
به بخاری لیست مدارس تجهیز شده                                                                                                                                            

مهرگیتینهاد دمسه مرسمو                                                                                                                             ممپین مدرسه امن و گرک در تابشی  

 نام مدرسه ردیف
 تابشی تعداد بخاری

 )تعداد کالس(
 نام روستا محل اجرا

 قرقروک زاهدان ۲ دکترسعیدی 1

 ستگان کبناک زاهدان ۲ آزادی ۲

 چاه زرد زاهدان ۲ شهیدبابایی 3

 شوری زاهدان ۲ ابراهیم خلیل اهلل 4

 رهدار نیمروز 1 برکت 5

 بزی نیمروز 1 عدالت 6

 تیمورآباد زنیمرو 1 امامت 7

 سندگل نیمروز 1 شهیدسندگل 8

 نورمحمد جهانتیغ نیمروز 1 شریعتی 9

 حجت آباد نیمروز 1 فرهنگ 10

 قره باغی نیمروز 1 باب الحوائج 11

 گل خانی نیمروز 1 میرزاکوچک خان 1۲

 سامانی زهک ۲ مرحوم شهرکی 13

 بادآ روستای حسین زابل 1 (حضرت موسی بن جعفر)ع 14

 صفر ی حاجروستا زابل ۲ شهیدرحیمی 15

 عاشقان-دوست محمد  هیرمند ۲ سارانیشهید علی  16

 روستا حاج میرزا خان براهوئی هیرمند ۲ ابرار 17

 گردن ریگ هیرمند ۲ (امام رضا)ع 18

 روستای ناوکان مهرستان 1 علی النقی ناوکان 19

 کیلومتری زابلی30 مهرستان 1 بدرگتان ۲0

 بزروستای دره س مهرستان 1 دره سبزبعثت  ۲1

 باغ لورگ محمودآباد نیمروز ۲ صفوی نواب شهید ۲۲

 شیخی سهراب نیمروز ۲ داد خواجه شهید ۲3

 نادر میل نیمروز ۲ آبان سیزدهم ۲4

 غالمعلی نیمروز ۲ پادار جان خان شهید ۲5

 علیا آباد ناصر نیمروز ۲ بعثت ۲6

 آبزیان هودیان دلگان 1 م بامریشهید ابراهی ۲7

 ده یز دلگان ۲ آل علی ۲8
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 نام مدرسه ردیف
تعداد بخاری مورد 

 نیاز )تعداد کالس(
 نام روستا محل اجرا

 سورک دلگان 1 ابراهیم خلیل اهلل ۲9

 ایراسته دلگان ۲ شهید پیربخش عبدالهی 30

 هیدان دلگان ۲ شهید رخشانی 31

 گزشاهان دلگان ۲ شهید باران 3۲

 کهن جان محمد مهرستان 1 بتول 33

 قادر آباد مهرستان ۲ ولیعصر 34

 هیزآباد مهرستان ۲ صفیه 35

 چشمه رستم مهرستان ۲ حضرت نوح 36

 چاه زرد میرجاوه 1 ی عامام حسن مجتب 37

دهستان الدیز روستای کلک  میرجاوه ۲ ابوذر کلک؛ آزادی 38

 میرجاوه

حبیب بن مظاهر ؛ بصیرت 39

 توزگی

 جاده زاهدان خاش میرجاوه 1

 روستای حری میرجاوه میرجاوه 1 بالل حبشی 40

ه روستای دز آباد مدرسه جاومیر میرجاوه ۲ پاسداران 41

 پاسداران

میرجاوه روستای دز آباد مدرسه  میرجاوه ۲ پروین اعتصامی 4۲

 پروین اعتصامی

 اباد هللا خاش 1 اهلل آباد 43

 دادکان خاش ۲ ابوبكر صدیق 44

 پیل گوشگان خاش ۲ آبان 13 45

 هون مادیان-دهپابید  خاش ۲ فاریذرغابو 46

 روندان خاش 1 اجتهاد;اجتهاد 47

 نصیر آباد پول چاه خاش ۲ استاد شهریار 48

 روستای کاواری خاش ۲ امام ابوحنیفه 49

 دوسینگ باال خاش 1 )ع(امام جواد  50

 ناوکان مهرستان 1 علی النقی ناوکان 51

 جاده ایرندگان مهرستان ۲ کربالکتكان;فاطمیه کتكان 5۲

 وتگر مهرستان ۲ بهمن ۲۲ 53

 داربست مهرستان 1 ابتدایی داربست 54
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 نام مدرسه ردیف
تعداد بخاری مورد 

 نیاز )تعداد کالس(
 نام روستا محل اجرا

 کیلومتری جاده زابلی 15 مهرستان 1 ابوالقاسم پیرچاه 55

 کیلومتری زابلی 35 مهرستان ۲ ابوذرکهن کهور 56

 کیلومتری زابلی14 مهرستان 1 استقالل شهردراز 57

فجرکریم ؛ اسماءکریم آباد 58

 آباد

 زابلی بعد از چشمه رستم مهرستان ۲

 کیلو متری جاده سرباز ۲3 مهرستان ۲ اقبال الهوری 59

 جاده سرباز مهرستان ۲ معلم لوندی؛ معلم 60

جاده ایرندگان بعد از روستای  مهرستان 1 منوره 61

 سنگلک

 کیلومتری جاده سرباز۲3 مهرستان 1 میثم تمارزابلی 6۲

 ی زابلیکیلومتر 5 مهرستان ۲ نبی کهن رسول بخش 63

 جاده ایرندگان مهرستان 1 نسیم بختی باال 64

 پیرسیر سیب و سوران ۲ اتحاد 65

 فهره روشن سیب و سوران 1 امام حسن عسكری 66

 هلک شهیر سیب و سوران 1 امام محمدباقر 67

 دهان بخش سیب سوران سیب و سوران ۲ ایمان 68

 106 جمع


