
نشانی نام سر پرست شعبه تلفن شعبه شهرستان استان ردیف

11337-44811   کد پستی 16شماره -خیابان خارک - ضلع غربی تاالر وحدت - چهار راه کالج -  خیابان انقالب عارف براتی- مدیر اجرایی 66707227-66705514دفتر مرکزیتهران1

استاد حسن حسین نژاد22210349-22210346-22210345دزاشیبتهران2
-                          22خیابان شهید سلیمی   شماره - (دزاشیب)خیابان شهید کریمی - خیابان شهید باهنر-                    میدان قدس 

انجمن خوشنویسان دزاشیب

66707227-66705514شیخ هادیتهران3
"

66707227-66705514صائبتهران4
"

تهران بزرگتهران5
09122464218-66469239-

66957831-66750601-2
طبقه اول - 1102ضلع جنوب غربی چهارراه فلسطین پالک - خیابان انقالباستاد غالمرضا سپهری

سرای وصال شیرازی- 62پالک - خیابان بزرگمهر - خیابان وصال استاد علی طوفانی9126506134واحد انقالبتهران6

انجمن خوشنویسان واحد شرق- غربی162نبش - تقاطع رسالت- اتوبان باقری        استاد محمدعلی  سبزه کار77722526واحد شرقتهران7

غیرفعالواحد غربتهران8

انجمن خوشنویسان ایران شعبه شهرقدس- طبقه سوم-ساختمان تجاری -   میدان قدس زهرا  باقری46868702-021شهرقدستهران9

سید جلیل قاسمی56145044-09122280419اسالمشهرتهران10
-                                       جنب کتابخانه شهید مطهری- ابتدای خیابان ابوذر-                                                                   خیابان کاشانی

3313884411:                                     انجمن خوشنویسان شعبه اسالمشهر   کد پستی

انجمن خوشنویسان شعبه دماوند-اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی-    مجتمع فرهنگی هنری کوثر- خ فرهنگ -         میدان معلم علیرضا صالحی09121785867دماوندتهران11

ابراهیم افشار09122930281رباط کریمتهران12
سرای محله - جنب کتابخانه مرحوم محمدی- خیابان شهید محمدی پور- خیابان روبروی اداره پست- خیابان شهید حاج جعفری

انجمن خوشنویسان شعبه رباط کریم-باران



محمد ابراهیم خیریه65253335شهریارتهران13
                                        31فرهنگسرای شهریارـ پالک -                                                                   خیابان ولیعصر ـ کوچه استاد شهریار

             انجمن خوشنویسان ایران شعبه شهریار

انجمن خوشنویسان شعبه ورامین-  فرهنگسرای رازی - (میدان چوب بری )میدان  رازی -  ورامینفاطمه خانی قلعه36256082ورامینتهران14

1واحد  - 20پالک - خ کاملیای غربی - بعد از فلکه اول - گلستان - بهارستان علی یعقوبی09125458730بهارستانتهران15

ابراهیم هداوند میرزایی36729934پیشواتهران16
جنب اداره ثبت اسناد و امالک  پیشوا                                            -                                          خیابان شریعتی ـ  روبروی بانک کشاورزی

 انجمن خوشنویسان شعبه پیشوا

طبقه اول- ساختمان سرای محله - بین شاهد شرقی و شقایق یکم - خیابان دنیامالی- فاز یک - شهرک اندیشهاستاد کورش کلهری09025131741-09192492550اندیشهتهران17

حسینعلی اسفندیار9123206159فیروزکوهتهران18
-                                            اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی فیروزکوه-خیابان  نام آور-                                                   شهرک ولیعصر

                   انجمن خوشنویسان شعبه فیروزکوه

علیرضا صمیمی9127028655قرچکتهران19
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی                                           -  خرداد15انتهای پارک - میرزایی-                                                     قرچک

1981719988:                   شهرستان قرچک     کد پستی

استاد جواد هجرانی09123040935-22308638واحد رسالتتهران20
نبش خیابان امیری طبقه باالی نان فانتزی                                   - (مجیدیه)اوایل استاد حسن بنای جنوبی-                بزرگراه رسالت

   انجمن خوشنویسان واحد رسالت110پالک -            آموزشگاه بهارستان 

انجمن خوشنویسان واحد قیطریه- فرهنگسرای ملل -  ضلع شمالی پارک قیطریه استاد علی گنجی                  22671718-22212392واحد قیطریهتهران21

سیدمحمدرضا میرفندرسکی22858367-09021003303واحد قلهکتهران22
انجمن خوشنویسان واحد - طبقه دوم- 48شماره  - (پور مشکانی )نبش کودکان غزه  - باالتر از ظفر- خیابان شریعتی- تهران

قلهک

استاد محمود فرجی9121542446 شهر ریتهران23
بعد از مجتمع فرهنگیان                                  نبش - کوچه ششم شرقی  (شهید کریمی شیرازی )خیابان استخر-  متری 24      خیابان 

خیابان استاد اکبری

اداره فرهنگ و ارشاد مارلیک- خیایان ریحانه- خیابان شیوا - 3فاز - مارلیک -    مالرد استاد مجید حرّی9126777891مالردتهران24

اراره فرهنگ و ارشاد اسالمی پاکدشت-جنب پارک بانوان -   پاکدشت بلوار شهدای رحیمی علی رحیم پور9356407248پاکدشتتهران25

سرای محله رستم آباد- بن بست شهید شکری - دیباجی شمالی کسری کرکزی09390658288واحد فرمانیهتهران26

فرهنگسرای فردوس- بعد از تقاطع شهید سلیمی جهرمی- بلوار فردوس - فلکه دوم صادقیه سمیه شاهوار09191002670واحد فردوستهران27



سرای مرزداران - (سادات )کوچه بینظیر- ضلع شمال شرقی  تقاطع مرزداران -اشرفی اصفهانیاحمد زیرک09399992040واحد مرزدارانتهران28

انجمن خوشنویسان واحد پردیس- سرای محله جانبازان - 3فاز- پردیس عباسعلی صالحی9124272764 پردیستهران29

134پالک - خیابان ربیعی- خیابان سبحانی- خیابان قزوین- تهرانحسن صالح ریاحی09194072415واحد جیحونتهران30

انجمن خوشنویسان واحد پرند- دانشگاه آزاد اسالمی واحد پرند سید عباس موسوی فضلی09198686482واحد پرندتهران31

حسین بابا خانی تیموری(5-33783004)-09125195604(ع )واحد امام علی تهران32
-                                      خیابان بایزید بسطامی- چهارصد دستگاه - خروجی پیروزی شرق- بزرگراه امام علی -               تهران

خانه و موزه استاد معین

استاد شمس الدین مرادی44427979-09194774612واحد پونکتهران33
-                                         ساختمان رامین - نبش کوچه صدرا - بین میرزا بابایی و مخبری - سردار جنگل -                           پونک 

20 طبقه سوم واحد 30      پالک 

نگارستان خط- 9واحد - طبقه چهارم- 312پالک - 15نبش بهارستان - جنت آباد شمالیعباس توفیق5-40448234واحد جنت آبادتهران34

9طبقه دوم  واحد  - 97پالک - نبش خیابان بیستم - بلوار اصلی- تهرانسرزهره میرزایی09193264139واحد  تهرانسرتهران35

انجمن خوشنویسان واحد اکباتان- جنب داروخانه صفاپور- طبقه همکف - 7بلوک - 2فاز - شهرک اکباتان استاد شهربانو نجفی44690847-09122381932واحد  اکباتانتهران36

تهران37
- واحد  آموزشی نیکو 

بین الملل
(بین الملل )واحد آموزشی نیکو - 1723پالک - بعد از کوچه حافظی - باالتر از پل صدر- خیابان شریعتی ابراهیم اصالنی09122440697

2 طبقه 393پالک -ضلع جنوب شرقی تقاطع زمزم - پل چهارم بلوار ابوذر - بلوار ابوذر عاطفه نوشاوند09011809133واحد ابوذرتهران38




