
شماره تماسآدرسنوع مدرسهنام مدرسه

احسان

اسراء

اطهر

(س )الزهرا

الهام شریعت

ام البنین

(ع )امام جعفرصادق 

(ع )امام حسن 

امام حسن عسگری

امام سجاد

(ع )امام علی 

۳۵۰۴۷۷۵

این شماره اشتباه است و مدرسه شماره ای را اعالم 

نکرده است

اندرزگو

آتیه

آدینه

آفاق

آفرینش نو

آوای الهام

آیت اله طالقانی

بعثت

بیستم فروردین

۴۶۶۵۰۳۲۳۴ فردیس خیاباندولتی_عادی 

۳۴۰۲۰۲۵حسین آبادمهرشهردولتی_عادی 

۴۵۷۲۸۹۰شاهین ویالخیابان دهم غربیغیردولتی

۲۷۰۰۳۷۵خیابان ذوب آهندولتی_عادی 

۴۶۰۷۶۰۰چهل و پنج متری گلشهردولتی_عادی 

۴۵۶۵۴۴۰حصارک خیابان فروردیندولتی_عادی 

۲۳۰۱۹۵۸کالک باالدولتی_عادی 

۲۸۰۱۴۶۷مصباح خیابان فردوسیدولتی_عادی 

(ع ) امیرالمومنین

مهرشهر۴فازدولتی_عادی 

۴۶۵۸۹۵۷حصارک میدان دانشگاهدولتی_عادی 

۴۵۶۴۰۷۳بهمن۲۲ بنیادخیاباندولتی_عادی 

۴۳۹۰۲۵۴باغستان روستای آتشگاهغیردولتی

۳۴۰۲۹۸۹مهرشهربلوارشهرداریغیردولتی

۳۵۲۸۰۵۰مهرشهربلوارگلهادولتی_عادی 

۲۳۴۰۸۶۵۲ مهرشهر فازغیردولتی

۴۵۶۵۶۹۹شاهین ویال خیابان پنجمغیردولتی

غیردولتی
خ حسینی پ -جنب برج میالد-آزادگان

32
3259867

۳۴۰۴۰۵۰مهرشهر بلوار شهرداریغیردولتی

۶۵۹۱۰۷۱مالرد شهرک حضرت ابوالفضلدولتی_عادی 

۳۲۱۱۶۶۱کیانمهربلوارامیرکبیردولتی_عادی 

۴۵۵۳۸۶۵حصارک باالخیابان آقارضائیدولتی_عادی 



پروین اعتصامی

پیشتازان البرز

پیک انقالب

تربیت معلم

تزکیه

جهاد

حافظ

شهیدافضلی

حسنیه

حضرت رقیه

(س )حضرت معصومه 

حقایق

(دسما)دانشگاه آزاد

دکتراکبریه

راضیه

ربابه کتابی

رهنما

ریحانه النبی

زکریای رازی

زمردیان

زمزم

ساره

۶۵۹۱۰۷۱مالرد شهرک حضرت ابوالفضلدولتی_عادی 

۲۵۱۸۷۷۷عظیمیه خیابان مهرگانغیردولتی

۴۵۶۱۹۳۱حصارک باالجنب پل هواییدولتی_عادی 

۴۵۵۲۱۶۶حصارک خیابان انقالبدولتی_عادی 

۲۵۳۹۸۴۰عظیمیه گلستان هشتمغیردولتی

۲۸۰۹۲۲۲کوی بنفشه شرقیدولتی_عادی 

۴۴۲۴۶۵۸جواد آباددولتی_عادی 

۴۶۴۳۱۰۴گلشهر خیابان صفاریانغیردولتی

۴۸۰۱۱۷۷پیشاهنگی روبروی مسجددولتی_عادی 

۶۵۲۳۳۷۹جدید ۲۳ فردیس خیاباندولتی_عادی 

۴۶۰۵۸۵۹گلشهرخیابان اخترشرقیغیردولتی

۴۴۱۸۵۲۹دهقان ویال خیابان شقایقغیردولتی

دولتی_عادی 
بعداز پل فردیس ،ورودی شهرک 

4بنفشه ، خیابان الله غربی ، نبش الله 
32805959

۴۵۶۱۴۴۵متری گلشهر۴۵غیردولتی

۴۴۲۸۱۷۶دهقان ویالی اولدولتی_عادی 

۴۴۲۶۹۸۷جهانشهر بلوار ماهانغیردولتی

۴۵۵۰۲۲۰حصارک باالخیابان شهیدرجائیدولتی_عادی 

۳۵۰۷۸۹۳مهرویالبلوارانوشیروانغیردولتی

۶۸۰۰۳۲۲فردیس شهرک نازدولتی_عادی 

۶۵۰۲۵۰۵فردیس خیابان اولدولتی_عادی 

۲۵۰۶۶۰۴عظیمیه میدان طالقانیغیردولتی

۴۵۵۲۳۵۶حصارک باالخیابان محمدیدولتی_عادی 

۴۳۰۸۲۶۲شاهین ویالخیابانغیردولتی



سخن

سیدالشهدا

شفا

شکوفه های انقالب

شهدای شهرداری

شهید چمران

شهید حسن کشاوری

شهید خالداسالمبولی

شهید فتوتی

شهید قندی

شهید موسوی

شهید ناصربخت

شهید ناصرترکان

شهیدمفتح

شیخ فضل اله نوری

صدف

صدیقه الزهرا

صدیقه طاهره

طلوع دانش

طه

عترت

عرفان

(س )فاطمه الزهرا

فتح المبین

۶۵۰۴۹۷۷فردیس فلکه پنجمدولتی_عادی 

۴۵۶۷۸۸۵شاهین ویالخیابان هشتم غربیغیردولتی

۴۳۰۸۲۶۲شاهین ویالخیابانغیردولتی

۳۴۰۵۹۸۳مهرشهربلوار شهرداریغیردولتی

۳۳۰۴۹۹۹بلوار ارمدولتی_عادی 

۴۴۲۱۵۰۱جهانشهرخیابان کسریدولتی_عادی 

۲۳۱۰۰۷۲کالک نو خلج آباددولتی_عادی 

۲۸۰۹۴۴۶متری۱۶ اکبرآباد خیاباندولتی_عادی 

۲۸۰۸۹۴۰خیابان صدوقیدولتی_عادی 

۲۸۰۸۰۳۱جاده مالرددولتی_عادی 

۳۵۰۵۰۱۹مهرشهرخیابان۴فازدولتی_عادی 

۳۴۰۳۷۷۷مهرشهرگلستان یکدولتی_عادی 

۴۵۶۹۴۲۷حصارک پایین خیابان فروردیندولتی_عادی 

۴۶۶۱۴۱۴حصارک پائین خیابان فروردیندولتی_عادی 

۴۳۰۳۷۰۰شاهین ویالخیابان سیزدهمدولتی_عادی 

۳۵۰۲۶۶۲مهرویالخیابان انوشیرواندولتی_عادی 

۶۵۳۴۴۷۰فردیس فلکه پنجمدولتی_عادی 

۳۲۰۰۰۴۸مهرشهر انتهای بلوار ارمغیردولتی

۴۴۲۷۵۹۳جهانشهر خیابان فرمانداریغیردولتی

۶۵۵۴۲۲۰فردیس کانال غربیدولتی_عادی 

۶۵۰۳۳۵۲غربی ۴ فردیس خیاباندولتی_عادی 

۳۴۰۲۰۶۰مهرشهربلواردانشدولتی_عادی 

۱۶۴۳۱۵۰۴۸ باغستان گلستانغیردولتی

۱۳۴۳۱۹۱۵۵ باغستان بوستاندولتی_عادی 

۴۵۵۰۲۴۰حصارک روبروی رازیدولتی_عادی 



فجرانقالب

فدک

فرزانه

فروغ

فریما

کوثروالیت

گلها

(متینی)مائده

متانت

مرات دانش

بهمن ۱۲ مرکز

مهد دانش

مهدیه

موفق

نرجس

نصر

نگین البرز

نوبهاران

نورالهدی

هاجر

هدایت

(ره )یادگارامام 

یاسین

۴۵۶۹۵۷۴متری گلشهربلوارهشیار۴۵غیردولتی

۴۶۴۴۰۱۰متری گلشهرخیابان۴۵غیردولتی

۳۳۰۲۶۶۶مهرشهرخیابان سوم آق تپهدولتی_عادی 

۴۶۶۱۵۱۵حصارک پایین خیابان انقالبدولتی_عادی 

۲۵۰۹۳۲۶متری کاج۴۵ عظیمیهغیردولتی

۲۷۰۵۷۴۴میدان معلم خیابان بزرگمهرغیردولتی

۱۲۴۳۱۶۰۸۹ باغستان گلستانغیردولتی

۶۵۱۶۲۸۱شرقی ۳۸ فردیس خیاباندولتی_عادی 

۲۸۲۰۱۵۵خیابان فردوسی ترک آباددولتی_عادی 

۳۲۰۰۳۵۲کیانمهرمیدان امامغیردولتی

۶۵۱۳۲۲۹فردیس فلکه سومدولتی_عادی 

۴۴۷۰۴۱۰جهانشهر خیابان فرمانداریغیردولتی

۲۵۰۶۷۵۹عظیمیه گلستان دهمدولتی_عادی 

۲۵۴۳۲۹۵عظیمیه خیابان میرزنده دلغیردولتی

۳۲۰۰۲۹۵شهرک کیانمهردولتی_عادی 

۲۸۰۸۴۷۱ساسانی خیابان نجاریاندولتی_عادی 

۴۴۱۷۹۴۷جهانشهر خیابان فرمانداریغیردولتی

۴۵۵۳۶۷۳چهل وپنج متری گلشهردولتی_عادی 

۳۵۰۱۹۳۸مهرویالخیابان بزرگمهرغربیغیردولتی

۴۴۲۹۰۷۷جهانشهرخیابان کسریدولتی_عادی 

۱۶۴۳۳۴۹۰۷ باغستان گلستانغیردولتی

۲۲۲۸۵۲۵خیابان کشاورزدولتی_عادی 

۶۴۵۵۱۰۲۰ شاهین ویالخیاباندولتی_عادی 


