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 باسمه تعالی 

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

 کهگیلویه و بویراحمد اداره کل آموزش و پرورش استان 

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

 دکتر حسابی  بویراحمد  1
 

07433338011 
 4150072107008 2خیابان معلم روبروی معلم 

به ازای هر درس 

 تومان30000

 حضرت مریم  بویراحمد  2
 

07433334990 
 4150070136005 روبروی بیمارستان شهید بهشتی  جنب شرکت تعاونی فرهنگیان 

به ازای هر درس 

 تومان30000

 دبیرستان رازی گچساران 3
 

07433223709 
 4150061072003 خیابان تختی تایم مخالف مدرسه والیت 

به ازای هر درس 

 تومان30000

 شهید چمران  گچساران 4

 

07432223709 

 

 4150060999005 جاده آبگرمو دبیرستان شهید چمران 
به ازای هر درس 

 تومان30000

 صدیقه کبری  گچساران 5
 

07432223149 
 415006277002 خیابان تختی تایم مخالف مدرسه پروین 

به ازای هر درس 

 تومان30000

 عترت  گچساران 6
 

07432225572 
 4150061113007 تایم مخالف مدرسه معلم –چهارراه مطهری  

به ازای هر درس 

 تومان30000

 بزرگساالن عالمه امینی  کهگیلویه  7
 

07432267053 
 415006299004 پشت  رواق مدرسه امام رضا قدیم –دهدشت 

به ازای هر درس 

 تومان30000

 داوطلبان آزاد حضرت معصومه  کهگیلویه  8
 

07432263957 
 4150062224001 دهدشت خیابان شهید پارسی روبروی اداره پست

به ازای هر درس 

 تومان30000

 بزرگساالن دخترانه  چاروسا 9

 

07429323310 

 

 0107605836007 قلعه رئیسی دبیرستان پروین -چاروسا
به ازای هر درس 

 تومان30000



2 
 

 داوطلبان آزاد پسرانه  دنا 10
 

09141456531 
 4150109541008 آموزش و پرورش دنا 

با ازای هر درس 

 تومان30000

 داوطلبان آزاد دخترانه دنا 11
 

09141456531 
 4150109541008 آموزش و پرورش دنا 

به ازای هر درس 

 تومان30000

 دخترانه فاطمه زهرا  عشایر  12
 

07433333975 
 415015357005 سرآبتاوه -یاسوج 

به ازای هر درس 

 تومان30000

 بزرگساالن اندیشه  بهمئی  13
 

07432822009 
 4150070014007 لیکک روبروی دادگستری خیابان شهید قاسم سلیمانی –بهمئی 

به ازای هر درس 

 تومان30000

 بزرگساالن فاطمه زهرا  بهمئی  14
 

07432824885 
 4150073937002 میدان مرکز دبیرستان هاجر –لیکک  –بهمئی 

به ازای هر درس 

 تومان30000

 بزرگساالن الزهرا  چرام  15

 

09171400031 

 

 4150119431004 خیابان میثم –چرام 
به ازای هر درس 

 تومان30000

 عالمه اقبال الهوری  چرام  16
 

09173424392 
 4150119418002 خیابان سعدی -چرام

به ازای هر درس 

 تومان30000

 4150063102002 واحد امتحانات –اداره آموزش و پرورش –مارگون  07433282430 پسرانه بزرگساالن مارگون  مارگون  17
به ازای هر درس 

 تومان30000

 دخترانه بزرگساالن مارگون  مارگون  18
 

0743282430 
 4150063102002 واحد امتحانات –اداره آموزش و پرورش –مارگون 

به ازای هر درس 

 تومان30000

 بزرگساالن پسرانه شهید مطهری  باشت  19
 

07432622786 

جاده کمربندی مدرسه نمونه شهید  –باالتر از جهاد کشاورزی –باشت 

 بهشتی
4150047839001 

به ازای هر درس 

 تومان30000

 بزرگساالن دخترانه هاجر  باشت  20
 

07432622682 

طبقه باالی دبیرستان  -جنب بخشداری مرکزی–خیابان اصلی –باشت 

 س نرج
4150047780008 

به ازای هر درس 

 تومان30000

                                                                                                


