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

 اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران 
کد واحد  منطقه  ردیف 

نام تابلو واحد  نام واحد آموزشی  آموزشی 
  آدرس تلفن جنسیت  آموزشی 

میدان قدس - خیابان شریعتی-خیابان شهید برادران واعظی )اسدی سابق (-روبروی  22744323 پسرانه  شهید نراقی  امتحانات متفرقه )مفتح( 10150707 1 1
   باشگاه  شهید سلیمانی

ایثارگران الزهرا  داوطلب آزاد  96113634 1 2
مینی سیتی-شهرک شهید محالتی-بلوار شاهد-میدان صاحب الزمان )عج)(شمال غربی  22467949 دخترانه (س)

  (میدان
  شهرک غرب فاز 5 - خیابان سیمای ایران - بعد از بیمارستان الله 88080482 پسرانه  ابوریحان  جهانی نسب  10280002 2 3
  مرزداران-خیابان بیژن ابراهیمی-روبروی مخابرات  44242877 دخترانه عفاف  فیاض بخش )متفرقه( 10282801 2 4
داوطلب آزاد )متوسطه  96112209 3 5

  میدان مادر)محسني(-خیابان سنجابي)بهروز(-كوچه پنجم 22227071 پسرانه  عصر انقالب نظری // (الغدیر 
داوطلب آزاد )متوسطه  96112210 3 6

  میدان مادر)محسني(-خیابان سنجابي)بهروز(-میدان مینا -خیابان دهم-نبش كوچه نساء  22220745 دخترانه کوثر (نظری
داوطلب آزاد پسرانه   // 96111991 4 7

   خیابان فرجام-خیابان سراج-خیابان بدیع الزمانی 77865185 پسرانه  شهید مفتح امام سجاد)ع(
داوطلب آزاد پسرانه  96111992 4 8

   خیابان فرجام-خیابان سراج-خیابان شهید محمودی 77727706 دخترانه شرافت دخترانه  //حضرت زینب
آیین تربیت  )داوطلب آزاد ( 10585301 5 9

   خیابان شاهین شمالی-جنب ورزشگاه خرمشاد 4445037 دخترانه بهمن  22 بزرگساالن 
کمال دبیرستان )داوطلب  10583701 5 10

   بزرگراه اشرفی اصفهانی-خیابان باغ فیض-خیابان ناطق نوری 44413666 پسرانه  امام هادی )ع( (آزاد
داوطلب آزاد  //آیت هللا  96111407 6 11

  تقاطع خیابان كریمخان زند با  خیابان حافظ-روبروي بوستان ریاضي )بهجت آباد( 88904014 پسرانه  هفتم تیر  سعیدی 
داوطلب آزاد   //هشتم  96111405 6 12

  خیابان انقالب اسالمی-خیابان جمالزاده شمالي-كوچه بزمه 88904014 دخترانه توحید شهریور
امام حسن مجتبی  متفرقه  10728604 7 13

خیابان نظام آباد )خیابان  شهید مدنی – باالتر از ایستگاه مترو شهید مدنی (– بین  77547582 دخترانه (ع)

  ایستگاه کهن و گلچین – رو بروی دبستان دخترانه معلم – پالک 483

خیابان دکتر شریعتی – نرسیده به خیابان شهید مطهری – سمت  چپ – کوچه ناژ –  88438275 پسرانه  چمران  متفرقه  10728509 7 14

  پالک 4
امتحانات متفرقه )متوسطه  96106256 8 15

  وحیدیه-میدان تسلیحات-خیابان برادران رضایی-پالک103 77812161 پسرانه  نواب صفوی عمومی- // (هجرت
امتحانات متفرقه )متوسطه  96106255 8 16

  دردشت - خیابان شهید اولیایی  77134005 دخترانه شایستگان عمومی // (پانزده خرداد 
  خیابان مهرآباد جنوبی-خیابان تفرش غربی-پالک 222 66650376 پسرانه  نظام مافی  داوطلب آزاد  96106262 9 17
  شهرک استقالل-بلوار دکتر عبیدی-کوچه نرگس 2 44571724 دخترانه شهید طاهریان  داوطلب آزاد  96110262 9 18
    خیابان کمیل-بعد از 16 متری امیری-کوچه سماوات  66856290 دخترانه تزکیه سمیه )متفرقه( 11042205 10 19
  خیابان کمیل-بعد از خیابان رودکی-روبروی پمپ بنزین  66882185 پسرانه  شهید بهشتی  امتحانات متفرقه  11047606 10 20
  خیابان کارگر جنوبی-خیابان آذر بایجان-بین خیابان گلشن و خیابان باستان  66926700 پسرانه  ولیعصر )عج( ولیعصر )عج( 96072233 11 21
عروه الوثقی -  شهید صدوقی 96060495 11 22

  خیابان ولیعصر-باالتر از خیابان مولوی-روبروی مهدیه تهران  55387119 دخترانه صدوقی 
  خیابان حافظ-خیابان سرهنگ سخایی-بن بست جهانشاد-پالک3 66758000 پسرانه  شریف  امتحانات متفرقه  96111297 12 23

-33514036 دخترانه هدایت امتحانات متفرقه  96111298 12 24

33441543 
خیابان 17شهریور-خیابان آبشار)شیرازی(-روبروی داروخانه حکمت-کوچه خمسه حسن 

   زاده

  خیابان دماوند-انتهای خیابان هاشمی-کوچه غزالی  77153747 پسرانه  سپاه تهران  امام صادق )ع( 11328801 13 25
محدثه )داوطلبین متفرقه ( 11340702 13 26

  خیابان پیروزی-بعد از سه راه سلیمانیه-انتهای خیابان طبرسی  33316611 دخترانه سمیه  دخترانه
  اتوبان محالتی - خیابان مخبر شمالی-روبروی مسجد خداداد  33176699 دخترانه خدیجه کبری )س( داوطلب آزاد  96112005 14 27
  بلوار ابوذر- پل پنجم-خیابان شهید ده حقی-جنب دانشگاه آزاد  33036267 پسرانه  امام علی )ع( داوطلب آزاد  96112007 14 28
  فرهنگسرای خاوران-بلوار شاهد-نصر 6 33017246 دخترانه ابرار  امتحانات متفرقه  96112147 15 29
  متری اول افسریه-خیابان 17 15 33840204 پسرانه  شیخ مفید امتحانات متفرقه  96112146 15 30
داوطلبان آزاد متفرقه  // 96112194 16 31

  میدان بهشت-روبروي پارك شهید رجایي  55000952 دخترانه جاجیه ساعد پروین اعتصامی 
  علي آباد شمالي-خیابان همداني  55064878 پسرانه  فوالدوند متفرقه نظري  96112181 16 32
  خیابان امین الملک-خیابان یافت آباد شرقی-کوچه مدرسه  66205911 پسرانه  عالمه طباطبایی  هجرت داوطلب آزاد  11738106 17 33
  خیابان ابوذر-خیابان قفیلی-نبش کوچه ابراهیمی 55709054 دخترانه هاجر  راه دانش داوطلب آزاد  11738201 17 34
نور )متوسطه غیر  11854307 18 35

  میدان معلم -بلوار مدائن- خیابان چهارده معصوم )ع (-جنب هنرستان شهید رجایی  66609616 پسرانه  موفقیان  (حضوری

ندای حق-حضرت   سوده )داوطلب آزاد(  11843108 18 36
کنارگذر بزرگراه سعیدی به سمت جنوب-بعد  از شهرداری منطقه 18- خیابان وفایی  66212244 دخترانه زینب )س(

   نژاد-پالک4

 


