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 21برگ شماره نمون  باسمه تعالی                                                                                                                                                                                                          

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

 اردبیل اداره کل آموزش و پرورش استان

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

1 
 اردبیل 1ناحیه 

 

 5145102900555 1جنب فروشگاه تعاونی ناحیه  باغمیشه  55545431554 بزرگساالن بهار
ریال555555  

 برای هرماده درسی
 5145533090555 پشت تربیت معلم عالمه طباطبایی 55552503554 بزرگساالن آیت اله طالقانی 2

5 
 اردبیل 2ناحیه 

 

 دبیرستان  بزرگساالن 

 دولتی نبوت 

 

55255101554 

55251225554 

چهارراه امام خمینی )ره( روبروی استانداری کوچه 

 1 عارف
ریال555555 5145115504552  

 برای هرماده درسی

 
5 

   بزرگساالن  دبیرستان

 5فارابی  دولتی

55555425554 

55539212554 
 5145150502552 وچه شهید فرزانه خیابان جمهوری خیابان مبارکی ک

4 
 نیر

 

52222435554 شهید بهشتی  
روی کمیته امدادامام روب خیابان  

 

5145550025551 
ریال555555   

 برای هرماده درسی
5 زکیه 3 5222555554  5145552255554 خیابان پرستار 

9 
 نمین

 

 5145145905555 مدرسه  پشت مسجد سرهنگ 55452523555 ام ابیها 
ریال555555  

 برای هرماده درسی
 5145115391552 بازار قدیم  55452529223 عالمه محمد تقی جعفری 2

0 
 خلخال

 

  آزاد پسرانهداوطلب 

 مدیریت آموزش و پرورش منطقه خلخال 52525552554
5145142925552 

 

ریال555555  

 برای هرماده درسی
 داوطلب آزاد دخترانه 15
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 21برگ شماره نمون                         باسمه تعالی                                                                                                                                                                                   

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

 اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل 

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

11 
 خورش رستم

 

 5145153319555 ره آموزش و پرورش خیابان امام خمینی روبروی ادا 55452522592 زینبیه یک
ریال555555  

 برای هرماده درسی
 5145153322559 خیابان امام خمینی  کوچه شهید چمران  55452525511 ابوریحان 12

15 
 شاهرود

 

 پسرداوطلب آزاد 

 اداره آموزش وپرورش منطقه شاهرود 55452535953

              شماره شبا حساب مقصد          

030100002030071407001075IR 

     شناسه پرداخت مقصد       

720071430120105000000154700714 

ریال555555  

 برای هرماده درسی
 داوطلب آزاد دختر 15

14 
 کوثر

 

 داوطلب آزاد پسر

55452025515 
 

 5154455549551 آموزش وپرورش شهرستان کوثر مدیریت

 

ریال555555  

 برای هرماده درسی
 داوطلب آزاد دختر 13

19 
 مغان )گرمی(

 

 داوطلب آزاد نظری پسرانه

آموزش و پرورش گرمی مدیریتشهدا  میدان 55452325200  

              مقصدشماره شبا حساب             

030100002030071407001075IR 

شناسه پرداخت مقصد           

733071430120105000000154500714 

ریال555555  

 برای هرماده درسی
 داوطلب آزاد نظری دخترانه 12

10 
 پارس آباد

 

              شبا حساب مقصدشماره               11هکتاری روبروی کالنتری 54 55452923221 بزرگساالن ارشاد

030100002030071407001075IR 

     شناسه پرداخت مقصد          

770071430120105000000157400714 

ریال555555  

 برای هرماده درسی

 روبروی مصلی امام خمینی 55452929945 بزرگساالن پروین اعتصامی 25
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 21برگ شماره نمون                                باسمه تعالی                                                                                                                                                                        

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

 اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل 

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

21 
 بیله سوار

 

              شماره شبا حساب مقصد               محله باباش جنب مدرسه شبانه روزی رباب  52122105554 آیت اله خامنه ای)بزرگساالن(

495155555594551255221550IR 

     شناسه پرداخت مقصد        

590551294155140555355105455512 

ریال555555  

 برای هرماده درسی
 روبروی اداره فنی وحرفه ایخیابان امام خمینی  52122031554 حجاب)بزرگساالن( 22

25 
 اصالن دوز

 

 داوطلب آزاد پسر

 ن اصالندوزمدیریت آموزش وپرورش شهرستا 02074324330

              شماره شبا حساب مقصد          

030100002030071407001075IR 

     شناسه پرداخت مقصد       

713071430120105000000157000714 

ریال555555  

 هرماده درسیبرای 
 داوطلب آزاد دختر 25

24 
 مشگین شهر

 

 5145555290550 روبروی پارک شهر  خیابان امام خمینی 52442524554  2بزرگساالن آسیه 
ریال555555  

 برای هرماده درسی
  2بزرگساالن کالنتری   23

 

52455121554 
 5145532053551 ی خیابان شهداانتها

29 
 انگوت

 

 پسرانهمتفرقه 

 آموزش و پرورش شهرستان انگوتمدیریت  55452345502

              شماره شبا حساب مقصد             

030100002030071407001075IR 

     شناسه پرداخت مقصد           

710071430120105000000152400714 

ریال555555  

 برای هرماده درسی
 متفرقه دخترانه 22

20 
 قشالق دشت

 

 5145532599555 آموزش وپرورش اداره جنب 52222255 عفت
ریال555555  

 برای هرماده درسی
 5145141932553 جاده اصلی بااالتر از پمپ بنزین 52225505 امام خمینی)ره( 55

 


