
هزینه ثبت نام هر ماده درسیشماره حساب دولتیآدرس مدرسهتلفن مدرسهنام مدرسهنام منطقهردیف

4150070053007250000اداره آموزش و پرورش شهرستان هوراند- شهرستان هوراند4144262112داوطلب آزاد پسرانه متوسطه دومهوراند1

4150070053007250000اداره آموزش و پرورش شهرستان هوراند- شهرستان هوراند4144262112داوطلب آزاد دخترانه متوسطه دومهوراند2

21731205650055000000ترکمانچای خ دانشسرا اداره آموزش وپرورش  52420250داوطلب آزاد پسرانهترکمانچای 3

21731205650055000000ترکمانچای خ دانشسرا اداره آموزش وپرورش  52420250داوطلب آزاددخترانه ترکمانچای 4

4150021900005240000کلیبر خیابان دانشسرا پایین تر از اداره فنی و حرفه ای شهرستان کلیبر4144443948ولیعصرکلیبر5

4150021888004240000کلیبر خیابان مخابرات روبروی مدرسه یوم اهلل4144440498پروین اعتصامیکلیبر6

4150020971006550000ایستگاه الله زار- تبریز خیابان طالقانی135548005امیر خیزی تبریز3ناحیه7

4150002588008550000تبریزخیابان شریعتی جنوبی کوچه مهران35552722امام خمینی تبریز3ناحیه8

4150112732007250000دبیرستان شبانه روزی بنیاد علمی قلم چی- شهرستان خدآفرین 44662171بنیاد علمی قلم چیخداآفرین9

4150117643002250000دبیرستان شهید چمران- شهرستان خدآفرین 44662199شهید چمرانخداآفرین10

4054031203565060160000منطقه کاغذکنان اداره آموزش و پرورش منطقه کاغذکنان52322254-041داوطلبین آزاد نظریکاغذکنان11

4054031203565060160000منطقه کاغذکنان اداره آموزش و پرورش منطقه کاغذکنان52322254-041داوطلبین آزاد متوسطه دوم نظریکاغذکنان12

4150001118006600000ایلخچی خیابان عالمه33412662عالمه طباطباییایلخچی13

4150001119004600000ایلخچی خیابان امام خمینی خیابان جامی33414935سالکایلخچی14

4150173982006400000کوچه شهیدان جروقی- پشت حوزه علمیه- میانه52241052خوارزمیمیانه15

4150179153003400000مدرسه شهید مددی- جنب خانه معلم-میانه52203871شهید مددیمیانه16

4150002780008550000جاده پادگان مدرسه متوسطه مقدس37625009(پسر)داوطلب آزادعجب شیر17

4150001870007550000بلوار شهدا خیابان عصمتیه مدرسه عصمتیه37631272(دختر)داوطلب آزادعجب شیر18

4150166042007600000پشت سیلو- کوچه باغ - تبریز 34436973(داوطلبین متفرقه  )خوارزمی  تبریز2ناحیه 19

4150166333009600000خ شهید خرسندی- روبروی پارک بانوان - خ بهار - تبریز 32800340(داوطلبین متفرقه  )شهید زمردی  تبریز2ناحیه 20

4150020700000400000دبیرستان شبانه روزی المهدی ترک-جاده روستای چرور-شهر ترک52372707المهدی ترک کندوان21

4150020703005400000(س)دبیرستان شبانه روزی  زینب کبری-جنب مسجد سنگی ترک-شهرترک52372214(س)زینب کبریکندوان22

4150021278003600000روبروی پارک شیخ ساالر- خسروشاه 32444602شهید محالتی خسروشاه23

4150021679002600000جنب استخر اجاللی - خسروشاه 32441671حاج اکبر شعوریخسروشاه24

415016471008200000دبیرستان محدثه-کوی فرهنگ -خیابان فردوسی-گوگان34529911داوطلبان آزاد نظری دخترانهگوگان25

415016471008200000دبیرستان محدثه-کوی فرهنگ -خیابان فردوسی-گوگان34529911داوطلبان آزاد نظری پسرانهگوگان26

باسمه تعالی

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

اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی



4054031203565066420000خ مطهری شمالی دبستان ارم443223878یاس نبوی سراب27

4054031203565066420000دبیرستان ایثارگران-جنب مسجد شاهزاده قاسم-کوچه شاهزاده قاسم- خ قدس-سراب44143226082داوطلب آزادفتحسراب28

4150001172004500,000خیابان مطهری 4143333060شهید رجاییبستان آباد29

4150001421001500,000خیابان فرهنگ4143334009زینبیهبستان آباد30

4150165532007600000مدرسه  آیت اله کاشانی. 4خیابان دارایی 32360104داوطلبین آزاد امام رضاتبریز315

4150165928002600000مدرسه شهید اکرامی. روبروی بهداشت. منبع آب32367939داوطلبین آزاد امام رضاتبریز325

14150020289007500,000دبیرستان بزرگساالن مطهری - جنب سالن ورزشی علوی - خیابان فرهنگ - بناب 37738327-041پسرانه- داوطلبین متفرقه متوسطه دوم نظری بناب33

14150001830009500,000دبیرستان بزرگساالن اسما - خیابان عسگر آباد - بناب 37724592-041دخترانه- داوطلبین متفرقه متوسطه دوم نظری بناب34

4150101087009400000دبیرستان دخترانه الزهرای خواجه-خواجه 43452715الزهرای خواجهخواجه35

4150100752004400000دبیرستان شهید باهنر خواجه-خواجه 4345شهید باهنرخواجه36

4450021531006500,000مدرسه سید الشهدا. کوی گنجینه کتاب. خیابان امام.هشترود ۴۱۵۲۶۲۰۴۹۷ایثارگران سید الشهداهشترود37

4150126669005500,000مدرسه بزرگساالن زینبیه. خیابان شهرک فرهتگیان. خیابان امام. هشترود۴۱۵۲۶۲۴۵۸۱زینبیههشترود38

4150166205009500,000جنب مرکز بهداشت- کوی طالقانی - خیابان معلم  شمالی-میدان دروازه-مراغه37246112شهید باکریمراغه39

4150004226004500,000بعد از ظهر دبیرستان سینا-ده متری بدیع- مراغه37248249پروین اعتصامیمراغه40

4054031203565060500,000اداره آموزش و پرورش تیکمه داش- تیکمه داش4143362845داوطلب آزادتیکمه داش41

۲4150020723004400000هریس خیابان امام جنب  مرکز درمانی شماره 4143433407شهید مدنیهریس42

4150020961001400000هریس خیابان انقالب روبروی نیروی انتظامی4143435592زهرا مردانی آذریهریس43

4150000891005480000خیابان شیخ شهاب الدین،روبروی مدیریت آموزش وپرورش44222232شهید نواب صفویاهر44

4150166342005480000خیابان رسالت،سه راه دانشسرا،خیابان شهید عزتی،جنب هنرستان امیرکبیر44333100بعثتاهر45

4054031203565066650000(دخترانه)خیابان ولی عصر دبیرستان مهر تسوج 42573205دبیرستان مهرتسوج46

4054031203565066650000خیابان امام دبیرستان پسرانه شهداء تسوج42572415دبیرستان شهداء تسوجتسوج47

4150161475000600000جنب ساختمان پزشکان- روبروی بیمارستان - خیابان امام خمینی - اسکو 33237140دخترانه الزهرااسکو48

4150162018006600000روبروی آموزشگاه رانندگی عظیمی- پاستور - خیابان شریعتی - اسکو 33222197پسرانه دکتر شریعتیاسکو49

4150002544007450000اول خیابان  شهید غفاری  -(ره)خیابان امام خمینی - آذرشهر 34222098حجابآذرشهر50

4150002570008450000نرسیده به خیابان رضوان  وآتش نشانی -آخر کوی پیرلر - آذرشهر 34222783شهید رجاییآذرشهر51

4150020862009400000دبیرستان شهید رجایی مهربان - مهربان  43123341شهید رجاییمهربان52

4150020862007400000دبیرستان  الزهرا مهربان - مهربان  43122645الزهرامهربان53

4150166067007250000روستای حسرتان-بخش گرمادوز-شهرستان خداآفرین 14144664552داوطلبان متوسطه دوم عشایر54

4150021825002250000روستای جعفر قلی اوشاقی-بخش گرمادوز-شهرستان خداآفرین 14144634665داوطلبین متوسطه دوم عشایر55

4150099461005.00300000خاروانا خیابان معلم  مدرسه شهید قلیزاده4144522061داوطلبین آزاد متوسطه نظری پسرانهخاروانا56

4150099292001.00300000خاروانا خیابان امام خمینی  مدرسه کوثر4144522062داوطلبین آزاد متوسطه نظری دخترانهخاروانا57

4150194376004600000ایستگاه گلدشت - زعغرانیه باالتراز ایستگاه مسجد 33824717حضرت ابوالفضل  تبریز 4ناحیه 58



4150002730005600000خیابان ماراالن چهار راه فدک خیابان شهید اشرفی دبیرستان شهید رحیمی وند 33250686شهید رحیمی وند  تبریز 4ناحیه 59

4150166150008300000دبیرستان بزرگساالن پسرانه فردوسی - بلوار بعثت - هادیشهر 4142045196بزرگساالن فردوسیجلفا60

4150024656006300000دبیرستان بزرگساالن دخترانه زینبیه - خیبان نبوت - هادیشهر 4142046248بزرگساالن زینبیه جلفا61

4150165643002200000جنب مرکز سالمت ورزقان-ورزقان خیابان امام4144553868داوطلب آزاد پسرورزقان62

4150022736001200000ورزقان خیابان معلم جنب آموزش و پرورش4144552008داوطلب آزاد دخترورزقان63

4150021641003550/000صوفیان دبیرستان ابراهیمی دریانی42522535ابراهیمی دریانیصوفیان64

4150021644008550/000صوفیان دبیرستان شهدا42524168شهداصوفیان65

04150166194009600000بازارچه رفاه - 9میثاق  - 4شهرک باغمیشه شیت - تبریز 36670278داوطلبان آزاد پسر (ص)رسول اکرمناحیه یک تبریز66

04150166508001600000کوچه شهیدان هاتف- خیابان شهید غالمی - خیابان امام - تبریز 33363931امامت   داوطلبان آزاد دخترناحیه یک تبریز67

4150023176002350000قره آغاج خیابان دانش روبروی شرینی تشریفات4152723511فاطمیهچاراویماق68

4150023088000350000 بهمن دبیرستان شهید علی آبادی22قره آغاج بلوار 4152722321شهید علی آبادیچاراویماق69

4150166019000300000خیابان شهید رجایی شیفت بعدا زظهر دبیرستان یکتایی4142250895بزرگساالن  پروین اعتصامی دخترانهمرند70

4150165602006300000خیابان شهید رنجبری  تقاطع خیابان شهدا4142264486بزرگساالن شهید سیدزاده پسرانهمرند71

4150001062007400000جنب اداره اموزش و پرورش- خ دانش - خیابان معلم- شهرستان ملکان- ش -آ37825585(1)زینبملکان72

4150002702008400000نرسیده به میدان ستارخان- خ امام صادق - خیابان امام- شهرستان ملکان- ش -آ37824797(ع)امام حسینملکان73

4150076272008500000خیابان شهید مطهری دبیرستان شبانه روزی فاطمه الزهرا - نظرکهریزی 4152662528فاطمه الزهرا نظرکهریزی 74

41500028110071000000دبیرستان برهان الدین- خیابان شهید مطهری - شبستر42422580برهان الدین شبسترشبستر75

41500029170091000000باالتر از جهاد کشاورزی - خیابانگلشن راز - شبستر 42422151گلشن راز شبسترشبستر76


