
هزینه ثبت نامشماره حساب دولتی آدرس مدرسهتلفن مدرسهنام مدرسهنام منطقه ردیف

  ریال 200000هر عنوان درسی /   ریال300000شهریه ثابت   IR800100004057031203610992روبروی کمیته امداد امام سابق- امیدیه 6152620285بزرگساالن طاهره1

  ریال 200000هر عنوان درسی /   ریال300000شهریه ثابت   IR800100004057031203610992جنب اداره آموزش و پرورش- امیدیه فاقد تلفن ثابتبزرگساالن  شهید رجایی2

  ریال 200000هر عنوان درسی /   ریال300000شهریه ثابت   IR800100004057031203610992آبژدان- اندیکا 9163813420حضرت آیت اله خامنه ای3

  ریال 200000هر عنوان درسی /   ریال300000شهریه ثابت   IR800100004057031203610992آبژدان- اندیکا 9163810261(س)حضرت زهرا 4

  ریال 220000هر عنوان درسی /  ریال220000شهریه ثابت   IR800100004057031203610992خیابان منتظری جنب شیرینی سرای شاخه نبات6142690610بزرگساالن اسماء5

  ریال 220000هر عنوان درسی /  ریال220000شهریه ثابت   IR800100004057031203610992لوانتور جنب کانون سیداحمد خمینی انتهای خیابان شهید رستمی6142642345(ع)امام حسن مجتبی 6

  ریال 200000هرعنوان درسی IR800100004057031203610992ایذه انتهای خیابان شهید قریشوندی 43622041(ص)حضرت رسول اکرم 7

  ریال 200000هرعنوان درسی IR800100004057031203610992ابذه خیابان شهید باهنر جنب مخابرات 43622826(س)الزهرا 8

  ریال 600000هر عنوان درسی /   ریال500000شهریه ثابت   IR800100004057031203610992خ شهید تاراس- باغملک 6143729830(ع)امام جعقر صادق 9

  ریال 600000هر عنوان درسی /   ریال500000شهریه ثابت   IR800100004057031203610992 آبان جنب اداره آپ 13خ - باغملک 6143722310فاطمیه10

 ریال200000هر عنوان درسی / ریال 500000شهریه ثابت  IR800100004057031203610992 بهمن 22دبیرستان-روبروی اداره برق - بلوار اصلی  9163167411(پسرانه)امتحانات متفرقه 11

 ریال200000هر عنوان درسی / ریال 500000شهریه ثابت  IR800100004057031203610992(س)دبیرستان حضرت فاطمه- کوی بیت مخیمر9367561642(دخترانه)امتحانات متفرقه 12

 ریال100000هر عنوان درسی / ریال 120000شهریه ثابت  IR800100004057031203610992(س)دبیرستان حضرت مریم- 6فاز یک مفتح -بندرامام6152222127(دختران)متفرقه متوسطه13

 ریال100000هر عنوان درسی / ریال 120000شهریه ثابت  IR800100004057031203610992دبیرستان ابن سینا- ایستگاه یک- کوی مقداد-بندرامام6152222471(پسران)متفرقه متوسطه14

 ریال180000هر عنوان درسی / ریال 180000شهریه ثابت  IR800100004057031203610992انتهای بلوار خیابان آخر (شامی آباد )کوی توحید 9169506700قدس بزرگساالن15

 ریال180000هر عنوان درسی / ریال 180000شهریه ثابت  IR800100004057031203610992کوی دولت آباد جنب کالنتری 6136726255(س)خدیجه کبری 16

 ریال80000هر عنوان درسی / ریال 100000شهریه ثابت  IR800100004057031203610992کوچه شیرین- خیابان کیومرث - فلکه احمدزاده 6153525610بزرگساالن ابوذر 17

 ریال80000هر عنوان درسی / ریال 100000شهریه ثابت  IR800100004057031203610992روبروی نفت و گاز اروندان- خامنه ای ... بلوار آیت ا6153528090خدیجه کبری 18

 ریال300000هر عنوان درسی / ریال 400000شهریه ثابت  IR800100004057031203610992خ امامت بین امام خمینی و دانش- دزفول96111923(س)حضرت سکینه19

 ریال300000هر عنوان درسی / ریال 400000شهریه ثابت  IR800100004057031203610992خ ابرار روبروی بهشت علی- دزفول96111922 سعید نفیسی20
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 ریال200000هر عنوان درسی / ریال 500000شهریه ثابت  IR800100004057031203610992خیابان بازار شریعتی جنوبی- دشت آزادگان6136751438(س)حضرت نرجس 21

 ریال200000هر عنوان درسی / ریال 500000شهریه ثابت  IR800100004057031203610992خیابان معلم - دشت آزادگان6136743738دبیرستان شهید بهشتی22

ریال72000هر عنوان درسی / ریال 96000شهریه ثابت  IR800100004057031203610992دهدز، جنب پارک دولت، شیفت مخالف مدرسه شهید مفتح9168133475شهید سیروس اسکندری23

ریال72000هر عنوان درسی / ریال 96000شهریه ثابت  IR800100004057031203610992دهدز، باالتر از اورژانس جاده ای، شیفت مخالف مدرسه شبانه روزی نرگس 9163918540حجاب24

ریال120000هر عنوان درسی / ریال 87000شهریه ثابت  IR800100004057031203610992 جنب فنی حرفه ای۹رامشیر منطقه 6143592405شهید عقیلی زاده25

ریال120000هر عنوان درسی / ریال 87000شهریه ثابت  IR800100004057031203610992رامشیر خیابان شهید مطهری جنب کتابخانه مطهری6143597806اندیشه26

ریال200000هر عنوان درسی / ریال 80000شهریه ثابت  IR800100004057031203610992دبیرستان دکترحسابی- بلوار رزمندگان 43530556متفرقه پسرانه27

ریال200000هر عنوان درسی / ریال 80000شهریه ثابت  IR800100004057031203610992دبیرستان ام ابیها -روبه رو مسجد سیدالشهدا- خ پیروزی43536550متفرقه دخترانه28

ریال72000هر عنوان درسی / ریال 96000شهریه ثابت  IR800100004057031203610992زیدون شهرسردشت خیابان سی متری52892377دبیرستان صدیقه کبری29

ریال72000هر عنوان درسی / ریال 96000شهریه ثابت  IR800100004057031203610992زیدون شهرسردشت خیابان سی متری52892088(ع)دبیرستان امام صادق30

ریال72000هر عنوان درسی /ریال 90000شهریه ثابت  IR800100004057031203610992منطقه سردشت دزفول خیابان فرهنگ9163433887داوطلب آزاد پسرانه31

ریال72000هر عنوان درسی /ریال 90000شهریه ثابت  IR800100004057031203610992منطقه سردشت دزفول خیابان فرهنگ9163427632داوطلبان آزاد دخترانه32

ریال72000هر عنوان درسی /ریال 96000شهریه ثابت  IR800100004057031203610992جنب امامزاده عبداهلل-شوشتر36223051(پسرانه)حکمت33

ریال72000هر عنوان درسی /ریال 96000شهریه ثابت  IR800100004057031203610992باالتر از ایران خودرو ساداتی-چهارراه رجایی-شوشتر36229380(دخترانه)اندیشه34

ریال300000هر عنوان درسی IR800100004057031203610992مدرسه شهید حشمان - صیدون9163911443داوطلبان آزاد پسرانه35

ریال300000هر عنوان درسی IR800100004057031203610992(س)بزرگساالن رقیه - صیدون 9165065057داوطلبان آزاد دخترانه 36

ریال150000هر عنوان درسی /ریال 200000شهریه ثابت  IR800100004057031203610992 متری جنب اداره آب و فاضالب 60بهبهان خیابان 6152823940شهدای پست و مخابرات 37

ریال150000هر عنوان درسی /ریال 200000شهریه ثابت  IR800100004057031203610992بهبهان ابتدای خیابان شهید قناطیر جنب نانوائی 6152732130بزرگساالن جواهر بهبهانی 38

 ریال100000هر عنوان درسی /ریال 200000شهریه ثابت  IR800100004057031203610992 شهرستان کرخه شهر الوان بلوار والیت6142896420(95137394)محمدامین39

 ریال100000هر عنوان درسی /ریال 200000شهریه ثابت  IR800100004057031203610992 شهرستان کرخه شهر الوان 6142893900(43599700)متفرقه دخترانه40

ریال100000هر عنوان درسی /ریال 250000شهریه ثابت  IR800100004057031203610992گتوند خیابان میثم 6136325774بزرگساالن آمنه41

ریال100000هر عنوان درسی /ریال 250000شهریه ثابت  IR800100004057031203610992شرقی2گتوند خیابان خیابان معلم نبش خیابان معلم 6136325906بزرگساالن دکتر معین 42

 ریال80000هر عنوان درسی /ریال 100000شهریه ثابت  IR800100004057031203610992خیابان تختی جنب ورزشگاه  شهدا9168814842دبیرستان شهید حاجی پور43

 ریال80000هر عنوان درسی /ریال 100000شهریه ثابت  IR800100004057031203610992خیابان بهارستان دو 6143296345هنرستان دخترانه تالش44
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 ریال72000هر عنوان درسی / ریال 96000شهریه ثابت IR800100004057031203610992هشت بنگله جنب بهزیستی43222350(ص)حضرت رسول45

 ریال72000هر عنوان درسی / ریال 96000شهریه ثابت IR800100004057031203610992سی برنج جنب ستادفرماندهی انتظامی43223145(س)حضرت زهرا46

 ریال360000هرعنوان درسی /  ریال 540000شهریه ثابت IR800100004057031203610992فرهنگ شهر روبروی دانشگاه آزاد خیابان کشاورز 9166001102بزرگساالن سعادت47

 ریال360000هرعنوان درسی /  ریال 540000شهریه ثابت IR800100004057031203610992کمپلو خیابان ولی جنوبی 9165036391دبیرستان بزرگساالن  براتی48

 ریال360000هرعنوان درسی /  ریال 540000شهریه ثابت IR800100004057031203610992روبروی مسجد حجت- خیابان حجت - زیتون کارگری 9163540709بزرگساالن دخترانه بصیرت49

 ریال360000هرعنوان درسی /  ریال 540000شهریه ثابت IR800100004057031203610992کوچه مروارید- خیابان رازی - زیتون کارگری 9163083091بزرگساالن پسرانه ابوذر50

 ریال360000هرعنوان درسی /  ریال 540000شهریه ثابت IR800100004057031203610992خیابان دی غربی-فازیک پادادشهر9338581597بزرگساالن راضیه51

 ریال360000هرعنوان درسی /  ریال 540000شهریه ثابت IR800100004057031203610992زیباشهر بلوار شهید دستغیب35525525بزرگساالن سعدی52

 ریال360000هرعنوان درسی /  ریال 540000شهریه ثابت IR800100004057031203610992کمپلو،آهن افشار ،روبروی اداره کار ، خیابان بصیر33777286(پسرانه)بزرگساالن شهید قره نی 53

 ریال360000هرعنوان درسی /  ریال 540000شهریه ثابت IR800100004057031203610992(ضمیمه دبستان شهید درویشی)لشکر،منازل سازمانی راه آهن 9371136428(دخترانه)بزرگساالن تقوی 54

 ریال72000هرعنوان درسی /  ریال 96000شهریه ثابت IR800100004057031203610992جنب کارخانه آسفالت سازی شهردار ی6153726114دبیرستان سردار سازندگی55

 ریال72000هرعنوان درسی /  ریال 96000شهریه ثابت IR800100004057031203610992خیابان والیت جنب حوزه علمیه 6153721946دبیرستان دخترانه اطهر56

 ریال70000هر عنوان درسی / ریال 80000شهریه ثابت  IR800100004057031203610992منطقه کوت- خیابان امام رضا-  هویزه 616782005عالمه کرمی57

 ریال70000هر عنوان درسی / ریال 80000شهریه ثابت  IR800100004057031203610992روبروی بازارچه- اهل جرف - هویزه 616782404حدیث58

ریال150000هرعنوان درسی / ریال 200000شهریه ثابت  IR800100004057031203610992دبیرستان حضرت فاطمه-خامنه ای..خ ایت ا-هندیجان جنوبی 52570750متفرقه دخترانه59

ریال150000هرعنوان درسی / ریال 200000شهریه ثابت  IR800100004057031203610992دبیرستان رسول اکرم-جنب مسجد گشتیل ها-هندیجان جنوبی 52571833متفرقه پسرانه60

ریال200000هرعنوان درسی /ریال 500000شهریه ثابت  IR800100004057031203610992منطقه الوارگرمسیری شهر بیدوربه9366780921داوطلب آزاد دخترانه 61

ریال200000ریال و هرواحد درسی 500000شهریه ثابت  IR800100004057031203610992منطقه الوارگرمسیری شهر بیدوربه9163411239داوطلب آزاد پسرانه   62

 ریال72000هر عنوان درسی  / ریال960000شهریه ثابتIR800100004057031203610992دبیرستان الزهرا- منیوحی کوت شنوف9166312276داوطلب آزاد دختران63

 ریال72000هر عنوان درسی  / ریال960000شهریه ثابتIR800100004057031203610992دبیرستان امام خمینی-منیوحی ابودیره9167042397داوطلب آزاد پسران64

ریال200000هرعنوان درسی /ریال 300000شهریه ثابت  IR800100004057031203610992 متری18 بعد از 15مالثانی  کوی خیابان 9166053427جابرابن حیان باوی65

.6142824497دبیرستان باب الحوائج66 ریال150000هر عنوان درسی  / ریال200000شهریه ثابتIR800100004057031203610992خیابان آزادی. شوش دانیال

ریال150000هر عنوان درسی  / ریال200000شهریه ثابتIR800100004057031203610992پشت میدان بار فروشی-  خیابان جمهوری۶۱۴۲۸۱۰۰۶۰جواداالئمه67

ریال92000هرعنوان درسی /ریال 150000شهریه ثابت  IR800100004057031203610992جنب دبستان مطهر-کوی حزب اهلل-هفتکل۶۱۴۳۵۸۴۳۴۰ دبیرستان عفافهفتکل68

ریال500000هر عنوان درسی  / ریال1000000شهریه ثابتIR800100004057031203610992خ طالقانی کوچه فرهنگ- بندرماهشهر6152321026محجوب69
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ریال500000هر عنوان درسی  / ریال1000000شهریه ثابتIR800100004057031203610992ناحیه صنعتی  جنب اداره راهنمایی و رانندگی- بندرماهشهر6152343093باقرالعلوم70

 ریال72000هر عنوان درس / ریال 96000شهریه ثابت IR800100004057031203610992خیابان هراز- بوارده شمالی 9306314844نظامی گنجوی 71

 ریال72000هر عنوان درس / ریال 96000شهریه ثابت IR800100004057031203610992روبروی مسجد پیروز- ایستگاه دوازده 9361556117ساجده 72

 ریال72000هرعنوان درسی /  ریال 96000شهریه ثابت IR800100004057031203610992آغاجاری روبروی سینما آموزشگاه روزانه شهید رفیعی نژاد6152663009دکترحسابی 73

 ریال72000هرعنوان درسی /  ریال 96000شهریه ثابت IR800100004057031203610992آغاجاری بلوار بسیج آموزشگاه کارودانش دخترانه روزانه 6152662169(س)فاطمه الزهرا74

 ریال72000هرعنوان درسی /  ریال 96000شهریه ثابت IR800100004057031203610992آغاجاری روبروی سینما آموزشگاه روزانه شهید رفیعی نژاد6152663680 (عج)حضرت ولیعصر 75

آغاجاری

.این نمون برگ، پس از تکمیل درپایگاه اطالع رسانی اداره کل آموزش و پرورش بارگزاری شود

آبادان

بندرماهشهر


