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 پرورش  وزارت آموزش و

 پرورش شهر تهران  اداره كل آموزش و

  معاونت آموزش متوسطه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :داوطلب عزيز 

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

     ir.tehranedu.www        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

   

 دفترچه راهنما ي ثبت نام و شركت در آزمون  ورودي پايه هفتم

 دولتي  نمونه دبيرستانهاي

 دوره ي اول متوسطه  شهر تهران 

 96 -97سال تحصيلي 
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 ه نام خدا ب

 .تربيت بايد تربيت قرآني باشد

 )ره(امام خميني                            

 مقدمه

معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش  24/11/95-  207894/400و شيوه نامه دولتي  نمونهمدارس  يهدر اجراي اساسنام

 .گردد برگزار مي فترچهوفق مفاد اين د 96-97سال تحصيلي ول متوسطه براي  مدارس دوره ي اآزمون ورودي  ،وپرورش

ا اطالع كامل، نسـبت بـه   شود مطالب اين دفترچه را با دقت مطالعه كرده و ب گرامي توصيه مي به داوطلبان  

 .ثبت نام و شركت در آزمون اقدام نمايند

 ضوابط و شرايط ثبت نام داوطلبان در آزمون

 تابعيت جمهوري اسالمي ايران  .1

  95-96اشتغال به تحصيل در پايه ششم ابتدايي در سال تحصيلي  .2

ب درسـاير  خيلـي خـو   و در يك درس» خوب  «ا مقياسو يدر تمام دروس  »خيلي خوب «كسب مقياس .3

 .مي باشد  95-96س نوبت اول سال تحصيلي ودر

ثبت نام دبيرستان هاي متوسطه دوره اول نمونه دولتي صرفاً در محدوده منطقه محل تحصيل پايه ششم  .4

  . امكان پذير  مي باشد 

داراي دو  كـه  19 منطقـه و نمونه دولتي دبيرستان دودر هر جنسيت داراي كه  تهران 15  هطقصرفاً در من .5

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، هر اينترنتي  نام

به دليل عدم وجود مدرسه نمونه دولتي ميتوانند دبيرسـتان نمونـه دولتـي     3دانش آموزان پسر منطقه  .6

 .را انتخاب نمايند ) عليرضا افشار( 1نطقه م

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

خارج از و مدارس مركز امور بين اللمل  23/04/95-40222/340ثبت نام اتباع غير ايراني ، تابع بخشنامه   .7

  .مي باشد  كشور

     ، خارج از كشور با ارائه گواهي اشتغال به تحصيل و سـاير مـدارك مـورد نيـاز ،      ارس ايرانيدانش آموزان مد .8

 .توانند توسط وكيل خود در منطقه محل سكونت ثبت نام نمايندمي 

هزينه ثبـت نـام وشـركت در آزمـون      24/11/95-  207894/400به استناد دستورالعمل وزارتي ، به شماره  .9

 بايست مبلغ مـذكور   كه داوطلبان ميمي باشد  ريال  000/110مبلغ  وسطه دوره ي اولمدارس نمونه دولتي مت

را اينترنتـي   رمز ورود بـه سـامانه    و واريز   ir.tehranedu.www  به نشاني از طريق درگاه الكترونيكي را 

 .دريافت نمايند
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 برگزاري آزمونتاريخ كارت و  زمان توزيع،  مهلت ثبت نام

                  بـا مراجعـه بـه سـايت     1396 فـروردين  19  شـنبه    لغايـت   اسـفند  14شـنبه  ثبت نام داوطلبان آزمون، از  ـ1

 ir.tehranedu.www  انجام خواهد شد. 

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

                                                                                                                                          . اهتمام الزم را مبذول نمايند 

و  نسبت به اصالح با مراجعه به سايت ثبت نام   27/02/96لغايت  23/02/96يخ تاراز داوطلبان مي توانند   -2

 .اقدام نمايند خود احتمالي اطالعات ويرايش

ــه -3 ــي  كلي ــان م ــاريخ   ي داوطلب ــد از ت ــت  03/04/96توانن ــايت   08/04/96لغاي ــه س ــه ب ــا مراجع                         ب

 ir.tehranedu.www       نسبت به دريافت كارت ورود به جلسه و نشاني محـل برگـزاري آزمـون اقـدام

 .نمايند 

در  09/04/1396   جمعـه  صـبح روز  9سـاعت  رأس  نمونه دولتي دوره ي اول متوسطه مدارس 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 هشركت داوطلبان در جلس :1تذكر

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

 :مراحل ثبت نام 
 Chromeيا   refoxFiبا استفاده از مرورگرهاي   ir.tehranedu.www  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 درتصوير زمينه سفيد (آماده سازي تصوير عكس  دانش آموز  .3

 ت كدرهگيري درياف 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 

 - 01/96/ 19تا   14/12/95 آغاز ثبت نام اينترنتي 1

    - 27/02/96تا  23/02/96 ثبت ناماطالعات ويرايش  2

 - 08/04/96تا   03/04/96 دريافت كارت ورود به جلسه 3

 صبح 9س ساعت أر جمعه 09/04/96 برگزاري آزمون 4

  ir.tehranedu.www از طريق سايت  25/04/96 اعالم نتايج آزمون 5
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 االتؤسو ضريب  تعداد ،، مواد درسيمنابع آزمون

گويي به آنها، بـه شـرح    دولتي و مدت زمان پاسخ هنمون مدارسهفتم  ي هپاي ديوروسؤاالت آزمون و ضريب تعداد ، مواد درسي

 :باشد جدول ذيل مي

 منابع طرح سؤال زمان پاسخگويي ضريب تعداد سؤال درسي هماد رديف

 2 10 آموزش قرآن وهديه هاي آسماني  1

 دقيقه  100
 كتابهاي پايه ششم ابتدايي   

 95-96سال تحصيلي  

 2 20 )تهاي خواندن ونوشتن مهار(فارسي  2

 1 10  مطالعات اجتماعي 3

 2 20 علوم تجربي 4

 3 20 رياضيات 5

 - 80 جمع كل             

 

 .باشد مي )فقط با يك پاسخ صحيح(اي  رگزينهسؤاالت آزمون به شيوه چها .1

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

آن سـؤال غلـط محسـوب    پاسـخ  ، شدبااز يك پاسخ داده ، بيش به سؤاليداوطلبي در صورتي كه  :تذكر

 .براي سؤاالت بدون پاسخ، امتيازي در نظر گرفته نخواهد شد و ؛ شود مي

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

 .دنباش ميقادر به پاسخ گويي اهل تشيع و اهل تسنن داوطلبان 

 به جاي پاسخ بـه سـؤاالت درس قـرآن و   ) 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  7/34 ديني با كد

 .به انتخاب گزينه مربوطه دقت نمايند

                :متوسطه دوره ي اول مدارس ضوابط و شرايط پذيرش   

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

 پـذيرش   17/01/95-  3752/400بخشـنامه   و دستورالعمل اجرايي مـدارس نمونـه دولتـي    11بر اساس ماده   -2

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

آموزان با شرايط  دانش. ق داردآموزان شاهد تعل دولتي، به دانش هپذيرش مدارس نمونظرفيت از % 10حداكثر -3

 :نمايندتوانند از اين سهميه استفاده  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 6صد و آزادگان با بيش از در 49درصد تا  25فرزندان جانباز  ����  اولويت سوم) ج
 .اسارت ةماه سابق 6درصد و آزادگان با كمتر از  25فرزندان جانباز زير  ����اولويت چهارم ) د
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ـ داوطصـورت پذيرفتـه شـدن    شـاهد، در   ةنفع در سهميآموزان ذي مدارك دانشاصل  : 1تذكر   هنگـام   بل
در صـورت عـدم    .شـود  آموزان نگهداري مي دانش هددر پرون مدرسة محل قبولي دريافت وثبت نام در 

 .مدارك مذكور، قبولي وي كان لم يكن خواهد بود ي هاراي

نمايند، به شرطي در آزمون پذيرفته خواهند شـد كـه    آموزاني كه از سهمية شاهد استفاده مي دانش : 2 تذكر
مورد تقاضا را كسب كـرده  در واحد آموزشي  درصد نمرة تراز شدة آخرين فرد پذيرفته شده 07حداقل 

 .باشند

در آزمون ورودي وپذيرش يكي از آنـان ،  )همجنس يا غير همجنس (در صورت شركت دانش آموزان چندقلو -4
درصد نمره تراز شده آزمون آخرين فرد پذيرفته شـده مدرسـه    80قل هاي ديگر به شرط كسب حداقل 

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

 

 

                       :نمونه دولتيان در مدارس گشد اعالم نتيجه و ثبت نام پذيرفته

شهر از سوي اداره كل آموزش و پرورش  25/04/1395در تاريخ هر واحد آموزشي ، شدگان  اسامي پذيرفته -1

  . شود اعالم مي  ir.tehranedu.www از طريق سايت به نشاني  تهران

 هنمر ،هاي صحيح و غلط  شامل تعداد پاسخ اي ه، كارناماند نشدهداوطلباني كه در آزمون پذيرفته  هـ براي كلي2

 همدرسآخرين فرد پذيرفته شده در  تراز شده هآن داوطلب و نمر تراز شده هنمر ،درسي  ههر ماد هكتسبم

 .قرار خواهد گرفت      ir.tehranedu.www در سايت به نشاني  مورد تقاضاي او،

آزمون داشته ودانش آموزاني كه  منطقه برگزاريتصاص به قبولي در آزمون مدارس نمونه دولتي اخ : 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 خواهد  10حداكثر مدارس نمونه دولتي  اصليآخرين مهلت ثبت نام از پذيرفته شدگان  -3

 .بعد از موعد مقرر ثبت نام مجاز نمي باشد و   بود
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 موز                           مهر و امضاي مدير مدرسهآامضاي ولي دانش                         امضاي دانش آموز             .                     صحت مندرجات تقاضا نامه ثبت نام مورد تأييد مي باشد           

 

 دبيرستان هاي نمونه دولتي  پايه هفتم در آزمون ورودي )پيش نويس( برگ ثبت نام نمون

 1396-97سال تحصيلي  دوره اول متوسطه 

 محل الصاق عكس

 ***باشد  اد ناشي از اطالعات غلط در تكميل اين تقاضانامه، متوجه شخص داوطلب ميهرگونه اير*** 

 .............................................................................: ـ نام خانوادگي1
  محل درج حروف نام خانوادگي از راست به چپ با حروف بزرگ 

                   
 : .............................................................................مـ نا2
  محل درج حروف نام از راست به چپ با حروف بزرگ 

                
 ):كد ملي(ـ شماره شناسنامه 3
  از چپ به راست) كد ملي(محل درج شماره شناسنامه  

          
 

 :ـ تاريخ تولد4
 سال ماه روز

       

 :ـ جنسيت5
  پسر         دختر

 : .............................................................................ـ نام پدر5
  محل درج حروف نام از راست به چپ با حروف بزرگ 

               
 

 :ـ شماره شناسنامه پدر6
 محل درج شماره شناسنامه از چپ به راست

        
 

     روستايي             شهري :محل مدرسه ابتدايي فعلي ـ 7

  زرتشتي     كليمي    مسيحي    اسالم :ـ دين8
 :  هستم دوره اول متوسطه نمونه دولتيروستايي دبيرستان ـ متقاضي استفاده از سهميه 9

        اولويت دوم              اولويت اول

 :  هستممتوسطه  اولدوره نمونه دولتي ـ متقاضي استفاده از سهميه شاهد دبيرستان 10

  اولويت چهارم     اولويت سوم         اولويت دوم     اولويت اول

 :محل تحصيل واحد آموزشي ابتداييـ كد 11
 محل درج كد مدرسه راهنمايي محل تحصيل از چپ به راست

          
 

  :محل تحصيلواحد آموزشي ابتدايي  نام
.............................................................

 

 :ـ كد منطقه محل تحصيل12
  به راستاز چپ  محل درج كد منطقه

        

 

 ................................................................ :نام منطقه محل تحصيل

 : كد دبيرستان نمونه دولتي دوره اول متوسطه موردتقاضا -13
 متوسطه اولويت اول از چپ به راست اولمحل درج كد دبيرستان نمونه دولتي دوره 

         

 

 متوسطه اولويت دوم از چپ به راست اولكد دبيرستان نمونه دولتي دوره محل درج 

 

         

 ........................................ : اولويت اولمتوسطه  اول نام دبيرستان نمونه دولتي دوره  

 

 ........................................ : اولويت دوممتوسطه  اول نام دبيرستان نمونه دولتي دوره
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 96-97 سال تحصيلي  پذيرش مدارس نمونه دولتي دوره ي اول متوسطه شهر تهرانظرفيت مشخصات و  . 1جدول شماره 

 جنسيت نام مدرسه منطقه
ظرفيت 

 پذيرش
 نشاني شماره تلفن

 قيطريه بلوار صبا جنب ورزشگاه قيطريه 22693071 120 پسرانه  علي رضا افشار 1

 22716005 120 دخترانه عفاف 1
خيابان شهيد باهنر ميدان قدس نرسيده به سه راه ياسر 

 كوچه همايون فر

 فرحزاد سه راه ايثار خيابان شهيد فرحزادي  22342848-22342824 90 پسرانه دي 9 2

 سبحانيخيابان انتهاي خيابان سيزدهم انتهاي گيشا  88257723 120 دخترانه )س(كريمه اهل بيت 2

 22582030 90 دخترانه سهام خيام 3

اريه ، ابتداي خيابان               خيابان دولت ، ميدان اختي

 شهيد عابديني زاده

 77249433 90 پسرانه شهروز بهزادي 4

                 جنوبي عبادي خيابان ابتداي فرجام خيابان

 رحمتي شهيد كوچه

 77323756 90 دخترانه سعدي 4

انتهاي خيابان جشنواره                    فلكه دوم تهرانپارس 

 فرپناه  خ شهيد رحيميخ شهيد جع

 2و1بين بلوك  2اكباتان فاز  44652255 120 پسرانه )ره(امام خميني 5

 44435445 210 دخترانه دكتر ايوب آزاد 5
شاهين شمالي                 –باالتر از همت  –جنت آباد 

 جنب پل عابر پياده

 88992463 90 پسرانه آزادگان 6
حجت دوست        خ شهيد نادري كوچه-بلور كشاورز

 68پالك 

 ميدان فلسطين خ وصال شيرازي خ ايتاليا نبش خ نادري 88972040 120 دخترانه )س(حضرت نرجس 6

 77626250-77626251 90 پسرانه هويزهشهداي  7
عباس خيابان  شميران پيچ به نرسيده  - انقالب خيابان

 شريفاصفهاني ابتداي بن بست 

 77592434 90 هدختران )عج(ولي عصرحضرت  7
 شهيد خيابان - روشنايي ايستگاه  -نامجو خيابان

 عبدالهي

 77924494 90 پسرانه شهيد حسيني 8
 لويي حمزه كوچه دشت در تقاطع از بعد  شرقي گلبرگ

 ياسمن پارك جنب

 77841112 120 دخترانه جنت 8
نارمك،خ گلستان ، نرسيده به سه راه گلستان بين ميدان 

 خ صالحي 94و93

 66695688 90 پسرانه اسوه 9
متري  12خ دانشگاه هوايي جنوبي، جنوبي مهرآباد

 انصاري

 66003976 120 دخترانه كوثر 9
          غربي دستغيب خيابان معين استاد  انتهاي  آزادي

 )ره(خميني امام خيابان نبش

 66836585 120 پسرانه شهداي هفتم تير 10
 اشتر     مالك به رسيدهن مرتضوي از باالتر كارون خيابان

 176 پ

 پهلواني خيابان رنجبر خيابان جيحون خيابان انتهاي 55746677 90 دخترانه شهيد حمزه ربيعي 10

 66436156-66575052 90 پسرانه شهيد كدخدايي 11
 شهيد خيابان – غربي پاستور خيابان – پاستور ميدان

 آژيده
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 96-97مدارس نمونه دولتي دوره ي اول متوسطه شهر تهران سال تحصيلي ظرفيت پذيرش مشخصات و . 1جدول شماره    

 جنسيت نام مدرسه منطقه
ظرفيت 

 پذيرش
 نشاني شماره تلفن

 55410601 90 دخترانه شايسته 11
 باشگاه از بعد  كمالي خيابان لشكر چهارراه

 1 پالك غربي هفتم كوچه فرهنگيان

 33514020-33551496 90 پسرانه شهيد چيت چيان 12
)  دوالب دروازه(  شمس راه چهار ، شهريور 17 انبخيا

 15پ ، اكبري كوچه

 33517021 90 دخترانه شايستگان 12
كوچه             جنوبي شهريور 17  خراسان ميدان

 14شهيدكاظمي پ

 77469219-77162767 90 پسرانه شهيد دانشخواه 13
       خيابان نبش هوايي نيروي ششم پيروزي خيابان

 )40/6(شهيدميري

 77481095 90 دخترانه نرجس 13
 حبشي بالل خيابان خاقاني خيابان دماوند خيابان

 31 پالك  طاهرشرقي بابا خيابان

 المحمدي عبد خ صالحي خ گمنام پاسدار خ 33082926 120 پسرانه شهيد عاشوري 14

 33019644-33700504 120 دخترانه شهيد طهماسبي 14
           گيلكي محالتي اتوبان ورشهري 17 خيابان

 فكر عالي نبش جنوبي

 33434640 120 پسرانه )ره(امام خميني  15
 خ سازي موزائيك خ منصورايستگاه شهريور خ هفده

 فراهاني ورزشگاه جنب شهيداردستاني

 33723336 90 دخترانه شهيد همت 15
    خيابان انتهايي بقايي شهيد خيابان -جنوبي نبرد

 اجانلوجنوبيشهيدآق

 5خيابان قائم  كوچه  -Eبلوك  -والفجر 33825090 90 پسرانه )ع(امام حسن عسگري 15

 33704185 120 دخترانه شهيد بينايي 15
منصور                  راه شهريورچهار هفده خيابان

 زاده شهيدقلي كوچه -پشت كارخانه يخ

 55359610 120 پسرانه نور 16
 سميعي خ بعثت پارك ليشما ضلع بعثت اتوبان

 3 پ شهرستانهاي تهران پ.جنب آ

 55525500 90 دخترانه شايستگان 16
 وصال  شهرك – آباد ياغچي انتهاي – بهمنيار خ

 وصال جنب مخابرات ميدان

 55708353-55785533 120 پسرانه شهيد چمران 17
 خيابان انتهاي شيدايي شهيد خيابان-قزوين خيابان

 1 پ لقيقار ك قزويني عارف

 55738096-55146848 120 دخترانه متانت 17
      روزبهاني شهيد كوچه –امين الملك  قزوين خ

 31 پالك

 66242266-66240299 120 پسرانه توحيد 18
 ايستگاه  معلم فلكه از بعد آباد يافت راه چهار

 انقالب ع مجتم داخل مدرسه

 درختي خ – جنوبي حيدري – عجوليعصر شهرك 66227868-66304545 120 دخترانه آزادگان سديد 18

 55864400-55842828 90 پسرانه عبدالحسين زماني 19
                   2 پ يتياربخ امير خيابان  -  آباد عبدل

 ) سابق شمالي مطهري( 

19 
شهيد حسن تهراني 

 مقدم 
 55848884 90 پسرانه 

روبروي  –خيابان مطهري شمالي  -عبدل آباد

 ن شريعتيدبيرستا

 55531156-55037100 90 دخترانه )س(زينب كبري 19
 پارك جنب جنوبي ميثاق نو آباد  خاني  انتهاي

 شقايق
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 نگانه آموزش و پرورش شهر تهرا 19مناطق   كارشناسان اطالعات تماس با .  2جدول 

 

 مناطق
 تلفن

 كارشناسي متوسطه  

 دوره ي اول

 تلفن 

 كارشناسي 

 فنĤوري

 گانه 19شاني  ادارات آموزش وپرورش مناطق ن تلفن منطقه

1 22238631 22239613 8-22239600  
                          جنب آتش نشاني خ شهيد كبيري   ، اول دزاشيب ، ميدان قدس

 1اداره آموزش وپرورش منطقه 

2 88484935 88255638 3-88486570 
انتهاي خ ،  ان قميخ شهيد ناظري ، )گيشا ( ، اه جالل آل احمدبزرگر

 2آموزش وپرورش منطقه    سيزدهم

3 84821057 84821095 84821046 
                          جنب خانه معلم،  ميردامادبعد از ،  )عج(خ  ولي عصر

 3منطقه   آموزش وپرورش 

 4طقه آموزش وپرورش من،  شمالي نبش خ كرمان،  بزرگراه رسالت 22517043 22302820 22508886 4

5 44076051 44064093 8-44072006  
                                      ، 29پ ،  ، نبش ابراهيمي شمالي بلوار فردوس،  صادقيه

 5آموزش وپرورش منطقه 

6 88964256 88950717 88967588 
                        ) كيوان(شمالي  خ شهيد سرپرست ، غربي  القانيخ ط

 6رورش منطقه آموزش وپ

7 88479230 88479212 4-88479193 
          ،  كوچه شهيد حميدي، )خ دبستان (خ شهيد كابلي ، سيد خندان

 7آموزش وپرورش منطقه 

 8آموزش وپرورش منطقه  ، چهارراه خاقاني،  خ دماوند 77942060 77942024 77942032 8

9 66040644 66040684 7-66004136 
 ، خيابان سبزه زار،  خ نجارزادگان ، ده به ميدان آزادينرسي،  خ آزادي

 9آموزش وپرورش منطقه 

10 55149622 55149729 4-55149712 
       ، خ شهيد عرب  ميدان بريانك،  بلوار بريانك،  بزرگراه نواب صفوي

 10آموزش وپرورش منطقه

11 66405015 66419243 -- 
خ شهيد  خ معتمدي  ، يريهنرسيده به ميدان من،  )عج( خ وليعصر

 11آموزش وپرورش منطقه   صنيعي پور

12 77537711 77531082 8-77534076 
آموزش وپرورش منطقه  ، اول خ شهيد همايون ناطقي،  ءميدان شهدا

12 

13 77474072 77418891 8-77476006 
روبروي اداره ،  متري نيروي هوايي 30انتهاي خ  ايستگاه پل ، خ دماوند

  برق

 13آموزش وپرورش منطقه 

14 33342444 33786162 4-33331061 
 ، چهارصد دستگاه بعد از تقاطع امام علي سمت راست ميدان، پيروزي

 14آموزش وپرورش منطقه جنب كتابخانه ابن سينا 

15 33006761 33016667 33705171 
                             ايستگاه امير سليماني،  خاوران ، خيابان ميدان خراسان

 15آموزش وپرورش منطقه 

16 55538243 55516655 55538219 
سه راه اتكا ، خ شهيد ،  پايين تر از ميدان بهشت  خ شهيد رجايي

 16آموزش وپرورش منطقه  ، ميدان باربري صيادي 

17 55700002 55774843 5572476 
                         اييشهيد شيد ،نرسيده به دوراهي قپان ، خيابان قزوين خيابان

 17پرورش منطقه  آموزش و

18 66214488 66227000 17-66222215 
                              روبروي سه راه فالح،  بعد از چهارراه يافت آباد ،  آذري

 18آموزش وپرورش منطقه 
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