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 المپیاد( -ش و شکوفایی استعدادهای برتر) تیزهوشانتخصصی ترین مرکز سنج

  مؤسسه آموزشی فرهنگی  والهمؤسسه آموزشی فرهنگی  واله
  
  

  ، زمستان و بهار ( ، زمستان و بهار ( هاي پایيزهاي پایيز)ترم)ترم  13961396--9797سال تحصيلی سال تحصيلی نام نام ي ثبتي ثبتنامهنامهشيوهشيوه
  کنکور کنکور __  ۲۲و و   11متوسطهمتوسطه  __  دبستاندبستان  _ _   دبستاندبستانپيشپيش

  واله واله علمی علمی آزاد آزاد آموزشگاه آموزشگاه 

  
  

  

ززي دانش ،محترم  یاوليا  آموزان ع
 ؛ احترامبا سالم و 
شت ماه اردیبه  31 لغایت 1396مهرماه  15مورخه شنبه  روزاز ( ان و بهارهای پاییز، زمست)ترم 1396-97سال تحصیلی  های آموزشی درکالس

 .برگزار خواهد شدآموزشی  هفته 25 به مدت  1397

 : گرددمیسال تحصیلی جدید به شرح ذیل برگزار  برایهای واله  ی مجموعه آموزشگاهها الزم به ذکر است کالس
 

  برفیبرفیآدمآدمو و   ينيندلفدلفدر دو نوع در دو نوع   11الف( مقاطع دبستان و متوسطه الف( مقاطع دبستان و متوسطه 

  )در سطح آمادگی برای آزمون ورودی تیزهوشان و دیگر مدارس برتر( های آموزشی دلفین:کالس

 فراتر ( %20) در سطح کتاب درسی مدارس +  های آموزشی آدم برفی:کالس

 

  ۲۲متوسطه متوسطه مقطع مقطع ب ( ب ( 

 هاهای آموزشی پیشرفته ، جهت آمادگی برای آزمون ورود به دانشگاهکالسایه های تحصیلی دهم و یازدهم: پ
 
  کنکورکنکورج(ج(  

  
   
     
 

 قطعینام ثبت -1
 

 :(1396ترم تابستان آموزان حاضر در )دانش داخلیآموزان دانشالف( 

توجه د شد. باآغاز خواه  شهریور ماه 14شنبه مورخه  سهروزو بهار ( از ) ترم های پاییز، زمستان  1396-97سال تحصیلی های ثبت نام کالس

 ،(1396ن ترم تابستادانش آموزان حاضر در ) داخلی، مبنای سطح بندی دانش آموزان آموزان در کالس های هر ترمبه لزوم سطح بندی دانش

همه توانند م می اولیای محتر. باشدمی 1396تابستان  ترمر شده درترم برگزاترم و پایانمیانهای آزمون براساس میانگین تراز عملکرد آنها

 مورخه پنجشنبه روز داکثر تاو ح (دخترانه -پسرانه ) والههای  آموزشگاه مجموعه محلدر (ایام تعطیلغیر از ه )ب 19الی  صبح  9ساعت از روزه 

ه ثبت اقدام ب تر زودیل ظرفیت محدود پذیرش ، اولویت با افرادی است که متذکر می شود به دلاقدام به ثبت نام قطعی نمایند.  6139مهرماه  13

 .نام قطعی نمایند

 
 

 نمایید. وه نامه را به دقت مطالعه و اجرالطفاً جهت سهولت در روند ثبت نام فرزندتان این شی گرامی، یاولیا

 مراحل ثبت نام ، تخفيف ، انصراف ، آزمون و ...
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 المپیاد( -ش و شکوفایی استعدادهای برتر) تیزهوشانتخصصی ترین مرکز سنج

  مؤسسه آموزشی فرهنگی  والهمؤسسه آموزشی فرهنگی  واله
 

 

  
 پرداخت شهریه:. 1

 

  30217624 شماره حساب بانک تجارت پسران     
 8236-0867-8310-5859 تجارتشماره کارت بانک  واله علیبه نام     

 

 98840540 شماره حساب بانک تجارت دختران    
 7352-0867-8310-5859  تجارتشماره کارت بانک 

 
 متتی باشتتد. موجتتود  ،شتتهریه بوستتیله کتتارت هتتای ع تتو شتتتاب در شتتعج جهتتت پرداختتت کااارخ خااوان* دستتتگاه هتتای 

رفتن وجته از پتذی و یا با استفاده از دستگاه کارت خوان باشد و های اعالم شدهواریز به حساببه صورت صرفاً بایستی  مبلغ شهریهپرداخت ) 
 معذوریم.( بصورت چک حتی به تاریخ روز، شهریه

 * از پذیرفتن وجه نقد از اولیای محترم جداً معذوریم. 
  1396 -97سال تحصیلی در  توسط اولیاء جهت ثبت نامو تعهدنامه ان باطی مالی  قرارداد . تکمیل و ام ای فرم2
   و اصالح آدرس و تلفن منزل در صورت لزوم رک()در صورت کسری مدا تکمیل مدارک ناقص پرونده. 3
 . باشدابل تغییر میقو غیر بوده  1396ترم تابستان ترم برگزار شده درترم و پایانهای میاناساس میانگین تراز آزمونبر ،آموز.گروه کالسی دانش4
 

 آموزان ورودي جدید:دانشب( 

هریور شت 14 شنبه  مورخروز سه از  آموزان ورودی جدید،پاییز، زمستان و بهار ( دانشهای ) ترم 1396 -97سال تحصیلی های ثبت نام کالس

نمایند .  آموزشگاه شرکت آزمون تعیین سطحدر کالس های هر ترم، الزم است دانش آموزان در  بندیسطحآغاز خواهد شد. باتوجه  به لزوم  ماه

ذیل اقدام  ح وری به شعج و برگزاری آزمون تعیین سطح)در همان روز( و ارایه مدارک اولیای محترم می توانند به همراه دانش آموز با مراجعه

زشگاه های در محل مجموعه آمو 19صبح  الی  9 همه روزه از 1396شهریور ماه  14 شنبه مورخه سه نمایند. این آزمون از روزقطعی به ثبت نام 

اشتد. بدقیقته متی  30مان اعالم خواهد شد. مدت زمان برگزاری آزمون تعیین سطح آزمون در همان ز برگزار و نتیجه دخترانه(-واله )پسرانه

 متذکر می شود به دلیل ظرفیت محدود پذیرش ، اولویت با افرادی است که زودتر  اقدام به ثبت نام قطعی نمایند.

      مدارک الزم  براي دانش آموزان ورودي جدید        
 پرداخت شهریه:. 1

 

  30217624 شماره حساب بانک تجارت پسران     
 8236-0867-8310-5859 تجارتشماره کارت بانک  واله علیبه نام     

 

 98840540 شماره حساب بانک تجارت دختران    
 7352-0867-8310-5859  تجارتشماره کارت بانک 

 
 

) پرداختت مبلتغ شتهریه صترفاً  می باشد. موجود  ، و شتاب در شعج جهت پرداخت شهریه بوسیله کارت های ع کارخ خوانهای * دستگاه
ز، بایستی به صورت واریز به حساب و یا با استفاده از دستگاه کارت خوان باشد و از پذیرفتن وجه شهریه بصتورت چتک حتتی بته تتاریخ رو

 معذوریم.(
 * از پذیرفتن وجه نقد از اولیای محترم جداً معذوریم. 

 آدم برفی/های دلفینکالس ورود بهجهت  دانش آموز. تعیین سطح 2

  1396-97. تکمیل و ام ای فرم قرارداد مالی و تعهدنامه ان باطی توسط اولیاء جهت ثبت نام در سال تحصیلی 3
  ی اوّل شناسنامه. تصویر صفحه 4
   . سه قطعه عکس پشت نویسی شده5
های ر کالسنام ده باال یا ارزشیابی توصیفی با عملکرد خیلی خوب جهت ثبتب 19)معدل  1395-96ی نوبت دوم سال تحصیلی . تصویرکارنامه6

 دلفین(
 (رقمی محل سکونت ) درج شده در قبوض تلفن، آب، پشت کارت ملی و ...  10. کدپستی 7
 

 

 (1396آموزان حاضر در ترم تابستان آموزان داخلی )دانشمدارک الزم براي دانش
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 المپیاد( -ش و شکوفایی استعدادهای برتر) تیزهوشانتخصصی ترین مرکز سنج

  مؤسسه آموزشی فرهنگی  والهمؤسسه آموزشی فرهنگی  واله
 

 و آزادگتان ، شهدا ، جانبتازان ها و بیشتر ) که فرزندان خود را ثبت نام کنند(، فرزندانرسمی، دو فرزندی فرهنگیانهای هخانواد :تخفيف -۲

  د. اده خواهند کری مدارک دارای اعتبار استفشدگان بنیاد ناجا )ناجی( از تخفیف با ارایهافراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و معرفی
 تخفيف استفاده از  مدارک الزم جهت     

 بایست ارایه گردد:گام ثبت نام میتخفیف در هن ازاستفاده  مدارک ذیل نیز جهت ،ثبت نامیعالوه بر مدارک 
 ، نیازی به ارایه مجدد مدارک نمی باشد.گذشته در ترم  فوقتوجه مهم: در صورت استفاده از تخفیف های  

 ی پدر یا مادر فرهنگی)سال جاری( کارگزینی، کپی صفحات اول و دوم شناسنامه رسمی کپی حکم :مدارك فرهنگيان

 مادریا ی پدر کپی صفحات اول و دوم شناسنامه :هافرزنديد یا چنمدارک دو 

ی مربوطه، کپی ی گواهی از ادارهارایه :و بنياد ناجاافراد تحت پوشش کميته امداد امام خمينی)ره(  ،هاي شهدا، جانبازان و آزادگان مدارک خانواده

 شخص مربوطه.صفحات اول و دوم شناسنامه 
  

 توانند استفاده کنند. مینام نامه ثبتشیوه 2در بند تخفیف  نوع فقط از یکر هنگام ثبت نام دوالدین محترم  ::* تبصره* تبصره

ردیف تخفیف ز ابه غیر   –) ویژه عموم  9613-97سال تحصیلی استفاده از تخفیف های ویژه ثبت نام  اطالع و جهت ویژه: هايتخفيف* 

های ویژه یفو تخف 2تخفیف ردیف  جعه فرمایید.عج مجموعه آموزشگاه های واله مرابه ش 6139سال  شهریور ماه 14شنبه مورخ سه  ( از روز2

 ارائه خواهد شد. 1396مهر ماه  13فقط تا پایان 

از )ده درصد( کل شتهریه  %10تا پایان هفته اول شروع کالسها منصرف شود معادل و چه دانش آموز پس از ثبت نام چنان  :انصراف -3

اگر با شروع هفته دوم و تا پایان هفته نهم منصرف شود معادل  شهریه عودت داده می شود. وی کسر و الباقی
1
3
)ده  %10کل شهریه بعالوه  

ما بقی شهریه کسر و الباقی شهریه عودت داده می شود. اگر دانش آموز با شروع هفته دهم ، تا پایان هفته هفدهم منصترف شتود  درصد(

 دلمعا
2
3
 )ده درصد( ما بقی شهریه کسر و الباقی شهریه عودت داده می شود. %10کل شهریه بعالوه  

نمی شود و چنانچه دانش آموز از ادامه تحصیل منصترف شتود هتیچ مبلغتی از به هیچ عنوان انصراف پذیرفته هجدهم با شروع هفته  **
 شهریه عودت داده نخواهد شد.

    صورخ عادي )بدون تخفيف ( محاسبه خواهد شد.اند، در صورخ انصراف مبلغ شهریه بهليایی که از شرایط تخفيف استفاده کردهاو* * 
را به مسئول آموزشگاه بایست با ح ور درآموزشگاه و مکتوب کردن درخواست خود و درج تاریخ،آنصورت انصراف میدر اولیای محترم* * 

 صورت انصراف ایشان پذیرفته نخواهد شد.تحویل نمایند. در غیر این

م برفی و دلفین( به شترح ذیتل استت؛ لتذا شترکت در ایتن آدهای آزمونتاریخ برگزاری مسابقات علمی واله ): مسابقه )آزمون( -4
 .آموزشگاه الزامی استآموزان ی دانشکلیهمسابقات، برای 

 1396-97تاریخ برگزاري مسابقاخ )آزمون ( سال تحصيلی 
 

  هاي( دلفين )چهارم تا نهم(هاي( دلفين )چهارم تا نهم(ف( مسابقاخ )آزمونف( مسابقاخ )آزمونالال
  

  

 ششم دلفين چهارم و پنجم دلفين

 توضیحات تاريخ آزمون شماره آزمون توضیحات تاريخ آزمون شماره آزمون

  96مهر  28 1آزمون   96مهر  28 1آزمون 
  96آبان  26 2آزمون   96آبان  26 2آزمون 
  96آذر  24 3آزمون   96آذر  24 3آزمون 

   96دی  29 4آزمون 
 پایان نیم سال اول 

 )آزمون جامع(
   96دی  29 4آزمون 

 پایان نیم سال اول 
 )آزمون جامع(

  96بهمن  27 5آزمون   96بهمن  27 5آزمون 
  96اسفند  18 6آزمون   96اسفند  18 6آزمون 
  97فروردین  24 7آزمون   97فروردین  24 7آزمون 

 97اردیبهشت  21 8آزمون 
 پایان نیم سال دوم

 )آزمون جامع(
 97اردیبهشت  7 8آزمون 

 پایان نیم سال دوم
 )آزمون جامع(

 بندی آزمون جمع 97اردیبهشت  14 9آزمون    
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 المپیاد( -ش و شکوفایی استعدادهای برتر) تیزهوشانتخصصی ترین مرکز سنج

  مؤسسه آموزشی فرهنگی  والهمؤسسه آموزشی فرهنگی  واله
  

  
  

  

  

 نهم دلفين هفتم و هشتم دلفين

 توضیحات تاريخ آزمون شماره آزمون توضیحات تاريخ آزمون شماره آزمون

  96مهر  28 1آزمون   96 مهر 28 1آزمون 
  96آبان  26 2آزمون   96آبان  26 2آزمون 
  96آذر  24 3آزمون   96آذر  24 3آزمون 

   96دی  29 4آزمون 
 پایان نیم سال اول 

 )آزمون جامع(
   96دی  29 4آزمون 

 پایان نیم سال اول 
 )آزمون جامع(

  96بهمن  27 5آزمون   96بهمن  27 5آزمون 
  96اسفند  18 6آزمون   96اسفند  18 6آزمون 
  97فروردین  24 7آزمون   97فروردین  24 7آزمون 

 97اردیبهشت  21 8آزمون 
 پایان نیم سال دوم

 )آزمون جامع(
 97اردیبهشت  7 8آزمون 

 پایان نیم سال دوم
 )آزمون جامع(

 بندی آزمون جمع 97اردیبهشت  14 9آزمون    
 

 )آزمون (  تاریخ برگزاري مسابقاخ
 

 1396-97سال تحصيلی 
  

  ( آدم برفی ) اول تا نهم(( آدم برفی ) اول تا نهم(هايهاي) آزمون) آزمون( مسابقاخ ( مسابقاخ بب
 

 دوم و سوم دبستان آدم برفی اول دبستان آدم برفی

 توضیحات تاريخ آزمون شماره آزمون توضیحات تاريخ آزمون شماره آزمون

  96آبان  26 1آزمون   96آبان  26 1آزمون 

 96 دی 29 2آزمون 
 نیم سال اول پایان 

 )آزمون جامع(
 96آذر  24 2آزمون 

 

 96اسفند  18 3آزمون 
 

   96 دی 29 3آزمون 
 پایان نیم سال اول 

 )آزمون جامع(

 97اردیبهشت  21 4آزمون 
 پایان نیم سال دوم

 )آزمون جامع(
 96بهمن  27 4آزمون 

 

  96اسفند  18 5آزمون  

  97فروردین  24 6آزمون 

 97دیبهشت ار 21 7آزمون 
 پایان نیم سال دوم

 )آزمون جامع(
 

 

 
 

 هفتم، هشتم و نهم آدم برفی چهارم، پنجم و ششم آدم برفی

 توضیحات تاريخ آزمون شماره آزمون توضیحات تاريخ آزمون شماره آزمون

  96مهر  28 1آزمون   96مهر  28 1آزمون 

  96آبان  26 2آزمون   96آبان  26 2آزمون 

  96آذر  24 3آزمون   96آذر  24 3آزمون 

   96دی  29 4آزمون 
 پایان نیم سال اول 

 )آزمون جامع(
   96دی  29 4آزمون 

 پایان نیم سال اول 
 )آزمون جامع(

  96بهمن  27 5آزمون   96بهمن  27 5آزمون 

  96اسفند  18 6آزمون   96اسفند  18 6آزمون 

  97 فروردین 24 7آزمون   97فروردین  24 7آزمون 

 97اردیبهشت  21 8آزمون 
 پایان نیم سال دوم

 )آزمون جامع(
 97اردیبهشت  21 8آزمون 

 پایان نیم سال دوم
 )آزمون جامع(
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 المپیاد( -ش و شکوفایی استعدادهای برتر) تیزهوشانتخصصی ترین مرکز سنج

  مؤسسه آموزشی فرهنگی  والهمؤسسه آموزشی فرهنگی  واله
  
   

  

  

  
 )آزمون ( تاریخ برگزاري مسابقاخ 

 

 1396-97سال تحصيلی 
 

  ((دانشگاهیدانشگاهیپيشپيش  ––  یازدهمیازدهم  ––دانشجو )دهم دانشجو )دهم راهراه  هايهايآزمونآزمون  ج(ج(
  م تجربی م تجربی هاي ریاضی فيزیک و علوهاي ریاضی فيزیک و علورشتهرشته

  

 )ریاضی فيزیک و علوم تجربی( پيش دانشگاهی )ریاضی فيزیک و علوم تجربی( یازدهمدهم و 

 توضيحاخ تاریخ آزمون شماره آزمون توضيحاخ تاریخ آزمون شماره آزمون

 شروع مطالب پیش 96مهر  28 1آزمون  مطالب جدید 96مهر  28 1آزمون 

  96آبان  26 ۲آزمون   96آبان  26 ۲آزمون 

  96آذر  24 3آزمون   96آذر  24 3آزمون 

   96دی  29 4آزمون 
 پایان نیم سال اول 

 )آزمون جامع(+ مطالب جدید
   96دی  29 4آزمون 

 پایان نیم سال اول 

 )فقط دوره( 1)آزمون جامع(+ دوره پیش

  96بهمن  27 5آزمون   96بهمن  27 5آزمون 

  96ند اسف 18 6آزمون   96اسفند  18 6آزمون 

  97فروردین  24 7آزمون   97فروردین  24 7آزمون 

 97اردیبهشت  21 8آزمون 
 پایان نیم سال دوم

 )آزمون جامع( + مطالب جدید
 97اردیبهشت  21 8آزمون 

 پایان نیم سال دوم

 (2و  1آزمون جامع : )دوره پیش 

 )مطابق با کنکور(  9آزمون  

 ها متعاقباً تاریخ این آزمون

 خواهدشد. اعالم 
  10آزمون 

  11آزمون 
  

 هاي آموزشی کالسنکاخ مهم  -5
دهای آموز در مراکتز استتعدابرای مؤسسه آموزشی فرهنگی واله در جهت قبولی دانشرا هیچ گونه تعهّد و ت مینی ها  کالس کلیه -1

 .به همراه نخواهد داشتدرخشان )تیزهوشان( و سایر مدارس 

  غیر از تعطیالتی  که در جدول ذیل مشتخص شتده استت.( اولیتاءهوزشی در تعطیالت رسمی دایر خواهد بود )بهای آمکلیه کالس -2

 امکان جبران جلسات گذشته وجود نخواهد داشت. ،در صورت غیبت دانش آموز محترم توجه داشته باشید،
 

 مناسبت روز و تاريخ رديف

1 
 1396ه مادی 21شنبه ماه لغایت پنجدی 8جمعه مورخه 

 هفته( 2)به مدت 

تعطیالت ترم زمستان مقطع 

 ابتدایی

2 
 1396ماه دی 14شنبه ماه لغایت پنجدی 1جمعه مورخه 

 هفته( 2)به مدت 

تعطیالت ترم زمستان مقطع 

 1متوسطه 

3 
 1396ماه دی 21شنبه ماه لغایت پنجدی 1جمعه مورخه 

 هفته( 3)به مدت  

تعطیالت ترم زمستان مقطع 

 2ه متوسط
 

 ت. هتا الزامتی استباشد که تهیته آنتمرین بیشتر در منزل میهای آموزشی به عنوان منابع مطالعاتی و کتج معرفی شده در کالس -3
 

 باشد.معذور میها ولیای محترم در حین برگزاری کالسبا توجه به محدودیت ف ای فیزیکی، آموزشگاه از پذیرفتن ا  -4
 

 عهده  بر  آموزی معذور است. مسئولیت این مهمموزان با پوششی خارج از عرف دانشآاله از پذیرفتن دانشهای ومجموعه آموزشگاه -5

 اولیای محترم می باشد.



 

 - 6 -  

 المپیاد( -ش و شکوفایی استعدادهای برتر) تیزهوشانتخصصی ترین مرکز سنج

  مؤسسه آموزشی فرهنگی  والهمؤسسه آموزشی فرهنگی  واله
 
م ذکر شده را آموزانی که اقالو آموزشگاه از پذیرفتن دانشممنوع بوده و زیورآالت اقالم مشابه ، بوکهمراه داشتن تلفن همراه، نوت -6

 در غیر اینصورت آموزشگاه هیچگونه مسئولیتی را بر عهده نخواهد گرفت. معذور است.شته باشند به همراه دا

 %20برفتی های آدمالسو در ک باشدطالج پیشرفته تر از کتاب درسی میصورت مهبهای دلفین کالسمطالج آموزشی ارایه شده در -7 

 فراتر از کتج درسی خواهد بود.

 ارداد از طرف، هیچ مبلغی  از مبلغ کل قرخیر داشته باشدها ح ور یابد و یا تأی نتواند در کالسبه هر دلیل آموزدر صورتی که دانش -8

 آموزشگاه مسترد نخواهد شد.

وز رکالس جبرانی اعالم )که ممکن است روزی غیر از  درصورت عدم تشکیل کالس از سوی آموزشگاه در طی سال تحصیلی ، متعاقباً -9

آموزان غایتج سسه در خصوص دانشدر کالس های جبرانی می باشند. مؤ ز باشد( و کلیه دانش آموزان موظف به ح ورکالس دانش آمو

 مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت.

   شد. خواهدننام قطعی تقاضاي هيچ نوع تخفيفی پذیرفته باشد و پس از ثبتنام ميّسر میي هر نوع تخفيف فقط در هنگام ثبتارایه -10

 باشد.نام، اکیداً ممنوع میجایی و یا تغییر کالس پس از انجام ثبتهجاب -11

نفر رسید به دلیل اینکه کالس کنستل نشتود )در صتورت  8لی اگر ظرفیت کالس به نفر خواهد بود و 15ظرفیت هر کالس حداقل  -12

د شهریه نفر رسی 8. و اگر ظرفیت کالس به کمتر از شودآموزان را مؤسسه متقبل مینفر از دانش 7موافقت شورای مالی مؤسسه( هزینه 
 آموزان حاضر تقسیم خواهد شد. در غیراینصورت کالس کنسل خواهد شد.آموزان محاسبه و بین دانشنفر از دانش 8
 . باشندآموز و والدین محترم در هنگام ورود به آموزشگاه موظف به رعایت کامل شئونات اسالمی میدانش -13

 دخترانه( –)پسرانه  والههاي علمی آموزشگاه موعهمج شعب -6

 آدرس و تلفن شعبه جنسيت ردیف

 صادقیه  آموزشگاه علمی پسرانه 1
 هارمچ، طبقه دوم، سوم و 5صادقیه، خیابان سازمان آب، خیابان نهم شمالی، نبش سوم غربی، پالک 

 44241777-8تلفن: 

 آموزشگاه علمی پسرانه 2
پیچ 

 شمیران

 سوم  ، طبقه26قالب، ابتدای خیابان شریعتی )پیچ شمیران(، نبش کوچه پیرجمالی، پالک خیابان ان

 77535377 -77635676تلفن: 

 قیطریه آموزشگاه علمی پسرانه 3
 2پالک  اتوبان آیت اله صدر، قیطریه، خیابان شهید تواضعی، خیابان چیذر، رو به روی کوچه شیراز،

  22690981-2تلفن:  -دبستان پسرانه واله 

 پیروزی آموزشگاه علمی پسرانه 4
  834الرئیس، ایستگاه چهارصد دستگاه، پالک خیابان پیروزی، بعد از متروی شیخ

 33355813-8تلفن:  –آموزشگاه پسرانه استادان 

 صادقیه آموزشگاه علمی دخترانه 5
 بابان سازمان آابتدای خی)شمال به جنوب(، نرسیده به ستارخان، بزرگراه شیخ ف ل اهلل نوری

  44266004 -8تلفن:  - 3پالک  

 جردن آموزشگاه علمی دخترانه 6
 7بزرگراه مدرس، ابتدای بلوار نلسون ماندال )جردن(، کوچه روان پور، پالک 

  22054549 -22021858 -88665664-5تلفن: 

 کرج آموزشگاه علمی دخترانه 7
 ج، دبیرستان دخترانه والهمتری کا 45کرج، عظیمیه، بلوار استقالل، ابتدای 

 (026) 32549950-3تلفن: 

 پیروزی  آموزشگاه علمی دخترانه 8
  914الرئیس، پالک روی متروی شیخخیابان پیروزی، روبه

 33302122-5تلفن:  –آموزشگاه دخترانه استاد 

 48350-021 روابط عمومی 9

 


