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 غور تیمعارف وال عتیوض لیتحل"

 

شاگرد که از آن جمله  192,669غور در مجموع  تیوال در

دختر(  71,838پسر و  120,254) یدر مراکز دولت 192,092

دختر (مصروف  306پسر و  271)  یدر مراکز خصوص 577و 

 . باشندیآموزش م

باب  815که از جمله  یمیمراکز تعل 842شاگردان متذکره در 

معلم و  هیباب ترب 6, یاسالم ماتیباب تعل 21, یعموم ماتیتعل

. از مجموع مراکز  باشندیمصروف آموزش م یاتیباب سواد ح 0

. در مراکز باشدیفعال م ریباب آن غ 3فعال و تنها  839 یمیتعل

 354مرد و  4,427 جملهاز که  نیمعلم 4,781متذکره مجموعا 

( یدر مراکز خصوص 14و  یتن در مراکز دولت 4,767زن هسنتد )

% 45.4که  نستی. موضوع قابل مالحظه اندینمایم سیتدر

اما از  باشندیچهارده و باالتر از آن م لیدرجه تحص یدارا نیمعلم

 .باشدیزن موجود م نیمعلم 7.4% تیوال نیدر ا گرید یسو

 باشدیم یمیدا ریتعم یدارا یمیمراکز تعل 24.3غور % تیوال در

باز درس  یشاگردان در فضا 50.5% شودیو قابل ذکر دانسته م

    ".خوانندیم

غور تیوال یادار ینقشه واحد ها  

 غور  تیوال یمعرف"

 

یکى از والیات کوهستانى افغانستان است، که در  کشور شمال  غور

ثانیه  00دقیقه و  34درجه  31دارد و روى خط  تیموقع یشرق

و سر  ابیفار اتیشمالى قرار دارد که درشمال با والعرض البلد 

و غرب با  یکندیپل، در جنوب با هلمند و فراه، در شرق با دا

مربع  لومتریک 36,657,4غور  تیهمسرحد است . وال تیوال

 یغور دارا تیغور است. وال تیمساحت دارد. چغچران مرکز وال

به  تیوال نیا ی. نفوس مجموعباشدیم یولسوال 10

آن اناث 367,391آن ذکور و  383,836که   رسدیم751,254

. غور در زمانه هاى قدیم، تحت حکمرانى والیت هرات باشدیم

هجرى به سطح والیت ارتقا   1342بوده که در دوره شاهى سال 

 کرد.
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شاگردانمعلومات   



 

  

تعلیمات عمومی

تعلیمات اسالمی

تربیه معلم

سواد حیاتی

تعلیمات عمومی تعلیمات اسالمی تربیه معلم سواد حیاتی

پسر 116,001 4,133 391 -

دختر 71,845 123 176 -

 1397شاگردان بر اساس برنامه و جنسیت سال 

9,967 313 68 -

5,746 

13 -

-

تعلیمات عمومی تعلیمات اسالمی تربیه معلم سواد حیاتی

1397شاگردان جدیدالشمول بر اساس برنامه و جنسیت سال 

پسر دختر

  1397شاگردان بر اساس صنف و جنسیت سال 

 

81%

1%

18%

80%

1%

19%

کامیاب

ناکام

محروم

دختر پسر

1396سال  اساس جنسیت نتایج شاگردان بر  

 1397محل تدریس سال اساس  شاگردان بر

15% 10% 5% 0% 5% 10% 15% 20%

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  

 1397دولتی/خصوصی سال شاگردان 

192,092 
100%

577 
0%

دولتی

خصوصی

42.8%

1.5% 3.2% 2.0%

50.5%

تعمیر دایمی تعمیر موقتی تعمیر مسجد خیمه فضای باز

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

پسر 10,956 11,265 12,320 13,927 14,253 13,756 9,864 9,625 9,132 5,183 4,834 4,975 275 160

دختر 6,732 6,631 7,743 9,276 10,440 9,724 5,472 5,069 4,634 2,263 2,039 1,945 134 42

مجموع 17,688 17,896 20,063 23,203 24,693 23,480 15,336 14,694 13,766 7,446 6,873 6,920 409 202



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ن یمعلومات معلم  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1397سال  و جنسیت برنامه ر اساسب معلمین  

تعلیمات عمومی

تعلیمات اسالمی

تربیه معلم

سواد حیاتی

تعلیمات عمومی تعلیمات اسالمی تربیه معلم سواد حیاتی

مرد 4,260 128 39 -

زن 352 - 2 -

1397سال  دولتی/خصوصیاساس  معلمین بر  

لسانس و باالتر چهارده پاس دوازده پاس کمتر از دوازده

1397سال  اساس درجه تحصیل معلمین بر  

4,767 
100%

14 
0%

دولتی خصوصی

1397ولسوالی سال اساس  فیصدی معلمین زن بر  

 

 

5.2% 40.2% 54.6% 0.1% 

  

 

 

248 1920 2608 4 

 



  

 

 مراکز تعلیمی



 

  

1397سال  و نوعیت مراکز تعلیمی بر اساس برنامه  

 1397مراکز تعلیمی بر اساس ولسوالی سال 

9713مراکز تعلیمی بر اساس جنسیت سال   

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

19

1

1

1

5

0

169

196

450

لیسه

متوسطه

ابتدائیه

مدرسه اسالمی

دارالحفاظ

دارالعلوم

دارالمعلمین

مرکز حمایوی

مکتب سواد حیاتی

تعلیمات عمومی سواد حیاتی تربیه معلم تعلیمات اسالمی

1397سال  دولتی/خصوصیمراکز تعلیمی   

829 
98%

13 
2%

-
0%

-
0%

شفت1

شفت2

شفت3

شفت4

275
33%

155
18%

412
49%

پسرانه دخترانه مختلط

840 
100%

2 
0%

دولتی خصوصی

24.3%

1.8%
4.6%

2.3%

64.4%

2.6%

فیصدی

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



  

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

  1397تشناب بر اساس جنسیت مراکز تعلیمی سال 

28%; 76

31%; 48

21%; 86

72%; 199

69%; 107

79%; 326

پسرانه

دخترانه

مختلط

ندارد دارد

  1397تعمیر بر اساس جنسیت مراکز تعلیمی سال 

11

801

300

831

41

542
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100%

برق آب میدان ورزشی

دارد ندارد

362

142

19

199

145

156

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

البراتوار ساینس

کتابخانه

البراتوار کم یوتر

دارد ندارد

22%
78

37%
129

41%
145

16%
77

30%
146

54%
267

دخترانه پسرانه مختلط

دارد ندارد



 

  

 

 شاخص های تعلیمی



 

 1397فیصدی جذب و شمولیت ناخالص شاگردان سال 

1397تعلیمات عمومی دولتی سال  -نسبت شاگرد بر معلم   

1397تعلیمات عمومی دولتی سال  -ه نسبت شاگرد بر شعب  

80.0 

66.0

شمولیت نا خالص جذب نا خالص
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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 نولسوایل
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 چغچران
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 چارسده

 

 غور 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                 192            73               119           فعال فضای باز رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور قطس علیا دانیار شهید 270100001 قطس علیا چغچران

  3                   -                3                 136            51               85              فعال فضای باز گرمسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورشاه تخت  270100002 شاه تخت چغچران

  4                   -                4                 82               35               47              فعال فضای باز گرمسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورشور کن 270100003 شور کن چغچران

  6                   -                6                 305            169            136           فعال فضای باز گرمسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورسیف الملوک 270100004 سندیز چغچران

  6                   -                6                 152            71               81              فعال فضای باز گرمسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورعزیز هللا شهید 270100005 پای خاک چغچران

  3                   -                3                 198            87               111           فعال فضای باز گرمسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورکوه گشته مرغاب 270100006 کوه گشته چغچران

ک چغچران ک 270100007 کمپی    2                   -                2                 95               39               56              فعال فضای باز گرمسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورکمپی 

  8                   -                8                 383            184            199           فعال فضای باز رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور امروتک 270100009 امروتک چغچران

  8                   -                8                 191            82               109           فعال فضای باز گرمسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور سیف الدین شهید سالدیز 270100010 سالدیز چغچران

  2                   -                2                 122            52               70              فعال فضای باز گرمسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورشار دیز 270100011 شار دیز چغچران

  5                   -                5                 157            57               100           فعال فضای باز گرمسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورفال ب   270100012 پالوی چغچران

 مرغاب چغچران
ی

  270100013 گرگ
ی

  4                   -                4                 97               48               49              فعال فضای باز گرمسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوردره دار گرگ

  8                   -                8                 178              -                178           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور بیدان 270100014 سیاه سنگ منار جام چغچران

ک  چغچران ک 270100015 خاکسیر   2                   -                2                 107            41               66              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورخاکسیر

  8                   -                8                 307            121            186           فعال فضای باز رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور خلیفه نور احمد شهید   270100016 قنده سنگ چغچران

  5                   -                5                 223            93               130           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور خلیفه نور احمد شهید 270100017 قنده سنگ چغچران

 سفید چغچران
ی

 سفید 270100018 تنگ
ی

  4                   -                4                 185            70               115           فعال فضای باز رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور تنگ

ن سنگ چغچران   7                   -                7                 384            198            186           فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوراسپی سنگ 270100019 اسپی 

ف سوی    چ چغچران   5                   -                5                 146            57               89              فعال فضای باز گرمسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورشپوی    چ 270100020 اسیی

  7                   -                7                 311            132            179           فعال فضای باز گرمسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورلفرا 270100021 گاو کشته چغچران

  3                   -                3                 286            157            129           فعال فضای باز گرمسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوررسج  لفرا 270100022 رسج   چغچران

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان  رسج   270100024 مونیار چغچران   5                   -                5                 155            155              -               فعال فضای باز گرمسی   دخیر

  6                   -                6                 261            107            154           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور پلو رسخ 270100025 اموگ چغچران

 غورقند چغچران
ی

 غور قند 270100026 زیر تنگ
ی

  5                   -                5                 278            90               188           فعال فضای باز رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور زیر تنگ

  5                   -                5                 227            106            121           فعال فضای باز گرمسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان اشیر باغ 270100027 دیوارک چغچران

  10                 -                10               725            282            443           فعال فضای باز گرمسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور نهر آب تخا 270100028 آب تخا چغچران

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان  مدرسه 270100029 مدرسه چغچران   8                 2                 6                 312            312              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  6                   -                6                 351            200            151           فعال فضای باز گرمسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورعبدالجبار شهید 270100030 باد گاه شوی    ج چغچران

  6                   -                6                 302            131            171           فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورلشکر راه 270100031 لشکر راه چغچران

  1                   -                1                 162            103            59              فعال فضای باز گرمسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورباغچه 270100033 میخک چغچران

  4                   -                4                 152            29               123           فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورلخچک 270100034 لخشک چغچران

  5                   -                5                 208            107            101           فعال مسجد رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور سه گوشگ 270100035 سه کوشگ چغچران

  2                   -                2                 103            50               53              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوررسدشت شورک 270100036 رسدشت شورک چغچران

  1                   -                1                 116            45               71              فعال فضای باز گرمسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورآسیاب رسجنگل 270100037 آسیاب رسجنگل  چغچران

  3                   -                3                 185            86               99              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوردشتک 270100038 دشتک چغچران

  3                   -                3                 329            156            173           فعال فضای باز رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور صاد قیل 270100039 صاد قیل چغچران

  1                   -                1                 102            44               58              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورنادانک 270100040 دهن نادانک چغچران
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  1                   -                1                 114            51               63              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورحاج  عبدهللا غور تند 270100041 غورتند چغچران

  3                   -                3                 92               34               58              فعال فضای باز گرمسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوررسسمبه 270100042 رسسمبه چغچران

  2                   -                2                 75               32               43              فعال فضای باز گرمسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورگالر دیز 270100043 گالدیز چغچران

  7                   -                7                 226            85               141           فعال فضای باز گرمسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور ج  مرغاب 270100045 ج   چغچران

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوردهن دره مرغاب 270100047 دهن دره مرغاب چغچران   1                   -                1                 145            61               84              فعال فضای باز گرمسی   دخیر

  2                   -                2                 83               31               52              فعال فضای باز گرمسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوربرآت 270100048 برآت چغچران

  2                   -                2                 86               32               54              فعال فضای باز گرمسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورخالدار 270100049 خالدار چغچران

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان  ناوه هللا یار 270100050 موشکها چغچران   4                 1                 3                 180            180              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

  3                   -                3                 111            31               80              فعال فضای باز گرمسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورغارگویک 270100051 غارگوریک چغچران

  3                   -                3                 146            64               82              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورکودیان 270100052 غار موشک چغچران

  2                   -                2                 195            78               117           فعال داییم گرمسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور مشکابه 270100053 مشکابه چغچران

  6                   -                6                 79               37               42              فعال فضای باز گرمسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوررسسنگ 270100054 رسسنگ چغچران

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان  کج  باغ 270100056 شورابه چغچران   4                   -                4                 293            293              -               فعال فضای باز گرمسی   دخیر

  3                   -                3                 77               37               40              فعال فضای باز گرمسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورخوبان 270100058 خوبان چغچران

  1                   -                1                 82               30               52              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورب  هادر بیک 270100060 خوک گشته چغچران

  2                   -                2                 275            141            134           فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم های کایسابتدایه ذکورادهم  270100061 ادهم های کایس چغچران

  3                 1                 2                 94               38               56              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورجلینگ 270100063 جلینگ چغچران

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان  گردنه کبود 270100065 مرکز چغچران   1                   -                1                 137            137              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان  صوفک 270100066 مرکز چغچران   1                   -                1                 111            111              -               فعال خیمہ رسدسی   دخیر

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان  یارفوالد 270100067 یارفوالد چغچران   1                   -                1                 114            114              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

  3                   -                3                 336            111            225           فعال فضای باز گرمسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان قلعه گگ 270100068 قلعه گگ چغچران

  1                   -                1                 81               38               43              فعال فضای باز گرمسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورنور آباد 270100071 مرکز چغچران

ن  270100072 مرکز چغچران   4                 1                 3                 367            176            191           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور پایان تگاب غلمی 

  1                   -                1                 114            70               44              فعال فضای باز گرمسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورپای زیارت مرغاب 270100074 پای زیارت  چغچران

  3                   -                3                 120            57               63              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورقالک یار فوالد 270100075 کزمر  چغچران

  1                   -                1                 103            32               71              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم کاریز هللا یارابتدایه ذکوررساب   270100076 رساب کاریز هللا یار چغچران

  4                   -                4                 220            93               127           فعال مسجد رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور جرچغر 270100077 جرچفر چغچران

  2                   -                2                 96               39               57              فعال فضای باز گرمسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوررباط 270100078 مرکز چغچران

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان  شاه مدد 270100079 مرکز چغچران   2                   -                2                 109            104            5                فعال فضای باز گرمسی   دخیر

  2                   -                2                 88                 -                88              فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورکیچک 270100083 مرکز چغچران

  2                   -                2                 90               42               48              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوربادروک 270100085 مرکز چغچران

  1                   -                1                 96               48               48              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوراسکچک مرغاب 270100086 مرکز چغچران

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان  کیچک 270100087 مرکز چغچران   4                   -                4                 189            189              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان خم محراب 270100088 خم محراب  چغچران   5                   -                5                 111            111              -               فعال فضای باز گرمسی   دخیر

  4                   -                4                 74               34               40              فعال فضای باز گرمسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورگلرنگ 270100089 مرکز چغچران

ن جای 270100090 مرکز چغچران   1                   -                1                 114            59               55              فعال ای بازفض رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورزمی 

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان  رغسکن 270100091 مرکز چغچران   4                   -                4                 186            186              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

  5                   -                5                 197            97               100           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور دهن اخته خانه 270100092 مرکز چغچران

  5                   -                5                 221            108            113           فعال فضای باز رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور کابلک 270100093 مرکز چغچران
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ن پوش چغچران ن پوش 270100094 خواجه سی    4                   -                4                 158            80               78              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورخواجه سی 

  2                   -                2                 172            71               101           فعال فضای باز گرمسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورقالک کوتل شویجها 270100095 کوتل شویجها چغچران

  3                   -                3                 158            55               103           فعال فضای باز گرمسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورعامیل لفرا 270100097 مرکز چغچران

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور نسوان اسفرمان 270100098 اسفرمان چغچران   5                   -                5                 231            231              -               فعال فضای باز گرمسی   دخیر

  4                   -                4                 109            56               53              فعال فضای باز گرمسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورپای خازه 270100099 پای خازه چغچران

  5                   -                5                 93               44               49              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورسمقیل 270100100 سمقیل چغچران

  5                   -                5                 369            166            203           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور خواجه بهاری 270100101 بهاری چغچران

  2                   -                2                 162            68               94              فعال مسجد رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورمیانه بام 270100102 میانه بام چغچران

  5                   -                5                 118            59               59              فعال موقت رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورتمپن  270100103 تمپن  چغچران

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان دانش واجان 270100104 دانش دهن واجان چغچران   1                   -                1                 110            110              -               فعال فضای باز گرمسی   دخیر

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه  نسوان جنداک 270100105 قشالق کالن چغچران   4                   -                4                 211            211              -               فعال فضای باز گرمسی   دخیر

  3                 1                 2                 191            110            81              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورشمرغک 270100106 شمرغک چغچران

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان  زر تیل 270100107 دشت کنجک چغچران   8                   -                8                 362            362              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  2                   -                2                 96               43               53              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورفاروق شهید 270100108 گرماب چغچران

  1                   -                1                 97               52               45              فعال فضای باز گرمسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورجریان 270100109 جریان چغچران

  2                   -                2                 91               31               60              فعال فضای باز گرمسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورچبل 270100110 چهبل چغچران

  2                   -                2                 248            120            128           فعال فضای باز گرمسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورعبدل شهد 270100111 اشپی  چغچران

  1                   -                1                 105            55               50              فعال فضای باز گرمسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوررسخک مرغاب 270100112 رسخک مرغاب چغچران

  5                   -                5                 132            55               77              فعال مسجد رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورشابیدک 270100113 شابیدک چغچران

  3                   -                3                 102            60               42              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورجواز ها 270100114 تیل غوری چغچران

  1                   -                1                 96               86               10              فعال فضای باز گرمسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان شمک 270100115 شمک چغچران

  2                   -                2                 135            78               57              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورجرمتو 270100116 جرمتو چغچران

  2                   -                2                 128            55               73              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورجرجوا 270100117 جرجوا چغچران

  1                   -                1                 77               18               59              فعال فضای باز گرمسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورگندم کاه 270100118 گندم کاه چغچران

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان قطس سفیل 270100119 قطس سفیل چغچران   4                   -                4                 210            210              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان تقه تیمور 270100120 تقه تیمور چغچران   5                 4                 1                 457            457              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان میدان هواب   270100121 میدان هواب   چغچران   14               12               2                 615            615              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  5                   -                5                 234            127            107           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور صنما 270100122 صنما چغچران

  4                   -                4                 240            84               156           فعال فضای باز رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور پای کمر حاج  دین محمد 270100123 پای کمر چغچران

  1                   -                1                 241            103            138           فعال فضای باز گرمسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورپشته آسیاب 270100124 پشته اسیاب  چغچران

  5                   -                5                 241            103            138           فعال فضای باز گرمسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورشیوی    ج سفیل 270100125 پای درخت چغچران

  چغچران
ی

  270100127 گرگ
ی

  2                   -                2                 188            69               119           فعال فضای باز رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم -متوسطه ذکور غرغره گرگ

  4                   -                4                 203            105            98              فعال فضای باز گرمسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورقال حوض 270100128 غال حوض کشک کهنه چغچران

  1                   -                1                 129            55               74              فعال فضای باز گرمسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورتخندی 270100129 تخندی چغچران

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان بره خانه 270100130 بره خانه چغچران   7                   -                7                 188            69               119           فعال فضای باز رسدسی   دخیر

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان چشمه سکینه 270100131 بهرام پور چغچران   3                   -                3                 97               97                 -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان دره قاضن  270100133 ناحیه چهارم چغچران   18               17               1                 1,162         885            277           فعال داییم رسدسی   دخیر

  5                   -                5                 287            166            121           فعال فضای باز گرمسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور رسیم 270100134 رسیم چغچران

  1                   -                1                 118            54               64              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوركوديان عليا 270100136 غار موشك چغچران
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انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان نائيب ها 270100137 واژگونه چغچران   3                   -                3                 241            103            138           فعال خیمہ رسدسی   دخیر

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان پوز ليچ 270100138 پوز ليچ چغچران   3                   -                3                 218            218              -               فعال موقت رسدسی   دخیر

  1                   -                1                 159            81               78              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورتوحيد 270100139 سياه كوهك چغچران

  3                 1                 2                 120            75               45              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورخواجه سيد حسن 270100140 سياه سنگ چغچران

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان رسجنگل 270100141 رس جنگل چغچران   1                   -                1                 39                 -                39              فعال فضای باز گرمسی   دخیر

  3                   -                3                 102            39               63              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان ج   آب رضا ها 270100142 ج   آب رضا ها چغچران

  1                   -                1                 82               47               35              فعال فضای باز گرمسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوررزان 270100143 رزان چغچران

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان دهك 270100146 دهك چغچران   3                 1                 2                 82               82                 -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان نادريه 270100147 ده رسخ سفیل   چغچران   1                   -                1                 131            131              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

  1                   -                1                 153            31               122           فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوردره آسیاب هللا یار 270100148 دره آسياب عليا چغچران

  3                   -                3                 131            72               59              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورچشمه جانك 270100150 چشمه جانك چغچران

  1                   -                1                 86               49               37              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورآبدک مرغاب 270100151 ابدك چغچران

  1                   -                1                 81               35               46              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورخی  آباد 270100152 خی  آباد چغچران

  2                   -                2                 138            56               82              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوربرگ معارف 270100154 برگ معارف چغچران

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان رس تله 270100155 مركز چغچران   1                   -                1                 92               92                 -               فعال فضای باز گرمسی   دخیر

  2                   -                2                 154            78               76              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورحاج   غالم محمد شهيد 270100156 سنگ مسجد چغچران

  1                   -                1                 120            42               78              فعال فضای باز گرمسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورگوگرد 270100157 گوگرد چغچران

  2                   -                2                 115            48               67              فعال فضای باز گرمسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورچهار گان 270100158 مركز چغچران

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم نسوان  الندرابتدایه  270100160 الندر چغچران   3                   -                3                 200            200              -               فعال موقت رسدسی   دخیر

ن شهيد 270100161 اشیر خان چغچران انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان عبدالمومی    2                 1                 1                 139            139              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  3                   -                3                 201            101            100           فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوركاشك 270100162 كاشك چغچران

  4                   -                4                 286            207            79              فعال فضای باز گرمسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورشهر گوند 270100163 شهر گونه چغچران

  4                   -                4                 176            49               127           فعال فضای باز گرمسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورهودک مرغاب 270100165 هورک  چغچران

  6                   -                6                 195            75               120           فعال فضای باز گرمسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورلطیف قدیر 270100166 خاکرسک چغچران

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان اهلتیه 270100167 اهلیته چغچران   1                   -                1                 77               77                 -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

  3                   -                3                 216            97               119           فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورکشکک سفیل 270100168 کشک سفیل چغچران

ن  چغچران ن  270100169 باغ غلمی    7                 1                 6                 311            169            142           فعال فضای باز رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور صدمن غلمی 

  2                   -                2                 114            56               58              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورسمک ترسقر  270100170 سمک  چغچران

آب چغچران   4                   -                4                 94               43               51              فعال فضای باز گرمسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان دره رسآب مرغاب 270100171 سی 

  3                   -                3                 111            37               74              فعال فضای باز گرمسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورخاک دخیر  270100172 خاک دخیر  چغچران

ت بالل 270100175 دره غازی چغچران   6                   -                6                 505            225            280           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور حضن

  3                 1                 2                 89               48               41              فعال خیمہ رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان صیاد  سیاه 270100176 صیاد سیاه چغچران

  1                   -                1                 82               39               43              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوردرمک 270100177 درمک چغچران

  1                   -                1                 156            15               141           فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورننگ آباد 270100178 ننگ آباد   چغچران

  2                   -                2                 174            81               93              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورمحمد مویس شهید  270100179 قنده  ننگر چغچران

  2                   -                2                 102            40               62              فعال فضای باز گرمسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورویشتان  270100180 ویشتان  چغچران

  1                   -                1                 216            90               126           فعال فضای باز گرمسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورنو آباد  270100181 نوآباد  چغچران

  1                   -                1                 98               44               54              فعال فضای باز گرمسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورکراسپ 270100182 کراسپ چغچران

  2                   -                2                 244            98               146           فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورقال گردگ 270100183 قال گردگ چغچران
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  1                   -                1                 111            57               54              فعال فضای باز گرمسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورنیک سیدان 270100184 سیدان چغچران

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان رخنه  270100185 رخنه  چغچران   1                   -                1                 161            161              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

آباد رضاها  چغچران آباد رضا ها  270100189 خی    2                   -                2                 122            47               75              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورخی 

 آهنگرانمتوس 270100191 ازبیگ  چغچران
ی

  3                   -                3                 129            59               70              فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم طه ذکور رس لر ارزبیگ

  3                   -                3                 90               44               46              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورسخیداد شهید  270100193 رسخک  چغچران

  2                   -                2                 136            61               75              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورمیانج   270100195 میانج   چغچران

  1                   -                1                 73               20               53              فعال فضای باز گرمسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورایزلیک 270100196 ایزلیک  چغچران

  6                   -                6                 244              -                244           فعال موقت رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورشهرک مهاجرین 270100198 شهرک مهاجرین چغچران

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان کندیوال 270100199 کندیوال چغچران   8                   -                8                 266            266              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  چغچران
ی

  3                   -                3                 138            62               76              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان محمد نعیم شهید 270100201 گرگ

  1                   -                1                 189            90               99              فعال فضای باز گرمسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورماه شمس 270100202 ماه شمس چغچران

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان اخته خانه علیا 270100203 دهن اخته خانه چغچران   2                   -                2                 137            57               80              فعال فضای باز رسدسی   دخیر

  1                   -                1                 128            58               70              فعال فضای باز گرمسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورزرگران 270100204 زرگران چغچران

  1                   -                1                 87               35               52              فعال فضای باز گرمسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورپشته درخت 270100206 پشته درخت چغچران

  2                   -                2                 75               33               42              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورگرمابک 270100207 گرم آب قطس  چغچران

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان شهرک مهاجرین 270100208 شهرک مهاجرین چغچران   5                 5                   -                278            278              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان ترسقر  270100212 قیاغک چغچران   9                 1                 8                 228            228              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  5                   -                5                 234            116            118           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور محمد عمر شهید 270100213 گنده آب وسیط چغچران

  6                   -                6                 142            72               70              فعال مسجد رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور دو تابی آهنگران 270100214 آهنگران چغچران

  8                   -                8                 393              -                393           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور زر تیل 270100216 دشت کنجک چغچران

  4                   -                4                 246            97               149           فعال فضای باز رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور پهلو سنگ 270100217 پهلو سنگ چغچران

  7                   -                7                 321            132            189           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور ترسقر سفیل 270100218 عیل داد چغچران

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان رس تگاب 270100219 رستگاب  چغچران   16               5                 11               514            514              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

ی چغچران ی 270100220 چی    4                   -                4                 258            110            148           فعال خیمہ رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور چیی

  5                   -                5                 419            195            224           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور شیخ های کایس 270100221 کایس چغچران

  4                   -                4                 332            139            193           فعال فضای باز رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور کورت خانه 270100222 رسمه قل چغچران

  6                   -                6                 213            7                 206           فعال فضای باز رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور سیاه چوب 270100223 دهن سغاوه چغچران

  9                   -                9                 227            116            111           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور تله 270100224 تله علیا چغچران

  13                 -                13               639            71               568           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور پوزه لیچ 270100225 پوزه لیچ چغچران

  3                   -                3                 163            81               82              فعال فضای باز گرمسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور پشته کاغور  270100226 پشته کاغور چغچران

  6                   -                6                 214            77               137           فعال فضای باز گرمسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور فیاق 270100227 حوض بید چغچران

  6                   -                6                 279            99               180           فعال فضای باز رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور خاک مال 270100228 خشک آبک چغچران

  9                   -                9                 275            120            155           فعال فضای باز رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور بازار آبل 270100229 بازار جای چغچران

  6                   -                6                 270            123            147           فعال فضای باز گرمسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور کاریزک 270100230 کاریزک چغچران

گاه خوله چغچران گاه خوله 270100231 خی    8                   -                8                 362            173            189           فعال فضای باز رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور خی 

  11               1                 10               496            222            274           فعال مسجد گرمسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور شوی    چ سفیل 270100232 دد آبدار چغچران

ن  چغچران   5                   -                5                 473            235            238           فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورعبدالجبار شهید اسفلچ 270100234 اسفلچ غلمی 

  5                   -                5                 191            92               99              فعال فضای باز رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور عبدالحق شهید 270100235 بند امی   چغچران

  7                   -                7                 288            93               195           فعال مسجد رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور آقا گنبد 270100237 دهن ده رسخ چغچران
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  8                   -                8                 435            82               353           فعال فضای باز رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور رخنه هللا یار 270100238 رخنه هللا یار چغچران

  7                   -                7                 395            183            212           فعال فضای باز رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور سوخته 270100239 سوخته چغچران

  9                   -                9                 187            81               106           فعال داییم گرمسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور نوکدیز 270100240 نوکدیز چغچران

  7                   -                7                 276            150            126           فعال فضای باز رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور جمال الدین شهید 270100241 سیاب چغچران

  4                   -                4                 242            108            134           فعال فضای باز گرمسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور دره تخت 270100242 دره تخت چغچران

  8                 1                 7                 149            69               80              فعال فضای باز گرمسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور حاج  خلییل 270100243 وعظ چغچران

  10                 -                10               370            177            193           فعال فضای باز رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور نیک مرغاب 270100244 نیک مرغاب چغچران

ن  چغچران   2                   -                2                 181            80               101           فعال فضای باز رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور محمد رحیم شیهد آبدک 270100245 آبدک غلمی 

  5                   -                5                 350            137            213           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور بندر غونک 270100246 بستانک چغچران

  9                   -                9                 432            73               359           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور الندر 270100247 الندر چغچران

  7                   -                7                 340            85               255           فعال فضای باز گرمسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور رسجنگل مرغاب 270100248 رسجنگل چغچران

  6                   -                6                 383            132            251           فعال داییم گرمسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور دهور 270100249 دهور مرغاب چغچران

ن  چغچران ن  270100250 غلمی    20                 -                20               462              -                462           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور تحت غلمی 

  17                 -                17               587              -                587           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور هللا یار 270100251 غالمان چغچران

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان کایس علیا 270100252 کایس علیا چغچران   10               3                 7                 315            315              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  16                 -                16               509            231            278           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور حاج  عبدالغفور شهید 270100253 صوفک چغچران

  10                 -                10               320            48               272           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور لیسه خواجه غار 270100254 خواجه غار چغچران

  7                   -                7                 280            59               221           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور واژگونه 270100255 واژگونه چغچران

  10                 -                10               575              -                575           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور بره خانه 270100256 بره خانه چغچران

ن  چغچران ن  270100257 رستگاب غلمی    20                 -                20               538              -                538           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور رستگاب غلمی 

  21                 -                21               460              -                460           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور کایس علیا 270100258 کایس علیا چغچران

  9                   -                9                 491            171            320           فعال فضای باز گرمسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور واجان 270100259 واجان چغچران

  16                 -                16               570            156            414           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور عبدالواحد شهید 270100260 رغسکن چغچران

  15                 -                15               462            156            306           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور اخته خانه 270100261 اخته خانه چغچران

  13                 -                13               450            129            321           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور ابوبکر شهید اشیر خان 270100262 اشیر خان چغچران

  10                 -                10               505            20               485           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور آهنگران 270100263 آهنگران چغچران

ف چغچران ف مرغاب 270100264 اسیی   8                   -                8                 311            75               236           فعال داییم گرمسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور اسیی

  18                 -                18               275              -                275           فعال فضای باز گرمسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور جنداک 270100265 جنداک چغچران

  12                 -                12               302            166            136           فعال داییم گرمسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور معلم محمد مرغاب 270100266 کاویز چغچران

  26                 -                26               530            10               520           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور تغه تیمور 270100267 قلعه تیمور چغچران

  10                 -                10               239            8                 231           فعال فضای باز گرمسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم مرغابلیسه ذکور اسفرمان  270100268 اسفرمان مرغاب چغچران

  12                 -                12               368            65               303           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور کندیوال 270100269 کمدوال چغچران

  13                 -                13               296            62               234           فعال فضای باز رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور مولوی محمد مویس شهيد 270100270 غار سیاه کک چغچران

  13                 -                13               523            100            423           فعال داییم گرمسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان شور آبه 270100271 شور آبه چغچران

  20                 -                20               310            79               231           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور شیخ المند 270100272 شیخ المند چغچران

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان سلطان راضیه غوری 270100273 مرکز شهر چغچران   43               43                 -                2,100         1,995         105           فعال داییم رسدسی   دخیر

  7                   -                7                 354              -                354           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور چشمه سکینه 270100274 چشمه سکینه چغچران

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان هللا یار 270100275 غار هللا یار چغچران   7                   -                7                 396            396              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

ن میان تگاب چغچران ن  270100276 غلمی  انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان تحت غلمی    9                   -                9                 468            468              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر
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  13                 -                13               500            115            385           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم بره خانهلیسه ذکور میدان  270100277 میدان بره خانه چغچران

  8                   -                8                 412            45               367           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور گردنه کبود 270100278 گردنه کبود چغچران

  13                 -                13               587            45               542           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور دهک 270100279 چشم سفیدک چغچران

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان باد گاه  270100280 باد گاه سولیچ چغچران   15                 -                15               362            362              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  12                 -                12               365            93               272           فعال فضای باز رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور غیپ  ها 270100281 دهن شور قل چغچران

  44                 -                44               2,501           -                2,501        فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور سلطان شهاب الدین 270100282 مرکز چغچران

  60                 -                60               3,507           -                3,507        فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور سلطان عالو الدوین غوری 270100283 مرکز چغچران

  17                 -                17               432            21               411           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور ترسقر  270100284 دهن قیاغک چغچران

  16               2                 14               459            185            274           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور محمد رسول شهید صاد سیاه 270100285 صاد سیاه چغچران

  20                 -                20               385              -                385           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور محمد انور شهید 270100286 باد گاه چغچران

ت ابو بکر صدیق )رض( 270100287 صوفګ چغچران   9                   -                9                 454            234            220           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور حضن

  11                 -                11               490            114            376           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور قطس سفیل 270100289 قطن سفیل  چغچران

  8                   -                8                 349            68               281           فعال فضای باز گرمسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور شوی    چ علیا 270100291 مونیار چغچران

ن تحت مرکز چغچران انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان ب  ب  خدیجه 270100295 ده سی    23               21               2                 1,014         1,014           -               فعال داییم رسدسی   دخیر

ن ذکورتربیه معلم 270100297 تحت مرکز چغچران ن  تربیه معلم دارالمعلمی    18               1                 17               229            78               151           فعال داییم رسدسی   مختلط دارالمعلمی 

  24                 -                24               946            81               865           فعال داییم رسدسی   پرسانه دارالعلوم تعلیمات اسالیم دارالعلوم ذکور دارالعلوم ابو حنیفه 270100299 تحت شهر چغچران

  مرغاب 270100302 مركز چغچران
  6                   -                6                 154              -                154           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم ذکور علوم ديپن

  6                   -                6                 272              -                272           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه دارالحفاظ تعلیمات اسالیم دارالحفاظ ذکور دارالحفاظ 270100303 مرکز چغچران

  3                   -                3                 114              -                114           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم حاج  غالم محمد شهیدمدرسه اسالیم ذکور  270100304 بره خان چغچران

  4                   -                4                 186            96               90              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوراحمد شاه شهید  270100305 حاج  ابراهیم  چغچران

  1                   -                1                 131            23               108           فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورجر گدای 270100306 جر گدای چغچران

  2                   -                2                 118              -                118           فعال فضای باز گرمسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورشمک 270100307 شمک چغچران

  4                   -                4                 168            75               93              فعال خیمہ رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورامی  محمد سوری 270100308 چغچران چغچران

ن  270100312 مرغاب چغچران   2                   -                2                 83               36               47              فعال فضای باز گرمسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورروچی 

  1                   -                1                 108            55               53              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان دهن خاک مال 270100313 خاک مال چغچران

  1                   -                1                 100            44               56              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورسلمان فارس 270100314 تحت مرکز چغچران

  1                   -                1                 108            61               47              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوراسکیچک فیض آباد 270100315 اسکیچک چغچران

  1                   -                1                 104            38               66              فعال خیمہ رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورلرک 270100316 تحت مرکز چغچران

  2                   -                2                 126            57               69              فعال مسجد رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورکیچا 270100317 تحت مرکز چغچران

  1                   -                1                 149            62               87              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورغرقط 270100318 غرقط چغچران

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان الغوچک 270100319 الغوچک چغچران   1                   -                1                 87               87                 -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان ب  ب  عائیشه صدیقه 270100320 شیخ المند چغچران   2                   -                2                 133            133              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

  1                   -                1                 94               30               64              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورخیل اعظم 270100321 خیل اعظم چغچران

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان ب  ب  حاجره 270100322 صنما علیا چغچران   1                   -                1                 96               96                 -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

  1                   -                1                 80               28               52              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوردیوالک ها 270100323 دیوالک  چغچران

  1                   -                1                 174            80               94              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورخیل محمد افضل 270100324 خیل افضل چغچران

  2                   -                2                 144            49               95              فعال موقت رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکور سید آباد 270100325 سید آباد چغچران

  1                   -                1                 103            37               66              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکور  ذکور غفک 270100326 غفک چغچران

  1                   -                1                 108            33               75              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان کشکک دیوالک 270100327 کشکک  چغچران
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  6                 3                 3                 194            103            91              فعال موقت دسی  رس  مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورجرتیلک 270100328 جری تیلک چغچران

  1                   -                1                 143            56               87              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورآبخزه هللا یار 270100330 آب خزه چغچران

  4                   -                4                 125            60               65              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورمختلط بسمل آباد 270100335 گلدره شیخا سفیل چغچران

  1                   -                1                 101            41               60              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوراستاد محمد شهید 270100336 استاد محمد شهید چغچران

  1                   -                1                 95               45               50              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوردهن صوفک 270100338 دهن صوفک چغچران

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان دره آسیا 270100339 دره آسیا چغچران   1                   -                1                 162            162              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

  6                   -                6                 154            91               63              فعال موقت رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورگل احمد شهید 270100340 پای گدام چغچران

  1                   -                1                 144            75               69              فعال فضای باز گرمسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوررستخت لفر 270100341 رستخت نوا چغچران

  چغچران
ی

  1                 1                   -                74               39               35              فعال موقت رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورفضل الحق شهید 270100343 شب شدگ

  11                 -                11               492            10               482           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور مدرسه 270100344 مدرسه چغچران

ف مرغاب چغچران ف 270100345 اسیی   1                   -                1                 116              -                116           فعال فضای باز گرمسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان اسیی

  3                   -                3                 217            110            107           فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورکشکک تغه تیمور 270100347 تغه تیمور چغچران

  1                   -                1                 130            47               83              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوربیک زاده 270100348 شاخ مالن چغچران

  2                   -                2                 109            63               46              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوراختیارالدین 270100349 اختیارالدین چغچران

  3                   -                3                 165              -                165           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم ذکور  مدرسه غورقند 270100351 دهن شور قل چغچران

وزکوه 270100356 میدان هواب   چغچران   4                   -                4                 421              -                421           فعال موقت رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورفی 

  6                   -                6                 159            51               108           فعال فضای باز رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور دانش نوآباد غول کشته 270100357 دانش نوآباد چغچران

  چغچران
ی

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان ننگ آباد 270100358 رستنگ   1                   -                1                 132            132              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان آهنگران 270100359 آهنگران چغچران   4                   -                4                 398            398              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

ی 270100360 دهک چغچران   4                   -                4                 311            169            142           فعال فضای باز رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور نسوان دهک می 

  1                   -                1                 39                 -                39              فعال فضای باز گرمسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکور قلعه کک 270100361 قلعه کک چغچران

  2                   -                2                 105            36               69              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورجر قشالق 270100362 جر قشالق چغچران

ن  چغچران   2                 1                 1                 250            123            127           فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورشورابک 270100363 صد من غلمی 

  1                   -                1                 71               10               61              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکور خوش آمد 270100365 خوش آمد چغچران

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکور هللا یار  270100367 هللا یار چغچران   1                   -                1                 136            76               60              فعال فضای باز رسدسی   دخیر

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورنسوان باگاه مرغاب 270100368 مرغاب چغچران   1                   -                1                 94               94                 -               فعال فضای باز گرمسی   دخیر

  1                   -                1                 102            52               50              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورگل بهانه 270100380 گل بهانه چغچران

  3                   -                3                 243            92               151           فعال فضای باز گرمسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورآلنج زارک 270100381 آلنج زارک چغچران

  1                   -                1                 105            31               74              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورخواجه غیپ   270100382 خواجه غیپ   چغچران

وز کوه چغچران   3                   -                3                 90               45               45              فعال مسجد رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورامام بخاری 270100383 تحت مرکز فی 

وز کوه تخت مرکز   چغچران   1                   -                1                 101            48               53              فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم کته چشمهابتدایه ذکور   270100384 فی 

  1                   -                1                 75               26               49              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورقلعه رسسنگ 270100385 قلعه رسسنگ چغچران

  1                   -                1                 77               38               39              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورصادق عیل 270100386 صادق عیل چغچران

  1                   -                1                 70               24               46              فعال فضای باز گرمسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکور ده خواجه اعیل 270100387 ده خواجه اعیل چغچران

  1                   -                1                 66               37               29              فعال مسجد رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان ب  ب  رقیه 270100388 زرد سنگ چغچران

  1                   -                1                 118            51               67              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکور بهاری علیا 270100389 بهاری علیا چغچران

وز کوه تحت مرکز چغچران   1                   -                1                 94               40               54              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورکمال آباد 270100390 فی 

وزکوه تحت مرکز چغچران یکه  270100391 فی    1                   -                1                 58               28               30              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورچهار رسر

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان وردکها 270100392 پوزه لچ چغچران   1                 1                   -                125            69               56              فعال مسجد رسدسی   دخیر
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  2                   -                2                 111            63               48              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورشهدا بیدان 270100394 بیدان چغچران

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان ب  ب  رسه 270100395 ب  ب  رسه چغچران   3                 1                 2                 112            112              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

ن  چغچران ق پایان تگاب غلمی    1                   -                1                 182            82               100           فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورمولوی محمد وایل 270100396 رسر

  1                   -                1                 112            40               72              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم شهدای گمنام 270100397 تیلک سفال چغچران

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال نا معلوم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم معاذ)رض( 270100398 جرمتو چغچران

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال نا معلوم رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم غازی محمدخان 270100399 پوزه لچ چغچران

ن ها 270100400 بهاری علیا چغچران     -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال نا معلوم رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ذکورغلمی 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال نا معلوم رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ب  ب  سمیه 270100401 فامیلهای گد ام چغچران

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال نا معلوم رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم تگاب یوسف 270100402 تگاب یوسف چغچران

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال نا معلوم رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم سنگ سفید 270100403 هللا یار چغچران

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال نا معلوم رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم مبارز 270100404 زرخان چغچران

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال نا معلوم رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم مختلط نرکوه علیا 270100405 نرکوه چغچران

تپه چغچران     -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال نا معلوم رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم حاج  دوست محمد 270100406 سنگررسن

کرور 270100407 پای کوتل مرغاب چغچران     -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال نا معلوم رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم امی 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال نا معلوم رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم مختلط دهن تیلک 270100408 دهن تیلک چغچران

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال نا معلوم رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم دره شیخها 270100409 دره چغچران

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال نا معلوم رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم جرچقورهللا یار 270100410 جرچقر چغچران

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال نا معلوم رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم اتحاد 270100411 دهن ترسقر  چغچران

  4                   -                4                 122              -                122           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورکبودک اوشان 270200001 کبودک اوشان شهرک

  7                   -                7                 490            196            294           فعال فضای باز رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور جام 270200002 جام شهرک

  5                   -                5                 127              -                127           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوردهن مناره 270200003 مسجد نگار شهرک

  9                   -                9                 271              -                271           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم ذکور مدرسه دیپن  270200004 مرکز ولسوایل شهرک

  11                 -                11               214              -                214           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور شور آبک 270200005 گردهلنگ شهرک

  10                 -                10               307              -                307           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور اوشان 270200006 اوشان شهرک

 ازو شهرک
ی

  10                 -                10               467            203            264           فعال فضای باز رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور یکه بید 270200007 تنگ

  3                   -                3                 106            68               38              فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورظهران سوخته 270200008 ظهران سوخته شهرک

  9                   -                9                 498            226            272           فعال فضای باز رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور یکه سنگ 270200009 یکه سنگ شهرک

  6                   -                6                 317            113            204           فعال فضای باز رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور مرغه 270200010 مرغه شهرک

  7                   -                7                 208            20               188           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور خواجه بور 270200011 خواجه بور شهرک

  7                   -                7                 226            101            125           فعال فضای باز رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور لیچ 270200012 لیچ شهرک

  9                   -                9                 419            217            202           فعال فضای باز رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور خواجه شادان 270200013 جلگه مزار شهرک

  8                   -                8                 219            26               193           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور مسجد نگار 270200014 پشته مناره شهرک

  9                   -                9                 406            189            217           فعال فضای باز رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور ناسفنج 270200015 ناسفنج شهرک

  6                   -                6                 289            92               197           فعال فضای باز رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور استوه 270200016 استوه شهرک

  8                   -                8                 303            107            196           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور برزو 270200017 برزو شهرک

  17                 -                17               943            108            835           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور کمنج 270200018 غوک شهرک

  19                 -                19               549              -                549           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور مرکز شهرک 270200019 مرکز ولسوایل شهرک

  3                   -                3                 174            79               95              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوردهن حصارک 270200020 دهن حصارک شهرک

  9                   -                9                 434            177            257           فعال فضای باز رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور رسچشمه 270200021 رسچشمه شهرک
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 عالمه شهرک
ی

 ولمه 270200022 تنگ
ی

  6                   -                6                 342            144            198           فعال فضای باز رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور تنگ

قستان شهرک   9                   -                9                 462            213            249           فعال فضای باز رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور جوره 270200023 تی 

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور نسوان کمنج 270200024 کمنج شهرک   16                 -                16               464            464              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  4                   -                4                 243            102            141           فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورملمنج 270200025 ملمنج شهرک

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان مرکز 270200026 مرکز ولسوایل شهرک   10                 -                10               365            365              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  5                   -                5                 234              -                234           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور دهن انجه 270200027 دهن انجه شهرک

ن زیارت شهرک ن زیارت 270200028 سی    7                   -                7                 247              -                247           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور سی 

  10                 -                10               241            140            101           فعال فضای باز رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور جلگه مزار 270200029 سیاه دره شهرک

یجه شهرک یجه 270200030 شی    5                   -                5                 141            79               62              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوررسر

  2                   -                2                 111            62               49              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورپیشناوه 270200031 پیشناوه شهرک

  5                   -                5                 202            12               190           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور ظهران 270200032 ظهران شهرک

  2                   -                2                 145            82               63              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورگلبانه 270200033 گلبانه شهرک

  3                   -                3                 107            47               60              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورکاریز اسحق 270200034 کاریز اسحق شهرک

  3                   -                3                 101              -                101           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورپای کوتل اوشان  270200035 پای کوتل اوشان شهرک

  4                   -                4                 226            74               152           فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورخره سنگ 270200036 خره سنگ شهرک

  2                   -                2                 114              -                114           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورگله چشمه 270200037 گله چشمه شهرک

 رسخ شهرک
ی

 رسخ 270200038 دهن تنگ
ی

  2                   -                2                 263            116            147           فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوردهن تنگ

  2                   -                2                 185            96               89              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورسورپان 270200039 سورپان شهرک

ان شهرک ان 270200040 خی    3                   -                3                 101              -                101           فعال ازفضای ب رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورخی 

  3                   -                3                 114            42               72              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوررسمالن 270200041 رسمالن شهرک

  3                   -                3                 111            7                 104           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوردیوار رسخ 270200042 دیوار رسخ شهرک

  8                   -                8                 206              -                206           فعال فضای باز رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور دهن حصار 270200043 دهن حصار شهرک

گ شهرک گ 270200044 شی    2                   -                2                 127            37               90              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورشی 

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان واجه 270200045 واجه شهرک   2                   -                2                 126            48               78              فعال فضای باز رسدسی   دخیر

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان دهن حصار 270200046 دهن حصار شهرک   2                   -                2                 137            137              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

  3                   -                3                 129            48               81              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورجربزرو 270200047 شهرک شهرک

  3                   -                3                 124            36               88              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوردهن باالچه 270200048 دهن باالچه شهرک

  3                   -                3                 107            58               49              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورسیچ 270200049 شهرک شهرک

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان نسوان غوك 270200050 غوک شهرک   4                   -                4                 220            220              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

  2                   -                2                 157            83               74              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورنسوان رسزو 270200051 رسزو  شهرک

  1                   -                1                 95               61               34              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوردهن گرم آب 270200052 دهن گرم آب شهرک

  1                   -                1                 83               39               44              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ای کوتل غوکپابتدایه ذکور  270200053 پای کوتل غوک  شهرک

  4                   -                4                 129            52               77              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان کاریز شوگان 270200056 کاریز شوگان شهرک

  1                   -                1                 116            83               33              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورنسوان ظهران قهره 270200057 ظهران قهره شهرک

  2                   -                2                 116            83               33              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورمحمود احمر 270200058 محمود احمر شهرک

  1                   -                1                 104              -                104           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوراعیل غوری 270200061 اعیل غوری شهرک

  2                   -                2                 110              -                110           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورکاریز خشک 270200062 کاریز خشک شهرک

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال نا معلوم رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم مختلط زمان اباد 270200063 زمان اباد شهرک

ن  270300001 کاه دور تولک انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان شهید خمی    5                   -                5                 134            134              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر
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ن  تولک ن  270300002 خمی    4                   -                4                 148              -                148           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورخمی 

  11                 -                11               368              -                368           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور سنگ خلق 270300003 سنگ خلق تولک

 تلوک 270300004 کاه درو تولک
ی

  9                   -                9                 248              -                248           فعال فضای باز رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور تنگ

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان مرکز 270300005 قلعه فوالد تولک   20                 -                20               446            446              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

    -                  -                  -                  -                  -                  -               غی  فعال نا معلوم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورمشکوله ها  270300006 مشکوله ها  تولک

  270300007 پای تنگ   تولک
ی

  5                   -                5                 222              -                222           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور زرگ

  6                   -                6                 231              -                231           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور خاکچه 270300008 خاکچه تولک

  10                 -                10               330              -                330           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور سنگ مشینه 270300009 سنگ مشینه تولک

  4                   -                4                 146              -                146           فعال مسجد رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوررضوان 270300010 رضوان تولک

  3                   -                3                 104            54               50              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورشنگ 270300011 شنگ تولک

  10                 -                10               384              -                384           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور رباط جواجه 270300012 دهن جواجه تولک

  4                   -                4                 123              -                123           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورعقاب خانه 270300013 دهن کهنه تولک

  3                   -                3                 125              -                125           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوربغرستان 270300014 بغرستان تولک

  11                 -                11               387              -                387           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور گاو کش 270300015 ګاوکش تولک

  11                 -                11               460              -                460           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور داب   270300016 داب   تولک

  12                 -                12               464            31               433           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور چهار راه 270300017 چهارراه تولک

  7                   -                7                 267              -                267           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور کوتاه 270300018 کوتاه تولک

  9                   -                9                 394              -                394           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور تگاب اشنان 270300019 تگاب اشنان تولک

  تولک
ی

  270300020 نو مزار دهن زرگ
ی

  4                   -                4                 139              -                139           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوردهن زرگ

  11                 -                11               366            46               320           فعال فضای باز رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور گزک 270300021 گزک تولک

  8                   -                8                 168              -                168           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور پیلوند 270300022 پیلوند تولک

  4                   -                4                 113              -                113           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورکبوتر خان 270300023 شور آب تولک

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان گزک 270300024 گزک تولک   5                   -                5                 126            126              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

  9                   -                9                 268              -                268           فعال خیمہ رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان اویان 270300025 اویان تولک

  8                   -                8                 279              -                279           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور گلدان 270300026 گلدان تولک

  6                   -                6                 253            114            139           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور تهاب 270300027 تهاب تولک

 نبات تولک
ی

 نبات 270300028 تنگ
ی

  4                   -                4                 105              -                105           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورتنگ

  19                 -                19               681              -                681           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور سید عبدهللا علوی 270300029 مرکز ولسوایل تولک

  1                   -                1                 121            49               72              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورنهاله 270300031 نهاله تولک

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان تگاب اشنان 270300032 تگاب اشنان تولک   3                   -                3                 190            190              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

  2                   -                2                 149            68               81              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورسیاه خاک 270300033 سیاه خاک تولک

  2                   -                2                 104            17               87              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورماه گل 270300034 ماه گل تولک

انه متوسطه تعلیمات عمویم صحرایکمتوسطه نسوان   270300035 صحرایک تولک   3                   -                3                 139            139              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

  2                   -                2                 133            55               78              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوردهن ماه گل 270300036 دهن ماه گل تولک

  2                   -                2                 114              -                114           فعال مسجد رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوررزقا 270300037 رزقا تولک

  1                   -                1                 112            34               78              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوردستاسک 270300038 دستاسک تولک

  1                   -                1                 102              -                102           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورنوچاره 270300039 نوچاره تولک

  2                   -                2                 109              -                109           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان گاوکش 270300040 گاوکش تولک

  1                   -                1                 86                 -                86              فعال مسجد رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوراسپه سبست 270300041 اسپه سبست تولک
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انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان گلدان 270300042 گلدان تولک   4                   -                4                 239            239              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  5                   -                5                 183              -                183           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم ذکور مدرسه تولک 270300043 مرکز تولک

  2                   -                2                 232              -                232           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم رودی جواجهمتوسطه ذکور دو  270300044 جورجه تولک

ن  270300045 تولک تولک   2                   -                2                 90                 -                90              فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورخواجه سمی 

  3                   -                3                 118            51               67              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوراوالره 270300046 اوالره تولک

  1                   -                1                 103              -                103           فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورکلور 270300047 کلور تولک

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان پيتو باغ 270300048 پيتو باغ تولک   1                   -                1                 119            119              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان آبره 270300049 آبره تولک   3                   -                3                 83               83                 -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان عقاب خانه 270300051 عقاب خانه تولک   2                 1                 1                 112            112              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان گردن بريده 270300052 گردن بريده تولک   1                   -                1                 159            159              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

  1                   -                1                 111              -                111           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکور آبشکن 270300053 آبشکن تولک

  1                   -                1                 94                 -                94              فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورتخرید 270300056 تخرید تولک

  1                   -                1                 119              -                119           فعال مسجد رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورخفته 270300057 خفته تولک

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان تولیک ها 270300058 تولیک ها تولک   1                   -                1                 70               70                 -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان رسدره  270300059 رسدره تولک   1                   -                1                 88               88                 -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

  2                   -                2                 88                 -                88              فعال فضای باز رسدسی   پرسانه مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم ذکور مدرسه چهاراه 270300060 چهاراه تولک

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان پلوند 270300061 پلوند تولک   1                   -                1                 93               93                 -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

  2                   -                2                 115            42               73              فعال مسجد رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورذکورسنگ مشینه  270300062 دهن کبوتر خان تولک

  1                   -                1                 98               41               57              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورچهار خانه 270300065 چهار خانه تولک

  1                   -                1                 69               25               44              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورجره گک 270300066 جره گک تولک

  2                   -                2                 103              -                103           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم ذکور مدرسه دیپن گزک 270300067 0 تولک

اباد تولک اباد 270300068 اسیر     -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال نا معلوم رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم انسوان اسیر

  7                   -                7                 140              -                140           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان لربست 270400001 لربست ساغر

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان طیتان 270400002 طیتان ساغر   8                 6                 2                 347            347              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

  9                   -                9                 167              -                167           فعال خیمہ رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور جواجه می  زاده 270400003 دهن خواجه الیاس ساغر

  3                   -                3                 123              -                123           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورپغل جوزک 270400004 پغل جوزک ساغر

  4                   -                4                 87                 -                87              فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورمژدی 270400005 مژدی باال ساغر

  5                   -                5                 100              -                100           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورتگاب مناک 270400006 تگاب غوریا ساغر

  7                   -                7                 145              -                145           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه  ذکور دلور 270400007 شولچ ساغر

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور نسوان آخری 270400008 آخری ساغر   7                   -                7                 233              -                233           فعال فضای باز رسدسی   دخیر

  14                 -                14               436            4                 432           فعال فضای باز رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور آخری 270400009 آخری ساغر

  4                   -                4                 133              -                133           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورخی  آباد 270400010 خی  آباد ساغر

  3                   -                3                 113              -                113           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورنگه 270400011 نگه ساغر

  7                   -                7                 153              -                153           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور خی  کنک 270400012 خی  کنک ساغر

  3                   -                3                 105              -                105           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورجوزان 270400013 جوزان ساغر

  4                   -                4                 158              -                158           فعال داییم رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورخازری 270400014 خازری ساغر

  12                 -                12               352              -                352           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور ده شی   270400015 ده شی   ساغر

  9                   -                9                 533              -                533           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور فاسک 270400016 اسفیا سنگ ساغر

  ساغر
ی

  270400017 نله زیر تنگ
ی

  7                   -                7                 165              -                165           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور نله زیر تنگ
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  4                   -                4                 75                 -                75              فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورآب دکان 270400018 آب دوکان ساغر

  4                   -                4                 86                 -                86              فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورتزری 270400019 تزری ساغر

  8                   -                8                 130              -                130           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور گهر 270400020 گهر ساغر

  4                   -                4                 153              -                153           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان دوتای   270400021 دهن کشتان ساغر

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان مرکز 270400022 ده تاج الدین ساغر   21               20               1                 1,196         1,196           -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

  36               9                 27               1,255           -                1,255        فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور شیخ محمد ساغری 270400023 تیطان ساغر

  10                 -                10               363              -                363           فعال داییم رسدسی   پرسانه مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم ذکور مدرسه مرکز ساغر 270400024 مرکز ولسوایل ساغر

  12                 -                12               697              -                697           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور مناک 270400025 مناک ساغر

  2                   -                2                 77                 -                77              فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوررسانج   270400026 رسانج   ساغر

  2                   -                2                 136            64               72              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورپشته گنج 270400027 پشته گنج دیله ساغر

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان مناک 270400029 مناک ساغر   3                   -                3                 212            212              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

  2                 1                 1                 93                 -                93              فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوررباط 270400030 رباط ساغر

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان خازری 270400031 خازری ساغر   2                 2                   -                105            105              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان بغل جوزک 270400033 پقل جوزک  ساغر   2                   -                2                 92               92                 -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

  2                   -                2                 34                 -                34              فعال فضای باز رسدسی   پرسانه مرکز حمایوی تربیه معلم مرکز حمایوی ذکور مرکز حمایوی ساغر 270400035 مرکز ولسوایل ساغر

ت بالل 270400036 0 ساغر   2                   -                2                 120              -                120           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم ذکور مدرسه حضن

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان نییل 270500001 درز آب تيوره   10               9                 1                 433            433              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

  4                   -                4                 94                 -                94              فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوررساکیشه 270500002 رساکیشه تيوره

  11                 -                11               437              -                437           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور زربن  270500003 زربن  تيوره

  6                   -                6                 245              -                245           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور زرد بید 270500004 زرد بید تيوره

  13               1                 12               408              -                408           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور اسفور 270500005 اسفور تيوره

ن  تيوره ن  270500006 یگی    3                   -                3                 113            52               61              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوریگی 

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان اسفور 270500007 اسفور تيوره   6                   -                6                 156            156              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

  8                   -                8                 223              -                223           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور استوان 270500008 استوان تيوره

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان الرغه 270500009 الرغه تيوره   4                   -                4                 78               78                 -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

  8                   -                8                 91                 -                91              فعال فضای باز رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور سفید ارک 270500010 سفید ارک تيوره

  9                   -                9                 208              -                208           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور التو 270500011 التو تيوره

  4                   -                4                 119              -                119           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم بگرمابتدایه ذکور آ 270500012 آبگرم تيوره

  24                 -                24               356              -                356           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور مقاومت 270500013 سیاه چوب تيوره

  5                   -                5                 223              -                223           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور راشکها 270500014 راشکها تيوره

  12                 -                12               514              -                514           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور یامان 270500015 یامان تيوره

  8                   -                8                 132              -                132           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور پشوره 270500016 پشوره تيوره

  تيوره
ی

  14                 -                14               539              -                539           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور خواجه محمد گنجان 270500017 پشت تنگ

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان رس پنک 270500018 رس پنک تيوره   9                 4                 5                 156            156              -               فعال مسجد رسدسی   دخیر

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور نسوان نریم 270500019 نریم تيوره   7                   -                7                 174            174              -               فعال مسجد رسدسی   دخیر

  9                   -                9                 288              -                288           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور لعل رسخ 270500020 لعل رسخ تيوره

  13                 -                13               522              -                522           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور ده تای 270500021 ده تای تيوره

  5                   -                5                 123              -                123           فعال داییم رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوردهن رسسبد 270500022 دهن رسسبد تيوره

  7                   -                7                 205              -                205           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور رسخ دیوار 270500023 رسخ دیوار تيوره
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  8                   -                8                 349              -                349           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور زه نوروز 270500024 زه نوروز تيوره

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان زه نوروز 270500025 زه نوروز تيوره   12                 -                12               325            325              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  12                 -                12               553              -                553           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور قبه 270500026 قبه تيوره

ناک تيوره انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان چهار در 270500027 خی    5                   -                5                 127            127              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

  13                 -                13               626              -                626           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور چهار در 270500028 چهار در تيوره

  24                 -                24               693              -                693           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم تیورهلیسه ذکور مرکز  270500029 مرکز ولسوایل تيوره

  31                 -                31               1,025           -                1,025        فعال فضای باز رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور یخن علیا 270500030 یخن علیا تيوره

  8                   -                8                 324              -                324           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور آنه 270500031 شخیل تيوره

  11                 -                11               267              -                267           فعال موقت رسدسی   پرسانه مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم ذکور مدرسه علوم دیپن تیوره 270500032 یخن علیا تيوره

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان یخن علیا 270500033 یخن علیا تيوره   17                 -                17               535            535              -               فعال مسجد رسدسی   دخیر

  8                   -                8                 209              -                209           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور پای حصار 270500034 پای حصار تيوره

  11                 -                11               155            88               67              فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان سموچک ) صفا بیک ( 270500035 سموچک تيوره

  6                   -                6                 160              -                160           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور ورجه 270500036 ورجه تيوره

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان ده تای 270500037 ده تای تيوره   8                 1                 7                 182            182              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

  12                 -                12               302              -                302           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور عاشقان 270500038 سیب تلخ تيوره

  7                   -                7                 233              -                233           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور خزبگک 270500039 خزبگک تيوره

  5                   -                5                 94                 -                94              فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورهزار درخت 270500040 هزار درخت تيوره

  12                 -                12               500              -                500           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور سور 270500041 سور تيوره

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورنسوان عاشقان 270500042 عاشقان تيوره   5                 2                 3                 85               85                 -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

  4                   -                4                 122              -                122           فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورزه افغان 270500043 زه افغان گلکو تيوره

  7                   -                7                 192              -                192           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور زر گرک 270500044 زر گرک تيوره

  9                   -                9                 198              -                198           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور رس شار 270500045 رس شار تيوره

  22                 -                22               536              -                536           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور نییل 270500046 درز آب نییل تيوره

  2                   -                2                 148              -                148           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورباالی زیارت 270500048 جوز تيوره

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان چشمه سفید 270500049 چشمه سفید تيوره   2                   -                2                 106            106              -               فعال مسجد رسدسی   دخیر

  3                   -                3                 82                 -                82              فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورتخت سفید 270500050 تخت سفید تيوره

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان رسشار 270500051 رسشار تيوره   2                   -                2                 135            135              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

ن  تيوره ن  270500052 ورائی    2                   -                2                 106              -                106           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورورائی 

  2                   -                2                 98                 -                98              فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورخواجه اسحاق ویل 270500053 پای مزار تيوره

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان یرسمه 270500054 یرسمه تيوره   5                   -                5                 179            179              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان یخن سفیل 270500055 یخن سفیل تيوره   6                   -                6                 165            165              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

  7                   -                7                 415              -                415           فعال موقت رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور زلرگک 270500056 زلرگک تيوره

  3                   -                3                 145              -                145           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورشاه والیت 270500057 شاه والیت تيوره

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان قوجی  270500058 قوجی  تيوره   3                   -                3                 89               89                 -               فعال مسجد رسدسی   دخیر

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان سور 270500059 تیوره تيوره   1                   -                1                 122            122              -               فعال مسجد رسدسی   دخیر

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان پشتای 270500060 پشتای تيوره   2                   -                2                 90               90                 -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

  4                   -                4                 131            52               79              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان اوتابی  270500061 اوتابی  تيوره

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم رسجنگلابتدایه نسوان  270500062 حوض سیاه تيوره   3                   -                3                 76               76                 -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان یورمه 270500063 یورمه تيوره   1                   -                1                 88               88                 -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر
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انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان مرکز تیوره 270500064 مرکز تيوره   14                 -                14               328            328              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  2                   -                2                 146              -                146           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورگله چشمه 270500065 گله چشمه تيوره

  1                   -                1                 87                 -                87              فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوردرزآب 270500066 درزآب فراه دزد  تيوره

  1                   -                1                 70                 -                70              فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورکج   270500067 کج   تيوره

  2                   -                2                 122            71               51              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان چهل ابدال 270500068 رستای تيوره

  4                   -                4                 62               12               50              فعال فضای باز رسدسی   مختلط مرکز حمایوی تربیه معلم مرکز حمایوی ذکور مرکز حمائیوی تربیه معلم تیوره 270500069 مرکز تيوره

ن  تيوره ن  270500070 خرمی    1                   -                1                 83                 -                83              فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورخرمی 

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان ورس 270500071 ورس تيوره   1                   -                1                 103            103              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان سنگ میان آب 270500072 سنگ میان آب تيوره   1                   -                1                 87               87                 -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

  11                 -                11               391              -                391           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور کلگو 270500073 گلگو تيوره

  1                   -                1                 92                 -                92              فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان کیلگو 270500074 کیلگو تيوره

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورمسجد جامع 270500077 مسجد جامه تيوره   1                   -                1                 105            105              -               فعال مسجد رسدسی   دخیر

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان مال عیل 270500080 مال عیل تيوره   2                   -                2                 86               86                 -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

  1                   -                1                 84                 -                84              فعال مسجد رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورکایل 270500081 کایل تيوره

  2                   -                2                 99                 -                99              فعال فضای باز رسدسی   پرسانه مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم ذکور مدرسه عمرفاروق 270500082 0 تيوره

  پسابند
ی

  7                   -                7                 232              -                232           فعال خیمہ رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور ده خواجه 270600001 تنگ

  8                   -                8                 237              -                237           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور سیپن  270600002 خار زار  پسابند

  15                 -                15               290            123            167           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور خواجه وهاج الدین  270600003 خواجه وهاج الدین  پسابند

  9                   -                9                 317              -                317           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور رس سینه 270600004 خار زار پسابند

  8                   -                8                 245              -                245           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور اسکوچه 270600005 اسکوچه پسابند

  15                 -                15               384              -                384           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور صاحپ  صاحب 270600006 کاکری پسابند

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان تلمستان 270600007 خره سنگ پسابند   8                   -                8                 306            306              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  4                   -                4                 130              -                130           فعال موقت رسدسی   پرسانه مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم ذکور مدرسه علوم دیپن  270600008 کاکړی پسابند

  6                   -                6                 137              -                137           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور پیتاب 270600009 پیتاب پسابند

  7                   -                7                 190              -                190           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور شور قل 270600010 دهن شور قل پسابند

  7                   -                7                 241              -                241           فعال مسجد رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور خواجه روف 270600011 رساسکوچه پسابند

  10                 -                10               300              -                300           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور تلمستان 270600012 تلمستان پسابند

  6                   -                6                 271            129            142           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور سیلک 270600013 سیلک پسابند

  11                 -                11               301            117            184           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور  روف 270600014 روف  پسابند

  8                   -                8                 138              -                138           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور رس بز 270600015 رس بز پسابند

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان سفید بز 270600016 سفید بز پسابند   8                 6                 2                 262            262              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  10                 -                10               289              -                289           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور ارمنگان 270600017 دهن جمال پسابند

  6                   -                6                 211              -                211           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور تلخک 270600018 تلخک پسابند

  6                   -                6                 145              -                145           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور رسخک 270600019 رسخک پسابند

  7                   -                7                 170              -                170           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور خمبالق 270600020 خمبالق پسابند

  5                   -                5                 146              -                146           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور او باتو 270600021 او باتو پسابند

ابان پسابند ابان 270600022 رسر   6                   -                6                 186              -                186           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور رسر

  5                   -                5                 127              -                127           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور چاقان 270600023 چاقان پسابند

  270600024 سیبک پسابند
ی

  6                   -                6                 159              -                159           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور بیجگ
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  1                   -                1                 78                 -                78              فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورکبوتر خان آقا جابن  270600025 خندق  پسابند

  8                   -                8                 161              -                161           فعال مسجد رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور رسخ رسای 270600026 تشتک پسابند

  5                   -                5                 175              -                175           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورکرم زار 270600027 قل جاتو پسابند

  9                   -                9                 303              -                303           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور سفید بز 270600028 سفید بز پسابند

  10                 -                10               243              -                243           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور سید می  عیل شاه 270600029 نورک  پسابند

  1                   -                1                 60                 -                60              فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورپشته روق 270600030 پشته روق پسابند

  1                   -                1                 152              -                152           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورغره جنگل 270600031 غره جنگل پسابند

  1                   -                1                 94                 -                94              فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوردشتک 270600032 صدبرگ پسابند

  3                   -                3                 179            81               98              فعال مسجد رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور دهن روف 270600033 دهن روف پسابند

  1                   -                1                 61                 -                61              فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوردورودی 270600034 مناهک پسابند

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم دینابتدایه نسوان خواجه وهاج ال 270600035 خواجه وهاج الدین پسابند   2                   -                2                 99               99                 -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  1                   -                1                 110              -                110           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورمتک 270600036 محتک پسابند

  8                   -                8                 168              -                168           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور کبوتر خان  270600038 تنور پسابند

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان نورک علیأ 270600039 رسکاریز نورک پسابند   1                   -                1                 93               93                 -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  1                   -                1                 78                 -                78              فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوررسبام 270600040 مسجد کالن پسابند

  1                   -                1                 66                 -                66              فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورغرغر آب 270600041 غرغر آب پسابند

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان رسبز 270600042 پسابند پسابند   7                   -                7                 125            125              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

  1                   -                1                 69               32               37              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورملگستان 270600043 پسابند پسابند

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان پيتاب 270600046 پيتاب پسابند   4                   -                4                 106            106              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

  1                   -                1                 64                 -                64              فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورخونيه 270600047 خونيه پسابند

  1                   -                1                 93                 -                93              فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورآب پران 270600048 آب پران پسابند

  2                   -                2                 152              -                152           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوردهن قرچه قل 270600049 قرچه قل پسابند

  1                   -                1                 91                 -                91              فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورمورچه 270600050 مورچه پسابند

  2                   -                2                 91                 -                91              فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورادكل 270600051 گرد چمن پسابند

  1                   -                1                 102              -                102           فعال مسجد رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوراسفالن 270600052 بربن  پسابند

  1                   -                1                 67               30               37              فعال مسجد رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورکرکچک 270600053 کرکچک  پسابند

  1                   -                1                 59                 -                59              فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورچشمه سفید  270600054 چشمه سفید پسابند

ک  پسابند ک  270600055 پی    3                   -                3                 89                 -                89              فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورپی 

  4                   -                4                 78               6                 72              فعال فضای باز رسدسی   مختلط مرکز حمایوی تربیه معلم مرکز حمایوی ذکور مرکز حمائیوی تربیه معلم پسابند 270600057 مرکز پسابند

  1                   -                1                 83                 -                83              فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورتره تو 270600058 تره تو پسابند

  12                 -                12               480              -                480           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور شاه سنگان 270600062 سنگان پسابند

  8                   -                8                 282              -                282           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور می  محمد آقا 270600063 زرد نوک پسابند

  1                   -                1                 101              -                101           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکور سه باغ 270600064 سه باغ جایم پسابند

ن  270600065 کله منار پسابند   2                   -                2                 90                 -                90              فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورتخت سی 

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوردستاسک 270600067 دستاسک پسابند   1                   -                1                 68               68                 -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

  1                   -                1                 29                 -                29              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم پیتاپ 270600068 پیتاب پسابند

نورک 270600069 0 پسابند ن     -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال نا معلوم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم تخته سی 

  7                 1                 6                 315            164            151           فعال فضای باز رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور رس سوخته 270700001 رس سوخته لعل و رسجنگل

  12               5                 7                 821            373            448           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور خم شور 270700002 خم شور لعل و رسجنگل
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  7                   -                7                 219            97               122           فعال فضای باز رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکورباریکیک سفیل 270700003 باریکیک سفیل لعل و رسجنگل

  8                   -                8                 222            110            112           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور رسکامران رسجنگل 270700004 رسکامران رسجنگل لعل و رسجنگل

  4                   -                4                 456            214            242           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور الته تو 270700005 الته تو لعل و رسجنگل

  10                 -                10               472            116            356           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور دهن چکه 270700006 دهن چکه لعل و رسجنگل

  8                 1                 7                 583            187            396           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور سفرک کرمان 270700007 غار سنکک لعل و رسجنگل

  35               16               19               1,203           -                1,203        فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور امام عیل 270700008 مرکز ولسوایل لعل و رسجنگل

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان قلعه کشک 270700009 قلعه کشک لعل و رسجنگل   9                   -                9                 492            492              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان ده بغندک 270700010 دهن قلعچه لعل و رسجنگل   9                 1                 8                 323            323              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  11                 -                11               727            335            392           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور قزل 270700011 قزل لعل و رسجنگل

ه  270700012 شینه علیا لعل و رسجنگل ن   9                   -                9                 345            161            184           فعال خیمہ رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم وار تلخکابتدایه ذکورسی 

  4                   -                4                 266            133            133           فعال فضای باز رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور رس آسیا گگ 270700014 رس آسیا گگ لعل و رسجنگل

  5                   -                5                 338            154            184           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور دنگک 270700015 شاه بنیاد لعل و رسجنگل

  9                   -                9                 223              -                223           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور سنگ شانده 270700016 سنگ شانده لعل و رسجنگل

  7                 1                 6                 175            98               77              فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان دیوالک 270700017 دیوالک لعل و رسجنگل

  6                 2                 4                 561            291            270           فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورکته چشمه 270700018 کته چشمه لعل و رسجنگل

  7                 1                 6                 256            129            127           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور سیاه خاک 270700019 سیاه خایک کرمان لعل و رسجنگل

  9                 2                 7                 364            166            198           فعال خیمہ رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور کج  جوی 270700020 کج  جوی لعل و رسجنگل

  8                   -                8                 306            154            152           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور رسقل 270700021 دهن گردک لعل و رسجنگل

  10                 -                10               904            445            459           فعال فضای باز رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور سنگ زرد 270700022 سنگ زرد لعل و رسجنگل

  9                   -                9                 209              -                209           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور چشمه پادشاه 270700023 چشمه پادشاه لعل و رسجنگل

  12                 -                12               420            28               392           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور قلعه کشک 270700024 قلعه کشک لعل و رسجنگل

  17                 -                17               431              -                431           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم 1لیسه ذکور گرم آب نمی   270700025 گرم آب سفیل لعل و رسجنگل

  5                 1                 4                 366            166            200           فعال خیمہ رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور غغانک 270700026 رس بغندی لعل و رسجنگل

انه لیسه تعلیمات عمویم تگاب  سعیدلیسه نسوان  270700027 ده مرداد لعل و رسجنگل   7                 5                 2                 403            403              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  6                 2                 4                 171            78               93              فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورسیاه سنگ شکرگ 270700028 سیاه سنگ شکرگ لعل و رسجنگل

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان سفید آب 270700029 سفید آب لعل و رسجنگل   14                 -                14               571            571              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  12                 -                12               472              -                472           فعال خیمہ رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان دهن رسخک 270700030 دهن رسخک لعل و رسجنگل

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان سنگ شانده 270700031 سنگ شانده  لعل و رسجنگل   4                 3                 1                 166            166              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  7                 1                 6                 414            195            219           فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورشینه سفید آب 270700032 شینه علیا لعل و رسجنگل

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان جوقول 270700033 دهن پخل  لعل و رسجنگل   6                 3                 3                 362            362              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  9                   -                9                 188            85               103           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور نسوان باریکک علیا 270700034 اویکک خوک کشته  لعل و رسجنگل

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان رسخک تلخک 270700035 دهن رسخک لعل و رسجنگل   12                 -                12               424            424              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  8                   -                8                 304            138            166           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور شایه 270700036 شایه  لعل و رسجنگل

  10                 -                10               261            42               219           فعال موقت رسدسی   مختلط مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم ذکور مدرسه علوم دیپن  270700037 مرکز ولسوایل لعل و رسجنگل

  8                 4                 4                 458            204            254           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور ناوه قوالبن  270700038 آچه بازار لعل و رسجنگل

  8                   -                8                 336            156            180           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور آب باریک 270700039 آب باریک  لعل و رسجنگل

  7                 1                 6                 327            171            156           فعال فضای باز رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور شورقل 270700040 ده امی  عیل لعل و رسجنگل

  7                   -                7                 706            350            356           فعال فضای باز رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور سفیدچشمه 270700041 عوض علیا لعل و رسجنگل

داد لعل و رسجنگل   11                 -                11               441              -                441           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور تگاب سعید 270700042 ده می 
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  9                   -                9                 368            15               353           فعال فضای باز رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور جوقل 270700043 پیش بند لعل و رسجنگل

  14               1                 13               655              -                655           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور سفید آب 270700044 سفیدریگ لعل و رسجنگل

انه لیسه تعلیمات عمویم 2لیسه نسوان گرم آب نمی   270700045 گرم آب  لعل و رسجنگل   12               11               1                 400            400              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  10                 -                10               518            91               427           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور چهارآسیاب 270700046 دهن غالمک رسجنگل لعل و 

  11                 -                11               412              -                412           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور کرمان 270700048 رسای کرمان لعل و رسجنگل

  11               1                 10               514            287            227           فعال فضای باز رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان بیخ سنگ 270700049 دیوکان لعل و رسجنگل

  8                   -                8                 587            265            322           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور هیگل ها 270700050 شینه ها لعل و رسجنگل

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان مرکز لعل 270700051 شهرنو لعل و رسجنگل   23               22               1                 1,151         1,151           -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  12                 -                12               605            272            333           فعال فضای باز رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور بیخ سنگ 270700052 بیخ سنگ  لعل و رسجنگل

  9                   -                9                 429            198            231           فعال فضای باز رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور گرگک 270700053 گرگک لعل و رسجنگل

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان  چهارآسیاب 270700056 رس چهار آسیاب لعل و رسجنگل   7                   -                7                 203            203              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

  3                   -                3                 123            84               39              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان قلعه نو 270700057 قلعه نو لعل و رسجنگل

  2                   -                2                 149            68               81              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورمنار ها 270700058 منار رسول لعل و رسجنگل

  3                   -                3                 185            125            60              فعال فضای باز رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم نسوان سفید چشمهمتوسطه ذکور   270700059 رستاله گند لعل و رسجنگل

  10                 -                10               330            155            175           فعال فضای باز رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور سیاه سنگ مشگ 270700060 سیاه سنگ مشگ لعل و رسجنگل

ا 270700062 رسكاران لعل و رسجنگل   3                 1                 2                 137            84               53              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان زینب کی 

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان فاطمه الزهرا 270700064 جوقول لعل و رسجنگل   3                 1                 2                 102            62               40              فعال فضای باز رسدسی   دخیر

  9                   -                9                 104            63               41              فعال داییم رسدسی   مختلط مرکز حمایوی تربیه معلم مرکز حمایوی ذکور تربيه معلم ) مركزحمايوي( 270700065 مركز لعل و رسجنگل

  5                   -                5                 331            157            174           فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورچشمه سياه 270700066 چشمه سياه لعل و رسجنگل

كابتدایه نسوان   270700068 دهن چكه لعل و رسجنگل انه ابتدائیه تعلیمات عمویم شيی    6                 4                 2                 252            252              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

  3                   -                3                 104            52               52              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورخارزی 270700069 خازري لعل و رسجنگل

قل  270700071 چهرقل لعل و رسجنگل   8                   -                8                 498            238            260           فعال فضای باز رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور چیی

  11               4                 7                 431              -                431           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه  ذکور رس جنگل  270700072 سنگر قلعه جنگل  لعل و رسجنگل

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان صدیقه رسای کرمان 270700073 بازار کرمان  لعل و رسجنگل   9                 8                 1                 487            487              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  1                   -                1                 136            60               76              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ورخاتم االنبیاابتدایه ذک 270700076 مرکز لعل لعل و رسجنگل

  4                   -                4                 137            31               106           فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورقوری    غ سفیل 270700077 قوری    غ سفیل لعل و رسجنگل

  2                   -                2                 113            53               60              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوردهن آب پران 270700079 تنگگ دره لعل و رسجنگل

  2                   -                2                 146            70               76              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورچل 270700081 رسچل لعل و رسجنگل

ت رسول اکرم 270700084 خلیفه لعل و رسجنگل   1                   -                1                 141            55               86              فعال خیمہ رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورحضن

  1                   -                1                 108            49               59              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورسنگرعیل بیک 270700085 0 لعل و رسجنگل

  1                   -                1                 83               55               28              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوریخک 270700086 0 لعل و رسجنگل

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان مرکز 270900001 ده مرده دولتيار   13                 -                13               561            561              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  12                 -                12               460            212            248           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور سنگ شوره 270900002 سنگ شوره  دولتيار

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان دروازه 270900003 دروازه  دولتيار   7                 3                 4                 123            53               70              فعال داییم رسدسی   دخیر

  8                   -                8                 222            115            107           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور نرمته 270900004 نرمته  دولتيار

  18                 -                18               594              -                594           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور مرکز دولتیار 270900005 مرکز ولسوایل دولتيار

  18                 -                18               422            70               352           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور تل باینظر 270900006 تل باینظر دولتيار

  16                 -                16               437              -                437           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور شینه 270900007 شینه  دولتيار

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان شینه 270900008 شینه  دولتيار   20               19               1                 503            503              -               فعال داییم رسدسی   دخیر
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  6                   -                6                 213            99               114           فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورخربید 270900009 خربید دولتيار

  13                 -                13               507            199            308           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور لکه مزار 270900010 باریگ دولتيار

  4                   -                4                 123              -                123           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورگری امام داد 270900011 گری امام داد دولتيار

رسر  دولتيار رسر  270900012 دهن رسر   11                 -                11               459            134            325           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور دهن رسر

  6                   -                6                 174            101            73              فعال فضای باز رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور میان قلک 270900013 میان قلک دولتيار

  7                   -                7                 245            107            138           فعال فضای باز رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور عبدالرحمن شهید 270900014 همایخان دولتيار

  7                   -                7                 276            154            122           فعال فضای باز رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور قلعه چکه 270900015 قلعه جکه  دولتيار

  4                   -                4                 79               37               42              فعال مسجد رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورشورآبک 270900016 شورآبک  دولتيار

  10               1                 9                 270            127            143           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور سنگر اولنگ قل 270900017 دیوکن  دولتيار

  5                 1                 4                 212            116            96              فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور سوخته 270900018 سوخته  دولتيار

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان تیلک 270900019 تیلک دولتيار   5                   -                5                 81               81                 -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

  9                   -                9                 440              -                440           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور سومک 270900020 سومک  دولتيار

  8                 2                 6                 392            392              -               فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان سمک 270900021 سمک  دولتيار

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان کهشابن  270900022 کهشابن  دولتيار   10               1                 9                 175            175              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  13                 -                13               149              -                149           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور کهشابن  270900023 کهشابن  دولتيار

  14                 -                14               366              -                366           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور پشته نور 270900024 پشته نور  دولتيار

  10                 -                10               175            10               165           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور عبدالغفار شهيد 270900026 تیلک دولتيار

  6                   -                6                 103            52               51              فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوررسپشته نور 270900027 جوی رسخ دولتيار

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان گری چشپر  270900028 گری چشپر  دولتيار   3                   -                3                 71               71                 -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

  3                   -                3                 278            129            149           فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورغارک 270900029 غارک دولتيار

  9                   -                9                 336            158            178           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور گری  ها 270900030 گری  ها دولتيار

علیا دولتيار رسر علیا 270900031 رسر رسر   11                 -                11               394            79               315           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور رسر

  4                   -                4                 116            59               57              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورخارقل 270900032 خارقل  دولتيار

  9                   -                9                 325            150            175           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور قلعه علیا 270900033 قلعه علیا اولنگ قل دولتيار

  3                   -                3                 117            52               65              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورسیاه خاک 270900034 دره کالن  دولتيار

  4                 2                 2                 82               44               38              فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان تیل بای نظر 270900036 تیل بای نظر دولتيار

  2                   -                2                 99               49               50              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورطبلک 270900037 طبلک دولتيار

  6                   -                6                 81               31               50              فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورمایل 270900038 مایل دولتيار

  5                   -                5                 143            52               91              فعال فضای باز رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور محمد ایوب شهید 270900039 کورک دولتيار

  8                   -                8                 189              -                189           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه دولتیار مدرسه اسالیم ذکور  270900040 تخت مرکز دولتيار

  3                   -                3                 77               34               43              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورقلعه پیتاب 270900041 قلعه پیتاب دولتيار

  1                   -                1                 72               39               33              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان طبلک 270900042 طلبک دولتيار

هللا دولتيار رسر علیاه 270900044 اوالد خی  انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان رسر   2                   -                2                 129            129              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

  9                   -                9                 178            102            76              فعال فضای باز رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور خشنو جرتیل 270900045 خشنو ها دولتيار

  3                   -                3                 107            48               59              فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورقاسم ها 270900046 قاسم ها دولتيار

  5                   -                5                 99               45               54              فعال خیمہ رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوروزي ها پشته نور 270900047 وزي ها دولتيار

  2                   -                2                 107            53               54              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان اوالد باي 270900048 اوالد باي دولتيار

  2                   -                2                 94               51               43              فعال خیمہ رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورقلمست ها 270900049 قلمست ها دولتيار

  ها دولتيار
ه قاضن   ها 270900050 جی 

ه قاضن   2                   -                2                 72               32               40              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورجی 
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   270900051 تحت خم دولتيار دولتيار
انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان تایمپن   9                 8                 1                 236            236              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  3                   -                3                 95               52               43              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوررسي آب 270900052 رسي آب دولتيار

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان پشته نور 270900053 زمر پشته نور دولتيار   9                   -                9                 351            351              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

  3                   -                3                 91               44               47              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورمائیل وردکها 270900056 مائل دولتيار

  2                   -                2                 67               32               35              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورحاج  عبدالروف 270900057 کشک بهار دولتيار

  4                 1                 3                 60               17               43              فعال فضای باز رسدسی   مختلط مرکز حمایوی تربیه معلم مرکز حمایوی ذکور مرکز حمائیوی دولت یار  270900058 دولت یار  دولتيار

  3                   -                3                 117              -                117           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه مولوی عبدالغقور شهیدمدرسه اسالیم ذکور  270900059 شینیه دولتيار

رسر  دولتيار رسر  270900060 دهن رسر انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان دهن رسر   4                   -                4                 141            141              -               فعال خیمہ رسدسی   دخیر

  3                   -                3                 101            62               39              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورخورشیدبهار 270900061 احمداباد دولتيار

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال نا معلوم رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم استادحبیب هللا 270900062 سنگ قشقه دولتيار

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال نا معلوم رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم استادوحیدهللا 270900063 مایل وردکها دولتيار

  7                   -                7                 207              -                207           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور خواجه اعیل 271000001 خواجه اعیل دولينه

  4                   -                4                 212              -                212           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورزانو 271000002 زانو دولينه

  1                   -                1                 94                 -                94              فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورنه  قاچورک 271000003 نه  قاچورک دولينه

  6                   -                6                 137              -                137           فعال داییم رسدسی   پرسانه مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم ذکور مدرسه علوم دیپن  271000004 کته چشمه دولينه

  9                   -                9                 306              -                306           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور قلعه نقشر  271000005 نقشر  دولينه

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان گرد هلنگ 271000006 گرد هلنگ دولينه   9                   -                9                 314              -                314           فعال داییم رسدسی   دخیر

  6                   -                6                 209              -                209           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور شهیدان 271000007 شهیدان دولينه

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان شهیدان 271000008 شهیدان دولينه   8                 8                   -                225            225              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

  8                   -                8                 231              -                231           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور رسخ  سیب برنج   271000009 برنج   دولينه

  10                 -                10               184              -                184           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور گله آسیاب 271000010 گله آسیاب دولينه

  16                 -                16               338              -                338           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور گرد هلنگ 271000011 مرکز ولسوایل دولينه

  8                   -                8                 281              -                281           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور غارک 271000012 غارک دولينه

  7                   -                7                 253              -                253           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور رس چشمه دیوار سفید 271000013 دیوار سفید دولينه

  10                 -                10               304              -                304           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور خواجه گان 271000014 خواجه گان دولينه

  4                   -                4                 125            52               73              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورپوی 271000015 پوی دولينه

  5                   -                5                 149            41               108           فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورغال مال بر خول 271000016 آب باریک دولينه

  10                 -                10               264              -                264           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور بیدک جالل 271000017 بیدک جالل دولينه

  8                   -                8                 171              -                171           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور رزقان 271000018 رزقان دولينه

  6                   -                6                 136              -                136           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورب  ب  یان 271000019 ب  ب  یان دولينه

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان خواجه گان 271000020 خواجه گان دولينه   7                 3                 4                 200            200              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

ن  271000021 سلییم دولينه   8                   -                8                 191              -                191           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور سلمی 

  5                   -                5                 187              -                187           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورچهل گزی 271000022 چهل گزی دولينه

  2                   -                2                 127              -                127           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورملخونك گرم آب 271000023 ملخونك گرم آب دولينه

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان چهل گزی 271000024 چهل گزی دولينه   6                   -                6                 136              -                136           فعال فضای باز رسدسی   دخیر

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان برنج   271000025 برنج   دولينه   7                   -                7                 126            126              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان قلعه نقشر  271000026 قلعه نقشر  دولينه   3                   -                3                 146            146              -               فعال فضای باز سی  رسد دخیر

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان رزقان 271000027 رزقان دولينه   1                   -                1                 103            103              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

  4                   -                4                 106              -                106           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوردزدان سفید ارک 271000028 دزدان سفید ارک دولينه
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  2                   -                2                 121            91               30              فعال خیمہ رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوردره رسخک شهیدان 271000029 دره رسخک شهیدان دولينه

ن  دولينه ن  271000030 سلمی  انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان سلمی    2                   -                2                 130            130              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

  3                   -                3                 144              -                144           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورخاک یارک 271000031 خاک یارک دولينه

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان غارک 271000032 غارک دولينه   3                   -                3                 134            134              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان بیدک جالل 271000034 بیدک جالل دولينه   4                   -                4                 151            151              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

  3                   -                3                 199            107            92              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورنسوان دروازه 271000035 دروازه دولينه

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان دیوار سفید 271000036 دیوار سفید دولينه   6                   -                6                 181            181              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

  5                   -                5                 113            19               94              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورگدر پهن 271000037 گدر پهن دولينه

  5                   -                5                 128            65               63              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورنسوان سی  زار 271000038 سی  زار دولينه

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان مركز دولينه 271000039 مركز دولينه   3                   -                3                 118            118              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

  3                   -                3                 90                 -                90              فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورکوجی ها  271000040 رسبوالق دولينه

  2                   -                2                 127              -                127           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورحبیب هللا شهید 271000041 اختم دولينه

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان سیاموی 271000042 حوت بر حوت دولينه   3                   -                3                 117            117              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

    -                  -                  -                  -                  -                  -               غی  فعال نا معلوم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور خفک 271100002 خفک چارسده

  9                   -                9                 350            154            196           فعال مسجد رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور نلنج 271100003 نلنج چارسده

  1                   -                1                 88               37               51              فعال خیمہ رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورتگاب طاق 271100004 تگاب طاق چارسده

  4                   -                4                 159            74               85              فعال فضای باز رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور خورنج 271100005 خرنج چارسده

  5                   -                5                 142              -                142           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور ملمنج 271100006 ملمنج چارسده

  4                   -                4                 222            111            111           فعال فضای باز رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور کنداخ 271100007 کنداخ چارسده

  10                 -                10               414            2                 412           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور فالح خور 271100008 فالح خور چارسده

  23                 -                23               508              -                508           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور قلعه گهر 271100009 قلعه گهر چارسده

ن  چارسده ن  271100010 کرگی    4                   -                4                 242              -                242           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان کرگی 

  8                   -                8                 163              -                163           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور شمرغ 271100011 شمرغ چارسده

  16                 -                16               395              -                395           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور ده حاج   271100012 ده حاج   چارسده

ن  چارسده ن  271100013 مسی    5                   -                5                 206              -                206           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور مسی 

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور نسوان فالح خور 271100014 فالح خور چارسده   8                   -                8                 329            329              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

  1                   -                1                 89                 -                89              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورچهار قدوق 271100015 چهار قدوق چارسده

ن  چارسده ن  271100016 مسی  انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان مسی    2                   -                2                 136            136              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

  16                 -                16               348            176            172           فعال فضای باز رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور سفیدک 271100017 سفیدک چارسده

  4                   -                4                 352            153            199           فعال فضای باز رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور بادقل 271100018 بادقل چارسده

  3                   -                3                 89                 -                89              فعال مسجد رسدسی   مختلط مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم ذکور مدرسه چهار سده 271100019 تحت مرکز چارسده

  7                   -                7                 130              -                130           فعال مسجد رسدسی   پرسانه مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم ذکور مدرسه علوم دیپن  271100020 مرکز کمرک چارسده

  4                   -                4                 227              -                227           فعال موقت رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورگل تپه 271100021 گل تپه چارسده

  3                   -                3                 85               29               56              فعال مسجد رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورسیاه بید 271100022 سیاه بید چارسده

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم نجابتدایه  نسوان ملم 271100023 ملمنج چارسده   2                   -                2                 103            103              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  8                   -                8                 288            94               194           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور پای پيشه 271100024 پای بید چارسده

  2                   -                2                 68               24               44              فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوربردیز 271100025 بردیز چارسده

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان شمرغ 271100026 شمرغ چارسده   2                   -                2                 95               95                 -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

  8                   -                8                 294            128            166           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور کربی  271100027 کربی  چارسده
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انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان  ده حاج   271100028 ده حاج   چارسده   4                   -                4                 193            193              -               فعال مسجد رسدسی   دخیر

ن  چارسده ن  271100029 کرگی  انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان  کرگی    2                   -                2                 84               84                 -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

  3                   -                3                 105            46               59              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورکانک 271100030 چارسده چارسده

  3                   -                3                 264            117            147           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکور خونیه 271100031 چارسده چارسده

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان قلعه گهر 271100032 چارسده چارسده   6                   -                6                 256            256              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

  3                   -                3                 67               30               37              فعال موقت رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورلكه خاندارا 271100033 لكه خاندارا چارسده

  4                   -                4                 196            85               111           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور منگ 271100034 منگ چارسده

  2                   -                2                 70               35               35              فعال مسجد رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورغار زرد 271100035 غاز زرد چارسده

  2                   -                2                 73               22               51              فعال مسجد رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورگل خنج 271100036 گل خنج چارسده

  2                   -                2                 57               29               28              فعال مسجد رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورگاودرم  271100038 گاودرم  چارسده

  1                   -                1                 88               48               40              فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوردره منار خورنج 271100039 خورنج چارسده

ک  چارسده   2                   -                2                 96               35               61              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورنادر شهید 271100040 بی 

  2                   -                2                 104            48               56              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورسیاه دره 271100041 سیاه دره چارسده

زا محمد 271100042 شهر نو زرد سنگ چارسده   3                   -                3                 76               42               34              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان استاد می 

  2                   -                2                 62               26               36              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوررسدره خورنج 271100043 رسدره خورنج چارسده

ت خالد چارسده ت خالد 271100044 حضن   2                   -                2                 60               16               44              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورحضن

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان ب  ب  عایشه 271100046 چهارقدوق چارسده   1                   -                1                 44               44                 -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

  2                   -                2                 73               45               28              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوروکیل نیاز 271100047 خورنج چارسده

    -                  -                  -                  -                  -                  -               غی  فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان   ب  ب  آمنه 271100048 خفک چارسده

انه لیسه تعلیمات عمویم ان گل تپهلیسه نسو  271100049 مرکز ولسوایل چارسده   10                 -                10               358            358              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان پای بیشه 271100054 پای بیشه چارسده   1                   -                1                 101            101              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

  2                   -                2                 58                 -                58              فعال مسجد رسدسی   مختلط مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم ذکور مدرسه خالدبن ولید 271100057 0 چارسده

عبدالرحیم 271100058 خورقند چارسده     -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال نا معلوم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم مختلط داکیر

 

 

 

  



 1397سال  خصوصیمراکز تعلیمی ، شاگردان و معلمین 

ناقلیمنجنسیتننوعیتنبرنامهننامنمکتبنکودنمکتبنقریه ولسوایل
نوعیتن
ن نتعمی 

نحالت
ن-شاگردنن

نپرسن
ن-شاگردنن

ن ندخیی
ن-شاگردنن

نمجموعن
نزننن-معلمنننمردنن-معلمنن

ن-معلمنن
نمجموعن

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان خواجه غار 270100334 خواجه غار چغچران   2                   -                2                 138            138              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

  12               6                 6                 439            168            271           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور خصوض رهنورد 270700075 نداره لعل و رسجنگل

 

 

 


