فهرست دفاتر جذب موسسات آموزش عالی آزاد عدل و طرح نوین اندیشه
استان

آدرس

تلفن

1

تهران

خيابان فلسطين ،پايين تر از بلوار كشاورز ،خيابان شهيد حجت دوست ،پالك 29

021-88986277-8

2

فارس

شيراز :چهارراه پارامنت ،ابتداي خيابان قصردشت ،كوچه  ، 1موسسه فاضل

071-32343234-6

3

مازندران

4

قزوين

قزوين :خيام شمالی  -كوچه رفيعی  -پالك  -31مجتمع علوم و فنون

5

گيالن

رشت :خيابان امام خمينی(ره) ،روبروي آردكوبی سابق ،ساختمان ميالد ،طبقه دوم

6

آذربايجان شرقی

7

كرمانشاه

8

اردبيل

پارس آبادمغان :ابتداي خيابان كشاورز ،موسسه طرح نوين انديشه

9

زنجان

زنجان  :دروازه رشت ،ابتداي خيابان صفا،ساختمان امير ،طبقه ي سوم ،واحد 11

10

گلستان

11

سمنان

12

كردستان

071-32353016
ساري :خيابان فرهنگ،فرهنگ ، 21پالك 16

011-33240324
09113547251

آمل  -خيابان امام رضا  -رضوان  -1/14كوچه غدير  -8ساختمان دادمهر  -طبقه 6

09112208846
011- 43267727
028-33330421
09192880853
09125812619

رودسر :خيابان امام  ،كوچه كفش بال ،مجتمع حسن پور ،طبقه سوم
تبريز :چهارراه منصور -برج ابريشم -طبقه - 10واحد 6

013-33333346
09113448858
041-35595214
041-33378078
09197730182

مراغه :خيابان شيخ تاج،كوچه حاجی غفاري ،ساختمان دكتر حسابی ،طبقه  1واحد1

041-37253005
09197730182

كرمانشاه  :بلوار مصطفی امامی  -نرسيده به چهارراه گلستان -جنب بانک قوامين

08338247790
09181311971
045-32789596
09141576078
024-33472593
09121411249

ابهر :پاساژ طال ،طبقه سوم ،واحد11
گنبدكاووس :خيابان طالقانی شرقی ،روبروي بيمارستان بسکی  ،مجتمع هيراد  ،طبقه ،2

09362423134
09115397701

واحد3

شاهرود :خيابان امام ،روبروي پاركينگ شهرداري ،جنب فرش فرهی

023-32245004
09122734006

سمنان :بلوار قدس ،روبروي رستوران رضا ،كوچه ،17پالك ،2طبقه اول

0939-7319875
0912-7319877

سنندج :خيابان فردوسی  ،نرسيده به سه راه نمکی  ،روبروي بانک قوامين  ،ساختمان
دفتر اسناد شماره  ، 28طبقه دوم

087-33284038
09187784714
09186629163

كامياران :خيابان امام خمينی  ،پاساژ شاهو  ،طبقه دوم  ،واحد 17

09186629163

13

آذربايجان غربی

14

چهارمحال و

044-32259873

اروميه :انتهاي خيابان خيام جنوبی،نبش كوي رنجبر ،23موسسه بيليم

09141480377
044 - 45261515

مياندوآب :خيابان طالقانی شمالی 100 ،متر باالتر از تقاطع خيابان كشاورز  ،روبروي كبابی

09034521222

اوبا  ،بن بست معلم  ،جنب آموزشگاه راه نو
شهركرد :خيابان سعدي ،حدفاصل چهارراه فصيحی سه راه سينما ،روبروي كفش ملی،

بختياري

ساختمان ميالد رايانه ،طبقه اول

15

خوزستان

اهواز :نادري ،خيابان سلمان فارسی ،بين موسوي و كتان باف ،پاساژ كرامه ،طبقه دوم،

038-32251485
038-32220192
09166047320

پالك 40
16

مركزي

ساوه :خيابان طالقانی -انتهاي طالقانی -6نبش گلستان-3مجتمع آموزشی سوفيا

086-42232930

17

همدان

همدان  :خيابان بوعلی ،محوطه پل يخچال ،كوچه سپهر،كوچه منصور لشگر ،پالك، 82

081-32518746

18

كرمان

19

البرز

20

لرستان

خرم آباد :خيابان انقالب ،نبش كوچه آراسته  ،4پالك 3

21

هرمزگان

بندرعباس :چهارراه سازمان ،به سمت چهارراه بلوكی ،روبروي بانک پاسارگاد ،جنب

076-32231027

داروخانه كشاورز ،طبقه  ،4واحد 14

0917-5788380

22

اصفهان

خيابان آزادي  ،حدفاصل ميدان برج و چهارراه فرايبورگ  ،روبروي پارك مرداويج،

(كتاب)

ساختمان  57موسسه دانش پژوهان

09189125045

واحد 1
كرمان  :بلوار فردوسی ،روبروي تکيه عباسعلی ،كوچه شماره ، 7درب اول سمت چپ ،طبقه
دوم

034-32225352
034-32239981-2
09175788380

كرج :رجايی شهر ،بلوار موذن  ،خيابان پيروزي شمالی  ،كوچه شيرودي  ،پالك ، 17

026 - 34374166

طبقه 2
066-33243348
0916-9671099

23

اصفهان
(آموزش)

25

خراسان شمالی

مديريت مجموعه استانهاي مذكور با استاد آقاي امير يعقوبی

26

خراسان جنوبی

27

قم

(مشاور و مدرس كشوري آزمون هاي حقوقی) می باشد.

28

بوشهر

29

ايالم

30

كهکيلويه و
بويراحمد
سيستان و

نشانی و مديران دفاتر جذب متعاقباً اعالم خواهد شد.
تلفن هماهنگی 0939 – 3653858 :
تلگرام @Amir_yaghoobi :
ايميلAmiryaghoobi7529@gmail.com:

متعاقباً اعالم خواهد شد.

24

خراسان رضوي

توضيحات:

31

09195971063

بلوچستان
32

يزد

توجه :آدرس و شماره تلفن های سایر دفاتر جذب از تاریخ 96/9/4در سایت موسسه به نشانیwww.tnovin.comوکانال تلگرام
 @tarhe_novinاعالم خواهد شد .بدیهی است  ،سایر مراکز خارج از سایت و کانال تلگرام موسسه به نشانی فوق ،فاقد اعتبار است  .خواهشمند
است در صورت مشاهده ی دفاتر غیرمجاز با شماره تلفن های (021-88986277-8آقای زمان خانی) تماس حاصل فرمایید.

