
  

 

 بادغيس



 

 

 

 

 

  

 بادغیس تیمعارف وال عتیوض لیتحل"

 

شاگرد که از آن جمله  129,605بادغيس در مجموع  تیوال در

دختر( و  37,272پسر و  91,546) یدر مراکز دولت 128,818

دختر (مصروف  123پسر و  664)  یدر مراکز خصوص 787

 . باشنديآموزش م

باب  460که از جمله  یميمراکز تعل 482شاگردان متذکره در 

معلم  هيباب ترب 4 و یاسالم ماتيباب تعل 18, یعموم ماتيتعل

فعال و  479 یمي. از مجموع مراکز تعل باشنديمصروف آموزش م

. در مراکز متذکره مجموعا باشديفعال م ريباب آن غ 3تنها 

زن هسنتد  514مرد و  2,177 جملهکه از  نيمعلم 2,691

 سی( تدریدر مراکز خصوص 32و  یتن در مراکز دولت 2,659)

 یدارا ني% معلم42.8که  نستی. موضوع قابل مالحظه اندینمايم

در  گرید یاما از سو باشنديچهارده و باالتر از آن م ليدرجه تحص

 .باشدیزن موجود م نیمعلم 19.1% تیوال نیا

 یمیدا ريتعم یدارا یميمراکز تعل 33.4بادغيس % تیوال در

باز  یشاگردان در فضا 25.2% شوديو قابل ذکر دانسته م باشديم

   .خواننديدرس م

بادغیس تیوال یادار ینقشه واحد ها  

 سیبادغ تیوال یمعرف"

 

 تیشمال باختر کشور افغانستان به مرکز یهاتیاز وال سيبادغ

هرات، از شرق به  تیاز طرف غرب به وال سينو است. بادغقلعه

 تیاز شمال به کشور ترکمنستان و از جنوب با وال اب،یفار تیوال

مربع  لومتريک 23,000 تیوال نیباشد. ا یسرحد مغورهم

است. نفوس این والیت  یشش ولسوال یمساحت دارد و دارا

ذکور و به تعداد  271,200جمله  نیکه از دهيرس 530,574

 .باشديتن آن اناث م 259,374

 1962افغانستان درسال  یاسيس ،یادار یبند ميزمان تقس تا

است کهن و در  ینام سيجزء قلمرو هرات بودو بادغ سيبادغ

که  یکوه ني، نام دوازدهم«گئس یتيوائ»از آن با عنوان  شتهای

 است.شده ادیگشته،  داریپد نيدر زم

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

شاگردانمعلومات   



 

  

تعلیمات عمومی

تعلیمات اسالمی

تربیه معلم

سواد حیاتی

تعليمات عمومی تعليمات اسالمی تربيه معلم سواد حياتی

پسر 88,751 3,248 211 -

دختر 36,605 617 173 -

 1397شاگردان بر اساس برنامه و جنسیت سال 

7,942 407 38 -

3,331 

36 

170 

-

تعليمات عمومی تعليمات اسالمی تربيه معلم سواد حياتی

1397شاگردان جدیدالشمول بر اساس برنامه و جنسیت سال 

پسر دختر

  1397شاگردان بر اساس صنف و جنسیت سال 

 

68%

3%

29%

67%

5%

27%

کامياب

ناکام

محروم

دختر پسر

1396سال  اساس جنسیت نتایج شاگردان بر  

 1397محل تدریس سال اساس  شاگردان بر

15% 10% 5% 0% 5% 10% 15%

ساله6

ساله7

ساله8

ساله9

ساله10

ساله11

ساله12

ساله13

ساله14

ساله15

ساله16

ساله17

ساله18

ساله19

ساله20

ساله21

21باالتر از 

پسر دختر

1397سال  جنسیت واساس سن  شاگردان بر  

 1397شاگردان دولتی/خصوصی سال 

128,818 
99%

787 
1%

دولتی

خصوصی

52.6%

11.3%

5.4% 5.5%

25.2%

تعمير دایمی تعمير موقتی تعمير مسجد خيمه فضای باز

اول دوم سوم چهار پنجم ششم هفتم هشتم نهم دهم یازدهم دوازدهم سيزدهم چهاردهم

پسر 10,501 9,880 10,008 11,378 11,043 10,377 8,169 6,977 5,092 3,179 2,480 2,837 231 58

دختر 4,885 5,269 5,194 5,434 4,401 3,830 2,732 2,144 1,454 734 591 520 185 22

مجموع 15,386 15,149 15,202 16,812 15,444 14,207 10,901 9,121 6,546 3,913 3,071 3,357 416 80



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ن يمعلومات معلم  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1397سال  و جنسیت برنامه ر اساسب معلمین  

تعليمات عمومی

تعليمات اسالمی

تربيه معلم

سواد حياتی

تعليمات عمومی تعليمات اسالمی تربيه معلم سواد حياتی

مرد 2,060 85 32 -

زن 498 16 - -

1397سال  دولتی/خصوصیاساس  معلمین بر  

لسانس و باالتر چهارده پاس دوازده پاس کمتر از دوازده

1397سال  اساس درجه تحصیل معلمین بر  

2,659 
99%

32 
1%

دولتی خصوصی

1397ولسوالی سال اساس  فیصدی معلمین زن بر  

 

 

5.5% 37.3% 55.2% 2.0% 

  

 

 

146 995 1474 53 

 



  

 

 مراکز تعليمی



 

  

1397سال  و نوعیت مراکز تعلیمی بر اساس برنامه  

 1397اساس ولسوالی سال مراکز تعلیمی بر 

9713مراکز تعلیمی بر اساس جنسیت سال   

1397مراکز تعلیمی بر اساس نوع تعمیر سال  1397مراکز تعلیمی بر اساس شفت درسی سال    

15

2

1

1

3

0

95

118

247

ليسه

متوسطه

ابتدائيه

مدرسه اسالمی

دارالحفاظ

دارالعلوم

دارالمعلمين

مرکز حمایوی

مکتب سواد حياتی

تعليمات عمومی سواد حياتی تربيه معلم تعليمات اسالمی

1397سال  دولتی/خصوصیمراکز تعلیمی   

451 
94%

28 
6%

2 
0%

1 
0%

شفت1

شفت2

شفت3

شفت4

339
70%

104
22%

39
8%

پسرانه دخترانه مختلط

479 
99%

3 
1%

دولتی خصوصی

33.4%

8.7%
11.4%

9.5%

35.9%

1.0%

فیصدی

دایمی موقت مسجد خیمہ فضای باز نا مشخص
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 معلومات زیربنا و تجهيزات



  

  1397معلومات تجهیزات مراکز تعلیمی )متوسطه و لیسه( سال   1397مراکز تعلیمی بر اساس زیربنا و تسهیالت سال 

  1397تشناب بر اساس جنسیت مراکز تعلیمی سال 

33%; 112

33%; 34

49%; 19

67%; 227

67%; 70

51%; 20

پسرانه

دخترانه

مختلط

ندارد دارد

  1397تعمیر بر اساس جنسیت مراکز تعلیمی سال 

18

458

55

464

24

427

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

برق میدان ورزشی  

دارد ندارد

10

76

7

87

75

92

0% 20% 40% 60% 80% 100%

البراتوار ساین 

 تابخانه

البراتوار  مپیوتر

دارد ندارد

25%
41

62%
103

14%
23

20%
63

75%
236

5%
16

دخترانه پسرانه مختلط

دارد ندارد



 

  

 

 شاخص های تعليمی



 

 1397فیصدی جذب و شمولیت ناخالص شاگردان سال 

1397تعلیمات عمومی دولتی سال  -نسبت شاگرد بر معلم   

1397تعلیمات عمومی دولتی سال  -ه نسبت شاگرد بر شعب  

74.9 

67.0

شمولیت نا خالص جذ  نا خالص
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نسبت شا رد بر معل  اوس  والیت
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1397بر اساس ولسوالی سال  دخترفیصدی شاگردان   



 

 ضمایم



  

نمعلمی  ن
 )خصویص(

نمعلمی  ن
) ن)دولتی

نداخلهنشاگردان
ن)خصویص(

نداخلهنشاگردان
) ن)دولتی ن مکاتبندولتی

ن نداراینتعمی 

نتعدادنمکاتب ننام

نمجموع ناناث نذکور نمجموع ناناث نذکور نمجموع ناناث نذکور نمجموع ناناث نذکور نخصویص ن ندولتی
ولسوال
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 بادغیس تیوال هیخالصه احصائ



 1397سال  ، شاگردان و معلمین دولتیمراکز تعلیمی 

 

ناقلیمنجنسیتننوعیتنبرنامهننامنمکتبنکودنمکتبنقریه ولسوایل
نوعیتن
ن نتعمی 

نحالت
ن-شاگردنن

نپرسن
ن-شاگردنن

ن ندخیی
ن-شاگردنن

نمجموعن
نزننن-معلمنننمردنن-معلمنن

ن-معلمنن
نمجموعن

  8                   -                8                 319            149            170           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور نجک للیم 190100001 نجک للیم قلعه نو

  7                 1                 6                 173            74               99              فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور خلیفه لوچه 190100002 خلیفه لوچه قلعه نو

  5                   -                5                 354            137            217           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور ملمنج   190100003 ملمنج   قلعه نو

  7                   -                7                 299              -                299           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور ندایم ها المان 190100005 ندایم قلعه نو

  13                 -                13               613              -                613           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور المان 190100006 المان قلعه نو

  7                   -                7                 484            223            261           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور باغبان ها 190100007 باغبان قلعه نو

  6                 1                 5                 399            164            235           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور حوض خدائ   190100008 محمکه حوض خدائ   قلعه نو

  9                   -                9                 348              -                348           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور قرقچ کندالن 190100009 قرقچ قلعه نو

  13                 -                13               376              -                376           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور کندالن 190100010 رس چشمه قلعه نو

  6                   -                6                 381              -                381           فعال مسجد رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور نجک هزار میش   190100011 نجک هراز میش   قلعه نو

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان  کندالن 190100012 رس چشمه قلعه نو   6                   -                6                 191            191              -               فعال موقت رسدسی   دخیر

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان قلعله نو 190100013 ناحیه اول قلعه نو   78               76               2                 2,484         2,484           -               فعال داییم رسدسی   دخیر

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان چاکر ها 190100014 چاکر ها قلعه نو   9                 9                   -                357            357              -               فعال موقت رسدسی   دخیر

  110            84               26               4,545         55               4,490        فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه ویمتعلیمات عم لیسه ذکور حنظله بادغیش 190100015 ناحیه دوم قلعه نو

  18               2                 16               486              -                486           فعال موقت رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور رس چشمه قرقیطو 190100016 رسچشمه قرقیطو قلعه نو

  26                 -                26               654              -                654           فعال داییم رسدسی   پرسانه دارالعلوم تعلیمات اسالیم دارالعلوم ذکور  خالد بن ولید 190100017 4ناحیه  قلعه نو

ن باغک قلعه نو ن باغک 190100018 پائی    8                   -                8                 464            258            206           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان پائی 

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان  باغک 190100019 باغک قلعه نو   15               14               1                 508            508              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان  رس چشمه قرقیطو 190100020 رس چشمه قرقیطو قلعه نو   11               11                 -                289            289              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

ن ذکورتربیه معلم 190100021 ناحیه دوم قلعه نو ن  تربیه معلم دارالمعلمی    21                 -                21               197            125            72              فعال داییم رسدسی   مختلط دارالمعلمی 

  14               12               2                 484            355            129           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان عیدګاه 190100022 ناحیه اول قلعه نو

ق دریا فرستان 190100023 آب گرمک قلعه نو   7                   -                7                 281            108            173           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور رس 

  19               5                 14               768              -                768           فعال موقت رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور شمال دریا 190100025 ناحیه چهارم قلعه نو

  13                 -                13               581              -                581           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور تگاب اسماعیل 190100026 تگاب اسماعیل قلعه نو

  20                 -                20               557              -                557           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور فرستان 190100027 فرستان قلعه نو

ت خالد بن ولید 190100028 4ناحیه قلعه نو   3                   -                3                 307              -                307           فعال داییم رسدسی   پرسانه دارالحفاظ تعلیمات اسالیم دارالحفاظ ذکور  حضن

  13                 -                13               332              -                332           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور چاکر ها 190100030 چاکر ها قلعه نو

  14               13               1                 569            569              -               فعال داییم رسدسی   انهدخیر  لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان تگاب اسماعیل 190100031 تگاب اسماعیل قلعه نو

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان قرقیطو 190100032 قرقیطو قلعه نو   18               17               1                 510            510              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  20               4                 16               606              -                606           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور دهن قرقیطو 190100033 قرقیطو قلعه نو

  19                 -                19               563              -                563           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور باغک 190100034 باغک قلعه نو

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان  آبگرمک مقیم شمال دریا 190100035 ناحیه چهارم قلعه نو   30               28               2                 1,231         1,231           -               فعال موقت رسدسی   دخیر

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان  قرقچ کندالن 190100036 قرقچ کندالن قلعه نو   5                   -                5                 183            183              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان  چشمه سنجد 190100037 چشمه سنجد قلعه نو   6                   -                6                 111            111              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  7                   -                7                 233            109            124           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور خلیفه ها المان 190100038 خلیفه ها المان قلعه نو



ناقلیمنجنسیتننوعیتنبرنامهننامنمکتبنکودنمکتبنقریه ولسوایل
نوعیتن
ن نتعمی 

نحالت
ن-شاگردنن

نپرسن
ن-شاگردنن

ن ندخیی
ن-شاگردنن

نمجموعن
نزننن-معلمنننمردنن-معلمنن

ن-معلمنن
نمجموعن

   قلعه نو
   190100040 نجك هزارميش 

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان  نجك هزارميش    3                   -                3                 263            263              -               فعال مسجد رسدسی   دخیر

ه آب قلعه نو ه آب ابتدایه ذکورده رسخ 190100041 ده رسخ زخی    4                 3                 1                 271              -                271           فعال موقت رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ذخی 

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان شمال دريا 190100042 شمال دريا قلعه نو   12               12                 -                429            429              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  6                 5                 1                 365            184            181           فعال موقت رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان محل قصابها زيررسك 190100043 محل قصابها زيررسك قلعه نو

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان  خوشمرغ 190100044 خوشمرغ قلعه نو   4                   -                4                 179            179              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان  ندایم  المان 190100045 ندایم   قلعه نو   1                   -                1                 174            174              -               فعال موقت رسدسی   دخیر

  4                   -                4                 255            116            139           فعال مسجد رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورمال احمد 190100046 مال احمد قلعه نو

  3                   -                3                 219            102            117           فعال مسجد رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورملمنج  دره 190100047 ملمنج   قلعه نو

  11                 -                11               410            45               365           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکورخوشمرغ 190100048 خوش مرغ  قلعه نو

ن چک آب قلعه نو انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان چکاب علیا 190100052 قلعه قی    5                   -                5                 353            353              -               فعال موقت رسدسی   دخیر

  6                 5                 1                 277            132            145           فعال موقت رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورجرخشک 190100054 جرخشک قلعه نو

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان سنن المان 190100056 سنن  قلعه نو   4                 3                 1                 128            128              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

  2                   -                2                 92               52               40              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوردرزک چکاب 190100058 درزک قلعه نو

  3                   -                3                 345            166            179           فعال موقت رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورزادمرادباغ لر 190100059 زاد مراد قلعه نو

  3                   -                3                 205            119            86              فعال خیمہ رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورخواجه توکل 190100062 خواجه توکل قلعه نو

انه مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم نسوان خالد بن ولید 190100066 شمال دریا قلعه نو   10               10                 -                381            381              -               فعال موقت رسدسی   دخیر

  8                   -                8                 211              -                211           فعال داییم رسدسی   پرسانه طهمتوس تعلیمات عمویم متوسطه ذکور چشمه سنجد 190100069 چشمه سنجد قلعه نو

  3                   -                3                 395            198            197           فعال موقت رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورجهر راه فرستان 190100071 جهر راه فرستان قلعه نو

انه مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم نسوان قلعه نو 190100074 ندارد قلعه نو   10               6                 4                 236            236              -               فعال موقت رسدسی   دخیر

  9                   -                9                 460              -                460           فعال موقت رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور چکاب علیأ 190100077 قلعه غز قلعه نو

  6                   -                6                 303            133            170           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور چکاب زو 190100078 چکاب زو قلعه نو

ین قلعه نو ین 190100080 چشمه شی  انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان  چشمه شی    3                   -                3                 134            134              -               فعال خیمہ رسدسی   دخیر

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان  ده رسخک 190100082 ده رسخک قلعه نو   7                 7                   -                280            280              -               فعال موقت رسدسی   دخیر

  1                   -                1                 130            69               61              فعال مسجد رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکور تحته ها 190100083 تحته ها قلعه نو

  2                   -                2                 136            57               79              فعال مسجد رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکور تایمنن المان 190100085 تایمنن المان قلعه نو

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان  المان 190100087 المان قلعه نو   8                   -                8                 604            604              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  6                 1                 5                 238            115            123           فعال داییم رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورعمله ها 190100088 عمله ها قلعه نو

  6                   -                6                 264            34               230           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور سنن های المان 190100089 سنن های المان قلعه نو

  7                 6                 1                 597              -                597           فعال موقت رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکورکوچی ها 190100090 مرکز قلعه نو

  9                   -                9                 550            253            297           فعال موقت رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورباغ لررسمیدان  190100095 باغ لررسمیدان  قلعه نو

  3                 1                 2                 196            109            87              فعال مسجد سی  رسد مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورقدوق 190100096 قدوق قلعه نو

  7                   -                7                 300            145            155           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور خانقاه 190100097 خانقاه قلعه نو

  3                   -                3                 469            208            261           فعال موقت رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورحاچ  آباد 190100098 حاچ  آباد قلعه نو

  6                   -                6                 341              -                341           فعال خیمہ رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور چکاب برائر  190100099 چکاب برائر  قلعه نو

  5                   -                5                 207            102            105           فعال مسجد رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور حمام 190100101 حمام قلعه نو

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان  چكاب برائر  190100102 چكاب عليا قلعه نو   3                 1                 2                 170            170              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

ین قلعه نو   2                   -                2                 50                 -                50              فعال مسجد رسدسی   پرسانه مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم lمدرسه عالیه صدیقیه 190100107 چشمه رس 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال نا معلوم رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم نسوان خواجه برادر 190100108 باغبانان قلعه نو

  6                   -                6                 337              -                337           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور نهراب 190200001 نهراب آب کمري



ناقلیمنجنسیتننوعیتنبرنامهننامنمکتبنکودنمکتبنقریه ولسوایل
نوعیتن
ن نتعمی 

نحالت
ن-شاگردنن

نپرسن
ن-شاگردنن

ن ندخیی
ن-شاگردنن

نمجموعن
نزننن-معلمنننمردنن-معلمنن
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  15                 -                15               356              -                356           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور آبکمری 190200002 آبکمری  آب کمري

  6                   -                6                 311              -                311           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور آبکمری علیا 190200003 آقا صوفن  آب کمري

  9                   -                9                 319              -                319           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور آبکمری سفیل 190200004 آبکمری سفیل آب کمري

  15                 -                15               422              -                422           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور کنه قل 190200005 کنه قل آب کمري

  7                   -                7                 450              -                450           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور مبارکشاه 190200006 مبارکشاه آب کمري

  آب کمري
 

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان  آبکمری 190200007 دایزنگ   9                 3                 6                 680            680              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  3                   -                3                 232            100            132           فعال مسجد رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور اجریم 190200008 اجریم آب کمري

  آب کمري
 

  8                   -                8                 363              -                363           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور بوبک ها 190200009 چاه سنگ

  12                 -                12               482              -                482           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور کوچه زرد 190200010 قره ئ  کوچه زرد آب کمري

  7                   -                7                 369              -                369           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور پده الغری 190200011 پده الغری آب کمري

  8                   -                8                 343              -                343           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور آب باریک 190200012 آب باریک آب کمري

  7                   -                7                 188            65               123           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور سفید الک 190200013 سفید الک آب کمري

  6                   -                6                 159              -                159           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور گنده آب 190200014 گنده آب آب کمري

  10                 -                10               459              -                459           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور تاشپالق 190200015 تاشپالق آب کمري

  5                   -                5                 198            98               100           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور چشمه غین   190200016 چشمه غین   آب کمري

  5                   -                5                 309            137            172           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور چالنک 190200017 چالنک آب کمري

  9                 5                 4                 262            108            154           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور گدر ها 190200018 گدر ها آب کمري

  5                   -                5                 227              -                227           فعال مسجد رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور سینه اردو 190200019 سینه اردو آب کمري

  6                   -                6                 280              -                280           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور چشمه گل شاه 190200021 چشمه گل شاه آب کمري

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان  گلخانه 190200022 گلخانه آب کمري   6                 2                 4                 279            279              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  7                   -                7                 387              -                387           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور دهستان 190200025 دهستان آب کمري

  3                   -                3                 286            135            151           فعال مسجد رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور تگاب رباط 190200026 تگاب رباط آب کمري

  5                   -                5                 203              -                203           عالف داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور مال کریم 190200028 نظر ها آب کمري

  12                 -                12               398              -                398           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور قبچاق 190200029 آغک آب کمري

  8                   -                8                 224              -                224           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور زاد مراد 190200030 زاد مراد آب کمري

  12                 -                12               549              -                549           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور پده دایزنگی  190200031 پده یارنگی  آب کمري

  5                   -                5                 161            40               121           فعال موقت رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور خلیشکک 190200032 خلیشکک آب کمري

  3                   -                3                 314              -                314           فعال داییم رسدسی   پرسانه مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم ذکور شیخ السالم 190200033 کوکچایل آب کمري

  13                 -                13               489              -                489           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور کوکچائل 190200034 کوکچائل آب کمري

  6                   -                6                 344              -                344           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور دره کوکچایل 190200035 دره کوکچایل آب کمري

  5                   -                5                 130              -                130           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور پده نو کدری 190200036 نو کدری آب کمري

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان  نهراب 190200038 نهراب آب کمري   3                   -                3                 326            326              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

  6                 2                 4                 362            362              -               فعال موقت رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان تاشپالق 190200039 تاشپالق آب کمري

  آب کمري
 

  190200041 پده دانزنگ
 

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان پده دانزنگ   6                 2                 4                 365            365              -               فعال موقت رسدسی   دخیر

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان آب باریک 190200042 آب باریک آب کمري   4                   -                4                 212            212              -               فعال خیمہ رسدسی   دخیر

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان  کوکچائیل 190200043 کوکچائیل آب کمري   9                 4                 5                 410            410              -               فعال موقت رسدسی   دخیر

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان قرئ  کوچه زرد 190200044 قرئ  کوچه زرد آب کمري   5                 1                 4                 320            320              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان  مبارک شاه 190200045 مبارک شاه آب کمري   6                 2                 4                 328            328              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  3                   -                3                 155            83               72              فعال مسجد رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورسنگ لوح 190200046 سنگ لوح آب کمري
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انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان بوبک ها 190200047 بوبک ها آب کمري   5                   -                5                 241            241              -               فعال خیمہ رسدسی   دخیر

  7                   -                7                 372              -                372           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور گلخانه 190200048 گلخانه آب کمري

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان دره کوکچائل 190200049 دره کوکچائل آب کمري   6                 2                 4                 305            305              -               فعال خیمہ رسدسی   دخیر

  3                   -                3                 127            58               69              فعال خیمہ رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوروکیل سعدی 190200050 وکیل سعدی آب کمري

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان  پده نوکدری 190200051 پده نوکدری آب کمري   3                 1                 2                 142            142              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان مال کریم 190200052 مال کریم آب کمري   5                 2                 3                 184            184              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان قبچاق 190200053 قبچاق آب کمري   6                 1                 5                 313            313              -               فعال موقت رسدسی   دخیر

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان  اب كمري عليا 190200055 اب كمري عليا آب کمري   4                   -                4                 276            276              -               فعال موقت رسدسی   دخیر

  3                   -                3                 301            139            162           فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان بره خانه 190200057 بره خانه آب کمري

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان پده الغري 190200058 پده الغري آب کمري   4                 2                 2                 352            352              -               فعال موقت رسدسی   دخیر

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان كنه قل 190200059 كنه قل آب کمري   4                   -                4                 218            218              -               فعال موقت رسدسی   دخیر

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان  زاد مراد 190200060 زاد مراد آب کمري   4                   -                4                 129            129              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

ت عمر فاروق) رض( 190200061 گدول آب کمري   5                   -                5                 149              -                149           فعال داییم رسدسی   پرسانه مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم ذکور حضن

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان دهستان 190200062 دهستان آب کمري   4                 3                 1                 268            268              -               فعال موقت رسدسی   دخیر

ت آب کمري ت 190200063 كاريز حضن   3                   -                3                 195            96               99              فعال مسجد رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوركاريز حضن

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان  گنده آب 190200064 گنده آب آب کمري   2                   -                2                 139            139              -               فعال موقت رسدسی   دخیر

  3                 1                 2                 163            48               115           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورقدوقک 190200066 قدوقک آب کمري

  2                   -                2                 120            40               80              فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورکوچی کالیل مشکوائن  190200067 کالیل مشکوائن  آب کمري

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان  چشمه ګلشاه 190200069 چشمه ګلشاه آب کمري   3                   -                3                 241            241              -               فعال موقت رسدسی   دخیر

  4                   -                4                 177            45               132           فعال خیمہ رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکور تحنر دره ګندآب 190200070 تحنر دره ګندآب آب کمري

  4                   -                4                 78               1                 77              فعال داییم رسدسی   مختلط مرکز حمایوی تربیه معلم مرکز حمایوی ذکور ابکمری 190200071 مرکزولسوایل آب کمري

  آب کمري
 

  1                   -                1                 60                 -                60              فعال مسجد رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوردهن زوبده 190200072 پده دایزنگ

    -                  -                  -                  -                  -                  -               غی  فعال نا معلوم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورکالیل هقت نو  190200073 هفت نو آب کمري

  10                 -                10               503              -                503           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور  گنبدکلوره 190300001 گنبد جمعه خا ن  قادس

  6                   -                6                 341              -                341           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور چشمه می  غیاث 190300002 چاهک  قادس

  2                   -                2                 108              -                108           فعال داییم رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورشه ودان 190300003 شه ودان  قادس

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان  غیب عیل دشت 190300004 غیب عیل دشت قادس   4                   -                4                 251            251              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

زا عیل  قادس انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان  قره قجی  190300005 می    5                 2                 3                 355            355              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  5                   -                5                 232              -                232           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور خواجه پسته 190300006 زردآلوگگ قادس

 گنبد  190300007 گنبد  قادس
 

  4                   -                4                 162              -                162           فعال داییم رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکور ریگ

  6                   -                6                 298            141            157           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور دره تی   190300008 دره تی   قادس

  16                 -                16               632              -                632           فعال موقت رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور کاریز می  هزار 190300009 کاریز  قادس

  10                 -                10               570              -                570           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور همائ  خان 190300010 همای خان قادس

  12                 -                12               534              -                534           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور جوالق 190300011 جوالق قادس

  6                   -                6                 152            47               105           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورهزار میش   190300012 هزار میش   قادس

  4                   -                4                 134              -                134           فعال داییم رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورغال چرخ 190300013 غال چرخ قادس

  13                 -                13               550              -                550           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور ارباب رسور 190300014 محمد عیل قادس

  5                   -                5                 106              -                106           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورنیک 190300015 نیک قادس

  4                   -                4                 118              -                118           فعال خیمہ رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورآب پوده 190300016 آب پوده قادس
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  7                   -                7                 215              -                215           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور رباط 190300017 رباط قادس

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان  دهک 190300018 دهک قادس   3                   -                3                 401            401              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

یف قادس یف 190300019 لنگر رس  انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان  لنگر رس    13               12               1                 996            996              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

یف قادس یف  190300020 بازار چه لنگر رس    34                 -                34               1,025           -                1,025        فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور لنگررس 

  7                   -                7                 740              -                740           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور دهک 190300021 دهک  قادس

  4                   -                4                 126              -                126           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورباغدشت 190300022 دو آئ   قادس

  3                   -                3                 130              -                130           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورباد روک 190300023 باد روک قادس

  19                 -                19               774              -                774           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور قادس خوردک 190300024 قادس خوردک  قادس

خانه 190300025 نو آباد قادس   6                   -                6                 664              -                664           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور خی 

ن  190300026 قرو قادس   2                   -                2                 161              -                161           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورقرو گلچی 

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان  قادسخوردک 190300027 زاد صالح  قادس   13               13                 -                433            433              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  18                 -                18               579              -                579           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور ده برنج 190300028 ده برنج قادس

  3                   -                3                 191              -                191           فعال مسجد رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورپیوار 190300029 پیوار علیا قادس

وده ها  قادس   5                   -                5                 319              -                319           فعال خیمہ رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورزاد مراد 190300030 چیی

  33                 -                33               1,045           -                1,045        فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور جمعیت قادس 190300031 زاد صالح قادس

  10                 -                10               437              -                437           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور بویه ششمنن  190300032 بویه ششمنن ها  قادس

ن  قادس   11                 -                11               582              -                582           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور خاک پلک 190300033 بازار گلچی 

  4                   -                4                 90                 -                90              فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورشهر آرمان 190300034 شهر آرمان  قادس

  16                 -                16               756              -                756           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور قرچقر  190300035 قرچقر  قادس

  8                   -                8                 228              -                228           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور جهر شور آب 190300036 شور آب قادس

  6                   -                6                 542              -                542           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور قره چقر علیا 190300037 گندی سفیل  قادس

  12                 -                12               544              -                544           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور آب بخش 190300038 آب بخش  قادس

  9                   -                9                 554            210            344           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور زرد آلوگک 190300039 بویه زردآلوگک قادس

  4                   -                4                 245              -                245           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورزادحکیم علیا 190300040 زاد حکیم علیا قادس

  5                   -                5                 436              -                436           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور بابه دوسنر  190300041 بابه دوسنر  قادس

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان ارباب رسور 190300042 ارباب رسور قادس   17               15               2                 591            591              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان قادس  190300043 سیدال قادس   27               27                 -                1,144         1,144           -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  2                   -                2                 169              -                169           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورجنگلک 190300044 جنگلک قادس

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان  ده برنج 190300045 ده برنج قادس   4                   -                4                 415            415              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  1                   -                1                 188              -                188           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورتکه کشک 190300046 تکه کشک قادس

  1                   -                1                 113              -                113           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورشوراب علیا 190300047 شورابک  قادس

اب قادس ن یف 190300048 نی  اب لنگررس  ن انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان  نی    4                 1                 3                 118            118              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان بلمیسن 190300049 بلمیسن قادس   5                 3                 2                 327            327              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

  4                   -                4                 53                 -                53              فعال خیمہ رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوردره تنگگ 190300050 دره تنگگ قادس

  3                   -                3                 235              -                235           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوربرج 190300051 برج قادس

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان بویه کادانک 190300052 بویه کادانک قادس   5                   -                5                 445            445              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان  قرچقر علیأ 190300053 قرچقر علیأ قادس   6                   -                6                 536            536              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

ن عیل قادس ن عیل 190300054 سی    2                   -                2                 111              -                111           فعال خیمہ رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورسی 

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان بویه شیشمنن  190300055 بویه شیشمنن  قادس   3                 3                   -                346            346              -               فعال موقت رسدسی   دخیر
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انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان آب بخش 190300056 آب بخش قادس   4                   -                4                 459            459              -               فعال موقت رسدسی   دخیر

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان  جوالق 190300057 جوالق قادس   4                 3                 1                 323            323              -               فعال خیمہ رسدسی   دخیر

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان جهر شور آب 190300058 جهر شور آب قادس   3                 1                 2                 210            210              -               فعال مسجد رسدسی   دخیر

  2                   -                2                 190              -                190           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوربرگل 190300059 برگل قادس

  2                   -                2                 101              -                101           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورجغ بلند 190300060 جغ بلند قادس

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان  خواجه پسته 190300061 خواجه پسته قادس   1                   -                1                 127            127              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

  2                   -                2                 309            124            185           فعال داییم رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورذولفعیل 190300062 ذولفعیل قادس

ت ابوبکر صدیق 190300063 مرکز قادس   9                   -                9                 283              -                283           فعال موقت رسدسی   پرسانه مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم ذکور حضن

  1                   -                1                 145              -                145           فعال مسجد رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورنخچرستان بیانزائ   190300065 نخچرستان بیانزائ   قادس

ود ها قادس ود ها 190300066 چیی انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان چیی   8                   -                8                 262            262              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان  همای خان 190300067 قادس قادس   3                 2                 1                 169            169              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان تاکک 190300068 تاکک قادس   3                   -                3                 169            169              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

  1                   -                1                 100              -                100           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورنخچرستان گردن بریده 190300069 نخچرستان گردن بریده قادس

  1                   -                1                 112              -                112           فعال خیمہ رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورآبخور 190300070 آب خور قادس

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان  خاک درویش 190300071 خاک درویش قادس   3                   -                3                 172            172              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

  4                   -                4                 159              -                159           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور دره بوم 190300072 دره بوم قادس

  1                   -                1                 154              -                154           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورکابلچه 190300073 کابلچه قادس

  1                   -                1                 83                 -                83              فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورمیانه بوم 190300074 میانه بام قادس

  1                   -                1                 177              -                177           فعال مسجد رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورخربید 190300075 خربید قادس

  2                   -                2                 79                 -                79              فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورتل گلذار 190300076 تل گلذار قادس

غیاث قادس غیاث 190300077 چشمه می  انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان چشمه می    2                   -                2                 64               64                 -               فعال مسجد رسدسی   دخیر

  1                   -                1                 105              -                105           فعال مسجد رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورقره غال 190300078 قره غال قادس

  2                   -                2                 238              -                238           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکور تل کالن 190300079 تل کالن قادس

  1                   -                1                 260              -                260           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوربند بلوچ   190300080 بند بلوچ   قادس

  2                   -                2                 78                 -                78              فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورچای تلخ 190300081 چای تلخ قادس

  1                   -                1                 69                 -                69              فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورلوی رس 190300082 لوی رس قادس

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان دهک سفیل 190300084 دهک سفیل قادس   3                   -                3                 138            138              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

  1                   -                1                 75                 -                75              فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورحاچ  حسن 190300086 حاچ  حسن قادس

  4                   -                4                 95               41               54              فعال موقت رسدسی   مختلط مرکز حمایوی تربیه معلم مرکز حمایوی ذکور تربیه معلم قادس 190300087 مرکز قادس

یف قادس   1                   -                1                 164              -                164           فعال مسجد رسدسی   پرسانه مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم سلطان غیاث الدینمدرسه اسالیم ذکور  190300088 لنگررس 

عبدالرحمن اب بخش 190300089 قادس خوردک قادس   2                   -                2                 97                 -                97              فعال مسجد رسدسی   پرسانه مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم ذکور می 

  10                 -                10               454              -                454           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور بویه کادانک 190300090 کادانک قادس

  1                   -                1                 49                 -                49              فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورآقا صاحبان 190300091 آقا صاحبان  قادس

  1                   -                1                 118              -                118           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورشهید عبدالظاهر 190300092 0 قادس

  2                   -                2                 154              -                154           فعال داییم رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکور شورک 190300093 شورک قادس

  1                   -                1                 109              -                109           فعال مسجد رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورغالز ردک 190300094 غال زردک قادس

ن  جوند ن  190400015 خرمی    12                 -                12               494              -                494           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور خرمی 

  190400016 شور آبک جوند
 

  2                   -                2                 193              -                193           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورپل سنگ

  4                   -                4                 261              -                261           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور امروتک 190400017 امروتک  جوند
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  2                   -                2                 238              -                238           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورکمر زرد 190400018 کمر زرد جوند

  5                   -                5                 284              -                284           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور رباطک 190400019 چشمه بید جوند

  4                   -                4                 208              -                208           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور آب پوده سفیل 190400020 مړوندی جوند

  2                   -                2                 268              -                268           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورمال غز 190400021 مال غز جوند

  2                   -                2                 190              -                190           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورگنبدی 190400022 گننبدی جوند

  1                 1                   -                289              -                289           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورشورابک 190400023 شورابک جوند

  5                   -                5                 226              -                226           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور دهگرم 190400024 دهگرم جوند

  1                   -                1                 167              -                167           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورخم جنگل 190400025 خم جنگل جوند

ن  جوند ن  190400026 پرخی    2                   -                2                 191              -                191           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورپرخی 

  1                   -                1                 98                 -                98              فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوربای ها 190400027 یای ها جوند

  1                   -                1                 171              -                171           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورشهبازی 190400028 شهبازی جوند

  3                   -                3                 187              -                187           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورگزستان 190400029 گزستان جوند

  2                   -                2                 290              -                290           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورشورابک هللا یار 190400030 شورابک هللا یار جوند

  1                   -                1                 206              -                206           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورغار صحرا 190400031 غار صحرا جوند

  2                   -                2                 159              -                159           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورتخت بخت جالئ   190400032 تخت بخت جالئ   جوند

  2                   -                2                 217              -                217           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورچار حوض الله بای 190400033 چار حوض الله بای جوند

  1                   -                1                 133              -                133           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورچشمه چار 190400034 چشمه چار جوند

  1                   -                1                 123              -                123           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوررسحوض 190400035 رسحوض جوند

اچ   190400036 غار سیاه جوند   3                   -                3                 163              -                163           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورغار سیاه پی 

  1                   -                1                 222              -                222           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوربیدک 190400037 بیدک جوند

  3                   -                3                 347              -                347           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورکنده لک 190400038 کنده لک جوند

  1                   -                1                 269              -                269           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورچمی   190400039 چمی   جوند

  3                   -                3                 166              -                166           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورمیل نو 190400040 میل نو جوند

  2                   -                2                 222              -                222           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه یمات عمویمتعل ابتدایه ذکورآب بیدک 190400041 آب بیدک جوند

  1                   -                1                 203              -                203           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورکود یان 190400042 نایه پایه جوند

  2                   -                2                 229              -                229           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورکازک کالن 190400043 کازک کالن جوند

  3                   -                3                 240              -                240           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور کوچه درزک 190400044 درزک جوند

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان بای ها 190400045 بای ها جوند   1                   -                1                 210            210              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

  2                   -                2                 176              -                176           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوردهن کوی 190400046 دهن کوی جوند

  1                   -                1                 194              -                194           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورتخت بيدك 190400047 تخت بيدك جوند

  ها جوند
  ها 190400048 عوض بافر

  1                   -                1                 95                 -                95              فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورعوض بافر

  1                   -                1                 151              -                151           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورزوارها 190400049 زوارها جوند

  2                   -                2                 204              -                204           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورحوض توت 190400050 حوض توت جوند

  1                   -                1                 158              -                158           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورجوزك 190400051 رس شور آب جوند

ت مال جوند ت مال 190400052 حضن   2                   -                2                 239              -                239           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورحضن

  1                   -                1                 174              -                174           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوردره خشكگ 190400053 دره خشكگ جوند

ن  جوند ن  190400054 كشك سی    1                   -                1                 202              -                202           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوركشك سی 

  1                   -                1                 190              -                190           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم دانكابتدایه ذکورگوساله  190400055 گوساله دانك جوند

  1                   -                1                 122              -                122           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورسياه سنگ 190400056 سياه سنگ جوند
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  1                   -                1                 157              -                157           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورتارشيول 190400057 تارشيول جوند

  2                   -                2                 147              -                147           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورحوض مش   190400058 حوض مش   جوند

  1                   -                1                 136              -                136           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورچوبك 190400059 چوبك جوند

ي جوند ي 190400060 اسیی   1                   -                1                 146              -                146           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوراسیی

  1                   -                1                 145              -                145           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورسياه غو 190400061 سياه غو جوند

  1                   -                1                 139              -                139           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورخم توتک 190400062 خم توتک جوند

  2                   -                2                 165              -                165           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورسايه روي 190400063 سايه روي جوند

  1                   -                1                 190              -                190           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم آسياابتدایه ذکوردره  190400064 دره آسيا جوند

  2                   -                2                 152              -                152           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورجهر رسخ 190400065 جهر رسخ جوند

  2                   -                2                 109              -                109           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورتخت کاوه 190400066 تخت کاوه جوند

  1                   -                1                 137              -                137           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورکته وکوراب 190400067 کته جوند

  1                   -                1                 135              -                135           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوربچه کشک 190400068 کشکبچه   جوند

  3                   -                3                 160              -                160           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورشكمبه پاي چينك 190400069 شكمبه پاي چينك جوند

  2                   -                2                 180              -                180           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورغار سیاه جالی 190400070 غار سیاه جالی جوند

  1                   -                1                 138              -                138           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورنض یها 190400071 نصی  ها جوند

  1                   -                1                 170              -                170           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورتری    ج 190400072 تری    ج جوند

  2                   -                2                 146              -                146           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورنيك الله بال 190400073 نيك الله بال جوند

  2                   -                2                 143              -                143           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورزعند نو 190400074 زعند نو جوند

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان هللا يار 190400075 رباطك جوند   3                   -                3                 151            151              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان كند لك 190400076 كند لك جوند   2                   -                2                 99               99                 -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

  1                   -                1                 102              -                102           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوررسخيك 190400077 رسخيك جوند

  2                   -                2                 127              -                127           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورگاوراوه 190400078 گاوراوه جوند

  2                   -                2                 78                 -                78              فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوردوآئ    190400079 دوآئ    جوند

  2                   -                2                 117              -                117           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورزوجوند 190400080 زوجوند جوند

   190400081 شورآبك جوند
 

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان پل سنگ   2                   -                2                 153            153              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

  2                   -                2                 139              -                139           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورذاخان هللا يار 190400082 ذاخان جوند

  2                   -                2                 144              -                144           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورغارزاغ 190400083 غارزاغ جوند

  1                   -                1                 129              -                129           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوردهن کوچه 190400092 دهن کوچه جوند

  1                   -                1                 110              -                110           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورخواجه عباس 190400094 نوآباد جوند

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان  تخت زرد 190400095 تخت زرد جوند   2                 1                 1                 134            134              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

  1                   -                1                 186              -                186           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوراورگوی 190400096 اورگوی جوند

  1                   -                1                 113              -                113           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم غالکابتدایه ذکورکرباشه  190400097 کرباشه غالک جوند

  1                   -                1                 109              -                109           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورحوض جویدار 190400098 حوض جویدار جوند

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان پای مزار 190400099 پای مزار جوند   1                   -                1                 129            129              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان غوکالن 190400100 غو کالن جوند   2                 2                   -                110            110              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

  9                   -                9                 346              -                346           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور رباط 190400101 رباط جوند

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان  مرغزار 190400102 مرغزار جوند   4                 4                   -                216            216              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور آبجال 190400103 آبجال جوند   4                   -                4                 201              -                201           فعال فضای باز رسدسی   دخیر

  6                   -                6                 460              -                460           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور تخلنگه 190400104 تخلنگه جوند
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  6                   -                6                 370              -                370           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور تگاب بست 190400105 تگاب بست جوند

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان  چار طاق 190400106 چار طاق جوند   7                 7                   -                448            448              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  5                   -                5                 190              -                190           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور تگاب عالم 190400107 خم طویل جوند

  6                   -                6                 427              -                427           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور چار دره 190400108 کالن جوند

  4                   -                4                 194              -                194           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور خواجه غائیب 190400109 خواجه غائیب جوند

  4                   -                4                 291              -                291           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور پشت توت 190400110 پشت توت جوند

ی جوند   5                   -                5                 320              -                320           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکورلنگر  190400111 اسپی 

  7                   -                7                 417              -                417           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور رستاوه 190400112 رستاوه جوند

  7                   -                7                 320              -                320           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور تخت زرد 190400113 تخت زرد جوند

  4                   -                4                 251              -                251           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور سیبک 190400114 سیبک جوند

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان مار غالک 190400115 مار غالک جوند   4                 1                 3                 176            176              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

  4                   -                4                 272              -                272           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور جنگلک 190400116 جنگلک جوند

  5                   -                5                 371              -                371           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور گرزیوانک 190400117 گرزیوانک جوند

اچ   190400118 رسی آب جوند   6                   -                6                 398              -                398           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور پی 

  9                   -                9                 258              -                258           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور غرمه 190400119 غرمه جوند

  4                   -                4                 225              -                225           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور تخمان 190400120 تخمان جوند

  4                   -                4                 240              -                240           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور خواجه عیل 190400121 شاه عیل جوند

  4                   -                4                 160              -                160           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور گاشک 190400122 چاهک جوند

ن  جوند ن  190400123 خم مشی    7                   -                7                 167              -                167           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور خم مشی 

غان جوند غان 190400138 شی    9                   -                9                 448              -                448           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور شی 

  جوند
 

 جوند 190400139 ریگ
 

  7                   -                7                 384              -                384           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور ریگ

  9                   -                9                 349              -                349           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور مرغزار 190400140 مرغزار جوند

  7                   -                7                 387              -                387           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور الله بای 190400143 کوچه  جوند

  5                   -                5                 368              -                368           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور جالیل 190400144 قارمخ جوند

  8                   -                8                 333              -                333           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور کوری    ج 190400145 عادل جوند

  9                   -                9                 437              -                437           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور پلو رسخ 190400146 پلو رسخ جوند

  7                   -                7                 341              -                341           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور خواجه رسخیان 190400148 گلدره جوند

  16                 -                16               849              -                849           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور چهار طاق 190400149 چهار طاق جوند

  7                   -                7                 428              -                428           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور هللا یار 190400150 رباطک جوند

  10                 -                10               353              -                353           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور غو کالن 190400151 غو کالن جوند

  7                   -                7                 269              -                269           فعال موقت رسدسی   پرسانه مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم دینن عثمان غنن مدرسه اسالیم ذکور  190400158 شورآبك جوند

  2                   -                2                 76                 -                76              فعال فضای باز رسدسی   پرسانه مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم ذکورحنظله 190400162 شورابک جوند

  1                   -                1                 114              -                114           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورغار حیدر 190400163 غار حیدر جوند

  1                   -                1                 91                 -                91              فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورصحراچه 190400164 صحراچه جوند

ن  جوند ن  190400165 خرمی  انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان خرمی    4                   -                4                 184            184              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

  1                   -                1                 123              -                123           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورپنج بز 190400166 پنج بز جوند

ی جوند ی 190400167 اسیی انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوراسیی   1                   -                1                 138            138              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان امروتک 190400168 امروتک جوند   1                   -                1                 111            111              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان خربید 190400169 خربید جوند   1                   -                1                 176            176              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر
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انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان آهن کشان 190400170 آهن کشان جوند   1                   -                1                 57                 -                57              فعال فضای باز رسدسی   دخیر

  2                   -                2                 71                 -                71              فعال فضای باز رسدسی   پرسانه مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم ذکورسادات 190400172 سادات جوند

  1                   -                1                 50                 -                50              فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوررسمه غل 190400173 رسمه غل جوند

  1                   -                1                 91                 -                91              فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورکمرشهر 190400174 کمرشهر جوند

  1                   -                1                 102              -                102           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکور جوند آباد 190400175 جوند آباد  جوند

  2                   -                2                 110              -                110           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم ذکورالحاقیه شورآبک 190400176 بکشورآ جوند

  2                   -                2                 192              -                192           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم ذکورالحاقیه پای چینکمدرسه اسالیم  190400177 پای چینک جوند

  8                   -                8                 213              -                213           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور بزبای 190600001 بزبای مرغاب

  12                 -                12               287              -                287           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور جوکار 190600002 جوکار مرغاب

ک  مرغاب ک 190600003 پنی    11                 -                11               263              -                263           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور پنی 

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان مرغاب 190600004 تحت بازار  مرغاب   14               9                 5                 588            588              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

ان زائ   مرغاب ان زائ   190600005 می    24                 -                24               1,026           -                1,026        فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور می 

  1                   -                1                 76                 -                76              فعال داییم رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورداودی ها 190600006 ماجمال  مرغاب

  1                   -                1                 68                 -                68              فعال مسجد رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورآبباریک 190600007 آبباریک مرغاب

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان کپه بابا 190600008 کپه بابا مرغاب   4                   -                4                 126            126              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  29                 -                29               1,346           -                1,346        فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور موریچاق 190600009 موریچاق  مرغاب

  35                 -                35               1,891           -                1,891        فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور مرغاب 190600010 تحت بازار  مرغاب

  5                   -                5                 113              -                113           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور چرخاب 190600011 چرخاب مرغاب

  11                 -                11               711              -                711           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور جوی خواجه 190600012 جوی خواجه  مرغاب

  11                 -                11               739              -                739           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم شهیدلیسه ذکور محمد جمعه  190600013 وسط موری چاق  مرغاب

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان جهان دوسنر  190600014 اسحق زائ   مرغاب   6                   -                6                 181            181              -               فعال مسجد رسدسی   دخیر

  7                   -                7                 274              -                274           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور ساغری 190600015 ساغری  مرغاب

  2                   -                2                 54                 -                54              فعال داییم رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوربوکن باال 190600016 بوکن باال  مرغاب

  2                   -                2                 190              -                190           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور پنجاب وزیرخان 190600017 پنجاب  مرغاب

  5                   -                5                 118              -                118           فعال مسجد رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور گل ریخته 190600018 گل ریخته  مرغاب

  4                   -                4                 183              -                183           فعال داییم رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورلمړ زائ   190600019 جوی خواجه مرغاب

  5                   -                5                 247              -                247           فعال داییم رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوررسخلنگ جوی گنج 190600020 رسخلنگ جوی گنج مرغاب

  3                   -                3                 193              -                193           فعال مسجد رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورخم آب اسحق زای  190600021 خم آب اسحق زای  مرغاب

  2                   -                2                 58                 -                58              فعال داییم رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورقروت هرائر  190600022 قروت هرائر  مرغاب

  2                   -                2                 66                 -                66              فعال داییم رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورمنگان 190600023 منگان مرغاب

  1                   -                1                 135              -                135           فعال مسجد رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورقلقر  190600024 قلقر  مرغاب

  1                   -                1                 78                 -                78              فعال خیمہ رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورچلونک باال 190600025 چلونک مرغاب

ن خم 190600026 0 مرغاب   1                   -                1                 30                 -                30              فعال مسجد رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورسپی 

  7                   -                7                 167              -                167           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم بابا متوسطه ذکور کپه 190600027 کپه بابا مرغاب

  1                   -                1                 115              -                115           فعال مسجد رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورخم توت  190600028 عرب  ها مرغاب

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان  جوی گنج 190600029 جوی گنج مرغاب   4                   -                4                 169            169              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  1                   -                1                 59                 -                59              فعال مسجد رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوردوزخدره 190600030 دوزخدره مرغاب

ن  مرغاب ن  190600031 چلونک پائی    1                   -                1                 87                 -                87              فعال مسجد رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورچلونک پائی 

  1                   -                1                 70                 -                70              فعال خیمہ رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکور لوی بازار تو 190600032 بادام تو مرغاب
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  1                   -                1                 136              -                136           فعال مسجد رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوررسچشمه قروتو 190600033 رسچشمه قروتو مرغاب

  3                   -                3                 208              -                208           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورچهار سونک 190600034 چهار سونک مرغاب

  3                   -                3                 241              -                241           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورابومسلم 190600035 موریچاق مرغاب

  1                   -                1                 72                 -                72              فعال خیمہ رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورلکه رسخ 190600036 لکه رسخ مرغاب

  2                   -                2                 44                 -                44              فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورکوچی ها 190600037 هرائر ها مرغاب

  1                   -                1                 35                 -                35              فعال مسجد رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورمولوی اخیر  190600038 گزکل مرغاب

  2                   -                2                 201              -                201           فعال مسجد رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورچپ چل 190600039 چپ چل مرغاب

ن  مرغاب ن  190600040 بوکن پائی    1                   -                1                 184              -                184           فعال مسجد رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوربوکن پائی 

  1                   -                1                 85                 -                85              فعال مسجد رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوربادام توی داودی ها 190600041 داودیها مرغاب

  1                   -                1                 113              -                113           فعال مسجد رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورجانما 190600042 جانما تموری مرغاب

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان اکازائ   190600043 اکازائ   مرغاب   3                   -                3                 122            122              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  1                   -                1                 88                 -                88              فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورچکاب آبخور 190600044 داود یها مرغاب

  1                   -                1                 74                 -                74              فعال مسجد رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورسقا 190600045 سقا مرغاب

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان داودی ها 190600046 داودی ها مرغاب   2                   -                2                 84               84                 -               فعال مسجد رسدسی   دخیر

  1                   -                1                 163              -                163           فعال خیمہ رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورچقول گدر چپچل 190600047 چقول گدر چپچل مرغاب

   مرغاب
   190600049 سورقل كاكوزائ 

  1                   -                1                 30                 -                30              فعال مسجد رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورسورقل كاكوزائ 

  5                   -                5                 161              -                161           فعال داییم رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورلودين ها 190600050 لودين ها مرغاب

  2                   -                2                 66                 -                66              فعال مسجد رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورگزقل 190600051 گزقل مرغاب

  2                   -                2                 79                 -                79              فعال مسجد رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوراعلم چوب 190600052 اعم چوب مرغاب

ن  مرغاب ك پائی  ن  190600053 پنی  ك پائی    1                   -                1                 69                 -                69              فعال خیمہ رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورپنی 

ن  مرغاب ك پائی  ن  190600054 پنی  ك پائی  انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان  پنی    2                   -                2                 60               60                 -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  2                   -                2                 73                 -                73              فعال مسجد رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورزاد حكيم 190600055 زادحكيم مرغاب

   مرغاب
   190600056 نسوان لمري زائ 

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان لمري زائ    4                   -                4                 118            118              -               فعال مسجد رسدسی   دخیر

  2                   -                2                 44                 -                44              فعال مسجد رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورپنجاب حاچ   اخیر خان 190600057 پنجاب حاچ   اخیر خان مرغاب

  1                   -                1                 54                 -                54              فعال خیمہ رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم خان ابتدایه ذکوروزیر  190600058 پنجاب مرغاب

  1                   -                1                 97                 -                97              فعال مسجد رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورنوبر 190600059 نوبر مرغاب

  1                   -                1                 163              -                163           فعال خیمہ رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورچقر گذر 190600060 چپچل مرغاب

ن ذکورمرکز حمائیوی تربیه معلم مرغاب 190600061 مرکز مرغاب   3                   -                3                 14               6                 8                فعال موقت رسدسی   پرسانه مرکز حمایوی تربیه معلم دارالمعلمی 

  1                   -                1                 104              -                104           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورپس آب جوی خواجه 190600062 پس آب جوی خواجه مرغاب

  1                   -                1                 38                 -                38              فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوربازار نو جمال 190600063 لوی بازار تو مرغاب

  11                 -                11               487              -                487           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور اکا زائ   190600064 اکا زائ   مرغاب

  3                   -                3                 132              -                132           فعال مسجد رسدسی   پرسانه دارالحفاظ تعلیمات اسالیم دارالحفاظ ذکورخواجه یخدان 190600066 شهر مرغاب

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان  جویخواجه 190600067 جویخواجه مرغاب   1                   -                1                 62               62                 -               فعال مسجد رسدسی   دخیر

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان شیدا بابا 190600068 شیدا بابا مرغاب   1                   -                1                 62               62                 -               فعال مسجد رسدسی   دخیر

  6                   -                6                 175              -                175           فعال موقت رسدسی   پرسانه مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم ذکوردینن مرغاب 190600069 تحت بازار مرغاب

    -                  -                  -                  -                  -                  -               غی  فعال نا معلوم رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوردرویش محمد 190600070 پنجاب مرغاب

  2                   -                2                 94                 -                94              فعال مسجد رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورخواجه یخدان 190600071 خواجه یخدان مرغاب

  3                   -                3                 60                 -                60              فعال داییم رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورمحمد حنیفه 190600072 چاگری ها مرغاب

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان جو کار 190600073 جو کار مرغاب   1                 1                   -                30               30                 -               فعال مسجد رسدسی   دخیر
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  1                   -                1                 87                 -                87              فعال مسجد رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکور بازاتو 190600074 بازاتو مرغاب

ک 190600075 گندتپنی   مرغاب   2                   -                2                 40                 -                40              فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورگنبدآب پنی 

  9                   -                9                 328              -                328           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور مقر علیا 190700001 مقر علیا  مقر

  9                   -                9                 349              -                349           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور مقر سفیل 190700002 تره یک  مقر

  8                   -                8                 133              -                133           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور سنجیتک 190700003 سنجیتک مقر

  8                   -                8                 269              -                269           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور مقراندری 190700004 اندری مقر

ان زائ   مقر   5                   -                5                 199              -                199           فعال خیمہ رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور غالزردک 190700005 می 

  7                   -                7                 149            59               90              فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور قرقیچ بلوچ 190700006 قرقیچ بلوچ مقر

  10                 -                10               362              -                362           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور کموری 190700007 کموری  مقر

  7                   -                7                 220              -                220           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم هامتوسطه ذکور مزید  190700008 مزید ها  مقر

  13                 -                13               305              -                305           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور ایچکله 190700010 ایچکله مقر

  9                   -                9                 237              -                237           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور سنگ زرد 190700011 سنگ زرد مقر

  14                 -                14               447              -                447           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور چشمه  سلطان 190700012 چشمه دزدک مقر

انه لیسه تعلیمات عمویم طانلیسه نسوان  چشمه سل 190700013 چشمه دزدک مقر   11               8                 3                 365            365              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  13                 -                13               379              -                379           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور آبشاره 190700014 جعفری مقر

  4                   -                4                 324              -                324           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور جعفری سنگ آتش  190700015 سنگ آتش مقر

  12                 -                12               385              -                385           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور خم عبایس 190700016 نو فستان عبایس مقر

  7                   -                7                 345            190            155           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور توتک 190700017 توتک مقر

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان خارستان 190700018 خارستان مقر   6                 4                 2                 280            280              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  17                 -                17               526              -                526           فعال خیمہ رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور خارستان 190700019 ادریس مقر

اق شوری مقر اق شوری 190700020 قی    2                   -                2                 220              -                220           فعال خیمہ رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورقی 

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان سنگ آتش 190700021 سنگ آتش مقر   6                 5                 1                 188            188              -               فعال خیمہ رسدسی   دخیر

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان  مقر سفیل 190700022 مقر سفیل مقر   4                   -                4                 186            186              -               فعال خیمہ رسدسی   دخیر

  2                 1                 1                 133            13               120           فعال داییم رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورهوتگ سید عظیم 190700023 هوتگ سید عظیم مقر

ت عیل 190700024 سنگ آش مقر   6                   -                6                 205              -                205           فعال مسجد رسدسی   پرسانه مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم ذکورحضن

  1                   -                1                 60                 -                60              فعال خیمہ رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورمحمد زائ  محمد رسول خان 190700025 محمد زائ  محمد رسول خان مقر

  2                   -                2                 111              -                111           فعال خیمہ رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان محمد زائ  محمد عمر خان 190700026 محمد زائ  محمد عمر خان مقر

  3                   -                3                 140              -                140           فعال داییم رسدسی   پرسانه ئیهابتدا تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورلودین 190700027 لودین مقر

  1                   -                1                 60                 -                60              فعال خیمہ رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورکوچی های غال زردک 190700028 غال زردک مقر

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان هیچکه 190700029 هیچکه مقر   7                   -                7                 297            297              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان سنجتک 190700030 سنجتک مقر   6                 6                   -                218            218              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

ان زائ   مقر ان  190700031 می    3                   -                3                 106              -                106           فعال خیمہ رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم زائ  ابتدایه ذکورمی 

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان  کموری 190700032 کموری مقر   3                   -                3                 117            117              -               فعال موقت رسدسی   دخیر

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان سنگ زرد 190700033 سنگ زرد مقر   7                   -                7                 281            281              -               فعال موقت رسدسی   دخیر

  1                   -                1                 87                 -                87              فعال خیمہ رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورچاه کیبیل 190700044 چاه کیبیل مقر

  2                   -                2                 100              -                100           فعال خیمہ رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوربائ  تور شیخ 190700045 بائ  تور شیخ مقر

  4                   -                4                 165            53               112           فعال خیمہ رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورتیموری 190700046 دهن شور تیموری مقر

  4                   -                4                 176            91               85              فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورتاجك ها 190700047 تاجك ها مقر

  3                   -                3                 152            67               85              فعال خیمہ رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان كالنزی 190700048 كالنزي ها مقر
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وزی ها مقر وزی 190700049 فی    2                   -                2                 70               7                 63              فعال خیمہ رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورفی 

  آبشار مقر
 

  آبشارابتدایه نسوان   190700050 زيرتنگ
 

  3                   -                3                 152            152              -               فعال داییم رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم زيرتنگ

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان جعفري 190700051 جعفري مقر   5                   -                5                 168            168              -               فعال خیمہ رسدسی   دخیر

  2                   -                2                 144              -                144           فعال خیمہ رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورباب الیه 190700052 عمر زائ   مقر

اق شوری محمد زائ   مقر اق شوری 190700053 قی   قی 
  2                   -                2                 252              -                252           فعال خیمہ رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورمحمد زائ 

  2                   -                2                 95                 -                95              فعال خیمہ رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورکوچی کرگس غال 190700054 کرگس غال مقر

  3                   -                3                 124            42               82              فعال خیمہ رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورلمری  190700055 لمری مقر

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان  مقررعلیا 190700056 زادعیل مقر   2                   -                2                 121            121              -               فعال خیمہ رسدسی   دخیر

  1                   -                1                 136              -                136           فعال خیمہ رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورترین کالیل 190700059 ترین کالیل مقر

  1                   -                1                 92                 -                92              فعال خیمہ رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکور کاکرکالیل 190700060 کاکرکالیل مقر

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان مزید ها  190700061 مزید ها  مقر   1                   -                1                 114            114              -               فعال خیمہ رسدسی   دخیر

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه نسوان خلیفه رحمت هللا 190700062 کالن نخانه مقر   1                   -                1                 75               43               32              فعال خیمہ رسدسی   دخیر

ن هللا 190700063 ترین قول ازبیک مقر   1                   -                1                 65               20               45              فعال خیمہ رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه ذکورشهید امی 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال نا معلوم رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم نسوان خلیفه رحمت هللا 190700064 کالن خانه مقر

ن هللا 190700065 ترین قل ازبک مقر     -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال نا معلوم رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم شهید امی 
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  4                   -                4                 399            83               316           فعال موقت رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصویص ذکور رها 190100091 مرکز قلعه نو قلعه نو

  28               12               16               388            40               348           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور خصویص نریمان قلعه نو 190100093 0 قلعه نو

    -                  -                  -                  -                  -                  -               غی  فعال موقت رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور الغزایل 190100105 ناحیه دوم قلعه نو

 

 

 


