
 12برگ شماره نمون  باسمه تعالی                                                                                                                                                                  

 تحصیلی و ترمیم نمرهاطالعات مناطق و مدارس داوطلب آزاد مجری ثبت نام ایجاد سابقه 

  اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

 

 نامهزینه ثبت شماره حساب دولتی آدرس مدرسه تلفن مدرسه نام مدرسه نام منطقه ردیف

 مطهری خیابان – زرند 33429009 دهخدا عالمه زرند 1

IR720100004059031203640039  

اداره کل آموزش و پرورش کرمان خدمات آموزشی 

 فرهنگی داوطلبان آزاد

هر  واحد  درسی    

 تومان 25000

 4 شماره کوچه آباد اکبر شهدا خیابان – زرند 33429001 رسالت زرند 2

IR720100004059031203640039  

اداره کل آموزش و پرورش کرمان خدمات آموزشی 

 فرهنگی داوطلبان آزاد

هر  واحد  درسی    

 تومان 25000

 03443391428 داوطلب آزاد قلعه گنج 3
مدیریت  -خیابان شهید جالل انیس-گنجقلعه 

 آموزش و پرورش

IR720100004059031203640039  

اداره کل آموزش و پرورش کرمان خدمات آموزشی 

 فرهنگی داوطلبان آزاد

هر  واحد  درسی    

 تومان 25000

 شهر پارک جنب امام بلوار 42422791 بوعلی بزرگساالن بافت 4

IR720100004059031203640039  

اداره کل آموزش و پرورش کرمان خدمات آموزشی 

 فرهنگی داوطلبان آزاد

هر  واحد  درسی    

 تومان 25000

 احمر هالل روبروی شرقی طالقانی خیابان انتهای 42428700 حلیمه بزرگساالن بافت 5

IR720100004059031203640039  

کرمان خدمات آموزشی اداره کل آموزش و پرورش 

 فرهنگی داوطلبان آزاد

هر  واحد  درسی    

 تومان 25000

 ای خامنه اهلل آیت بلوار-انار 34384620 فرهنگی شهدای پسرانه انار 6

IR720100004059031203640039  

اداره کل آموزش و پرورش کرمان خدمات آموزشی 

 فرهنگی داوطلبان آزاد

هر  واحد  درسی    

 تومان 25000

  IR720100004059031203640039 بهشتی شهید بلوار -انار 34386930 حجاب دخترانه انار 7

اداره کل آموزش و پرورش کرمان خدمات آموزشی 

 فرهنگی داوطلبان آزاد

هر  واحد  درسی    

 تومان 25000
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 تحصیلی و ترمیم نمرهاطالعات مناطق و مدارس داوطلب آزاد مجری ثبت نام ایجاد سابقه 

  اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

 

 نامثبتهزینه  شماره حساب دولتی آدرس مدرسه تلفن مدرسه نام مدرسه نام منطقه ردیف

 پرورش و آموزش اداره – شریعتی خیابان 33495134 آزاد داوطلب کوهبنان 8

IR720100004059031203640039  

اداره کل آموزش و پرورش کرمان خدمات آموزشی 

 فرهنگی داوطلبان آزاد

هر  واحد  درسی    

 تومان 25000

 شهر ورودی -دی بلوارنهم-شهداد 03433750427 البنین ام شهداد 9

IR720100004059031203640039  

اداره کل آموزش و پرورش کرمان خدمات آموزشی 

 فرهنگی داوطلبان آزاد

هر  واحد  درسی    

 تومان 25000

 بروجری اهلل مسجدآیت جنب -شهداد 03433751030 شهیدمفتح شهداد 10

IR720100004059031203640039  

خدمات آموزشی اداره کل آموزش و پرورش کرمان 

 فرهنگی داوطلبان آزاد

هر  واحد  درسی    

 تومان 25000

 ریگان 11

 داوطلب آزاد)پسرانه(

96111853 
03444361808 

دبیرستان -رو به روی دفتر امام جمعه –خیابان معلم 

 بزرگسال قمر بنی هاشم)ع(

IR720100004059031203640039  

آموزشی اداره کل آموزش و پرورش کرمان خدمات 

 فرهنگی داوطلبان آزاد

هر  واحد  درسی    

 تومان 25000

 ریگان 12

 داوطلب آزاد)دخترانه(

96106320 
03444360196 

اداره آموزش و پرورش –بلوار آیت اهلل خامنه ای 

 شهرستان ریگان

IR720100004059031203640039  

اداره کل آموزش و پرورش کرمان خدمات آموزشی 

 داوطلبان آزادفرهنگی 

هر  واحد  درسی    

 تومان 25000

 عنبر آباد 13

دبیرستان لقمان حکیم - 16خ رسالت  03443290293 لقمان حکیم  IR720100004059031203640039  

اداره کل آموزش و پرورش کرمان خدمات آموزشی 

 فرهنگی داوطلبان آزاد

هر  واحد  درسی    

 تومان 25000

 عنبرآباد 14
دبیرستان پروین اعتصامی -17شهدای   -بلوار شهدا   03443292024 پروین اعتصامی  IR720100004059031203640039  

 اداره کل آموزش و پرورش کرمان خدمات آموزشی فرهنگی داوطلبان آزاد

هر  واحد  درسی    

 تومان 25000
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 تحصیلی و ترمیم نمرهاطالعات مناطق و مدارس داوطلب آزاد مجری ثبت نام ایجاد سابقه 
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 نامهزینه ثبت حساب دولتیشماره  آدرس مدرسه تلفن مدرسه نام مدرسه نام منطقه ردیف

 کهوج 15
 دبیرستان بزرگساالن  دخترانه   کوثر

 کهنوج خیابان رازی مدرسه فرزانگان 09140562693

IR720100004059031203640039  

اداره کل آموزش و پرورش کرمان خدمات آموزشی 

 فرهنگی داوطلبان آزاد

هر  واحد  درسی    

 تومان 25000

 کهنوج 16

دبیرستان بزرگساالن پسرانه 

 آزادگان داوطلب آزاد

 

03443203153 

جنب دبستان –خیابان عدالت خیابان فرعی جهاد -کهنوج

 پسرانه فرهنگ ابتدایی

IR720100004059031203640039  

اداره کل آموزش و پرورش کرمان خدمات آموزشی 

 فرهنگی داوطلبان آزاد

هر  واحد  درسی    

 تومان 25000

 33760778 داوطلب آزاد )راین( راین 17

  IR720100004059031203640039 اداره آموزش وپرورش  -راین 

اداره کل آموزش و پرورش کرمان خدمات آموزشی فرهنگی 

 داوطلبان آزاد

هر  واحد  درسی    

 تومان 25000

 کشکوئیه 18
 بزرگساالن امام حسین  ع

34392421 
دبیرستان بزرگساالن امام حسین کشکوئیه خیابان بسیج 

 ع

IR720100004059031203640039  

اداره کل آموزش و پرورش کرمان خدمات آموزشی 

 فرهنگی داوطلبان آزاد

هر  واحد  درسی    

 تومان 25000

 کشکوئیه 19
 بزرگساالن حضرت زینب س

 کشکوئیه خیابان شهید یاد آور بزرگساالن زینب س 34391094

IR720100004059031203640039  

اداره کل آموزش و پرورش کرمان خدمات آموزشی 

 فرهنگی داوطلبان آزاد

هر  واحد  درسی    

 تومان 25000

20 

داوطلب آزاد)اداره آموزش  ماهان

 وپرورش(
  IR720100004059031203640039 ماهان:خیابان امام اداره آموزش وپرورش منطقه ماهان 33775803

اداره کل آموزش و پرورش کرمان خدمات آموزشی 

 فرهنگی داوطلبان آزاد

هر  واحد  درسی    

 تومان 25000

 ارزوئیه 21
 بزرگساالن دکتر حسابی

 ارزوئیه خیابان ولی عصر )عج( روبروی تربیت بدنی 03442481579

IR720100004059031203640039  

اداره کل آموزش و پرورش کرمان خدمات آموزشی 

 فرهنگی داوطلبان آزاد

هر  واحد  درسی    

 تومان 25000

 ارزوئیه 22
 بزرگساالن هدی

 ارزوئیه خیابان معلم روبروی اداره آموزش و پرورش 03442480038

IR720100004059031203640039  

اداره کل آموزش و پرورش کرمان خدمات آموزشی 

 فرهنگی داوطلبان آزاد

هر  واحد  درسی    

 تومان 25000
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 تحصیلی و ترمیم نمرهاطالعات مناطق و مدارس داوطلب آزاد مجری ثبت نام ایجاد سابقه 

  اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

 

 نامهزینه ثبت شماره حساب دولتی آدرس مدرسه تلفن مدرسه نام مدرسه نام منطقه ردیف

 فاریاب 23

داوطلب آزاد پسرانه -بزرگساالن

 و دخترانه
اداره آموزش و پرورش-فاریاب 09131494864  

IR720100004059031203640039  

اداره کل آموزش و پرورش کرمان خدمات آموزشی 

 فرهنگی داوطلبان آزاد

هر  واحد  درسی    

 تومان 25000

 منوجان 24

  IR720100004059031203640039 روبه روی اداره آموزش و پرورش -بولوار معلم-قلعه 03443301315 (96106603داوطلب آزاد)

اداره کل آموزش و پرورش کرمان خدمات آموزشی 

  فرهنگی داوطلبان آزاد

هر  واحد  درسی    

 تومان 25000

 منوجان 25

  IR720100004059031203640039 جنب دبیرستان حمزه-خیابان مسلم-قلعه 03443302480 (96106602داوطلب آزاد)

پرورش کرمان خدمات آموزشی اداره کل آموزش و 

  فرهنگی داوطلبان آزاد

هر  واحد  درسی    

 تومان 25000

 شهربابک 26
بزرگساالن 

 استقالل)داوطلب آزاد(
 میدان شهدا،خیابان سادات 34123566

IR720100004059031203640039  

اداره کل آموزش و پرورش کرمان خدمات آموزشی 

 فرهنگی داوطلبان آزاد

درسی    هر  واحد  

 تومان 25000

 شهربابک 27

بزرگساالن رضوان)داوطلب 

 آزاد(
 خیابان ولی عصر،جنب مسجد سیدعبدالرزاق 34121240

IR720100004059031203640039  

اداره کل آموزش و پرورش کرمان خدمات آموزشی 

 فرهنگی داوطلبان آزاد

هر  واحد  درسی    

 تومان 25000

 رفسنجان 28

بزرگساالن شهید  71003107

 مطهری

  IR720100004059031203640039 خیابان وجدانی مدرسه بزرگساالن شهید مطهری 34323001

اداره کل آموزش و پرورش کرمان خدمات آموزشی 

 فرهنگی داوطلبان آزاد

هر  واحد  درسی    

 تومان 25000

 رفسنجان 29

بزرگساالن  71003308

 طالقانی

  IR720100004059031203640039 دبیرستان طالقانی 39کوچهخیابان امام  34265061

اداره کل آموزش و پرورش کرمان خدمات آموزشی 

 فرهنگی داوطلبان آزاد

هر  واحد  درسی    

 تومان 25000
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 نامهزینه ثبت شماره حساب دولتی آدرس مدرسه تلفن مدرسه نام مدرسه نام منطقه ردیف

 بم 30
 هفت تیر

خیابان طالقانی-بم 09133443319  

IR720100004059031203640039  

اداره کل آموزش و پرورش کرمان خدمات آموزشی 

 فرهنگی داوطلبان آزاد

هر  واحد  درسی    

 تومان 25000

 بم 31
 عالمه مجلسی

5بلوار جمهوری اسالمی کوچه -بم 09137281681  

IR720100004059031203640039  

اداره کل آموزش و پرورش کرمان خدمات آموزشی 

 فرهنگی داوطلبان آزاد

هر  واحد  درسی    

 تومان 25000

 ناحیه دو 32

دبیرستان بزرگساالن 

 حسابی
6خیابان قرنی کوچه  32226894  

IR720100004059031203640039  

آموزشی اداره کل آموزش و پرورش کرمان خدمات 

 فرهنگی داوطلبان آزاد

هر  واحد  درسی    

 تومان 25000

 ناحیه دو 33

دبیرستات بزرگساالن 

 فاطمیه
32487380 

داخل دبستان اشرفی  4خیایان شهید بهشتی کوچه 

 اصفهانی

IR720100004059031203640039  

اداره کل آموزش و پرورش کرمان خدمات آموزشی 

 فرهنگی داوطلبان آزاد

واحد  درسی    هر  

 تومان 25000

 رابر 34
96106462داوطلب آزاد دخترانه  

ای هنرستان کاردانش شهداءرابر خیابان آیت اهلل خامنه 03442453007  

IR720100004059031203640039  

اداره کل آموزش و پرورش کرمان خدمات آموزشی 

 فرهنگی داوطلبان آزاد

هر  واحد  درسی    

 تومان 25000

 رابر 35

 داوطلب آزاد پسرانه

96111681 
 رابر خیابان چمران جنب دادگستری مدرسه جواداالئمه )ع( 03442454594

IR720100004059031203640039  

اداره کل آموزش و پرورش کرمان خدمات آموزشی 

 فرهنگی داوطلبان آزاد

هر  واحد  درسی    

 تومان 25000

 سیرجان 36
 شیخ مفید

 سیرجان بلوار دکتر صادقی خیابان رو به روی اداره اوقاف 4222006

IR720100004059031203640039  

اداره کل آموزش و پرورش کرمان خدمات آموزشی 

 فرهنگی داوطلبان آزاد

هر  واحد  درسی    

 تومان 25000
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 نامثبتهزینه  شماره حساب دولتی آدرس مدرسه تلفن مدرسه نام مدرسه نام منطقه ردیف

 سیرجان 37
 فیضیه

شهریور 17سیرجان بلوار دکتر صادقی جنب مدرسه  42281189  

IR720100004059031203640039  

اداره کل آموزش و پرورش کرمان خدمات آموزشی 

 فرهنگی داوطلبان آزاد

هر  واحد  درسی    

 تومان 25000

 رودبار 38

 اندیشه

 

کاردانش علی بن  –میدان عاشورا  –رودبار جنوب  09132488172

طبقه دوم–(ابی طالب )علیه السالم   

IR720100004059031203640039  

اداره کل آموزش و پرورش کرمان خدمات آموزشی 

 فرهنگی داوطلبان آزاد

هر  واحد  درسی    

 تومان 25000

 رودبار 39

 بنت الهدی صدر

 

جنب دارالقران –خیابان فرهنگیان  –رودبار جنوب  09139499122  IR720100004059031203640039  

اداره کل آموزش و پرورش کرمان خدمات آموزشی 

 فرهنگی داوطلبان آزاد

هر  واحد  درسی    

 تومان 25000

 راور 40
 بزرگساالن فردوس

 راور خیابان امام جنب بیمارستان علی ابن ابیطالب 03433729396

IR720100004059031203640039  

اداره کل آموزش و پرورش کرمان خدمات آموزشی 

 فرهنگی داوطلبان آزاد

هر  واحد  درسی    

 تومان 25000

 راور 40
 داوطلب آزاد دخترانه

 راور خیابان گلنار اداره آموزش و پرورش 03433728103

IR720100004059031203640039  

کرمان خدمات آموزشی اداره کل آموزش و پرورش 

 فرهنگی داوطلبان آزاد

هر  واحد  درسی    

 تومان 25000

کوچه فلسطین –خیابان آیت ا... طالقانی  –بردسیر  03433524336 داوطلب آزاد دخترانه بردسیر 41  

IR720100004059031203640039  

اداره کل آموزش و پرورش کرمان خدمات آموزشی 

 فرهنگی داوطلبان آزاد

واحد  درسی    هر  

 تومان 25000

20کرمان خیابان سرباز گوچه  33322250 بزرگساالن عالمه امینی ناحیه یک 42  

IR720100004059031203640039  

اداره کل آموزش و پرورش کرمان خدمات آموزشی 

 فرهنگی داوطلبان آزاد

هر  واحد  درسی    

 تومان 25000

11کرمان خیابان مطهری کوچه  32512941 بزرگساالن حضرت زینب ناحیه یک 43  

IR720100004059031203640039  

اداره کل آموزش و پرورش کرمان خدمات آموزشی 

 فرهنگی داوطلبان آزاد

هر  واحد  درسی    

25000 

 تومان 
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 نامهزینه ثبت شماره حساب دولتی آدرس مدرسه تلفن مدرسه نام مدرسه نام منطقه ردیف

 مهدیه  بزرگساالن  جیرفت 44

03443212826 

 شهریور جنب آموزش و پرورش 17خیابان 

IR720100004059031203640039  

اداره کل آموزش و پرورش کرمان خدمات آموزشی 

 فرهنگی داوطلبان آزاد

هر  واحد  درسی    

 تومان 25000

 بزرگساالن شهید مفتح  پسران جیرفت 45

03443217660 

 روبروی باغملیخیابان امیر کبیر 

IR720100004059031203640039  

اداره کل آموزش و پرورش کرمان خدمات آموزشی 

 فرهنگی داوطلبان آزاد

هر  واحد  درسی    

 تومان 25000

 نوق 46
اداره آموزش و پرورش منطقه 

 نوق
اداره آموزش و پرورش منطقه نوق -بهرمان -نوق 34161402 -034  

IR720100004059031203640039  

اداره کل آموزش و پرورش کرمان خدمات آموزشی 

 فرهنگی داوطلبان آزاد

هر  واحد  درسی    

 تومان 25000

 داوطلب آزاد چترود 47

03433271842 

   ارزشیابی کارشناس –آموزش و پرورش چترود  -چترود

IR720100004059031203640039  

پرورش کرمان خدمات آموزشی اداره کل آموزش و 

 فرهنگی داوطلبان آزاد

هر  واحد  درسی    

 تومان 25000

 عشایری 49

داوطلب آزاد 96111690

 )پسرانه(
  18کرمان ،خیابان شهیدان اعتباری کوچه شماره  03433244370

IR720100004059031203640039  

اداره کل آموزش و پرورش کرمان خدمات آموزشی 

 داوطلبان آزادفرهنگی 

هر  واحد  درسی    

 تومان 25000

 عشایری 50

داوطلب آزاد 96111691

 )دخترانه(
  18کرمان خیابان شهیدان اعتباری کوچه شماره  03433244370

IR720100004059031203640039  

اداره کل آموزش و پرورش کرمان خدمات آموزشی 

 فرهنگی داوطلبان آزاد

هر  واحد  درسی    

 تومان 25000

 نرماشیر 51

رستم آباد.انتهای خیابان بسیج .جنب دبیرستان -نرماشیر 03477271042 پسرانه.مدرسه دی ماه

 انتقالب

IR720100004059031203640039  

اداره کل آموزش و پرورش کرمان خدمات آموزشی 

 فرهنگی داوطلبان آزاد

هر  واحد  درسی    

 تومان 25000

 نرماشیر 52

سه راهی ایرانشهر.زاهدان .جنب مسجد جامع-نرماشیر 03444270340 دخترانه عفت  IR720100004059031203640039  

اداره کل آموزش و پرورش کرمان خدمات آموزشی 

 فرهنگی داوطلبان آزاد

هر  واحد  درسی    

 تومان 25000



 12برگ شماره نمون  باسمه تعالی                                                                                                                                                                  

 تحصیلی و ترمیم نمرهاطالعات مناطق و مدارس داوطلب آزاد مجری ثبت نام ایجاد سابقه 

  اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

 

 نامهزینه ثبت دولتیشماره حساب  آدرس مدرسه تلفن مدرسه نام مدرسه نام منطقه ردیف

 فهرج 53

  IR720100004059031203640039 فهرج بلوار شهدا 03444280524 پسرانه رسالت

اداره کل آموزش و پرورش کرمان خدمات آموزشی 

 فرهنگی داوطلبان آزاد

هر  واحد  درسی    

 تومان 25000

 فهرج 54

حضرت معصومه-دخترانه ابیطالب . روبرو ناحیه مقاومت بسیجفهرج میدان علی ابن  03444281043   IR720100004059031203640039  

اداره کل آموزش و پرورش کرمان خدمات آموزشی 

 فرهنگی داوطلبان آزاد

هر  واحد  درسی    

 تومان 25000

 


