
 باسمه تعالی

 اداره کل آموزش و پرورش استان یزد

 اداره ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش

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

 آدرس مدرسه شماره تلفن مدرسه نام مدرسه منطقه ردیف
 جنسیت

 دخترانه پسرانه

 1ناحیه   یزد 1
  x )صاحب الزمان عج( 44کوچه  –خیابان انقالب  35257371 -35253071 بزرگساالن ابوریحان

 x  )شهید محتشمی( 14کوچه  –متری امام شهر  52 35233697-35253697 بزرگساالن حکمت

 2یزد  ناحیه  2
  x )ع(روبروی پاساژ حضرت سیدالشهداء –ابتدای خیابان کاشانی  –میدان مارکار  36232346 علی دیهیمی

 x  جنب کالنتری –خیابان مهدی عج  36305003 فروردین 12

 اشکذر 3
  x خیابان فرش کبیر –بلوار صاحب الزمان عج  –مجومرد  –اشکذر  32723236 دبیرستان ساالر شهیدان

 x  تربیتی خاتم االنبیاء ص جنب کانون فرهنگی–خیابان امام )ره(–اشکذر 32722355  دبیرستان عترت

 اردکان 4
  x یبوستان دیشه ابانیخ یانتها -یاهلل خامنه ا تیبلوار آ -اردکان  32222130 شهید باهنر

 x  جیبس دانیم - یاهلل طالقان تیآ ابانیخ -اردکان   32235554 دبیرستان خلیج فارس

 میبد 5
  x کوچه قبل از تامین اجتماعی -خیابان امام  -میبد  32346681  آموزشگاه مولوی

 x  کوچه جنب عطاری مدیر -خیابان طالقانی  -مهرجرد  -میبد  32323338   آموزشگاه قدس

6 
 بافق

 

  x یمحمدتق خیش رستاندبی – 23 فرعی – هیمهد ابانیخ -بافق  32426969 یآزاد

 x  2 گلستان کوچه –بعثت  ابانخی – مناجات شهرک –بافق   32437008-   32436700 صدرا یعلوم و معارف اسالم رستانیدب

 x x اداره آموزش و پرورش-بهاباد 32473030 داوطلبان آزاد بهاباد 7

 x x نایابن س شگاهیجنب آزما -ی ساحل ابانیخ - تفت  32622320 بزرگساالن کوثر تفت 8

 x x جنب اداره آموزش و پرورش –نیر  32653559  شهید حاجی حکیمی نیر 9

 ابرکوه 10
 x  سابق عصمت رستانیدب -ابوذر ابانیخ -ابرکوه  32823792 بزرگساالن آمنه

  x سابق یدادگستر ابانیخ -ابرکوه  32824203 روح اهلل ثارگرانیا زرگساالنی

 مهریز 11
  x جیاستهر -مهریز  32521670 (لیه السالم)ع باقر امام محمد

 x  بیدخترانه شک رستانیدب- نیدهم فرورد ابانیخ - بادآبغداد -مهریز 32539500 عفت شبانه

 خاتم 12
 x  یطالقان ابانیخ -خاتم  32571554 یانقالب اسالم

  x ییابو دیبلوار شه -خاتم  32572995 یاهلل طالقان تیآ

 زارچ 13
  x شهدا دانیم  - زارچ 35275504 یاهلل خامنه ا تیبزرگساالن آ

 x  )ره( امام ابانیخ -زارچ  31140321 آموزش و پرورش اداره

 مروست 14
  x بلوار شهدا –میدان شهدا  –مروست  32582002   آموزشگاه دکتر علیم

 x  داشه بلوار  –شهدا  دانیم - مروست 32582002 )س(آموزشگاه فاطمه الزهرا 

 .می باشد انتخابی  ریال به ازاء هر درس 500000و مبلغ ریال  1000000مبلغ هزینه ثابت به هزینه ثبت نام برای همه مدارس یکسان بوده و شامل 


