
نام سالن
 ظرفیت  سالن ها 

(نفر)
وبسایتآدرسشماره تماس

مركز همايش هاي بین المللی 

پ ژوهشگاه صنعت نفت
70 ، 80، 280 ، 750

44739790-

44739700

بلوار غربی مجموعه آزادي،مركز همايش هاي بین 

المللی پ ژوهشگاه صنعت نفت
http://www.ripi.ir/

سالن همايشهاي بین المللی 

هتل المپیک
6002144739300

ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادي، بلوار دهکده، 

هتل المپیک
http://olympichotel.ir/

مركز همايش هاي بین المللی 

دانشگاه شهید بهشتی
45 ، 75 ، 90 ، 150، 65029902756

-بلوار دانشجو-خیابان يمن- بزرگراه چمران 

دانشگاه شهید بهشتی
http://sbuicc.ir/Default.aspx

مجموعه آموزشی فرهنگی 

فرشته
خیابان فرشته خیابات تختی بین هفتم و نهم60022035000 ، 300

مركز همايشهاي بین المللی 

رايزن
4002122809901-3

نیاوران، كاشانک، نرسیده به سه راه آجودانیه، 

شماره ي
http://www.rayzan.ir/

400سالن همايش آدينه
88998050-

88215409

بزرگراه نیايش به سمت شرق، حدفاصل سئول و 

كردستان

400سالن چند منظوره بهاران
66324018-

66231119

- خیابان حمید عسگري -اتوبان آيت اهلل سعیدي 

بوستان بهاران-میدان بهاران 

مركز بین المللی همايش هاي 

محمدبن زكرياي رازي
30 ، 100 ، 300 

88622536-

88622648

اتوبان شهید همت، مركز بین المللی همايش هاي 

محمدبن زكرياي رازي

سالن همايش مجموعه ورزشی 

انقالب
38 ، 25026216337-40

بعد از خروجی -ابتداي نیايش غرب-ولیعصر

مجموعه فرهنگی ورزشی -كردستان جنوب

مركز همايش ها-جنب استخر چهارفصل-انقالب

http://www.enghelabconf.com/

FA/

http://www.ripi.ir/
http://olympichotel.ir/
http://sbuicc.ir/Default.aspx
http://www.enghelabconf.com/FA/
http://www.enghelabconf.com/FA/


مركز مطالعات و بهره وري 

منابع انسانی سازمان مديريت 

صنعتی

23088054952-4
شناسی،  بهايی جنوبی، خیابان ايران خیابان شیخ

خیابان نهم

http://www.imi.ir/Services/Conf

erencesCenter/Pages/Home2.

aspx

220سالن همايش رعد
 02188371097-

2188371096

 ـ خیابان 2ـ فاز  (شهرک غرب)شهرک قدس 

هرمزان ـ خیابان پیروزان جنوبی ـ پالک

سالن همايش مجموعه 

فرهنگی ورزشی شهدا
200

09194253576-

77692573

خیابان - بین سبالن و وحیديه - خیابان دماوند 

مجموعه فرهنگی ورزشی شهدا- شهید نبیئیان 
http://shohadacomplex.com/

20022791454مجتمع آموزشی بن ژيوار
پالک - ابتداي خیابان دولت - چهارراه پاسداران 

طبقه دوم - 12

15077641038كانون اسالمی انصار
 –سه راه طالقانی  –خیابان دكتر شريعتی 

173شماره
http://www.kanoon-ansar.ir/

جاده فشم میگون۱۵لواسانات كیلومتر509125911530سالن همايش هتل میگون

مركز همايش هاي لقانطه
9120302154-

88442299

انتهاي خیابان مطهري، بعد از تقاطع شريعتی، باغ 

موزه قصر

40-44787720مركز همايش هاي حکمت

 اتوبان تهران كرج، شهرک علم و 17كیلومتر 

فناوري پژوهش، بلوار پژوهش، خ دانش، 

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ايران

http://www.ccerci.ac.ir/?xid=02

18020002033800000

http://shohadacomplex.com/
http://www.kanoon-ansar.ir/

