
 ردیف منطقه مدرسه مدیر کدشعبه تلفن مدیر تلفن مدرسه آدرس

بلوار امام حسین )ع( جنب پارک -2شهرری  

 ایثارگران

مت امامیخانم عص 063 78024497190 33366733  ریشهر دانش 

 2منطقه 

0 

 

نبش -خیابان شهید خان محمدی-قوهه-پاکدشت

نبش پارک قوهه-6نیلوفر   

خانم فاطمه  47 78024803097 36440977

 میرزایی

 2 پاکدشت مهر

انتهای کوچه -روستای باباسلمان-باغستان-شهریار

 شورا
 

زنده یاد  آقای رضا کشوری 204 78319497698 61334823

 تاجیک

 3 شهریار

 

-خیابان شهید عالمی-سی متری شورا-شهرقدس

 ابتدای خیابان جانبازان

سیامک  آقای رضا پوربهرام 077 78394386733 46967141

 محمودی

 4 شهرقدس

خیابان -عدل آباد-فلکه سوم قائمیه-اسالمشهر 

 شهیدآوینی

خانم رقیه طوفان  007 78021040193 16438711

 پور

 1 اسالمشهر محدثه

-خیابان سرو-بلوارهشت بهشت-واوان-اسالمشهر

077پالک-غربی9کوچه   

 6 اسالمشهر صابرین آقای لطیف رهبری 206 78023834126 16060438

  

 اسامی شعب اخذ رای شهرستان های  استان تهران مدارس استثنایی



 لیست مدارس شعبه اخذ رای آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران

 منطقه تلفن مدرسه همراه مدیر مدیر مدرسه ردیف

مناسب 

 سازی شده

 

 آدرس محل اخذ رای

1 
  2مجتمع آموزشي باغچه بان

 شعبه( 2)
 22422322 90216322190 مژگان محمّديان

22243242 
 بله 4

 /حیاط مدرسه
 طبقه همکف 

 4پالک -ابتدای ولي زاده -خ شهید كرد-بزرگراه رسالت

 33424224 90213092099 بهرام مهدوی راد ساریخانی 2

33441242 
 همکف بله 5

 42مركزی ـ خ  41بلوار فردوس غرب ـ خ سازمان برنامه جنوبي ـ خ 

 غربي

 90211909920 محمد عابد پور شهید محبی 3
33212222 

33212212 

33213444 

 فلکه دوم صادقیه ـ بلوار آيت اله كاشاني ـ روبروی پمپ بنزين همکف بله 5

 90321909006 رحمت کوهزادی سید جمال الدین اسد آبادی 4
11242443 

11232422 
 خ سید جمال الدين اسدآبادی ـ میدان كالنتری همکف خیر 6

 حیاط بله 7 11324224 90219906606 زهرا اكبری پیدایش 5
-اهخ دكتر شريعتي ـ خ ملك ـ جنب سازمان بازرسي و نظارت بر قیمت

 41پالک

 90212212932 لیدا طاهری نظام مافی 6
44441123 

44442322 
 متری شهید رعنايي 42بیست متری شمشیری ـ -خیابان فتح همکف بله 9

 444پالک  -كوچه يادگار شرقي -خ تختي -میدان معلّم حیاط بله 11 44414221 90216900012 سلیماني آذر 4ی مرکز اختالالت یادگیر 7

 

 


