
 اهمدارس طبیعت ایران به ترتیب حروف الفبای استان

 آذربایجان شرقی

1 

 

 تبریز طبیعت مدرسه

 شهر: تبریز

۹۰۱۸۲۱۰۴۱۹۰ 

https://www.instagram.com/tabriznatureschool 

2 

 

 کاوش طبیعت مدرسه

 شهر: تبریز

۹۰۱۸۰۴۲۴۲۹۰ 
https://t.me/kavooshtabriz 
https://www.instagram.com/kavooshtabriz_natureschool 

 اصفهان

3 

 

 چارباغ طبیعت مدرسه

 شهر: اصفهان

 ۹۰۱۹۹۸۸۸۸۰۰ 

4 
 

 کفشدوزک طبیعت مدرسه

 شهر: اصفهان

۹۰۹۱۸۴۹۱۰۹۹  
https://t.me/kafshdoozaknatureschool 
https://www.instagram.com/kafshdoozaknatureschool 

5 

 

 کندوکاو طبیعت مدرسه

 شهر: اصفهان

۹۰۰۹۴۰۰۲۱۸۴ 

https://t.me/Kand_O_Kav 
https://www.instagram.com/kandokav.natureschool 



6 

 

 بانانکوچک طبیعت مدرسه

 شهر: اصفهان

۹۰۱۲۰۰۰۰۰۲۹ 

https://t.me/koochakbanannatureschool 
https://www.instagram.com/nature_school_koochakbanan 

7 

 

 

 آفتاب طبیعت مدرسه

 شهر: کاشان

۹۰۱۱۰۱۴۹۹۴۰ 

https://t.me/naturekids 
https://www.instagram.com/aftab.natureschool 
www.naturekids.ir 

 البرز

8 

 

 باغچه مهر طبیعت مدرسه

 شهر: کرج

۹۰۱۰۸۰۴۰۲۴۴ – ۹۰۱۰۰۹۸۲۹۴۰ 
https://t.me/BaghchehMehrNS 
https://www.instagram.com/Madresehtabiat 

9 

 

 کندو طبیعت مدرسه

 )سیار( کرجشهر: 

۹۰۱۰۰۱۱۱۸۹۰ 
https://t.me/CanDo_NatureSchool 

 تهران

11 

 

 باغ طبیعت مدرسه

 شهر: تهران

۹۰۱۰۱۴۴۴۲۱۸ - ۹۰۱۰۲۲۱۰۲۱۰ 

https://t.me/BaghNS 
https://www.instagram.com/bagh.natureschool 

  



11 
 

 پردیسان طبیعت مدرسه

 شهر: تهران

۹۰۹۰۴۹۱۲۲۰۰ - ۹۰۱۰۴۲۴۹۰۰۲ 
https://t.me/pardisannatsch 
https://www.instagram.com/pardisannatsch 

12 

 

 دامون طبیعت مدرسه

 )سیار(شهر: تهران 

۹۰۹۲۰۱۱۲۹۱۸ 

https://t.me/DamounNatureSchool 
https://www.instagram.com/DamounNatureSchool 

13 

 

 ساوان طبیعت مدرسه

 )سیار(شهر: تهران 

۹۰۰۹۰۱۱۹۴۸۴ 

https://t.me/savan_nature_school 
https://www.instagram.com/SAVAN_NATURE_SCHOOL 

14 

 

 طهران طبیعت مدرسه

 )سیار( هرانشهر: ت

۹۰۲۹۰۴۴۲۰۰۴ 

https://t.me/TehranNatureSchool 
https://www.instagram.com/tehrannatureschool 

15 

 

 کوچار طبیعت مدرسه

 ار()سیشهر: تهران 

۹۰۹۰۱۱۴۰۰۰۱ 

https://t.me/KoocharNatureSchool 
https://www.instagram.com/KoocharNatureSchool 

16 

 

 دماوند طبیعت مدرسه

 شهر: دماوند

۹۰۱۰۰۴۲۰۱۰۲- ۹۰۱۰۱۲۰۰۹۲۱ - ۹۰۱۰۰۰۹۱۰۱۴ 
https://t.me/damavandnaturesch 
https://www.instagram.com/damavand_nature_school 
www.damavandns.com 



17 

 

 آرتانیک طبیعت مدرسه

 شهر: رودهن

۹۰۱۰۲۸۸۴۰۸۴ 

https://t.me/artaniknatureschool 
https://www.instagram.com/artanik_natureschool 

18 

 

 زنگوله طبیعت مدرسه

 شهر: شهریار

۹۰۱۰۱۱۸۰۰۱۴- ۹۰۲۲۰۴۰۰۰۰۴ 

https://t.me/zangulehns 
https://www.instagram.com/zanguleh.ns 

19 

 

 آتیداربانان طبیعت مدرسه

 شهر: فشم

۹۰۱۰۱۰۹۴۰۰۴ 

https://t.me/darbananati 
https://www.instagram.com/darbananati.natureschool 

21 

 

 ناردونه طبیعت مدرسه

 شهر: ورامین

۹۰۲۴۸۹۰۲۰۱۱ – ۹۰۱۹۸۰۰۸۰۸۴ 
https://t.me/nardooonens 
https://www.instagram.com/nardooonens 

 چهارمحال و بختیاری

21 

 

 

 آلمون طبیعت مدرسه

 شهر: شهرکرد

۹۰۱۲۱۴۰۹۴۸۰  
https://t.me/almoon_ns 

22 

 

 کاوشگر طبیعت مدرسه

 شهر: شهرکرد

۹۰۱۸۹۰۱۰۴۹۴ 

https://t.me/madresehtabiatsh 
www.kavoshgar-shahrekord.blogfa.com 



 خراسان جنوبی

23 

 

 کنکاج طبیعت مدرسه

 بیرجندشهر: 

۹۰۲۰۰۴۰۲۰۲۹- ۹۰۱۰۲۱۰۹۰۰۱ 

https://t.me/KankajNatureSchool 
https://www.instagram.com/kankaj.natureschool 

 رضویخراسان 

24 

 

 سال( ۲.۰ تا ۰ کودکان )ویژه باغ فندوق طبیعت مدرسه
 مشهدشهر: 

۹۰۱۰۹۱۹۰۱۰۲ 
https://t.me/BagheFandoghNatureSchool 
http://www.kavikonj.com/ertebat-ba-baghe-fandogh 

25 

 

 راری طبیعت مدرسه

 مشهدشهر: 

۹۰۲۰۰۰۱۲۰۹۱-۹۰۲۱۹۱۲۰۴۱۲ 
https://t.me/Rira_natureschool 
https://www.instagram.com/ryra_natural_school 

26 

 

 کنجکاوی طبیعت مدرسه

 مشهدشهر: 

۹۰۱۲۱۱۰۱۰۰۰ 
https://t.me/KavikonjNatureSchool 
https://www.instagram.com/kavikonj 
www.KaviKonj.com 

 شمالیخراسان 

27 

 

 رایان طبیعت مدرسه

 بجنوردشهر: 

۹۰۲۴۴۱۱۰۴۸۰ 
https://t.me/Ryannatureschool 
https://www.instagram.com/Ryannatureschool 



 خوزستان

28 

 

 گایا طبیعت مدرسه

 منطقه آزاد اروندشهر: 

۹۰۲۴۸۰۸۱۹۱۲ - ۹۰۲۴۰۲۰۴۸۱۲ 

https://t.me/GaiaNatureSchool 
https://www.instagram.com/gaia.nature.school 

 زنجان

29 

 

 نهال طبیعت مدرسه

 زنجانشهر: 

۹۰۱۰۴۰۰۴۰۱۲ 

https://t.me/nahaaltours 
https://www.instagram.com/nahaaltours 

 سمنان

31 

 

 چکاوه طبیعت مدرسه

 شاهرودشهر: 

۹۰۱۰۰۴۲۱۲۱۰ - ۹۰۲۰۰۸۹۰۸۱۴ 
https://t.me/chakavenatureschool 
https://www.instagram.com/chakavenatureschool 
www.chakave.com 

 فارس 

31  

 نیزوا طبیعت مدرسه

 اوزشهر: 

۹۰۱۴۴۴۱۴۴۰۴ 

https://t.me/madrese_tabiat_nizva_evaz 

32 

 

 آرتا طبیعت مدرسه

 شیرازشهر: 

۹۰۱۴۴۴۴۰۰۰۱ 



33 

 

 بانبوم طبیعت مدرسه

 شیرازشهر: 

۹۰۱۴۲۴۴۸۲۰۰ 

https://t.me/Boomban 
https://www.instagram.com/Boombannatureschool 

34 

 

 ژاهو طبیعت مدرسه

 شیرازشهر: 

۹۰۱۴۴۴۴۰۰۰۱ 
https://t.me/zhahoonatureschool 
https://www.instagram.com/zhahoo_natureschool 

 قزوین

35 

 

 پرسه طبیعت مدرسه

 قزوینشهر: 

۹۰۱۰۲۴۴۴۸۲۰ 

https://t.me/NatureSchoolOfQazvin 

36 

 

 چکاوک طبیعت مدرسه

 قزوینشهر: 

۹۰۱۰۴۴۹۹۰۲۲ - ۹۰۱۹۹۴۹۹۰۲۲ 

https://t.me/chakavaknatureschool95 
https://www.instagram.com/chakavaknatureschool95 

 کردستان

37 

 

 ولوی طبیعت مدرسه

 سنندجشهر: 

۹۰۱۴۴۴۰۲۲۴۹ - ۹۰۱۴۲۴۹۴۱۴۲ 

https://t.me/Vivelnatureschool 
https://www.instagram.com/vivelnatureschool 

  



 کرمان

38 

 

 پاپک طبیعت مدرسه

 شهربابکشهر: 

۹۰۲۰۱۰۰۴۰۴۹ 
https://t.me/natureschoolpapak 
https://www.instagram.com/papaknatureschool 

39 

 

 بابامسعود طبیعت مدرسه

 کرمانشهر: 

۹۰۱۰۱۱۴۴۰۰۴ 
https://t.me/babamasoodns 
https://www.instagram.com/babamasoodns 

 کرمانشاه

41 

 

 کیکم طبیعت مدرسه

 کرمانشاهشهر: 

۹۰۱۴۲۴۴۱۴۸۸ - ۹۰۲۴۴۲۱۹۴۰۴ 
https://t.me/keekomnatureschool 
https://www.instagram.com/keekom.nature.school 

 گلستان

41 

 

 گلستان طبیعت مدرسه

 پارک ملی گلستان

۹۰۱۰۴۰۹۱۴۸۱ 
www.boomkolbeh.ir 
Email:natureschoolgoletan@gmail.com 

42 

 

 سرخدار طبیعت مدرسه

 گرگان شهر: 

  مکالمه ۹۰۱۱۱۴۱۹۰۴۸

  متلگرا ۹۰۱۰۱۴۱۹۰۴۸

 طبیعت مدرسه ۹۰۱۱۰۴۱۹۰۴۸
https://t.me/sorkhdarns 



43 

 

 مینوی توران طبیعت مدرسه

 گرگانشهر: 

۹۰۱۱۲۴۹۹۴۴۴ 

 گیالن

44 

 

 تیتی طبیعت مدرسه

 رشتشهر: 

۹۰۱۱۱۸۰۲۲۴۹ 

https://t.me/titinatureschool 
https://www.instagram.com/titi_natureschool 
Www. ttnschool.ir 

45 

 

 نیچیچی طبیعت مدرسه

 کوچصفهان )روستای طارمسر(شهر: 

۹۰۱۰۸۱۰۱۰۸۱ 

https://t.me/chichini_nature_school 
https://www.instagram.com/chichini_nature_school 

46 

 

 وارش طبیعت مدرسه

 بندرکیاشهرشهر: 

۹۰۱۰۸۴۸۸۴۴۴ 
https://t.me/VareshNS 
https://www.instagram.com/vareshnatureschool 

47 

 

 سنجاقک طبیعت مدرسه

 الهیجانشهر: 

۹۰۲۱۰۹۲۹۱۱۴ 

https://t.me/sanjaghak_nature_school 
https://www.instagram.com/sanjaghak_nature_school 

  



 نمازندرا

48 

 

 کاکتالی طبیعت مدرسه

 آملشهر: 

۹۰۱۱۴۰۰۴۴۰۱ 
https://t.me/Talikaknatureschool 
https://www.instagram.com/talikak_natureschool 

49 

 

 رونا طبیعت مدرسه

 بابلسر )سیار(شهر: 

۹۰۱۰۴۴۹۲۰۱۹ 
https://t.me/BabolsarNatureSchool 
https://www.instagram.com/roonanatureschool 

51 

 

 بهار طبیعت مدرسه

 بهشهرشهر: 

۹۰۲۱۰۴۸۹۰۴۴  
https://t.me/Baharnatureschool 
https://www.instagram.com/Baharnatureschool 

51 

 

 درنا طبیعت مدرسه

 بهشهرشهر: 

۹۰۲۴۰۱۴۰۰۱۱ 

https://t.me/Dornanatureschool 
https://www.instagram.com/dorna.n.s 

52 

 

 نوج طبیعت مدرسه

 ساریشهر: 

۹۱۱۲۲۲۸۴۹۱۱ - ۹۰۰۱۱۰۹۱۸۰۹ 
https://t.me/noojnatureschool 
https://www.instagram.com/noojnatureschool 

53 

 

 وایو طبیعت مدرسه

 آبادعباسشهر: 

۹۰۱۰۱۴۴۴۸۱۰ 
https://t.me/vayogrop 
https://www.instagram.com/vayo.nature.school 
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 ویشه طبیعت مدرسه

 نورشهر: 

۹۰۱۱۰۱۰۰۴۲۲ 

https://t.me/vishenatureschool 
https://www.instagram.com/vishenatureschool 

 مرکزی

55 

 

 تاک طبیعت مدرسه

 اراکشهر: 

۹۰۹۲۱۱۸۹۲۴۰  
https://t.me/TakNatureSchool 
https://www.instagram.com/taknatureschool 

 هرمزگان

56 

 

 مالرئیس طبیعت مدرسه

 بندرعباسشهر: 

۹۰۱۴۱۱۱۹۰۰۱ - ۹۰۲۰۲۱۰۱۲۰۹ 

https://t.me/Molaraeesnatureschool 

57 

 

 جناح طبیعت مدرسه

 جناحشهر: 

۹۰۲۰۴۱۰۰۱۹۴  
https://t.me/JanahNatureSchool 
https://www.instagram.com/JanahNatureSchool 

58 

 

 قشم طبیعت مدرسه

 جزیره قشمشهر: 

۹۰۱۴۱۱۱۹۰۰۱ - ۹۰۱۴۲۰۴۲۰۱۸  
https://t.me/qeshmnatureschool 

  



 همدان

59 

 

 نسیم طبیعت مدرسه

 همدانشهر: 

۹۰۱۴۰۱۰۹۹۱۰ - ۹۰۱۴۲۱۴۴۰۹۰  
https://t.me/nasimnatureschool 

 یزد

61 

 

 گیلوباغ یعتطب مدرسه

 بافقشهر: 

۹۰۱۲۲۰۴۱۹۴۰  
https://t.me/Bagh_e_gilooNatureSchool 

61 

 

 گندمک طبیعت مدرسه

 یزدشهر: 

۹۰۱۲۰۴۸۲۸۸۴ 
https://t.me/Gandomak_yazd 
https://www.instagram.com/gandomaknatureschool  

 


