
(به ریال)هزینه ثبت نام هردرس(تمرکزوجوه درآمد اختصاصی )شماره حسابآدرس مدرسهتلفن مدرسهنام مدرسهنام منطقهردیف

IR3401000040800312039558931,000,000(ع)بلوار امام رضا- طبس5632823055(ع)پسرانه امام حسن عسکریطبس1

IR3401000040800312039558931,000,000خیابان شهید بهشتی جنوبی-طبس5632823325دخترانه علم و تقواطبس2

IR3401000040800312039558931,000,000خیابان دانش آموز5632852750آیت اهلل خامنه ایدستگردان3

IR3401000040800312039558931,000,000(ع)بلوار امام رضا 5632852525(ع)امام رضا دستگردان4
IR3401000040800312039558931,000,000 بلوار مصطفی خمینی اداره آموزش و پرورش 32663780بزرگساالن  دخترانه  سربیشه5
IR3401000040800312039558931,000,000 بلوار مصطفی خمینی اداره آموزش و پرورش 32663780پسرانه بزرگساالن سربیشه6
IR3401000040800312039558931,000,000دبیرستان بزرگساالن فاضله-شهرک آزادی–قاین 32528722بزرگساالن فاضلهقاین7
16IR3401000040800312039558931,000,000شهید بهشتی-خیابان شهید بهشتی-قاین32521755بزرگساالن سلمان فارسیقاین8
IR3401000040800312039558931,000,000دبیرستان عالمه امینی–بلوار شهید چمران –خوسف 32072291دخترانه*متوسطه نظری*داوطلب آزاد خوسف9

IR3401000040800312039558931,000,000دبیرستان عالمه امینی–بلوار شهید چمران –خوسف 32072291پسرانه*متوسطه نظری*داوطلب آزاد خوسف10

IR3401000040800312039558931,000,000اداره آموزش و پرورش بشرویه -  (عج)بلوار قائم 32780556بزرگساالن حافظبشرویه 11

19IR3401000040800312039558931,000,000انقالب   –بلوار انقالب 32784405پروین اعتصامیبشرویه 12

IR3401000040800312039558931,000,000مدیریت آموزش و پرورش شهرستان زیرکوه 32501221(ع)مرکز پسرانه بزرگسال امام علی زیرکوه13

IR3401000040800312039558931,000,000(س)هنرستان حضرت زینب 32501231(ع)مرکز دخترانه بزرگسال امام علی زیرکوه14

IR3401000040800312039558931,000,000خیابان مطهری جنب کتابخانه مرکزی32729949پسرانه خواجه نصیرفردوس15

IR3401000040800312039558931,000,000خیابان مطهری جنب کتابخانه مرکزی32729344دخترانه حضرت مریمفردوس16

18IR3401000040800312039558931,000,000خیابان انقبالب ،انقالب 32214332 دبیرستان حجاببیرجند17

16IR3401000040800312039558931,000,000خیابان جمهوری اسالمی،نبش جمهوری اسالمی 32222653دبیرستان شیخ طوسیبیرجند 18

IR3401000040800312039558931,000,000و بلوار کشاورز (ع)تقاطع بلوار امام رضا- نهبندان 32621651داوطلبان آزاد پسرانهنهبندان19

1IR3401000040800312039558931,000,000نبش ابوذر - خیابان فرهنگ - نهبندان 32625474داوطلبان آزاد دخترانهنهبندان20

IR3401000040800312039558931,000,000(شهید اصیل )آموزشگاه شهید ابراهیم زاده- میدان آزادی- سرایان32905211 پسرانه بزرگساالن شهید ابراهیم زادهسرایان21

IR3401000040800312039558931,000,000(طباطبائی )آموزشگاه امام زین العابدین - کوچه بین  بانک ملی و صادرات  – (ره)خیابان امام خمینی- سرایان32904300(ع)دخترانه بزرگساالن امام زین العابدینسرایان22

IR3401000040800312039558931,000,000روبروی سازمان تبلیغات اسالمی- بلوار مرزداران 32121388بزرگساالن امام صادق ع درمیان23

IR3401000040800312039558931,000,000روبروی سازمان تبلیغات اسالمی- بلوار مرزداران 32121388محدثه اسدیهدرمیان24

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

12                                                                                                                                            باسمه تعالی                                                                                                نمون برگ شماره 

اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی 

و بهزیستی  (ره)در راستای حمایت از خانواده های معزز شهدا، ایثارگران ، فرهنگیان و خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی* 

.جهت پرداخت الزم است شناسه پرداخت هر شهرستان را  از کارشناسی سنجش شهرستان یا مدارس مجری دریافت نمایید** 

. درصد مبلغ هر درس مجاز به تخفیف می باشند 50مدارس در هنگام ثبت نام دروس ترمیمی،  تا 


