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

 گلستان اداره کل آموزش و پرورش استان

 

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

 آزادشهر 1

 ریال 250000هر واحد به ازای  4150088822003 خیابان شهید رجایی روبروی فرمانداری 01735721909 شهیدبهشتی

خیابان شهیدبهشتی جنب اداره آموزش و  35721737 تربیت

 پرورش 

 ریال 250000به ازای هر واحد  4150088826006

 آق قال 2

اق قال، جنب پارک زمین شهری. مدرسه  01734522289 عصمت دخترانه

 معراج

 ریال 250000به ازای هر واحد  4150165019001

کل آباد ، دبیرستان مختومقلی آق قال محله  01734528388 پسرانهخلیج فارس 

 فراغی ، مدرسه بزرگساالن خلیج فارس. 

 ریال 250000به ازای هر واحد  4150096278004

 بندر ترکمن 3

 ریال 250000هر واحد  4150157147006 مدرسه بزرگساالن الزهرا–خیابان امیرکبیر 34424677 بزرگساالن الزهرا

 -مدرسه مرحوم عابدی کر -بلوارپاسداران 34433744 بزرگساالن باهنر

 بزرگساالن باهنر

 ریال 250000هر واحد  4150135375003

 بندر گز 4
ایثارگران معراج)پسرانه 

 و دخترانه(

آموزش -53خ انقالب -خ امام خمینی)ره( 34367971

 و پرورش سابق

 ریال 250000هر واحد  4150058187001-4150058194001

 رامیان 5
 303127578114015902761024000246 جنب اداره پست-رامیان 01735881130 داوطلب آزاد

 

 هزار ریال 250احدی و

6 
علی آباد 

 کتول

علی آباد چهارراه قصر خیابان کارخانه پنبه  01734238243 آمنه

 مدرسه آمنه

 000/170هر واحد   4150096270009

داوطلب آزاد شاخه 

 نظری 

 000/170هر واحد   4150096088003 جنب استخر الغدیر 46علی آبادپاسدران  01734238144

 کردکوی 7

آموزشگاه –خیابان شهید بهشتی  -کردکوی 34343922 شهید باهنر  دخترانه

 شهید باهنر 

 ریال 250000به ازای هر واحد  4150104216001

خیابان  شهید بهشتی –انقالب میدان -کردکوی 34323979 شهید باهنر  پسرانه

 آموزشگاه شهید باهنر–روبروی نیروی انتظامی 

 ریال 250000به ازای هر واحد  4150098832001



 کالله 8
 ریال 200000به ازای هر واحد  580100004078030103925315 کالله جنب اداره شهرستان کالله 01735421040 داوطلب آزاد

 گالیکش 9

 ریال 210000هر واحد  04078030103925315 شهریور 17انتهای خیابان  35837803 طباطبائی)دخترانه(عالمه 

 ریال 210000هر واحد  04078030103925315 خیابان میرزا کوچک خان 35837403 امام صادق)ع(

 گرگان 10

 امتحانات متفرقه پسر

28280503  

32145503-

017 

دبیرستان  –کوی سجادیه  –جرجان  –گرگان 

 شهید بهشتی 

 هردرس  4150104052001

 ریال   000/250

 داوطلب آزاد دختر

96095715 

3235831-017 

32224211-017 

روبروی فرمانداری  –آذر  5خیابان  -گرگان

دبیرستان بزرگساالن انقالب  –کوی تختی  –

 اسالمی 

 هردرس  4150103325001

 ریال   000/250

 گمیشان 11
جنب مدیریت  –گمیش تپه خ شهید مرگنی 01734464483 داوطلب آزاد

 آموزش و پرورش گمیشان

 ریال 250،000 344127578114015902749024000252

 گنبد کاووس 12

بزرگساالن حضرت 

 زینب)س(

 ریال 250000واحد به ازای هر  4150095195007 3فاز -گنبد کاووس شهرک فرهنگیان 01733556491

بزرگساالن امام 

 صادق)ع(

گنبد کاووس خیابان دانش جنوبی بعد  01733286075

 ازچهار راه اول  حسینیه اردهائیها

 ریال 250000به ازای هر واحد  415009699001

 مراوه تپه 13
مراوه تپه،جنب  مدیریت آموزش و پرورش  01735451917 مدرسه بزرگساالن مختلط

 مراوه تپهشهرستان 

 ریال 250.000به ازای هر واحد  301127578114015902765024000254

 مینودشت 14

مینودشت خیابان شهید بشترخیابان شهید بتو  35222542 خاتم االنبیاء

 غربی

 ریال 250000به ازای هر واحد  4150101589009

مینودشت خیابان شهید سلیمانی )پاسداران(  35225122 حکمت

 اداره پست روبه روی

 ریال 250000به ازای هر واحد  4150101594002

 


