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  معاونت آموزش متوسطه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :داوطلب عزيز 

 .دفترچه راهنما را به دقت مطالعه فرماييد قبل از ثبت نام اينترنتي  ����

     tehranedu.irwww.        پس از ثبت نام اينترنتي در سامانه  ����

كد رهگيري دريافتي را به منظور ويرايش اطالعات ، دريافت كارت ورود به جلسه و اطالع 

.از نتيجه آزمون نزد خود نگهداري نماييد

 

 پايه هفتم و شركت در آزمون  وروديدفترچه راهنما ي ثبت نام 

 دبيرستانهاي  نمونه دولتي 

 دوره ي اول متوسطه  شهر تهران 

 95-96سال تحصيلي 
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 به نام خدا 

 .تربيت بايد تربيت قرآني باشد
 )ره(امام خميني                            

 مقدمه

معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش  17/01/95-  3752/400و شيوه نامه دولتي  ونهمدارس نم يهدر اجراي اساسنام

 .گردد برگزار مي فترچهوفق مفاد اين د 95-96سال تحصيلي مدارس دوره ي اول متوسطه براي آزمون ورودي  ،وپرورش

كامل، نسبت به ثبت  شود مطالب اين دفترچه را با دقت مطالعه كرده و با اطالع گرامي توصيه مي به داوطلبان

 .نام و شركت در آزمون اقدام نمايند

 ضوابط و شرايط ثبت نام داوطلبان در آزمون

 تابعيت جمهوري اسالمي ايران  .1

  94-95اشتغال به تحصيل در پايه ششم ابتدايي در سال تحصيلي  .2

ر خيلـي خـوب درسـاي    و در يك درس» خوب  «ا مقياسو يدر تمام دروس  »خيلي خوب «كسب مقياس .3

 .مي باشد  94-95س در نوبت اول در سال تحصيلي ودر

داراي دو  كـه  19 نطقـه مو نمونه دولتي دبيرستان دودر هر جنسيت داراي كه  تهران 15  هطقصرفاً در من  .4

ثبـت   هتقاضانامنمون برگ د در نتوان مياين مناطق  انآموز د، دانشنباش مي مدرسه پسرانه نمونه دولتي 

  .انتخاب نماينداولويت اول و دوم  مدرسه را به عنوان دو ، هراينترنتي  نام

به دليل عدم وجود مدرسه نمونه دولتي ميتوانند دبيرسـتان نمونـه دولتـي     3دانش آموزان پسر منطقه  .5

 .را انتخاب نمايند ) شهيد عليرضا افشار ( 1منطقه 

 .   باشد  عنوان ميسر نميبديهي است پس از اعالم قبولي امكان جابجايي و تغيير اولويت به هيچ 

مي   مركز امور بين اللمل خارج از كشور 12/05/94-17214/340ثبت نام اتباع غير ايراني ، تابع بخشنامه   .6

  .باشد

هزينه ثبـت نـام وشـركت در     17/01/95-  3752/400دستورالعمل وزارتي ، به شماره »  2 ج «بندبه استناد  .7

بايست مبلـغ   كه داوطلبان ميمي باشد  ريال  000/105مبلغ  ه ي اولآزمون مدارس نمونه دولتي متوسطه دور

 رمـز ورود بـه سـامانه     و واريـز    .tehranedu.ir www  به نشـاني  از طريق درگاه الكترونيكي را  مذكور 

 .را دريافت نماينداينترنتي 

 برگزاري آزمونتاريخ و  زمان توزيع كارت، مهلت ثبت نام

 با مراجعه به سـايت  1395ارديبهشت  29 چهارشنبه   لغايت  ارديبهشت 4شنبه ثبت نام داوطلبان آزمون، از  ـ1

 www. tehranedu.ir  انجام خواهد شد. 

نگهداري كد رهگيري تا پايان آزمون و اعالم نتيجه ثبت نام نسبت به ثبت و پس ازضروري است داوطلبان  :تذكر 

 . اهتمام الزم را مبذول نمايند 



٣ 

 

ــه -2 ــان كلي ــي ي داوطلب ــد م ــاريخ  توانن ــت  25/03/95از ت ــايت   27/03/95لغاي ــه س ــه ب ــا مراجع                         ب

 www. tehranedu.ir  ريافت كارت ورود به جلسه و نشاني محل برگـزاري آزمـون اقـدام    نسبت به د

 . نمايند 

و  نسبت به اصالح با مراجعه به سايت ثبت نام   05/03/95لغايت  01/03/95تاريخ از داوطلبان مي توانند   -3

 .اقدام نمايند خود احتمالي اطالعات ويرايش

در  28/03/1395   جمعـه  صـبح روز  9ساعت رأس  ه نمونه دولتي دوره ي اول متوسطمدارس ـ آزمون ورودي 4

 .زمان برگزار خواهد شد سراسر كشور به صورت هم

 .باشد كارت ورود به جلسه، اكيداً ممنوع مي ي ون ورودي بدون ارائهآزم ي شركت داوطلبان در جلسه :1تذكر

 .استالزامي  در محل حوزه حضور داوطلبان يك ساعت قبل از شروع آزمون:2تذكر

 :احل ثبت نام مر
 Chromeيا   Firefoxبا استفاده از مرورگرهاي   www. tehranedu.ir  مراجعه به سايت .1

     مانهدريافت رمز ورود به ساو واريز وجه ثبت نام از طريق درگاه اينترنتي .2

 )   kb  300وبا حجم حداكثر    jpgوبا فرمت  3×4ابعاد دريد تصوير زمينه سف(آماده سازي تصوير عكس  دانش آموز  .3

 دريافت كدرهگيري  ثبت نهايي و وتكميل فرم اينترنتي تقاضاي ثبت نام  در آزمون  .4
 

 و اعالم نتايججدول زمان بندي مراحل ثبت نام وتوزيع كارت وتاريخ برگزاري آزمون 

  مالحظات تاريخ اقدام   عنوان رديف 

 - 02/95/ 29تا   04/02/95 نام اينترنتيآغاز ثبت  1

    - 05/03/95تا  01/03/95 ثبت ناماطالعات ويرايش  2

 - 27/03/95تا   25/03/95 دريافت كارت ورود به جلسه 3

 صبح 9راس ساعت  جمعه 28/03/95 برگزاري آزمون 4

   www. tehranedu.ir از طريق سايت  12/04/95 اعالم نتايج آزمون 5

 االتؤسو ضريب  تعداد ،، مواد درسيمنابع آزمون

گويي به آنها، بـه شـرح    دولتي و مدت زمان پاسخ هنمون مدارس هفتم  ي هپاي وروديسؤاالت آزمون و ضريب تعداد ، مواد درسي

 :باشد جدول ذيل مي

 منابع طرح سؤال وييزمان پاسخگ ضريب تعداد سؤال درسي هماد رديف

 2 10 آموزش قرآن وهديه هاي آسماني  1

 دقيقه100
كتابهاي پايه ششم ابتدايي سال    

 94-95تحصيلي 

 2 20 )مهارتهاي خواندن ونوشتن (فارسي  2

 1 10  مطالعات اجتماعي 3

 2 20 علوم تجربي 4

 2 20 رياضيات 5

 - 80 جمع كل
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 .باشد مي )فقط با يك پاسخ صحيح(اي  رگزينهچهاسؤاالت آزمون به شيوه  .1

 .شود مي امتياز منفي براي داوطلب در نظر گرفته 1پاسخ غلط امتياز مثبت وبه ازاي هر 3صحيح  پاسخبه ازاي هر .2

آن سـؤال غلـط محسـوب    پاسـخ  ، شـد بااز يك پاسخ داده به سؤالي، بيش داوطلبي در صورتي كه : تذكر

 .ون پاسخ، امتيازي در نظر گرفته نخواهد شدبراي سؤاالت بد و ؛ شود مي

از محتواي مشترك تدريس به گونه اي طراحي شده اسـت كـه   ،ن وهديه هاي آسماني آقرسؤاالت درس  .3

 .باشد ميقادر به پاسخ گويي اهل تشيع و اهل تسنن داوطلبان كليه 

 سـؤاالت درس قـرآن و   به جاي پاسخ بـه ) كليميان و زرتشتيان ،مسيحيان ( دينيهاي  داوطلبان اقليت  .4

محتوي كتاب هديه هاي آسماني پايه ششم ابتدايي ويـژه اقليـت هـاي    ، به سؤاالت هديه هاي آسماني 

ضروري است اين دانش آموزان در هنگام ثبت نام درسامانه نسبت .پاسخ خواهند داد  7/34ديني با كد 

 .به انتخاب گزينه مربوطه دقت نمايند

                :متوسطه دوره ي اول رس مداضوابط و شرايط پذيرش   

 .باشد مي هدفترچاين  1نمونه دولتي برابرجدول شماره ظرفيت پذيرش مدارس فهرست مشخصات و  ـ1

 پـذيرش   17/01/95-  3752/400بخشـنامه   و دستورالعمل اجرايي مدارس نمونه دولتي 11بر اساس ماده ـ 2

 .ورودي خواهد بود آزمونتراز شدة  ةبر اساس نمر اًرفص، پايه هفتم آموزان در آزمون ورودي  دانش

آمـوزان بـا    دانـش . آموزان شاهد تعلق دارد دولتي، به دانش هپذيرش مدارس نمونظرفيت از % 10حداكثرـ 3

 :نمايندتوانند از اين سهميه استفاده  شرايط زير، به ترتيب اولويت مي

 فرزندان شاهد؛ ����اولويت اول ) الف
 ؛اسارت ةسال سابق 3درصد به باال و آزادگان با بيش از  50فرزندان جانباز  ���� اولويت دوم ) ب
 ؛اسارت ةماه سابق 6درصد و آزادگان با بيش از  49درصد تا  25فرزندان جانباز  ����  اولويت سوم) ج
 .اسارت ةماه سابق 6درصد و آزادگان با كمتر از  25فرزندان جانباز زير  ����اولويت چهارم ) د

  هنگـام  صـورت پذيرفتـه شـدن داوطـب     شـاهد، در   ةنفع در سهميآموزان ذي مدارك دانشصل ا : 1تذكر
در صـورت عـدم    .شود آموزان نگهداري مي دانش هدر پروند مدرسة محل قبولي دريافت وثبت نام در 

 .مدارك مذكور، قبولي وي كان لم يكن خواهد بود ي ارائه
نمايند، به شرطي در آزمون پذيرفته خواهند شد كه  فاده ميآموزاني كه از سهمية شاهد است دانش : 2 تذكر

در واحد آموزشي مورد تقاضا را كسب كرده  درصد نمرة تراز شدة آخرين فرد پذيرفته شده 80حداقل 
 .باشند

در آزمون ورودي وپذيرش يكي از )همجنس يا غير همجنس (در صورت شركت دانش آموزان چندقلو ـ4
درصد نمره تراز شده آزمون آخرين فرد پذيرفته شده  80رط كسب حداقل آنان ، قل هاي ديگر به ش

مازاد بر ظرفيت پيش بيني شـده ثبـت نـام    ، مدرسه مورد تقاضاي خود مي توانند در همان مدرسه 
شركت كنندگان مشمول اين بند ضروري است  هنگام ثبت نام در سامانه اطالعات مربوطه را . نمايند

 .ثبت نمايند
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                       :نمونه دولتيان در مدارس گشد يجه و ثبت نام پذيرفتهاعالم نت

از سوي اداره كل  روز پس از برگزاري آزمون 15حداكثر هر واحد آموزشي ، شدگان  اسامي پذيرفته -1

  . شود اعالم مي  hranedu.irwww. te از طريق سايت به نشاني  شهر تهرانآموزش و پرورش 

 ،هاي صحيح و غلط  شامل تعداد پاسخ اي هاند، كارنام داوطلباني كه در آزمون پذيرفته نشده هـ براي كلي2

آخرين فرد پذيرفته شده در  تراز شده هآن داوطلب و نمر تراز شده هنمر ،درسي  ههر ماد همكتسب هنمر

 .قرار خواهد گرفت      www. tehranedu.ir ي در سايت به نشان مورد تقاضاي او، همدرس

آزمون داشته ودانش آموزاني كه  منطقه برگزاريقبولي در آزمون مدارس نمونه دولتي اختصاص به  : مهم تذكر

 .مدرسه پذيرفته مي شوند مجاز به ثبت نام در ديگر مدرسه هاي نمونه دولتي نمي باشنديك در آزمون 

  .انتقال وجابجايي پس از اعالم نتيجه پذيرفته نخواهد شددرخواست هيچگونه لذا 

روز پس از اعالم نتايج  10حداكثر مدارس نمونه دولتي اصلي مهلت ثبت نام از پذيرفته شدگان  آخرين -2

 .بعد از موعد مقرر ثبت نام مجاز نمي باشد  و  خواهد بود
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 95-96سال تحصيلي  ظرفيت پذيرش مدارس نمونه دولتي دوره ي اول متوسطه شهر تهرانمشخصات و . 1جدول شماره 

 جنسيت نام مدرسه منطقه
ظرفيت 

 پذيرش
 نشاني شماره تلفن

 بلوار صبا جنب ورزشگاه قيطريهقيطريه  ٢٢٦٩٣٠٧١ 120 پسرانه علي رضا افشار ١

 ٢٢٧١٦٠٠٥-٢٢٧٠٥٠٦٠ 120 دخترانه عفاف ١
سه راه ياسر خيابان شهيد باهنر ميدان قدس نرسيده به 

 كوچه همايون فر

 فرحزاد سه راه ايثار خيابان شهيد فرحزادي ٢٢٣٤٢٨٨٠ 90 پسرانه دي ٩ ٢

 ١١گيشا خيابان  ٨٨٢٥١١٢٣ 120 دخترانه كريمه اهل بيت ٢

٣ ٢٢٥٨٢٠٣٠ 120 دخترانه هام خيامس 
              خيابان  ابتداي ،ميدان اختياريه ،  خيابان دولت

 شهيد عابديني زاده

 ٧٧٢٤٩٤٣٣ 90 پسرانه شهروز بهزادي ٤

                 جنوبي عبادي خيابان ابتداي فرجام خيابان

 رحمتي شهيد كوچه

 ٧٧٣٢٣٧٥٦ 120 دخترانه سعدي ٤

انتهاي خيابان جشنواره                    نپارس فلکه دوم تهرا

 خ شهيد رحيمي  شهيد جعفرپناه خ

 ٢و١بين بلوك  ٢اكباتان فاز  ٤٤٦٥٢٢٥٥ 150 پسرانه )ره(امام خميني ٥

 ٤٤٤٣٥٤٤٥ 210 دخترانه دکتر ايوب آزاد ٥
             شاهين شمالي  –باالتر از همت  –جنت آباد 

 جنب پل عابر پياده

 ٨٨٩٩٢٤٦٣ 90 پسرانه آزادگان ٦
      حجت دوست  خ شهيد نادري كوچه-بلور كشاورز

 ٦٨پالك 

 ٣١ پ نهم كوچه  آبادي اسد الدين جمال سيد خيابان ٨٨٥٥٩٢٤٧-٨٨٥٥٩٢٤١ 90 دخترانه سادات گوشه ٦

 ٧٧٦٢٦٢٥١-٧٧٦٢٦٢٥٠ 90 پسرانه هويزه ٧
ران خيابان براد شميران پيچ به نرسيده  - انقالب خيابان

 عباسي نبش شريف

 عبدالهي شهيد خيابان - روشنايي ايستگاه  -نامجو خيابان ٧٧٥٩٢٤٣٤-٧٧٥٥٤١٦٠ 90 دخترانه )عج(ولي عصر ٧

 ٧٧٩٢٤٤٩٤ 90 پسرانه شهيد حسيني ٨
 لويي حمزه کوچه دشت در تقاطع از بعد  شرقي گلبرگ

 ياسمن پارک جنب

 ٢٢٣٠٥٤٦٤-٢٢٥٠١١٧٧ 120 دخترانه جنت ٨
   جنوبي دوم متري ١٦ جنوبي مجيديه – رسالت بزرگراه

 ٤٧ پالک صافي خيابان

 متري انصاري ١٢خ دانشگاه هوايي جنوبي، جنوبي مهرآباد ٦٦٦٩٥٦٨٨ 90 پسرانه اسوه ٩

 ٦٦٠٠٣٩٧٦ 120 دخترانه کوثر ٩
          غربي دستغيب خيابان معين استاد  انتهاي  آزادي

 )ره(خميني امام خيابان نبش

 ٦٦٨٣٦٥٨٥-٦٦٨٩٥٠٠٠ 120 پسرانه ي هفتم تيرشهدا ١٠
     اشتر مالك به نرسيده مرتضوي از باالتر كارون خيابان

 ١٧٦ پ

 پهلواني خيابان رنجبر خيابان جيحون خيابان انتهاي ٥٥٧٤٦٦٧٧-٥٥٧٠٩٨٢٢ 90 دخترانه شهيد حمزه ربيعي ١٠

 آژيده شهيد خيابان – غربي استورپ خيابان – پاستور ميدان ٦٦٩٢٠٠٠٦ 90 پسرانه شهيد کدخدايي ١١
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 95-96ظرفيت پذيرش مدارس نمونه دولتي دوره ي اول متوسطه شهر تهران سال تحصيلي . 1جدول شماره 

 جنسيت نام مدرسه منطقه
ظرفيت 

 پذيرش
 نشاني شماره تلفن

 ٥٥٤١٠٦٠١ 90 دخترانه شايسته ١١
 فرهنگيان باشگاه از بعد  کمالي خيابان لشکر چهارراه

 ١ پالک غربي هفتم هکوچ

 ٣٣٥٤٥٣٥٠ 90 پسرانه شهيد چيت چيان ١٢
)  دوالب دروازه(  شمس راه چهار ، شهريور ١٧ انبخيا

 ١٥پ ، اکبري کوچه

 ٣٣٥١٧٠٢١ 90 دخترانه شايستگان ١٢
            كوچه جنوبي شهريور ١٧  خراسان ميدان

 ١٤پ كاظميشهيد

 ٧٧٤٦٩٢١٩-٧٧١٦٢٧٦٧ 90 پسرانه شهيد دانشخواه ١٣
       خيابان نبش هوايي نيروي ششم پيروزي خيابان

 )٤٠/٦(شهيدميري

 ٧٧٤٨١٠٩٥ 90 دخترانه نرجس ١٣
 حبشي بالل خيابان خاقانی خيابان دماوند خيابان

 ٣١ پالک  شرقيطاهر بابا خيابان

 المحمدی عبد خ صالحی خ گمنام پاسدار خ ٣٣٠٨٢٩٢٦ 90 پسرانه شهيد عاشوري ١٤

 ٣٣٠١٩٦٤٤-٣٣٧٠٠٥٠٤ 150 دخترانه سبيشهيد طهما ١٤
           گيلكي محالتي اتوبان شهريور ١٧ خيابان

 فكر عالي نبش جنوبي

 ٣٣٤٣٤٦٤٠ 120 پسرانه )ره( امام خميني ١٥
 خ سازي يكموزائ خ منصورايستگاه شهريور خ هفده

 فراهاني ورزشگاه جنب شهيداردستاني

 ٣٣٧٢٣٣٣٦ 90 دخترانه شهيد همت ١٥
    خيابان انتهايي بقايي شهيد خيابان -جنوبي نبرد

 جنوبيشهيدآقاجانلو

 ٥خيابان قائم  كوچه  -Eبلوك  -والفجر ٣٣٨٢٥٠٩٠ 90 پسرانه )ع(امام حسن عسگري ١٥

 ٣٣٧٠٤١٨٥ 120 دخترانه شهيد بينايي ١٥
                 منصور راه شهريورچهار هفده خيابان

 زاده شهيدقلي كوچه -پشت كارخانه يخ

 ٥٥٣٥٩٦١٠ 90 پسرانه نور ١٦
جنب  سميعي خ بعثت پارك شمالي ضلع بعثت اتوبان

 ٣ پپ شهرستانهاي تهران .آ

 ٥٥٥٢٥٥٠٠ 90 دخترانه شايستگان ١٦
  وصال شهرك – آباد ياغچي انتهاي – بهمنيار خ

 جنب مخابرات وصال يدانم

 ٥٥٧٠٨٣٥٣-٥٥٧٨٥٥٣٣ 120 پسرانه شهيد چمران ١٧
 خيابان انتهاي شيدايي شهيد خيابان-قزوين خيابان

 ١ پ قارلقي ك قزويني عارف

 ٥٥٧٣٨٠٩٦-٥٥١٤٦٨٤٨ 120 دخترانه متانت ١٧
      روزبهاني شهيد كوچه –امين الملك  قزوين خ

 ٣١ پالك

 ٦٦٢٤٢٢٦٦-٦٦٢٤٠٢٩٩ 120 پسرانه توحيد ١٨
 مدرسه ايستگاه  معلم فلكه از بعد آباد يافت راه چهار

 انقالب ع مجتم داخل

 درختي خ – جنوبي حيدري – وليعصر شهرك ٦٦٢٢٧٨٦٨-٦٦٣٠٤٥٤٥ 120 دخترانه آزادگان سديد ١٨

 ٥٥٨٦٤٤٠٠-٥٥٨٤٢٨٢٨ 90 پسرانه عبدالحسين زماني ١٩
                   ٢ پ يتياربخ امير خيابان  -  آباد عبدل

 ) سابق شمالي مطهري( 

 ٥٥٨٤٨٨٨٤ 90 پسرانه  شهيد حسن تهراني مقدم  ١٩
روبروي  –خيابان مطهري شمالي  -عبدل آباد

 دبيرستان شريعتي

 شقايق پارك جنب جنوبي ميثاق نو آباد  خاني  انتهاي ٥٥٥٣١١٥٦-٥٥٠٣٧١٠٠ 90 دخترانه )س(زينب كبري ١٩
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 نگانه آموزش و پرورش شهر تهرا 19مناطق   كارشناسان  اطالعات تماس با.  3جدول 

 

 مناطق
 تلفن

 كارشناسي متوسطه  

 دوره ي اول

 تلفن 

 كارشناسي 

 فنآوري

 گانه ١٩ادارات آموزش وپرورش مناطق  نشاني  تلفن منطقه

1 ٢٢٢٣٩٦٠٠-٨ ٢٢٢٣٩٦١٣ ٢٢٢٣٨٦٣١  
                          جنب آتش نشاني خ شهيد كبيري   ، اول دزاشيب ، ميدان قدس

 ١اداره آموزش وپرورش منطقه 

2 ٨٨٤٨٦٥٧٠-٣ ٨٨٢٥٥٦٣٨ ٨٨٤٨٤٩٣٥ 
   انتهاي خ سيزدهم،  خ شهيد ناظريان قمي ، )گيشا ( ، اه جالل آل احمدبزرگر

 ٢آموزش وپرورش منطقه 

3 ٨٤٨٢١٠٤٦ ٨٤٨٢١٠٩٥ ٨٤٨٢١٠٥٧ 
                          جنب خانه معلم،  ميردامادبعد از ،  )عج(خ  ولي عصر

 ٣منطقه   آموزش وپرورش 

 ٤آموزش وپرورش منطقه ،  شمالي نبش خ كرمان،  بزرگراه رسالت ٢٢٥١٧٠٤٣ ٢٢٣٠٢٨٢٠ ٢٢٥٠٨٨٨٦ 4

5 ٤٤٠٧٢٠٠٦-٨ ٤٤٠٦٤٠٩٣ ٤٤٠٧٦٠٥١  
                                      ، ٢٩پ ،  نبش ابراهيمي شمالي،  بلوار فردوس،  صادقيه

 ٥زش وپرورش منطقه آمو

6 ٨٨٩٦٧٥٨٨ ٨٨٩٥٠٧١٧ ٨٨٩٦٤٢٥٦ 
                        ) كيوان(شمالي  خ شهيد سرپرست ، غربي  القانيخ ط

 ٦آموزش وپرورش منطقه 

7 ٨٨٤٧٩١٩٣-٤ ٨٨٤٧٩٢١٢ ٨٨٤٧٩٢٣٠ 
          ،  كوچه شهيد حميدي، )خ دبستان (خ شهيد كابلي ، سيد خندان

 ٧آموزش وپرورش منطقه 

 ٨آموزش وپرورش منطقه  ، چهارراه خاقاني،  خ دماوند ٧٧٩٤٢٠٦٠ ٧٧٩٤٢٠٢٤ ٧٧٩٤٢٠٣٢ 8

9 ٦٦٠٠٤١٣٦-٧ ٦٦٠٤٠٦٨٤ ٦٦٠٤٠٦٤٤ 
 ، خيابان سبزه زار،  خ نجارزادگان ، نرسيده به ميدان آزادي،  خ آزادي

 ٩آموزش وپرورش منطقه 

10 ٥٥١٤٩٧١٢-٤ ٥٥١٤٩٧٢٩ ٥٥١٤٩٦٢٢ 
        ، خ شهيد عرب  ميدان بريانك،  ار بريانكبلو،  بزرگراه نواب صفوي

 ١٠آموزش وپرورش منطقه

11 ٦٦٤١٩٢٤٣ ٦٦٤٠٥٠١٥ -- 
  خ شهيد صنيعي پور خ معتمدي  ، نرسيده به ميدان منيريه،  )عج( خ وليعصر

 ١١آموزش وپرورش منطقه 

 ١٢آموزش وپرورش منطقه  ، اول خ شهيد همايون ناطقي،  ءميدان شهدا ٧٧٥٣٤٠٧٦-٨ ٧٧٥٣١٠٨٢ ٧٧٥٣٧٧١١ 12

13 ٧٧٤٧٦٠٠٦-٨ ٧٧٤١٨٨٩١ ٧٧٤٧٤٠٧٢ 
  روبروي اداره برق،  متري نيروي هوايي ٣٠انتهاي خ  ايستگاه پل ، خ دماوند

 ١٣آموزش وپرورش منطقه 

14 ٣٣٣٣١٠٦١-٤ ٣٣٧٨٦١٦٢ ٣٣٣٤٢٤٤٤ 
جنب  ، چهارصد دستگاه بعد از تقاطع امام علي سمت راست ميدان، پيروزي

 ١٤آموزش وپرورش منطقه بن سينا كتابخانه ا

15 ٣٣٧٠٥١٧١ ٣٣٠١٦٦٦٧ ٣٣٠٠٦٧٦١ 
                             ايستگاه امير سليماني،  خاوران خيابان،  ميدان خراسان

 ١٥آموزش وپرورش منطقه 

16 ٥٥٥٣٨٢١٩ ٥٥٥١٦٦٥٥ ٥٥٥٣٨٢٤٣ 
يادي سه راه اتكا ، خ شهيد ص،  پايين تر از ميدان بهشت  خ شهيد رجايي

 ١٦آموزش وپرورش منطقه  ، ميدان باربري 

17 ٥٥٧٢٤٧٦ ٥٥٧٧٤٨٤٣ ٥٥٧٠٠٠٠٢ 
                         شهيد شيدايي خيابان،نرسيده به دوراهي قپان ،  قزوين خيابان

 ١٧پرورش منطقه  آموزش و

18 ٦٦٢٢٢٢١٥-١٧ ٦٦٢٢٧٠٠٠ ٦٦٢١٤٤٨٨ 
                             راه فالحروبروي سه ،  بعد از چهارراه يافت آباد ،  آذري

 ١٨آموزش وپرورش منطقه 

 ١٩آموزش وپرورش منطقه ،  ابتداي خ بهمنيار،  ته خط،  نازي آباد ٥٥٠٠٣١٦٠-٥ ٥٥٠٣٦٥٦٥ ٥٥٠٢٤٩٠٨ 19
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