- کوهمره-کوار-کامفيروز– کازرون

 ميمند-مهر– ممسني-قادرآباد

7132330113 

 قزوين 19
 اسفرورين-شال-بوئين زهرا-تاکستان-البرز–دو (  قزوين ) ناحيه يک ،

 آبيک-ضياء آباد
2833363507 

 2532917010 مرکز مشاوره  -(   1،2،3،4ناحيه قم ) قم 20

 کرمان 21

 فارياب-عنبرآباد–عشايری -زرند-راين-راور-بردسير-بافت–سيرجان 

 کرمان-ماهان-نوق-منوجان-گلباف-کهنوج-کشكوئيه-قلعه گنج-فهرج

 -( 2ناحيه  ، 1ناحيه )کرمان -انار–جيرفت -چترود -رفسنجان -شهربابک-مرکز مشاوره راه نو

 شهداد-رودبار-بم-ريگان-کوهبنان-نرماشير-ارزوئيه

3432233159 

 کرمانشاه 22
 -سنقر -روانسر -جوانرود -ثالث -پاوه -اسالم آباد غرب -( 2،3، 1ناحيه کرمانشاه ) -اداره کل 

 -گيالنغرب  -سرپل ذهاب -صحنه -هرسين -کنگاور
8338251373 

23 
و کهگيلويه 

 بوير احمد

عشاير -ديشموک -چاروسا -دنا -بهمئي -لنده -چرام–باشت -دهدشت -گچساران -بوير احمد 

 مرکز مشاوره استان -لوداب -مارگون–

7433225699 

 کردستان 24
-بيجار-مريوان-(2،ناحيه1سنندج)ناحيه-دهگالن-سقز-کامياران-بانه-سروآباد-ديواندره-قروه

 اداره کل

8733129890 

 گلستان 25
-گرگان-گاليكش-کالله-کردکوی-علي آباد-راميان-بندرگز-بندر ترکمن-آق قال-آزادشهر

 مينودشت-مراوه تپه-گنبد کاووس-گميشان
1732621390 

 گيالن 26

-چابكسر-تولمات-تالش-بندر انزلي-املش–اطاقور -آستانه اشرفيه -( آستارا 2، 1ناحيه رشت )

-رودسر-رودبنه-رودبار-رضوانشهر-رحيم آباد-آبادرحمت -ديلمان-خمام-خشكبيجار-حويق 

-بندر کياشهر-کومله  -کوچصفهان-کالچای-فومن-عمارلو-صومعه سرا-شفت–سياهكل -سنگر

 مرکز مشاوره اداره کل-ناحيه يک رشت-ماسال -لنگرود-لشت نشاء-الهيجان

1333332859 

 لرستان 27
-نورآباد-ازنا-دورود-اليگودرز-بروجرد–(  2 ،1خرم آباد ) ناحيه  -مرکز روانشناختي استان

 سيال خور-معموالن-پلدختر–طرحان -رومشگان -الشتر-اشترينان-پاپي–کوهدشت 
6633402620 

 رانمازند 28

-ارجويب-تنكابن-بهشهر-بندپي غربي-بندپي شرقي-بابلسر-بابل-( آمل2و  1ساری ) ناحيه 

-نور-نكا-محمودآباد-کالردشت-قائمشهر-فريدونكنار-آباد عباس-رامسر-چمستان-چالوس

 تبرستان مشاوره مرکز -نوشهر

 

1133314128 



 تلفن اداره مشاوره استان نام شهرهاي داراي پايگاه هاي انتخاب رشته كنكور استان رديف

 مرکزی 29

 -اداره آموزش و پرورش  تفرش-خمين -ساوه-انصر -( 2و 1اداره آموزش و پرورش)  ناحيه 

اداره آموزش و پرورش -اداره آموزش و پرورش سربند-دليجان -خانواده مهر محالت-خنداب

 زرنديه

پايگاه -و الزهراءغرق آباد-اداره آموزش و پرورش فاطميه نوبران-اداره آموزش و پرورش فراهان30

 -مرکز مشاوره پيوند شازند-الزهراء آشتيان

 پزوهش سرای دانش آموزی شهيد طاهر نيا کميجان

 مرکز مشاوره اداره کل آموزش و پرورش

8633134727 

 هرمزگان 30
ناحيه يک -قشم-بندر خمير-حاجي آباد-جاسک–بستک -بشاگرد-فين-پارسيان-کيش

-هرمز-بندرلنگه-شيبكوه-جناح-رودخانه-ناحيه دو بندرعباس-سيريک-رودان-بندرعباس

  -شهاب-سندرک-اداره کل آموزش و پرورش ميناب

7633354911 

 همدان 31
-جوکار  -تويسرکان -مرکزمشاوره–( اسدآباد،خيابان صاحب الزمان غربي 2و  1ناحيه همدان )

-اللجين-گل تپه -کبودراهنگ -قهاوند -قلقلرود-درگزين -فامنين -سردرود -سامن-رزن-خزل

  مرکز مشاوره) همدان (-مرکزمشاور خانواده)همدان ( -نهاوند-مالير 

8138278078 

 يزد 32
اداره -بافق-نير-ميبد-مهريز-خاتم-تفت-بهاباد-اشكذر-اردکان-( ابرکوه2و  1ناحيه يزد) 

 مروست-زارچ-کالداره استثنايي
3537240344 

 

 


