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و با درود    انیجهان  یقیحق  یو مرب  دگاریآفر  شگاریکران به پ  یبا سپاس ب

مصطف محمد  حضرت  بر  پ  یفراوان  هدا  امی)ص(  بزرگ    تیآور  معلم  و 

 .تی انسان

است که    یمهم و مبرم جهان بشر   یها   یازمندیاز جمله ن  هیو ترب  م یتعل

  د یسازد و مف  یم  ای همه جانبه کشور را مه  شرفتیتوسعه و پ  یها   رساختیز

  یبه شمار م  یاجتماع  هیسرما  دیو تول  یانسان  یرو یارتقاء ن  یابزار برا  نیتر

در   یو ترق  شرفتیجامعه بوده و هر نوع پ  کیرود. معارف ستون فقرات  

  .معارف نهفته است   شرفتیو پ  تیحما

  ، ی علما، جامعه مدن  ن،یوالد   یجد   تی حما  جهینت   هیو ترب  م یبه تعل  یدسترس

ها و تالش ها    شرفتیباشد. پ  یاقشار مردم از معارف م  ریقوم و سا  نیمتنفذ

روشنا در  معارف  عرصه  اساس  ییدر  پالن     ،یقانون  معارف،   قانون 

سودمند و    یها  تیفعال . ردیگ  یمعارف صورت م  یاتیو عمل  کیژیاسترات

و بهبود نظام    تیفیمتوازن، باک  یخدمات آموزش  هیموثر جهت ارا  یبرنامه ها

 دارد.   انیکشور جر  ندهیآ  یها   یازمندیو پاسخگو متناسب با ن  ایمعارف پو

ها سوالنامه  ساله  پر   یو یاحصائ  یهمه  خانه  مکاتب  از    یدر  بعد  و  شده 

  .گرددیم EMIS ستمیاز صحت آنها، ثبت س  نانیاطم

  ی موثر است که بر مبنا یزمان یریگ میو تصم یها، پالنگدار  یسیپال طرح

که در    یاز موارد   یکیو معتبر شکل گرفته باشد.    قیارقام و معلومات دق

ک بردن  تاث  تیفیبلند  ارقام  دقت  شر  ری و  است،  و    یساز   کیگذار  ارقام 

و    ه یو ترب  م یمعلمان و عالقمندان به تعل  ،یات با مردم، جامعه مدنمعلوم 

 .باشدیآنها م  یاصالح   شنهاداتیو پ  اتینظر  افتیدر

و   اتیبا کارمندان معارف وال  لیپروفا یساز   کیهدف از شر  گر ید  یاز سو   

  ی و از سو   ق یارقام دق  هیدر قسمت ارا  یر یپذ  تیمسئول  شی ها، افزا  یولسوال

 باشد.   یموجود در ارقام م  یو اصالح خالها   ییشناسا  گرید

 بخشاینده و مهربانبنام خداوند 

 



 

 

 

 

 

  

 سرپل  تیمعارف وال تی وضع لیتحل"

 

آن جمله    160,992سرپل در مجموع    تیوال  در از  شاگرد که 

دختر( و   68,934پسر و  90,572) ی در مراکز دولت 159,506

دختر( مصروف    331پسر و    1,155)   یدر مراکز خصوص  1,486

 . باشندیآموزش م

در  متذکره  تعل  440شاگردان  جمله    یمی مراکز  از  باب    406که 

  0معلم و   ه ی باب ترب  6,  یاسالم  ماتی باب تعل 27,  یعموم ماتی تعل

ح سواد  م  یات ی باب  آموزش  مراکز    باشندی مصروف  مجموع  از   .

. در مراکز  باشدی فعال م  ری باب آن غ  24فعال و تنها    416  یمی تعل

  1,629مرد و    2,416جمله    که از  نی معلم  4,045متذکره مجموعا  

 ( هسنتد  دولت   3,975زن  مراکز  در  مراکز    70و    ی تن  در 

تدریخصوص اندی نمای م  س ی (  مالحظه  قابل  موضوع  که    نست ی . 

معلم73.1 تحص  ی دارا  نی %  آن    لی درجه  از  باالتر  و  چهارده 

سو  باشندی م از  ا  گر ی د  ی اما  زن    ن ی معلم  40.3%   ت ی وال  نی در 

 . باشدی موجود م

  باشدیم  یمیدا  ریتعم  یدارا  یمی مراکز تعل  76.3سرپل %  تیوال  در

م دانسته  ذکر  قابل  فضا  0.6%  شودیو  در  درس   یشاگردان  باز 

        .خوانندیم

سرپل تیوال  ی ادار ینقشه واحد ها  

 سرپل  تی وال یمعرف"

 

یک    والیت سابق  دارد،  موقعیت  کشور  شمال  زون  در  سرپل 

به سطح والیت ارتقا   1367ولسوالى والیت جوزجان بود و درسال  

 کرد.  

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

  2و    ۀ درج  65شرق و    ۀدقیق   30درجه و    66  شمال،  ۀدقیق  13

والیت جوزجان،  شرق موقعیت دارد .این والیت در شمال با  ۀ دقیق

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

آن   است.مساحت  همسرحد  سمنگان  والیت  با  شرق  جنوب  در 

که به    599,137آن    ی مربع و نفوس مجموع  لومتری ک  16,385.6

.مرکز آن  باشدی تن آن اناث م  292,463ذکور و    306,463تعداد  

. سرپل از  باشدی م  یولسوال  7  یدارا سرپل بوده که به شمول مرکز  

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

شاگردانمعلومات    

   شاگردانمعلومات 

 

431 

440 

2.09%

1397سال 

1398سال 



 

  

تعلیمات عمومی

تعلیمات اسالمی

تربیه معلم

سواد حیاتی

تعلیمات عمومی تعلیمات اسالمی تربیه معلم سواد حیاتی

پسر 86,801 4,752 174 -

دختر 67,772 1,210 283 -

 1398شاگردان بر اساس برنامه و جنسیت سال 

11,449 420 81 -

9,408 

90 

135 

-

تعلیمات عمومی تعلیمات اسالمی تربیه معلم سواد حیاتی

1398شاگردان جدیدالشمول بر اساس برنامه و جنسیت سال 

پسر دختر

   1398شاگردان بر اساس صنف و جنسیت سال 

 

66%

3%

31%

68%

3%

30%

کامیاب

ناکام

محروم

دختر پسر

1397سال  اساس جنسیت نتایج شاگردان بر  

 1398محل 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

1398سال  جنسیت واساس سن  شاگردان بر  

 1398شاگردان دولتی/خصوصی سال 

159,506 
99%

1,486 
1%

دولتی

خصوصی

87.1%

8.1%
3.8% 0.5% 0.6%

تعمیر دایمی تعمیر موقتی تعمیر مسجد خیمه فضای باز

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

پسر 13,320 12,234 10,778 9,908 9,430 8,466 7,080 6,007 5,060 3,748 3,124 2,287 161 124

دختر 10,687 9,392 7,589 7,383 6,737 7,045 5,518 4,410 3,650 2,697 1,919 1,841 223 174

مجموع 24,007 21,626 18,367 17,291 16,167 15,511 12,598 10,417 8,710 6,445 5,043 4,128 384 298



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ن  یمعلومات معلم  
 

3,342 

4,045 

21.04%

1397سال 

1398سال 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1398سال  و جنسیت برنامه ر اساسب معلمین  

تعلیمات عمومی

تعلیمات اسالمی

تربیه معلم

سواد حیاتی

تعلیمات عمومی تعلیمات اسالمی تربیه معلم سواد حیاتی

مرد 2,235 114 67 -

زن 1,537 78 14 -

1398سال  دولتی/خصوصیاساس  معلمین بر  

لسانس و باالتر چهارده پاس دوازده پاس کمتر از دوازده

1398سال  اساس درجه تحصیل معلمین بر  

3,975 
98%

70 
2%

دولتی خصوصی

1398ولسوالی سال اساس  فیصدی معلمین زن بر  

 

 

29.3% 43.7% 19.1% 7.8% 

  

 

 

1187 1769 773 316 

 



  

 مراکز تعلیمی 

 

158,983 

160,992 

1.26%

1397سال 

1398سال 



 

  

1398سال  و نوعیت برنامهمراکز تعلیمی بر اساس   

 1398مراکز تعلیمی بر اساس ولسوالی سال 

1398مراکز تعلیمی بر اساس جنسیت سال   

1398مراکز تعلیمی بر اساس نوع تعمیر سال  1398شفت درسی سال مراکز تعلیمی بر اساس    

21

5

1

1

5

0

110

131

165

لیسه

متوسطه

ابتدائیه

مدرسه اسالمی

دارالحفاظ

دارالعلوم

دارالمعلمین

مرکز حمایوی

مکتب سواد حیاتی

تعلیمات عمومی سواد حیاتی تربیه معلم تعلیمات اسالمی

1398سال  دولتی/خصوصیمراکز تعلیمی   

278 
64%

155 
35%

3 
1%

-
0%

شفت1

شفت2

شفت3

شفت4

131
30%

104
24%

205
46%

پسرانه دخترانه مختلط

438 
100%

2 
0%

دولتی خصوصی

76.3%

13.4%
7.9%

1.4% 1.0%

فیصدی

دایمی موقت مسجد خیمہ فضای باز
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 معلومات زیربنا و تجهیزات 
 



  

   1398معلومات تجهیزات مراکز تعلیمی )متوسطه و لیسه( سال   1398مراکز تعلیمی بر اساس زیربنا و تسهیالت سال 

   1398بر اساس جنسیت مراکز تعلیمی سال تشناب 

81%; 97

73%; 72

76%; 152

19%; 23

27%; 27

24%; 47

پسرانه

دخترانه

مختلط

ندارد دارد

   1398تعمیر بر اساس جنسیت مراکز تعلیمی سال 

53

216

90

375

212

338
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برق آب میدان ورزشی

دارد ندارد

99

48

10

75

84

106

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

البراتوار ساینس

کتابخانه

البراتوار کمپیوتر

دارد ندارد

54%
56

56%
74

39%
79

46%
48

44%
57

61%
126

دخترانه پسرانه مختلط

دارد ندارد



 

  

 شاخص های تعلیمی

 



 

 1398فیصدی جذب و شمولیت ناخالص شاگردان سال 

1398تعلیمات عمومی دولتی سال  -نسبت شاگرد بر معلم   

1398تعلیمات عمومی دولتی سال  -نسبت شاگرد بر شعبه   

82.4 

121.6

شمولیت نا خالص جذب نا خالص
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نسبت شاگرد بر معلم اوس  والیت
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1398بر اساس ولسوالی سال   دخترشاگردان فیصدی    

 فیصدی شاگردان دختر 



 

 

 

  

 

 مـمای ــض
 



  

نمعلمی  ن
 )خصویص(ن

نمعلمی  ن
(ن ن)دولتی

نداخلهنشاگردانن
ن)خصویص(ن

ن نشاگرداننحاض 
(ن ن)دولتی

نداخلهنشاگردانن
(ن ن)دولتی ن مکاتبندولتی

ن نداراینتعمی 

نتعدادنمکاتب ننام

نمجموع نزن نمرد نمجموع نزن نمرد نمجموع ن ندخیی نپسن نمجموع ن ندخیی نپسن نمجموع ن ندخیی نپسن نخصویصن ن  
ندولتی نولسوالن

 مجموع  438               2                   319                  90,572        68,934        159,506     65,705        50,891        116,596     1,155          331             1,486          2,413          1,619          4,032          3                  10                13              

 بلخاب   57                   -                  41                    11,999        10,933        22,932        9,262          8,595          17,857          -                   -                   -                 441             197             638               -                   -                   -               

 رسپل  131               2                   91                    29,695        21,496        51,191        21,937        16,274        38,211        1,155          331             1,486          730             838             1,568          3                  10                13              

 سنچارک   71                   -                  56                    16,286        14,435        30,721        11,515        10,871        22,386          -                   -                   -                 379             327             706               -                   -                   -               

 سوزمه قلعه   46                   -                  32                    8,613          6,269          14,882        5,824          4,014          9,838            -                   -                   -                 218             78                296               -                   -                   -               

 صياد  32                   -                  24                    6,603          4,417          11,020        3,828          2,161          5,989            -                   -                   -                 133             80                213               -                   -                   -               

 گوسفندي   35                   -                  27                    7,788          6,280          14,068        5,395          4,557          9,952            -                   -                   -                 192             67                259               -                   -                   -               

 کوهستانات   66                   -                  48                    9,588          5,104          14,692        7,944          4,419          12,363          -                   -                   -                 320             32                352               -                   -                   -               

 

 سرپل  تی وال هیخالصه احصائ 



 1398سال  ، شاگردان و معلمین دولتیمراکز تعلیمی 

ناقلیمننجنسیتننوعیتننبرنامهنننامنمکتبنکودنمکتبنقریهن ولسوالن
نوعیتنن
ن نتعمی 

نحالت
نن-شاگردنن

نپسن
نن-شاگردنن

ن ندخیی
مجموعنن

نداخلهنن
مجموعنن

_ذکورنن نحاض 
مجموعنن

_اناثنن نحاض 
مجموعنن

نحاظرنن
ننننزنننن-معلمنننزنننن-معلمنن نمجموعنمعلمی  

  11                        -                      11                  342            167            175            393            194            199           فعال  مسجد  گرمسی   مختلط  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکور حسینیه آلکه 310400044 آلکه  بلخاب 

  6                        3                       3                    85               41               44               92               45               47              فعال  موقت  گرمسی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکورعیل ابرو  310400040 ابرو  بلخاب 

  5                          -                      5                    214            106            108            225            116            109           فعال  دولت   گرمسی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکورامام جعفرصادق  310400016 انروک  بلخاب 

  6                        1                       5                    283            56               227            543            77               466           فعال  دولت   گرمسی   مختلط  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه نسوان شهید سید محسن 310400038 باجگاه  بلخاب 

  25                      2                       23                  548            225            323            590            241            349           فعال  دولت   گرمسی   مختلط  لیسه تعلیمات عموم  لیسه ذکور می  سید عیل  310400015 پای زیارت  بلخاب 

  15                      8                       7                    434            258            176            530            307            223           فعال  دولت   گرمسی   مختلط  لیسه تعلیمات عموم  لیسه نسوان آزادی  310400013 پایچ   بلخاب 

  13                      5                       8                    321            169            152            506            251            255           فعال  دولت   نهایت رسد سی   مختلط  لیسه تعلیمات عموم  - لیسه ذکورسید محسن  310400042 پروشان  بلخاب 

انه لیسه تعلیمات عموم  لیسه نسوان صدیقه بلچ   310400029 پیاب باجگاه بلخاب    12                      7                       5                    293            293              -                503            503              -               فعال  دولت   نهایت رسد سی   دخی 

  9                          -                      9                    152              -                152            275              -                275           فعال  دولت   رسد سی   مختلط  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکور رسآبدره  310400034 پیتاب بلخاب 

  7                        2                       5                    153            76               77               193            96               97              فعال  دولت   گرمسی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکورخاتم االنبیا  310400004 تجری بلخاب 

  6                          -                      6                    167            93               74               270            139            131           فعال  دولت   نهایت رسد سی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکورعسکریه 310400001 تخش   بلخاب 

  39                        -                      39                  1,055           -                1,055         1,306           -                1,306        فعال  دولت   گرمسی   پرسانه  لیسه تعلیمات عموم  لیسه ذکور سید جمال الدین 310400030 ترخوج بلخاب 

  10                        -                      10                  161            81               80               163            81               82              فعال  موقت  گرمسی   پرسانه  مرکز حمایوی  تربیه معلم مرکز حمایوی ذکور   310400052 ترخوج بلخاب 

سید غضنفر  310400041 تگاب تخت  بلخاب    10                      2                       8                    494            200            294            599            238            361           فعال  دولت   گرمسی   مختلط  لیسه تعلیمات عموم  لیسه ذکور می 

  21                      3                       18                  516            224            292            970            439            531           فعال  دولت   گرمسی   مختلط  لیسه تعلیمات عموم  لیسه ذکورسید عیل نجف   310400009 تل عاشقان  بلخاب 

  11                      1                       10                  286            114            172            340            139            201           فعال  دولت   گرمسی   مختلط  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکور رسالت  310400046 تیخوج بلخاب 

  4                          -                      4                    88               37               51               102            40               62              فعال  دولت   گرمسی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکورمحمدیه 310400045 جرم  بلخاب 

  8                        3                       5                    185              -                185            259              -                259           فعال  دولت   گرمسی   پرسانه  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکور شهید نظری  310400027 جه بلخاب 

  10                      4                       6                    247            229            18               271            253            18              فعال  دولت   گرمسی   مختلط  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه نسوان سجادیه  310400043 جه بلخاب 

  13                        -                      13                  401            183            218            492            229            263           فعال  دولت   گرمسی   مختلط  لیسه تعلیمات عموم  لیسه ذکور طلوع 310400024 جوزاری  بلخاب 

  17                      3                       14                  537            275            262            765            391            374           فعال  موقت  گرمسی   مختلط  متوسطه  تعلیمات عموم  لیسه ذکور شاخدره  310400003 خرما تخت  بلخاب 

  2                          -                      2                    48               18               30               52               18               34              فعال  موقت  گرمسی   پرسانه  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکورامام زمان   310400064 دهن الکه بلخاب 

انه لیسه تعلیمات عموم  لیسه نسوان شهید برهان   310400011 دهن لرخاب  بلخاب    15                      10                     5                    542            542              -                687            687              -               فعال  دولت   نهایت رسد سی   دخی 

  22                      16                     6                    292            71               221            321            75               246           فعال  موقت  گرمسی   مختلط  مدرسه اسالم  تعلیمات اسالم  مدرسه اسالم ذکورمحمدیه 310400051 دهنه بلخاب 

ط بلخاب    8                        2                       6                    152            73               79               173            88               85              فعال  دولت   گرمسی   مختلط  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکورعالمیه  310400022 دهنه رس 

  23                      10                     13                  357            181            176            404            198            206           فعال  دولت   گرمسی   مختلط  لیسه تعلیمات عموم  لیسه ذکور شهید صفدری  310400033 دوشاخ بلخاب 

  10                      2                       8                    228            114            114            386            187            199           فعال  دولت   گرمسی   مختلط  لیسه تعلیمات عموم  لیسه ذکور محمود آباد  310400014 رحمان  بلخاب 

  11                        -                      11                  478            232            246            532            249            283           فعال  دولت   گرمسی   مختلط  لیسه تعلیمات عموم  لیسه ذکور شهید عارف   310400026 زو بلخاب 

  11                      3                       8                    594            304            290            677            341            336           فعال  موقت  گرمسی   مختلط  لیسه تعلیمات عموم  لیسه ذکورباقر العلوم  310400008 زوج  بلخاب 

  14                      11                     3                    399            208            191            455            239            216           فعال  دولت   گرمسی   مختلط  لیسه تعلیمات عموم  لیسه نسوان صادقیه  310400017 زوک  بلخاب 

  10                        -                      10                  330            142            188            506            209            297           فعال  موقت  گرمسی   مختلط  لیسه تعلیمات عموم  لیسه ذکور شهید مهدوی  310400021 رسپل بلخاب 
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  7                        1                       6                    141            73               68               169            87               82              فعال  موقت  گرمسی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ن امام حسی   ابتدایه نسوا 310400018 سیوک بلخاب 

ط  بلخاب    5                        1                       4                    196            89               107            216            100            116           فعال  موقت  گرمسی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکورشهید بلچ   310400049 رس 

  7                        4                       3                    283            131            152            363            178            185           فعال  دولت   گرمسی   مختلط  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکور شورابک  310400048 شورابک بلخاب 

  5                          -                      5                    145            73               72               154            79               75              فعال  دولت   گرمسی   پرسانه  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکورخواجه عبدهللا انصاری  310400023 شک  بلخاب 

  5                        1                       4                    137            56               81               164            67               97              فعال  موقت  گرمسی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکورامام مهدی   310400060 شی  قعله  بلخاب 

  19                      8                       11                  675            388            287            785            459            326           فعال  دولت   گرمسی   مختلط  لیسه تعلیمات عموم  لیسه نسوان ناطقیه  310400002 قلعگک  بلخاب 

  1                          -                      1                    111            53               58               132            63               69              فعال  موقت  رسد سی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکوراستاد زینوری  310400063 گرو بلخاب 

  12                      5                       7                    481            262            219            649            358            291           فعال  دولت   گرمسی   مختلط  لیسه تعلیمات عموم  لیسه نسوان شهید ضیان   310400036 گلوز  بلخاب 

  4                          -                      4                    239            116            123            321            164            157           فعال  مسجد  گرمسی   مختلط  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکور شهید عیش حیدری  310400037 گورد  بلخاب 

  6                        2                       4                    208            98               110            230            110            120           فعال  دولت   گرمسی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکورشهید موسوی  310400032 گیچ بلخاب 

  23                        -                      23                  635              -                635            797              -                797           فعال  دولت   نهایت رسد سی   پرسانه  لیسه تعلیمات عموم  لیسه ذکورشهید هاشم  310400012 لب ن   بلخاب 

  19                      6                       13                  290            136            154            492            242            250           فعال  دولت   گرمسی   مختلط  لیسه تعلیمات عموم  لیسه ذکور شهید  عیل جمعه  310400028 لرگر  بلخاب 

  1                          -                      1                    101            51               50               117            59               58              فعال  موقت  گرمسی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه نسوان امام یحت   310400061 للندور بلخاب 

  7                        1                       6                    251            118            133            283            133            150           فعال  موقت  گرمسی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکورویل عص  310400007 مرغوچ بلخاب 

انه لیسه تعلیمات عموم  لیسه نسوان فاطمیه  310400035 مرکز بلخاب  بلخاب    42                      42                       -                   1,021         1,021           -                1,217         1,217           -               فعال  دولت   گرمسی   دخی 

  10                      6                       4                    253            123            130            338            168            170           فعال  دولت   گرمسی   مختلط  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکور شهید اکرم  310400019 مغزار  بلخاب 

  7                        4                       3                    144            86               58               144            86               58              فعال  موقت  گرمسی   مختلط  دارالحفاظ  تعلیمات اسالم  دارالحفاظ ذکورمحمدیه  310400062 ندارد بلخاب 

انه ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه  نسوان می  سید نسیم 310400025 هوش  بلخاب    7                        6                       1                    149            149              -                184            184              -               فعال  دولت   گرمسی   دخی 

سید نسیم 310400039 هوش  بلخاب    17                      3                       14                  305            55               250            440            106            334           فعال  دولت   گرمسی   مختلط  لیسه تعلیمات عموم  لیسه ذکورمی 

ت محمد  310400065 هیل ترک  بلخاب    3                        2                       1                    86               45               41               95               51               44              فعال  موقت  گرمسی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  حص 

  11                      2                       9                    219            93               126            377            163            214           فعال  دولت   گرمسی   مختلط  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکور شهید فاضل  310400005 هیل دراز بلخاب 

  9                        4                       5                    320            164            156            353            177            176           فعال  دولت   نهایت رسد سی   مختلط  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکور استقالل  310400010 ورزان  بلخاب 

  5                          -                      5                    195            70               125            221            79               142           فعال  دولت   گرمسی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکورنی نی خدیجه  310400050 ورزی    خ  بلخاب 

  6                          -                      6                    240            135            105            280            150            130           فعال  دولت   گرمسی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکور وشت  310400059 وشت  بلخاب 

  7                        1                       6                    248            102            146            312            129            183           فعال  دولت   گرمسی   مختلط  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکور شاه مردان  310400006 کرد  بلخاب 

  9                          -                      9                    402            196            206            519            254            265           فعال  دولت   گرمسی   مختلط  لیسه تعلیمات عموم  لیسه نسوان مریم  310400031 کرسنگ  بلخاب 

    -                         -                        -                     -                  -                  -                  -                  -                  -               غی  فعال  نا معلوم  رسد سی   پرسانه  ابتدائیه تعلیمات عموم  مرکزاصالح اطفال  310100148 0 رسپل

انه لیسه تعلیمات عموم  لیسه نسوان آدرنگ  310100002 آدرنگ رسپل   9                        9                         -                   306            306              -                528            528              -               فعال  دولت   رسد سی   دخی 

  25                        -                      25                  936              -                936            1,200           -                1,200        فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  لیسه تعلیمات عموم  لیسه ذکور ابراهیم ادهم  310100074 آدرنگ رسپل

ت سلمان فارس  310100113 آدرنگ رسپل   10                      4                       6                    263            128            135            297            136            161           فعال  مسجد  رسد سی   مختلط  مدرسه اسالم  تعلیمات اسالم  مدرسه اسالم ذکور حص 

انه لیسه تعلیمات عموم  لیسه نسوان آسیا باد 310100009 آسیا باد رسپل   25                      25                       -                   754            754              -                865            865              -               فعال  دولت   رسد سی   دخی 

  33                      19                     14                  894            28               866            1,148         30               1,118        فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  لیسه تعلیمات عموم  لیسه ذکور آسیا باد 310100016 آسیا باد رسپل

  10                        -                      10                  184            65               119            328            151            177           فعال  دولت   رسد سی   مختلط  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکور جوی شهید  310100087 آقتاش  رسپل
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انه لیسه تعلیمات عموم  لیسه نسوان افردی  310100008 افردی رسپل   26                      26                       -                   568            568              -                670            670              -               فعال  دولت   رسد سی   دخی 

  36                      10                     26                  831            124            707            1,151         193            958           فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  لیسه تعلیمات عموم  لیسه ذکورافردی  310100019 افردی رسپل

  5                          -                      5                    143            38               105            181            59               122           فعال  دولت   رسد سی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکوراالسگر  310100061 االسگر  رسپل

انه لیسه تعلیمات عموم  لیسه نسوان استاد روزی قل  310100067 القان  خورد  رسپل   17                      17                       -                   502            502              -                591            591              -               فعال  دولت   رسد سی   دخی 

  8                        8                         -                   213            191            22               258            225            33              فعال  موقت  رسد سی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه نسوان  القان  کالن  310100132 القان  کالن  رسپل

  6                          -                      6                    163              -                163            206            1                 205           فعال  دولت   رسد سی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکورامام جعفر  310100077 امام جعفر  رسپل

انه لیسه تعلیمات عموم  لیسه نسوان امام يچ   310100006 امام صاحب خورد  رسپل   57                      57                       -                   1,320         1,320           -                1,529         1,529           -               فعال  دولت   رسد سی   دخی 

ت امام یچ ابن زید 310100022 امام صاحب خورد  رسپل   53                      30                     23                  1,329           -                1,329         1,585           -                1,585        فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  لیسه تعلیمات عموم  لیسه ذکورحص 

  72                      48                     24                  2,067         342            1,725         2,436         378            2,058        فعال  دولت   رسد سی   مختلط  لیسه تعلیمات عموم  لیسه ذکورخطیب آباد  310100125 امام کالن  رسپل

انه متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه نسوان انگوت اوزبکیه  310100017 انگوت ازبکیه رسپل   13                      13                       -                   230            230              -                290            290              -               فعال  دولت   گرمسی   دخی 

  18                      5                       13                  303            57               246            521            116            405           فعال  دولت   گرمسی   پرسانه  لیسه تعلیمات عموم  لیسه ذکورانگوت ازبکیه  310100062 انگوت ازبکیه رسپل

  11                      6                       5                    220            104            116            239            107            132           فعال  دولت   رسد سی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکورنوآباد انگوت عربیه 310100121 انگوت عربیه رسپل

  7                        4                       3                    97               39               58               113            47               66              فعال  موقت  رسد سی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه نسوان ایگزک  310100134 ایگزک  رسپل

  13                        -                      13                  177              -                177            257              -                257           فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکور بغاوی ازبکیه 310100031 بغاوی ازبکیه  رسپل

انه متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه  نسوان بغاوی ازبکیه 310100032 بغاوی ازبکیه  رسپل   13                      13                       -                   138            138              -                339            339              -               فعال  دولت   رسد سی   دخی 

انه متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه نسوان بغاوی سفیل  310100051 بغاوی افغانیه رسپل   7                        5                       2                    222            222              -                288            288              -               فعال  موقت  نهایت رسد سی   دخی 

  16                        -                      16                  374              -                374            740            92               648           فعال  دولت   رسد سی   مختلط  لیسه تعلیمات عموم  لیسه ذکوربغاوی افغانیه  310100064 بغاوی افغانیه رسپل

  5                        2                       3                    141            73               68               183            101            82              فعال  دولت   رسد سی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکوربغاوی بلوچ  310100140 بغاوی بلوچ رسپل

  15                        -                      15                  266              -                266            351              -                351           فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  لیسه تعلیمات عموم  لیسه ذکوربغاوی علیأ 310100033 بغاوی علیأ رسپل

انه لیسه تعلیمات عموم  لیسه نسوان بغاوی علیأ  310100034 بغاوی علیأ رسپل   13                      13                       -                   234            234              -                292            292              -               فعال  دولت   رسد سی   دخی 

انه لیسه تعلیمات عموم  لیسه نسوان بلغیل  310100056 بلغیل  رسپل   13                      13                       -                   313            313              -                590            590              -               فعال  دولت   رسد سی   دخی 

  2                        1                       1                    81                 -                81               90                 -                90              فعال  موقت  رسد سی   پرسانه  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایئه ذکورمعرفت  310100145 بلوکادرنگ رسپل

  3                          -                      3                    136            33               103            151            46               105           فعال  مسجد  رسد سی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکوربندر  310100021 بندر رسپل

انه لیسه تعلیمات عموم  لیسه نسوان بهسود  310100013 بهسود رسپل   18                      18                       -                   289            289              -                413            413              -               فعال  دولت   رسد سی   دخی 

  19                        -                      19                  364              -                364            520              -                520           فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  لیسه تعلیمات عموم  لیسه ذکورب  هسود  310100049 بهسود رسپل

  18                      18                       -                   417            315            102            587            445            142           فعال  دولت   رسد سی   مختلط  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه نسوان غالم محمد خدیم 310100071 بیش باغ  رسپل

  4                        2                       2                    148            43               105            161            49               112           فعال  فضای باز  رسد سی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکوربیش قدوق  310100040 بیش قدوم رسپل

انه لیسه تعلیمات عموم  لیسه نسوان خارکش  310100082 بیش کپه  رسپل   14                      12                     2                    324            324              -                401            401              -               فعال  دولت   رسد سی   دخی 

    -                         -                        -                     -                  -                  -                  -                  -                  -               غی  فعال  نا معلوم  رسد سی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکورپستیل  310100007 پستیل  رسپل

  4                          -                      4                    262            83               179            271            92               179           فعال  دولت   رسد سی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکورخواجه ویل  310100133 پنجشی   رسپل

  5                          -                      5                    196            90               106            243            109            134           فعال  دولت   رسد سی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکورتخته دهنه شور  310100101 تخته دهنه شور رسپل

  16                      14                     2                    333              -                333            468              -                468           فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  لیسه تعلیمات عموم  لیسه ذکور توغت   310100004 توغت   رسپل

انه لیسه تعلیمات عموم  لیسه نسوان گوهر شاد 310100050 توغت   رسپل   20                      15                     5                    505            505              -                561            561              -               فعال  دولت   رسد سی   دخی 
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  14                      14                       -                   220            185            35               331            245            86              فعال  دولت   رسد سی   مختلط  لیسه تعلیمات عموم  لیسه نسوان شهید حیات هللا  310100076 جوی عرب قدیم  رسپل

  8                        8                         -                   124            60               64               219            100            119           فعال  دولت   رسد سی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکورچیالنگم 310100123 جیالنگم رسپل

  6                        1                       5                    181            31               150            230            33               197           فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکورسید الشهدا  310100120 یکچا  رسپل

  3                          -                      3                    115            58               57               131            62               69              فعال  دولت   رسد سی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکورچپقون سای  310100052 چپقون سای  رسپل

  20                      20                       -                   398            376            22               489            457            32              فعال  دولت   رسد سی   مختلط  لیسه تعلیمات عموم  لیسه نسوان چهار باغ  310100086 چهار باغ رسپل

  3                        2                       1                    79                 -                79               113              -                113           فعال  موقت  رسد سی   پرسانه  ابتدائیه تعلیمات عموم  محمدانوراخالف   310100149 چهارباغ  رسپل

  1                          -                      1                    157            63               94               211            75               136           فعال  خیمه رسد سی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکورچهارقل  310100106 چهارقل  رسپل

  2                          -                      2                    107            41               66               154            62               92              فعال  دولت   رسد سی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکورشهید خالمراد  310100001 حاجی ذاکر  رسپل

ی  310100104 حدی محرب قدیم  رسپل انه لیسه تعلیمات عموم  لیسه نسوان شهید اخی    16                      16                       -                   246            245            1                 332            307            25              فعال  دولت   رسد سی   دخی 

ت عیل  رسپل ت عیل  310100119 حص    6                        2                       4                    138              -                138            170              -                170           فعال  موقت  رسد سی   پرسانه  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکور حص 

  11                        -                      11                  282              -                282            426              -                426           فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  لیسه تعلیمات عموم  لیسه ذکور خارکش  310100094 خارکش  رسپل

  2                          -                      2                    77               35               42               197            72               125           فعال  دولت   رسد سی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکورخان قدوق  310100005 خان قدوق  رسپل

  13                        -                      13                  297            26               271            433            26               407           فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکور خانقا ملک  310100075 خانقا ملک  رسپل

انه مدرسه اسالم  تعلیمات اسالم  مدرسه اسالم نسوان مال شی  جان  310100096 خانقاه ملک  رسپل   14                      11                     3                    245            245              -                288            288              -               فعال  دولت   رسد سی   دخی 

  2                        1                       1                    64               30               34               77               36               41              فعال  مسجد  رسد سی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکورخاکسار  310100063 خاکسار  رسپل

انه متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه نسوان خرابه  310100048 خرابه رسپل   11                      7                       4                    224            156            68               325            209            116           فعال  دولت   رسد سی   دخی 

  8                          -                      8                    267            75               192            340            75               265           فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکورصداقت  310100089 خمرباط رسپل

  10                      3                       7                    339            143            196            625            329            296           فعال  دولت   رسد سی   مختلط  لیسه تعلیمات عموم  لیسه نسوان خواجه ارچغ  310100044 خواجه ارچغ  رسپل

  1                          -                      1                    90                 -                90               90                 -                90              فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  مدرسه اسالم  تعلیمات اسالم  مدرسه اسالم ذکور عبدهللا ابن عمر  310100136 خواجه ارچیغ  رسپل

اباد  رسپل آباد 310100131 خی    5                          -                      5                    192            70               122            192            70               122           فعال  مسجد  رسد سی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکورخی 

ابه رسپل ابه  310100095 دره شی    2                          -                      2                    195            62               133            214            65               149           فعال  مسجد  رسد سی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکوردره شی 

  5                        1                       4                    125            32               93               346            96               250           فعال  دولت   رسد سی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه نسوان ذکه افغانیه  310100085 ذکه افغانیه رسپل

  39                      29                     10                  1,084           -                1,084         1,415           -                1,415        فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  لیسه تعلیمات عموم  لیسه ذکوررحمت آباد  310100018 رحمت آباد رسپل

انه لیسه تعلیمات عموم  لیسه نسوان رحمت آباد  310100065 رحمت آباد رسپل   32                      32                       -                   782            782              -                953            953              -               فعال  دولت   گرمسی   دخی 

  7                        2                       5                    237              -                237            528              -                528           فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  دارالحفاظ  تعلیمات اسالم  دارالحفاظ ذکورمالعبدالرحمن 310100112 رحمت اباد  رسپل

  2                          -                      2                    104            35               69               104            35               69              فعال  مسجد  گرمسی   پرسانه  ابتدائیه تعلیمات عموم  موالنا جاللدین محمد بلچ   310100150 زیرکر  رسپل

  2                        1                       1                    71               34               37               76               35               41              فعال  مسجد  رسد سی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  سالمان   310100147 سالمان   رسپل

  11                        -                      11                  250            109            141            510            242            268           فعال  دولت   رسد سی   مختلط  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکور سه توت یار گنده 310100041 رس توت یار گنده  رسپل

  2                          -                      2                    126            46               80               166            65               101           فعال  خیمه رسد سی   پرسانه  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه نسوان رس چغت  310100069 رس چغت  رسپل

انه لیسه تعلیمات عموم  لیسه نسوان رسخک  310100011 رسخک رسپل   22                      22                       -                   300            300              -                365            365              -               فعال  دولت   رسد سی   دخی 

    -                         -                        -                     -                  -                  -                  -                  -                  -               غی  فعال  نا معلوم  رسد سی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکوررسشور  310100122 رسشور  رسپل

  2                          -                      2                    162            88               74               229            109            120           فعال  مسجد  رسد سی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکورسنگ توده  310100014 سنگ توده  رسپل

  1                          -                      1                    36                 -                36               147            27               120           فعال  دولت   رسد سی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکورسنگ توده مهاجر  310100118 سنگ توده مهاجر  رسپل



ناقلیمننجنسیتننوعیتننبرنامهنننامنمکتبنکودنمکتبنقریهن ولسوالن
نوعیتنن
ن نتعمی 

نحالت
نن-شاگردنن

نپسن
نن-شاگردنن

ن ندخیی
مجموعنن

نداخلهنن
مجموعنن

_ذکورنن نحاض 
مجموعنن

_اناثنن نحاض 
مجموعنن

نحاظرنن
ننننزنننن-معلمنننزنننن-معلمنن نمجموعنمعلمی  

  21                        -                      21                  452              -                452            655              -                655           فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  لیسه تعلیمات عموم  لیسه ذکورمرحوم حاجی گل محمدخان  310100079 سید آباد رسپل

انه لیسه تعلیمات عموم  لیسه نسوان سید آباد 310100088 سید آباد رسپل   15                      14                     1                    329            329              -                426            426              -               فعال  دولت   رسد سی   دخی 

  7                          -                      7                    252              -                252            295              -                295           فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  مدرسه اسالم  تعلیمات اسالم  مدرسه اسالم ذکور فاروقیه  310100091 سید آباد رسپل

  11                      11                       -                   217            109            108            296            135            161           فعال  دولت   رسد سی   مختلط  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکور امام زمان  310100081 سید آباد هزاره  رسپل

  23                        -                      23                  381              -                381            540              -                540           فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  لیسه تعلیمات عموم  لیسه ذکورشاه چنار  310100090 شاه چنار  رسپل

  38                      18                     20                  743            114            629            930            114            816           فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  دارالعلوم  تعلیمات اسالم  دارالعلوم ذکوررحمانیه  310100024 شهر نو رسپل

  41                      9                       32                  75               49               26               75               49               26              فعال  دولت   رسد سی   مختلط  دارالمعلمی    تربیه معلم دارالمعلمی   ذکور  310100046 شهر نو رسپل

انه مدرسه اسالم  تعلیمات اسالم  مدرسه اسالم نسوان امهات المومنی    310100111 شهر نو رسپل   21                      19                     2                    351            351              -                511            511              -               فعال  دولت   گرمسی   دخی 

    تعلیمات عموم  مکتب سواد حیان  نسوان  310100135 شهر نو رسپل
  10                      9                       1                    1,001         260            741            1,010         269            741           فعال  موقت  رسد سی   مختلط  مکتب سواد حيان 

انه لیسه تعلیمات عموم  لیسه نسوان جوزجانان  310100023 شهری  رسپل   59                      59                       -                   1,418         1,365         53               1,745         1,692         53              فعال  دولت   رسد سی   دخی 

  3                          -                      3                    73               22               51               236            101            135           فعال  دولت   رسد سی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکورشور قدوق  310100043 شور قدوق  رسپل

لت   رسپل لت   310100130 شی  انه ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه نسوان شی      -                         -                        -                     -                  -                  -                  -                  -                  -               غی  فعال  نا معلوم  رسد سی   دخی 

  2                          -                      2                    105            36               69               123            40               83              فعال  دولت   رسد سی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه نسوان عبدالقیل  310100026 عبدالقیل  رسپل

  5                          -                      5                    201            24               177            223            26               197           فعال  دولت   رسد سی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکورعلف سفید  310100037 علف سفید رسپل

  8                        1                       7                    180            90               90               208            103            105           فعال  دولت   رسد سی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه نسوان غجر قدوق  310100083 غجر قدوق  رسپل

  1                          -                      1                    76               42               34               141            62               79              فعال  موقت  رسد سی   پرسانه  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایئه ذکورفیض اباد  310100146 فیض اباد رسپل

انه متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه نسوان  قدم جای  310100003 قدم جای  رسپل   6                        2                       4                    189            165            24               273            196            77              فعال  دولت   رسد سی   دخی 

م قدم جای  310100073 قدم جای  رسپل   2                          -                      2                    168            14               154            196            14               182           فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکور رس 

  3                          -                      3                    130            34               96               169            49               120           فعال  مسجد  رسد سی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکورقدوقچه  310100060 قدوقچه  رسپل

انه لیسه تعلیمات عموم  لیسه نسوان قراغو  310100058 قراغو  رسپل   16                      16                       -                   374            374              -                517            517              -               فعال  دولت   رسد سی   دخی 

  27                      6                       21                  602              -                602            956              -                956           فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  لیسه تعلیمات عموم  لیسه ذکورقراغو  310100059 قراغو  رسپل

  7                          -                      7                    158              -                158            379              -                379           فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکورقشقری  310100010 قشقری  رسپل

انه ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه نسوان  قشقری  310100105 قشقری  رسپل   3                        3                         -                   130            130              -                192            192              -               فعال  موقت  رسد سی   دخی 

  2                          -                      2                    115              -                115            115              -                115           فعال  مسجد  رسد سی   پرسانه  مدرسه اسالم  تعلیمات اسالم  مدرسه اسالم ذکوررسول اکرم )ص( 310100144 قشقری  رسپل

انه ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه نسوان  قلعه سوخته  310100038 قلعه سوخته  رسپل     -                         -                        -                   160            160              -                160            160              -               فعال  مسجد  رسد سی   دخی 

  9                          -                      9                    484              -                484            522              -                522           فعال  مسجد  رسد سی   پرسانه  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکور قلعه سوخته 310100039 قلعه سوخته  رسپل

انه ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه نسوان  قوش تپه 310100078 قوش تپه رسپل   5                        3                       2                    125            125              -                319            319              -               فعال  موقت  رسد سی   دخی 

  16                        -                      16                  439              -                439            607              -                607           فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  لیسه تعلیمات عموم  لیسه ذکورقوش تپه 310100080 قوش تپه رسپل

  3                          -                      3                    129            14               115            156            26               130           فعال  دولت   رسد سی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکورقوش قوطن 310100054 قوش قوطن رسپل

  3                          -                      3                    41                 -                41               52                 -                52              فعال  مسجد  رسد سی   پرسانه  دارالحفاظ  تعلیمات اسالم  دارالحفاظ ذکورابوهریره 310100127 قوشتیپه رسپل

  11                      2                       9                    293            85               208            345            93               252           فعال  موقت  رسد سی   مختلط  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکور گل تپه 310100029 گل تپه رسپل

ی  رسپل ی  310100057 گل خیی   3                          -                      3                    95               43               52               175            78               97              فعال  دولت   رسد سی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکورگل خی 

  3                          -                      3                    162            57               105            200            67               133           فعال  دولت   رسد سی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه نسوان گله جر  310100093 گله جر  رسپل
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انه ابتدائیه تعلیمات عموم  نسوان لت   310100035 لت   رسپل     -                         -                        -                     -                  -                  -                  -                  -                  -               غی  فعال  نا معلوم  رسد سی   دخی 

  14                      3                       11                  384            97               287            532            191            341           فعال  دولت   رسد سی   مختلط  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکور لت   310100036 لت   رسپل

  5                          -                      5                    429            212            217            552            277            275           فعال  دولت   رسد سی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکورمجر  310100053 مجر  رسپل

  39                      18                     21                  711              -                711            1,040           -                1,040        فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  لیسه تعلیمات عموم  لیسه ذکور مهناج الرساج  310100066 مرکز  رسپل

    -                         -                        -                     -                  -                  -                  -                  -                  -               غی  فعال  نا معلوم  گرمسی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکورکوج  صیاد  310100153 مرکز ولسوایل  رسپل

  12                        -                      12                  260            83               177            330            111            219           فعال  دولت   رسد سی   مختلط  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه نسوان منگون   310100092 منگون   رسپل

زا ولنگ رسپل     -                         -                        -                     -                  -                  -                  -                  -                  -               غی  فعال  نا معلوم  گرمسی   پرسانه  مدرسه اسالم  تعلیمات اسالم  مدرسه اسالم ذکورامام جعفر صادق  310100152 می 

    -                         -                        -                     -                  -                  -                  -                  -                  -               غی  فعال  نا معلوم  رسد سی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدائیه ناحیه دو  310100151 2ناحیه  رسپل

  7                        5                       2                    96               53               43               144            76               68              فعال  موقت  رسد سی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکورالحاج محمدابراهیم سلطانزاده  310100141 نانوان  خانه  رسپل

ت عیل کرم هللا  310100142 ندارد رسپل   3                          -                      3                    81                 -                81               87                 -                87              فعال  مسجد  رسد سی   پرسانه  دارالحفاظ  تعلیمات اسالم  دارالحفاظ ذکورحص 

  6                          -                      6                    192              -                192            246              -                246           فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکور لغمان  310100042 نعمان  رسپل

  2                          -                      2                    62               29               33               110            47               63              فعال  دولت   رسد سی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکورنوایل  310100072 نوایل  رسپل

  9                        6                       3                    282            95               187            422            167            255           فعال  دولت   رسد سی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ان نوروز تپه ابتدایه نسو  310100124 نوروز تپه رسپل

  3                          -                      3                    173            65               108            196            73               123           فعال  دولت   رسد سی   مختلط  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکور نوی حاجی  310100028 نوی حاجی  رسپل

  7                          -                      7                    164            85               79               257            130            127           فعال  دولت   رسد سی   مختلط  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکور نیمدان  310100068 نیمدان  رسپل

  2                          -                      2                    102              -                102            102              -                102           فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  مدرسه اسالم  تعلیمات اسالم  مدرسه اسالم ذکورابوزرغفاری  310100116 نیمدان  رسپل

  15                        -                      15                  209              -                209            431              -                431           فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  لیسه تعلیمات عموم  لیسه ذکورشهیدعبدالحبیب  310100084 کل قشالق عیل زی  رسپل

  2                          -                      2                    80               44               36               107            57               50              فعال  دولت   نهایت رسد سی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکورکمر تمبیده علیأ 310100025 کمر تمبیده رسپل

  3                        1                       2                    111            41               70               156            46               110           فعال  مسجد  گرمسی   پرسانه  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکورکمر تمبیده سفیل  310100047 کمر تمبیده رسپل

  9                        3                       6                    192            71               121            374            126            248           فعال  دولت   رسد سی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکورکهنه بازار  310100102 کهنه بازار رسپل

  4                        2                       2                    165            60               105            250            108            142           فعال  دولت   رسد سی   مختلط  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه نسوان کهنه قشالق  310100027 کهنه قشالن رسپل

  17                      7                       10                  332            149            183            472            188            284           فعال  دولت   رسد سی   مختلط  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکور کورک  310100012 کورک  رسپل

  3                        1                       2                    69               39               30               99               49               50              فعال  موقت  رسد سی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه نسوان کورک مغل  310100100 کورک مغل  رسپل

  22                      21                     1                    852            374            478            1,009         439            570           فعال  دولت   رسد سی   مختلط  متوسطه  تعلیمات عموم  ابتدایه ذکورمولوی محمد عثمان  310100117 ګزرسیل بر رسپل

  1                          -                      1                    60                 -                60               60                 -                60              فعال  موقت  رسد سی   پرسانه  مدرسه اسالم  تعلیمات اسالم  مدرسه اسالم ذکورضیاالمدارس  310100128 یارگنده رسپل

  11                      1                       10                  256              -                256            320              -                320           فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  لیسه تعلیمات عموم  لیسه ذکور آب کالن  310200018 آب کالن  سنچارک 

انه لیسه تعلیمات عموم  لیسه نسوان آب کالن  310200035 آب کالن  سنچارک    13                      9                       4                    282            262            20               368            348            20              فعال  دولت   رسد سی   دخی 

  10                      2                       8                    175            49               126            235            51               184           فعال  دولت   رسد سی   مختلط  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه نسوان آقت  چهلمرد 310200008 آقت  چهلمرد  سنچارک 

انه ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه نسوان  ارچتو  310200042 ارچتو  سنچارک    10                      9                       1                    577            577              -                782            782              -               فعال  دولت   رسد سی   دخی 

  17                        -                      17                  547              -                547            944              -                944           فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  لیسه تعلیمات عموم  لیسه ذکورارچتو  310200046 ارچتو  سنچارک 

  6                          -                      6                    211              -                211            257              -                257           فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکور اوقاف  310200022 اوقاف  سنچارک 

انه ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه نی نی فاطمه  310200054 اوقاف  سنچارک    3                          -                      3                    102            102              -                121            121              -               فعال  دولت   رسد سی   دخی 

    -                         -                        -                     -                  -                  -                  -                  -                  -               غی  فعال  نا معلوم  رسد سی   پرسانه  مدرسه اسالم  تعلیمات اسالم  مدرسه اسالم ذکورخالدبن ولید 310200066 اوقاف  سنچارک 
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  12                      11                     1                    546            261            285            788            377            411           فعال  دولت   رسد سی   مختلط  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه نسوان بازار باس   310200030 بازارباس    سنچارک 

  1                        1                         -                   57               57                 -                66               66                 -               فعال  دولت   رسد سی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکوربند قدوق  310200020 بند قدوق سنچارک 

انه متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه نسوان بهارک  310200002 ارک به سنچارک    10                      10                       -                   267            267              -                386            386              -               فعال  دولت   رسد سی   دخی 

  13                        -                      13                  298              -                298            426              -                426           فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکور بهارک  310200012 بهارک  سنچارک 

انه لیسه تعلیمات عموم  لیسه نسوان پنجه قلعه  310200005 پنجه قلعه سنچارک    16                      16                       -                   423            423              -                583            583              -               فعال  دولت   رسد سی   دخی 

وتغای خواجه  310200026 تیی  سنچارک    22                        -                      22                  780              -                780            1,113           -                1,113        فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  لیسه تعلیمات عموم  لیسه ذکورتیی

انه لیسه تعلیمات عموم  لیسه نسوان بهار لوح  310200045 تیی  سنچارک    15                      15                       -                   512            512              -                662            662              -               فعال  دولت   رسد سی   دخی 

  12                        -                      12                  398              -                398            653              -                653           فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکور تیی سفیل  310200028 تیی سفیل  سنچارک 

سفیل  سنچارک  انه متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه نسوان گوهر شاد بیگم 310200021 تیی   7                        7                         -                   307            307              -                435            435              -               فعال  دولت   رسد سی   دخی 

انه ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه نسوان نی نی زیب النساء 310200074 تغاوی خواجه علیا  سنچارک    4                        4                         -                   215            215              -                277            277              -               فعال  دولت   رسد سی   دخی 

  11                      2                       9                    399            73               326            496            92               404           فعال  دولت   رسد سی   مختلط  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه نسوان شمس  310200048 تغای خواجه علیا  سنچارک 

  11                        -                      11                  384              -                384            631              -                631           فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکور عرفان  310200019 تغای خواجه کالن  سنچارک 

انه متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه نسوان خرم فضا  310200050 تغای خواجه کالن  سنچارک    9                        9                         -                   336            336              -                469            469              -               فعال  دولت   رسد سی   دخی 

  12                      5                       7                    342            65               277            596            99               497           فعال  دولت   رسد سی   مختلط  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکور توبخانه  310200016 توبخانه سنچارک 

انه ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه نسوان نی نی خدیجه  310200069 توپخانه سنچارک    6                        5                       1                    243            243              -                308            308              -               فعال  دولت   رسد سی   دخی 

  10                      5                       5                    323              -                323            459              -                459           فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکور شهر کهنه تکزار  310200024 تکزار سنچارک 

انه لیسه تعلیمات عموم  لیسه نسوان تکزار  310200025 تکزار سنچارک    18                      18                       -                   634            634              -                819            819              -               فعال  دولت   رسد سی   دخی 

انه لیسه تعلیمات عموم  تکزار  2لیسه نسوان نمیی  310200065 تکزار سنچارک    21                      21                       -                   611            611              -                753            753              -               فعال  دولت   رسد سی   دخی 

انه ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه نسوان نی نی آمنه  310200075 تکزار سنچارک    3                          -                      3                    125            125              -                135            135              -               فعال  خیمه رسد سی   دخی 

  7                        6                       1                    233            110            123            286            136            150           فعال  دولت   رسد سی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکور رسچشمه  310200077 تکزار سنچارک 

انه متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه نسوان چاروح  310200067 چاروح  سنچارک    10                      10                       -                   282            282              -                384            384              -               فعال  مسجد  رسد سی   دخی 

  12                        -                      12                  448            54               394            536            109            427           فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکور چهار روح  310200006 چهار روح  سنچارک 

  2                          -                      2                    85               20               65               85               20               65              فعال  مسجد  رسد سی   پرسانه  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکورحصار  310200053 حصار  سنچارک 

انه متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه نسوان خواجه رسخ  310200047 خواجه رسخ  سنچارک    6                        6                         -                   267            267              -                329            329              -               فعال  دولت   رسد سی   دخی 

  6                          -                      6                    248              -                248            278              -                278           فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکورخواجه رسخ  310200056 خواجه رسخ  سنچارک 

  21                      8                       13                  737            380            357            1,020         544            476           فعال  دولت   رسد سی   مختلط  لیسه تعلیمات عموم  لیسه نسوان خورشید  310200015 داو تم   سنچارک 

  7                          -                      7                    314              -                314            510              -                510           فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکور دره زمچ   310200027 دره زمچ   سنچارک 

ان ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه نسوان نی نی عایشه  310200068 دره زمچ   سنچارک    6                        1                       5                    188            188              -                251            251              -               فعال  دولت   رسد سی   هدخی 

  7                        5                       2                    206            206              -                246            246              -               فعال  دولت   رسد سی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه نسوان  ده مرده 310200031 ده مرده  سنچارک 

  8                          -                      8                    305              -                305            349              -                349           فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکور ده مرده  310200041 ده مرده  سنچارک 

    -                         -                        -                     -                  -                  -                  -                  -                  -               غی  فعال  نا معلوم  رسد سی   پرسانه  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکوردهک  310200037 دهک سنچارک 

   سنچارک 
 

   310200057 دو درگ
 

  2                          -                      2                    67                 -                67               67                 -                67              فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه نسوان دو درگ

 ارقاف  سنچارک 
 

انه ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه نسوان  نی نی زینب  310200063 دودرگ   1                          -                      1                    75               75                 -                75               75                 -               فعال  مسجد  رسد سی   دخی 
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انه ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه نسوان  زنجان  310200044 زنجان  سنچارک    5                        2                       3                    141            141              -                185            185              -               فعال  دولت   رسد سی   دخی 

  6                          -                      6                    151              -                151            205              -                205           فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکورزنجان  310200049 زنجان  سنچارک 

انه ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه نسوان  رابعه بلچ   310200061 رسک  سنچارک    2                        1                       1                    65               65                 -                73               73                 -               فعال  موقت  رسد سی   دخی 

انه مرکز حمایوی  تربیه معلم مرکز حمایوی نسوان  310200058 سنجارک  سنچارک    11                      2                       9                    89               89                 -                89               89                 -               فعال  موقت  رسد سی   دخی 

  9                          -                      9                    198              -                198            293              -                293           فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکور شبوکند  310200004 شبوکند  سنچارک 

انه متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه نسوان شبوکند 310200064 شبوکند  سنچارک    10                      10                       -                   260            260              -                428            428              -               فعال  دولت   رسد سی   دخی 

یف صمیم 310200029 شهر سنچارک  سنچارک    41                        -                      41                  1,408           -                1,408         1,832           -                1,832        فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  لیسه تعلیمات عموم  لیسه ذکورمحمد رس 

  9                        4                       5                    231              -                231            467              -                467           فعال  موقت  رسد سی   پرسانه  مدرسه اسالم  تعلیمات اسالم  مدرسه اسالم ذکورمنبع الجهاد  310200034 شهر نو تکزار سنچارک 

  8                        4                       4                    224            111            113            263            126            137           فعال  دولت   رسد سی   مختلط  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکور عرب بان  سفیل  310200040 عرب بان  سفیل  سنچارک 

  8                        3                       5                    223              -                223            292              -                292           فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکور عرب بان  علیا 310200039 عرب بان  علیا سنچارک 

  12                      4                       8                    353            179            174            631            273            358           فعال  دولت   رسد سی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکورفرشقان پشمک  310200011 فرشقان پشمک  سنچارک 

انه ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه نسوان  سلطان راضیه  310200059 فرشقان میان  سنچارک    9                        9                         -                   235            235              -                360            360              -               فعال  دولت   رسد سی   دخی 

  9                        3                       6                    217              -                217            287              -                287           فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکور فرشقان میانه 310200007 شقان میانه فر  سنچارک 

  13                      4                       9                    371              -                371            473              -                473           فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکور فرشقان کالن  310200003 فرشقان کالن  سنچارک 

انه لیسه تعلیمات عموم  لیسه نسوان فرشقان کالن  310200014 فرشقان کالن  سنچارک    24                      24                       -                   841            841              -                1,029         1,029           -               فعال  دولت   رسد سی   دخی 

  8                          -                      8                    135              -                135            166              -                166           فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکور فیض آباد  310200043 فیض آباد سنچارک 

انه ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه نسوان  فیض آباد  310200052 فیض آباد سنچارک    7                        5                       2                    147            147              -                175            175              -               فعال  دولت   رسد سی   دخی 

  11                      5                       6                    256            98               158            294            106            188           فعال  دولت   رسد سی   مختلط  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکور گجوا  310200051 گجوا  سنچارک 

  13                        -                      13                  345              -                345            527              -                527           فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  لیسه تعلیمات عموم  لیسه ذکور گذر  310200023 گذر سنچارک 

انه لیسه تعلیمات عموم  لیسه نسوان گذر  310200073 گذر سنچارک    12                      12                       -                   344            344              -                434            434              -               فعال  موقت  رسد سی   دخی 

  1                          -                      1                    54                 -                54               60                 -                60              فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکورگراب  310200076 گراب  سنچارک 

  7                          -                      7                    303            21               282            427            34               393           فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکور لرک  310200010 لرک  سنچارک 

  10                      2                       8                    236            58               178            313            105            208           فعال  دولت   رسد سی   مختلط  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه نسوان بابا قوزی  310200032 لنگر بابا قوزی سنچارک 

  7                        1                       6                    320            173            147            439            227            212           فعال  دولت   رسد سی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکورلنگررضوانقل  310200072 لنگررضوانقل  سنچارک 

انه لیسه تعلیمات عموم  لیسه نسوان مسجد سیی   310200036 مسجد سیی   سنچارک    22                      22                       -                   658            658              -                864            864              -               فعال  دولت   رسد سی   دخی 

ت بالل )ض( 310200038 مسجد سیی   سنچارک    15                        -                      15                  605              -                605            889              -                889           فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  لیسه تعلیمات عموم  لیسه ذکورحص 

  22                      12                     10                  629            358            271            1,035         554            481           فعال  موقت  رسد سی   مختلط  لیسه تعلیمات عموم  لیسه ذکورنوآباد قلماف   310200013 نو آباد قلماف   سنچارک 

  6                        3                       3                    238            120            118            312            167            145           فعال  دولت   رسد سی   مختلط  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه نسوان کبود آب  310200033 کبود آب  سنچارک 

  2                          -                      2                    32                 -                32               32                 -                32              فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکورکفی  خان  310200017 کفی  خان  سنچارک 

انه ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه نسوان  یکه باغ 310200071 یکه باغ  سنچارک    9                        9                         -                   272            272              -                349            349              -               فعال  دولت   رسد سی   دخی 

انه ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه  نسوان ملک تاجکیه  310500029 ملک تاجکیه   سوزمه قلعه    4                        3                       1                    129            58               71               187            93               94              فعال  دولت   رسد سی   دخی 

  5                          -                      5                    149              -                149            287              -                287           فعال  فضای باز  رسد سی   پرسانه  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکور باغ اسحق  310500016 باغ اسحق سوزمه قلعه 

انه متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه نسوان باغ اسحق  310500027 باغ اسحق سوزمه قلعه    5                        5                         -                   196            196              -                330            330              -               فعال  دولت   رسد سی   دخی 
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  5                        1                       4                    132              -                132            324              -                324           فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکور برقوت  310500011 برقوت  سوزمه قلعه 

انه ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه  نسوان برقوت  310500025 برقوت  سوزمه قلعه    5                        3                       2                    133            133              -                214            214              -               فعال  دولت   رسد سی   دخی 

  3                          -                      3                    65               30               35               139            82               57              فعال  دولت   رسد سی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکوربرقوت عربیه 310500038 برقوت  سوزمه قلعه 

  2                          -                      2                    131            33               98               198            57               141           فعال  دولت   رسد سی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه نسوان  آق چشمه  310500032 بوتبقره سوزمه قلعه 

  3                          -                      3                    137            62               75               189            90               99              فعال  دولت   رسد سی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکورتاقچ   310500003 تاقچ   سوزمه قلعه 

یل  سوزمه قلعه  یل 310500014 تی   انه متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه نسوان تی     6                          -                      6                    174            174              -                367            367              -               فعال  دولت   رسد سی   دخی 

یل  سوزمه قلعه  یل 310500028 تی     13                        -                      13                  563              -                563            1,015           -                1,015        فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  لیسه تعلیمات عموم  لیسه ذکور تی  

  10                        -                      10                  463              -                463            611              -                611           فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  لیسه تعلیمات عموم  لیسه ذکور چارک  310500026 چارک  سوزمه قلعه 

  3                          -                      3                    166            65               101            263            109            154           فعال  دولت   رسد سی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکورابتدائیه چارک علیا  310500036 چارک علیا  زمه قلعه سو 

انه متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه نسوان چهارک  310500006 چهارک  سوزمه قلعه    5                        1                       4                    195            195              -                361            361              -               فعال  دولت   رسد سی   دخی 

  4                        1                       3                    158            77               81               246            129            117           فعال  موقت  رسد سی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه نسوان خواجه قلعه  310500031 حواجه قلعه  سوزمه قلعه 

  19                        -                      19                  592              -                592            814              -                814           فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  لیسه تعلیمات عموم  لیسه ذکوردو آبه  310500020 دو آبه سوزمه قلعه 

انه متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه نسوان دو آبه 310500023 دو آبه سوزمه قلعه    5                        5                         -                   164            164              -                389            389              -               فعال  موقت  رسد سی   دخی 

انه ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه  نسوان دوآبه علیا 310500046 دوآبه سوزمه قلعه    2                          -                      2                    198            198              -                219            219              -               فعال  موقت  رسد سی   دخی 

  2                        1                       1                    53               26               27               53               26               27              فعال  دولت   گرمسی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  حاجی غالم رسول کمایل  310500048 زیرچغت   سوزمه قلعه 

ه کالن  سوزمه قلعه  ه کالن  310500015 سیی    6                        1                       5                    324            141            183            481            194            287           فعال  دولت   رسد سی   مختلط  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکور سیی 

  14                      6                       8                    281            153            128            332            180            152           فعال  دولت   رسد سی   مختلط  لیسه تعلیمات عموم  لیسه  سپند ساي 310500030 سپند ساي سوزمه قلعه 

  5                        1                       4                    141            71               70               197            97               100           فعال  دولت   رسد سی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکوردادمحمد  310500039 سلطانیار سوزمه قلعه 

  8                        1                       7                    37               5                 32               37               5                 32              فعال  موقت  رسد سی   مختلط  مرکز حمایوی  تربیه معلم مرکز حمایوی ذکورسوزمه قلعه  310500043 سوزمه قلعه  سوزمه قلعه 

انه ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه نسوان  عبدالحکیم  310500035 عبدالحکیم سوزمه قلعه    3                        3                         -                   125            125              -                132            132              -               فعال  دولت   رسد سی   دخی 

    -                         -                        -                   72               37               35               72               37               35              فعال  مسجد  رسد سی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه نسوان ابتدائیه کوج  ها  310500037 فیض آباد سوزمه قلعه 

  1                          -                      1                    45               24               21               72               37               35              غی  فعال  مسجد  رسد سی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکورگزستان فیض آباد  310500045 فیض آباد سوزمه قلعه 

  12                        -                      12                  430              -                430            650              -                650           فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  لیسه تعلیمات عموم  لیسه ذکورقزاق ملک  310500019 قزاق ملک سوزمه قلعه 

انه لیسه تعلیمات عموم  لیسه نسوان قزاق ملک  310500024 قزاق ملک سوزمه قلعه    7                        6                       1                    305            305              -                394            394              -               فعال  دولت   رسد سی   دخی 

  4                          -                      4                    107            53               54               132            72               60              فعال  دولت   رسد سی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکورقطغن ساي  310500001 قطغن سای  سوزمه قلعه 

  6                          -                      6                    231              -                231            298              -                298           فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکور گور کاب سفیل  310500007 گور کاب سفیل  سوزمه قلعه 

انه ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه  نسوان گور کاب سفیل  310500008 گور کاب سفیل  سوزمه قلعه      -                         -                        -                     -                  -                  -                  -                  -                  -               غی  فعال  نا معلوم  رسد سی   دخی 

انه لیسه تعلیمات عموم  لیسه نسوان گور کاب علیا  310500010 گور کاب علیا  سوزمه قلعه    7                        3                       4                    395            395              -                510            510              -               فعال  دولت   رسد سی   دخی 

  11                        -                      11                  322              -                322            433              -                433           فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکور گور کاب علیا  310500022 گور کاب علیا  سوزمه قلعه 

  4                          -                      4                    50                 -                50               75                 -                75              فعال  مسجد  رسد سی   پرسانه  مدرسه اسالم  تعلیمات اسالم  مدرسه اسالم ذکور امام ابوحنیفه  310500042 گورکاب علیا سوزمه قلعه 

  2                        1                       1                    68               40               28               124            41               83              فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکورکوج  های لرک خوب آباد  310500044 لرک خوب آباد سوزمه قلعه 

انه متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه نسوان لنگر شاه عبدهللا 310500002 لنگر شاه عبدهللا سوزمه قلعه    5                        1                       4                    183            183              -                350            350              -               فعال  دولت   رسد سی   دخی 

  5                          -                      5                    247              -                247            349              -                349           فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکور لنگر شاه عبدهللا 310500012 لنگر شاه عبدهللا سوزمه قلعه 
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  1                          -                      1                    55                 -                55               57                 -                57              فعال  موقت  رسد سی   پرسانه  مدرسه اسالم  تعلیمات اسالم  مدرسه اسالم ذکورعماربن یارس  310500041 لنگرشاه عبدهللا  سوزمه قلعه 

انه لیسه تعلیمات عموم  لیسه نسوان سوزمه قلعه  310500009 مرکز ولسوایل  سوزمه قلعه    24                      24                       -                   579            579              -                917            917              -               فعال  دولت   رسد سی   دخی 

  24                      3                       21                  566              -                566            835              -                835           فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  لیسه تعلیمات عموم  لیسه ذکورمحمد امی   شهید  310500013 مرکز ولسوایل  سوزمه قلعه 

  10                        -                      10                  331              -                331            389              -                389           فعال  مسجد  رسد سی   پرسانه  مدرسه اسالم  تعلیمات اسالم  مدرسه اسالم ذکورمحمدیه جوی بهار  310500018 مرکز ولسوایل  سوزمه قلعه 

  11                        -                      11                  467            187            280            612            234            378           فعال  دولت   رسد سی   مختلط  لیسه تعلیمات عموم  لیسه نسوان ملک ازبکیه 310500021 ملک سوزمه قلعه 

  3                        3                         -                   65               34               31               108            59               49              فعال  دولت   رسد سی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه نسوان نی نی نرجس  310500033 هزاره قشالق  سوزمه قلعه 

  2                          -                      2                    56               33               23               128            74               54              فعال  خیمه رسد سی   مختلط  ائیهابتد تعلیمات عموم  ابتدایه نسوان کاریزافغانیه 310500040 کاریزافغانیه  سوزمه قلعه 

انه متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه نسوان کته قلعه  310500004 کته قلعه سوزمه قلعه    7                        5                       2                    238            238              -                470            470              -               فعال  موقت  رسد سی   دخی 

  9                          -                      9                    224              -                224            410              -                410           فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکور کته قلعه  310500005 کته قلعه سوزمه قلعه 

  4                          -                      4                    96                 -                96               112              -                112           فعال  مسجد  رسد سی   پرسانه  دارالحفاظ  تعلیمات اسالم  دارالحفاظ ذکورعثمان   310500034 ګرمحاب علیا سوزمه قلعه 

انه متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه نسوان شاه توت  310600022 شاه توت    صياد   13                      3                       10                  203            203              -                444            444              -               فعال  موقت  گرمسی   دخی 

انه متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه نسوان آقسو  310600015 آقسو  صياد     -                         -                        -                     -                  -                  -                  -                  -                  -               غی  فعال  نا معلوم  گرمسی   دخی 

  7                        4                       3                    223              -                223            436              -                436           فعال  دولت   گرمسی   پرسانه  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکور آهو  310600016 آهو  صياد

انه متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه نسوان آهو  310600032 آهو  صياد   8                        8                         -                   286            286              -                564            564              -               فعال  دولت   گرمسی   دخی 

انه ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه  نسوان القان  قشالق  310600038 القان  قشالق  صياد   4                        3                       1                    132            132              -                167            167              -               فعال  دولت   گرمسی   دخی 

  6                          -                      6                    220              -                220            385            20               365           فعال  دولت   گرمسی   پرسانه  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکور انگشکه 310600001 انگشکه صياد

  8                        7                       1                    219            219              -                328            328              -               فعال  دولت   گرمسی   مختلط  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه نسوان انگشکه 310600019 انگشکه صياد

انه متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه نسوان بازار کم  310600006 بازار کم  صياد   5                        2                       3                    156            32               124            652            286            366           فعال  دولت   گرمسی   دخی 

  3                          -                      3                    163            78               85               218            102            116           فعال  دولت   گرمسی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه نسوان بلندغور کهنه  310600021 بلندغور کهنه صياد

  9                          -                      9                    223              -                223            364              -                364           فعال  دولت   گرمسی   پرسانه  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکورپسته مزار  310600004 پسته مزار  صياد

  6                        1                       5                    264              -                264            474              -                474           فعال  دولت   گرمسی   پرسانه  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکور تربالق  310600013 تربالق  صياد

  3                        1                       2                    84                 -                84               249            74               175           فعال  مسجد  گرمسی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکورنوان   310600007 تور پاغیل  صياد

  8                        2                       6                    221            34               187            517            188            329           فعال  مسجد  گرمسی   مختلط  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه نسوان خواجه المتو  310600014 خواجه المتو  صياد

  2                        2                         -                   130            74               56               206            110            96              فعال  دولت   گرمسی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکورخواجه چهارگنبد 310600039 خواجه چهارگنبد صياد

  4                          -                      4                    151            30               121            184            52               132           فعال  دولت   گرمسی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه نسوان خواجه یگانه 310600036 خواجه یگانه  صياد

  15                      5                       10                  319            135            184            843            356            487           فعال  دولت   گرمسی   مختلط  لیسه تعلیمات عموم  لیسه نسوان دره بند 310600011 دره بند صياد

  10                      2                       8                    360              -                360            515              -                515           فعال  موقت  گرمسی   پرسانه  لیسه تعلیمات عموم  لیسه ذکورسلطان حسی   بایقرا  310600027 شاه توت  صياد

  18                      1                       17                  377              -                377            650              -                650           فعال  دولت   گرمسی   پرسانه  لیسه تعلیمات عموم  لیسه ذکورصیاد 310600008 صیاد صياد

  3                        1                       2                    29               23               6                 29               23               6                فعال  موقت  گرمسی   مختلط  مرکز حمایوی  تربیه معلم مرکز حمایوی ذکورصیاد  310600040 صیاد صياد

    -                         -                        -                     -                  -                  -                  -                  -                  -               غی  فعال  نا معلوم  گرمسی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه نسوان جیم تک 310600009 علتو صياد

  7                        5                       2                    163            57               106            308            131            177           فعال  موقت  گرمسی   مختلط  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکور علتو  310600028 علتو صياد

  3                          -                      3                    145            79               66               264            115            149           فعال  دولت   رسد سی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدائیه قاق بریده 310600044 قاق بریده صياد

  7                        2                       5                    219              -                219            283              -                283           فعال  دولت   گرمسی   پرسانه  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکور قره خوال  310600017 قره خوال  صياد
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انه ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه نسوان قره خوال  310600025 قره خوال  صياد   5                        5                         -                   168            168              -                302            302              -               فعال  موقت  گرمسی   دخی 

  7                        1                       6                    191              -                191            308              -                308           فعال  دولت   گرمسی   پرسانه  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه نسوان قفالتون  310600003 قفالتون  صياد

انه لیسه تعلیمات عموم  لیسه نسوان مال سخیداد  310600010 مرکز صیاد  صياد   14                      13                     1                    275            275              -                417            417              -               فعال  دولت   گرمسی   دخی 

  10                        -                      10                  377              -                377            470              -                470           فعال  دولت   گرمسی   پرسانه  مدرسه اسالم  تعلیمات اسالم  مدرسه اسالم ذکورامام بخاری  310600005 مرکز ولسوایل  صياد

زا ولنگ صياد زا ولنگ 310600002 می    10                      5                       5                    240            113            127            657            321            336           فعال  دولت   رسد سی   مختلط  لیسه تعلیمات عموم  لیسه ذکورمی 

اولنگ  صياد   3                          -                      3                    77               8                 69               114            22               92              فعال  دولت   رسد سی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه نسوان شهید حسیت   310600035 می  

    -                         -                        -                     -                  -                  -                  -                  -                  -               غی  فعال  نا معلوم  گرمسی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکورنرمرده  310600024 نرمرده  صياد

  10                      3                       7                    218            59               159            450            173            277           فعال  دولت   گرمسی   مختلط  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه نسوان بازارک  310600018 هژده بال  صياد

انه ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه نسوان کوترمه  310600037 کوترمه صياد   5                        4                       1                    156            156              -                222            222              -               فعال  دولت   گرمسی   دخی 

  10                      4                       6                    352            200            152            433            244            189           فعال  دولت   رسد سی   مختلط  لیسه تعلیمات عموم  لیسه ذکورآبخور  310800019 آبخو ر  گوسفندي 

  4                          -                      4                    125            42               83               176            93               83              فعال  مسجد  رسد سی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه نسوان آبدره  310800004 آبدره  گوسفندي 

انه متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه نسوان آقگنبد  310800005 آقگنبد گوسفندي    9                        8                       1                    254            254              -                389            389              -               فعال  دولت   رسد سی   دخی 

  9                          -                      9                    331            12               319            474            12               462           فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  لیسه تعلیمات عموم  لیسه ذکورآقگنبد  310800006 آقگنبد گوسفندي 

  10                      2                       8                    384            170            214            511            248            263           فعال  دولت   رسد سی   مختلط  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه نسوان آلت  بای  310800023 آلت  بای  گوسفندي 

  11                        -                      11                  331              -                331            528              -                528           فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  لیسه تعلیمات عموم  لیسه ذکورالغن  310800010 الغن  گوسفندي 

انه متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه نسوان الغن  310800021 الغن  گوسفندي    9                        8                       1                    369            369              -                497            497              -               فعال  دولت   رسد سی   دخی 

  7                          -                      7                    173              -                173            266              -                266           فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکورالغن افغانیه  310800026 الغن  گوسفندي 

  10                        -                      10                  447              -                447            679              -                679           فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  لیسه تعلیمات عموم  لیسه ذکوراوزم ثقال  310800013 اوزم ثقال  گوسفندي 

  2                        1                       1                    117            79               38               120            80               40              فعال  دولت   رسد سی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  نعمانیه 310800039 بولدیان  گوسفندي 

انه متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه نسوان شهمرد مقیم پاله  310800001 پاله گوسفندي      -                         -                        -                     -                  -                  -                  -                  -                  -               غی  فعال  نا معلوم  رسد سی   دخی 

  3                          -                      3                    210            112            98               273            140            133           فعال  دولت   رسد سی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکور پاله  310800032 پاله گوسفندي 

  7                          -                      7                    136              -                136            148              -                148           فعال  موقت  رسد سی   پرسانه  مدرسه اسالم  تعلیمات اسالم  مدرسه اسالم ذکور مجیدیه 310800035 جوی پائی    گوسفندي 

  4                          -                      4                    205            119            86               348            194            154           فعال  دولت   رسد سی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکورچغدان  310800024 چغدان  گوسفندي 

  10                      2                       8                    367            198            169            636            319            317           فعال  دولت   رسد سی   مختلط  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکور خاسار  310800002 خاسار  گوسفندي 

انه ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه نسوان  سیدمحمود اولیا  310800031 رسچشمه خاسار  گوسفندي    5                        3                       2                    210            210              -                284            284              -               فعال  دولت   رسد سی   دخی 

  9                        4                       5                    206            105            101            494            165            329           فعال  دولت   رسد سی   مختلط  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکور شاه مرد  310800016 شاه مرد گوسفندي 

  6                          -                      6                    176            79               97               308            142            166           فعال  دولت   رسد سی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکورشکیار  310800008 شکیار گوسفندي 

  11                        -                      11                  292              -                292            400              -                400           فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکور شیخان  310800014 شیخان  گوسفندي 

  6                          -                      6                    272            158            114            408            236            172           فعال  دولت   رسد سی   مختلط  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکور صیاد 310800017 صیاد گوسفندي 

  1                          -                      1                    63               37               26               80               40               40              فعال  مسجد  رسد سی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدائیه ذکورصیادعلیا  310800036 صیادمحمدهللا  گوسفندي 

انه متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه نسوان ازوم ثقال  310800015 غورج   گوسفندي    10                      9                       1                    233            233              -                507            507              -               فعال  موقت  رسد سی   دخی 

انه لیسه تعلیمات عموم  لیسه نسوان قوطن مست  310800012 قوطن مست  گوسفندي    15                      15                       -                   946            946              -                1,189         1,189           -               فعال  دولت   رسد سی   دخی 

  18                        -                      18                  720              -                720            868              -                868           فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  لیسه تعلیمات عموم  لیسه ذکور قوطن مست  310800020 قوطن مست  گوسفندي 
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  5                          -                      5                    247              -                247            346              -                346           فعال  موقت  رسد سی   پرسانه  مدرسه اسالم  تعلیمات اسالم  مدرسه اسالم ذکورعمریه  310800025 قوطنمست  گوسفندي 

  8                        1                       7                    64               36               28               64               36               28              فعال  موقت  رسد سی   مختلط  مرکز حمایوی  تربیه معلم مرکز حمایوی نسوان گوسفندی  310800030 مرکز  گوسفندي 

  9                          -                      9                    332              -                332            447              -                447           فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکور ملکان  310800018 ملکان  گوسفندي 

انه متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه نسوان ملکان  310800022 ملکان  گوسفندي    7                        4                       3                    316            316              -                363            363              -               فعال  دولت   رسد سی   دخی 

  1                          -                      1                    42                 -                42               42                 -                42              فعال  دولت   رسد سی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدائیه بایرس کنده 310800033 کاریز  گوسفندي 

انه ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه نسوان کاریز  310800003 ریز سفیل کا گوسفندي    5                        1                       4                    322            322              -                391            391              -               فعال  فضای باز  رسد سی   دخی 

  11                        -                      11                  488              -                488            764              -                764           فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  لیسه تعلیمات عموم  لیسه ذکور کاریز   310800007 کاریز علیا  گوسفندي 

  4                          -                      4                    162            82               80               162            82               80              فعال  دولت   رسد سی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدائیه کاریز سفیل  310800037 کاریزسفیل  گوسفندي 

  3                        1                       2                    252            114            138            318            137            181           فعال  دولت   رسد سی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکورمولوی محمد ظریف 310800034 کوالن و کران  گوسفندي 

اب  گوسفندي  اب  310800009 یولی    13                        -                      13                  444              -                444            663              -                663           فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکور یولی 

اب  گوسفندي  اب  310800011 یوليی    7                        4                       3                    364            364              -                492            492              -               فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه نسوان یوليی 

    -                         -                        -                     -                  -                  -                  -                  -                  -               غی  فعال  نا معلوم  نا معلوم  پرسانه  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکورآلر  310300004 آلر  کوهستانات 

انه ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه نسوان آلر  310300055 آلر  کوهستانات      -                         -                        -                     -                  -                  -                  -                  -                  -               غی  فعال  نا معلوم  رسد سی   دخی 

  4                          -                      4                    192              -                192            198              -                198           فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکوراختیار  310300008 اختیار  کوهستانات 

انه ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه نسوان اختیار  310300056 اختیاری کوهستانات    1                        1                         -                   71               71                 -                76               76                 -               فعال  مسجد  رسد سی   دخی 

انه متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه نسوان نی نی خدیجه  310300041 اسپیچ کوهستانات    10                      4                       6                    264            264              -                377            377              -               فعال  دولت   رسد سی   دخی 

انه ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه  نسوان ا شکلک  310300053 اشکلک  کوهستانات      -                         -                        -                     -                  -                  -                  -                  -                  -               غی  فعال  نا معلوم  رسد سی   دخی 

انه متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه نسوان بیدستان  310300061 بیدستان کوهستانات    12                        -                      12                  380            380              -                383            383              -               فعال  دولت   رسد سی   دخی 

  5                          -                      5                    95               25               70               130            44               86              فعال  موقت  رسد سی   مختلط  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکور پایدهک  310300009 پایدهک کوهستانات 

  14                        -                      14                  392              -                392            508              -                508           فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  لیسه تعلیمات عموم  لیسه ذکورهمت  310300027 پست   کوهستانات 

انه ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه نسوان پست   310300065 پست   کوهستانات    1                          -                      1                    110            110              -                110            110              -               فعال  دولت   رسد سی   دخی 

  14                        -                      14                  345            160            185            441            207            234           فعال  دولت   رسد سی   مختلط  لیسه تعلیمات عموم  لیسه ذکور پشته اسمیدان  310300042 پشته اسمیدان  کوهستانات 

  4                          -                      4                    166            46               120            186            61               125           فعال  دولت   رسد سی   مختلط  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکور تاریکک  310300015 تاریکک  کوهستانات 

  10                      6                       4                    380            161            219            388            164            224           فعال  دولت   رسد سی   مختلط  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکور تخا گرد 310300043 تخا گرد کوهستانات 

انه ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه نسوان تگاب بای  310300052 تگاب  بای  کوهستانات      -                         -                        -                     -                  -                  -                  -                  -                  -               غی  فعال  نا معلوم  رسد سی   دخی 

    -                         -                        -                     -                  -                  -                  -                  -                  -               غی  فعال  نا معلوم  رسد سی   پرسانه  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکور تگاب بای  310300001 تگاب بای  کوهستانات 

انه متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه نسوان جرغان  310300013 جرغان  کوهستانات    9                          -                      9                    208            208              -                268            268              -               فعال  دولت   رسد سی   دخی 

  19                      1                       18                  574              -                574            773              -                773           فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  لیسه تعلیمات عموم  لیسه ذکورجرغان  310300021 جرغان  کوهستانات 

  3                          -                      3                    102            36               66               102            36               66              فعال  فضای باز  رسد سی   مختلط  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکور جوک  310300044 جوک  کوهستانات 

  5                          -                      5                    260            114            146            275            122            153           فعال  دولت   رسد سی   مختلط  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکور چهل چاه  310300028 چهل چاه  کوهستانات 

  3                          -                      3                    149            60               89               149            60               89              فعال  دولت   رسد سی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکورخم سفید  310300019 خم سفید  کوهستانات 

  7                          -                      7                    166              -                166            203              -                203           فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکور خمدان  310300022 خمدان  کوهستانات 

  2                          -                      2                    80               29               51               80               29               51              فعال  موقت  رسد سی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکورخمیده  310300059 خمیده کوهستانات 
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انه ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه  نسوان خوال  310300017 خوال  کوهستانات    8                          -                      8                    242            242              -                247            247              -               فعال  موقت  رسد سی   دخی 

  9                          -                      9                    227              -                227            297              -                297           فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  لیسه تعلیمات عموم  لیسه ذکورخوال  310300030 خوال  کوهستانات 

  1                          -                      1                    97               63               34               97               63               34              فعال  دولت   رسد سی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکوردر تخت   310300011 در تخت   کوهستانات 

  4                          -                      4                    193            61               132            242            89               153           فعال  دولت   رسد سی   مختلط  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکور دره گورزیوان  310300033 دره گورزیوان  کوهستانات 

    -                         -                        -                     -                  -                  -                  -                  -                  -               غی  فعال  نا معلوم  رسد سی   پرسانه  سه اسالم مدر  تعلیمات اسالم  مدرسه اسالم ذکورالجهاد  310300026 دشت وروا  کوهستانات 

  5                          -                      5                    220            32               188            247            40               207           فعال  دولت   رسد سی   مختلط  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکور چراس علیأ  310300034 دمگاه  کوهستانات 

  7                        3                       4                    233            119            114            296            151            145           فعال  دولت   رسد سی   مختلط  متوسطه  تعلیمات عموم  ابتدایه نسوان ده بزان  310300050 ده بزان کوهستانات 

  9                        2                       7                    233            107            126            301            139            162           فعال  دولت   رسد سی   مختلط  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه نسوان  دره تاجکان  310300038 ده زرین  کوهستانات 

انه ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه نسوان  ده رسخ  310300047 ده رسخ کوهستانات    4                          -                      4                    191            191              -                196            196              -               فعال  دولت   رسد سی   دخی 

  1                          -                      1                    114              -                114            114              -                114           فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکورابتدائیه ذکور ده رسخ  310300069 ده رسخ کوهستانات 

انه ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه  نسوان ده میانه  310300002 ده میانه کوهستانات    3                          -                      3                    85               85                 -                85               85                 -               فعال  دولت   رسد سی   دخی 

  7                          -                      7                    532              -                532            701              -                701           فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  لیسه تعلیمات عموم  لیسه ذکورده میانه  310300005 ده میانه کوهستانات 

    -                         -                        -                     -                  -                  -                  -                  -                  -               غی  فعال  نا معلوم  رسد سی   پرسانه  مدرسه اسالم  تعلیمات اسالم  مدرسه اسالم ذکور شمس العلوم  310300067 ده میانه کوهستانات 

  15                        -                      15                  483            67               416            593            104            489           فعال  دولت   رسد سی   مختلط  لیسه تعلیمات عموم  لیسه ذکورآزادی  310300040 دهن دیگگ  کوهستانات 

  16                      5                       11                  484            235            249            623            294            329           فعال  دولت   رسد سی   مختلط  لیسه تعلیمات عموم  لیسه ذکور شهید مزاری  310300039 دهنه  کوهستانات 

  5                        1                       4                    225            87               138            235            90               145           فعال  دولت   رسد سی   مختلط  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکور ذینذیر  310300003 ذینذیر  کوهستانات 

  4                          -                      4                    104              -                104            104              -                104           فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکور زیبیان  310300007 زببیان  کوهستانات 

انه ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه نسوان زی بیان  310300054 زی بیان کوهستانات    2                          -                      2                    40               40                 -                40               40                 -               فعال  موقت  رسد سی   دخی 

  2                          -                      2                    103              -                103            103              -                103           فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکور سالریزی  310300045 سالریزی کوهستانات 

  2                          -                      2                    118            40               78               133            40               93              فعال  دولت   رسد سی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکور رسدره  310300062 رسدره  کوهستانات 

  14                        -                      14                  628              -                628            850              -                850           فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  لیسه تعلیمات عموم  لیسه ذکوررسده 310300029 رسده کوهستانات 

انه ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه نسوان  رسده  310300068 رسده کوهستانات    5                          -                      5                    147            147              -                156            156              -               فعال  دولت   رسد سی   دخی 

  2                          -                      2                    228            136            92               263            153            110           فعال  دولت   رسد سی   ختلط م متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکور رسک  310300031 رسک چراس  کوهستانات 

  11                        -                      11                  294            105            189            370            123            247           فعال  دولت   رسد سی   مختلط  لیسه تعلیمات عموم  لیسه ذکورشمک  310300010 شمک  کوهستانات 

انه ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه  نسوان صوفک  310300016 صوفک  کوهستانات    1                          -                      1                    119            119              -                119            119              -               فعال  مسجد  رسد سی   دخی 

  6                          -                      6                    219              -                219            270              -                270           فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکور صوفک  310300018 صوفک  کوهستانات 

  4                          -                      4                    192            39               153            231            58               173           فعال  دولت   رسد سی   مختلط  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکور عصمتک  310300020 عصمتک کوهستانات 

  4                          -                      4                    195            94               101            213            102            111           فعال  دولت   رسد سی   مختلط  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکور غلدوری  310300036 غلدوری کوهستانات 

  6                          -                      6                    210            32               178            234            32               202           فعال  دولت   رسد سی   مختلط  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکور فیض آباد  310300012 فیض آباد کوهستانات 

  5                          -                      5                    220            131            89               228            131            97              فعال  دولت   رسد سی   مختلط  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکور قدوغک  310300032 قدوغک کوهستانات 

  4                          -                      4                    149            17               132            176            23               153           فعال  مسجد  رسد سی   مختلط  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکور قرغیتو 310300025 قرغیتو کوهستانات 

انه ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه نسوان قلعتک  310300057 قلعتک کوهستانات    1                          -                      1                    71               71                 -                71               71                 -               فعال  مسجد  رسد سی   دخی 

  2                          -                      2                    128            1                 127            128            1                 127           فعال  دولت   رسد سی   پرسانه  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکورقلعه تک 310300006 قلعه تک کوهستانات 



ناقلیمننجنسیتننوعیتننبرنامهنننامنمکتبنکودنمکتبنقریهن ولسوالن
نوعیتنن
ن نتعمی 

نحالت
نن-شاگردنن

نپسن
نن-شاگردنن

ن ندخیی
مجموعنن

نداخلهنن
مجموعنن

_ذکورنن نحاض 
مجموعنن

_اناثنن نحاض 
مجموعنن

نحاظرنن
ننننزنننن-معلمنننزنننن-معلمنن نمجموعنمعلمی  

  3                          -                      3                    181            42               139            181            42               139           فعال  دولت   رسد سی   مختلط  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکور قلعه سوخته 310300024 قلعه سوخته  کوهستانات 

  9                          -                      9                    208              -                208            226              -                226           فعال  دولت   رسد سی   مختلط  لیسه تعلیمات عموم  لیسه ذکورقلعه شهر  310300014 قلعه شهر  کوهستانات 

اق  کوهستانات  اق  310300051 قی    6                        1                       5                    148            63               85               164            71               93              فعال  دولت   رسد سی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه نسوان قی 

  1                          -                      1                    92               46               46               92               46               46              فعال  خیمه رسد سی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکورگزک  310300046 گزک  کوهستانات 

  14                      8                       6                    289            145            144            486            233            253           فعال  دولت   رسد سی   مختلط  لیسه تعلیمات عموم  لیسه نسوان استقالل کاشان  310300037 گل خانک کوهستانات 

  9                          -                      9                    228            65               163            317            72               245           فعال  دولت   رسد سی   مختلط  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکور گنجیها  310300023 گنجیها کوهستانات 

  10                        -                      10                  231            22               209            272            33               239           فعال  دولت   رسد سی   مختلط  متوسطه  تعلیمات عموم  متوسطه ذکور نگاله  310300035 نگاله  کوهستانات 

  2                          -                      2                    157            75               82               157            75               82              فعال  دولت   رسد سی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکور وراج  310300060 وراج کوهستانات 

  4                          -                      4                    78                 -                78               78                 -                78              فعال  موقت  رسد سی   پرسانه  مدرسه اسالم  تعلیمات اسالم  شهید عالمه بلچ   310300070 کاشان  کوهستانات 

    -                         -                        -                     -                  -                  -                  -                  -                  -               غی  فعال  نا معلوم  رسد سی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکورکله خانه 310300048 کله خانه  کوهستانات 

  2                          -                      2                    93               36               57               109            48               61              فعال  خیمه رسد سی   مختلط  ابتدائیه تعلیمات عموم  ابتدایه ذکورامی  عیل شی  نوان   310300058 ککرک  کوهستانات 

 

 

 

  



 1398سال  خصوصی مراکز تعلیمی ، شاگردان و معلمین 

ناقلیمننجنسیتنننوعیتننبرنامهنننامنمکتبننکودنمکتبننقریه ولسوالن
نوعیتنن
ن نتعمی 

نحالتن
نن-شاگردنن

نپسنن
نن-شاگردنن

نن ندخیی
مجموعننن

نداخلهنن
مجموعننن

_ذکورنن نحاض 
مجموعننن

_اناثنن نحاض 
مجموعننن

نحاظرنن
ننننزنننن-معلمنننزنننن-معلمنن نمجموعنمعلمی  

  44                      17                     27                  775            146            629            840            156            684           فعال  موقت رسد سی   مختلط  لیسه  تعلیمات عموم  لیسه ذکور خصویص راه دانش  310100114 شهرنو رسپل 

  26                      13                     13                  526            145            381            646            175            471           فعال  موقت رسد سی   مختلط  لیسه  تعلیمات عموم  لیسه ذکورخصویص وصال  310100139 کونکره باغ  رسپل 

 

 

 


