لیست آموزشگاه های هنرهای تجسمی استان البرز

ردیف

نام آموزشگاه

نشانی

نام و نام خانوادگی
محمود حق ویردیلو

1

ابر سفید

2

اتود

سه راه گوهردشت  -پشت ساختمان ققنوس  ،کوچه یاس  ، 2پالک  ، 22واحد همکف

2

امرتا

کرج  -عظیمیه  -میدان مهران  ،خیابان ندای جنوبی  ،کوچه خسروی  ،پالک 97

4

اورنگ

کرج  -مهرشهر  ،بلوار شهرداری  ،بین خیابان  204و  202جنب سوپر انا ،ساختمان ایفل طبقه اول  ،واحد 2

5

ایماژ

فردیس  -خ ( 15تأمین اجتماعی ) ساختمان سرو  ،پ  4و 5

2

ایوان سپید

8

آرین

محمد شهر  -بلوار امام خمینی (ره ) جنب بانک مسکن ساختمان مرجان طبقه زیرین

7

آسو

کرج  -خ مطهری  ،بعد از اداره ثبت  ،ساختمان پارس  ،واحد 7

عاطفه خلیفه قلی

9

آفرینش

کرج  -میدان مادر  ،خ درختی  ،نبش خ حافظ  ،ساختمان البرز  ،پ  ، 240ط دوم  ،واحد 2

حسن موریزی نژاد

10

آلوش

هشتگرد -شهرک ولیعصر ،خیابان معلم  ،کوچه آذر پالک 87

مهرشهر  -بلوار ارم  ،نبش دانش  ،پالک 2

کرج  -شهرک اوج  ،خ دانشگاه هنر  ،نبش بوعلی  ، 22پالک  ،18طبقه همکف

احمد طالبی
شهرزاد کائیدی نژاد
سحر خازنی
فرزانه صفیاری کلور
ماندانا اعالیی
آزیتا آرین

محمد آلوش

11

بوم زنگ رنگ

گلشهر  -خیابان ارغوان شرقی  ،پ 49

ندا توالیی

12

پاییزان

فاز  5مهرشهر  -ابتدای یاس  ،پ 27

علی انصاری

12

پرواز رنگ ها

فردیس  -بلوار شهدا  ،بین خ  24و  22جنب بانک ایران زمین  ،پ  881ط دوم واحد 4

الهه رحمتی

14

تابناک

جهانشهر  -م سپاه  -خ بوستان  ،کوچه جدیدی  ،پ 24

آزیتا تابناک

15

تراب

فردیس  -خ اصلی  ،ایستگاه کریمی  ،بین فلکه اول و دوم  ،جنب عکاسی هنگامه

احمد قربانی

12

ترنج

هشتگرد  -خ مصلی  ،کوچه شهید محمد ابراهیمی  ،پ 82

مریم ریاضی

18

چهره

فردیس  -خ 12غربی  ،روبروی بازار  ،کوچه شهید پرچمی  ،پ 10448

17

خانه خوشنویسی

19

خسروی

20

دریا

فریده عبدالملکی

رجائی شهر  -فلکه اول  ،خ دوم غربی  ،پ 8

عباس سلطان آبادی

فردیس  -خ قریشی نبش  25جدیدمجتمع تجاری بازار گلستان

سهیال خسروی منزه

کرج -کمالشهر ،نبش میعاد  21/1ساختمان ایرانیان – طبقه  2واحد 7

حامد بشارت

علی عربکری صومعه سفلی

21

ذهن زیبا

هشتگرد -بلوار امام خمینی  ،بعد از بلوار مدرس ک شهید خسرو پور مجتمع ماهان  ،پالک  5طبقه همکف جنوبی

22

رخساری

کرج  -شهید بهشتی  -روبروی خ آبان  ،پاساژ کویتی ها

22

رنسانس

کرج  -میدان مادر  ،جنب بانک ملت  ،ساختمان بزرگمهر  ،طبقه اول  ،واحد 2

زهرا بهادرخان

24

ساحل هنر

نظر آباد  -م جانبازان  ،روبروی بانک صادرات  ،پالک  ، 119طبقه فوقانی شیرینی گل مریم

علی مینوی راد

25

سپیدار

هشتگرد  -خ امام خمینی  ،ک شهید بهشتی  ،ساختمان مروارید  ،ط دوم

22

سروش

جهانشهر  -م آجرلو  -بلوار شهید بهشتی  ،ک برج نگین البرز  ،پ  ، 1142ط  ، 2واحد 2

28

سلحشور

فردیس  -جاده مالرد ،روبروی تاالر آرش  ،ک احترامی  ،پالک 1/14

مهدی سلحشور

27

سوماش

کرج  -رجائی شهر  ،خ داریوش نرسیده به میدان امام حسین  ،پ  ، 250طبقه دوم

لیال موحدمنش

29

سی رنگ

کرج  -ابتدای بلوار سعدی  ،کوچه مدرسه سیمای دانش  ،خ دانش  ، 2قطعه  ، 299پ 8

مهناز میرزایی

20

سیما

کرج  -هفت تیر ،بعد از بیمارستان قائم  ،پشت بانک ملی ولیعصر  ،خ دوازدهم  ،پ 22

اکرم خدابندلو

21

سیمرغ

22

سین

22

شاهوردی

سه راه رجائی شهر  ،نبش ولعصر  ، 4برج کوه نور  ،ط  ، 4واحد 8
عظیمیه  -بلوار طالقانی شمالی  ،باالتر از پل آزادگان  ،برج سایه ط  2واحد 18
فردیس  -بلوار اصلی  ،فلکه دوم  ،ساختمان گلچین  ،پ  ، 1020ط اول

غالمحسن رخساری

محسن سلیمانیان
رضا بخشی

جمشید حقیقت انصاری
سالومه برهانی
محمدحسین شاه ویردی دولت آبادی

24

شمس

کرج  -شاهین ویال  ،بین خیابان  5و  6شرقی  ،طبقه فوقانی بانک سپه  ،پ  ، 871واحد 2

امین شهسواری

25

شیدرخ

آزادگان  ،ابتدای خ مطهری  ،روبروی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز ساختمان امیر ط  5واحد 10

ندا رشیدی پور

22

شیوا قلم

کرج  -چهاراه مصباح  ،ک گودرزی  ،پ 2

یوسف مرآتی

28

عسل

کرج  -گلشهر  ،ویالی شرقی  ،انتهای خیام شرقی  ،ک شهید رمضانی  ،پ  -14ط زیرزمین

فرانک خائف

27

قلم

ماهدشت  ،بلوار امام ( ره ) نرسیده به خ نصر جنب داروخانه شبانه روزی

علیرضا ایلیات

29

کتیبه

هشتگرد  -خ بغدادی  ،روبروی ایستگاه تاکسی  ،نبش دوچرخه سازی  ،پ  ، 214ط 2

حسن خاوری

41

گرافیک محیطی پگاه

کرج  -فلکه اول رجائی شهر ف ابتدای خیابان مطهری  ،ساختمان اهورا  ،ط  ، 2واحد 2

ناصر گلی

42

گنجینـه

42

مانی

فردیس  -بین فلکه دوم و کانال غربی  ،کوچه داستانپور  ،ساختمان پردیس  ،پالک  ، 22طبقه  ، 4واحد 7
فردیس  -خ  25جدید  ،پ  ، 12ط دوم

زهرا باقرپسند
فریبا رخستی لطفی

44

مداد جادو

کرج  -سه راه رجائی شهر  ،کوی کارمندان شمالی  10 ،متری انقالب  ،نبش خ چهارم شرقی  ،پ 2

45

مرزبـان

مهرشهر  -خ شهرداری فاز  -2خ چهارباندی خ  ، 215باالی فروشگاه امیران  ،پ 222

42

مستطیل طالیی

غالمرضا شهبازخانی
پوریا مرزبان ویشکاسوقه

کرج  -مصباح  ،بلوار امام زاده حسن  ،پ  ، 451ط اول

الهام روحبخش

48

مهاجر

فردیس -بین فلکه اول و دوم  ،ابتدای خ نهم جدید ( کاوه )  ،پ 21

سمیه رجب پور

47

مهرگان

ماهدشت  -خ شهید بهشتی  ،شهرک فرهنگیان  ،ک معلم  10پ 5

لیال خانی

49

مهرورزان

50

میراث

فردیس  -خ بیستم جدید  ،پ 12

51

نادری

ساوجبالغ  -هشتگرد  ،خ امام  ،جنب بانک کشاورزی  ،ک کرخه  ،پ 108

52

ناردانه

کرج  -خ طهماسبی  ،ک طالقانی جنوبی  ،پ 12

52

نصیر

مهرشهر  ، -نبش خیابان  -222ساختمان نصیر  ،پالک 278

54

نقش طوبی

55

نیاستی

52

نیلوفر آبی

58

هارمونی

57

هرمزی

59

همای مهر

عظیمیه  -بین اسبی و مهران  ،نبش کوچه نیک نژادی شمالی  ،ساختمان نیکان  ،ط  - 2واحد 7

علیرضا روحانی آزاد
فرزانه بهرامی
حمیدرضا نادری خلیل آباد
پگاه حبیب همدانی
اسماعیل حاجی میرآقا

کرج-چهاراره هفت تیر  ،بلوار بالل  ،ساختمان آناهیتا یک  ،طبقه دوم

اکرم مؤذن زاده

کرج  -کوی کارمندان شمالی  ،پل آزادی  ،خ  2غربی  ،پ  ، 29ط  ، 7واحد 20

محمد نیاستی

کرج  -حصارک باال  ،خ آقای رضایی  ،خ خوشبوی  ،ک عزیز طباطبایی  ،پ  ، 2ط اول

صدیقه حسینی

کرج  ،فاز  4مهرشهر  ،بلوار زرهبان  ،نبش خ  ، 402پ 21

حسین تمجید

کمالشهر  -خ امام خمینی  ،ک میعاد  ،پالک 18

اکبر هرمزی

کرج  -فاز  4مهرشهر  ،بلوار زرهبان  ،نبش  ، 502پالک یک  ،واحد 2

هما منصوری

20

هیراد

محمد شهر  ،بلوار امام خمینی  ،جنب کوچه حافظ طبقه فوقانی رستوران گلها

راضیه نقدینه

21

وندا

کرج  -خ شهید بهشتی  ،خ کمالی  ،نبش ک جلوه  ،پ 12

22

یلدای هنر

22

پویا

24

صورخیال

25

چلیپا

کرج  ،هفت تیر به سمت چهار راه کارخانه قند  ،ساختمان دکتر حکمی

هانیه تام
حسین عسکری بشکانی

رجائی شهر  -خیابان رستاخیز  -میدان توحید  ،طبقه فوقانی امالک خانه گستر

علیرضا پویا

کرج  -میدان شهدا ،خیابان بهار ،کوچه سامان  ،پالک 22

عصمت باللی

کرج-مهرشهر ،بلوار ارم ،روبروی باغ سیب ،ساختمان میالد  ،طبقه یک

فاطمه حسین زاده

22

الجورد

کرج-چهارراه طالقانی  ،خیابان شهروز  ،دومین ساختمان پزشکان  ،طبقه سوم  ،واحد 5

شهرزاد چراغی

28

رنگ آمیز

کرج  -کوی کارمندان جنوبی  ،خیابان ولیعصر  ،2خیابان بهشتی  ،پالک  ،77طبقه یک

هایده رکنی

27

ابدی نقش

محمد شهر  -ولد آباد بزرگ  -میدان یزدی ها  ،بهمن یکم  ،جنب مدرسه بصیرت ف کوچه قاسمی  -درب سوم جنوبی

29

مدادرنگی

کرج  -ابتدای خیابان درختی  ،سمت چپ ،ساختمان کاوه  ،واحد 9

80

هنرهای زیبا

81

سروریان

82

باغ انار

82

خانه زرد

84

اردیبهشت

85

پیدایش

82

هنر سرای نگاران

88

صالحی

87

دانا

89

هنرکده عظیمی

70

ویشکا

کرج  ،جهانشهر  ،بلوار جمهوری  ،ساختمان آریا  ،ط  ، 2واحد 12

71

سرمدی

کرج  -مهرشهر  ،کیانمهر  ،بلوار امیر کبیر  ،مجتمع سامان  ،ط اول  ،واحد  101اف

72

سرزمین هنر

72

نقطه

کرج  -عطیمیه  ،کوچه رسالت  (18مریم )  ،پالک  ،24واحدیک

74

البرز

کرج  -خ 8تیر ،کوی ولیعصر  ،ک شهید ابراهیم منصوری  ،پالک 22

کرج  -عظیمیه  ،میدان استقالل  ،خیابان شمس  -پالک 2

فرهاد ابدی نقش
لیال ممنون
همایون ثابتی مطلق

کرج  -خیابان شهید بهشتی ،خیابان ادهم  ،پاساژ محسنی  ،طبقه دوم  ،پالک 158

مصطفی سروریان

کرج  -رجائی شهر  ،فاز یک خیابان دهم شرقی  ،پالک  ، 414طبقه دوم  2جنوبی  ،واحد 2

محیا موحد منش

کرج  -رجائی شهر ،بین خیابان دهم و یازدهم ساختمان فالح  ،واحد 12
کرج  -خ شهید مطهری  ،نبش کوچه مسچد پالک -270
هشگرد -خیابان امام خمینی ( ره )  ،خیابان شهید خوئینی ها  ،ساختمان ثامن  ،طبقه سوم  ،واحد 8

ساناز احمدی آشستانی
منیرالسادات موسوی
رضا فالح

کرج  -مهرشهر  ،بلوار ارم  ،کوی زنبق  ،نرگس غربی  ،پالک 72

سعید امدادیان

کرج  -خیابان شهید بهشتی  ،خیابان فاطمیه  ،پائین تر از رستوران عمو حسین  ،کوچه زنوزی  ،پالک 78.

مهدی صالحی

کرج  ،جهانشهر  ،بلوار موالنا  ،داخل پارک خانواده

بهناز قدوسی

کرج  -میدان اسبی  ،بازار بزرگ شام  ،طبقه زیرین  ،پالک 2

مرضیه صالحی

کرج  -خ طالقانی  ،خ بخشداری  ،مجتمع مهدی  ،ط  ، 4واحد 25

فاطمه رضایی زاده
لیال سرمدی
پریسا مدیر روستا
مریم ساجدی
طاهره کافی چراغی

75

لعل

کرج  -فاز  4مهرشهر  ،بلوار  410شرقی  ،پالک 141

یداله ورزدار

72

دایره

کرج  -فاز یک  ،خ آزادی  ،پ  ، 414ط دوم جنوبی  ،واحد 2

مهناز واحدی

78

سعید

کرج  -حصارک پائین  ،بلوار شهید بهشتی  ،خ انقالب  ،پ 82

سعید داوند

77

وستا

کرج  -جهانشهر  ،خ کسری  ،پ 54

79

تیوا

کرج  -میدان شهدا  ،بطرف میدان توحید  ،خ فیضی  ،پ 20

90

ادنو

کرج  -دولت آباد  -خ هاتف  -نبش کوچه نشاط -12پالک -15طبقه همکف

91

قطره

کرج  -رجائی شهر  -کوی داریوش  -نبش قائم -2پالک - 27مجتمع آراد  -واحد 8

92

تهرانی

کرج  -کارخانه قند  -بلوار نمازیخواه  -خیابان مالکی  -پالک 40

92

یلدای هنر

94

شیوه

95

پررنگ

عظیمیه  -چهاراه نیک نژادی  -نبش بن بست نیکان  -مجتمع اداری و تجاری نیکان ط 5

92

کرمانی

کرج  45 -متری گلشهر خ درختی بعد از پاساژ پیام باالی رستوران طهرون پ 28

98

تهرانی

کرج  -کارخانه قند  -بلوار نمازیخواه  -خیابان مالکی  -پالک 40

پریسا تهرانی بخش

97

صریر

کرج  -عظیمیه 45 -متری کاج  -خیابان نیک نژادی  -خیابان حسینی  -پالک  - 12واحد یک

مژگان خلیلی میبدی

99

معصومی

100

آشیان کودکان دریا

101

فروردین

102

نیمکت

102

رنگ سایه

104

بنفش

باغستان  -نبش شاهین ویال  - 9پالک  - 51ط -4ساختمان آرام

105

آرین

کرج  -محمد شهر  -بلوار امام خمینی ( ره ) جنب بانک مسکن ساختمان مرجان طبقه زیرین

کرج  -نرسیده به چهاراه کارخانه قند  -ساختمان دکتر حکمی  ،طبقه دوم  ،واحد 22
کرج  -خبابان بهار  -بن بست  12آبان  -پالک  - 220طبقه دوم واحد 2

سه راه رجای شهر  -بین خیابان میثم  7و  9دهقان ویال  -طبقه فوقانی سبالن درب مهر
مهرشهر  -بلوار ارم  -نبش خ  - 117پ  - 474ساختمان مریم یک واحد 4

آزاده خیرآبادی
بصیرا بلبلی
حسین مفیدی طهرانی
میالد موسوی
پریسا تهرانی بخش
حسین عسکری بشکانی
پروانه زرین ترنج
سهیل محمد پور کرباسی
کاوه کرمانی

معصومه معصومی
سمیرا دریا

نظرآباد  -خ مطهری  -ضلع شمالی پاساژ عباسی  -ط دوم

ابوطالب قادری

کرج  -آسیاب برجی  -کوچه سعدی  -بلوار ذوب آهن ( امام زاده حسن ) پ  - 2224ط اول -

اعظم قزل سفلو

باغستان  -نبش بوستان  - 8پالک 1228

وحید معماری
مازیار مهجوریان قمی
آزیتا آرین

102

کلک هنر ( تجسمی)

کرج 45 ،متری گلشهر  ،مرکز تجاری گلشهر  ،طبقه  2اداری  ،واحد 2

محمد رضا رحیمی نسب

108

خسروی

فردیس  ،خیابان قریشی  ،نبش  25جدید  ،مجتمع تجاری بازار گلستان

سهیال خسروی منزه

107

گنجینه

فردیس  ،کوچه 21غربی جدید ،بلوار بهاران غربی  ،پ  ، 252ط  - 2واحد 2

زهرا باقر پسند فتیده

109

پاییزان

کرج  -مهرشهر -فاز  ،5خیابان یاس  ،پالک 27

علی انصاری

110

شانار

کرج  -فردیس  -پایین تر از فلکه - 4بع از خیابان 48

مهسااصانلو

111

هنر نو

فردیس  -شهرک منظریه  -بلوار بهار آزادی -جنب آژانس منظریه  -بن بست تختی

112

حس

حسنیه سادات هاشمی

خ شهید بهشتی  -خ پدیدار  -بن بست اکبری -پ 17

فاطمه امین خاکی

112

طراحان

فردیس  -نرسیده به انبار نفت گلستان  - 19پ 57

امیرمهدی انصاری

114

هفت قلم

مهرشهر -فاز  ، 4خیابان  ، 405غربی پ  -11واحد 2

115

قلم سپید

کرج  -خ مطهری  ،خ فرهنگیان  ،خ سپهبد قرنی  ،پ 225/ 222

سپیده مهدوی نادری

112

اثر

کرج  -م آزادگان خ برغان  ،کوچه بخشداری  ،بن بست بنفشه  -س شهدا  ،طبقه اول واحد 5

امیرجباری فرسنگی

118

هفت

شهرجدید هشتگرد -فاز یک  ،خ گلبانگ  ،خ گل آرا  ،پ 10

اعظم رحمانی خاکی

117

سارنگ البرز

کرج  -فلکه اول رجائی شهر  ،ابتدای سه باندی  ،ساختمان بانک ملت  ،واحد 4

رحمت اله فالح

حسنیه طباطبای مالزی

119

همای مهر

فردیس  ،خ سوم و چهارم  ،نرسیده به شیرینی فروشی نوول پ  292ط اول

پروانه حق مرادی کاظم آبادی

120

مهرنگار

بلوار طالقانی جنوبی ،ک شهیدمطصفی خمینی  ،س مهر  ،ط دوم ،واحد 2

منیژه کشاورز

121

ثامنی

مهرشهر  ،کیانمهر ،اراضی ساماندهی  ،م سرباز ب جهاد  ،قطعه 19

محمد ثامنی

122

آفرینش

هشتگردساوجبالغ  ،خ امام  ،کوچه مجتمع دانش

فرشاد فخری

122

سوماش

کرج خ اصلی رجائی شهر  -خ سوم غربی  ،پ 48

لیال موحد نساج

124

سایه روشن

کرج  -خ طالقانی چهارراه مصباح  -س بانک صادرات -

فاطمه پورقاسم امام

125

سرای خوشنویسان

621

آرمی تی

621

ماها

621

ایراندخت

621

فاصله سفید

کرج  -سه راه گوهردشت  -کوچه برج آسمان  -پالک -25واحد یک
حصارک باال ،خ امام خمینی  ،باالتر از میدان کاوه  ،پ 42
کرج  -آزادگان  -ابتدای خ برقان -روبروی درمانگاه ثریا  ،پ - 997طبقه دوم

سیده کبری حسینی
اکرم بیگی
رامین طباطبایی

فردیس  -شهرک وحدت  -بلوار شهیدان بخشی  -نبش کوچه 5غربی

پریسا عبداله پور اصل

کرج  ،آزادگان  -خیابان بخشداری  ،بن بست بنفشه ف مجتمع مهدی  ،طبقه  ، 4واحد 25

آزاده نوروزی خلیالنی

631

صوفی

کرج 45 -متری گلشهر  -ابتدای انوشیروان غربی  -پالک  -25طبقه دوم  -واحد  - 5باالی درمانگاه گلشهر

حمید صوفی

636

باغ هنر

کرج  -رجائی شهر  -بین خیابان 2و - 8جنب بستنی حاجی بابا  -طبقه اول  -واحد یک

سمیه زمانی

632

باران

کرج  -میدان آزادگان  -ابتدای مطهری  ،فرعی شهید آصفی  ،ساختمان گلها  ،واحد 9

محمود باجالن

633

نسیم صبا

631

زنده جان

631

یامی

کرج  -خیابان برغان  -بعداز سه راهی دکتر همایون  -پالک  -55طبقه اول

631

ماه نو

فردیس خیابان شهید سعید میرزاخانی  -بلوار امام رضا  -پالک -27طبقه همکف

631

اقلیم هنر

631

آبنوس

631

الجوردی

فردیس  -کانال غربی  -خیابان سرحدی  -بن بست یاس یک  -پالک - 201زنگ آخر
شهرجدید هشتگرد  -فاز  -8خیابان سرزمین شهرک ایران پارس  -بلوک اچ  -واحد دوم

کرج  ،بلوار سرداران غربی  ،نرسیده به چهارراه حدادی  -روبروی داروخانه دکتر کرمانی  ،ساختمان مهدی  ،طبقه اول
کرج  -سه راه رجائی شهر  -نبش میثم  ،9ساختمان آسمان  ،طبقه سوم  ،واحد 5
فردیس  -بین خیابان  19و  20غربی

صیاد سبز علیپور
زهرا توزنده جان
یاسر یامی
بهناز فراهانی
زهرا مصلحتی تبریزی
لیال بهاری
فائزه سادات الجوردی

