
                 باسمه تعالی                                                                             

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

 زیکمراداره کل آموزش و پرورش استان 

 13نمون برگ شماره 

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

 بلوار امام خمینی روبروی فرمانداری 37222101 شهید فیض آبادی آشتیان  .1
 IR460100004051031203520239شبا :      

 361031251127551001400192200701شناسه:  

 ثابت شهریه ریال 1100000

 برای هر ماده درسی105000بعالوه 

 بهمن 22خیابان  37224791 شهید محبوبه دانش آشتیان  .2
 IR460100004051031203520239شبا :      

 361031251127551001400192200701شناسه:  

 ثابت شهریه ریال 1100000

 برای هر ماده درسی105000بعالوه 

 36235433 فاطمه زهرا )س( تفرش  .3
میدان امام  خ ایت اله سعیدی تفرش

 خمینی 

 IR460100004051031203520239شبا :      

 361031251127551001400192200701شناسه:  

 ثابت شهریه ریال 1100000

 برای هر ماده درسی105000بعالوه 

 36222182 شهید مطهری تفرش  .4
تفرش خ آیت اله سعیدی روبروی 

 کتابخانه عمومی

 IR460100004051031203520239شبا :      

 361031251127551001400192200701شناسه:  

 ثابت شهریه ریال 1100000

 برای هر ماده درسی105000بعالوه 

 46231941 مطهره  خمین  .5
خمین خیابان آیت اله سعیدی کوچه 

 کمانکش

 IR460100004051031203520239شبا :      

 361031251127551001400192200701شناسه:  

 ثابت شهریه ریال 1100000

 برای هر ماده درسی105000بعالوه 

 46338512 بزرگساالن  خمین  .6
میدان شهریار طبقه سوم  -خمین

 دارالقرآن 

 IR460100004051031203520239شبا :      

 361031251127551001400192200701شناسه:  

 ثابت شهریه ریال 1100000

 برای هر ماده درسی105000بعالوه 

 خنداب  .7
دبیرستان شبانه 

 روزی فاطمه الزهرا
 ،ابتدای جاده ایجانروستای ایجان 58333577

 IR460100004051031203520239شبا :      

 361031251127551001400192200701شناسه:  

 ثابت شهریه ریال 1100000

 برای هر ماده درسی105000بعالوه 

 خنداب  .8
دبیرستان شبانه روز 

 شهید بهشتی
 روستای دهنو،جنب اداره برق  35622491

 IR460100004051031203520239شبا :      

 361031251127551001400192200701شناسه:  

 ثابت شهریه ریال 1100000

 برای هر ماده درسی105000بعالوه 

 44227060 پسرانداوطلب آزاد  دلیجان  .9
خیابان ولیعصر/آموزشگاه 

 ولیعصرسابق/شیفت عصر بزرگساالن 

 IR460100004051031203520239شبا :      

 361031251127551001400192200701شناسه:  

 ثابت شهریه ریال 1100000

 برای هر ماده درسی105000بعالوه 

 دلیجان  .10
داوطلب آزاد 

 دختران
 ان باغچه بان/آموزشگاه باغچه بانخیاب 44220490

 IR460100004051031203520239شبا :      

 361031251127551001400192200701شناسه:  

 ثابت شهریه ریال 1100000

 برای هر ماده درسی105000بعالوه 

 زرندیه  .11
شهدای 

 محراب)پسرانه(
45262238 

خیابان ولی عصر -شهرزاویه -زرندیه

 )عج(

 IR460100004051031203520239شبا :      

 361031251127551001400192200701شناسه:  

 ثابت شهریه ریال 1100000

 برای هر ماده درسی105000بعالوه 

 زرندیه  .12
پروین 

 اعتصامی)دخترانه(
 روبروی پمپ بنزین-آسیابک–زرندیه  45227990

 IR460100004051031203520239شبا :      

 361031251127551001400192200701شناسه:  

 ثابت شهریه ریال 1100000

 برای هر ماده درسی105000بعالوه 
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 42233377 خاتم االنبیاء ساوه  .13
 پست، اداره سمت به شهرداری، میدان

 مفتح آموزشگاه

 IR460100004051031203520239شبا :      

 361031251127551001400192200701شناسه:  

 ثابت شهریه ریال 1100000

 برای هر ماده درسی105000بعالوه 

 42231128 معراج ساوه  .14
میدان شکوفه، انتهای  خیابان فردوسی،

 پارک شکوفه، کوچه شهید عسکری

 IR460100004051031203520239شبا :      

 361031251127551001400192200701شناسه:  

 ثابت شهریه ریال 1100000

 برای هر ماده درسی105000بعالوه 

 دخترداوطلب آزاد  سربند  .15
38423300 

 13 داخلی
 آموزش و پرورشاداره  –شهر هندودر 

 IR460100004051031203520239شبا :      

 361031251127551001400192200701شناسه:  

 ثابت شهریه ریال 1100000

 برای هر ماده درسی105000بعالوه 

 پسرانهداوطلب آزاد  سربند  .16
38423300 

 13  داخلی
 آموزش و پرورشاداره  –شهر هندودر 

 IR460100004051031203520239شبا :      

 361031251127551001400192200701شناسه:  

 ثابت شهریه ریال 1100000

 برای هر ماده درسی105000بعالوه 

 شازند  .17
هنرستان 

 ولیعصر)عج(
38221240 

نرسیده به -خیابان امام خمینی -شازند

 نب کارخانه قند ج –پمپ بنزین قدیم 

 IR460100004051031203520239شبا :      

 361031251127551001400192200701شناسه:  

 ثابت شهریه ریال 1100000

 برای هر ماده درسی105000بعالوه 

 شازند  .18
زینب دبیرستان 

 کبری)س(
38221985 

 

خیابان شهید  –محله کالوه  -شازند

 رجایی 

 IR460100004051031203520239شبا :      

 361031251127551001400192200701شناسه:  

 ثابت شهریه ریال 1100000

 برای هر ماده درسی105000بعالوه 

 فراهان  .19
آموزشگاه ارمغان 

 دانش)دختر(
 خیابان امام خمینی   -فرمهین  33722268

 IR460100004051031203520239شبا :      

 361031251127551001400192200701شناسه:  

 ثابت شهریه ریال 1100000

 برای هر ماده درسی105000بعالوه 

 فراهان  .20
آموزشگاه شهدای 

 فرهنگی)پسر(
 بلوار شهید فهمیده   -فرمهین  33722037

 IR460100004051031203520239شبا :      

 361031251127551001400192200701شناسه:  

 ثابت شهریه ریال 1100000

 برای هر ماده درسی105000بعالوه 

 کمیجان  .21
دبیرستان قمربنی 

 هاشم)ع(
08635453032 

میدان دادگستری جنب -کمیجان

 دادگستری

 IR460100004051031203520239شبا :      

 361031251127551001400192200701شناسه:  

 ثابت شهریه ریال 1100000

 برای هر ماده درسی105000بعالوه 

 کمیجان  .22
دبیرستان شبانه 

 روزی فاطمیه
 چهارراه مهدیه خیابان مهدیه-کمیجان 08635454602

 IR460100004051031203520239شبا :      

 361031251127551001400192200701شناسه:  

 ثابت شهریه ریال 1100000

 برای هر ماده درسی105000بعالوه 

 43240290 2بهشتی  محالت  .23
خیابان امام خمینی باالتر از  –محالت 

 دبیرستان شهیدبهشتی -میدان آزادی

 IR460100004051031203520239شبا :      

 361031251127551001400192200701شناسه:  

 ثابت شهریه ریال 1100000

 برای هر ماده درسی105000بعالوه 

 43240840 2پروین  محالت  .24
مقابل هتل  ینیامام خم  یابانخ-محالت 

 دبیرستان شهیدمدرس -یاقص

 IR460100004051031203520239شبا :      

 361031251127551001400192200701شناسه:  

 ثابت شهریه ریال 1100000

 برای هر ماده درسی105000بعالوه 
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 نوبران  .25
 داوطلبین آزاد

 دخترانه
 اداره آموزش و پرورش-نوبران  42312235

 IR460100004051031203520239شبا :      

 361031251127551001400192200701شناسه:  

 ثابت شهریه ریال 1100000

 برای هر ماده درسی105000بعالوه 

 نوبران  .26
داوطلبین آزاد 

  پسرانه
 اداره آموزش و پرورش-نوبران  42312235

 IR460100004051031203520239شبا :      

 361031251127551001400192200701شناسه:  

 ثابت شهریه ریال 1100000

 برای هر ماده درسی105000بعالوه 

27.  
ناحیه دو 

 اراک
 34054845 هدایت

 -انتهای خیابان داوران و شهدا -اراک 

 رودخانه کنار

 IR460100004051031203520239شبا :      

 361031251127551001400192200701شناسه:  

 ثابت شهریه ریال 1100000

 برای هر ماده درسی105000بعالوه 

28.  
ناحیه دو 

 اراک
 32228055 آزاد داوطلب

روبروی  -امام خمینی)ره(خیابان  –اراک 

 اداره آموزش و پرورش   -مسجدسیدها

 IR460100004051031203520239شبا :      

 361031251127551001400192200701شناسه:  

 ثابت شهریه ریال 1100000

 برای هر ماده درسی105000بعالوه 

29.  
ناحیه یک 

 اراک

ایثارگران شهید 

 رحیم آنجفی
34120056 

  –خیابان شریعتی  -اراک 

 روبروی پمپ بنزین

 IR460100004051031203520239شبا :      

 361031251127551001400192200701شناسه:  

 ثابت شهریه ریال 1100000

 برای هر ماده درسی105000بعالوه 

30.  
ناحیه یک 

 اراک

 بزرگساالن 

 ریحانه النبی
 میدان ارک -اراک  33280013

 IR460100004051031203520239شبا :      

 361031251127551001400192200701شناسه:  

 ثابت شهریه ریال 1100000

 برای هر ماده درسی105000بعالوه 

 برگ، پس از تکمیل در پورتال اداره کل آموزش و پرورش بارگذاری شود.* این نمون

 

 

 

 
 


