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 رديف شهرستان نام كانون كد كانون درجه تلفن آدرس

 5 آستارا (ره)امام خمینی 44157330 5 35022744317 پشت مسجد جامع-خیابان شهید محرم نژاد-آستارا

 4 آستارا (س)حضرت رقیه  44142537 5 35022744317 

 0 آستانه اشرفیه شهیدباهنر 44351830 5 35024545821 کوچه جالل–میدان سید جالل الدین -آستانه 

 2 آستانه اشرفیه (س) الزهرا 44351732 5 35024544101 فردوسیخ -شهید مطهری  خ-آستانه اشرفیه 

 1 املش شهیدفهمیده 45552737 5 35024840283 جنب مدرسه راهنمایی –خیابان امام خمینی  –املش 

سرچور  –پارک میرزا کوچک خان   -املش   2 املش معصومیه 45552230 5 35024842534 

 8 کیاشهر مبارکه 44552235 4 35024744025 اسماعیلیان دبیرستان -شهرک قدس -کیاشهر

کوچه قاسمیان  –چراغ برق –انزلی  7 بندر انزلی ریحانه 43802232 5 35022125228 

جنب سالن تختی   –خیابان معلم –تالش  2 تالش هدایت 45005335 5 35022404325 

پشت پاساژستاره  -(ره)امام خمینی  خ-خمام   53 خمام شهیدحق شناس 43045732 5 35002244573 

پشت پاساژستاره -(ره)امام خمینی  خ -خمام  55 خمام عفاف 43042131 5 35002244573 

فرهنگیان  خ -روبروی کالنتری -رحیم آباد  54 رحیم آباد شهیدمحمدحسینی 45445532 5 35024880512 

انیس نور دبیرستان-شهرداری خ -رحیم آباد  50 رحیم آباد مرواریدعفاف 45445333 5 35024880512 

کوچه رز -بالل زاده خ -استقالل خ -رشت 5رشت ناحیه شهید موسوی 43503337 5 35000132527   52 

ابتدای آفخرا -سبزه میدان -رشت 5رشت ناحیه شهید مطهری 43520433 5 35000441552   51 

 52 لنگرود شهید کامیاب 44402533 4 35024143312 جنب پل عابر پیاده-جاده الهیجان  -لنگرود

چاپ جاوید  کوی -ر راه گلسارچها -رشت رشت 4ناحیه (س) حضرت زینب 43421131 5 35000548422   58 

روبروی بانک مسکن–اداره برق  -رضوانشهر  57 رضوانشهر شهید فهمیده 45248234 5 35022244121 

جنب  آتش نشانی -شهید هدایتخ  -رودسر  52 رودسر شهید جعفریان 45324535 5 35024242322 

فرهنگ  خ (ه)میدان امام خمینی -رودسر  43 رودسر کوثر 45324438 5 35024244324 

نبش فرهنگ پنجم –کوی فرهنگیان –سیاهکل  45 سیاهکل شهیدباهنر 43243530 5 35024044428 

روبروی اداره گاز-(عج)ولی عصر خ –شفت  44 شفت شهید مصطفی خمینی 45858235 5 35002874172 

 40 الهیجان شهید باهنر 43715238 5 35024404582  جنب اداره آپ( ه)امام خمینی خ -الهیجان

انتهای خیابان دانش  –الهیجان   42 الهیجان (س) الزهرا 43715135 5 35024007358 

 41 لشت نشاء فجر 43150838 5 35002230023 شهداء مکه جنب مدرسه –لشت نشاء 

 42 لنگرود زینبیه 44400532 5 35024140331  میدان معلم  -لنگرود

 48 ماسال مصباح الهدی 45154837 5 35022224044 کوچه اداره پست-(عج)خ ولیعصر -ماسال

 47 ماسال هاجر 45154730 5 35022224044  جنب بهزیستی  -خ شهید روشن -ماسال

جنب اداره آموزش وپرورش -جهاد خ-تولمات  42 تولمات (س) الزهرا 45232232 4 35022024883 

جنب بخشداری-( ره)امام خمینی  خ -رودبار   03 رودبار (ره)امام خمینی 44040335 4 35002244552 

باقرالعلوم مدرسه جنب -روبروی حوزه قضای-سنگر  05 سنگر شهید قدس خواه 43251232 4 35002141322 

(سابق)پ اداره آ -خ ولی عصر-شفت  04 شفت (س)حضرت رقیه  45858131 4 35002872237 

انتهای بلوار زینبیه   -میدان بسیج -صومعه سرا  00 صومعه سرا شهیدبهشتی 45702837 4 35022048313 

آپپشت اداره  -طالقانی  خ -صومعه سرا  02 صومعه سرا بعثت 45702730 4 35022048313 

جنب مدرسه توحید -میدان پاسداران-امام خ -فومن  01 فومن شهید ادبی 45248433 4 35002802323 

فاطمیه دبیرستان -روبروی چهار باغ -شهدا خ -فومن  02 فومن عفاف 45203432 4 35002808322 
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 رديف شهرستان نام كانون كد كانون درجه تلفن آدرس

 08 کالچای شهید نقی پور 45324231 4 35024272343 جنب اداره آب–معلم  خ -کالچای

خ سردار جنگل -عسگری خ-کوجصفهان  07 کوچصفهان شهید باهنر 43251337 4 35002118023 

 02 کومله شهیدایرج ترابی 44823837 4 35024184353 متری  42 خ-کومله 

جنب بخشداری -(ه)خ امام خمینی -کیاشهر  23 کیاشهر دکتر حسابی 44552032 4 35044552032 

 


