
نام مدرسه نمابر کد پستی

هنرستان سما واحد بناب 37724497 5551815743

دبیرستان پسرانه سما 

واحد بناب
04137724497 5551815743

دبیرستان دخترانه سما 

واحد بناب
37734497 5551767863

- - 5138638439

دخترانه سما 21257 5167738675

- - 5138638439

- - 5167738675

- - 5157946673

- - 5167666315

دبستان پسرانه سما 35413637 5138638439

- - 5154754919

- - 5167666315

دبیرستان دوره ی اول 

2دخترانه ی سما 
33321257 5157946673

- -

- - 5154754919

دبستان و پیش دبستانی 

غیر دولتی پسرانه سما
- 1551245895

- - 5517601481

- - 5517647554

- - 0000056138

دبستان غیردولتی  پسرانه 

سما
37241815 1551245895

- مراه-دوره دوم - سما 

پسرانه
37250079 5514898467

- - 0000056138

- - 1551245895

- - پیش دبستان5517647554 04212231816 کمربندی شمالی ، جنب موسسه تحقیقات کشت و دیم مراغه

دبیرستان 04212246887 مراغه خیابان خواجه نصیر شمالی نرسیده به میدان کریمی مراغه

پیش دبستان 2236891 کمربندی جنب مرکز تحقیقاتی کشت دیم- مراغه  مراغه

دبستان 2236891 کمربندی جنب تحقیقات کشت دیم- مراغه  مراغه

دبیرستان 37250078 مراغه خ کاشانی تقاطع ساسان مراغه

دبستان 04212231816 کمربندی شمالی ، جنب موسسه تحقیقات کشت ودیم مراغه

راهنمایی 04212246887 مراغه خیابان خواجه نصیر شمالی نرسیده به میدان کریمی مراغه

پیش دبستان 37236891 جنب تخقیقات کشاورزی و دیم- کمربندی  مراغه

راهنمایی 2227141 مراغه کمربندی شمالی جنب موسسه تحقیقات دیم کشور مراغه

پیش دانشگاهی - - تبریز

دبستان 3355052 کوی قره باغیها روبروی مجتمع مسکونی نور- منصور تبریز

دبستان 04113328540 2تبریز ولیعصر جنوبی خیابان امیر کبیر خیابان نظامی دبستان سما تبریز

راهنمایی 33311487
جنب برج های مسکونی -  متری سینا 35- فلکه ی خیام -ائل گلی - تبریز

طبقه ی دوم - 2مجتمع دخترانه ی سما - آسمان 
تبریز

دبستان 35426670
خ ارتش پاستور جدیدجنببانک رسالتکوچه مال کریم مجتمع آموزشی 

38پسرانه سما ک 
تبریز

پیش دبستان 3355052 روبروی مجتمع مسکونی نور- کوی قره باغیها - منصور تبریز

دبستان 3322825
 متری سینا جنب برج مسکونی آسمان ،مدرسه 35جاده ائل گلی ،فلکه خیام ،

3ابتدایی سما 
تبریز

پیش دبستان 04113328540
خیابان نظامی غربی پیش دبستان - خیابان امیر کبیر - ولیعصر جنوبی - تبریز

2ودبستان سما
تبریز

دبیرستان 5426664
انتهای - کوچه مالکریم- جنب بانک رسالت- خیابان پاستور جدید- تبریز

مجتمع آموزشی پسرانه سما- کوچه
تبریز

فنی و حرفه ای 04113311493
 متری سینا جنب برج های آسمان مجتمع 35تبریز ائل گلی فلکه خیام خیابان 

دخترانه سما طبقه سوم هنرستان دخترانه سما
تبریز

راهنمایی 5424502
خ پاستور جدیدجنب بانک رسالت -چهاراه پاستور جدید -ارتش جنوبی 

38کوچه مال کریم ک 
تبریز

دبیرستان 04113311493
 متری سینا جنب برج های آسمان مجتمع 35تبریز ائل گلی فلکه خیام خیابان 

دخترانه سما طبقه سوم دبیرستان دخترانه سما
تبریز

دبیرستان 04137732500 روبروی بانک ملت- خیابان امام- بناب بناب

دبیرستان 04127239477 بعد از آپارتمانهای پردیس- خ کارگر- میدان شهریار- خ امام خمینی- بناب بناب

نشانی و تلفن کلیه مدارس سما

مقطع تحصیلی تلفن نشانی شهر

فنی و حرفه ای 37732500 دبیرستان و هنرستان سما بناب-روبروی بانک ملت- خ امام- بناب بناب



غیردولتی سما - 54165-131

غیردولتی سما - 54165-313

دوره اول متوسطه سما 04142265522 5415833576

- - 5415833576

دوره دوم متوسطه سما 42265522 5415833576

دبیرستان غیردولتی 

دخترانه سما
04152227290 5313656333

پیش دبستانی غیردولتی 

سما
04152227290 5315836511

دبستان غیردولتی دخترانه 

سما
0412240072 5315836511

دبیرستان غیردولتی 

پسرانه سما
04152239677 5317754134

مجتمع آموزشی پسرانه 

سما واحد ارومیه
- 5717136458

مجتمع آموزشی پسرانه 

سما واحد ارومیه
- 5717136458

مجتمع آموزشی پسرانه 

سما واحد ارومیه
33662069 5717136458

3مجتمع دخترانه سما  - 5717136458

مجتمع آموزشی پسرانه 

سما واحد ارومیه
- 5717136458

3مجتمع دخترانه سما  - 5717136458

3مجتمع دخترانه سما  - 5717136458

مجتمع آموزشی پسرانه 

سما واحد ارومیه

- 5717136458

2سما - 5714713448

3مجتمع دخترانه سما  - 5717136458

مجتمع آموزشی پسرانه 

سما واحد ارومیه
33662069 5717136458

پیش دانشگاهی شماره 

ضمیمه- 1
- 5714713448

مجتمع آموزشی پسرانه 

سما واحد ارومیه
- 5717136458

دبیرستان پسرانه سما 

خوی
04436357703 5817646344

هنرستان کاردانش سما 

خوی
04436357706 کار و دانش5817646344 36357705 (دبیرستان وکاردانش سما )میدان کشاورز جنب کلیسا خوی

کار و دانش 3662069
مجتمع آموزشی پسرانه - خ محتشم - خ فارابی - شهرک بهداری - ارومیه 

سما واحد ارومیه
ارومیه

دبیرستان 36357705 (دبیرستان سما )- مجتمع آموزشی سما - میدان کشاورز جنب کلیسا  خوی

دبستان 33662069 ارومیه شهرک بهداری مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد ارومیه ارومیه

پیش دانشگاهی 32222233
 امداد دبیرستان و پیش دانشگاهی 6ارومیه خیابان مدیریت نبش کوی 

2دخترانه سما
ارومیه

دبیرستان 32222233 2 دبیرستان دخترانه سما6ارومیه خیابان مدیریت نبش کوی  ارومیه

دبستان 04433671918 بهداری خ فارابی خ محتشم دانشگاه سما ارومیه

پیش دبستان 04433671918 خ محتشم دانشگاه سما- خ بهداری ح فارابی  ارومیه

پیش دانشگاهی 3662069 مجتمع آموزشی پسرانه - خ محتشم - خ فارابی - شهرک بهداری - ارومیه 

سما واحد ارومیه

ارومیه

راهنمایی 3662069
مجتمع آموزشی پسرانه - خ محتشم - خ فارابی - شهرک بهداری - ارومیه 

سما واحد ارومیه
ارومیه

دبیرستان 04433671918 دانشگاه سما- خ محتشم - خ فارابی - بهداری  ارومیه

پیش دبستان 33662069 ارومیه شهرک بهداری خ محتشم مرکز آموزشی فرهنگی سما واحد ارومیه ارومیه

راهنمایی 04433671918 خ محتشم دانشگاه سما- خفارابی - بهداری  ارومیه

فنی و حرفه ای 3662069
مجتمع آموزشی پسرانه - خ محتشم - خ فارابی - شهرک بهداری - ارومیه 

سما واحد ارومیه
ارومیه

دبیرستان 3662069
مجتمع آموزشی پسرانه - خ محتشم - خ فارابی - شهرک بهداری - ارومیه 

سما واحد ارومیه
ارومیه

دبستان
04152241650-

04152245445
پشت تاالر مروارید-خیابان خیام شمالی-میانه میانه

دبیرستان 04152246660 دبیرستان غیردولتی پسرانه سما-میدان شریعتی-خیابان شاهد-میانه میانه

دبیرستان 04152246540 کوچه شهید ناصری- روبروی شرکت نفت-(ره)خیابان امام خمینی-میانه میانه

پیش دبستان
04152241650-

04152245445
پشت تاالر مروارید-خیابان خیام شمالی-میانه میانه

پیش دبستان 2265522 خیابان جلفا کوچه شهید رفتاری مرند

دبیرستان 42221241 غیردولتی سما(دوره دوم متوسطه)خیابان جلفا کوچه شهید رفتاری دبیرستان  مرند

پیش دبستان 041-42277893 خیابان جلفا پایین تر از اداره پست طبقه اول دانشکده سما مرند مرند

راهنمایی 04142265522 غیردولتی سما (دوره اول متوسطه)خیابان جلفا کوچه شهید رفتاریدبیرستان مرند

دبستان 041-42277893 خیابان جلفا پایینتر از اداره پست طبقه اول دانشکده سما مرند مرند



دبیرستان پسرانه سما 1 59168-4-3111

پیش دانشگاهی پسرانه 

سما
1 59168-4-3111

پیش دانشگاهی دخترانه 

سما
1 59137-61137

دبیرستان دخترانه سما 1 59137-61137

دبستان پسرانه سما 04445222736 5971668195

پیش دبستانی سما 04445222736 5971668195

هنرستان سما - 59716-68195

پسرانه سما 33219166 5619737118

دبستان پسرانه سما 04533710691 5615788511

دبستان دخترانه سما 04533710691 5615788511

سما 04537710991 5619737118

پیش دبستانی سما 04533710691 5615788511

پیش دبستانی سما 04533710691 5615788511

راهنمایی دخترانه سما 045-33710691 5615788511

پیش دانشکاهی سما 7710691 5615749313

دبیرستان غیردولتی 

پسرانه سما
04533710991 5619737118

دبیرستان دوره دوم سما 7710691 5615749313

هنرستان پسرانه پارس آباد 04532724100 5691855359

دبیرستان پسرانه 03133660209 8418148499

دبیرستان دخترانه سما 33660209 8419169411

پیش دانشگاهی 03133660209 8418148499

دبیرستان دوره ی اول 03133660209 8419169411

سما 3360209 8418146499

پیش دبستانی وایتدایی 

2شماره
32254164 8154957877

مدرسه راهنمایی پسرانه 

2شماره
32293012 8156853737

دبستان 32253440 پل بلند- اصفهان خیابان احمد آباد خوراسگان

راهنمایی 32293011 نبش آذرمهر- خیابان جی- میدان احمدآباد- اصفهان خوراسگان

راهنمایی 3133669174
مجتمع -دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر- خمینی شهر- اصفهان 

دخترانه سما
خمینی شهر

راهنمایی 3133660210
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی - بلوار دانشجو - خمنی شهر-اصفهان

دبیرستان متوسط یک پسرانه سما-شهر
خمینی شهر

دبیرستان 33669175 دانشگاه واحد خمینی شهر-بلوار دانشجو- خمینی شهر- اصفهان خمینی شهر

پیش دانشگاهی 03133660208 دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر-بلوار دانشجو- خمینی شهر  خمینی شهر

فنی و حرفه ای 0452-7228004 شهرستان پارس آباد مغان دانشکده سما پارس آباد مغان پارس آبادمغان

دبیرستان 3133660208 دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر-بلوار دانشجو- خمینی شهر خمینی شهر

پیش دانشگاهی 04533234251 ساختمان والی- خیابان شهید یسری -اردبیل  اردبیل

دبیرستان 7728868 خیابان حافظ- اردبیل  اردبیل

راهنمایی 045-33710690 شی سما.مجتمع آمو-خیابان حافظ -اردبیل  اردبیل

پیش دانشگاهی 7728868 خیابان حافظ-اردبیل  اردبیل

پیش دبستان 04533726633 مجتمع آموزشی سما- خ حاعظ - اردبیل  اردبیل

پیش دبستان 7713906 مجتمع آموزشی سما- خ حافظ - اردبیل  اردبیل

دبستان 04533726633 مجتمع آموزشی سما- خ حافظ - اردبیل اردبیل

دبیرستان 04533234251 ساختمان والی- خیابان شهید یسری  اردبیل

دبیرستان 2249166 ادبیل خیابان شهید یسری کوچه شهید ایرانی جم اردبیل

دبستان 04533713906 مجتمع آموزشی سما- خ حافظ -اردبیل اردبیل

پیش دبستان 04445267531 طبقه اول دانشکده سما- باال تر از فرمانداری - خیابان ساحلی - میاندوآب  میاندوآب

فنی و حرفه ای 44-45267531
باال تر از - خیابان ساحلی - شهرستان میاندوآب - آذربایجان غربی 

طبقه اول ساختمان دانشکده سما- فرمانداری 
میاندوآب

دبیرستان 42225770 lخیابان صالح الدین ایوبی غربی کوجه داودی دبیرستان دخترانه سما-مهاباد مهاباد

دبستان 04445267531 طبقه اول دانشکده سما- باال تر از فرمانداری - خیابان ساحلی - میاندوآب  میاندوآب

پیش دانشگاهی 42221010
l مهاباد خیابان سرباز سه راه بیمارستان دبیرستان و مرکز پیش دانشگاهی

پسرانه سما
مهاباد

پیش دانشگاهی 042225770
آذربایجان غربی مهاباد خیابان صالح الدین ایوبی غربی کوچه داودی 

دبیرستان دخترانه سما
مهاباد

دبیرستان 42221010 آذربایجان غربی مهاباد خیابان سرباز سه راه بیمارستان دبیرستان پسرانه سما مهاباد



پیش دبستانی وابتدایی 

3شماره 
36280488 8173688133

پیش دبستانی و دبستان 

2پسرانه شماره 
32254164 8154957877

پیش دبستانی وابتدایی 

3پسرانه شماره 
36280488 8173688133

- - 8156853636

3راهنمایی پسرانه شماره  36242956 8173687411

دبیرستان متوسطه دوره 

اول
- 8641641138

پیش دبستانی سما - 8641641140

دخترانه سما 53335916 8641641138

دوره دوم-پسرانه سما 53235921 8614855539

پسرانه سما دوره اوّل 03153235921 8619835141

سما 53235921 8619757586

دبستان دخترانه سما 03153235921 8619833471

سما 53216169 55541861197

دبستان پسرانه سما دوره 

اوّل
03153235921 8619835141

دبستان دخترانه سما 03153235921 8619833471

دبیرستان و مرکز  پیش 

دانشگاهی پسرانه سماء  

دوره دوم

03153235921 8614773366

دبستان دخترانه سما 03152671943 8494144585

دبیرستان سما 03152465011 8481618651

دبستان دخترانه سما - 8494144585

دبیرستان غیردواتی سما 

(دروه دوم)
03152465011 8481618651

- - 8494000000

دبستان پسرانه سمادوره 

دوم
- 8481618651

- - 8494144585

سما - راهنمایی8481718655 52465001 مبارکه بلوار فتح المبین مجتمع آموزشی سما مبارکه

دبستان 03152466030
نصیرآباد جنب فنی حرفه ای دبستان پسرانه -مبارکه خیابان فتح المبین 

سمادوره دوم
مبارکه

دبستان 031-52674535
 صفائیه خیابان رازی خیابان صائب روبروی مجتمع تجاری 8مبارکه محله 

مجتمع آموزشی سما-صدف 
مبارکه

دبیرستان 03152465523 دبیرستان پسرانه غیر دولتی سما- بلوار فتح المبین - مبارکه - اصفهان  مبارکه

راهنمایی 03152671011 مبارکه صفائیه خیابان راضی کوچه صائب دبیرستان دخترانه سما8مبارکه محله 

پیش دانشگاهی 03152465523 بلوار فتح المبین دبیرستان سما مبارکه

دبستان 03152674374 مبارکه صفائیه خیابان رازی کوچه صائب دبستان دخترانه8اصفهان مبارکه محله 

دبیرستان 031-53229605
کوچه شماره -( متری28)شهید نواب صفوی -میدان شهدا خیابان -شهرضا 

6/1پالک  (5)
شهررضا

پیش دبستان 03152674374 صفائیه خیابان رازی کوچه صائب دبستان دخترانه سما8اصفهان مبارکه محله  مبارکه

پیش دبستان 03153224441 شهررضا کوچه شهید خیر31شهرضا ـ خیابان حکیم نصراله فرعی 

پیش دبستان 03153225113 42فرعی یک پالک - خیابان استقالل -شهرضا شهررضا

دبستان 03153225113 42 پالک 1خیابان استقالل فرعی  شهررضا

راهنمایی 53216165 22شهرضا خ حکیم نصر اله فرعی  شهررضا

دبستان 03153224441 شهررضا کوچه شهید خیر31شهرضا ـ خیابان حکیم نصراله فرعی 

راهنمایی 53227065 ابتدای خیابان شهیدیزدانی سمت چپ- خیابان حکیم نصراله  شهررضا

دبستان 53335917 مجتمع سما- بلوار گلستان شهدا - دهاقان  دهاقان

دبستان 53224977 فرعی اول-خیابان شهید فهمیده سمت چپ -متری 28خیابان -شهرضا شهررضا

راهنمایی 03153333006 مجتمع آموزشی سما- خیابان الزهرا- بلوار گلستان- دهاقان  دهاقان

پیش دبستان 03153333370 پیش دبستانی غیر دولتی سما- خیابان آزادگان- بلوار گلستان - دهاقان دهاقان

راهنمایی 36242956 بن بست پیام- کوی باغ زرشک- چهاباغ باال- اصفهان خوراسگان

پیش دبستان 36241894 بن بست حامی- کوچه یحیی خان- چهارباغ باال- اصفهان خوراسگان

دبیرستان 32293011 نبش آذرمهر- خیابان جی- اصفهان خوراسگان

دبستان 36241894 بن بست حامی- کوچه یحیی خان- چهارباغ باال- اصفهان خوراسگان

پیش دبستان 32253440 کوچه شهید محمودی. پل بلند-خیابان احمدآباد- اصفهان  خوراسگان



دبستان پسرانه سمادوره 

دوم
42291040 8514143131

پیش دبستانی پسرانه سما 03142291041 8514143131

دبیرستان پسرانه ی سما 

031دوره ی دوم
03142291041 8514143131

ابتدایی دخترانه دوره دوم 2291041 8514143131

دبیرستان دخترانه سما 03142291041 8514143131

دبیرستان پسرانه سما 

(دوره اول)
03142291041 8514143131

سما 03142291041 85146

پیش دانشگاهی پسرانه ی 

سما
03142291041 8414143131

دبستان پسرانه سما دوره 

اول
03142291041 8514143131

پیش دبستانی ودبستان 

(دوره اول)دخترانه سما 
03142291041 8514143131

دبستان پسرانه سما 34421030 3149873531

دبستان پسرانه سما 34421030 3149873531

پیش دبستان دخترانه  سما - 31399844414

دبستان دخترانه  سما 34418529 3139844414

دبیرستان دوره اول 

متوسطه دخترانه
34441715 3139844444

دبیرستان و پیش 

دانشگاهی دخترانه سما
34420265 3146967395

سما 02634443730 3148617715

دبیرستان دوره اول سما 34401069 3149968111

دبیرستان دخترانه سما 08412235782 6931913169

پیش دانشگاهی دخترانه  

سما
08412235782 6931913169

ابتدایی پسرانه سما 0841-2235782 6931135399

ابتدایی دخترانه سما 0841-2235782 6931135399

پیش دبستانی  پسرانه سما 0841-2235782 6931135399

دبستان 08412243597 خ شریعتی (ع)بلوار امام علی -ایالم رزمندگان میدان گلها  ایالم

پیش دبستان 08412243598 خ شریعتی (ع)ایالم رزمندگان میدان گلها بلوار امام علی  ایالم

پیش دانشگاهی 08413351462
جنب آموزش وپرورش شهرستان - بلوار مدرس- میدان کشوری - ایالم

ایالم
ایالم

دبستان 08412243598 خ شریعتی (ع)ایالم رزمندگان میدان گلها بلوار امام علی  ایالم

راهنمایی 34401069 جنب بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد-بلوار موذن-رجائی شهر-کرج کرج

دبیرستان 08413351462 جنب آموزش و پرورش شهرستان ایالم-بلوار مدرس-میدان کشوری-ایالم ایالم

دبیرستان 34420265 23پالک -خیابان ششم شرقی-رجائی شهر-کرج کرج

دبیرستان 02634465630 دبیرستان پسرانه سما-جنب بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد-بلوار موذن-کرج کرج

دبستان 34418529 42پالک-نبش شقایق-خیابان خواجه نصیر غربی-دهقان ویال-کرج کرج

راهنمایی 34441715 42پالک -نبش کوچه شقایق-خیابان خواجه نصیر غربی-دهقان ویال-کرج کرج

پیش دبستان 34421030
جنب بانک ملی ایران شعبه دانشگاه -بلوار شهید موذن-رجائی شهر-کرج

آزاد اسالمی
کرج

پیش دبستان 34418529 نبش شقایق-خیابان خواجه نصیر غربی-دهقان ویال-کرج کرج

دبستان 031-42291047
مجتمع -دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد -نجف آباد بلوار دانشگاه 

مدارس سما دبستان دخترانه دوره اول
نجف آباد

دبستان 34421030 جنب بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد-بلوار موذن-رجائی شهر-کرج کرج

پیش دانشگاهی 03142291050 مجتمع مدارس سما-دانشگاه آزاد اسالمی-نجف آباد نجف آباد

دبستان
42291045-

031 ـ 42291046

مرکز .دانشگاه آزاد نجف آباد. بلوار دانشگاه آزاد اسالمی .نجف آباد

پیش دبستانی و دبستان پسرانه سما دوره اول.آموزشی و فرهنگی سما
نجف آباد

راهنمایی 03142291048 نجف آباد دانشگاه آزاد مجتمع مدارس سما دبیرستان پسرانه دوره اول نجف آباد

راهنمایی 03142291049
دبیرستان دخترانه -مجتمع مدارس سما -دانشگاه آزاداسالمی نجف آباد 

دوره اول
نجف آباد

دبستان 031-42291121
دبستان -مجموعه آموزشی و فرهنگی سما- دانشگاه آزاد اسالمی-نجف آباد

-دخترانه دوره دوم
نجف آباد

دبیرستان 031-42291051
- دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد - خ منتظری شمالی -نجف آباد 

دبیرستان دخترانه سما
نجف آباد

پیش دبستان
42291045-

031 ـ 42291046

مرکز .دانشگاه آزاد نجف آباد. بلوار دانشگاه آزاد اسالمی .نجف آباد

پیش دبستانی و دبستان پسرانه سما دوره اول.آموزشی و فرهنگی سما
نجف آباد

دبیرستان 03142291050 مجتمع مدارس سما-دانشگاه آزاد اسالمی .نجف آباد نجف آباد

دبستان 031 ـ 42291123
دبستان . مرکز آموزشی و فرهنگی سما. دانشگاه آزاد اسالمی . نجف آباد

پسرانه سما دوره دوم
نجف آباد



پیش دبستانی دخترانه سما 08412235782 6931135399

راهنمایی دخترانه سما 0841-2235782 6931114158

مجتمع آموزشی دخترانه 

سما
33333703 7514773656

دبستان دخترانه سما - 7516757547

مجتمع آموزشی دخترانه 

سما
33333703 7514773656

مجتمع آموزشی دخترانه 

سما
33333703 7514773656

مجتمع آموزشی دخترانه 

سما
07715556064 7514773656

سما 5556064 7516758794

پیش دبستانی دخترانه سما - 7516757547

سما 5556064 7516758794

سما 33556064 7516758794

1سما 22517245 1664997171

دختران2دبیرستان سما 44719432 1489654771

2دبستان پسرانه سما 22565468 1668616611

3دبیرستان دخترانه سما 22098040 1997743581

1سما 44098308 1481737171

1سما  44098308 1481737171

2دبستان پسرانه سما 22565468 1168616611

دبیرستان پسرانه 

(دوره اول)4سما
02144818131 1477975481

- - 1963815411

دبیرستان غیردولتی 

دوره اول - 5پسرانه سما 
44605147 1475877581

- - 1477916345

- - راهنمایی1485885831 44101443
اداره ) 27تهران میدان المپیک بلوارالمپیک ضلع جنوب غربی میدان خیابان 

14پ (برق
تهران

راهنمایی 44604855
شاهین  )خیابان شهید کبیری طامه - بزگراه شهید همت غرب - تهران 

40پالک - خیابان شهید بصارتی  - (شمالی 
تهران

دبیرستان 44826111 49گلزار شرقی پالک -باالتر از آبشناسان - جنت آباد شمالی -تهران  تهران

راهنمایی 44816040
 متری 22خیابان - جنب پمپ بنزین - اتوبان ایرانپارس - جنت آباد شمالی 

2کوچه شانزدهم پالک- شقایق 
تهران

پیش دبستان 22211224 5شریعتی باالتر ازپل رومی کوچه شهید نبوی پالک  تهران

دبستان 44073931 190پالک - بین گلستان و رامین - بلوار فردوس شرق - فلکه دوم صادقیه  تهران

پیش دبستان 22564500 52پالک -7گلستان - پاسداران  تهران

دبیرستان 22080391 1سعادت آباد بلوار فرهنگ کوچه سما پالک  تهران

پیش دبستان 44073931 270پالک - بین رامین و گلستان - بلوار فردوس شرق - فلکه دوم صادقیه  تهران

دبیرستان 44713841
دبیرستان - کوچه صحت - بلوار جوانمردان - بلوار دهکده المپیک 

دختران2سما
تهران

دبستان 22565469 52پ - 7گلستان - پاسداران  تهران

راهنمایی 33548340 مجتمع آموزشی پسرانه سما- خ فرودگاه  بوشهر

دبیرستان 22534481-82 50پالک - انتهای بوستان ششم- روبروی برج سفید- پاسداران تهران

پیش دبستان 07733539240 دبستان دخترانه سما- کوچه حاج نجف - خیابان فرودگاه - بوشهر  بوشهر

دبستان 3534645 مجتمع آموزشی پسرانه سما- خ فرودگاه - بوشهر  بوشهر

راهنمایی 07712522305
پشت فروشگاه - خیابان جمهوری اسالمی - خیابان امام خمینی - بوشهر 

روبروی منازل نیروی دریایی- رییسعلی دلواری 
بوشهر

پیش دبستان 33548340 مجتمع آموزشی پسرانه سما- خ فرودگاه  بوشهر

کار و دانش 33322305
خیابان امام خمینی خیابان جمهوری اسالمی پشت فروشگاه رییسعلی -بوشهر 

دلواری روبروی منازل نیروی دریایی
بوشهر

دبیرستان 33322305
بوشهر خیابان امام خمینی خیابان جمهورری پشت فروشگاه رییسعلی دلواری 

رو بروی منازل نیروی دریایی
بوشهر

پیش دانشگاهی 33322305
خیابان امام خمینی خیابان جمهوری اسالمی پشت فروشگاه اتکا - بوشهر

روبروی منازل نیرو دریایی
بوشهر

دبستان 3539240 دبستان دخترانه سما-کوچه حاج نجف - خیابان فرودگاه - بوشهر  بوشهر

پیش دبستان 08412243597 خ شریعتی (ع)میدان گلها بلوار امام علی -ایالم رزمندگان  ایالم

راهنمایی 0841-2235783 مجتمع آموزشی سمای ایالم-  بهمن 12بلوار - میدان گلها - ایالم ایالم



 2دبیرستان سما 

(دوره اول)دختران
- 1489654139

6سما  22517245 1664997171

4دبیرستان دوره دوم سما 88010227 1439833171

1سما 22213378 1963815411

دبستان پسرانه سما یک 44830999 1477975511

2سما 22234227 1963815411

1سما  22213378 1963815411

دبستان پسرانه سما یک 44830999 14777975511

- - 1439833191

سما 76503108 3973156673

سما 76506715 3973163793

سما 76503108 3973156673

پسرانه سما 02136273310 3371718414

دبیرستان پسرانه سما 

شهرکرد
3385070 8815674971

دبستان پسرانه سما 05632342125 9717713111

دخترانه سما 32433038 9717864489

.آمادگی.مدرسه سما 05632342125 9717713111

دبیرستان دوره اول 05614433038 9717817171

دبیرستان دوره دوم  05632449240 9717846935

دخترانه سما 32433038 9717864489

دخترانه سما ندارد 9717864641

دبیرستان دوره اول سما 05632836133 9717713113

- -

دبستان دخترانه سما 05632836132 9791754965

پیش دبستانی سما 05632836132 9791754965

دبستان 05632836140 دبستان دخترانه سما-جنب دانشگاه آزاد اسالمی - طبس - خراسان جنوبی  طبس

پیش دبستان 03534236140 جنب دانشگاه آزاد اسالمی دبستان دخترانه سما- طبس- خراسان جنوبی  طبس

راهنمایی 05632441850 5 و 3جماران - تقاطع بین جماران و معلم - بیرجند بیرجند

پیش دبستان - - طبس

پیش دبستان 05632225580 12پالک  - 13معلم - بیرجند- خراسان جنوبی بیرجند

دبیرستان 32226963
جنب دانشگاه علمی - خیابان قدس شرقی -روبری نیروگاه برق - غفاری 

کاربردی
بیرجند

راهنمایی 0563243740 1نبش جماران - خیابان جماران  بیرجند

دبیرستان 05632447726 60معلم - خیابان معلم  بیرجند

دبستان 05632225580 12پالک - 13معلم - بیرجند- خراسان جنوبی بیرجند

پیش دبستان 05632342125 51نبش معلم -خیابان معلم- بیرجند بیرجند

دبیرستان 3385070 خ میرداماد- میرآبادشرقی- شهرکرد شهرکرد

دبستان 05632342125 51نبش معلم -خیابان معلم-بیرجند بیرجند

پیش دبستان 76503108 دبستان پسرانه سما- خیابان چمران - بلوار الله صحرا - رودهن  رودهن

کار و دانش 02136273310-11 دبیرستان وهنرستان سما-ورامین بلوار رسالت جنب دانشکده سما  ورامین

دبستان 76503108 دبستان پسرانه سما- خیابان چمران - بلوار الله صحرا - رودهن  رودهن

دبیرستان 76506715 فرهنگی سما- مجتمع آموزشی - خیابان چمران - بلوار الله صحرا - رودهن  رودهن

پیش دبستان 44843448 تهران، جنت آباد شمالی، بلوار ایرانپارس، خیابان شقایق ، انتهای ک شانزدهم تهران

راهنمایی
88633524-

88635684

امیر آباد شمالی بعد از

پالک(17)جالل آل احمدخیابان نادرابراهیمی

148

تهران

دبستان 22211224 5شریعتی بعد از پل رومی کوچه نبوی پالک تهران

راهنمایی 22697701-4 9باالتراز پل رومی کوچه نبوی پالک -خیابان شریعتی تهران

دبیرستان 22697701 9خ شریعتی باالترازپل رومی کوچه نبوی پ تهران

دبستان 44843448 تهران، جنت آباد شمالی، بلوار ایرانپارس، خیابان شقایق ، انتهای ک شانزدهم تهران

راهنمایی 22534483 50پ - انتهای بوستان ششم - پاسداران  تهران

دبیرستان 88028233 تهران جدید150پ-17نبش خ-امیر آباد شمالی

راهنمایی
 و 44719480

44754142

بلوار دهکده المپیک باالتر از چهارراه زیبادشت - دهکده المپیک - تهران 

16کوچه کاهه پالک 
تهران



دبستان پسرانه سما 05632836132 9791743381

مدرسه پسرانه سما 05632724889 9771896315

دبستان غیر دولتی 

دخترانه سما
32732627 9771848664

پیش دبستانی سما 32732627 9771848664

دبستان و پیش دبستانی 

دخترانه سما
05632532080 9761776365

دبستان و پیش دبستانی 

دخترانه سما
05632532080 9761776365

دبیرستان پسرانه سما 

(دوره دوم)
06532530755 9761776365

دبستان پسرانه سما 05152524672 9571985331

دبیرستان دخترانه سما - 9571764671

دبستان دخترانه - 9571764671

دبیرستان دوره اول - 9571764671

دبیرستان پسرانه سما - 95719-56418

2سما 2225901 9519615118

دبیرستان دوره اول 

پسرانه سما
52249603 95

دبیرستان دوره اول 

دخترانه سما
52249602 9519633196

دبستان پسرانه غیردولتی 

سما
05152225901 9519615341

ابتدایی سما 057144646562 9617679417

2آموزشگاه دخترانه سما  44644950 9618674511

-5دبیرستان پسرانه سما

دوره دوم
0514466040 9619637619

 6دبیرستان دخترانه سما 

دوره دوم
44644950 9618674535

  4دبیرستان دخترانه سما 

دوره اول
05144644950 9618674535

3سما  44222848 9613993473

دبستان دخترانه سما 05147214232 دبستان9471935145 05147221644 52پالک -خ ابن سینا بعداز چهارراه اول - خ شهید بهشتی  قوچان

راهنمایی 44663361
 متری انقالب ، خیابان بوستان ، مجتمع آموزشی دخترانه سما، 24خ 

 دوره اول4دبیرستان دخترانه سما 
سبزوار

راهنمایی 44221239 سبزوار دوره ی اول3دبیرستان پسرانه سما -خیابان ابن یمین غربی

دبیرستان 44659137و8 سبزوار دوره دوم5دبیرستان پسرانه سما -5و2بین عالمه -خیابان عالمه طباطبایی

دبیرستان 44663362
 متری انقالب ، خیابان بوستان، مجتمع آموزشی دخترانه سما ، 24خیابان 

 دوره دوم6دبیرستان دخترانه سما 
سبزوار

دبستان 057144640018
- خ بوستان - متری انقالب24استان خراسان رضوی شهرستان سبزوار خ 

 دوره ی اول و دوم2دبستان پسرانه سما -جنب اداره کار
سبزوار

دبستان 44647192
مجتمع آموزشی دخترانه -خیابان بوستان - متری انقالب24خیابان -سبزوار 

 دوره ی اول و دوم2دبستان دخترانه سما -سما
سبزوار

راهنمایی 0531-2222516
نبش رازی - خیابان رازی - شهرستان تربت حیدریه - استان خراسان رضوی 

متوسطه دوره اول دخترانه سما -6
تربت حیدریه

دبستان 05152232516 1رازی - خیابان رازی - تربت حیدریه تربت حیدریه

دبستان 2233052
روبروی دانشکده علوم - خیابان رازی - تربت حیدریه - خراسان رضوی 

دبستان دخترانه سما- پزشکی 
تربت حیدریه

راهنمایی 051-52249601 طبقه همکف دانشکده سما- شهرستان تربت حیدریه - خراسان رضوی  تربت حیدریه

راهنمایی 05282236373 خراسان رضوی تربت جام خیابان شهید بهشتی جنب خوابگاه دانشگاه تربت جام

راهنمایی 051-52522795 دبیرستان پسرانه سما- بعد از چهارراه سوم - خیابان ابوذر- تربت جام  تربت جام

دبیرستان 05282236373
جنب خوابگاه دانشگاه -خیابان شهید بهشتی-تربت جام -خراسان رضوی 

آزاد
تربت جام

دبستان 05282224947 خراسان رضوی تربت جام خیابان شهید بهشتی جنب خوابگاه دانشگاه ازاد تربت جام

دبیرستان 05625230755
جنب اداره میراث  - 3خیابان پیروزی - شهرستان قاین - خراسان جنوبی 

فرهنگی
قاینات

دبستان 05152524672 (ع)خراسان رضوی تربت جام خیابان شهید مدرس جنب امام حسین  تربت جام

دبستان 05625232080 3/1خیابان پیروزی- شهرستان قاینات - استان خراسان جنوبی  قاینات

پیش دبستان
09153629267-

05632532080
3/1خیابان پیروزی-شهرستان قاینات-خراسان جنوبی  قاینات

دبستان 32729627 31نبش سعدی - خیابان سعدی  فردوس

پیش دبستان 32729627 31خ سعدی نبش سعدی  فردوس

دبستان 05632823875
دبستان پسرانه -( متری بازگ24 )بلوار شهید باهنر - طبس-خراسان جنوبی

دوره )جنب دانشگاه آزاد اسالمی طبس-بلوار شهید مطهری(دوره اول )سما

(دوم

طبس

دبستان 05632724889
دبستان -(محتشم کاشانی) 28خیابان سعدی - شهرک ولی عصر - فردوس 

پسرانه سما
فردوس



دبیرستان غیر دولتی 

دوره اول- پسرانه ی سما 
05174238541 9471754957

ابتدایی پسرانه سما 05147225477 94717-55117

دبیرستان غیردولتی 

((دوره دوم ))پسرانه سما 
05147247557 9471754991

دبیرستان دوره اول 

غیرانتفاعی سما
051-47223940 9471935799

دبستان دخترانه سما 05147214232 9471935145

راهنمایی پسررانه 

متوسطه )سماواحدکاشمر

(اول

- 9671994478

پیش دبستانی وابتدایی 

دخترانه سماواحدکاشمر
55250574 9671941151

دبیرستان پسرانه 

متوسطه )سماواحدکاشمر

(دوم

55250574 9671994478

مرکزپیش دبستانی 

وابتدایی پسرانه سما
55250574 9671975331

مرکزپیش دبستانی 

وابتدایی پسرانه سما
55250574 9671975331

پیش دبستانی وابتدایی 

دخترانه سماواحدکاشمر
55250574 9671941151

دبیرستان دخترانه 

متوسطه )سماواحدکاشمر

(دوم

55250574 9671941151

راهنمایی )متوسطه اول 

دخترانه سما
55250574 9671941151

دبستان دخترانه غیر 

انتفاعی سما
57254092 9691614881

پیش دبستانی مستقل سما 57227465 9691977517

پیش دبستانی پسرانه سما 57255250 9691912345

پیش دبستانی دخترانه سما 57254092 9691912345

دبستان پسرانه غیر 

انتفاعی سما
57255250 9691614879

پیش دبستانی و دبستان 

3پسرانه سما 
05136627101 9189935638

6دبیرستان دوره دوم سما 051-38685656 9189876939

6614995 دوره دوم4دبیرستان سما 9189653113

6سما 36619921 918653115

6دبستان سما  36619921 9189653115

دبستان 36625840 30امامیه - قاسم آباد  مشهد

پیش دبستان 36625840 30امامیه - قاسم آباد  مشهد

راهنمایی
38685656-

38686161
مجتمع سما-3شریف-59وکیل آباد -بلوار وکیل آباد-مشهد مشهد

دبیرستان 6614991 21مشهد قاسم آباد نرسیده به میدان مادر نبش ادیب  مشهد

دبستان 57260765 1خ آموزش آموزش -  فرهنگیان 3گناباد فاز  گناباد

دبستان
05136612411 -

05136627137
27 و 25بین استاد یوسفی - مشهد - خراسان رضوی  مشهد

پیش دبستان 57260765 1آموزش - خ آموزش - گناباد - استان خراسان رضوی  گناباد

پیش دبستان 57260665 1آموزش - خیابان آموزش -  فرهنگیان 3فاز-گناباد گناباد

دبستان 57260665 1آموزش - خیابان اموزش -  فرهنگیان 3گناباد فاز گناباد

پیش دبستان 57227465 2شوریده - خ شهید شوریده - گناباد  گناباد

دبیرستان 8230218
کمال الملک -بلوارکمال الملک-شهرستان کاشمر-استان خراسان رضوی

دبیرستان دخترانه سماواحدکاشمر-29-27
کاشمر

راهنمایی 8232824
کمال الملک - بلوارکمال الملک-شهرستان کاشمر-استان خراسان رضوی

راهنمایی دخترانه سماواحدکاشمر-27
کاشمر

پیش دبستان 8253395
کمال الملک -بلوارکمال الملک-شهرستان کاشمر-استان خراسان رضوی

مرکزپیش دبستانی وابتدایی پسرانه سماواحدکاشمر-29-27
کاشمر

پیش دبستان 8253392
کمال الملک -بلوارکمال الملک-شهرستان کاشمر-استان خراسان رضوی

مرکزپیش دبستانی وابتدایی دخترانه سماواحدکاشمر-29-27
کاشمر

دبیرستان 8250570
دبیرستان -(ع)بلوارسیدمرتضی4کیلومتر-کاشمر- استان خراسان رضوی

پسرانه سماواحدکاشمر
کاشمر

دبستان 8253395
کمال الملک -بلوارکمال الملک-شهرستان کاشمر-استان خراسان رضوی

مرکزپیش دبستانی وابتدایی پسرانه سماواحدکاشمر-29
کاشمر

راهنمایی 8250570
شهرستان-استان خراسان رضوی

راهنمایی پسرانه سماواحدکاشمر-(ع)بلوارسیدمرتضی4کیلومتر-کاشمر
کاشمر

دبستان 8253392
کمال الملک -بلوارکمال الملک-شهرستان کاشمر-استان خراسان رضوی

مرکزپیش دبستانی وابتدایی دخترانه سماواحدکاشمر-29-27
کاشمر

راهنمایی 051-47223940 46پالک - نبش چهارراه اول - خیابان شهید بهشتی خیابان ابن سینا  قوچان

پیش دبستان 0514721644 52خ ابن سینا بعداز چهارراه اولپالک -خ شهید بهشتی  قوچان

دبستان 05147234581
خراسان رضوی شهرستان قوچان خیابان شهیدباهنرمقابل پارک جنگلی 

مجتمع آموزشی فرهنگی پسرانه سما
قوچان

دبیرستان 05147234580 قوجان ،خ شهید باهنر روبروی پارک جنگلی مجتمع پسرانه سما قوچان

راهنمایی 05147234582 خیابان شهید باهنر روبروی پارک جنگلی مجتمع پسرانه سما قوچان



دبستان نمونه دخترانه سما - 9389731335

6دبیرستان سما  38900090 9189876939

سما دوره اول 05137134311 9184917367

 3دبیرستان پسرانه سما 

دوره اول
36630149 9819935638

پیش دبستانی و دبستان 

3پسرانه سما
05136627101 9189935638

دبستان نمونه پسرانه سما - 9189814893

پیش دبستانی و دبستان 

4دخترانه سما

0511-

38681020
9189876939

1دبستان پسرانه سما
0511-

0511و8403940

8414647

9176614411

سما دوره دوم 05137134311 9184917367

دوره اول4دبیرستان سما 66120749 9189653115

 3دبیرستان پسرانه سما

دوره دوم
3661012 9189935638

پیش دبستانی و دبستان 

4دخترانه سما

0511-

38681020
9189876939

دبستان دخترانه سما 42610101 9319663411

دبیرستان دخترانه سما 0 9319663446

پیش دبستانی دخترانه سما 42610101 6319663411

پیش دبستان پسرانه سما 0 9319663453

دبیرستان پسرانه 

(دوره اول)سما
0 9319693199

دبستان پسرانه سما 0 9319663453

دبیرستان دخترانه 

(دوره اول)سما
42610101 9319663411

- - 9413675743

دبیرستان دخترانه متوسطه 

3اول سما
- 9414663983

دبیرستان پسرانه متوسطه 

اول
- 9415647396

طراوت 2296949 دبستان9415693177 2297421
ضلع شرقی دانشگاه آزاد اسالمی جنب خوابگاه خواهران مجتمع آموزشی 

سما
بجنورد

راهنمایی 2297422
ساختمان - جنب خوابگاه خواهران- ضلع شرقی دانشگاه آزاد اسالمی

مجتمع سما
بجنورد

راهنمایی 2253815 93 - 91بجنورد طالقانی شرقی جنب کتابخانه پالک  بجنورد

راهنمایی 42624689 9/2دانشگاه-بلوار دانشگاه-شهرک قدس نیشابور

دبستان 2252484 (پویش)2دبستان ابتدایی پسرانه سما-کوچه کاج-خیابان مالصدرا  بجنورد

راهنمایی 42625800 باالتر از آموزشکده فنی و حرفه ای سما-17جانبازان-بلوار جانبازان نیشابور

دبستان 42618198 3نبش سروش-خیابان سروش- بلوار دانشگاه یک-شهرک قدس نیشابور

پیش دبستان 42610101 9دانشگاه-شهرک قدس نیشابور

پیش دبستان 42618198 3نبش سروش-دانشگاه یک- شهرک قدس نیشابور

دبستان 42610101 9/2دانشگاه-بلوار دانشگاه-شهرک قدس  نیشابور

دبیرستان 42611600 1نبش سروش- خیابان سروش- 1دانشگاه- بلوار دانشگاه-شهرک قدس نیشابور

دبیرستان 6631011
دبیرستان غیردولتی  - 25-27بین استاد یوسفی - بلوار امامیه- قاسم آباد

دوره دوم متوسطه- 3پسرانه سما 
مشهد

پیش دبستان 051-38695613 4دبستان سما- مجتمع آموزشی سما- 3شریف  - 59وکیل آباد- مشهد  مشهد

دبیرستان 05137134310 16 پالک 7بلوار سازمان آب شهید صادقی - مشهد مقدس  مشهد

راهنمایی 6614968- 0511 30قاسم آباد امامیه - مشهد  مشهد

دبستان 051-38695613 مجتمع آموزشی سما - 3شریف  - 59وکیل آباد  مشهد

دبستان
0511-

051184و8403940

14647

27 پالک 20مشهد احمد آباد خیابان عدالت عدالت  مشهد

پیش دبستان
05136612411 -

05136627137
l 3 دبستان پسرانه سما 27 و 25بین استاد یوسفی - مشهد - خراسان رضوی مشهد

دبستان 05138323206 تقاطع بلوار ابن سینا و عدالت مشهد

راهنمایی 05137262755 16 پالک 7بلوار سازمان آب شهید صادقی - مشهد مقدس  مشهد

راهنمایی 36631012 23امامیه  مشهد

دبستان 05138323470 تقاطع ابن سینا و عدالت مشهد

دبیرستان 38695611 3شریف  - 59وکیل آباد  مشهد



6دبیرستان سما  2297423 9415676495

دبیرستان پسرانه متوسطه 

5دوم سما
05842296949 9417694686

دبیرستان دخترانه سما 

دوره اول
05856236374 9461638787

- - 9461647513

آمادگی سما 05856236374 9461697147

- - 9461697149

- - 9461697149

ابتدایی دخترانه سما 05856236374 9461697147

- - 9461647513

ابتدایی پسرانه سما - 6373175175

هنرستان فنی و حرفه ای 

پسرانه سما
06133722394 6138733877

دبیرستان دخترانه 

غیرانتفاعی سما
0 6155853837

دبیرستان دخترانه 

غیرانتفاعی سما
0 6155853837

مدرسه دخترانه 

غیرانتفاعی سما
0 6155853837

سما 06925231068 6391696614

سما 06925231068 6391696614

دبستان غیر دولتی سما 06152801555 636711111

دبیرستان غیر دولتی 

(دوره اول)سما
06152801555 6361711111

3پیش دانشگاهی سما 42540408 6461115775

- - 6461138838

دبیرستان متوسطه دوم 

1سما 
42540408 6461138838

پسرانه سما 42235645 6461117371

دبیرستان دخترانه 

(دوره اول متوسطه)2سما
42540406 6461843651

94616387870585623637405856236370شیروان
دبیرستان دخترانه سما 

دوره دوم
دبیرستان

راهنمایی 42540406
 جنب دانشکده فنی و حرفه 20نبش امید - انتهای آفرینش شمالی- دزفول

ای سما
دزفول

دبیرستان 2240007 خیابان سیدمحمود بین خیابان آفرینش و هجرت- دزفول  دزفول

دبستان 2235645 دزفول ـ خیابان عدل نبش شهید بهشتی دزفول

پیش دانشگاهی 2240001 دزفول خیابان شهید بهشتی نبش خیابان مدرس دزفول

پیش دانشگاهی 2240007 خیابان سیدمحمود بین خیابان آفرینش و هجرت- دزفول  دزفول

دبستان 06152876077 مجتمع آموزشی و فرهنگی سما- بلوار شهیدبیانی- بلوار امیرکبیر- بهبهان بهبهان

راهنمایی 0671-4226076
- مرکز آموزشی وفرهنگی سما- بلوار شهید بیانی - بلوار امیرکبیر- بهبهان 

(دوره اول)دبیرستان غیر دولتی سما
بهبهان

پیش دبستان 06925245884 خوزستان ایذه دانشگاه آزاد اسالمی ایذه

دبستان 06925245884 خوزستان ایذه دانشگاه آزاد اسالمی ایذه

دبیرستان 061-33373733-4 3فاز-غربی10خیابان-کیانپارس-اهواز اهواز

راهنمایی 061-33373733-4 3فاز-غربی10خیابان-کیانپارس-اهواز اهواز

فنی و حرفه ای 06133722394
هنرستان فنی و حرفه -3خیابان فضیلت-کوی مجاهد-اتوبان گلستان-اهواز

ای پسرانه سما اهواز
اهواز

پیش دانشگاهی 061-33373733-4 3فاز- غربی10خیابان -کیانپارس-اهواز اهواز

دبستان 05856230749 مرکز آموزشی فرهنگی مجتمع سما واحد شیروان- 13خیابان فلسطن  شیروان

دبستان 06523226279 امیدیه شهرک مطهری خ آذر امیدیه

دبیرستان 05856222418 13فلسطین - خیابان فلسطین  شیروان

دبستان 05856231200 13خیابان فلسطین نبش فلسطین - شیروان  شیروان

پیش دبستان 05856231200 13نبش فلسطین - شیروان  شیروان

راهنمایی 05856222418 13فلسطین - خیابان فلسطین  شیروان

پیش دبستان 05856230749 مرکز آموزشی فرهنگی مجتمع سما- 13خیابان فلسطین  شیروان

مجتمع آموزشی  - 13جنب فلسطین - خیابان فلسطین - شهرستان شیروان 

سما واحد شیروان

دبیرستان 2253559 روبروی آتش نشانی- امام خمینی شرقی بجنورد

راهنمایی 05856236370
مجتمع آموزشی  - 13جنب فلسطین - خیابان فلسطین - شهرستان شیروان 

سما واحد شیروان
شیروان

دبیرستان 2297423 مجتمع سما- جنب خوابگاه خواهران - ضلع شرقی دانشگاه آزاد اسالمی بجنورد



4فرهنگ سما  42540409 6461967161

3دبیرستان سما  42540408 6461115775

شقایق نوین 06136238811 64515114

- - 64515114

هنرستان کاردانش سما 

ماهشهر
06152376370 6351616494

دبستان دخترانه 06813332510 6491745755

دبستان بسرانه 06143222510 6491737414

راهنمایی بسرانه 06813332510 6491737414

دبیرستان دوره اول 35271961 4561646548

دبستان دخترانه سما 35271961 4561646548

پیش دبستانی پسرانه 35271961 4561646548

دوره دوم متوسطه 35271961 4561646548

دبستان پسرانه 35271961 4561646548

دبیرستان دوره اول 35271961 4561646548

پیش دبستانی سما 35271961 4561646548

دبیرستان دخترانه 352719361 4561646548

پیش دانشگاهی 35271961 4561646548

دبستان پسرانه غیردولتی 

سما
- 4581887351

دخترانه سما 02434211098 45819-364775

دخترانه سما 02434211098 4581936475

دبیرستان پسرانه سما - 4515855891

- - 4515855889

متوسطه دوره اول 

دخترانه سما

- 4515936113

دبستان غیردولتی پسرانه 

سما
33771190 4515855889

دبیرستان دخترانه سما - دبیرستان4515936113 33787000 5بهارستان خیابان بهار زنجان

راهنمایی 33789392 4بهارستان انتهای خ  زنجان

دبستان 024-33771209
- جنب مجتمع آموزشی سما- خیابان متقی شرقی- خیابان فاتح- هنرستان

دبستان غیردولتی پسرانه سما
زنجان

دبیرستان 33787000 شرقی مجتمع آموزشی سما1فلکه هنرستان خیابان فاتح خیابان متقی  زنجان

دبستان 024-33771535
دبستان - مجتمع آموزشی سما- خیابان متقی شرقی- خیابان فاتح- هنرستان

دخترانه سما
زنجان

پیش دبستان 02434211098 خ شهرداری میدان پژوهش ساختمان صدرا خدابنده

دبستان 02434211098 خ یادگار امام خ شهید چمران خدابنده

دبستان 02434211099 پشت محیط زیست دبستان پسرانه سما خدابنده

دبیرستان 02435271962 مجتمع اموزشی سما- بیست متری شهید چمران - مصلی - ابهر  ابهر

پیش دانشگاهی 02435271962 مجتمع آموزشی سما-  متری شهید چمران 20- مصلی - ابهر  ابهر

راهنمایی 02435271963 مجتمع آموزشی سما ابهر- خیابان شهید چمران - مصلی - ابهر  ابهر

پیش دبستان 02435271960 مجتمع آموزشی سما- بیست متری شهید چمران- مصلی -ابهر ابهر

متوسطه دوم 35232545 ابهر متری شهید فهمیده ، مجتمع آموزشی سما20میدان مصلی : ابهر 

دبستان 35242745 ابهر متری شهید فهمیده ، مجتمع آموزشی سما20میدان مصلی : ابهر 

دبستان 024235271960 مجتمع آموزشی سما- خیابان شهید چمران - مصلی -ابهر ابهر

پیش دبستان 35242745 ابهر متری شهید فهمیده ، مجتمع آموزشی سما20میدان مصلی : ابهر 

راهنمایی 06812225425
دبیرستان - روبروی فرماندهی انتظامی شهرستان مسجدسلیمان- سی برنج 

غیردولتی سمادوره اول
مسجد سلیمان

راهنمایی 02435272912 مجتمع اموزشی سما- بیست متری شهید چمران - مصلی - ابهر  ابهر

دبستان 06813339719 باالتر ازبنگاه آهن آالت محمدیان دبستان دخترانه سما- دره اشکفت  مسجد سلیمان

دبستان 06143229627 دره اشکفت جنب تاکسی سرویس آسمان دبستان پسرانه سما مسجد سلیمان

دبستان 06126242551 روبروی اداره آموزش و پرورش- شوشتر  شوشتر

کار و دانش 06152352002 روبرو استراحتگاه آزادی- خیابان فرهنگسرا - بندرماهشهر - خوزستان  ماهشهر

دبیرستان 42240001 دزفول خیابان شهید بهشتی نبش خیابان مدرس دزفول

پیش دبستان 06136242551 روبروی اداره آموزش و پرورش-شوشتر شوشتر

راهنمایی 06142223983
جنب بانک صادرات شعبه - تقاطع خیابان منتظری - خیابان انقالب - دزفول 

بهداشت
دزفول



پیش دبستانی مستقل سما - 4515936116

 (دوره اول )دبیرستان 

پسرانه سما
33771190 4515855889

سما - 3519769999

سما - 3519769999

پیش دانشگاهی دخترانه 

سما
02333466242 3519769999

سما - 3519769999

دبیرستان دخترانه سما 02333466242 3519769999

غیردولتی سما 02332227425 3615666953

پیش دبستان سما 02332227425 3615643398

دبستان پسرانه سما 02332227425 3615643398

دبستان پسرانه ایوانکی 4230193 3591981137

دبستان فرشتگان سما 4230193 3581793381

دبستان ستارگان 34230193 3581698376

دبیرستان دخترانه روزانه 

سما
34230193 3581793381

ابتدایی دخترانه ایوانکی 4230193 3591981137

پیش دبستان پسرانه 

ایوانکی
34230193 3591981137

راهنمایی از راه دور سما 34230193 3581795738

پیش دبستان فرشتگان 4230193 3581793381

- - 35817

پیش دبستان ستارگان سما 4230193 3581698376

هنرستان پسرانه روزانه 4230193 3581698376

هنرستان پسرانه سما 

نوبت دوم
34230193 3581698376

هنرستان دخترانه سما 

نوبت دوم
34230193 3581793381

هنرستان دخترانه روزانه 4230191 3581793381

هنرستان پسرانه ایوانکی 4230193 3591981137

کار و دانش 34236263 گرمسار مجتمع دخترانه سما115خ فیاض بخش روبروی اورژانس 

کار و دانش 34521742 مجتمع پسرانه سما- ساحل جنوبی - خ انقالب  گرمسار

کار و دانش 34226002 مجتمع پسرانه سما- کوچه شهید کاتبی - خ آیت اله سعیدی  گرمسار

کار و دانش 34226272 مجتمع دخترانه سما- 115روبروی اورژانس - خ فیاض بخش  گرمسار

پیش دبستان 34230192 مجتمع پسرانه سما- کوچه شهید کاتبی - خ آیت اله سعیدی  گرمسار

کار و دانش 34226002 مجتمع پسرانه سما- کوچه شهید کاتبی - خ آیت اله سعیدی  گرمسار

پیش دبستان 34245553 مجتمع دخترانه سما- 115روبروی اورژانس - خ شهید فیاض بخش  گرمسار

دبیرستان 34226002 مجتمع پسرانه سما- کوچه شهید کاتبی - خ آیت اله سعیدی  گرمسار

پیش دبستان 34521742 مجتمع آموزشی سما- ساحل جنوبی - خ انقالب  گرمسار

راهنمایی 34226272 مجتمع دخترانه سما- 115روبروی اورژانس - خ شهید فیاض بخش  گرمسار

دبیرستان 34236263 گرمسار مجتمع دخترانه سما115خ فیاض بخش روبروی اورژانس 

دبستان 34521742 مجتمع سما- ساحل جنوبی - خ انقالب  گرمسار

دبستان 34245553 مجتمع دخترانه سما- 115روبروی اورژانس - خ شهید فیاض بخش  گرمسار

دبستان 34230192 مجتمع پسرانه سما- کوچه شهید کاتبی - خ آیت اهلل سعیدی  گرمسار

دبستان 02332232675 (ع)مقابل مسجد امام جعفر صادق  (نادر)شاهرود خیابان شهید مدنی  شاهرود

دبستان 34521742 مجتمع پسرانه سما- ساحل جنوبی - خ انقالب  گرمسار

دبیرستان 02332229251 دبیرستان غیردولتی سما- جنب کانون شهید بهشتی - خیابان چمران  شاهرود

پیش دبستان 02332232675 (ع)مقابل مسجد امام جعفر صادق  (نادر)شاهرود خیابان شهید مدنی  شاهرود

راهنمایی 02333457318
بلوارشهیدمحموداخالقی،مجتمع آموزشی وفرهنگی -(ع)میدان امام علی

دخترانه سما
سمنان

دبیرستان 02333457318
،بلوارشهید محموداخالقی ، مجتمع آموزشی وفرهنگی (ع)میدان امام علی 

دخترانه سما
سمنان

دبستان 02333445632 ،بلوارشهیدمحموداخالقی،مجتمع آموزشی وفرهنگی سما(ع)میدان امام علی سمنان

پیش دانشگاهی 02333457318
، بلوار شهید محمود اخالقی ، مجتمع آموزشی و  (ع)میدان امام علی 

فرهنگی دخترانه سما
سمنان

راهنمایی
33777557     -    

024

مجتمع آموزشی و - خ متقی شرقی - خ فاتح - میدان هنرستان - زنجان 

فرهنگی سما
زنجان

پیش دبستان 02333445632
،بلوارشهید محموداخالقی،مجتمع آموزشی وفرهنگی (ع)میدان امام علی 

دخترانه سما
سمنان

پیش دبستان 02433789391 زنجان پیش دبستانی سما4بهارستان انتهای بهار 



متوسطه دوره اول 2334230193 3591981137

راهنمایی پسرانه 34230193 35817

متوسطه از راه دور سما 34230193 3581795738

دبیرستان دخترانه 32232803 9861749434

دبیرستان پسرانه 32232803 9861749434

آمادگی پسرانه 32232803 9861749434

دبستان دخترانه 32232803 9861749434

راهنمایی دخترانه 32232803 9861749434

دبستان پسرانه 32232803 9861749434

راهنمایی پسرانه 32232803 9861631444

آمادگی دخترانه 32232803 9861749434

دبیرستان پسرانه 33236659 9816716993

پیش دبستانی دخترانه سما - 9816717117

دبیرستان شبانه - 9816687515

هنرستان کارودانش 

روزانه
33236659 9816716993

دخترانه سما دوره اول - 9816717118

پیش دانشگاهی دخترانه 

سما
- 9816687515

پیش دبستانی پسرانه 33236938 9816716855

دبیرستانپسرانه سما دوره 

اول
33236937 9816716993

دبیرستان پزرگساالن 33236659 9816716993

پیش دانشگاهی دخترانه 

شبانه
- 9816687515

دبستان پسرانه سما 05433236938 9816716855

پیش دانشگاهی روزانه 33236659 9816716993

دبیرستان پسرانه 33236659 9816716993

دبیرستان دخترانه سما - متوسطه دوم9816687515 05433413867 5خیابان مدرس  زاهدان

پیش دانشگاهی 33236659 روبروی دبیرستان پسرانه تمونه دولتی ولیعصر10زاهدان دانشگاه  زاهدان

کار و دانش 33236659 روبروی دبیرستان پسرانه تمونه دولتی ولیعصر10زاهدان دانشگاه  زاهدان

دبستان 33236938 10خ دانشگاه - زاهدان  زاهدان

دبیرستان 33236659 روبروی دبیرستان پسرانه تمونه دولتی ولیعصر10زاهدان دانشگاه  زاهدان

پیش دانشگاهی 33413867 5خ مدرس  زاهدان

پیش دبستان 33236938 10زاهدان دانشگاه  زاهدان

متوسطه اول 33236937 10زاهدان دانشگاه  زاهدان

متوسطه اول 33412342 5خیابان مدرس نبش مدرس  زاهدان

پیش دانشگاهی 33413867 5خیابان مدرس  زاهدان

دبیرستان 33413867 5خ مدرس  زاهدان

کار و دانش 33236659 روبروی دبیرستان پسرانه نمونه دولتی ولیعصر10زاهدان دانشگاه  زاهدان

متوسطه دوم 33236659 روبروی دبیرستان پسرانه تمونه دولتی ولیعصر10زاهدان دانشگاه  زاهدان

پیش دبستان 33233381
 روبروی استانداری پیش 1خ شریعتی -زاهدان -استان سیستان وبلوچستان 

دبستان دخترانه سما
زاهدان

متوسطه اول 32223144 خیابان بیرجندیها کوچه شهید خمری زابل

پیش دبستان 32233873 12خیابان سام غربی انتهای سام  زابل

متوسطه اول 32232803 10خیابان سام غربی سام غربی زابل

دبستان 32233700 12 و10خیابان سام غربی بین سام  زابل

دبستان 32233873 12خیابان سام غربی انتهای سام غربی زابل

متوسطه دوم 32241451 10سام غربی نبش سام غربی زابل

پیش دبستان 32233700 12 و10خیابان سام غربی بین سام زابل

دبیرستان 34227272 مجتمع دخترانه سما - 115روبروی اورژانس - خ شهید فیاض بخش  گرمسار

متوسطه دوم 32232400 خیابان فردوسی شرقی روبروی اداره ثبت احوال زابل زابل

متوسطه اول 023345217425 مجتمع آموزشی سما- ساحل جنوبی - خ انقالب  گرمسار

راهنمایی 34521742 مجتمع آموزشی سما- ساحل جنوبی - خ انقالب  گرمسار



پیش دانشگاهی 

بزرگساالن
33236659 9816716993

دبستان دختر انه - 9816717117

سما 3360918 7391955955

سما 3360918 7391955955

- - 77391738715

- - 7391955955

سما متوسطه دوم 07144360918 7391955955

سما 3360918 7391955955

سما 3360918 7391955955

سما 3360918 7391955955

- -

ابتدایی دخترانه سما 07143526910 7376135993

مدرسه راهنمایی سما 07143524170 7376176765

ابتدایی دخترانه وپیش 

دبستانی سما
07143526910 7376135993

ابتدایی پسرانه سما 07143522580 7376186545

- - 7381815333

- - 7381645696

سما - 7381746171

- - 7381945654

- - 7381815333

- - 7381945654

سما - 7381746171

سما - 7381645696

سما 54337203 پیش دانشگاهی7414644755 4441660
مجتمع . خرداد 15کوچه جنب .بلوار مصطفی خمینی.فلکه گاز .جهرم

.اموزشی سما
جهرم

پیش دبستان 071-44532827 کوچه اردیبهشت-خیابان شهید منتظری -اقلید اقلید

پیش دبستان 44534177 - اقلید

راهنمایی 7524227410 روبروی خیابان معلم-بلوار مطهری-اقلید اقلید

راهنمایی 07524222828 فارس اقلید خیابان امام خمینی روبروی خیابان بسیج اقلید

دبستان 071-44532827 کوچه اردیبهشت- خیابان شهید منتظری  اقلید

دبیرستان 07524222828 کوچه مقابل خیابان بسیج (ره)فارس اقلید خیابان امام خمینی  اقلید

دبیرستان 7524227410 روبروی خیابان معلم-بلوار مطهری-اقلید اقلید

دبستان 7524222459 دبستان پسرانه سما- سرسنگ - خیابان معلم -اقلید - فارس  اقلید

پیش دبستان 07143526910 بنت الهدی صدر1کوچه-استان فارس،شهرستان ارسنجان، بلوارپاسداران ارسنجان

دبستان 07143522580
مدرسه ابتدایی پسرانه -خیابان پاسداران-(ره)شهرک امام خمینی-ارسنجان

سما
ارسنجان

دبستان 07143526910 ارسنجان بنت الهدی صدر1کوچه-استان فارس،شهرستان ارسنجان، بلوارپاسداران

راهنمایی 07143524170 خیابان شهیدچمران-استان فارس ، شهرارسنجان،فلکه انار ارسنجان

مهد 3361471 اباده بلوار دانشگاه روبروی مسکن مهر آباده

فنی و حرفه ای - - آباده

پیش دبستان 07513361471 اباده بلوار دانشگاه جنب دانشگاه ازاد آباده

دبستان 07513361471 اباده بلوار دانشگاه جنب دانشگاه ازاد آباده

کار و دانش 0751336147200 روبروی مسکن مهر.بلواردانشگاه آزاد.آباده آباده

دبیرستان 07144361472 روبروی مسکن مهر.بلوار دانشگاه آزاد.آباده آباده

پیش دبستان 07513361471 اباده بلوار دانشگاه جنب دانشگاه ازاد آباده

راهنمایی 07513332813 بلوار استقالل جنب دبیرستان نمونه دولتی بهار اندیشه.آباده  آباده

دبستان 33233381 روبروی استانداری-1زاهدان خیابان شریعتی  زاهدان

دبستان 07513361471 اباده بلوار دانشگاه جنب دانشگاه ازاد آباده

پیش دانشگاهی 33236659 روبروی دبیرستان پسرانه تمونه دولتی ولیعصر10زااهدان دانشگاه  زاهدان



سما 54337203 7414644755

راهنمایی سما 54337203 7414644755

متوسطه دوم سما 54337203 7414644755

پیش دانشگاهی سما 07153520006 7481683145

متوسطه اول سما 07153520006 7481683145

دبیرستان سما 07153520006 7481683145

ابتدایی پسرانه سما 07136353380 7188697899

- - 7188655347

متوسطه دوره اول 07136259013 7188697899

هنرستان پسرانه سما
07138234940-

122
7185794633

پیش دبستانی سما 07136353380 7188697899

هنرستان کاردانش سما
071-

38234940-122
7185794633

دبیرستان پسرانه سما 07136259013 7188697899

سما - 7461789915

راهنمایی غیردولتی 

(دوره اول)پسرانه سما 
07153338998 7461765973

دبیرستان غیر دولتی 

دخترانه سما دوره اول
- 7461789915

دبستان سما پسران - 7461757718

دبستان سما پسران - 7461757718

- - 7461765978

دبیرستان دوره اول سما 07138725910 7471887499

- - 7471769569

ابتدایی پسرانه 07138727003 7471887498

دبیرستان دخترانه سما 07138730331 7471769569

سما یک 07138727303 راهنمایی7471769569 07138727303 24، روبروی کوی قضات ، کوچه  (ع )فیروزآباد ، بلوار امام حسین  فیروزآباد

دبستان 07138727003 فاز یک ،پشت بنیاد شهید ،روبروی تاالر فرهنگیان ،دبستان پسرانه سما فیروزآباد

دبیرستان 07138730331 24، روبروی کوی قضات ، کوچه  (ع )فیروزآباد ، بلوار امام حسین  فیروزآباد

راهنمایی 07138725910
روبروی تاالر  -1زمین شهری فاز - شهرستان فیروزآباد- استان فارس

مجتمع سما-فرهنگیان 
فیروزآباد

دبستان 07126227002 24،کوچه (ع)فیروزآباد ،بلوار امام حسین  فیروزآباد

دبستان 07313331711 612 خیابان گلستان کوچه 4فسا فاز  فسا

دبیرستان 3336070 فسا قدیم4خ مسیحا فاز - فسا 

راهنمایی 071-53336988 خیابان شهدای روحانیت جنب بنیاد مسکن- میدان مصلی  فسا

پیش دبستان 07153331711 612 خیابان گلستان کوچه 4فارس فسا فاز  فسا

دبستان 07313339250 فسا میدان مصلی خ شهدای روحانیت جنب بنیاد مسکن فسا

راهنمایی 07153335306 جنب فضای سبز- سمت راست - خ کارگر غربی - 4فاز-فسا فسا

کار و دانش 8234940 بلوار پاسداران خیابان شهید آقایی خیابان حدیث هنرستان پسرانه سما- شیراز شیراز

دبیرستان 07116360749 شیراز مجتمع آموزشی پسرانه سما2میدان احسان بلوارپرستار کوی وحدت 

فنی و حرفه ای 8234940 بلوار پاسدارانخیابان شهید آقایی خیابان حدیث هنرستان پسرانه سما-شیراز شیراز

پیش دبستان 07136353380 1کوچه شماره - کوی وحدت - باالتر از میدان احسان - شیراز  شیراز

دبیرستان 6363048 شیراز جنب آموزشکده سما12 کوچه1خیابان نسترن -گلدشت معالی آباد- شیراز

راهنمایی 07136254674 2شیراز میدان احسان بولوار پرستار کوی وحدت کوچه  شیراز

دبیرستان 07153560081 داراب بلوار سرداران مجتمع آموزشی سما داراب داراب

دبستان 07136353380 1بلوار پرستار کوی وحدت - میدان احسان -شیراز  شیراز

پیش دانشگاهی 07153560081 داراب بلوارسرداران مجتمع آموزشی سما داراب

راهنمایی 07153520255 داراب بلوار سرداران مجتمع آموزشی سما داراب

راهنمایی 54441770
مجتمع . خرداد 15کوچه جنب .بلوار مصطفی خمینی.فلکه گاز .جهرم

.اموزشی سما
جهرم

دبیرستان
4441660-

3336660

مجتمع . خرداد 15کوچه جنب .بلوار مصطفی خمینی.فلکه گاز .جهرم

.اموزشی سما
جهرم

دبستان 3346066
مجتمع . خرداد 15کوچه جنب .بلوار مصطفی خمینی.فلکه گاز .جهرم

.اموزشی سما
جهرم



سما ابتدایی 07138727002 7471769569

دبیرستان دوره دوم 07138730666 7471887499

دبیرستان پسرانه سما 

کازرون
07142246769 7318836455

راهنمایی پسرانه سما 

کازرون
07142232013 7318836455

دبستان پسرانه سما 

کازرون
07142223007 7313893933

- - 7313893933

ابتدائی دخترانه سما 07152249845 4431834518

- - 4431834518

دبیرستان غیردولتی سما 

1سطح 
52248763 7431716138

دبیرستان پسرانه سما 07152720363 7434135186

دخترانه سما 43336492 7371784771

دبستان بسرانه سما - 7371637863

متوسطه یک دخترانه سما 43336492 7371784771

دخترانه سما 07142521314 73517-58345

دبستان پسرانه سما 35270144 3481846551

دبیرستان غیردولتی 

پسرانه سما
35270144 3481846551

دبستان غیردولتی پسرانه 

سما
35270144 3481846551

دبستان غیردولتی پسرانه 

سما
35270144 3481846551

- - 3481613616

دبستان غیردولتی دخترانه 

سما
35225129 3481613616

دبستان غیردولتی دخترانه 

سما
35225129 3481613616

دبستان و پیش دبستان 

سما پسران
33669417 6617959141

0873366941808733669418
دبیرستان غیردولتی 

(دوره اول )پسرانه سما 
راهنمایی

شهرک نظام مهندسی جنب - بلوار پاسداران پایین تر از هتل شادی

آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد سنندج

دبستان 08733669417
سنندج خ پاسداران پایین تر از هتل شادی جنب آموزشکده سما دبستان 

پسرانه سما
سنندج

6617959141سنندج

دبستان 35225129
مدرسه دخترانه 53پ-کوچه دهم-خیبان عدالت-چهارراه غفاری-تاکستان

سما
تاکستان

پیش دبستان 35225129
مدرسه 53پالک-کوچه دهم-خیابان عدالت-چهارراه غفاری-تاکستان

دخترانه سما
تاکستان

دبستان 028-35227600 تاکستان خ امام خمینی جنب اداره دارایی تاکستان

راهنمایی 35233354 مجتمع آموزشی دخترانه سما- کوچه عدالت- خیابان غفاری -تاکستان  تاکستان

دبیرستان 028-35225289 تاکستان خ امام خمینی جنب اداره دارایی تاکستان

راهنمایی 028-35225289 تاکستان خ امام خمینی جنب اداره دارایی تاکستان

دبیرستان 07142527760 جنب استادیوم شهید لشکری- خیابان استادیوم - نوراباد ممسنی نورآباد ممسنی

پیش دبستان 028-35227600 تاکستان خ امام خمینی جنب اداره دارایی تاکستان

پیش دبستان 07143326804 2کوی ولیعر -مرودشت خیابان ابوذر شمالی مرودشت

راهنمایی 43316252 16خیابان اندیشه نبش کوی  مرودشت

دبیرستان 09177822393 دبیرستان پسرانه سما-محله زیارت-شهرستان المرد-استان فارس المرد

دبیرستان 43316252 16خیابان اندیشه نبش کوی  مرودشت

پیش دبستان 07812249271
جنب استخر هالل - فلکه قبله -شهر جدید - الر - الرستان - استان فارس 

احمر
الرستان

راهنمایی 07812249240 شت مسجد خدیحه کبری÷-شهرحدید - الرستان فارس  الرستان

دبیرستان 07212223007 شهدای جنوبی- کازرون  کازرون

دبستان 07812247983 جنب استخر هالل - فلکه قبله - شهر جدید - الر- الرستان - استان فارس 

احمر
الرستان

راهنمایی 07142232013 مجتمع آموزشی سما- انتهای خیابان نهضت - کازرون  کازرون

دبستان 07142223007 کوچه بانک ملی- خیابان شهدای جنوبی -کازرون کازرون

دبیرستان 07138735489 زمین شهری فاز یک مجتمع پسرانه سما- فیروزآباد فارس فیروزآباد

دبیرستان 07142246769 مجتمع آموزشی سما- انتهای خیابان نهضت - کازرون  کازرون

پیش دبستان 07138727002 24، کوچه  (ع)فیروزآباد ، بلوار امام حسین  فیروزآباد



دبستان سما دختران 33669414 66617959141

دبیرستان دوره اول سما 

دختران
33669414 6616951411

پیش دبستان سما دختران 33669414 66617959141

دبیرستان غیر دولتی سما 33232902 6616655311

دبستان و پیش دبستان 

سما پسران
33669417 6617959141

- - 77417-16481

- - 7741716481

سما 039232286797 7741713543

پسرانه سما 03923226797 7741713543

مجتمع غیردولتی دخترانه 

سما
2511853 7661615844

مجتمع غیردولتی دخترانه 

سما
2511853 7661615844

مجتمع غیردولتی دخترانه 

سما
2511853 7661615844

راهنمای یپسرانه سما 03443263405 7861734445

دبستان پسرانه سما 43263405 7861834445

دبیرستان دخترانه سما 03443263405 7861734445

پیش دبستانی  دخترانه 

سما
03443263405 7861734445

دبستان دخترانه سما 03443263405 7861734445

دبیرستان دخترانه سما 03443263405 78617344445

کاردانش پرانه سما 03443263405 7861714584

- - 7861714584

راهنمایی دخترانه سما 03443263405 7861734445

دبیرستان پسرانه سما 03443263405 7861714584

- - 7761678169

دبستان - 7761678169

- - دبستان7761678169 03424220062 مجتمع آموزشی سما- زرند شهرک رزمندگان  زرند

دبیرستان 03424229533 مجتمع آموزشی سما- شهرک رزمندگان- زرند  زرند

پیش دبستان 03433420062 مجتمع آموزشی سما- شهرک رزمندگان - زرند  زرند

راهنمایی 03482214691 کرمان جیرفت خیابان آزادی جنب اداره پست جیرفت

دبیرستان 03443219403 چهارراه کلینیک-  تیر شرقی7کرمان جیرفت خیابان  جیرفت

کار و دانش 03443219403 تیر شرقی چهارراه کلینیک7خیابان  جیرفت

فنی و حرفه ای 03482215774 چهارراه کلینک-تیر شرقی 7کرمان جیرفت خیابان  جیرفت

دبستان 03443214011 کرمان جیرفت خیابان آزادی جنب اداره پست جیرفت

دبیرستان 03443214625 کرمان جیرفت خیابان آزادی جنب اداره پست جیرفت

فنی و حرفه ای 03482214625 کرمان جیرفت خیابان آزادی جنب اداره پست جیرفت

پیش دبستان 03443214011 کرمان جیرفت خیابان آزادی جنب اداره پست جیرفت

راهنمایی 43312082 کرمان جیرفت بلوار بهشت زهرا منازل سازمانی دانشگاه جنب خوابگاه الزهرا جیرفت

دبستان 43214146 کرمان جیرفت خیابان آزادی جنب اداره پست جیرفت

راهنمایی 44221266 بم خیابان مدرس کوجه صوفی آباد راهنمایی غیردولتی سما بم

پیش دبستان 44221266 دبستان غیردولتی دخترانه سما- کوچه صوفی آباد -خیابان مدرس - بم  بم

پیش دبستان 03923226610 انار بلوار آیت اهلل خامنه ای انار

دبستان 44221266 دبستان غیردولتی دخترانه سما- کوچه صوفی آباد - خیایان مدرس - بم  بم

دبستان 03923226620 خامنه ای... بلوار ایت ا-انار انار

دبستان 03923226610 انار بلوار ایت اهلل خامنه ای انار

پیش دبستان 33669417   087 سنندج خیابان پاسداران پایین تر از هتل شادی جنب آموزشکده سما سنندج

پیش دبستان 03923226620 خامنه ای... بلوار ایت ا- خیابان ابوذر غفاری - انار  انار

پیش دبستان 08733669414
سنندج،خیابان پاسداران پایین تر از هتل شادی جنب آموزشکده سما ، 

دبستان و پیش دبستانی سما دختران
سنندج

متوسطه دوم 33239420 سنندج خیابان فلسطین نبش کوچه آگاهی سنندج

دبستان 08733669414
سنندج ،خیابان پاسداران پایین تر از هتل شادی ،جنب آموزشکده سما 

،دبستان سما دختران
سنندج

متوسطه اول 33669414
سنندج بلوار پاسداران شهرک نظام مهندسی جنب دانشکده سما - کردستان 

دبیرستان دوره اول سما دختران
سنندج



دبیرستان - 7761678169

پیش دبستانی 33220342 7617643551

دبیرستان غیردولتی 

پسرانه سما دوره اول
- 7617643441

دبستان دخترانه سما 33240593 7635131167

سما 33220342 7617643551

دبیرستان پسرانه سما 33214677 7617643551

دبیرستان دوره اول 

دخترانه سما
03433232818 7635131167

هنرستان سما 03433214677 7617643551

پیش دبستانی دخترانه سما 33240593 7635131167

- - 7881915947

هنرستان ودبیرستان 

پسرانه سما
03443205064 7881915949

- - 781915949

متوسطه دوره اول 03443205064 7881915947

سما 08345240840 6761993145

سما 4252404840 6761993145

1سما 38391389 6714795748

سما 38392171 6714764733

2ابتدایی سما  08338360979 6714699494

دبیرستان پسرانه سما 083-38227175 6714734668

2ابتدایی سما  08338360979 6714699494

دبیرستان دخترانه غیر 

دولتی سما
- 6714855573

متوسطه دوم سما - 7571848334

- - 7571848334

متوسطه اول - راهنمایی7571848334 07432270477 (ره)کمربندی دوم ضلع جنوبی بیمارستان امام خمینی-  دهدشت  دهدشت

دبیرستان 07443226114 کمربندی دوم- دهد شت  دهدشت

پیش دبستان 07443222975 (ره)ضلع جنوبی بیمارستان امام خمینی -کمربندی دوم -دهدشت  دهدشت

پیش دبستان 08338360979
دبستان - جنب دبیرستان علی بن ابیطالب - بلوار زن - میدان نفت - کرمانشاه

2دخترانه سما 
کرمانشاه

متوسطه دوم
08334262059-

08334283722

شهرک معلم میدان حافظ خیابان روبروی مسجد رضوی جنب مرکز 

بهداشت دبیرستان دخترانه غیردولتی سما
کرمانشاه

دبستان 08338360979
دبستان دخترانه - جنب دبیرستان علی بن ابیطالب - بلوار زن - میدان نفت 

2سما 
کرمانشاه

دبیرستان 083-38237733 بلوار شهید فهمیده جنوبی- فرهنگیان فاز یک - کرمانشاه  کرمانشاه

دبستان 38358509 4 پالک 136پایین تر از میدان مرکزی کوی - کرمانشاه  کرمانشاه

راهنمایی 38392172 10کرمانشاه چهاراره سنگر به طرف گلستان کوی شهید رحیمی پال ک  کرمانشاه

دبیرستان 08345222224
مدرسه -ابتدای بلوار یادگار امام -روبروی کارخانه قند-خیابان شهید چمران

غیر انتفاعی پسرانه سما
اسالم آباد غرب

دبیرستان 45222224
اسالم آبادغرب بلوار شهید چمران روبروی کارخانه قند ابتدای بلوار یادگار 

امام
اسالم آباد غرب

پیش دبستان 03495224604 ساختمان قدیم دانشگاه آزاد- خیابان ولیعصر - کهنوج  کهنوج

راهنمایی 03443204604 راهنمایی پسرانه سما- خیابان شهید میثم - خیابان ولیعصر - کهنوج - کرمان  کهنوج

دبستان 3495224604 ساختمان قدیم دانشگاه آزاد- خیابان ولیعصر - کهنوج - کرمان  کهنوج

فنی و حرفه ای 03443233217 ساختمان قدیم دانشگاه- خیابان ولیعصر - کهنوج  کهنوج

فنی و حرفه ای 33214677 51گرمان خیابان گلدشت کوچه کرمان

پیش دبستان 33240593 57کوچه شماره - خیابان گلدشت - کرمان  کرمان

دبیرستان 3214677 51کوچه-خیابان گلدشت-کرمان کرمان

راهنمایی 03433232818 کرمان مجتمع دخترانه سما57خیابان گلدشت کوچه 

دبستان 33240593 57خیابان گلدشت کوچه - کرمان  کرمان

دبستان 33220342 51کوچه - خیابان گلدشت  کرمان

پیش دبستان 33220342 51کوچه - خیابان گلدشت  کرمان

راهنمایی 03433229356 درب دوم - 51کوچه - خیابان گلدشت - کرمان  کرمان

فنی و حرفه ای 03433429533 زرند شهرک رزمندگان مجتمع آموزشی سما زرند



- - 7571848334

دبستان دخترانه سما 07432335494 7581835386

سما الزهرا متوسطه دوم - 7581743493

متوسطه دوره اول 07432335494 7581743493

پیش دبستان پسرانه سما 07432335494 7581863876

پیش دبستان دخترانه سما 07432335494 7581835386

دبستان پسرانه سما 07432335494 7581863876

ابتدایی دخترانه سما - 7591977959

- - 1

پیش دبستانی سما 33310373 7591977959

- - 7591977959

دبیرستان دخترانه سما 

دوره
33310371 7591977959

(ابتدایی)بسرانه سما - 7591977959

سما 33310371 7591977959

- - 7591977959

دبیرستان دوره دوم سما 

گنبد
01735721416 49791-43597

دخترانه سما 01735721416 4961634438

ابتدایی دخترانه 

سماآزادشهر
35721416 4961664831

پیش دبستانی 

سماآزادشهر
35721416 4961664831

دبیرستان سما دوره اول 01735721416 4979143644

پیش دبستانی دخترانه 

سما گنبد کاووس
35721416 5040274700

دبیرستان دخترانه سما 

دوره اول
35721416 4961664831

دبستان سما واحد 

ازادشهر
01735721416 4971735649

دبستان و پیش دبستان 

هوشمند سما
01734365070 48731-97179

پیش دبستان و دبستان 

هوشمند سما

ب01734365070

ندرگز خیابان 

شهید عبدالرحمن

48717-58338

دبستان 01734362780 بندرگز خیابان شهید اسدی عرب ،خیابان شهید عبد الرحمن کردی بندر گز

پیش دبستان 01734362780
بندرگز خیابان شهید اسدی عرب کوچه شهید عبد الرحمن کردی پیش 

دبستان و دبستان هوشمند سما
بندر گز

راهنمایی 01735732853 خیابان شهیدکامیاب نبش مدنی- خیابان امام - آزادشهر-گلستان آزاد شهر

دبستان 01725551678
پ  - 6کوچه طالقانی - خ آیت اهلل طالقانی شرقی - گنبدکاووس - گلستان 

22
آزاد شهر

راهنمایی 01733551812
گنبد خیابان ملک الشعرای بهار چهار راه اول سمت چپ - استان گلستان 

داخل اولین کوچه سمت چپ
آزاد شهر

پیش دبستان 01725551678 22 پ6کوچه طالقانی - خیابان آیت اهلل طالقانی شرقی - گلستان  آزاد شهر

دبستان 01735732851 نبش مدنی- خیابان شهید کامیاب-آزادشهر- گلستان  آزاد شهر

پیش دبستان 01746732851 نبش شهیدمدنی- خیابان شهیدکامیاب- ازادشهر- گلستان آزاد شهر

دبیرستان 01733582058 سمت چپ دبیرستان دخترانه سما-چهارراه دوم -گنبد خیابان ملک الشعرا آزاد شهر

دبیرستان 01735722210 خیابان گنبد کوچه عبدالهی- آزادشهر آزاد شهر

دبیرستان 07433224509 سعدی یک-راهنمایی -یاسوج یاسوج

پیش دبستان 07433220445 1سعدی -راهنمایی-یاسوج یاسوج

راهنمایی 07433221200 1سعدی -جنب مدیریت دولتی -راهنمایی -یاسوج  یاسوج

دبستان 07433220445 1سعدی -راهنمایی -یاسوج یاسوج

پیش دبستان 074-33220445 1خیابان سعدی - جنب مدیریت دولتی - یاسوج  یاسوج

پیش دانشگاهی 07433224509 1سعدی -راهنمایی -یاسوج یاسوج

دبستان 07433220445 1خیابان سعدی - جنب مدیریت دولتی-یاسوج  یاسوج

راهنمایی 07433221200 3ابن سینای -راهنمایی -یاسوج یاسوج

پیش دبستان 07432335494 گچساران جنوبی5کوچه - کوی کارکنان دولت

دبستان 07432333300 - گچساران

راهنمایی 07432222277 (س)خیابان دانشگاه مجتمع غیر دولتی سما الزهرا  گچساران

پیش دبستان 07423333300 پانصد دستگاخ مستقیم ایستگاه آخر گچساران

دبستان 07432320210 - گچساران

دبیرستان 07432222277 خیابان دانشگاه مجتمع سماالزهرا گچساران

دبستان 07443222975 (ره)ضلع جنوبی امام خمینی -کمربندی دوم -دهدشت  دهدشت



2متوسطه  01734237362 4941717169

پیش دبستانی 01734237362 4941745768

ابتدایی دخترانه 01734237362 4941745768

2متوسطه  01734237362 4941899359

ابتد ایی 01734237362 4941745768

1متوسطه 01734237362 4941717169

پیش دبستانی 01734237362 4941745768

1متوسطه  01734237362 4941899359

دبستان  دخترانه غیر 

دولتی سما گرگان

2120204349 4916695644

سما 32245586 4916677773

دبستان غیر دولتی 

دخترانه سما گرگان
32237199 4916695644

دبستان غیردولتی پسرانه 

سما
017-32528047 4916753576

پیش دبستان غیردولتی 

پسرانه سما
017-32528047 4916753576

هنرستان  غیرانتفاعی 

کارودانش  دخترانه سما
01344830015 43916-64863

هنرستان غیرانتفاعی فنی 

وحرفه ای پسرانه سما
01344830015 43919-83159

پیش دبستان غیردولتی  

پسرانه دسما آستارا
01344830015 43919-83159

هنرستان غیرانتفاعی فنی 

وحرفه ای دخترانه سما
01344830015 43916-64863

دبستان غیردولتی  پسرانه  

هوشمندسما آستارا
01344830015 43919-83159

دبیرستان دخترانه سما 

دوره متوسطه اول
44549071 4313646564

پیش دبستان و دبستان 

دخترانه سما واحد 

بندرانزلی

44521224 4314934911

پیش دبستان و دبستان 

دخترانه سما واحد 

بندرانزلی

44521224 4314934911

دبیرستان دخترانه سما 

بندرانزلی
44547649 4313646564

دبستان دختران سما 

واحد رشت
33119259 4163935415

دبیرستان پسران سما 

دوره اول

33119260 - 

120داخلی 
4163963311

دبستان 0131-33720837
دبستان دخترانه - جنب اداره فنی و حرفه ای - بلوار شهید انصاری - رشت 

دوره اول و دوم سما
رشت

راهنمایی 33760303 دبیرستان پسران سما دوره اول12رشت بلوار شهید انصاری خ مهارت  رشت

پیش دبستان 44521224 بندرانزلی ـ خیابان پاسداران ـ جنب مهمانپذیر چهارفصل بندر انزلی

دبیرستان 44547649 بندرانزلی ـ میدان امام خمینی ـ ابتدای خیابان شهید مطهری بندر انزلی

متوسطه اول 44549071 ـ ابتدای خیابان شهید مطهری (ره)بندرانزلی ـ میدان امام خمینی بندر انزلی

دبستان 44521224 بندرانزلی ـ خیابان پاسداران ـ جنب مهمانپذیر چهارفصل بندر انزلی

فنی و حرفه ای 01344834500
هنرستان غیرانتفاعی -جنب اداره آب وفاضالب شهری - آستارا- گیالن

دخترانه سما آستارا
آستارا

دبستان 01344833400 دبستان پسرانه سما-پشت اداره مخابرات- خیابان امام خمینی- آستارا آستارا

فنی و حرفه ای 01344832512
هنرستان غیرانتفاعی -جنب اداره آتش نشانی -خیابان امام خمینی - آستارا

پسرانه سما
آستارا

پیش دبستان 01344833400 پیش دبستانی پسرانه سما-پشت اداره مخابرات- خیابان امام خمینی- آستارا آستارا

پیش دبستان 017-32529582 روبروی استرابادی چهارم-46عدالت -بلوار ناهارخوران گرگان

کار و دانش 01344834500
هنرستان غیرانتفاعی -جنب اداره آب وفاضالب شهری - آستارا- گیالن

دخترانه سما آستارا
آستارا

دبستان 01712262012 7مالقاتی - گرگان- استان گلستان گرگان

دبستان 017-32529582
کوی )46عدالت-بلوارناهارخوران-شهرستان گرگان-استان گلستان

روبروی استرابادی چهارم-(استرابادی
گرگان

پیش دبستان 01712262012 7مالقاتی - استان گلستان گرگان

دبیرستان 32229787 انتهای خیابان روبروی دبستان دخترانه هاجر- خیابان بوعلی -گرگان گرگان

پیش دبستان 01734225800 مجتمع آموزشی سما-خ کمیته امداد-خ حجاب-علی آباد کتول علی آباد کتول

راهنمایی 01734223708 روبروی مسجد موسی بن جعفر-خ فرخی-علی آباد علی آباد کتول

دبستان 01734223873 مجتمع آموزشی سما-خ کمیته امداد-خ حجاب- علی آباد کتول علی آباد کتول

راهنمایی 01734225046 نبش خیابان فرهنگ-خ بیست متری پاسداران-علی آباد کتول علی آباد کتول

دبستان 01734225800 مجتمع آموزشی سما-خ کمیته امداد- خ حجاب-علی آباد کتول علی آباد کتول

دبیرستان 01734223708 روبروی مسجد موسی بن جعفر-خ فرخی-علی آباد کتول علی آباد کتول

دبیرستان 01734225046 نبش خیابان فرهنگ-خ بیست متری پاسداران-علی آبادکتول علی آباد کتول

پیش دبستان 01734223873 مجتمع آموزشی سما-خ کمیته امداد-خ حجاب-علی آباد کتول علی آباد کتول



پیش دبستانی سما - 4163886637

راهنمایی دختران سما 33117071 41657-13499

سما - 4163963313

دبیرستان دخترانه سما 

(دوره دوم)
33111633 41637-53195

دبیرستان پسرانه دوره دوم 33764864 4163963141

دبیرستان دخترانه دوره 

اول سما
- 44197-77999

دبیرستان دخترانه دوره 

دوم
013-42249790 4419777999

دبیرستان دوره اول 

پسرانه سما
- 4415975615

دبیرستان دخترانه سما 

دوره دوم
013-42249791 4419777999

- دبیرستان پسرانه سما 

دوره دوم
01412237077 44157-46411

- - 44716-36513

- - 44716-59517

- - 44716-

پیش دبستانی و ابتدایی 

پسرانه سما
01342525909 44716-59517

دوره ی اول متوسطه ی 

دخترانه  
425036102 6915713111

شهید عباسپور 42536102 6916811111

دبستان دخترانه ی 

(سما)شهیدعباسپور
42536102 69157-13111

سما 06642536102 6916811111

شهید عباسپور 06642536102 6916811111

پیش دبستانی شهید 

1عباسپور 
42536102 6915713111

سما - 6915713111

سما 066-42536102 69168-13762

- - 6814743941

- - 6814843941

پیش دبستان 2208636 خرم آباد سه راه مطهری خرم آباد

دبستان 2208636 خرم آباد سه راه مطهری خرم آباد

دبیرستان 42501772 خیابان مدرس چهارراه فاطمی روبروی پارک معلم مجتمع مدارس سما بروجرد

راهنمایی 0662-42532804 بروجرد، میدان بهشت بلوار بهشت کوچه امیرکبیر ساختمان اول طبقه همکف بروجرد

پیش دبستان 06642502138 بروجرد متری امیرکبیر25ابتدای بلوار بهشت .بروجرد

پیش دبستان 3502540 خیابان مدرس چهار راه فاطمی روبروی پارک معلم مجتمع دخترانه سما بروجرد

دبستان 3502214 چهارراه مدرس خیابان مدرس روبروی پارک معلم بروجرد

دبستان 06623502138 بروجرد متری امیر کبیر25بروجرد ابتدای بلوار بهشت 

راهنمایی 42501868
بروجرد خیابان مدرس چهارراه فاطمی روبروی پارک معلم مجتمع مدارس 

دخترانه سما
بروجرد

دبیرستان 42514774 بروجرد بلوار بهشت خیابان امیر کبیر بروجرد

پیش دبستان 5228074
- کوی آقاسیدعبداهلل - کوچه سینما آزادی - خیابان امام خمینی -لنگرود

روبروی دبیرستان دخترانه شاهد- کوچه ملک زاده 
لنگرود

دبستان 42526309
- کوی آقاسیدعیداهلل - کوچه سینما آزادی - خیابان امام خمینی -لنگرود

روبروی دبیرستان دخترانه شاهد- کوچه ملک زاده 
لنگرود

دبستان 5228074
- کوی آقاسیدعبداهلل - کوچه سینما آزادی - خیابان امام خمینی - لنگرود 

روبروی دبیرستان دخترانه شاهد- کوچه ملک زاده 
لنگرود

پیش دبستان 01425226309
کوچه -کوی آقاسیدعبداهلل-کوچه سینما آزادی-خیابان امام خمینی-لنگرود

روبروی دبیرستان دخترانه شاهد- ملک زاده 
لنگرود

پیش دانشگاهی 013-42344221 دبیرستان دخترانه سما دوره دوم-جنب پاساژ ولیعصر-خیابان شهدا-الهیجان  الهیجان

دبیرستان 01412237077 نبش نیما- خ شهید مطهری - الهیجان  الهیجان

دبیرستان 013-42344221 دبیرستان دخترانه سما دوره دوم- جنب پاساژ ولیعصر-خیابان شهدا-الهیجان الهیجان

راهنمایی 01342220132 4نبش رجایی - خیابان شهید رجایی - الهیجان  الهیجان

دبیرستان 33764864 12خیابان مهارت - بلوار شهید انصاری - چهارراه گلسار - رشت - گیالن  رشت

راهنمایی 013-42343566
دبیرستان دوره اول دخترانه - جنب پاساژ ولیعصر-خیابان شهدا - الهیجان 

سما
الهیجان

دبستان
33750847-

33753122-

33727193

3کوچه ولیعصر -بلوارشهیدانصاری-رشت-گیالن رشت

دبیرستان
33111633-

33110053
22 کوی ترابری پالک 91گلسار خیابان ' رشت

پیش دبستان 33122858
پیش - کوچه خورشید - خ شهید بخت پسند - چهار راه گلسار - رشت 

دبستان سما
رشت

راهنمایی 33118330 دوره اول- دبیرستان دختران سما  - 104خیابان - گلسار  رشت



دبیرستان دخترانه سما 33201695 6816834646

دبستان غیر انتفاعی 

دخترانه سما
33238321 68178-67733

دبیرستان پسرانه سما 

دوره دوم
06633301115 6813847374

راهنمایی دخترانه 33201695 6816834646

دبیرستان پسرانه سما  

دوره اول
06633301115 6813847374

دبستان غیر انتفاعی 

دخترانه سما
33238321 68178-67733

هنرستان فنی و حرفه ای 

غیردولتی سما آمل
01144297540 4616848479

دبستان غیردولتی پسرانه 

سما
32311480 4714744541

دبیرستان غیردولتی 

دخترانه سما
01132312033 4714744547

دبستان غیردولتی پسرانه 

سما
32311480 4714744541

- -

پیش دبستانی و دبستان 

غیر دولتی هوشمند 

دخترانه سما

- 4714757975

دبیرستان غیردولتی 

دخترانه سما
01132312033 4714744547

پیش دبستانی و دبستان 

غیر دولتی هوشمند 

دخترانه سما

- 4714757975

- -

دبیرستان دخترانه سما 011-54288998 46819-59438

غیر دولتی پرانه سما 54222025 4681847987

پیش دانشگاهی دخترانه 

سما
011-54288998 46819-59438

- - 46816-18375

راهنمایی دخترانه سما 011-54288998 46819-59438

پیش دانشگاهی هنر 

دخترانه سما
01133257340 48188-63353

دبیرستان دخترانه سما - 48186-34881

- - 48147-76717

آمادگی و دبستان غیر 

دولتی پسرانه سما
- 48147-76717

هنرستان سما - فنی و حرفه ای48188-63353 01133255702 ساری هنرستان سما4ساری خیابان فرهنگ کوی توکل توکل 

دبستان 01133323201
دبستان -جنب بیمه البرز-ابتدای خیابان خاقانی - میدان شهرداری -ساری 

پسرانه سما
ساری

پیش دبستان 01133323201 جنب بیمه البرز-ابتدای خیابان خاقانی-میدان شهرداری-ساری ساری

پیش دانشگاهی 01133255702 ساری هنرستان سما4ساری خیابان فرهنگ کوی توکل توکل 

دبیرستان 01133329877 کوچه آزادگان- خ قارن  ساری

راهنمایی 54230707
مازندران، تنکابن، خ جمهوری، کوچه شهید زیدی، مدرسه راهنمایی پسرانه 

(متوسطه اول)سما 
تنکابن

راهنمایی 011-54288998 کوچه شهید ابراهیم دلیرکوهی-فردوسی غربی -تنکابن -مازندران  تنکابن

دبیرستان 01154222747 دبیرستان پسرانه غیر دولتی سما- میدان هفت تیر - تنکابن  تنکابن

پیش دانشگاهی 01154280083
کوچه شهید ابراهیم دلیر -کمربندی فردوسی غربی - تنکابن-مازندران 

کوهی
تنکابن

پیش دانشگاهی - - تنکابن

دبیرستان 011-54288998 کوچه شهید ابراهیم دلیرکوهی-فردوسی غربی -تنکابن -مازندران  تنکابن

دبیرستان 01132312033 19معراج -خورشیدکال بابل

پیش دبستان 0111-32364652 بابل دبستان غیر دولتی هوشمند سما دختران28خورشیدکال معراج -بابل

کار و دانش - - بابل

دبستان 0111-32364652 دبستان غیردولتی هوشمند سما دختران_28معراج _خورشیدکال_بابل بابل

پیش دانشگاهی 01132312033 19معراج - خورشیدکال  بابل

دبستان 011132312199 دبستان غیردولتی پسرانه سما- 19نبش معراج - خورشید کال- بابل بابل

فنی و حرفه ای
44297541 - 

44297540
37پالک-کوچه گلشن-24 یا22آفتاب-آمل آملی... آیت ا

پیش دبستان 01113212199 دبستان پسرانه سما- 19معراج - خورشیدکال- بابل بابل

راهنمایی 06633301115 1خ معلم کوچه رز .خرم آباد خرم آباد

پیش دبستان 33238321 کوچه سپاهان سوم- بلوار سپاهان - بلوار شصت متری - اتوبان ولیعصر  خرم آباد

دبیرستان 06633301115 1خیابان معلم کوچه رز  خرم آباد

راهنمایی 06613201695 72 پالک 9خیابان انقالب کوچه آراسته خرم آباد

دبیرستان 06633201695 72 پالک 9خیابان انقالب کوچه آراسته  خرم آباد

دبستان 33238321 کوچه سپاهان سوم- بلوار سپاهان - بلوار شصت متری - اتوبان ولیصعر  خرم آباد



ابتدایی پسرانه سما - 4763979341

1دبستان پسرانه سما  - 4765788154

- - 47659-78854

- - 4761877688

پیش دبستانی پسرانه سما 

2شعبه 
- 4763979341

- دبیرستان دخترانه سما 

متوسطه دوم
01232206353 4763638877

دبستان دخترانه هوشمند 

2سما
- 4761937497

دبستان دخترانه سما شعبه 

یک
22426181 47659-73169

دبستان دخترانه سما شعبه 

یک
22426181 47659-73169

دبستان دخترانه هوشمند 

2سما
- 4761937497

هنرستان پسرانه سما 4761877688

- - 4761877688

1دبستان پسرانه سما  - 4765788154

پیش دبستانی دخترانه 

سما واحد نور
011-44554878 46417-38373

دبستان هوشمند دخترانه 

سما واحد نور
011-44554878 46417-38373

هنرستان کاردانش پسرانه 

سما
01144669100 464310068

پسرانه سما 52216149 4661748167

دبستان غیردولتی  

دخترانه سما
52216149 4661748167

متوسطه اول سما 0112227259 4661963483

دبیرستان پسرا نه ی سما 

متوسطه ی دوم
52219365 4661756381

دبیرستان پسرا نه ی سما 

متوسطه ی دوم
52219365 4661756381

دبیرستان دوره اول و 

م متوسطه سما.دو
52218443 4661939156

دبستان دخترانه سما 

اراک
08633675807 3818776145

پیش دبستانی سما 33675808 3818776145

دبیرستان پسرانه سما 08633675590 دبیرستان3818868485 08633675590 12بلوار فاطمیه روبروی استانداری بهاران  اراک

دبستان 33670054 1شهرک الهیه خیابان سما کوچه سما  اراک

پیش دبستان 08333682276 1شهرک الهیه خیابان سما کوچه سما  اراک

پیش دانشگاهی 52218040 خیابان شهید علی اکبر انگورج تقوی (ع)چالوس بلوار امام رضا چالوس- نوشهر

راهنمایی 52218442 دبیرستان دوره اول متوسطه سما- 1بینش - چالوس محوطه کاخ  چالوس- نوشهر

راهنمایی 0191-2226406
جنب - دهگیری - کوچه نهضت - شهریور 17خ - چالوس- مازندران

آموزشکده سما
چالوس- نوشهر

دبیرستان 52218040 چالوس اول بلوار تنکابن کوچه شهید علی اکبر انگورج تقوی چالوس- نوشهر

دبستان 52227201
 بهمن دبستان غیردولتی 22کوچه - خیابان گلسرخی- چالوس- مازندران

پسرانه سما
چالوس- نوشهر

دبستان 52228201 چالوس- نوشهر بهمن22خ شهیدمنتظری کوچه - چالوس خ گلسرخی

کار و دانش 01144669100 مازندران شهرستان نور شهر چمستان خیابان شهید بهشتی انتهای کوچه ی 

حجاب
نور

پیش دبستان 011-44554876 31ارکیده - خیابان دانشگاه- شهرستان نور نور

دبستان 011-44554877 31ارکیده - خیابان دانشگاه- شهرستان نور نور

دبیرستان 01142375500 16امید  - 56البرز - خیابان آیت اله صالحی مازندرانی - قائم شهر  قائمشهر

دبستان 42229534 1دبستان پسرانه سما  - 20البرز - خیابان صالحی مازندرانی - قائمشهر  قائمشهر

دبستان 42279960 روبروی مرکز تلفن انقالب-51البرز-خیابان تهران-قائمشهر قائمشهر

فنی و حرفه ای 01142070235
-56البرز-(خ تهران)خیابان آیت اهلل صالحی مازندرانی -قائم شهر-مازندران

16کوچه امید 
قائمشهر

پیش دبستان 01232246457
روبروی - به سمت باغ جهاندیده - میدان علی -  متری 16خ - قائمشهر 

پیش دبستانی دخترانه سما شعبه یک- نانوایی جوادی 
قائمشهر

دبستان 01232246457
دبستان - به سمت باغ جهاندیده - (ع)میدان علی -  متری 16خ - قائمشهر 

دخترانه سما شعبه یک
قائمشهر

دبیرستان 012342204682 دبیرستان دخترانه سما- جنب مسجد اعظم - خ جویبار - قائمشهر  قائمشهر

پیش دبستان 42279960 روبروی مرکز تلفن انقالب-51البرز-خیابان تهران-قائمشهر قائمشهر

راهنمایی 01142271221
امید  - 56البرز- خیابان آیت اهلل صالحی مازندرانی - قائم شهر - مازندران 

16
قائمشهر

پیش دبستان 42044998 16 نبش شهدای 61خیابان ساری کوچه یاس - قائم شهر -مازندران  قائمشهر

پیش دبستان 42229534 1دبستان پسرانه سما  - 20البرز - خیابان صالحی مازندرانی - قائمشهر  قائمشهر

راهنمایی 42224115 10الله  - (لیل آباد  )کوچه شهید جوادی - میدان علی -  متری 16خ  قائمشهر

دبستان 42044998 16نبش شهدای 61قائمشهر خیابان ساری کوچه یاس  قائمشهر



دبیرستان پسرانه سما 

دوره  اول متوسطه
086- 32212781 3814644497

دبستان پسرانه سما 33678231 3818776145

دبیرستان غیردولتی 

دوره اول  )دخترانه سما 
33675809 3818673711

دبیرستان دخترانه سما 33134304 381977567

عفاف سما 46337811 3881663387

شیخ بهایی سما 08646335230 38819-47445

شیخ بهایی سما 08646335230 38819-47445

عفاف سما 46337811 3881663387

سما 086-42249547 3914937613

سما 086-42249547 3919953649

سما 086-42249547 3919715179

سما 086-42249547 3919953649

سما 086-42249547 3919715179

سما 086-42249547 3915935911

سما 086-42249547 3919953649

سما 086-42249547 3919953649

سما دخترانه محالت 08643224434 3781953817

دبیرستان پسرانه سما 08643224434 4959837819

- - 7914943949

دبستان دخترانه سما 076-33685500 7915854915

دبستان دخترانه سما 7633685500 7915854915

دخترانه سما 07633673243 7915854539

دبیرستان پسرانه سما 07633347595 7919888334

دخترانه سما 07633673243 7915854539

- - 7914943949

- - دبستان65719-67396
32221557-

32221567
روبروی دبیرستان دخترانه شاهد _خیابان شهید رجائی کوچه آزادی  مالیر

راهنمایی 07633673243
روبروی مهمانسرای نیروی  - 13کوچه طلوع - خیابان طلوع - بندرعباس 

انتظامی
بندر عباس

پیش دبستان 3341114 خواجه عطا پشت اداره ثبت اسنادوامالک- بندرعباس بندر عباس

دبیرستان 07616688040 13طلوع-خیابان طلوع-بندرعباس بندر عباس

راهنمایی 3331669
بندرعباس بلوار امام خمینی سه راه گمرک خیابان ایران خودرو ضلع شرقی 

2مصلی قدس کوچه سرسبز
بندر عباس

پیش دبستان 6673244 دبستان دخترانه سما-13طلوع -خیابان طلوع -بندرعباس بندر عباس

دبستان 6673244 دبستان دخترانه سما -13طلوع -خیبان طلوع بندر عباس

دبیرستان 08643257111 دانشگاه ازاد اسالمی واحد محالت محالت

دبستان 3341114  پشت اداره ثبت 13بلوار وحدت ک وحدت - خواجه عطا -بندرعباس 

اسناد وامالک

بندر عباس

دبستان
 و 42250207

42250205- 086
مجتمع آموزشی پسرانه سما- بلوار شهید فهمیده - بلوار شهید بهشتی - ساوه  ساوه

دبیرستان 08643257559 دبیرستان سما دخترانه-دانشگاه آزاد اسالمی واحد محالت -محالت  محالت

راهنمایی 086-42223800 5نبش امیرکبیر - خیابان امیرکبیر - ساوه  ساوه

پیش دبستان 086-42250205 مجتمع آموزشی پسرانه سما- بلوار شهید فهمیده - بلوار شهید بهشتی - ساوه  ساوه

فنی و حرفه ای 086-42249549
مجتمع آموزشی پسرانه - بلوار شهید فهمیده - بلوار شهید بهشتی - ساوه 

هنرستان پسرانه سما- سما 
ساوه

دبستان 086-42249100
ضلع غربی دانشگاه - خیابان شهید علی بابا احمدی - شهرک فجر - ساوه 

آزاد اسالمی واحد ساوه
ساوه

راهنمایی 086-42250209 مجتمع آموزشی پسرانه سما- بلوار شهید فهمیده - بلوار شهید بهشتی - ساوه  ساوه

پیش دبستان 086-42249100
ضلع غربی دانشگاه - خیابان شهید علی با بااحمدی - شهرک فجر - ساوه 

آزاد اسالمی واحد ساوه
ساوه

دبستان 46228079 کوچه کمانکش-آیت اله سعیدی خمین

دبیرستان 086-42223401 12کوچه  - 1خیابان بسیج - ساوه  ساوه

پیش دبستان 08646335230 کوچه شهید میر محمدی-خیابان جهاد -خمین  خمین

دبستان 46335230 کوچه شهید میر محمدی-خیابان جهاد- خمین خمین

دبیرستان 33134304 اراک خرداد ک صدا و سیما15کوی مسکن خ 

پیش دبستان 46228079 کوچه کمانکش-آیت اله سعیدی خمین

دبستان 33670052-3 جنب منازل مسکونی بانک مسکن-الهیه- اراک  اراک

راهنمایی 33675010 10الله - حافظیه  اراک

راهنمایی 32212780-1 خیابان محسنی بن بست خوشنویسان اراک



راهنمایی دخترانه سما - 65719-34696

- - 65719-34696

- - 6571958374

غیر دولتی پسرانه سما 

دوره اول متوسطه
08133350712 6571958538

پسرانه سما 32221567

- - 6571958374

سما 08138263808 6515919571

- - 6516673811

دبستان پسرانه سما همدان 08138263808 65167-19854

2دبیرستان دوره اول سما  38225358 6515716868

- - 6516673811

دبستان پسرانه سما همدان 38263808 65167-19854

- - 6516714481

دبیرستان پسرانه سما 

دوره دوم
8212800 8916163875

 (عج)حضرت ولی عصر

سما- 
8213122 8916163938

دبیرستان پسرانه سما 

دوره اول
8212801 8916163875

دبیرستان دخترانه سما 03518212969 8916163883

پیش دبستانی پسرانه سما 8213122 8916163879

سما 8213122 8916163938

اشرف کوچک زاده 03518212969 8916163883

دبستان پسرانه سما 8213122 8916163879

651776743538263808همدان
38388665-

38389037
راهنمایی1(سما)دانشگاه آزاد

دبستان 8216020 بلوار فردوسی-یزد یزد

دبستان 8212806 ک اندیشه-بلوارفردوسی-شهرک دانشگاه-یزد یزد

راهنمایی 03512812802
دبیرستان -کوچه اندیشه- بلوار آیت اهلل خامنه ای -شهرک دانشگاه-یزد

(دوره اول و دوم)دخترانه سما
یزد

دبیرستان 03518218121
دبیرستان -کوچه اندیشه-بلوار آیت اهلل خامنه ای-یزد شهرک دانشگاه 

(دوره اول و دوم)-دخترانه سما
یزد

پیش دبستان 8212804 بلوار فردوسی مجتمع آموزشی سما-یزد یزد

پیش دبستان 8212803 دبستان دخترانه سما-کوچه اندیشه-بلوارفردوسی-شهرک دانشگاه-یزد یزد

راهنمایی 8212801 دبیرستان پسرانه سما دوره اول-مجتمع اموزشی سما یزد-بلوار فردوسی-یزد یزد

راهنمایی 38386314
دبیرستان - نبش چهارراه درفشی - کوچه شهید درفشی - خیابان مهدیه 

دوره اول- دخترانه شماره یک سما 
همدان

دبیرستان 8212800 دبیرستان دوره دوم پسرانه سما-بلوار فردوسی-یزد یزد

پیش دبستان 32527010 بن بست شبنم- کوچه ی شهید نبوی- خیابان شریعتی همدان

دبستان 38370824 متری شکریه دبستان غیر دولتی سما18 همدان

پیش دبستان 0813837082408 متری شکریه دبستان پسرانه سما18 همدان

راهنمایی 38225358 2همدان خیابان ازاد غربی جنب داروخانه حکیم بن بست اردالن مدرسه سما  همدان

همدان ، خیابان مهدیه ، میدان پژوهش ، بلوار شهید احمدی روشن ، 

روبروی درب شرقی دانشگاه بوعلی سینا ، کوچه دوازده متری ابوذر، نبش 

(دوره اول)کوچه شب بو، دبیرستان پسرانه سما 

دبستان 32527010 بن بست شبنم- کوچه ی شهید نبوی- خیابان شریعتی همدان

دبستان 08132222428 12خیابان پارک بلوتر پاسداران روبروی کالنتری  مالیر

دبیرستان 08138225920 53 متری میالد پ 18همدان کوچمشکی  همدان

راهنمایی 08132248520 مالیرخیابان خلبان نبش کوچه شهیدفتحی مالیر

پیش دبستان 32221567 خ شهید رجایی کوچه ازادی روبروی دبیرستان شاهد مالیر

دبیرستان 322282358 مالیر خ تختی بن بست قهرمان مالیر

پیش دبستان 08132222428 12خیابان پارک بلوار پاسداران روبروی کالنتری  مالیر

راهنمایی 32228235 مالیر خ تختی بن بست قهرمان مالیر


