
 

 

 

 

 آذربايجان شرقي استان – 1398مشخصات پايگاه هاي انتخاب رشته كنكور سراسري سال 

 ناحیه/منطقه ردیف
تعداد پایگاههای 

 انتخاب رشته
 تلفن-آدرس 

 34393181نصف راه روبروی سیلو  1 3ناحیه  1

 5ناحیه  2
 35563777پسرانه شهید قاضی طباطبایی،  1

 طمیهپل قاری، دانشسرا، دخترانه فا 1

 33222181مدرسه حضرت علی اصغر، اسکو،  1 اسکو 3

 37623793دبیرستان صدیقه کبری،  1 عجبشیر 4

 مراغه 5
 3229770پسرانه نمونه آزادگان،  1

 37229199دبیرستان سینا،  1

 42242076دبیرستان فرزانگان، روبروی بهزیستی،  1 مرند 6

 43239945هسته مشاوره،  1 سراب 7

 09143265767دبیرستان نواب صفوی،  1 اهر 8

 میانه 9
 52222888پسرانه عالمه امینی،  1

 52224224دبیرستان شاهد طاهره انصاری،  1

 35558031دبیرستان فردوسی،  1 2ناحیه  10

 37843235کانون فرهنگی شهید ایران زاده،  1 ملکان 11

 بناب 12
 آبان 13کانون  1

 مرکز مشاوره 1

 33362549نمونه مسافری،  1 4یه ناح 13

 1ناحیه  14
 35249722والفجر،  1

 33308620انقالب اسالمی،  1

 32441352اداره آموزش و پرورش،  1 خسروشهر 15

 44444090کانون فرهنگی، هنری کوثر،  1 کلیبر 16

 52622531مدرسه ابتدایی سمیه،  1 هشترود 17

 42042015هادیشهر،  دبیرستان زینبیه واقع در 1 جلفا 18

 42522535دبیرستان ابراهیم دریانی،  1 صوفیان 19

 34229988هسته مشاوره،  1 آذرشهر 20

 44522062خاروانا خ امام خمینی دبیرستان کوثر  1 خاروانا 21

 44552028دبیرستان شهید رجایی،  1 ورزقان 22

 43452644خواجه و آرباطان،  1 خواجه 23

 43124651ره آموزش و پرورش، ادا 1 مهربان 24



 استان آذربايجان غربي - 1398مشخصات پايگاه هاي انتخاب رشته كنكور سراسري سال 

 ناحیه/منطقه ردیف
تعداد پایگاههای 

 انتخاب رشته
 تلفن-آدرس -ناحیه/منطقه 

1 
 اداره کل

 
1 

ره و خدمات درمانگاه فرهنگیان)امام سجاد(، طبقه دوم ،مرکز مشاو -خیابان کاشانی

 33481984روانشناختی اداره کل آموزش و پرورش

2 

 1ناحیه 

1 

 دبیرستان دوره دوم -جنب خیابان مدیریت   -خیابان مافی ، بلوار شهید دستغیب -

 1فرزانگان 

     32344143- 32361888 -32356200شماره تلفن  :   

 32257758دبیرستان زهرا)س(  –پله  9میدان  –عسگرخان  1 ناحیه  3

4 
 انزل

1 
 

   33323313دبیرستان شهید صمد قنبری  - 2خیابان ساحلی  -قوشچی 

5 
 اشنویه

    44630448هنرستان دخترانه شرف  -کوچه بابایی -بلوارانقالب 1 

6 
 بوکان 

 1 
ه مدرس -جنب شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان  -روبروی مخابرات  -خیابان انقالب

 04446245414:فننمونه دولتی حضرت فاطمه تل

7 
 پلدشت

34282390مدرسه حضرت زینب )س(  -خیابان شهید صیاد شیرازی -بلوار بسیج 1   

8 
 پیرانشهر 

 44224664تلفن   -خیابان جمهوری اسالمی شرقی -دبیرستان شاهد پسران 1 

9 
 تکاب 

 
1 

مرکز مشاوره -مدرسه محمدیه  -جنب اداره آموزش و پرورش -خیابان انقالب

45536061 

10 
 چالدران

 1 
هسته مشاوره  -و پرورشمدیریت آموزش  -شهریور 17 خیابان -میدان معلم

34267428 

11 
 چایپاره 

 36720422اداره آموزش و  پرورش   -خیابان شهید رجایی 1 

12 
 خوی

 1 
روبروی اورژانس دبیرستان نمونه دولتی شهدای فرهنگی       -بلوار ولیعصر

36257722-36241536                                                              

13 
 سیلوانا 

 32428464-شبانه روزی امام )ره( 1 

 

14 

 سردشت

 04444320707 -کوچه بیمه تامین اجتماعی سابق  -پسرانه:فلکه شیخ موالنا 1 

  1 سردشت

 آموزشگاه کوثر -دخترانه:فلکه صالح الدین ایوبی

 44325497تلفن : 

15 
 سلماس

 1 
 مدرسه احمدزاده-خیابان امام/جنب درمانگاه فجر

 35253155-35220501تلفن: 

16 
 شوط 

 04434273452 -کانون راضیه خواهران 1 

17 
 شاهین دژ

 2 
مرکز مشاوره و خدمات روان -روبروی اداره  تأمین اجتماعی  - خیابان شهید اکبری 

 04446322501شناختی دانش آموزان 

 46364994اداره آموزش وپرورش  -خیابان معلم-برادران 1 کشاورز 



18  
 46364074دی 9روبروی سالن ورزشی  -خیابان تختی -خواهران 1

19 
 ماکو 

 
 34223154جنب فروشگاه فرهنگیان ماکو  -خیابان امام  1

20 
 مهاباد 

 1 
کان حسن زاده، روبروی ساختمان پزش آزادی،خیابان صالح الدین ایوبی غربی، چهارراه

04442235618 

21 
 مرحمت آباد 

 45322876-پژوهش سرای سراج  -چهاربرج  1 

22 
 میاندوآب 

 45224720  دبیرستان حضرت فاطمه زهرا )س( -خیابان طالقانی 1 

23 
 نقده

 
 35622767فلکه فرمانداری   1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اصفهان ستانا – 1398مشخصات پايگاه هاي انتخاب رشته كنكور سراسري سال 

 ناحیه/منطقه ردیف
 تعداد پایگاههای 

 تلفن -آدرس انتخاب رشته

1 
نوبت به  2یک پایگاه در  -اصفهان

 تفکیک دختر و پسر
 32351150پژوهشسرای صائب –خ صائب  -تقاطع خ صائب و خ عباس آباد

2 
نوبت به  2یک پایگاه در  1 اصفهان

 تفکیک دختر و پسر

یف النسب روبروی ورزشگاه شهید نصر مرکز مشاوره  دانش آموزی کوی شر -خیابان بزرگمهر-

32674328 

3 
نوبت به  2یک پایگاه در  اصفهان

 تفکیک دختر و پسر

 33613770خ شیخ صدوق شمالی

 

4 
نوبت به  2یک پایگاه در  اصفهان 

 تفکیک دختر و پسر
 32293153 -مرکز مشاوره –ساختمان چمران  –چهارراه عسگریه  –خیابان سروش 

5 

 اصفهان

2 

 34414308 -جنب دبستان اندرزگو -(62پل چمران= کوچه آزادی ) -خیابان کاوه

 33376636 -جنب دبیرستان حافظ  -کوچه شهبازی  –میدان جمهوری 

6 

 آران وبیدگل 

نوبت به  2یک پایگاه در 

 تفکیک دختر و پسر

 54722728-روزهای فرد ،اوره نور مرکز مش ،روبروی کانون شهید عربیان  ،خرداد  15میدان 

– 54735566 

 -روزهای زوج ،مرکز مشاوره نور  ،روبروی کانون شهید عربیان  ،خرداد  15میدان 

54722728 – 54735566 

7 
نوبت به  2یک پایگاه در  اردستان

 تفکیک دختر و پسر

ریت آموزش و مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی دانش آموزی امید )مدی -سه راه هالل احمر

 54246004تلفن:  -پرورش(

8 
نوبت به  2یک پایگاه در  بادرود

 تفکیک دختر و پسر
 54343046 -خیابان امام خمینی )ره( اداره آموزش و پرورش 

9 

 

 52502253طبقه فوقانی شرکت تعاونی فرهنگیان  1

10 
دولت آباد 

 برخوار
 نوبت به 2یک پایگاه در 

روبروی دبیرستان  نمونه دولتی  –کوچه بوستان  –ابان مطهری خی -خیابان امام رضا )ع( –

 03145821595سعدی 

 03146484315خیابان شهرداری = – 1 ورزنه 11

12 
بوئین 

 میاندشت  
 57522270بلوار امام حسن )ع( دبیرستان عدل  1

13 
نوبت به  2یک پایگاه در  پیربکران

 تفکیک دختر و پسر
 ره برق مرکز مشاوره اداره آ. پ پیربکران نوبت عصرخیابان شهید بهشتی کوی ادا

 بلوار بسیج. آموزشگاه حاج محمد بهنیا یک پایگاه  تیران  14

 03146653203ساختمان گروههای آموزشی   –بلوار امام خمینی  1 محمدآباد 15

  03146533640اداره آموزش و پرورش  1 جرقویه علیا 16

17 
 هرند

2 
  46402330آموزشگاه شهید دژدار هرند تلفن:-تان شهید صفارجنب دبیرس-بهمن22خ 

 



دبیرستان دخترانه زینب کبری اسالم آباد -روستای امامزاده عبدالعزیز-بخش جلگه 

 46500622تلفن:

18 
 چادگان

2 
 03157726743 عابدی دکتر پژوهشسرای فجر دهه خیابان

 03157724866 .حسین امام داروخانه فوقانی طبقه-قدس خیابان

19 
 خمینی شهر

1 
 

33625059- 33625049 

 57776000مدیریت آموزش و پرورش خوانسار   یک پایگاه خوانسار   20

21 
 خور

2 
 46322267دبیرستان شبانه روزی شهدا -

  46322510دبیرستان عصمت 

 آقای حجازی فرد09139210456-مرکز رفاهی معلمان–شهید بهشتی –فلکه شهید موسوی  1  22

23 

 رین شهر،ز

2 

 03152238885،03152235450خیابان حافظ،دبیرستان حافظ،تلفن: 

 خیابان شریعتی،طبقه دوم تعاونی مصرف فرهنگیان،تلفن

 03152231412،03152230118تماس 

24 
 سمیرم

2 
 59665720شماره-مدرسه شهید اسکندری-فلسطین-خ

 59662460خ شهید باهنر مدرسه خیام شماره 

25 
 شاهین شهر

 روبروی مدیریت آموزش وپرورش شهرستان شاهین شهر-وار امام خمینی)ره(بل 1

26 
نوبت به  2یک پایگاه در  

 تفکیک دختر و پسر
 53226060-خیابان شهید بهشتی دبیرستان شهید رجایی 

 کانون شهید بهشتی دو پایگاه به تفکیک  27

 فریدونشهر 1 فریدونشهر 28

 37424842شماره تلفن  -شهید بهشتی مرکز مشاوره امید خیابان شریعتی کوی 1 فالورجان 29

30 
 

2 
 پسران 52626296دبیرستان نمونه دولتی سپاهان 

 دختران 52624507دبیرستان نمونه دولتی ابرار 

31 
نوبت به  2یک پایگاه در  کاشان

 تفکیک دختر و پسر

 وبت صبح و عصرن-مرکزمشاوره آموزش وپرورش-انتهای کوچه چهل جریب-خیابان شهیدرجایی

55442876-55470013-55460013 

32 
 کوهپایه

 03146691147 -خ شهید بهشتی  - 1

33 
 گلپایگان

2 
 دبیرستان پسرانه  امام خمینی)ره

 دبیرستان دخترانه  شاهد مهند وکیلی

 جنب ادره آموزش و پرورش -بلوار شریعتی 1 -مبارکه 34

35 
نوبت به  2یک پایگاه در  مهر دشت

 دختر و پسرتفکیک 
 مهر دشت

 دبیرستان فاطمه زهرا)س( -خیابان حافظ -میمه 1 -میمه 36

 46257013-مرکز مشاوره خانواده پیوند –کوچه حضرتسجاد )ع( -خیابان امام خمینی )ره( 1  37

 خ امام بعد از چهارراه شهرداری کوی شهید حبیب منتظری مرکز مشاوره دانش 1 نجف آباد 38

 کانون شهید مطهری)دبیرستان آزادگان-لممیدان مع 1  39



 

 

 البرز استان – 1398مشخصات پايگاه هاي انتخاب رشته كنكور سراسري سال 
 شماره تماس آدرس نواحی برگزاری پایگاه انتخاب رشته  ردیف

جنب فروشگاه  –چهارراه طالقانی  ناحیه یک  1

مرکز مشاوره ناحیه یک  –فرهنگیان 

 آموزش و پرورش

02632253135 

هسته مشاوره ناحیه  -میدان استاندارد ناحیه دو 2

 دو آموزش و پرورش

02632827063 

متری  20-خ مطهری –میدان آزادگان  ناحیه سه 3

مرکز -ساختمان نگین البرز  -هفتم 

 آموزش و پرورش 3مشاوره ناحیه 

02632547367 

بلوار شهید محمدی  –متری گلشهر  45 ناحیه چهار 4

اوره ناحیه چهار آموزش و مرکز مش –

 پرورش

02634584258 

 

جنب  –بلوار امام خمینی  -هشتگرد منطقه ساوجبالغ  5

مرکز مشاوره  -اداره آموزش و پرورش

 رازی

02644224620 

خ شهدای شمالی جنب مدرسه  -نظرآباد منطقه نظرآباد 6

 10روبروی پلیس +  –رنجبرپور 

026345358777 

 02637723139 آموزش و پرورش اشتهارد اداره منطقه اشتهارد 7

 02634428022 جنب کانون رشد –ابتدای بلوار ماهان  مرکز مشاوره رازی استان 8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ايالم استان – 1398مشخصات پايگاه هاي انتخاب رشته كنكور سراسري سال 

 تلفن –آدرس 

تعداد پایگاه های انتخاب 

 رشته

 ردیف شهرستان منطقه

 1 آبدانان 1 ام خمینی)ره(کانون شهید بهشتیام-خ

 2 ایالم 1 08433380975شهریور 17مدرسه -ایت اهلل طالقانی -خ

 3 ایوان 1 دبستان شهیدفروزان رضایی-ایوان

 4 چرداول 1 08434224643ارشاد -خ

 دبیرستان زینب

08435227905 
 5 دره شهر 1

 -میدان بسیج جنب دبیرستان شاهد

33728740-084 
 6 دهلران 1

 7 مهران 1 کانون کوثر 2فاز 

 فرهنگیان درمانگاه فوقانی طبقه –میدان کشوری 

08433351748 
1 

ایالم )مرکز 

 مشاوره استان(
8 



 

 بوشهر استان – 1398مشخصات پايگاه هاي انتخاب رشته كنكور سراسري سال 
 

 شهرستان/منطقه ردیف
تعداد پایگاه های 

 ب رشتهانتخا
 تلفن پایگاه پایگاه آدرس 

مرکز مشاوره و  1

 روانشناختی

روبروی سالن کوثر طبقه دوم ساختمان  -خیابان معلم  1

 صندوق ذخیره فرهنگیان

07733322311 

 09177713547 غرب اداره آموزش و پرورش منطقه 1 آبپخش 2

 09179712594 اداره آموزش و پرورش منطقه 1 بردخون 3

 09179062805 اداره آموزش و پرورش منطقه 1 گبندر ری 4

 مرکز مشاوره مهر -میدان قدس -1 2 بوشهر 5

 مدیریت آموزش و پروررش -2

07733328684 

 09359162555 مدیریت آموزش و پروررش شهرستان 1 تنگستان 6

 09173722643 مرکز مشاوره شهرستان 1 جم 

 09175876391 اداره آموزش و پرورش منطقه 1 خارک 7

 مرکز مشاوره کوثر -خیابان فردوسی  -1 2 دشتستان 8

 مدیریت آموزش و پروررش شهرستان -2

07734244718 

 09172730996 مدیریت آموزش و پروررش شهرستان 1 دشتی 9

 09334907226 اداره آموزش و پرورش منطقه 1 دلوار 10

 09177758129 مدیریت آموزش و پروررش شهرستان 1 دیر 11

 09177733282 مدیریت آموزش و پروررش شهرستان 1 دیلم 12

 09177736726 اداره آموزش و پرورش منطقه 1 سعدآباد 13

 09177764405 اداره آموزش و پرورش منطقه 1 شبانکاره 14

 09176434090 اداره آموزش و پرورش منطقه 1 عسلویه 15

 09177739628 اداره آموزش و پرورش منطقه 1 کاکی 16

 07737226492 غرب مدیریت آموزش و پرورش -مرکز مشاوره هدایت 1 کنگان 17

 07733130716 مدیریت آموزش و پروررش شهرستان 1 گناوه 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شهر تهران -1398مشخصات پايگاه هاي انتخاب رشته كنكور سراسري سال 

 تلفن پایگاه انتخاب رشتهو آدرس  منطقه ردیف

1 

 

 ن شهید مطهریدبیرستا 1

 دبیرستان شهید بهشتی 1 2

 44228366پسران    فلکه دوم صادقیه اول اشرفی اصفهانی کوچه هالل تلفن0فرهنگ   2 3

 ابوریحان پسران 2 4

 88080482خیابان سیمای ایران تلفن 5فاز  -شهرك قدس

 پارك شاهین پسران آدرس شیخ فضل اهلل نوری خیابان سازمان آب روبروی -خاتم النبیین 2 5

44202514 

 دختران کوی نصر )گیشا خیابان هفدهم(–فرهنگ رضوان  2 6

88264774 

 کانون فرهنگی قدس 2 7

 میدان صنعت خیابان ایران زمین 

88088511 

 دبیرستان رهنما دخترانه 2 8

 88090718تلفن 6خیابان سیف پالك  2شهرك قدس فاز 

 مرکز مشاوره رازی 3 9

 دکتر محمود افشاردبیرستان  3 10

 دبیرستان ایثار 3 11

 77884219دبیرستان مفتح ) پسران (خیابان فرجام شرقی، خیابان سراج ، کوچه شهید بدیع الزمانی  4 12

– 77709020 

) نوبت صبح دخترانه (انتهای خیابان جشنواره ، خیابان شهید زارعی ، جنب  4مرکز مشاوره منطقه  4 13

 77124737مدرسه پارس 

) نوبت عصر پسرانه (انتهای خیابان جشنواره ، خیابان شهید زارعی ، جنب  4مرکز مشاوره منطقه  4 14

 77124737مدرسه پارس 

 غربی 198تربیت فلکه سوم تهران پارس خیابان  4 15

 غربی 198تربیت فلکه سوم تهران پارس خیابان  4 16

 هرابراهیمی شمالی مرکز مشاوره م _فردوس شرق  5 17

44088099 

 بهمن 22مدرسه دخترانه پرفسور حسابی باغ فیض خ  5 18

 مدرسه پسرانه بادامچی 5 19

 کوچه عسگری 20جنت اباد گلستان 

 مدرسه پسرانه توحید  20

 

 مدرسه دخترانه امام جعفر صادق )ع(  21

 فرخیابان انقالب، نرسیده به چهارراه ولیعصر، نبش خیابان شهید برادران مظ 6 22

 خ شهید قدوسی جنب اداره مخابرات شهید بهشتی دبیرستان نمونه دولتی یاس نبی 7 24

 دبیرستان دخترانه قدس 8 25

 خیابان سمنگان.باالتراز مسجد جامع



 77933727تلفن 

 دبیرستان پسرانه مالصدرا 8 26

 5خیابان دماوند.جنب کلینیک تخصصی قدس .خیابان نبی ییان.پالك 

77286949

 مرکز مشاوره رجا 8 27

 77942050-77942049 105و103خیابان تهران نو.بعد از پل خاقانی.بین بین خیابان 

 دبیرستان دخترانه شهید مهرنامی 8 28

 124.خیابان 109تهرانپارس.خیابان 

77864022 

 مرکز مشاوره دکتر هوشیار:خیابان آزادی روبروی دانشگاه شریف جنب مدرسه شهید بهشتی 9 29

66066116 

مرکز مشاوره امید : تهرانسر، بلوار الله ،خیابان قباد شمالی ،کوچه دوم شرقی، پشت پارك  9 30

 44537858نرگس جنب هنرستان پارس الکتریک  

 کانون فرهنگی تربیتی سلمان–خ سلمان فارسی –خ کمیل  10 31

 55771937تلفن :                        

55718190 

ساختمان  -10اداره آموزش وپرورش منطقه  –نبش خیابان شهید محمود عرب  –نک میدان بریا 10 32

 55149827تلفن :  –مرکز مشاوره منطقه  –پرورشی 

33 11 

 صبح: دختران

 

 55371200 -17میدان منیریه، خ ابوسعید، کوچه شهید ابهری، پالك 

34 11 

 عصر: پسران

 55371200 -17الك میدان منیریه، خ ابوسعید، کوچه شهید ابهری، پ

34 11 

 پسران

 دبیرستان شهید بهشتی، خ ولیعصر، باالتر از منیریه، خ اسدی منش

35 11 

 دختران

 1دبیرستان علویان، خ جمالزاده جنوبی، کوچه وزیری، پالك 

 20پالك  -ك ممتاز -خ جمهوری 12 36

33912713 

 تی شهید نواب صفویشهریور، خیابان گوته دبیرستان نمونه دول 17خیابان  12 37

 85خ ایران خ فیاض بخش پ  12 38

 دبیرستان رضوی

دبیرستان دخترانه  – کوچه جوان تاش -خیابان قادری  -شهریور17خیابان  -میدان شهدا  12 39

 33511008رفاه

 33945541میدان بهارستان ابتدای خیابان جمهوری  12 40

 77531973تلفن  12ناطقی اداره آموزش وپرورش منطقه خیابان شهید -پایگاه مرکزی میدان شهدا 12 41

 120جنب درمانگاه فرهنگیان پالك  –میدان امامت –چهارراه آیت  –پایگاه دختران :خیابان دماوند  13 42

 77175928-77175626مرکز مشاوره شرق  

ابور خیابان نیش –امت میدان ام –چهارراه آیت –خیابان دماوند -پایگاه پسران:دبیرستان شهید رجایی 13 43

 77162245-77472281تلفن :  2غربی پالك 

 14اداره آموزش وپرورش منطقه  14 44

 33317102تلفن : –میدان چهارصد دستگاه -خیابان پیروزی

 دبیرستان فروغ شهادت 14 45

 33022221تلفن:–انتهای کوچه شریعت -خیابان میثم-اتوبان شهید محالتی

 ربیتی امیدکانون فرهنگی ت 14 46



 33063031تلفن:  -بین پل دوم وسوم-بلوار ابوذر-خیابان پیروزی

 دبیرستان فیض کاشانی 14 47

 33822425بلوار ابوذر، بعد از پل سوم کوچه گلسار تلفن: 

 ، جنب مدرسه جواداالئمه)ع(2سه افسریه ،خ قصر فیروزه،خ قائم،خ هنرستان، خ ولفجر 15 48

  33143706شهریور17لوارابوذردبیرستان نمونه دولتی خ خاوران ابتدای ب 15 49

 33034477خ خاوران ایستگاه مخبر جنوبی  روبروی تامین اجتماعی مرکز فاطمیه )س( 15 50

 خ خاوران نرسیده به پایانه خاوران شهید نباتی خیابان شهید عزیزی کوچه صنیعی فر 15 51

 55050994دبیرستان دخترانه شهید اول   -ایاریهزاردستگاه خ شهید حافظ خد –نازی آباد  16 52

55061554 

 55061401دبیرستان پسرانه الهی دوره دوم متوسطه -کوچه نوروزی -خیابان عراقی 16 53

      55050994دبیرستان دخترانه شهید اول   -هزاردستگاه خ شهید حافظ خدایاری –نازی آباد  16 54

55061554 

 55061401دبیرستان پسرانه الهی دوره دوم متوسطه -ه نوروزیکوچ -خیابان عراقی 16 55

 دبیرستان آزادگان )پسرانه ( 17 56

 55707000میدان ابوذر تلفن 

55766840-55754010 

 -55745510دبیرستان دخانچی )دخترانه (خیابان ابوذر .خیابان شهید علمی .کوچه صولتی .تلفن  17 57

55780404 

 66655009  -نه اوجدبیرستان  دخترا 18 58

 15-خیابان تختی کوچه یادگار غربی   پ

 بلوار یافت آباد.بلوار معلم روبروی پارك قائم 66221213دبیرستان دخترانه فدك  18 59

 66292727دبیرستان پسرانه امام علی )ع(  18 60

 خیابان سپیده.خ یابان پژاند-شهرك ولیعصر

 معصوم 14میدان معلم بلوار مدائن خیابان   66633203هنرستان پسرانه جواد موفقیان   18 61

دبیرستان پسرانه  اسوه  آیت االه سعیدی.روبروی سه راه فالح خیابان شهید بنایی خیابان حمیدی  18 62

 3پ

 دبیرستان پسرانه امام حسین )ع( 18 63

 دبیرستان پسرانه جوکار 18 64

 مرکز مشاوره سراج 18 65

 -مرکز مشاوره 19 66

 19جنب آموزش و پرورش منطقه -خیابان بهمنیار-ته خط نازی آباد

 روبروی مجتمع تجاری الماس -میدان ماهان-خیابان ماهان  -سید جمال الین اسدآبادی  19 67

 –بشری دبیرستان  19 68

 34کوچه-خیابان میثاق جنوبی

 -دبیرستان همت 19 69

 بهمن 22جنب پارك -فرکوچه نیلو-خیابان شقایق-میثاق شمالی-خانی آباد

 –شاهد ریحانه الرسول  19 70

 17جنب شهرداری منطقه-بلوار جوانه

 

 

 



 

 

 شهرستان هاي استان تهران -1398مشخصات پايگاه هاي انتخاب رشته كنكور سراسري سال 

 نام منطقه  ردیف
تعداد پایگاه های 

 انتخاب رشته
 تلفن –آدرس 

 2 اسالمشهر 1

 مرکز مشاوره مدرسه -جنب اداره آموزش و پرورش -ی اسالمشهر، خ امام حسن مجتب

 ابتدای بهرام آباد، مدرسه تیزهوشان شهید رجایی

 آبنوس میدان نبش لشکری، خ سوم، فلکه آباد، عدل قائمیه،

 "فرزانگان درخشان استعداد مدرسه

 

2- 

 

 

 1بهارستان 

 

 

2 

 رون:شهرستان بهارستان بلوارگلستان خیابان نا1آدرس پایگاه شماره 

 مرکزمشاوره مدرسه-جنب مدرسه دخترانه شهیدنظرلی -2

 مدرسه مشاوره مرکز _ لطیف امامزاده روبروی _ آباد وجه انتهای_ شهر نسیم 1 2بهارستان  -3

 اداره آموزش و پرورش قرچک 1 پاکدشت -4

 عرش یک -4فاز -پردیس 2 پردیس -5

 پیشوا -6

 

 پرورش و آموزش مدیریت- رشپرو و آموزش کوی شریعتی بلوار- پیشوا 1

 نشانی آتش روبروی خیابان-  چهاردانگه- سعیدی اله آیت بزرگراه 1 چهاردانگه -7

 مدرسه مشاوره رهساز،مرکز شهید معلم،خ مصلی،میدان خ کریم، رباط 1 رباط کریم -8

 مدرسه مشاوره مرکز بهشتی شهید سالن جنب دانشگاه کوچه رودهن 1 رودهن -9

 (دارالتوحید)  عربها درمانگاه روبروی قدس بلوار آباد دولت 1 1ری  -10

 ساختمان -طهماسبی کوچه - ورامین راه سه به نرسیده - اسالم فداییان خیابان - شهرری 1 2ری  -11

  2 ناحیه انسانی نیروی آموزش

 مشاوره زمرک -اصفهانی کوی-شهرانی شهید خیابان-انفالب متری 45 خیابا- قدس شهر 1 شهر قدس -12

 مدرسه

 ره خمینی امام مدرسه  پرورش و امورزش اداره روبروی نواب بلوار شهریار 2 شهریار -13

 مدرسه روانشناختی کلینیک  مطهری شهید-2

 اداره آموزش و پرورش 1 فشافویه 14

 پرورش و آموزش اداره-آهن راه میدان- فیروزکوه 1 فیروزکوه 15

 مشاوره مرکز -قرچک شهرستان پرورش و آموزش مدیریت( ره)خمینی امام خ قرچک 1 قرچک 16

 دوم طبقه -مدرسه

 جنب -مصطفوی شهید خیابان -کهریزك ابتدای -س زهرا بهشت بعداز-قم قدیم جاده  1 کهریزك 17

 کهریزك پرورش و آموزش اداره

 اداره اموزش و پرورش 1 مالرد 18

 -نواب آژانس روبروی-اسالمی رجبعلی خیابان- ممعل بلوار - آهن راه میدان-ورامین 1 ورامین 19

  روانشناختی خدمات و مشاوره مرکز- فرهنگ پژوهشسرای

 

 



 

 

 

 

 استان چهار محال و بختياري – 1398مشخصات پايگاه هاي انتخاب رشته كنكور سراسري سال 
 

 ردیف
تعداد پایگاه های 

 انتخاب رشته
 تلفن –آدرس 

 آموزش و پرورش –فالرد  1 1

34482875 

 روبروی  ثبت احوال–خیابان والیت  1 2

 مرکز مشاوره-بروجن  1 3

 مرکز مشاوره-ناحیه یک 1 4

038-32224192 

 مدرسه صفر پور 2ناحیه  1 5

 مرکز مشاوره-لردگان 1 6

 مرکز مشاوره -بن 1 7

 مرکز مشاوره-اردل 1 8

 مرکز مشاوره-فارسان 1 9

 مرکز مشاوره-بلداجی 1 10

 رکز مشاوره استانم 1 11

038-32222238 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 خراسان جنوبي استان – 1398مشخصات پايگاه هاي انتخاب رشته كنكور سراسري سال 

 ردیف شهرستان
 تعداد پایگاه های

 انتخاب رشته
 تلفن –آدرس 

 مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی اداره کل   9نبش بهشتی  یک پایگاه 1 استان

 بشرویه بلوار امام خمینی )ره(  جنب مخابرات دبیرستان حضرت مریم )س( یک پایگاه 1 ویهبشر

 یک پایگاه 1 بیرجند
 –خیابان طالقانی  -بیرجند 

 مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی آموزش و پرورش بیرجند 11طالقانی 

 ان دخترانه هدفدبیرست –خیابان شهید فهمیده -خوسف یک پایگاه 1 خوسف

 درمیان
1 

 دو پایگاه

 اسدیه) مرکز مشاوره اختالالت آموزش و پرورش شهرستان(

 آدرس : اسدیه خیابان راهداران دبیرستان شهید رجائی

 32143720قهستان )کانون عالمه سعیدی قهستان( تلفن :  2

 32853275زی شهید ایزدپناه پژوهش سرای دانش آمو-اداره آموزش و پرورش یک پایگاه 1 دستگردان

 نمونه پروین اعتصامی یک پایگاه 1 زیرکوه

 یک پایگاه 1 سرایان

 جنب شهرداری پایگاه انتخاب رشته کنکور–خیابان امام خمینی میدان قدس–سرایان 

مرکز مشاوره وخدمات روانشناختی مدیریت آموزش وپرورش شهرستان سرایان )دبیرستان 

 زینب قدیم(

 32663870-مدیریت آموزش و پرورش شهرستان سربیشه  ک پایگاهی 1 سربیشه

 یک پایگاه 1 طبس
 طبس خیابان امام خمینی )ره( جنب فروشگاه فرهنگیان دبیرستان دکتر شریعتی

 32822401تلفن تماس 

 مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی افتاب  8خیابان پیروزی نبش پیروزی  –قاین  یک پایگاه 1 قاین

 کانون فرعنگی تربیتی بعثت –بلوار معلم  یک پایگاه 1 اننهبند

 



 

 خراسان رضوي استان – 1398مشخصات پايگاه هاي انتخاب رشته كنكور سراسري سال 

 ردیف
تعداد پایگاه های  شهرستان /منطقه

 انتخاب رشته
 تلفن –آدرس 

ناحیه  -مشهد مقدس 1

 یک

پایگاه آموزشگاه آزرم بلوار شهید محل  -2مرکز مشاوره ناحیه یک  -1 پایگاه 2

 کامیاب/ نرسیده به چهارراه راه آهن

32218902 

ناحیه –مشهدمقدس  2

2 

 جنب دبیرستان میرزاکوچک خان 7دانش غربی روبروی دانش -1 دو پایگاه

 شهریور17دبیرستان -13خیابان عنصری -2

3 

 

–مشهدمقدس 

 3ناحیه

طبقه منهای  -پژوهشکده عباس زادگان -نیمیدان طالقا-خابان احمدآباد یک پایگاه

 3مرکز مشاوره ناحیه  -یک

–مشهدمقدس  4

 6ناحیه

 مرکز مشاوره – 22و  20بین وکیل آباد   پایگاه 2

38672893 

 دبیرستان مصلی نژاد – 8دانشجوی  

38685400 

5 

 

–مشهدمقدس 

 7ناحیه

 پایگاه 1

 

 

 

 
 

و خدمات روان شناختی مجتمع مشاوره   39.9و  39.7بین -39شریعتی 

 7/36611097ناحیه 

36611088 

36611682 

کانون فرهنگی تربیتی  -جنب اداره آموزش و پرورش -شهر ملک آباد پایگاه 1 احمدآباد 6

 33523315فدك/

7 

 

 

-روبه روی اداره آموزش و پرورش–کانون فرهنگی تربیتی امام خمینی)ره(  پایگاه 2 باخرز

54823288 

 روبه روی اداره آموزش و پرورش -اجرآموزشگاه ه

 جنب دبستان عرفانزاده –میدان بسیج  –بجستان  پایگاه 1 بجستان 8

56527838 

 مرکز مشاوره آموزش و پرورش –چهار راه مطهری  –بلوار مطهری  پایگاه 1 بردسکن 9
 

10 

 

 54522135-دبیرستان باهنر-خیابان فرمانداری-شهرستان تایباد پایگاه 1 تایباد

 پایگاه 1 تبادکان 11
 

 37676800 -15فدك  17توس -بلوار توس

37674550 

 اداره آپ فیروزه -خ کمال الملک شمالی-شهر فیروزه پایگاه 1 فیروزه 12

 14/پالك 6تربت حیدریه /بلوار قره نی /قره نی  یک پایگاه تربت حیدریه 13

 مجتمع مشاوره 

 ره آموزش و پرورشجغتای / مرکز مشاو یک پایگاه جغتای 14

15 

 

  جلگه رخ

 یک پایگاه
 53223744-اداره آموزش وپرورش جلگه رخ



 روبروی ساختمان پزشکان –نقاب  –جوین  دوپایگاه جوین 16

 خیابان امام رضا )ع( –جوین 

17 

 

 051-54227881-خیابان فصیح  یک پایگاه خواف

 44924199-اداره آموزش و پرورش  -داورزن پایگاه 1 داورزن 18

 بلواررازی آخر پیرزاده پایگاه 1 درگز 19

20 

 

 مرکز مشاوره-شهرستان رشتخوار پایگاه 1 رشتخوار

شهرك رضویه،رو به روی اداره آموزش و پرورش رضویه،مرکز خدمات  پایگاه 1 رضویه 21

 روانشناختی و مشاوره آرامش

22 

 

 

 اتاق کارشناس مشاوره–رش اداره آموزش و پرو–دولت آباد زاوه  پایگاه 2 زاوه

مرکز -روبروی اداره آموزش و پرورش –دولت آباد زاوه خیابان شهید رجایی 

 –مشاوره 

 سبزوار 23

 پایگاه 1
 سیزوار میدان طبس

 جنب مسجد امام علی )ع(

 44649900مجتمع مشاوره  ـ 

 کانون شهیدباهنر پایگاه 1 سرخس 24

25 

 

 سروالیت
 پایگاه 1

 -هسته مشاوره -جنب اداره آموزش وپرورش  –شهر چکنه  –بخش سروالیت 

05142073402-05142073467 

 52754012جنب اداره آموزش و پرورش  -هسته مشاوره پایگاه 1 صالح آباد 26

 میدان بعثت-مرکز مشاوره امید–طرقبه  پایگاه 1 طرقبه شاندیز 27

58417098 

28 

 

 نب هیئت قائمیهفریمان خ امام خمینی ج پایگاه 1 فریمان

 قوچان 29
 پایگاه1

تلفن  -مرکز مشاوره روانشناختی دانش آموزی  -خیابان امام خمینی ره 

47226800 

 کاشمر 30
 پایگاه 1

 ، قائم جنب تاالرمهراد   4مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی  خیابان قائم

 55242161تلفن 

 هسته مشاوره –خیابان دانش  پایگاه 1 کدکن 31

 34722957دبیرستان فاطمیه  –کوچه دانش  –خ امام خمینی  –کالت  پایگاه 1 کالت 32

صبقه سوم اموزشگاه –بلوار امام علی )ع( جنب اداره آموزش وپرورش  پایگاه 1 کوهسرخ 33

 55823222شهیدرامین تلفن 

 80پالك  7خیابان غفاری کوچه غفاری  پایگاه 1 گناباد 34

کانون –خیابان شهید بهشتی جنب دبستان فتحیه –تان مه والت شهرس پایگاه1 مه والت 35

 56725352شهید عنصری

 آموزشگاه فاطمه الزهرا -شهر عشق آباد –بخش میان جلگه  پایگاه1 میان جلگه 36

 نیشابور خیابان شریعتی مجتمع مشاوره دانش آموزی  پایگاه2 نیشابور 37

 تان شاهد غرویان خیابان شهید جعفری خیابان فلسطین دبیرس

 



 

 

خراسان شمالي استان – 1398مشخصات پايگاه هاي انتخاب رشته كنكور سراسري سال   

تلفن-آدرس تعداد پایگاههای انتخاب رشته ردیف  

 شهریور دبیرستان سمیه 17چهار راه  بجنورد 1

 (32263324شماره تلفن ) 7نبش استقالل  -بلوار استقالل بجنورد 2

 طبقه فوقانی-درمانگاه فرهنگیان–بان امام خمینی خیا اسفراین 3

 اداره آموزش وپرورش-خیابان امام خمینی اسفراین 4

 جنب اداره آموزش وپرورش-میدان انقالب شیروان 5

 کانون سمیه-خیابان استقالل شیروان 6

 کانون شهید مطهری-خیابان معلم شرقی مانه و سملقان 7

 نیکانون فرهنگی امام خمی گرمه 8

 کانون فرهنگی جاجرم جاجرم 9

 کانون شهیدرجایی راز و جرگالن 10

 اداره آموزش وپرورش فاروج 11

 اداره آموزش وپرورش بام و صفی آباد 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 خوزستان استان – 1398مشخصات پايگاه هاي انتخاب رشته كنكور سراسري سال 

 ناحیه/ منطقه ردیف
تعداد پایگاه های 

 رشتهانتخاب 
 تلفن –آدرس 

 53260008-مرکز آموزش نیروی انسانی –روبروی اداره اموزش و پرورش  – 10ایستگاه  1 آبادان 1

 آغاجاری 2
 دبیرستان شهریار –روستای آب باران   1

 دبیرستان میر کریم تقوی–بخش جولکی   2

 اداره آموزش و پرورش-اروندکنار 1 اروندکنار 3

 _____________________ ____________ یالوارگرمسیر 4

 مرکز مشاوره بهار زندگی -جنب دبستان شهید قنواتی -بی تایپ سنگی -امیدیه 1 امیدیه 5

 _____________________ ____________ اندیکا 6

 6142634081خیابان انقالب پژوهشسرای خواجه نصیرجنب کانون و مخابرات  تلفن: –اندیمشک  1 اندیمشک 7

 06133369997خیابان تختی روبروی استادیوم تختی -امانیه  -اهواز 1 1اهواز ناحیه 8

 2اهواز ناحیه 9
 اهواز 2شهریورمرکز مشاوره ناحیه17اهواز چهارشیر کوی  1

 35521007بلوار ایت اهلل بهبهانی نبش خ کافی . 1 3اهواز ناحیه 10

 6133367585اهواز   4جنب اداره آموزش و پرورش ناحیه کیانپارس خیابان میهن شرقی  1 4اهواز ناحیه 11

 ایذه 12
1 

کارشناسی مشاوره –مدیریت آموزش و پرورش  –خیابان مولوی -بلوار مدرس–ایذه 

06143620111 

 باغملک 13
 06143724508دبیرستان فضیلت             تلفن:  –خیابان فرهنگ  –باغملک  1

 باوی 14
1 

مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی  –جنب بانک ملی  –بلوار معلم  -یمالثان -شهرستان باوی

 0616523208نگاه نو 

  9372354749روبه روی پارک مرکزی.  –کانون شهیدچمران -بستان 1 بستان 15

 06152222122اداره آموزش وپرورش  –بندر امام خمینی )ره(  1 بندرامام خمینی 16

 بهبهان 17
 06152721500)عصر( -شاوره آموزش و پرورشهسته م-میدان معلم 1

 اداره آموزش و پرورش شهرستان حمیدیه -شهریور 17خ -حمیدیه 1 حمیدیه 18

 _____________________ ____________ خرمشهر 19

 دزفول 20
1 

 -مرکز مشاوره  روانشناختی دانش آموزی-خیابان حبیب ابن مظاهر بین منتظری و کشاورز

42228785 

 43683358اداره آموزش و پرورش منطقه دهدز -دهدز 1 هدزد 21

 06143593414بهمن دارالقرآن پسرانه المهدی 22خیابان-رامشیر 1 رامشیر 22

 0614350191تلفن  -دبیرستان طالقانی-خیابان امیر کبیر -رامهرمز 1 رامهرمز 23

 _____________________ ____________ زیدون 24

 خیابان فرهنگ اداره آ.پ منطقه سردشت سردشت 1 سردشت 25

 دارالقرآن امام خمینی )ره( روبروی دانشگاه آزاد اسالمی 1 سوسنگرد 26



 06153728734 -شادگان.آموزش و پرورش 1 شادگان 27

 هنرستان حضرت سمیه-شهرالوان 1 شاوور 28

 42829582 - 0939594700  – اداره آموزش و پرورش شوش-خیابان امام جعفر صادق علیه السالم 1 شوش 29

 شوشتر 30
1 

جنب دبیرستان فرزانگان  -مرکز مشاوره امید  -بلوار شرافت  -شهریور 17میدان -شوشتر 

6136225580 

 صیدون . اداره آموزش و پرورش . 1 صیدون 31

 _____________________ ____________ عشایر 32

 کارون 33
1 

جنب دبیرستان پسرانه حضرت  -نرسیده به پل فوالد -1ی شکارهروبرو -جاده کوت عبداهلل-کارون

 مرکز مشاوره آرامش زندگی -ابوالفضل)ع(

 06136322550دبیرستان کوثر-خیابان میثم-گتوند 1 گتوند 34

 43292266-اداره آموزش وپرورش -شهرستان اللی 1 اللی 35

 مرکز کیمیای مهرروبه روی فرمانداری  –ماهشهر  1 ماهشهر 36

 6143222255باغملی مرکز مشاوره نشاط  1 مسجدسلیمان 37

 _____________________ ____________ هفتکل 38

 52570046دارالقرآن کوثر  –هندیجان  1 هندیجان 39

 06136782274کانون فرهنگی تربیتی شهدای هویزه  -هویزه  1 هویزه 40

41 
 1 اهواز اداره کل آ.پ

امانیه بلوار فاطمی بین خ خرم و خ سپهری جنب دبیرستان شهدا معاونت پرورشی و  -اهواز 

 33332414فرهنگی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 زتجان استان – 1398مشخصات پايگاه هاي انتخاب رشته كنكور سراسري سال 

 تلفن –آدرس  تعداد پایگاه ناحیه منطقه ردیف

 02435265137-جنب مدرسه باهنر-خ سپاه-الیبلوار طالقانی شم-ابهر 2 ابهر 1

 اداره آموزش و پرورش 1 خرمدره 2

02435528989 

 اداره آموزش و پرورش 1 خدابنده 3

34212105 

 اداره آموزش و پرورش 1 ایجرود 4

36722612 

 اداره آموزش و پرورش  -کانون شهید چاوش 2 طارم 5

32822805 

 پاسدارانخ -مرکز مشاوره پیوند 1 سلطانیه 6

 اداره آموزش و پرورش 1 ماهنشان 7

36223528 

 اداره آموزش و پرورش 1 افشار 8

34822447 

 پرورش و آموزش اداره 1 بزینه رود 9

34622716 

 پرورش و آموزش اداره 1 سجاسرود 10

34332088 

 پرورش و آموزش اداره 1 انگوران 11

36522837 

 شاهد مهدیه 2 1ناحیه  12

 اداره اموزش و پرورش 1 ودزنجانر 13

32623289 

 2ناحیه 14

 

 شریعتی 2

33451045 

 خ بهار مرکز مشاوره اداره کل 1 مرکز مشاوره اداره کل 15

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 سمنان استان – 1398مشخصات پايگاه هاي انتخاب رشته كنكور سراسري سال 

 ردیف
شهرستان/ 

 منطقه 
 آدرس تعداد پایگاه

 2 سمنان 1

 مرکز مشاوره خانواده 50ی سوم پالک بلوار مولو

خیابان فرمانداری سابق جنب آموزشگاه رانندگی هومن مرکز مشاوره 

 دانش آموزی استان 

 1 شاهرود 2
خیابان فروغی  کوچه پشت فروشگاه فرهنگیان داخل کوچه مرکز 

 مشاوره پیوند

 کتر مسگر پورانتهای کوچه مطب د 13بلوار پیروزی )جنوبی (پیروزی  1 دامغان 3

 دبستان فجر روبه روی اداره دارایی   1 گرمسار 4

 خرداد کانون شهید بیدقی  15خیابان امام روبروی بیمارستان  1 مهدیشهر 5

 مرکز مشاوره دانش آموزی کانون شهید مفتح 1 بسطام 6

 2 میامی  7
 ( میدان امام رضا )ع( بلوار مهارت خیابان معلم ،کانون امام خمینی )ره 

 دبیرستان شهید بهشتی سوداغلن 

 خیابان پاسداران کوچه شهید کالهدوز خانه معلم  1 امیر آباد 8

 2 سرخه 9
 بلوار انقالب کانون شهید رجایی 

 خیابان ورزش پژوهشسرای دانش آموزی  

 میدان بسیج کانون آزادگان  1 بیارجمند 10

 ورشاداره آموزش و پر 1 آرادان 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 سيستان و بلوچستان استان – 1398مشخصات پايگاه هاي انتخاب رشته كنكور سراسري سال 

 تلفن –آدرس  تعداد پایگاه  منطقه/شهرستان ردیف

مرکز -زاهدان  1

 مشاوره

 33219977-خیابان مصطفی خمینی و کفعمی 1

 (4امیرالمومنین )  2 زاهدان 1ناحیه  2

  33226764 

 10دانشگاه –خیابان دانشگاه 

33222318 

 11امیر معز  –بلوار شهید قلنبر  2 زاهدان 2ناحیه  3

33441121 

 نمونه نرجس–بلوار معلم 

334410002 

 05437643360دبیرستان نمونه دولتی شهید مطهری تلفن:  –بلوار معلم  1 سراوان 4

 35323939 ،خمینی امام بلوار.اعظم فاروق هنرستان 1 چابهار 5

 37184063-اداره اموزش وپرورش–بلوارمعلم  1 فنوج 6

 05437724441وپرورش آموزش مدیریت 1 مهرستان 7

 دانشگاه پیام نور 1 سیب سوران 8

 32612448الهدی  بنت دبیرستان-مطهری شهید خیابان 1 زهک 9

 دشتیاری 10
 05435395232 پالن فارابی ابونصر دوم دوره دبیرستان– پالن شهر 2

 05435378219 نگور رازی دوم دوره دبیرستان – نگور شهر

11 
 خاش

 بهشتی شهید تیزهوشان بهشتی دبیرستان شهید خیابان 1

05433723833 

 توحید دبیرستان -خیابان طالقانی  1 ایرانشهر 12

 آموزش و پرورش سرباز 1 سرباز 13

 سرباز دبیرستان فاطمه الزهرا

 آموزشگاه خدیجه کبری -یابان معلمخ 1 دلگان 14

 32220760زندگی ترنم مشاوره مرکز. باقری خیابان 1 زابل 15

 3226100وپرورش آموزش اداره جنب فرهنگ خیابان.زینب فرزانگان 1

 مرکز مشاوره مهرگان -دانشگاه فرهنگیان -خیابان تربیت 1 زاهدان 16

 

 

 

 

 

 



 

 

 فارس استان – 1398ور سراسري سال مشخصات پايگاه هاي انتخاب رشته كنك

تعداد  ردیف

 پایگاه

 شماره تماس پایگاه آدرس پایگاه

 7132726032 کانون فرهنگی شهدای دانش آموز 1 1

 44524243 دبیرستان شاهد امام خامنه ای  1 2

 7152852891 کانون شهید مظاهری 1 3

 52762404 دبیرستان شهید رجایی  1 4

 7142642232 دبیرستان سمیه 1 5

 44423609 اداره آموزش و پرورش سرچهان 1 6

 7153892704 مدرسه راهنمایی هاجر 1 7

 44347575 دبیرستان نمونه ظهیرامامی  1 8

 7152572292 مدرسه زهرای اطهر)ص(  1 9

 54504619 اداره آموزش وپرورش   1 10

 54503864 اداره آموزش وپرورش   1 11

 7132622619 م خمینیدبیرستان اما 1 12

 7132629122 مرکز مشاوره 1 13

   هسته مشاوره دانش آموزی 1 14

 7153462621 هسته مشاوره   1 15

 7138754155 کانون فرهنگی تربیتی محدثه 1 16

 38720700 مرکز مشاوره دانش آموزی 1 17

 7142222441 کانون فرهنگی تربیتی شهید عسکری  1 18

 43452602 بانه روزی امام خمینی دبیرستان ش 1 19

 53233720 مرکز مشاوره  1 20

 52554761 اداره آموزش و پرورش  1 21

   شهر جدید میدان طاوون مجتمع غدیر 1 22

 9171800611 هسته مشاوره 1 23

 9171341227 داراب سه راه پست قدیم 1 24

 7153683600 کانون فرهنگی تربیتی آزادگان 1 25



 54331030 روربروی کلینیک سابق -خ آیت اله کاشانی  -رم جه 1 26

 37840373 دبیرستان حضرت معصومه )س(-خیابان فرهنگ  1 27

 53722275 حاجی اباد خ امام خمینی دبیرستان زینب کبری 1 28

 53722340 حاجی اباد خ امام خمینی دبیرستان افتاب نبوت 1 29

 52554761 پرورش خیابان معلم ، اداره آموزش و  1 30

31 
1 

کانون قرآن -جنب بانک مسکن -بولوار امام خمینی )ره(

 وعترت 
7144492615 

 52723717 روبروی حسینیه حضرت زینب-خیابان بسیج 1 32

 36263161 مرکز مشاوره ناحیه یک 1 33

 38310538 اداره آموزش و پرورش  1 34

 32338750 دبیرستان دکترحسابی -خیابان معدل  1 35

 32291284  5فلکه گاز، دبیرستان معارف  1 36

 37384999 مرکز مشاوره ناحیه سه )دختران(   1 37

 37391545 پایگاه سالمت ناحیه سه )پسران( 1 38

 9301978760 دبیرستان تیزهوشان فرزانگان حضرت زینب )س(  1 39

 7136783244 شبانه روزی امام خمینی)ره(  1 40

 7136782441 ید سعید زارع مویدیمدرسه شه 1 41

 37823928 آموزشگاه دخترانه عفت 1 42

 42631427 دبیرستان امام خمینی-ماهورمیالتی  1 43

 42631133 دبیرستان قشقایی-ماهورمیالتی  1 44

   کانون شهید عطایی  1 45

46 
1 

مرودشت خ مسجدالرسول خ شاهد ادبستان مال محمد 

 اسماعیل مردانی
7143343424 

 7143624348 کانون امام علی علیه السالم   1 47

    کانون شهید افراسیابی نودان-  1 48

 7153433008 چنب اداره آموزش وپرورش شیبکوه -کانون شهید چمران 1 49

50 
1 

خیابان ساحلی جنب کانون فرهنگی  هسته مشاوره دانش  

 آموزی میمند 
1738774529 

 32304667 تیدبیرستان سشهید بهش 1 51

 54482160 قطب آباد جهرم 1 52

53 
 53830223      - 2کوچه شماره  -خیابان بهداشت   1

 7152825454 مهر،بلوارفرهنگ،آموزشگاه فراسو 1 54

 52782759 اداره آموزش و پرورش منطقه عالمرودشت 1 55

 52783093 اداره آموزش و پرورش منطقه عالمرودشت  1 56

 54524110 موزش و پرورشاداره آ 1 57

 



 

 قزوين استان – 1398مشخصات پايگاه هاي انتخاب رشته كنكور سراسري سال 

 تلفن –آدرس  تعداد پایگاه های انتخاب رشته ردیف

 -قزوین ، خیابان رسالت ،روبروی دبیرستان فاطمیه ، مرکز مشاوره تابش  ناحیه یک 1

33352003 

بن بست یاسمن ، جنب سالن کوثر ،مرکز مشاوره آوای قزوین ،خیابان عدل ، ناحیه دو 2

  33352003زندگی،

 البرز ،بلوك سنبل ،فلکه الله ،بلوارسهروردی  البرز 3

32222232   

 تاکستان ،خیابان غفاری ،  تاکستان 4

 بلوار هالل احمر ، مرکز مشاوره آوا 

 بوئین زهرا،خیابان تختی، بوئین زهرا 5

 کز مشاوره امیدجنب دفتر امام جمعه مر

34222351  

 شال ، خیابان امام خمینی ، خیابان کالنتری ، اداره آموزش و پرورش شال  شال 6

 35520441اسفرورین ،بلوار بسیج،خیابان آیت  اله طالقانی ، کوچه شهید علی نوری  اسفرورین 7

 ضیاء آباد 8

 

 ضیاء آباد ،خیابان امام ، کانون  

35622970 

9  
 آبیک

 

 ک ، خیابان امام خمینی ،جنب بانک ملی ،پژوهشسرای رازی ،مرکز مشاوره امید آبی

32898176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 قم استان – 1398مشخصات پايگاه هاي انتخاب رشته كنكور سراسري سال 

 ردیف
تعداد پایگاه های 

 انتخاب رشته
 تلفن –آدرس 

 37732586 -24و  26خیابان صفاییه بین کوچه  1 1ناحیه 

 38180164 -ابتدای خیابان اراک -میدان مطهری 1 2ناحیه 

 -متری کیوانفر جنب درمانگاه قاسم پنبه چی 30خیابان امام،نرسیده به  1 3ناحیه 

36601301 

 32400717-میدان روح اهلل)ره(  –خیابان معلم  -چهار راه شهدا 1 4ناحیه 

  37748216-خیابان دور شهر، جنب سینما تربیت 1 مرکز مشاوره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 استان كرمان -1398مشخصات پايگاه هاي انتخاب رشته كنكور سراسري سال 

 نام منطقه
تعداد پایگاه های 

 انتخاب رشته
 تلفن –آدرس 

 سیرجان

2 

 دبیرستان دخترانه هفده شهریور 

 42262991بلوار دکتر صادقی 

 مرکز مشاوره رشد

 42209590خیابان شریعتی 

 بافت
1 

 امام خمینی )ره(، جنب دبستان سعدی دوره ی دوم 41مرکز مشاوره هدف، میدان معلم، کوچه 

42428406 

 خیابان شهید بهشتی جنب کانون شهید بهشتی 1 بردسیر

 کوچه شماره یک. مرکز مشاوره پیوند -خیابان گلنار -راور 1 راور

 33762614راین خیابان مدرس اداره آموزش و پرورش  1 راین

 پایگاه انتخاب رشته راه موفقیت -زرند 1 زرند

 عشایری
1 

مرکز مشاوره ترنم زندگی ، چهارراه کار ، خیابان فیروز آباد ، روبروی پارك، جنب مرکز رفاهی بهمن 

 33121818بیگی

 عنبرآباد
1 

 دبستان شهید طیاری

43292498 

 زهرا)س(فاریاب ؛جنب آموزش وپرورش ؛دبیرستان فاطمه ال 1 فاریاب

 آموزش و پرورش شهرستان فهرج 1 فهرج

 قلعه گنج
1 

 بلوار جمهوری جنب مسجد جامع-مرکز مشاوره 

03443390918 

 کشکوئیه
1 

 -خیابان امام حسین -کشکوئیه

 اداره آموزش و پرورش

 دخترانه بنت الهدی 1 کهنوج

 ب رشته رهنماپایگاه انتخا -اداره آموزش و پرورش -خیابان انقالب -گلباف 1 گلباف

 منوجان
1 

 منوجان.خیابان معلم،جنب اداره آموزش و پرورش شهرستان منوجان،مرکز مشاوره

 34161622 صفریان مرحوم اول دوره دبیرستان جنب رفسنجانی هاشمی اهلل ایت بلوار–بهرمان -نوق 1 نوق

 میدان امام خمینی )ره( -اداره آموزش و چرورش ماهان 1 ماهان

 کرمان

 مشاوره راه نومرکز 
1 

 روبه روی درب اداره کل آموزش و پرورش -خیابان معلم

 بلوار هفتم تیر 1 شهربابک

  دوم دور حلی عالمه پسرانه دبیرستان –امیرکبیر شرقی  1 رفسنجان 

  بویاخیابان شهید بهشتی جنب مدرسه امام رضا مرکز مشاوره  1 چترود 



 43212892ه (روبروی پاساژملت ،مدرسه فاطمیه قدیم .تلفن خیابان طالقانی )خیابان یکطرف  جیرفت 

  امید مشاوره مرکز –دومین فرعی سمت چب  22خیابان امام بوستان  1 انار

 32221735 - مهر بیام مشاوره مرکز – 11نبش کوچه شماره  -خیابان شهید مصطفی خمینی   1  1ناحیه 

  (رسالتامنه ای )آیت اهلل خبلوار جمهوری  هنرستان  1  2ناحیه 

 جنب اداره آموزش و پرورش -مدرسه زینبیه -خیابان معلم 1 ارزوئیه

 بزرگراه خلیج فارس 1 نرماشیر

 خیابان دکتر شریعتی 1 کوهبنان

 بلوار آیت اهلل خامنه ای 1 ریگان

 خیابان کمربندی 1 بم

 سه راه اورژانس 1 رودبار

 خیابان طالقانی 1 شهداد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 استان كرمانشاه -1398مشخصات پايگاه هاي انتخاب رشته كنكور سراسري سال 

 رديف
تعداد پايگاه هاي 

 انتخاب رشته
 تلفن –آدرس 

 مرکزمشاوره وخدمات روانشناختی دانش آموزی -میدان فردوسی -اداره کل  1 1

 فاطمه )س(حضرت -پائین تر از پارك معلم -بلوار شهید مصطفی امامی -1ناحیه  1 2

 دبیرستان شاهدامام حسین-روبه روی مجتمع مسکونی سپاه-بلوارشهیدفهمیده جنوبی -1ناحیه  1 3

 دبیرستان امام صادق )ع(-جنب شهرداری -میدان شهید نواب - 2ناحیه  1 4

 هسته مشاوره-2آموزش وپرورش ناحیه -خیابان بازرگانی -2ناحیه  1 5

 جنب ترمینال اتوبوسرانی -ابان محمد باقر صدر خی -میدان آزادی - 2ناحیه  1 6

 هسته مشاوره - 3جنب مدیریت آموزش و پرورش ناحیه-میدان سپاه پاسداران - 3ناحیه  1 7

 دبیرستان ستایش -ایستگاه طالقانی -مسکن - 3ناحیه  1 8

 مرکزمشاوره خانواده پیوند -میدان امام جنب آموزشگاه هاجر -اسالم آباد غرب  1 9

 آموزشگاه خدیجه -خیابان انقالب اسالمی  -پاوه  1 10

 دبستان خدیجه کبری)دبیرستان تزکیه( -بلوارحر، پایین تر ازبانک ملی  -ثالث  1 11

 دبیرستان عفت-پایین تر از اداره تامین اجتماعی -باالتر از میدان فلسطین  -جوانرود  1 12

13 1 
دبیرستان حضرت -روی اداره تبلیغات اسالمی شهرستان روانسرروب-خیابان بسیج -میدان معلم -روانسر 

 خدیجه)س(

 دبیرستان پروین اعتصامی-جنب اداره بهزیستی -خیابان مدرس  -میدان سپاه پاسداران   -سنقر  1 14

 آموزشگاه سمیه -جنب اداره آموزش و پرورش شهرستان کنگاور -خیابان معلم -کنگاور  1 15

 فرعی شهید فهمیده -امام خمینی خیابان -هرسین  1 16

 امام خمینی )ره( –میدان امام خمینی)ره( جنب هنرستان شهید مطهری  -صحنه  1 17

 دبیرستان شاهد شهدای فرهنگی -پشت ترمینال -سرپل ذهاب 1 18

 دبیرستان حضرت معصومیه شاهد–جنب آموزش و پرورش سابق  -بهمن22میدان  -گیالنغرب  1 19

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 استان كهگيلويه و بوير احمد -1398خصات پايگاه هاي انتخاب رشته كنكور سراسري سال مش

 ردیف

تعداد پایگاههای  شهرستاننام 

 انتخاب رشته

 درس و تلفنآ

 یاسوج سه راه بیمارستان ، روبه روی اداره ورزش و جوانان مرکز مشاوره بویر احمد  1 بویر احمد 1

 هان ارا ،کوی شهید مطهری ،روبه روی کتابخانهدبیرستان شهید ج 1 گچساران 2

 دهدشت میدان مرکزی دبستان امام خمینی )ره( 1 دهدشت 3

 خیابان اصلی اموزشگاه نرجس  –باشت  1 باشت 4

 چرام جنب بیمارستان امام خمینی )ره(  1 چرام 5

 اموزش و پرورش  لنده  واحد مشاوره 1 لنده 6

 بیرستان هاجر لیکک فلکه مرکزی د 1 بهمئی 7

 سیسخت اداره  اموزش و پرورش دنا  1 دنا 8

 شهر قلعه رئیسی خوابگاه شبانه روزی  1 چاروسا 9

 دیشموك دبیرستان امام خمینی )ره(  2 دیشموك 10

 یاسوج جاده زیر تل اموزش و پرورش عشایر  1 عشایر 11

 اموزش و پرورش منطقه مارگون 1 مارگون 12

 راب ،اداره اموزش و پرورش شهر گ 1 لوداب 13

 یاسوج ، سه راه بیمارستان ،درمانگاه فرهنگیان  ا مرکز مشاوره استان 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 استان كردستان -1398مشخصات پايگاه هاي انتخاب رشته كنكور سراسري سال 

 نام شهرستان ردیف
تعداد پایگاه های 

 انتخاب رشته
 تلفن –آدرس 

 

1 
 35223810087 : تلفن- 2درمانگاه شماره  بجن –ی برغرس دم -قروه خ 1 قروه

 1 دیواندره 2
 خ شهیدرجایی -دیواندره

08738726680 

 

3 

 1 سروآباد
 جنب شهرداری-دبیرستان نمونه دولتی دخترانه اسوه 

08734823508 

 

4 

 1 بانه
 جنب گروه های آموزشی–چهارراه سازمان آب  1کمربندی

08734263002 

 

5 

 08735534251جاده قدیم شیروانه ، ساختمان قدیم آموزش و پرورش 1 کامیاران

 

6 

 08736228681مرکزمشاوره -میدان قدس روبروی اداره پست 1 سقز

 1 دهگالن 7
 مطهری شهید کانون–میدان بسیج 

08735122576 

 08733247860خ مولوی دبیرستان تیزهوشان شهیدبهشتی 1 سنندج1ناحیه 8

 08733164781کانون شهیدمطهری -کشاورز روبروی بیمارستان بعثتخ  1 سنندج2ناحیه 9

 08734521273مدرسه شاهد دخترانه -میدان امام حسین 1 مریوان 10

 1 بیجار 11
 15پژوهشسرای دکتر ریاضی میدان آیت ا...فاضل گروسی روبه روی پارك 

 -خرداد

38234010 

 08733224273مرکزمشاوره فردوسی روبروی سینما بهمن–سنندج خ  1 اداره کل 12



 

 

 استان گلستان -1398مشخصات پايگاه هاي انتخاب رشته كنكور سراسري سال 

 نام  شهر ردیف
تعداد پایگاه های 

 انتخاب رشته
 تلفن –آدرس 

 35734455دختران  2خیابان امام.فلکه نواب. دبیرستان شاهد 1 آزادشهر 1

 پژوهش سرای نبی اکرم 1 آق قال 2

34527140 

 خیابان امیرکبیر-بندرترکمن 1 بندر ترکمن 3

 آموزشگاه شهیدمختوم

 مرکز مشاوره همراز 1 بندرگز 4

34366080 

رامیان  انتهای خیابان اموزش و پرورش  مرکز مشاوره صدرا  1 رامیان 5

35880121 

 مرکز مشاوره بصیر 1 علی آباد 6

34226377 

 مرکز مشاوره حکمت 1 کردکوی 7

34353300 

 -جنب اداره آموزش و پرورش -خیابان شهید بهشتی -کالله 1 کالله 8

 مرکزمشاوره  رهنمون

 اداره آموزش و پرورش –گالیکش  1 گالیکش 9

 دبیرستان ایرانشهر 1 گرگان 10

 

آموزشگاه –روبروی سی ان جی -جاده خواجه نفس گمیشان–گمیشان  1 گمیشان 11

 01734468140شبانه روزی وحدت اسالمی 

انک جنب ب -بین تقاطع حافظ و خیام –خیابان سرابی  –گنبد کاووس  1 گنبد کاووس 12

 33221616مسکن 

مراوه تپه.خیابان شهید مدنی جنب اداره آموزش و پرورش، مرکز  1 مراوه تپه 13

 مشاوره

 01735452310راه نو     

 35231440مرکزمشاوره مهر -خ ولی عصر ، چهارراه فرمانداری 1 مینودشت 14

 

 



 

 استان گيالن -1398مشخصات پايگاه هاي انتخاب رشته كنكور سراسري سال 

اداره شهرستان  ردیف

 ناحیه/منطقه

تعداد پایگاه های انتخاب 

 رشته

نام و نام خانوادگی 

 مدیرمرکز

 تلفن مرکز آدرس مرکز

1 

 

 کهین یعقوبی  1 آستارا

 

 –جنب اداره آموزش و پرورش  -آستارا

 هید بهشتیدبیرستان ش

43824009 

 42125030 اشرفیه میدان جمهوری ستانهآ جواد پاهنگه  1 آستانه اشرفیه  2

 42584060 دبیرستان شهید محبی  -اطاقور  علی محبی  1 اطاقور  3

پژوهش   -اداره آموزش و پرورش -املش زهرا ایمانی 1 املش 4

 سرای شهید داداشی

42728100 

کوچه –خباغ زمانی -چهارراه شهدا–انزلی  یطاهره نظم 1 بندر انزلی 5

 204شهید رخشاءپالك

44553551 

 44238388 میدان امام خمینی.طبقه دوم خانه معلم. علیرضاحریری 1 تالش 6

بعد از شرکت تعاونی  -خ جهاد -تولم شهر لیال نوزاد 1 تولمات 7

 آموزشگاه متوسطه دوم الزهرا -فرهنگیان

44632711 

 2 چابکسر 8

 

–نرسیده به پلیس راه –خمینی  خیابان امام موسوی حورا هسید

 دبیرستان شادی خاکپور 

42669131 

نرسیده به میدان -خمینی خیابان امام نژاد لطفی محمد چابکسر 9

 دبیرستان شهید بهشتی  –سروالت 

42672161 

 44213015 اداره آ.پ حویق اسداهلل سیرنگ 1 حویق 10

خیابان طالقانی اداره آموزش –خشکبیجار  نیمنصوره موم 1 خشکبیجار 11

 وپرورش خشکبیجار

01334461425 

دبیرستان کوثر جنب اداره آموزش و پرورش  سودابه پوربخش 1 خمام 12

 خمام

34422924 

دبیرستان هشتم شهریور،  محمد محمدی نژاد 1 دیلمان 13

 دیلمان،کمربندی،خیابان تربیت بدنی

42482048 

 34682238 دبیرستان سردار جنگل -توتکابن -رحمت آباد دحمیدتیموریسی 1 رحمت آباد 14

 42776530 دبستان شهید نوری –خامام -رحیم آباد ابراهیم قربانی 1 رحیم آباد 15

 44622546 اداره آموزش و پرورش شهرستان رضوانشهر شهرام دلداری 1 رضوانشهر 16

 34622116  -روبروی مرکز بهداشت -روسط بازا –رودبار  ماهرخ رفیعی راد 1 رودبار 17

 –جنب آموزش و پرورش منطقه رودبنه  محمد غالم پور 1 رودبنه 18

پژوهشسرای دانش آموزی شهید احمدی 

 –روشن 

42444162 

 2شهرداری، ساختمان شماره رودسر،میدان  رضوانه طاوسی 1 رودسر 19

 طبقه دوم-آموزش و پرورش رودسر

 

01342622092 

42610822 

  سنگر،اداره آموزش وپرورش،پژوهشکده معلم وحید محمد علی نژاد 1 سنگر 20

خیابان امام خمینی جنب اداره گاز –سیاهکل  مریم علیجانخواه  1 سیاهکل  21

 دبیرستان فاطمیه

42322286 

 34782381 شفت خیابان ولیعصر  مدرسه شهید بهشتی یوسف مشفقی 1 شفت 22



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روبروی مصالی -خ جعفری -صومعه سرا الهام ناظمی 1 صومعه سرا 23

 دبیرستان نرجس -نمازجمعه

44323150 

،دبیرستان شبانه 3منطقه عمارلو،جیرنده،فاز سکینه رضایی نژاد 1 عمارلو 24

 روزی راه زهرا )س(جیرنده

 

تاالر شهید  -اداره آ.پ فومن -خ امام -فومن مهدی خاکپور 1 فومن 25

 بهشتی

34732560 

دبیرستان  -میدان شهید مطهری –کالچای  ه عزیزیآسی 1 کالچای 26

 فاطمه زهرا س

42683355 

کوچه آیت  -روبروی بانک ملی -کوچصفهان کبری عزت دوست 1 کوچصفهان 27

 مدرسه آیت اله مستقیم -اله مستقیم

34556276 

 42572401 اداره آموزش و پرورش -کومله فرح حنفی 1 کومله   28

 01342822929 کانون دکتر حسابی -کیاشهر جنب بخشداری نی پوررضا جا 1 بندر کیاشهر 29

روبروی بیمارستان -خ امام خمینی-الهیجان مسیب همتی 1 الهیجان 30

 دبیرستان توحید-آبان22

0134233481 

 آمنه  علیزاده 1 لشت نشاء 31

 

 اداره آموزش و پرورش -لشت نشاء

 

34402451 

 -سابق آموزش و پرورش لنگرودساختمان  دانیال بهادری 1 لنگرود 32

 روبه روی بیمارستان امینی

4252446 

 44663215 اداره آموزش وپرورش –ماسال  یاسر یاری  1 ماسال  33

 -مسجد آفخراجنب -کوچه آفخرا-سبزه میدان طاهره صدیق 2 ناحیه یک رشت 34

 2دبستان مبرهن 

33224588 

دبستان شهید - ضیابریخیابان آیت اهلل زهرا پورمحسن ناحیه یک رشت 35

 مقیمی

33233139 

مطهری با دی اله  دبیرستان دوره دوم  ماهرخ بهمن صیقالنی  2 ناحیه دو رشت  36

 دخترانه اردشیری 

33220050 

 رشت دو ناحیه 37

 

 33322613 دبیرستان شهید بهشتی -میدان فرهنگ  علی رسولی

مرکز مشاوره اداره  38

 کل
اداره سابق آموزش و پرورش  -میدانسبزه  فاطمه کهن پور 1

 رشت 1ناحیه 

33260447 



 

 

 

 

 

 

 

 استان لرستان -1398مشخصات پايگاه هاي انتخاب رشته كنكور سراسري سال 

 تلفن پایگاه  –آدرس  شهرستان /منطقه ردیف

مرکز روانشناختی  1

 استان

ی )ره( چهار راه فرهنگ خیابان سیزده آبان روبروی دبیرستان امام خمین

33301955-066 

 33351872روانشناختی -066مطهری مرکز خدمات  ناحیه یک 2

 066-33409525میدان امام مرکز مشاوره  ناحیه دو 3

 066-42607021میدان بهار چهاره خرم بسمت توحید مرکز مشاوره امید بروجرد 4

 066-1103چهار راه شهرداری دبیرستان امام  الیگودرز 5

 066-43234516دستگاه دبیرستان سید احمد خمینی 800 دورود 6

 066-64234750بلوار جهاد روبروی بهداری خدیجه کبری )س( ازنا 7

 066-32733284هسته مشاوره اداره آموزش و پرورش نورآباد 8

 میدان فرمانداری دبیرستان کوثر  کوهدشت  9

6222583-066  

 هسته مشاوره آموزش و پرورش پاپی 10

33137968-066 

 هسته مشاوره آموزش و پرورش اشترینان 11

37223284-066 

 066-7777خیابان آیت اهلل بروجردی جنب مدرسه والیت فقیه  الشتر 12

 066-3422دبیرستان  شهید مطهری رومشگان  13

 هسته مشاوره آموزش و پرورش طرحان  14

36763417-066 

 066-1200دولتی دانش جنب آموزش و پرورش مدرسه نمونه پلدختر 15

 هسته مشاوره آموزش و پرورش معموالن 16

322253508-066 

 هسته مشاوره آموزش و پرورش سیال خور 17

43263680-066 



 

 استان مازندران -1398مشخصات پايگاه هاي انتخاب رشته كنكور سراسري سال 

 ردیف
شهرستان/ 

 منطقه

تعداد پایگاه های 

 انتخاب رشته
 تلفن –آدرس 

 آمل جمعه مصلی پشت  - میدان سبزه – آمل 1 آمل 1

 بابل شهرستان پست اداره روبروی – پرورش و آموزش اداره جنب – بابل 1 بابل 2

 میدان ساعت مرکز مشاوره اداره آموزش و پرورش 1 بابلسر 3

 1 بندپی شرقی 4
 اداره آموزش وپرورش

32725159 

 نور پیام دانشگاه– وپرورش اموزش جنب– خوشرودپی شهر– غربی بندپی 1 بندپی غربی 5

 34532401 مسکن بانک جنب ملت پارك –بهشهر  1 بهشهر 6

 1 تنکابن 7
 اداره آموزش و پرورش -تنکابن

54233140 

 1 جویبار 8
 حضرت دبیرستان – اجتماعی تامین اداره روبروی –  امام میدان – جویبار

 معصومه

 

9 
 اداره آموزش وپرورش چالوس –میدان معلم  1 چالوس

 

10 
 وپرورش آموزش اداره – چمستان 1 چمستان

 (ره) خمینی امام دبیرستان -محله ابریشم -مطهری ش خ -رامسر 1 رامسر 11

 33321044- الزهراء دبیرستان فرهنگ خیابان 1 1ساری ناحیه  12

 1 2ساری ناحیه  13
 مهفاط کانون فرهنگیان اهدرمانگ جنب آباد مهدی ابتدای. مازندرانی امیر

 33116752 مشاوره واحد اول طبقه  زهرا

 پرورش و آموزش – آباد عباس 1 عباس آباد 14

 آموزش و پرورش-فریدونکنار 1 فریدونکنار 15

 المقدسبیت دخترانه دبیرستان اعظم، مسجد از بعد جویبار، خیابان 1 قائمشهر 16

 52624125-گانآزا تربیتی فرهنگی کانون 1 کالردشت 17

 رجایی شهید هنرستان معلم خیابان – محمودآباد 1 محمودآباد 18

 کتابخانه پژوهشسرای ابوریحان بیرونی 1 نکا 19

 1 نور 20
مدرسه نمونه دولتی آیت ا... خامنه  -جنب اداره  آموزش و پرورش –نور 

 ای

 نوشهر پرورش و آموزش اداره حافظ خیابان– نوشهر 1 نوشهر 21

تبرستان مشاوره مرکز 22  
–مرکز مشاوره تبرستان  –بعداز سه راه خیام  -خیابان مدرس–ساری 

 کانون شهید فهمیده سابق
 



 

 

 استان مركزي -1398مشخصات پايگاه هاي انتخاب رشته كنكور سراسري سال 

 تلفن –آدرس  پایگاه های انتخاب رشته ردیف

اداره آموزش و پرورش ناحیه یک  1

 اراك

مرکز مشاوره امام -جنب مدرسه کاوه نبیری-خیابان قیام 1شماره 

 33677617تلفن   -هادی)ع(

کانون -آموزش و پرورش قدیم–جنب پل خیبر -میدان شورا  2شماره

 33675884فرهنگی و تربیتی

 32215270-2پژوهشگاه معلم ناحیه -دبیرستان امام علی )ع(-میدان شورا اداره آموزش و پرورش ناحیه دو اراك 2

 42223970طبقه زیرین کانون هاجر-خیابان سوم شعبان-میدان امام نصر ساوه 3

 46338551-کوچه فروغ-خیابان فردوسی پایگاه انتخاب رشته ماندگار خمین 4

اداره آموزش و پرورش  شهرستان  5

 تفرش

جنب کانون تربیتی -میدان کار یابی-انتهای خیابان آیت اهلل سعیدی

 36222302-حضرت معصومه )س(

اداره آموزش و پرورش شهرستان  6

 خنداب

اداره آموزش و پرور ش شهرستان -35624483-بلوار شهید بهشتی 

 خنداب

خیابان امام خمینی )ره(جنب سالن حضرت زینب )س(کوچه شهید  خانواده مهر محالت 7

 43224098صفری

اداره آموزش و پرورش شهرستان  8

 دلیجان

 پرورش شهرستان دلیجان اداره آموزش و-بلوار معلم

 38423722-ادرس آموزش و پرورش شهرستان سربند اداره آموزش و پرورش سربند 9

 خیابان امام خمینی )ره( اداره آموزش و پرورش زرندیه-مامونیه اداره آموزش و پرورش زرندیه 10

-پزوهشسرای امیر کبیر-جنب دادگاه انقالب اسالمی -بلوار امیر کبیر  اداره آموزش و پرورش فراهان 11

33723862 

اداره آموزش و پرورش فاطمیه  12

و الزهراءغرق آباد-نوبران  

 جنب آموزش و پرورش نو بران و غرق آباد

 37226310-دبیر ستان الزهراء -روبه روی شهر داری-خیابان شهید با هنر پایگاه الزهراء آشتیان 13

 38227566-مرکز مشاوره-جنب مدرسه -کوچه الله–خیابان انقالب  مرکز مشاوره پیوند شازند 14

پزوهش سرای دانش آموزی شهید  15

 طاهر نیا کمیجان

 35454462-کوچه اطالس -خیابان معلم

مرکز مشاوره اداره کل آموزش و  16

 پرورش

مرکز مشاوره اداره کل آموزش و  -روبروی کوچه کیشا -خ حاج باشی

 پرورش استان مرکزی

 

 

 



 

 

 استان هرمزگان -1398ه هاي انتخاب رشته كنكور سراسري سال مشخصات پايگا

تعداد پایگاه های  منطقه ردیف

 انتخاب رشته
 تلفن –آدرس 

 خ دکتر حسابی-خیابان کرمان -صدف-کیش 1 کیش 1

07644464120 

 دبیرستان دکتر شهریاری-پارسیان 1 پارسیان 2

 اداره آموزش و پرورش فین 1 فین 3

 دبیرستان ام کلثوم -سردشتشهر  1 بشاگرد 4

 اداره آموزش و پرورش بستک 1 بستک  5

 پژوهش سرای دانش آموزی-روبروی فروشگاه فرهنگیان-بندر جاسک 1 جاسک 6

 دبیرستان پسرانه شاهد-بلوار فردوسی 1 حاجی آباد 7

07635421827 

 اداره آموزش و پرورش بندر خمیر 1 بندر خمیر 8

د کانون فرهنگی شهی -بلوار ولیعصر روبروی ادره پست-شم چهار اره پردیسپایگاه اول:  ق 2 قشم 9

 ذاکری

 پایگاه دوم: درگهان، دبیرستان نمونه دولتی خوارزمی

 

ناحیه یک  10

 بندرعباس

 دبیرستان دخترانه نرجس -روبروی پارك دباغیان 1

 دهبارز 11جنب کالنتری  -میدان امام خمینی 1 رودان 11

07642884816 

 بلوار امام خمینی، پژوهش سرای دانش آموزی -سیریک 1 سیریک 12

ناحیه دو  13

 بندرعباس

 دبیرستان دخترانه زینب کبری 1

 حوزه معاونت پرورشی-زیارت علی-رودخانه 1 رودخانه 14

 07644344734اداره آموزش و پرورش جناح 1 جناح 15

 اداره آموزش و پرورش 1 شیبکوه 16

مرکزمشاوره و خدمات روانشناختی آموزش و -حسین آبادجنوبی-بندرلنگه 1 بندرلنگه 17

 07644223814پرورش

 اداره آموزش و پرورش-جزیره هرمز 1 هرمز 18

اداره کل آموزش و  19

 پرورش

مرکزمشاوره و خدمات -6کوچه مهیار-حدفاصل چهارراه مرادی و سازمان-بندرعباس 1

 07632242687روانشناختی

 07642229327هسته مشاوره-جنب دبستان حافظ-خرداد15خیابان -ینابم 2 میناب 20

 نمایندگی آموزش و پرورش-شهرهشتبندی

 ساختمان اداره آموزش وپرورش 1 سندرك 21

 بخش حرا روستای طبل آموزشگاه مال صدرا 1 شهاب 22

 اموزشگاه رستمانی 1 شهاب  23



 

 

 استان همدان -1398ري سال مشخصات پايگاه هاي انتخاب رشته كنكور سراس

 ردیف
تعداد پایگاه های 

 انتخاب رشته
 تلفن –آدرس 

 مرکزمشاوره–اسدآباد،خیابان صاحب الزمان غربی  1 1

08133131265 

 امید مشاوره مرکز -بهار 1 2

09188192096 

 34929220جنب اداره آموزش و پرورش –تویسرکان  1 3

 32173225-دبیرستان ابن سینا-*  جوکار 2 4

 32173241-اداره آموزش و پرورش -* جوکار 

 33722657-اداره آموزش و پرورش -خزل 1 5

 6222284-هسته مشاوره-کانون شهید مطهری -رزن 1 6

 32422201-اداره آموزش و پرورش -سامن 1 7

 کانون آیت اهلل خامنه ای -سردرود 1 8

36423339 

 کانون عالمه طباطبایی -فامنین 1 9

 کانون شاهد -درگزین 1 10

36466340 

 -قلقلرود ---- 11

 38462253-مدرسه شهیدمطهری-* قهاوند 2 12

 

 38462204مدرسه حضرت خدیجه )س(  -* قهاوند

 35222525-مرکز مشاوره  -کبودراهنگ 1 13

 35328336 -مدرسه امام حسین )ع(-گل تپه 2 14

 

 35328819 -مدرسه زینب کبری)س(-گل تپه

 34526651-شهید رجایی مدرسه-جینالل 2 15

 34525305-مدرسه اندیشه-اللجین

 32281411-مدرسه فاطمیه-مالیر 2 16

 مدرسه شریعتی -مالیر

 خواهران-مرکز مشاوره رهگشا صبح  -1*ناحیه 2 17

32521129 

 برادران-مرکز مشاوره رهگشا بعدازضهر -1*ناحیه

32521129 

 39280400-38265967-شدبیرستان شهید حجه فرو -2ناحیه 1 18

 33238911-33239082-مرکزمشاور خانواده-نهاوند 1 19

 38324098-38324254 -مرکز مشاوره –استان همدان  1 20
 

 



 

 

 استان يزد -1398مشخصات پايگاه هاي انتخاب رشته كنكور سراسري سال 

 منطقه رديف
تعداد پايگاه هاي 

 انتخاب رشته
 تلفن –آدرس 

 32826305خیابان فرهنگ -میدان جانبازان-ابرکوه–ز مشاوره امید مرک 1 ابرکوه 1

 2 اردکان 2
 32222264_اردکان،نیش میدان بسیج، آموزشگاه دخترانه هفده شهریور

 32222316_اردکان،ابتدایی خ مالعارف، آموزشگاه شرف

 3 اشکذر 3

 اشکذر.عزآباد دبیرستان دخنرانه نمونه معلم

 دبیرستان عترت -ام خیابان ام -اشکذر

 شهیدبهشتی -خیابان امام -اشکذر

 2 بهاباد 4
 32472434دبیرستان شهید رفیعیان -بهاباد

 32472393دبیرستان حضرت زینب س-بهاباد

 2 تفت 5
  32626250تفت . خ آیت اهلل کاشانی . جنب  پل کوکبیه دبستان خاتم االنبیاء  

 32626251نب  پل کوکبیه دبستان خاتم االنبیاء  تفت . خ آیت اهلل کاشانی . ج

 3532572133هنرستانها    کار دانش ام البنین -خ طالقانی-هرات 1 خاتم 6

 2 مهریز 7
 )ص(پیامبر اعظم( -32529060روبروی شهدای گمنام –بلوار هفتم تیر  -مهریز 

 32531808روبروی اداره پست  –خیابان مطهری شمالی  –مهریز 

 7 یبدم 8

 دبیرستان پسرانه مولوی   -  56کوچه نیلوفر -خیابان امام -یخدان-میبد

 دبیرستان دخترانه خدیجه کبری  -کوچه شهید یوسف رحیمدل -بلوار قاضی میرحسین-میبد

 دبیرستان پسرانه شهید رحیمی فر  -کوچه شهید برزگر  -بفروئیه -میبد

 رستان دخترانه گل محمدی دبی - 3شهیدیه کوچه شاهد  -میبد 

 دبیرستان دخترانه میرمحمدی  - 40خیابان سلمان فارسی کوچه پارسا  -میبد 

 دبیرستان دخترانه قدس -جنب خدیجه خاتون  -مهرجرد -میبد



 دبیرستان دخترانه رازی -جنب پارك بزرگ شهر -میدان امام حسین-ندوشن

 32654101کانون تربیتی هدایت نیر  1 نیر 9

 اداره آموزش و پرورش بافق -آهنشهر  1 بافق 10

 مرکز مشاوره امام حسین -بلوار شهید بهشتی  1 اداره کل 11

12 
اداره 

 استثنایی
 مرکز مشاوره پیوند -ساختمان رسولیان  -میدان همافر  1

 اداره آموزش و پرورش زارچ 1 زارچ 13

14 
ناحیه دو 

 یزد
 مرکز مشاوره دکتر طاهری -یزد  2اره آموزش و پرورش ناحیهجنب اد -چهارراه سلمان  1

15 
ناحیه یک 

 یزد
 اداره آموزش و پرورش ناحیه یک یزد -شهریور 17بلوار  1

 اداره آموزش و پرورش مروست 1 مروست 16

 


