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 سرپل تیمعارف وال عتیوض لیتحل"

 

شاگرد که از آن جمله  158,983سرپل در مجموع  تیوال در

دختر( و  68,632پسر و  89,073) یدر مراکز دولت 157,705

دختر (مصروف  284پسر و  994)  یدر مراکز خصوص 1,278

 . باشندیآموزش م

باب  397که از جمله  یمیمراکز تعل 431شاگردان متذکره در 

معلم و  هیباب ترب 6, یاسالم ماتیباب تعل 27, یعموم ماتیتعل

. از مجموع مراکز  باشندیمصروف آموزش م یاتیباب سواد ح 1

. در مراکز باشدیفعال م ریباب آن غ 7فعال و تنها  424 یمیتعل

مرد و  2,131 جملهکه از  نیمعلم 3,342متذکره مجموعا 

در مراکز  55و  یتن در مراکز دولت 3,287زن هسنتد ) 1,211

که  نستی. موضوع قابل مالحظه اندینمایم سی( تدریخصوص

چهارده و باالتر از آن  لیدرجه تحص یدارا نی% معلم66.4

زن موجود  نیمعلم 36.2% تیوال نیدر ا گرید یاما از سو باشندیم

 .باشدیم

 باشدیم یمیدا ریتعم یدارا یمیمراکز تعل 73.1سرپل % تیوال در

باز درس  یشاگردان در فضا 1.1% شودیو قابل ذکر دانسته م

    ".خوانندیم

سرپل تیوال یادار ینقشه واحد ها  

 سرپل تیوال یمعرف"

 

سرپل در زون شمال کشور موقعیت دارد، سابق یک  والیت

به سطح والیت ارتقا  1367ولسوالى والیت جوزجان بود و درسال 

 کرد. 

درجه و  36شرق،  ۀدقیق 30درجه و  35سرپل در بین   والیت

 2و  ۀدرج 65شرق و  ۀدقیق 30درجه و  66شمال،  ۀدقیق 13

شرق موقعیت دارد .این والیت در شمال با والیت جوزجان،  ۀدقیق

در شرق با بلخ، در جنوب با غور و بامیان ، درغرب با فاریاب و در 

جنوب شرق با والیت سمنگان همسرحد است.مساحت آن 

که  599,137آن  ینفوس مجموع مربع و لومتریک 16,385.6

.مرکز باشدیتن آن اناث م 292,463ذکور و   306,463به تعداد 

. سرپل باشدیم یولسوال 7 یآن سرپل بوده که به شمول مرکز دارا

 از والیات است که   معادن نفت و مس در آن بیشتر است.
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شاگردانمعلومات   



 

  

تعلیمات عمومی

تعلیمات اسالمی

تربیه معلم

سواد حیاتی

تعلیمات عمومی تعلیمات اسالمی تربیه معلم سواد حیاتی

پسر 84,983 4,698 116 270

دختر 67,098 1,192 396 230

 1397شاگردان بر اساس برنامه و جنسیت سال 

9,733 472 70 -

7,365 

128 

310 

-

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 

 

63%

4%

33%

66%

4%

31%

کامیاب

ناکام

محروم

دختر پسر

1396سال  اساس جنسیت نتایج شاگردان بر  

 1397محل تدریس سال اساس  شاگردان بر

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

ساله6

ساله7

ساله8

ساله9

ساله10

ساله11

ساله12

ساله13

ساله14

ساله15

ساله16

ساله17

ساله18

ساله19

ساله20

ساله21

21باالتر از 

پسر دختر

1397سال  جنسیت واساس سن  شاگردان بر  

 1397دولتی/خصوصی سال شاگردان 

157,705 
99%

1,278 
1%

دولتی

خصوصی

84.0%

8.0%
4.4% 2.4% 1.1%

تعمیر دایمی تعمیر موقتی تعمیر مسجد خیمه فضای باز

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

پسر 12,410 11,613 10,630 10,458 9,298 9,056 6,964 5,998 4,902 3,507 2,789 2,262 112 68

دختر 9,659 8,736 7,969 7,543 7,683 6,771 5,690 4,673 3,887 2,350 1,851 1,667 342 95

مجموع 22,069 20,349 18,599 18,001 16,981 15,827 12,654 10,671 8,789 5,857 4,640 3,929 454 163



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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 1,976 120 35 -

زن 1,167 31 5 8

1397سال  دولتی/خصوصیاساس  معلمین بر  

لسانس و باالتر چهارده پاس دوازده پاس کمتر از دوازده

1397سال  اساس درجه تحصیل معلمین بر  

3,287 
98%

55 
2%

دولتی خصوصی

1397ولسوالی سال اساس  فیصدی معلمین زن بر  

 

 

14.5% 51.9% 25.1% 8.5% 

  

 

 

485 1731 838 283 

 



  

 

 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    

21

5

1

1

5

1

109

132

156

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   

265 
62%

165 
38%

1 
0%

-
0%

شفت1

شفت2

شفت3

شفت4

128
30%

102
24%

201
46%

پسرانه دخترانه مختلط

429 
100%

2 
0%

دولتی خصوصی

73.1%

10.0% 9.0%
3.5% 2.3% 2.1%

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 

74%; 95

72%; 73

73%; 146

26%; 33

28%; 29

27%; 55

پسرانه

دخترانه

مختلط

ندارد دارد

  1397تعمیر بر اساس جنسیت مراکز تعلیمی سال 

44

408

114

387

23

317
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برق آ  میدان ورزشی

دارد ندارد

144

28

10

129

95

101

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

البراتوار ساینس

 تابخانه

البراتوار  م یوتر

دارد ندارد

24%
63

31%
81

45%
117

23%
39

28%
47

49%
84

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  

81.1 

89.7

شمولیت نا خالص جذ  نا خالص
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نسبت شا رد بر معل  اوس  والیت

 

 

41

45

36

40

43

49
48

0

10

20

30

40

50

60

 
  
 

 
 
  
  

 
     

 
  

 
  
  

        
  

    

 
    

  

                           

 



 

 

  

1397بر اساس ولسوالی سال  دخترفیصدی شاگردان   



 

 ضمایم
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) 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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 سرپل تیوال هیخالصه احصائ



 1397سال  ، شاگردان و معلمین دولتیمراکز تعلیمی 

نناقلیمنجنسیتننوعیتنبرنامهننامنمکتبنکودنمکتبنقریه ولسوایل نن-شاگردنننپرسنن-شاگردنننحالتننوعیتنتعمی  نمجموعنن-معلمنننزننن-معلمنننمردنن-معلمنننمجموعنن-شاگردننندخیی

  2                   -                2                 159            66               93              فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورشهید خالمراد 310100001 حاجی ذاکر رسپل

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان آدرنگ 310100002 آدرنگ رسپل   6                 6                   -                456            456              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان  قدم جای 310100003 قدم جای رسپل   6                 2                 4                 336            336              -               فعال مسجد رسدسی   دخیر

  12               12                 -                412              -                412           فعال خیمہ رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور توغن   310100004 توغن   رسپل

  2                   -                2                 241            90               151           فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورخان قدوق 310100005 خان قدوق رسپل

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان امام يح   310100006 امام صاحب خورد رسپل   37               37                 -                1,477         1,477           -               فعال داییم رسدسی   دخیر

    -                  -                  -                  -                  -                  -               غی  فعال نا معلوم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورپستیل 310100007 پستیل رسپل

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان افردی 310100008 افردی رسپل   21               21                 -                619            619              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان آسیا باد 310100009 آسیا باد رسپل   25               25                 -                761            761              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  5                   -                5                 349              -                349           فعال داییم رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورقشقری 310100010 قشقری رسپل

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان رسخک 310100011 رسخک رسپل   18               18                 -                376            376              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  11               6                 5                 413            201            212           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور کورک 310100012 کورک رسپل

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان بهسود 310100013 بهسود رسپل   14               14                 -                467            467              -               فعال موقت رسدسی   دخیر

  3                   -                3                 231            107            124           فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورسنگ توده 310100014 سنگ توده رسپل

  21               10               11               1,121         38               1,083        فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور آسیا باد 310100016 آسیا باد رسپل

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوانانگوت ازبکیه 310100017 انگوت ازبکیه رسپل   16               16                 -                320            320              -               فعال داییم گرمسی   دخیر

  32               22               10               1,121           -                1,121        فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکوررحمت آباد 310100018 رحمت آباد رسپل

  20                 -                20               745              -                745           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکورافردی 310100019 افردی رسپل

  1                   -                1                 211            94               117           فعال مسجد رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوربندر 310100021 بندر رسپل

ت امام یح ابن زید 310100022 امام صاحب خورد رسپل   44               25               19               1,601           -                1,601        فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکورحض 

انه لیسه تعلیمات عمویم جوزجانانلیسه نسوان  310100023 شهری رسپل   55               55                 -                1,595         1,595           -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  43               17               26               840            41               799           فعال داییم رسدسی   پرسانه دارالعلوم تعلیمات اسالیم دارالعلوم ذکوررحمانیه 310100024 شهر نو رسپل

  2                   -                2                 135            65               70              فعال خیمہ رسدسی  ترین مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورکمر تمبیده علیأ 310100025 کمر تمبیده رسپل

  2                   -                2                 153            60               93              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان عبدالقیل 310100026 عبدالقیل رسپل

  3                   -                3                 254            118            136           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان کهنه قشالق 310100027 کهنه قشالن رسپل

  3                   -                3                 185            78               107           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور نوی حاجی  310100028 نوی حاجی  رسپل

  9                 2                 7                 339            89               250           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور گل تپه 310100029 گل تپه رسپل

  12                 -                12               289              -                289           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور بغاوی ازبکیه 310100031 بغاوی ازبکیه رسپل

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه  نسوان بغاوی ازبکیه 310100032 بغاوی ازبکیه رسپل   11               11                 -                289            289              -               فعال موقت رسدسی   دخیر

  13                 -                13               379              -                379           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکوربغاوی علیأ 310100033 بغاوی علیأ رسپل

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان بغاوی علیأ 310100034 بغاوی علیأ رسپل   9                 9                   -                304            304              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  7                 3                 4                 454            130            324           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور لنر  310100036 لنر  رسپل

  3                   -                3                 235            35               200           فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورعلف سفید 310100037 علف سفید رسپل

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم قلعه سوختهابتدایه نسوان   310100038 قلعه سوخته رسپل   3                   -                3                 278            278              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  5                   -                5                 467              -                467           فعال زفضای با رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور قلعه سوخته 310100039 قلعه سوخته رسپل

  2                   -                2                 210            90               120           فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوربیش قدوق 310100040 بیش قدوم رسپل

  2                   -                2                 287            154            133           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور رس توت یار گنده 310100041 رس توت یار گنده رسپل
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  4                 1                 3                 260              -                260           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور نعمان 310100042 نعمان رسپل

  2                   -                2                 270            119            151           فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورشور قدوق 310100043 شور قدوق رسپل

  11               1                 10               562            292            270           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان خواجه ارچغ 310100044 خواجه ارچغ رسپل

  27               4                 23               194            145            49              فعال داییم رسدسی   مختلط دارالمعلمی    تربیه معلم دارالمعلمی   ذکور 310100046 شهر نو رسپل

  3                   -                3                 251              -                251           فعال خیمہ گرمسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورکمر تمبیده سفیل 310100047 کمر تمبیده رسپل

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان خرابه 310100048 خرابه رسپل   9                 9                   -                320            210            110           فعال داییم رسدسی   دخیر

  20                 -                20               513              -                513           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکورب  هسود 310100049 بهسود رسپل

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان گوهر شاد 310100050 توغن   رسپل   19                 -                19               612            612              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان بغاوی سفیل 310100051 بغاوی افغانیه رسپل   7                 7                   -                288            288              -               فعال داییم رسدسی  ترین دخیر

  2                   -                2                 132            61               71              فعال مسجد رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورچپقون سای 310100052 چپقون سای رسپل

  4                   -                4                 426            166            260           فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورمجر 310100053 مجر رسپل

  4                 1                 3                 127            45               82              فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورقوش قوطن 310100054 قوش قوطن رسپل

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان بلغیل 310100056 بلغیل رسپل   11               11                 -                509            509              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

ی رسپل ی 310100057 گل خیی   3                   -                3                 175            73               102           فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورگل خی 

انه لیسه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان قراغو 310100058 قراغو رسپل   14               14                 -                448            448              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  26               5                 21               1,049         7                 1,042        فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکورقراغو 310100059 قراغو رسپل

  3                   -                3                 185            51               134           فعال مسجد رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورقدوقچه 310100060 قدوقچه رسپل

  3                   -                3                 159            33               126           فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوراالسگر 310100061 االسگر رسپل

  16               4                 12               389            107            282           فعال داییم گرمسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکورانگوت ازبکیه 310100062 انگوت ازبکیه رسپل

  2                   -                2                 81               39               42              فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورخاکسار 310100063 خاکسار رسپل

  17                 -                17               745            70               675           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکوربغاوی افغانیه  310100064 بغاوی افغانیه رسپل

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان رحمت آباد 310100065 رحمت آباد رسپل   30               30                 -                977            977              -               فعال خیمہ گرمسی   دخیر

  31               14               17               1,229           -                1,229        فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور مهناج الرساج 310100066 مرکز رسپل

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان استاد روزی قل 310100067 القان  خورد رسپل   13               13                 -                537            537              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  6                   -                6                 235            118            117           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور نیمدان 310100068 نیمدان رسپل

  2                   -                2                 162            49               113           فعال مسجد رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان رس چغت 310100069 رس چغت رسپل

  17               17                 -                534            430            104           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان غالم محمد خدیم 310100071 بیش باغ رسپل

  3                   -                3                 120            49               71              فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورنوایل 310100072 نوایل رسپل

م قدم جای 310100073 قدم جای رسپل   2                   -                2                 236              -                236           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور رسر

  25                 -                25               1,160           -                1,160        فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور ابراهیم ادهم 310100074 آدرنگ رسپل

  12                 -                12               645            19               626           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور خانقا ملیک 310100075 خانقا ملیک رسپل

  9                 9                   -                342            240            102           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان شهید حیات هللا 310100076 جوی عرب قدیم رسپل

  6                   -                6                 350            22               328           فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورامام جعفر 310100077 امام جعفر رسپل

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان  قوش تپه 310100078 قوش تپه رسپل   3                   -                3                 348            348              -               فعال موقت رسدسی   دخیر

  24                 -                24               547              -                547           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکورمرحوم حاجی گل محمدخان 310100079 سید آباد رسپل

  16                 -                16               633              -                633           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکورقوش تپه 310100080 قوش تپه رسپل

  11               11                 -                289            146            143           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور امام زمان 310100081 سید آباد هزاره رسپل

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان خارکش 310100082 بیش کپه رسپل   10               9                 1                 346            346              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  6                   -                6                 218            107            111           فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان غجر قدوق 310100083 غجر قدوق رسپل
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  13                 -                13               529              -                529           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکورشهیدعبدالحبیب 310100084 کل قشالق عیل زی رسپل

  4                   -                4                 256            58               198           فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان ذکه افغانیه  310100085 ذکه افغانیه رسپل

  21               21                 -                582            436            146           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان چهار باغ 310100086 چهار باغ رسپل

  6                   -                6                 269            117            152           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور جوی شهید 310100087 آقتاش رسپل

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان سید آباد 310100088 سید آباد رسپل   10               9                 1                 427            427              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  7                   -                7                 313            25               288           فعال داییم رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورصداقت 310100089 خمرباط رسپل

  21                 -                21               488              -                488           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکورشاه چنار 310100090 شاه چنار رسپل

  13                 -                13               331              -                331           فعال داییم رسدسی   پرسانه مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم ذکور فاروقیه 310100091 سید آباد رسپل

  9                   -                9                 311            117            194           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان منگونر  310100092 منگونر  رسپل

  3                   -                3                 227            62               165           فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان گله جر 310100093 گله جر رسپل

  12                 -                12               366              -                366           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور خارکش 310100094 خارکش رسپل

ابه رسپل ابه 310100095 دره شی    4                   -                4                 214            61               153           فعال مسجد رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوردره شی 

انه مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم نسوان مال شی  جان 310100096 خانقاه ملیک رسپل   7                 5                 2                 268            268              -               فعال خیمہ رسدسی   دخیر

  2                   -                2                 72               37               35              فعال موقت رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان کورک مغل 310100100 کورک مغل رسپل

  3                   -                3                 204            81               123           فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورتخته دهنه شور 310100101 تخته دهنه شور رسپل

  6                 3                 3                 477            189            288           فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورکهنه بازار 310100102 کهنه بازار رسپل

ی 310100104 حدی محرب قدیم رسپل انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان شهید اخیر   14               14                 -                424            386            38              فعال داییم رسدسی   دخیر

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان  قشقری 310100105 قشقری رسپل   3                   -                3                 173            173              -               فعال موقت رسدسی   دخیر

  2                   -                2                 113            12               101           فعال مسجد رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورچهارقل 310100106 چهارقل رسپل

انه مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم نسوان امهات المومنی    310100111 شهر نو رسپل   9                 9                   -                533            533              -               فعال داییم گرمسی   دخیر

  7                   -                7                 421              -                421           فعال موقت رسدسی   پرسانه دارالحفاظ تعلیمات اسالیم دارالحفاظ ذکورمالعبدالرحنان 310100112 رحمت اباد رسپل

ت سلمان فاریس 310100113 آدرنگ رسپل   5                   -                5                 329            162            167           فعال مسجد رسدسی   مختلط مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم ذکور حض 

  4                   -                4                 77                 -                77              فعال داییم رسدسی   پرسانه مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم ذکورابوزرغفاری 310100116 نیمدان رسپل

  20               20                 -                847            364            483           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورمولوی محمد عثمان 310100117 ګزرسیل بر رسپل

  1                   -                1                 142            36               106           فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورسنگ توده مهاجر 310100118 سنگ توده مهاجر رسپل

ت عیل رسپل ت عیل 310100119 حض    4                 1                 3                 179              -                179           فعال موقت رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکور حض 

  4                 2                 2                 195            10               185           فعال داییم رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورسید الشهدا 310100120 یکچا  رسپل

  3                   -                3                 231            87               144           فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورنوآباد انگوت عربیه 310100121 انگوت عربیه رسپل

  1                   -                1                 112            54               58              فعال مسجد رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوررسشور 310100122 رسشور رسپل

  7                 7                   -                197            93               104           فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورجیالنگم 310100123 جیالنگم رسپل

  8                 6                 2                 385            164            221           فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان نوروز تپه 310100124 نوروز تپه رسپل

  61               40               21               2,398         261            2,137        فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکورخطیب آباد 310100125 امام کالن رسپل

  5                   -                5                 115              -                115           فعال مسجد رسدسی   پرسانه دارالحفاظ تعلیمات اسالیم دارالحفاظ ذکورابوهریره 310100127 قوشتیپه رسپل

  2                   -                2                 60                 -                60              فعال مسجد رسدسی   پرسانه مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم ذکورضیاالمدارس 310100128 یارگنده رسپل

اباد رسپل آباد 310100131 خی    2                   -                2                 161            40               121           فعال خیمہ رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورخی 

  6                 6                   -                173            145            28              فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان  القان  کالن 310100132 القان  کالن رسپل

  2                   -                2                 248            94               154           فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورخواجه ویل 310100133 پنجشی   رسپل

  1                   -                1                 88               18               70              فعال مسجد رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان ایگزک 310100134 ایگزک رسپل

    سواد حیانر  مکتب سواد حیانر نسوان  310100135 شهر نو رسپل
  8                 8                   -                500            230            270           فعال موقت رسدسی   مختلط مکتب سواد حيانر



نناقلیمنجنسیتننوعیتنبرنامهننامنمکتبنکودنمکتبنقریه ولسوایل نن-شاگردنننپرسنن-شاگردنننحالتننوعیتنتعمی  نمجموعنن-معلمنننزننن-معلمنننمردنن-معلمنننمجموعنن-شاگردننندخیی

  3                   -                3                 117              -                117           فعال داییم رسدسی   پرسانه مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم ذکور عبدهللا ابن عمر 310100136 خواجه ارچیغ رسپل

  3                 1                 2                 139            78               61              فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوربغاوی بلوچ 310100140 بغاوی بلوچ رسپل

  5                 4                 1                 140            72               68              فعال موقت رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورالحاج محمدابراهیم سلطانزاده 310100141 نانوانی خانه رسپل

ت عیل کرم هللا 310100142 ندارد رسپل   4                   -                4                 87                 -                87              فعال مسجد رسدسی   پرسانه دارالحفاظ تعلیمات اسالیم دارالحفاظ ذکورحض 

  3                   -                3                 178              -                178           فعال مسجد رسدسی   پرسانه مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم ذکوررسول اکرم )ص( 310100144 قشقری رسپل

  1                   -                1                 40                 -                40              فعال خیمہ رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایئه ذکورمعرفت 310100145 بلوکادرنگ رسپل

  1                   -                1                 40                 -                40              فعال خیمہ رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایئه ذکورفیض اباد 310100146 فیض اباد رسپل

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال نا معلوم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم سالمان   310100147 سالمان   رسپل

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان بهارک 310200002 بهارک سنچارک   9                 9                   -                341            341              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  13               4                 9                 421              -                421           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور فرشقان کالن 310200003 فرشقان کالن سنچارک

  6                   -                6                 382              -                382           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور شبوکند 310200004 شبوکند سنچارک

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان پنجه قلعه 310200005 پنجه قلعه سنچارک   11               11                 -                546            546              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  13                 -                13               475            29               446           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور چهار روح 310200006 چهار روح سنچارک

  8                 2                 6                 278              -                278           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور فرشقان میانه 310200007 فرشقان میانه سنچارک

  5                   -                5                 222            79               143           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان آقنی چهلمرد 310200008 آقنی چهلمرد سنچارک

  6                   -                6                 433            53               380           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور لرک 310200010 لرک سنچارک

  12               5                 7                 568            178            390           فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورفرشقان پشمک 310200011 فرشقان پشمک سنچارک

  10                 -                10               385              -                385           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور بهارک 310200012 بهارک سنچارک

  9                   -                9                 984            534            450           فعال موقت رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکورنوآباد قلماقر  310200013 نو آباد قلماقر  سنچارک

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان فرشقان کالن 310200014 فرشقان کالن سنچارک   23               1                 22               976            976              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  21               6                 15               1,057         520            537           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان خورشید 310200015 داو تم  سنچارک

  9                   -                9                 504            34               470           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور توبخانه 310200016 توبخانه سنچارک

  1                   -                1                 70                 -                70              فعال داییم رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورکفیر خان 310200017 کفیر خان سنچارک

  5                   -                5                 308              -                308           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور آب کالن 310200018 آب کالن سنچارک

  10                 -                10               628              -                628           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور عرفان 310200019 تغای خواجه کالن سنچارک

  2                   -                2                 137              -                137           فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوربند قدوق 310200020 بند قدوق سنچارک

سفیل سنچارک انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان گوهر شاد بیگم 310200021 تیی   6                 6                   -                407            407              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  5                   -                5                 270              -                270           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور اوقاف 310200022 اوقاف سنچارک

  12                 -                12               563              -                563           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور گذر 310200023 گذر سنچارک

  11               5                 6                 474              -                474           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور شهر کهنه تکزار 310200024 تکزار سنچارک

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان تکزار 310200025 تکزار سنچارک   17               17                 -                834            834              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

وتغای خواجه 310200026 تیی  سنچارک   19                 -                19               1,112           -                1,112        فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکورتیی

  5                   -                5                 482              -                482           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور دره زمحی  310200027 دره زمحی  سنچارک

  11                 -                11               588              -                588           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور تیی سفیل 310200028 تیی سفیل سنچارک

یف صمیم 310200029 شهر سنچارک سنچارک   39                 -                39               1,637           -                1,637        فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکورمحمد رسر

  8                 8                   -                478            228            250           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان بازار بایسر  310200030 بازاربایسر  سنچارک

  5                 5                   -                324            324              -               فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان  ده مرده 310200031 ده مرده سنچارک

  6                 5                 1                 297            131            166           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان بابا قوزی 310200032 لنگر بابا قوزی سنچارک

  6                 3                 3                 298            157            141           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان کبود آب 310200033 کبود آب سنچارک
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  7                   -                7                 419              -                419           فعال موقت رسدسی   پرسانه مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم ذکورمنبع الجهاد 310200034 شهر نو تکزار سنچارک

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان آب کالن 310200035 آب کالن سنچارک   7                 7                   -                272            232            40              فعال داییم رسدسی   دخیر

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان مسجد سیی   310200036 مسجد سیی   سنچارک   18               18                 -                876            876              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  1                   -                1                 105              -                105           فعال مسجد رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوردهک 310200037 دهک سنچارک

ت بالل )ض( 310200038 مسجد سیی   سنچارک   18                 -                18               846              -                846           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکورحض 

  5                 2                 3                 236              -                236           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور عرب بانی علیا 310200039 عرب بانی علیا سنچارک

  4                   -                4                 320            127            193           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور عرب بانی سفیل 310200040 عرب بانی سفیل سنچارک

  6                   -                6                 360              -                360           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور ده مرده 310200041 ده مرده سنچارک

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان  ارچتو 310200042 ارچتو سنچارک   7                 7                   -                617            617              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  4                   -                4                 198              -                198           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور فیض آباد 310200043 فیض آباد سنچارک

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان  زنجان 310200044 زنجان سنچارک   4                 3                 1                 198            198              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان بهار لوح 310200045 تیی  سنچارک   13               13                 -                893            893              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  15                 -                15               875              -                875           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکورارچتو 310200046 ارچتو سنچارک

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان خواجه رسخ 310200047 خواجه رسخ سنچارک   5                 5                   -                315            315              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  11               4                 7                 479            108            371           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان شمس 310200048 تغای خواجه علیا سنچارک

  5                   -                5                 221              -                221           فعال موقت رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورزنجان 310200049 زنجان سنچارک

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان خرم فضا 310200050 تغای خواجه کالن سنچارک   4                 3                 1                 420            420              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  11               8                 3                 355            167            188           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور گجوا 310200051 گجوا سنچارک

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان  فیض آباد 310200052 فیض آباد سنچارک   4                 3                 1                 192            192              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  1                   -                1                 40                 -                40              فعال موقت رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورحصار 310200053 حصار سنچارک

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم اوفاف  ابتدایه نسوان 310200054 اوقاف سنچارک   3                   -                3                 200            200              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  5                   -                5                 262              -                262           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکورخواجه رسخ 310200056 خواجه رسخ سنچارک

   سنچارک
 

   310200057 دو درگ
 

  2                   -                2                 67                 -                67              فعال داییم رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان دو درگ

انه مرکز حمایوی تربیه معلم مرکز حمایوی نسوان 310200058 سنجارک سنچارک   4                   -                4                 74               74                 -               فعال موقت رسدسی   دخیر

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان  سلطان راضیه 310200059 فرشقان میان سنچارک   7                 7                   -                233            233              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان  رابعه بلح   310200061 رسک سنچارک   3                 2                 1                 74               74                 -               فعال موقت رسدسی   دخیر

 ارقاف سنچارک
 

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان  نی نی زینب 310200063 دودرگ   1                   -                1                 72               72                 -               فعال موقت رسدسی   دخیر

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان شبوکند 310200064 شبوکند سنچارک   8                 8                   -                410            410              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

انه لیسه تعلیمات عمویم تکزار 2لیسه نسوان نمیی  310200065 تکزار سنچارک   16               16                 -                703            703              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

    -                  -                  -                  -                  -                  -               غی  فعال نا معلوم رسدسی   پرسانه مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم ذکورخالدبن ولید 310200066 اوقاف سنچارک

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان چاروح 310200067 چاروح سنچارک   9                 9                   -                374            374              -               فعال مسجد رسدسی   دخیر

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان نی نی عایشه 310200068 دره زمحی  سنچارک   4                 1                 3                 326            326              -               فعال داییم سی  رسد دخیر

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان نی نی خدیجه 310200069 توپخانه سنچارک   5                 5                   -                299            299              -               فعال خیمہ رسدسی   دخیر

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان نسوان یکه باغ 310200071 یکه باغ سنچارک   8                 8                   -                348            348              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  4                 1                 3                 391            189            202           فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورلنگررضوانقل 310200072 لنگررضوانقل سنچارک

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان گذر 310200073 گذر سنچارک   11               10               1                 487            487              -               فعال خیمہ رسدسی   دخیر

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان نی نی زیب النساء 310200074 تغاوی خواجه علیا سنچارک   3                   -                3                 236            236              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان نی نی آمنه 310200075 تکزار سنچارک   2                   -                2                 95               95                 -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

  1                   -                1                 40                 -                40              فعال موقت رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورگراب 310200076 گراب سنچارک
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  4                 3                 1                 296            139            157           فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکور رسچشمه 310200077 تکزار سنچارک

  7                   -                7                 365            57               308           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور تگاب بای 310300001 تگاب بای کوهستانات

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه  نسوان ده میانه 310300002 ده میانه کوهستانات   2                   -                2                 115            115              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

  4                   -                4                 298            136            162           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور ذینذیر 310300003 ذینذیر کوهستانات

  4                   -                4                 42                 -                42              فعال داییم رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورآلر 310300004 آلر کوهستانات

  8                   -                8                 742              -                742           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکورده میانه 310300005 ده میانه کوهستانات

  3                   -                3                 48                 -                48              فعال داییم رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورقلعه تک 310300006 قلعه تک کوهستانات

  3                   -                3                 125            12               113           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور زیبیان 310300007 زببیان کوهستانات

  3                   -                3                 226            8                 218           فعال داییم رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوراختیار 310300008 اختیار کوهستانات

  4                   -                4                 187            25               162           فعال مسجد رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور پایدهک 310300009 پایدهک کوهستانات

  6                   -                6                 310            90               220           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکورشمیک 310300010 شمیک کوهستانات

  1                   -                1                 147            127            20              فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوردر تخنر  310300011 در تخنر  کوهستانات

  7                   -                7                 335            90               245           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور فیض آباد 310300012 فیض آباد کوهستانات

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان جرغان 310300013 جرغان کوهستانات   8                   -                8                 356            356              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  3                   -                3                 224            35               189           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکورقلعه شهر 310300014 قلعه شهر کوهستانات

  3                   -                3                 182            64               118           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور تاریکک 310300015 تاریکک کوهستانات

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه  نسوان صوفک 310300016 صوفک کوهستانات   2                   -                2                 80               80                 -               فعال مسجد رسدسی   دخیر

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه  نسوان خوال 310300017 خوال کوهستانات   5                   -                5                 223            223              -               فعال موقت رسدسی   دخیر

  4                   -                4                 255              -                255           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور صوفک 310300018 صوفک کوهستانات

  2                   -                2                 145            45               100           فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورخم سفید 310300019 خم سفید کوهستانات

  5                   -                5                 292            111            181           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور عصمتک 310300020 عصمتک کوهستانات

  15                 -                15               553              -                553           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکورجرغان 310300021 جرغان کوهستانات

  6                   -                6                 204              -                204           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور خمدان 310300022 خمدان کوهستانات

  9                   -                9                 288            40               248           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور گنجیها 310300023 گنجیها کوهستانات

  3                   -                3                 221            49               172           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور قلعه سوخته 310300024 قلعه سوخته کوهستانات

  1                   -                1                 245            56               189           فعال مسجد رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور قرغیتو 310300025 قرغیتو کوهستانات

    -                  -                  -                  -                  -                  -               غی  فعال نا معلوم رسدسی   پرسانه مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم ذکورالجهاد 310300026 دشت وروا کوهستانات

  13                 -                13               475              -                475           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکورهمت 310300027 پسن   کوهستانات

  4                   -                4                 235            91               144           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور چهل چاه 310300028 چهل چاه کوهستانات

  12                 -                12               844              -                844           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکوررسده 310300029 رسده کوهستانات

  9                   -                9                 282              -                282           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکورخوال 310300030 خوال کوهستانات

  5                   -                5                 170              -                170           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور رسک 310300031 رسک چراس کوهستانات

  6                   -                6                 197            100            97              فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور قدوغک 310300032 قدوغک کوهستانات

  2                   -                2                 259            96               163           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور دره گورزیوان 310300033 دره گورزیوان کوهستانات

  3                   -                3                 120              -                120           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور چراس علیأ 310300034 دمگاه کوهستانات

  8                   -                8                 279            48               231           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور نگاله 310300035 نگاله کوهستانات

  6                   -                6                 249            148            101           فعال داییم رسدسی   مختلط طهمتوس تعلیمات عمویم متوسطه ذکور غلدوری 310300036 غلدوری کوهستانات

  13               8                 5                 480            228            252           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان استقالل کاشان 310300037 گل خانک کوهستانات

  4                   -                4                 291            142            149           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان  دره تاجکان 310300038 ده زرین کوهستانات
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  15               6                 9                 486            224            262           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور شهید مزاری 310300039 دهنه  کوهستانات

  9                   -                9                 436              -                436           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکورآزادی 310300040 دهن دیگگ کوهستانات

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان نی نی خدیجه 310300041 اسپیچ کوهستانات   8                 3                 5                 357            357              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  8                   -                8                 402            197            205           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور پشته اسمیدان 310300042 پشته اسمیدان کوهستانات

  10               7                 3                 392            166            226           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور تخا گرد 310300043 تخا گرد کوهستانات

  3                   -                3                 102            36               66              فعال مسجد رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور جوک 310300044 جوک کوهستانات

  2                   -                2                 122              -                122           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور سالریزی 310300045 سالریزی کوهستانات

  2                   -                2                 92               47               45              فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورگزک 310300046 گزک کوهستانات

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان  ده رسخ 310300047 ده رسخ کوهستانات   2                   -                2                 185            185              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  1                   -                1                 73                 -                73              فعال مسجد رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورکله خانه 310300048 کله خانه کوهستانات

  7                 2                 5                 259            129            130           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان ده بزان 310300050 ده بزان کوهستانات

اق کوهستانات اق 310300051 قی    6                 1                 5                 150            66               84              فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان قی 

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان تگاب بای 310300052 تگاب  بای کوهستانات   1                   -                1                 53               53                 -               فعال داییم رسدسی   دخیر

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه  نسوان ا شکلک 310300053 اشکلک کوهستانات   2                   -                2                 70               70                 -               فعال مسجد رسدسی   دخیر

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان زی بیان 310300054 زی بیان کوهستانات   1                   -                1                 40               40                 -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان آلر 310300055 آلر کوهستانات   1                   -                1                 127            127              -               فعال مسجد رسدسی   دخیر

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان اختاری 310300056 اختیاری کوهستانات   1                   -                1                 114            114              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان قلعتک 310300057 قلعتک کوهستانات   1                   -                1                 38               38                 -               فعال مسجد رسدسی   دخیر

  1                   -                1                 104            31               73              فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورامی  عیل شی  نوانی  310300058 ککرک کوهستانات

  1                   -                1                 117            30               87              فعال مسجد رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورخمیده 310300059 خمیده کوهستانات

  1                   -                1                 145            75               70              فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکور وراج 310300060 وراج کوهستانات

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان بیدستان 310300061 بیدستان کوهستانات   10                 -                10               294            294              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  1                   -                1                 121            40               81              فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکور رسدره 310300062 رسدره کوهستانات

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان پسن   310300065 پسن   کوهستانات   1                   -                1                 70               70                 -               فعال داییم رسدسی   دخیر

    -                  -                  -                  -                  -                  -               غی  فعال نا معلوم رسدسی   پرسانه مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم شمس العلوممدرسه اسالیم ذکور  310300067 ده میانه کوهستانات

انهدخ ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان  رسده 310300068 رسده کوهستانات   1                   -                1                 164            164              -               فعال داییم رسدسی   یر

    -                  -                  -                72                 -                72              فعال داییم رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورابتدائیه ذکور ده رسخ 310300069 ده رسخ کوهستانات

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال نا معلوم رسدسی   پرسانه مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم شهید عالمه بلح   310300070 کاشان کوهستانات

  5                   -                5                 239            112            127           فعال داییم رسدسی  ترین مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورعسکریه 310400001 تخشر  بلخاب

  17               5                 12               873            492            381           فعال داییم گرمسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان ناطقیه 310400002 قلعگک بلخاب

  11                 -                11               736            350            386           فعال داییم گرمسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور شاخدره 310400003 خرما تخت بلخاب

  5                 1                 4                 207            108            99              فعال داییم گرمسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورخاتم االنبیا 310400004 تجری بلخاب

  6                   -                6                 348            155            193           فعال موقت گرمسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور شهید فاضل 310400005 هیل دراز بلخاب

  6                 1                 5                 225            121            104           فعال داییم گرمسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور شاه مردان 310400006 کرد بلخاب

  4                 1                 3                 330            136            194           فعال موقت گرمسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورویل عض 310400007 مرغوچ بلخاب

  12               3                 9                 678            321            357           فعال موقت گرمسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکورباقر العلوم 310400008 زوج بلخاب

  14               4                 10               921            432            489           فعال داییم گرمسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکورسید عیل نجف   310400009 تل عاشقان بلخاب

  5                 3                 2                 350            170            180           فعال خیمہ رسدسی  ترین مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور استقالل 310400010 ورزان بلخاب

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان شهید برهان   310400011 دهن لرخاب بلخاب   12               8                 4                 757            757              -               فعال داییم رسدسی  ترین دخیر
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  23                 -                23               843              -                843           فعال داییم رسدسی  ترین پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکورشهید هاشیم 310400012 لب ن   بلخاب

  10               4                 6                 403            221            182           فعال موقت گرمسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان آزادی 310400013 پایحی  بلخاب

  13               1                 12               398            203            195           فعال موقت گرمسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور محمود آباد 310400014 رحمان بلخاب

  19               2                 17               706            290            416           فعال موقت گرمسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور می  سید عیل 310400015 پای زیارت بلخاب

  4                   -                4                 274            125            149           فعال داییم گرمسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورامام جعفرصادق 310400016 انروک بلخاب

  14               11               3                 461            269            192           فعال داییم گرمسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان صادقیه 310400017 زوک بلخاب

  7                 1                 6                 178            81               97              فعال داییم گرمسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان امام حسی    310400018 سیوک بلخاب

  10               4                 6                 318            154            164           فعال داییم گرمسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور شهید اکریم 310400019 مغزار بلخاب

  11                 -                11               600            279            321           فعال موقت گرمسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور شهید مهدوی 310400021 رسپل بلخاب

ط بلخاب   5                 1                 4                 165            77               88              فعال داییم گرمسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکورعالمیه 310400022 دهنه رسر

  3                   -                3                 135            63               72              فعال مسجد گرمسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورخواجه عبدهللا انصاری 310400023 شیک بلخاب

  13                 -                13               617            278            339           فعال داییم گرمسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور طلوع 310400024 جوزاری بلخاب

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه  نسوان می  سید نسیم 310400025 هوش بلخاب   6                 5                 1                 196            196              -               فعال داییم گرمسی   دخیر

  11                 -                11               505            251            254           فعال داییم گرمسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور شهید عارق   310400026 زو بلخاب

  6                 1                 5                 187              -                187           فعال موقت گرمسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور شهید نظری 310400027 جه بلخاب

  8                 2                 6                 383            188            195           فعال داییم گرمسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور شهید  عیل جمعه 310400028 لرگر بلخاب

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان صدیقه بلح   310400029 پیاب باجگاه بلخاب   7                 4                 3                 464            464              -               فعال داییم رسدسی  ترین دخیر

  33               2                 31               1,363           -                1,363        فعال داییم گرمسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور سید جمال الدین 310400030 ترخوج بلخاب

  7                   -                7                 495            242            253           فعال داییم گرمسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان مریم 310400031 کرسنگ بلخاب

  5                 2                 3                 174            84               90              فعال داییم گرمسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورشهید موسوی 310400032 گیچ بلخاب

  19               5                 14               468            205            263           فعال داییم گرمسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور شهید صفدری 310400033 دوشاخ بلخاب

  7                   -                7                 297            12               285           فعال داییم رسدسی  ترین مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور رسآبدره 310400034 پیتاب بلخاب

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان فاطمیه 310400035 مرکز بلخاب بلخاب   27               26               1                 1,355         1,355           -               فعال داییم گرمسی   دخیر

  11               4                 7                 585            332            253           فعال داییم گرمسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان شهید ضیانی  310400036 گلوز بلخاب

  4                   -                4                 350            170            180           فعال داییم گرمسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور شهید عیش حیدری 310400037 گورد بلخاب

  10               10                 -                416            135            281           فعال داییم گرمسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان شهید سید محسن 310400038 باجگاه بلخاب

سید نسیم 310400039 هوش بلخاب   11                 -                11               575            151            424           فعال داییم گرمسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکورمی 

  5                 2                 3                 119            61               58              فعال موقت گرمسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورعیل ابرو 310400040 ابرو بلخاب

سید غزنفر 310400041 تگاب تخت بلخاب   9                 3                 6                 524            219            305           فعال داییم گرمسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکورمی 

  10               2                 8                 447            225            222           فعال داییم رسدسی  ترین مختلط لیسه تعلیمات عمویم -لیسه ذکورسید محسن 310400042 پروشان بلخاب

  6                 2                 4                 312            280            32              فعال داییم گرمسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم سجادیهمتوسطه نسوان  310400043 جه بلخاب

  3                 1                 2                 286            170            116           فعال داییم گرمسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور حسینیه آلکه 310400044 آلکه بلخاب

  5                   -                5                 158            74               84              فعال داییم گرمسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورمحمدیه 310400045 جرم بلخاب

  7                 1                 6                 343            169            174           فعال داییم گرمسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور رسالت 310400046 تیخوج بلخاب

  7                 2                 5                 344            167            177           فعال داییم گرمسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور شورابک 310400048 شورابک بلخاب

ط بلخاب   4                 2                 2                 208            104            104           فعال داییم گرمسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورشهید بلح   310400049 رسر

  5                 1                 4                 232            89               143           فعال داییم گرمسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورنی نی خدیجه 310400050 ورزی    خ بلخاب

  7                   -                7                 371            124            247           فعال موقت گرمسی   مختلط مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم ذکورمحمدیه 310400051 دهنه بلخاب

  2                   -                2                 136            106            30              فعال موقت گرمسی   پرسانه مرکز حمایوی تربیه معلم مرکز حمایوی ذکور  310400052 ترخوج بلخاب
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  2                   -                2                 211            104            107           فعال داییم گرمسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکور وشت 310400059 وشت بلخاب

  3                   -                3                 142            53               89              فعال موقت گرمسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورامام مهدی  310400060 شی  قعله بلخاب

  1                   -                1                 102            48               54              فعال مسجد گرمسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان امام یحن   310400061 للندور بلخاب

  3                   -                3                 102            64               38              فعال موقت گرمسی   مختلط دارالحفاظ تعلیمات اسالیم ذکورمحمدیهدارالحفاظ  310400062 ندارد بلخاب

  1                 1                   -                59               30               29              فعال خیمہ رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوراستاد زینوری 310400063 گرو بلخاب

  1                   -                1                 40               20               20              فعال خیمہ رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورامام زمان  310400064 دهن الکه بلخاب

  2                   -                2                 153            67               86              فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورقطغن ساي 310500001 قطغن سای سوزمه قلعه

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان لنگر شاه عبدهللا 310500002 لنگر شاه عبدهللا سوزمه قلعه   4                 1                 3                 319            319              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  2                   -                2                 200            96               104           فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ورتاقحی ابتدایه ذک 310500003 تاقحی  سوزمه قلعه

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان کته قلعه 310500004 کته قلعه سوزمه قلعه   7                 2                 5                 279            279              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  8                   -                8                 340              -                340           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور کته قلعه 310500005 کته قلعه سوزمه قلعه

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان چهارک 310500006 چهارک سوزمه قلعه   4                 1                 3                 475            475              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  8                   -                8                 339              -                339           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور گور کاب سفیل 310500007 گور کاب سفیل سوزمه قلعه

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم نسوان گور کاب سفیلابتدایه   310500008 گور کاب سفیل سوزمه قلعه   3                 3                   -                287            287              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان نسوان سوزمه قلعه 310500009 مرکز ولسوایل سوزمه قلعه   21               21                 -                924            924              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان گور کاب علیا 310500010 گور کاب علیا سوزمه قلعه   11               10               1                 610            610              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  4                 2                 2                 305              -                305           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور برقوت 310500011 برقوت سوزمه قلعه

  5                   -                5                 337              -                337           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور لنگر شاه عبدهللا 310500012 لنگر شاه عبدهللا سوزمه قلعه

  25               4                 21               812            63               749           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکورمحمد امی   شهید 310500013 یلمرکز ولسوا سوزمه قلعه

یل سوزمه قلعه یل 310500014 تی   انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان تی     6                   -                6                 595            595              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

ه کالن سوزمه قلعه ه کالن 310500015 سیی    6                 1                 5                 626            276            350           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور سیی 

  4                 1                 3                 243              -                243           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور باغ اسجق 310500016 باغ اسحق سوزمه قلعه

  8                   -                8                 409              -                409           فعال مسجد رسدسی   پرسانه مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم ذکورمحمدیه جوی بهار 310500018 مرکز ولسوایل سوزمه قلعه

  16                 -                16               715              -                715           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکورقزاق ملک 310500019 قزاق ملک سوزمه قلعه

  16                 -                16               860              -                860           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکوردو آبه 310500020 دو آبه سوزمه قلعه

  12               1                 11               573            264            309           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان ملک ازبکیه 310500021 ملک سوزمه قلعه

  11                 -                11               425              -                425           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور گور کاب علیا 310500022 گور کاب علیا سوزمه قلعه

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان دو آبه 310500023 دو آبه سوزمه قلعه   9                 9                   -                448            448              -               فعال موقت رسدسی   دخیر

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان قزاق ملک 310500024 قزاق ملک سوزمه قلعه   7                 5                 2                 532            532              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه  نسوان برقوت 310500025 برقوت سوزمه قلعه   5                 5                   -                280            280              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  10                 -                10               551              -                551           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور چارک 310500026 چارک سوزمه قلعه

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان باغ اسحق 310500027 باغ اسحق سوزمه قلعه   4                 3                 1                 322            322              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

یل سوزمه قلعه یل 310500028 تی     13                 -                13               967              -                967           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور تی  

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه  نسوان ملک تاجکیه 310500029 ملک تاجکیه   سوزمه قلعه   4                 4                   -                182            72               110           فعال داییم رسدسی   دخیر

  12               5                 7                 459            236            223           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکورساحه سپند ساي 310500030 سپند ساي سوزمه قلعه

  3                   -                3                 230            111            119           فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان خواجه قلعه 310500031 حواجه قلعه سوزمه قلعه

  2                   -                2                 193            57               136           فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان  آق چشمه 310500032 بوتبقره سوزمه قلعه

  4                 4                   -                104            60               44              فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان نی نی نرجس 310500033 هزاره قشالق سوزمه قلعه

  1                   -                1                 77                 -                77              فعال مسجد رسدسی   پرسانه دارالحفاظ تعلیمات اسالیم دارالحفاظ ذکورعثمان  310500034 ګرمحاب علیا سوزمه قلعه
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انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان  عبدالحکیم 310500035 عبدالحکیم سوزمه قلعه   4                 4                   -                133            133              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  1                   -                1                 245            116            129           فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورابتدائیه چارک علیا 310500036 چارک علیا سوزمه قلعه

  1                   -                1                 135            69               66              فعال خیمہ رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان ابتدائیه کوجی ها 310500037 فیض آباد سوزمه قلعه

  1                   -                1                 110            70               40              فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوربرقوت عربیه 310500038 برقوت مه قلعهسوز 

  3                 1                 2                 215            99               116           فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوردادمحمد 310500039 سلطانیار سوزمه قلعه

  1                   -                1                 129            74               55              فعال مسجد رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان کاریزافغانیه 310500040 کاریزافغانیه سوزمه قلعه

  2                   -                2                 60                 -                60              فعال موقت رسدسی   پرسانه مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم ذکورعماربن یارس 310500041 لنگرشاه عبدهللا سوزمه قلعه

  1                   -                1                 89                 -                89              فعال مسجد رسدسی   پرسانه مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم ذکور امام ابوحنیفه 310500042 گورکاب علیا سوزمه قلعه

  2                   -                2                 44               33               11              فعال موقت رسدسی   مختلط مرکز حمایوی تربیه معلم مرکز حمایوی ذکورسوزمه قلعه 310500043 سوزمه قلعه سوزمه قلعه

    -                  -                  -                83                 -                83              فعال داییم رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورکوجی های لرک خوب آباد 310500044 لرک خوب آباد سوزمه قلعه

  1                 1                   -                134            43               91              فعال مسجد رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورگزستان فیض آباد 310500045 فیض آباد سوزمه قلعه

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه  نسوان دوآبه علیا 310500046 دوآبه سوزمه قلعه   1                   -                1                 199            199              -               فعال موقت رسدسی   دخیر

  7                   -                7                 272              -                272           فعال داییم گرمسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور انگشکه 310600001 انگشکه صياد

زا ولنگ صياد زا ولنگ 310600002 می    10               3                 7                 641            289            352           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکورمی 

  8                   -                8                 418              -                418           فعال داییم گرمسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان قفالتون 310600003 قفالتون صياد

  6                   -                6                 397              -                397           فعال داییم گرمسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکورپسته مزار 310600004 پسته مزار صياد

  9                   -                9                 541              -                541           فعال داییم گرمسی   پرسانه مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم ذکورامام بخاری 310600005 مرکز ولسوایل صياد

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان بازار کیم 310600006 بازار کیم صياد   2                   -                2                 551            314            237           فعال موقت گرمسی   دخیر

  4                   -                4                 197            35               162           فعال مسجد گرمسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورنوان   310600007 تور پاغیل صياد

  17               1                 16               588              -                588           فعال داییم گرمسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکورصیاد 310600008 صیاد صياد

    -                  -                  -                251            157            94              فعال مسجد گرمسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان جیم تک 310600009 علتو صياد

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان مال سخیداد 310600010 مرکز صیاد صياد   12               12                 -                592            592              -               فعال داییم گرمسی   دخیر

  15               3                 12               895            368            527           فعال داییم گرمسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان دره بند 310600011 دره بند صياد

  6                   -                6                 447              -                447           فعال داییم گرمسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور تربالق 310600013 تربالق صياد

  10               1                 9                 540            219            321           فعال مسجد گرمسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان خواجه المتو 310600014 خواجه المتو صياد

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان آقسو 310600015 آقسو صياد   3                   -                3                 418            164            254           فعال داییم گرمسی   دخیر

  7                   -                7                 417              -                417           فعال داییم گرمسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور آهو 310600016 آهو صياد

  9                   -                9                 371              -                371           فعال داییم گرمسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور قره خوال 310600017 قره خوال صياد

  7                   -                7                 343            125            218           فعال داییم گرمسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان بازارک 310600018 هژده بال صياد

  7                 7                   -                607            607              -               فعال داییم گرمسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان انگشکه 310600019 انگشکه صياد

  3                   -                3                 296            119            177           فعال داییم گرمسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان بلندغور کهنه 310600021 بلندغور کهنه صياد

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان شاه توت 310600022 شاه توت   صياد   2                 2                   -                423            423              -               فعال مسجد گرمسی   دخیر

    -                  -                  -                226            106            120           فعال داییم گرمسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورنرمرده 310600024 نرمرده صياد

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان نسوان قره خوال 310600025 قره خوال صياد     -                  -                  -                302            302              -               فعال داییم گرمسی   دخیر

  2                   -                2                 227            88               139           فعال موقت گرمسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه قاق بریده 310600026 قاق بریده صياد

  12               3                 9                 601              -                601           فعال خیمہ گرمسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکورسلطان حسی   بایقرا 310600027 شاه توت صياد

  2                   -                2                 287            115            172           فعال داییم گرمسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور علتو 310600028 علتو صياد

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان آهو 310600032 آهو صياد   7                 7                   -                458            458              -               فعال داییم گرمسی   دخیر

زا ولنگ صياد     -                  -                  -                  -                  -                  -               غی  فعال نا معلوم گرمسی   پرسانه مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم ذکورامام جعفر صادق 310600034 می 
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اولنگ صياد   2                   -                2                 198            105            93              فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان شهید حسین   310600035 می  

  4                   -                4                 179            40               139           فعال داییم گرمسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان خواجه یگانه 310600036 خواجه یگانه صياد

انه ابتدائیه ویمتعلیمات عم ابتدایه نسوان کوترمه 310600037 کوترمه صياد   2                 1                 1                 229            229              -               فعال داییم گرمسی   دخیر

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه  نسوان القان  قشالق 310600038 القان  قشالق صياد   2                 1                 1                 171            171              -               فعال داییم گرمسی   دخیر

  4                   -                4                 200            106            94              فعال داییم گرمسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورخواجه چهارگنبد 310600039 خواجه چهارگنبد صياد

    -                  -                  -                40               30               10              فعال موقت گرمسی   مختلط مرکز حمایوی تربیه معلم مرکز حمایوی ذکورصیاد 310600040 صیاد صياد

    -                  -                  -                  -                  -                  -               غی  فعال نا معلوم گرمسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورکوجی صیاد 310600042 مرکز ولسوایل صياد

انه متوسطه تعلیمات عمویم مقیم پالهمتوسطه نسوان شهمرد  310800001 پاله گوسفندي     -                  -                  -                  -                  -                  -               غی  فعال داییم رسدسی   دخیر

  5                   -                5                 660            345            315           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور خاسار 310800002 خاسار گوسفندي

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان کاریز سفیل 310800003 کاریز سفیل گوسفندي   2                 1                 1                 413            413              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  3                   -                3                 126            62               64              فعال مسجد رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان آبدره 310800004 آبدره گوسفندي

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان آقگنبد 310800005 آقگنبد گوسفندي   9                 1                 8                 379            379              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  9                   -                9                 455              -                455           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکورآقگنبد 310800006 آقگنبد گوسفندي

  4                   -                4                 785              -                785           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکورکاریز علیا 310800007 کاریز علیا گوسفندي

  3                   -                3                 267            168            99              فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورشکیار 310800008 شکیار گوسفندي

اب گوسفندي اب 310800009 یولیر   12                 -                12               706              -                706           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور یولیر

  11                 -                11               595              -                595           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکورالغن 310800010 الغن گوسفندي

اب گوسفندي اب 310800011 یوليیر   7                 5                 2                 455            455              -               فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان یوليیر

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان قوطن مست 310800012 قوطن مست گوسفندي   15                 -                15               1,054         1,054           -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  10                 -                10               620              -                620           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکوراوزم ثقال 310800013 اوزم ثقال گوسفندي

  11                 -                11               408              -                408           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور شیخان 310800014 شیخان گوسفندي

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان ازوم ثقال 310800015 غورجی  گوسفندي   11               6                 5                 496            496              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  9                 4                 5                 519            231            288           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور شاه مرد 310800016 شاه مرد گوسفندي

  6                   -                6                 398            202            196           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور صیاد 310800017 صیاد گوسفندي

  10                 -                10               487              -                487           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور ملکان  310800018 ملکان گوسفندي

  11               6                 5                 464            248            216           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکورآبخور 310800019 آبخو ر گوسفندي

  18                 -                18               845              -                845           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور قوطن مست 310800020 قوطن مست گوسفندي

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان الغن 310800021 الغن گوسفندي   9                 8                 1                 545            545              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان ملکان 310800022 ملکان گوسفندي   8                 4                 4                 406            406              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  10               3                 7                 459            232            227           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان آلنر بای 310800023 آلنر بای گوسفندي

  4                   -                4                 331            123            208           فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورچغدان 310800024 چغدان گوسفندي

  3                   -                3                 339              -                339           فعال موقت رسدسی   پرسانه مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم ذکورعمریه 310800025 قوطنمست گوسفندي

  7                   -                7                 275              -                275           فعال داییم رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورالغن افغانیه 310800026 الغن گوسفندي

  5                 1                 4                 24               8                 16              فعال موقت رسدسی   مختلط مرکز حمایوی معلمتربیه  مرکز حمایوی نسوان گوسفندی 310800030 مرکز گوسفندي

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان  سیدمحمود اولیا 310800031 رسچشمه خاسار گوسفندي   1                   -                1                 284            284              -               فعال مسجد رسدسی   دخیر

  2                   -                2                 333            152            181           فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورابتدائیه پاله 310800032 پاله گوسفندي

  1                   -                1                 81               41               40              فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورابدائیه کاریز 310800033 کاریز گوسفندي

  2                   -                2                 283            144            139           فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورمولوی محمد ظریف 310800034 کوالن و کران گوسفندي

  5                   -                5                 127              -                127           فعال موقت رسدسی   پرسانه مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مجیدیهمدرسه اسالیم ذکور  310800035 جوی پائی    گوسفندي



نناقلیمنجنسیتننوعیتنبرنامهننامنمکتبنکودنمکتبنقریه ولسوایل نن-شاگردنننپرسنن-شاگردنننحالتننوعیتنتعمی  نمجموعنن-معلمنننزننن-معلمنننمردنن-معلمنننمجموعنن-شاگردننندخیی

  1                   -                1                 40                 -                40              فعال مسجد رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه ذکورصیادعلیا 310800036 صیادمحمدهللا گوسفندي

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال نا معلوم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم کاریزسفیل 310800037 کاریزسفیل گوسفندي

 

 

  



 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

  26               14               12               643            125            518           فعال موقت رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور خصویص راه دانش 310100114 شهرنو رسپل

  29               17               12               635            159            476           فعال موقت رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکورخصویص وصال 310100139 کونکره باغ رسپل

 

 

 


