لیست سایتهای فعال مدارس استان کرمان
آدرس سایت مدرسه

نام منطقه

نام مدرسه

www.omeabiha.orzueyehsch.ir

ارزوئیه

)95139350()ام ابیها(س

www.shahidkhavand.orzueyehsch.ir

ارزوئیه

)71800700(شهیدغضنفرخاوند

www.azadeghan-orzueyeh.orzueyehsch.ir

ارزوئیه

)95139349(آزادگان

www.dashtedeh.orzueyehsch.ir

ارزوئیه

)95112803(شهیداسماعیل جهانشاهپور

www.rehane.orzueyehsch.ir

ارزوئیه

)96061765(ریحانه

www.hajar3841.orzueyehsch.ir

ارزوئیه

)95112754(هاجر

www.shahid-kalantari.orzueyehsch.ir

ارزوئیه

)95112801(شهید کالنتری

www.hadis.orzueyehsch.ir

ارزوئیه

)95046235(حدیث

www.ferdosi.orzueyehsch.ir

ارزوئیه

)95112746(فردوسی

www.somayeh.orzueyehsch.ir

ارزوئیه

)71800901(سمیه

www.ebn-sina.orzueyehsch.ir

ارزوئیه

)96039787(ابن سینا

www.tooba.orzueyehsch.ir

ارزوئیه

)95112762(طوبی

www.khosravi.orzueyehsch.ir

ارزوئیه

)71804507(شهیدخسروی

www.aa2040.anarsch.ir

انار

)95062096(شاهد

www.janat.anarsch.ir

انار

)72864508(غیرانتفاعی دخترانه دارالجنه

www.jhangerebrahimi.anarsch.ir

انار

)72852508(جهانگیرابراهیمی

www.dastgheib.anarsch.ir

انار

)95123759(دستغیب

www.khamenei.anarsch.ir

انار

)96027879(آیت اهلل خامنه ای

www.afarinesh.anarsch.ir

انار

)96035217(آفرینش

www.baharan.anarsch.ir

انار

)96035721(بهاران

www.mehr.anarsch.ir

انار

)96038383(مهر آیین

www.shahed2.anarsch.ir

انار

)95062096(شاهد

www.shahed1.anarsch.ir

انار

)95062097(دخترانه شاهد

www.bafqizadeh.anarsch.ir

انار

)72863908(بافقی زاده

www.shahed-d-b.baftsch.ir

بافت

)95067233(شاهد

www.f71702701n.baftsch.ir

بافت

)71702701(شهیدفضل اهلل نوری

www.shahed.baftsch.ir

بافت

)95067214(شاهد

www.marefat.baftsch.ir

بافت

)71728407(معرفت

www.sadi.baftsch.ir

بافت

)71702308(سعدی

www.bd-m1d.baftsch.ir

بافت

)96035824(بهار دانش

www.soodeh.bamsch.ir

بم

)71108407(سوده

www.mohammadbagher.bamsch.ir

بم

)95098397()امام محمدباقر(ع

www.ferdowsibam.bamsch.ir

بم

)71166001(نمونه دولتی فردوسی

www.alavieh.bamsch.ir

بم

)95098234(علویه

www.shaheddmotvasethedom.bamsch.ir

بم

)71131001(شاهددخترانه

www.shahedm1d.bamsch.ir

بم

)95097629(شاهددخترانه

www.mohadesehm2d.bamsch.ir

بم

)71136106(محدثه

www.omid-madar.bamsch.ir

بم

)71168109(امید مادر

www.kashani1.bamsch.ir

بم

)95128037(1 آیت اهلل کاشانی

www.emad-ep.bamsch.ir

بم

)95140337(عماد

www.amirkabir-m1p.bamsch.ir

بم

)96080523(امیر کبیر

www.aboureyhan-m1p.bamsch.ir

بم

)96080524(ابوریحان

www.yasin-ep1.bamsch.ir

بم

)96035827(یاسین

www.sama-pd1.bamsch.ir

بم

)96063737(سما

www.ppayamehedayat.bamsch.ir

بم

)71158409(پیام هدایت

لیست سایتهای فعال مدارس استان کرمان
www.sarallhbam.bamsch.ir

بم

)95098392(ثاراهلل

www.ohod-ep1.bamsch.ir

بم

)95143299()1(احد

www.shohada-rd.bamsch.ir

بم

)95098729(شهدای تاج آباد

www.sarallah-ep.bamsch.ir

بم

)71160104(ثا راهلل

www.fadak-d.bamsch.ir

بم

)96035099(فدک

www.atghaee-ep.bamsch.ir

بم

)96020370(اتقایی

www.baghiatallah-e.bamsch.ir

بم

)96013060(بقیه اهلل

www.sahebalzaman.bamsch.ir

بم

)96020214(صاحب الزمان

www.sahebzaman-em.bamsch.ir

بم

)71311801(صاحب الزمان بندر

www.danesh-d2.bamsch.ir

بم

)71321004(دانش کروک

www.emamreza-ep.bamsch.ir

بم

)71160707() امام رضا(ع

www.shohada-m1p.bamsch.ir

بم

)95098561(شهدای اسفیکان

www.sarallah-ed.bamsch.ir

بم

)71160201(ثا راهلل

www.ferdosi-mp2.bamsch.ir

بم

)71166001(نمونه دولتی فردوسی

www.rahmat-ep.bamsch.ir

بم

)96023310(رحمت

www.molavi-ep1.bamsch.ir

بم

)95140348(مولوی

www.shahed.jiroftsch.ir

جیرفت

)70700100(امام محمدباقر

www.shahidafzali.jiroftsch.ir

جیرفت

)95125133(شهید سید جلیل افضلی

www.fatemiyeh.jiroftsch.ir

جیرفت

)96016915(فاطمیه

www.adab.jiroftsch.ir

جیرفت

)96061764(علم وادب

www.ghlam-e-d.jiroftsch.ir

جیرفت

)95124849(قلم

www.navab.jiroftsch.ir

جیرفت

)96039145(نواب صفوی

www.100001610.jiroftsch.ir

جیرفت

)70723204(نواب صفوی چکری

www.hekmat.chatrudsch.ir

چترود

)95089790(حکمت

www.ema67413.chatrudsch.ir

چترود

)96067413()امام حسین(ع

www.andarzgo-1397.chatrudsch.ir

چترود

)95089909(شهیداندرزگو

www.chatrud.chatrudsch.ir

چترود

)72974509(آزمایشگاه مرکزی باقرالعلوم

www.tavakoli.ravarsch.ir

راور

)95096848(شهیدحسن توکلی

www.noori.ravarsch.ir

راور

)70304205(شیخ فضل اله نوری

www.bahar.ravarsch.ir

راور

)95096839(بهار

www.shohada.ravarsch.ir

راور

)96013443(شهدا

www.ebnsina.ravarsch.ir

راور

)70327203(ابن سینا

www.faraz-danesh.ravarsch.ir

راور

)96080530(فراز دانش

www.ershad1.ravarsch.ir

راور

)95121714(ارشاد

www.mehrafarin.ravarsch.ir

راور

)96015840(مهرآفرین

www.mehrafarin.ravarsch.ir

راور

)95122479(مهرآفرین

www.sadughi.ravarsch.ir

راور

)95096856(شهیدصدوقی

www.farabi.ravarsch.ir

راور

)70304702(فارابی

www.nekheii.ravarsch.ir

راور

)70314804(نخعی

www.tavakoli-tarz.ravarsch.ir

راور

)70303806(شهید حسن توکلی طرز

www.sadr.ravarsch.ir

راور

)95110636(شهیدبنت الهدی صدر

www.alzahra.ravarsch.ir

راور

)95096896()الزهرا(س

www.navab.ravarsch.ir

راور

)96013363(نواب صفوی

www.razavieh.ravarsch.ir

راور

)96084687(رضویه

www.isar.ravarsch.ir

راور

)70317408(ایثارگریگ

www.razavieh.ravarsch.ir

راور

)70316406(رضویه

لیست سایتهای فعال مدارس استان کرمان
www.alzahra.ravarsch.ir

راور

)70308604(الزهرا

www.sadughi.ravarsch.ir

راور

)70305609(شهید صدوقی

www.shokufeha.ravarsch.ir

راور

)95145354(شکوفه ها

www.faraz-danesh.ravarsch.ir

راور

)96080530(فراز دانش

www.toviserkani.ravarsch.ir

راور

)70327605(شهیدتویسرکانی

www.danesh-afruzan.ravarsch.ir

راور

)96080510(دانش افروزان

www.mahtab.ravarsch.ir

راور

)96066342(مهتاب

www.javadiyeh.ravarsch.ir

راور

)95023847(جوادیه

www.p-bahar.ravarsch.ir

راور

)96074471(بهار

www.pbahar.ravarsch.ir

راور

)95096839(بهار

www.banafshe.ravarsch.ir

راور

)96024789(بنفشه

www.andishe.ravarsch.ir

راور

)70319200(کاردانش اندیشه

www.masumieh.ravarsch.ir

راور

)95096886(معصومیه

www.shadi.ravarsch.ir

راور

)95143548(شادی

www.ghasedak.ravarsch.ir

راور

)96066348(قاصدک

www.sarzaminkocholuha.ravarsch.ir

راور

)96080606(سرزمین کوچولوها

www.sadaf.ravarsch.ir

راور

)96017397(صدف

www.pershad.ravarsch.ir

راور

)70323703(پیش دبستانی ارشاد

www.ariyan.ravarsch.ir

راور

)96080433(آریان

www.fereshte.ravarsch.ir

راور

)95128611(دنیای فرشته ها

www.emamreza.ravarsch.ir

راور

)70318209() کاردانش امام رضا(ع

www.pmehrafarin.ravarsch.ir

راور

)96028587(مهرآفرین

www.asal.ravarsch.ir

راور

)95122488(عسل

www.momeni.ravarsch.ir

راور

)70312102(شهیدمومنی

www.sepide.ravarsch.ir

راور

)96010861(سپیده

www.ofogh.ravarsch.ir

راور

)95096350(افق

www.razavieh.ravarsch.ir

راور

)70316406(رضویه

www.alzahra.ravarsch.ir

راور

)70308604(الزهرا

www.bahar.ravarsch.ir

راور

)70326402(شبانه روزی بهار

www.tavakoli.ravarsch.ir

راور

)70303806(شهید حسن توکلی طرز

www.sadughi.ravarsch.ir

راور

)70305609(شهید صدوقی

www.shohada.ravarsch.ir

راور

)70301201(شهدا

www.navab.ravarsch.ir

راور

)70302402(نواب صفوی

www.bahonar.ravarsch.ir

راور

)70309204(شهیدباهنر

www.masoomieh.ravarsch.ir

راور

)70306505(معصومیه

www.sadr.ravarsch.ir

راور

)70302106(شهید بنت الهدی صدر

www.shaparak.ravarsch.ir

راور

)96019731(شاپرک

www.farabi.ravarsch.ir

راور

)70304702(فارابی

www.niayesh.ravarsch.ir

راور

)96067483(نیایش

www.1234.ravarsch.ir

راور

)70304205(شیخ فضل اله نوری

www.allameh-heli.ravarsch.ir

راور

)70304406(عالمه حلی یوسف آباد

www.khalij.ravarsch.ir

راور

)95096816(خلیج فارس

www.bahonartarz.ravarsch.ir

راور

)95096900(شهید باهنر

www.tusi.ravarsch.ir

راور

)70304101(شیخ طوسی ده علی

www.omidfarda.ravarsch.ir

راور

)95147116(امیدفردا

www.mofateh.ravarsch.ir

راور

)70323005(دبستان شهیددکترمفتح

لیست سایتهای فعال مدارس استان کرمان
www.yasenabi.ravarsch.ir

راور

)96013406(یاس نبی

www.beheshti.ravarsch.ir

راور

)70301305(شهید بهشتی

www.sadr.ravarsch.ir

راور

)70302106(شهید بنت الهدی صدر

www.alzahra.ravarsch.ir

راور

)70308604(الزهرا

www.motahery-feiz.ravarsch.ir

راور

)95099227(شهیدمرتضی مطهری

www.amuzeshi.ravarsch.ir

راور

)95118886(امتحانات متفرقه

www.afarinesh.ravarsch.ir

راور

)95044000(آفرینش

www.alzahra.ravarsch.ir

راور

)70308604(الزهرا

www.shohada1.ravarsch.ir

راور

)96013443(شهدا

www.fatemiyeh.ravarsch.ir

راور

)95096878(فاطمیه

www.saadi.ravarsch.ir

راور

)70303501(سعدی

www.zeinabekobra.ravarsch.ir

راور

)95096820()زینب کبری(س

www.emam.ravarsch.ir

راور

)95027571()امام خمینی(ره

www.zeynabieh.ravarsch.ir

راور

)95096823(زینبیه

www.bentolhoda.rayensch.ir

راین

)95114647(بنت الهدی

www.he1.rafsanjansch.ir

رفسنجان

)95139103(دکتر حسابی

www.allameh1.rafsanjansch.ir

رفسنجان

)95109532(عالمه حلی

www.shahidarsalan.rafsanjansch.ir

رفسنجان

)96013501(شهید ارسالن

www.he2.rafsanjansch.ir

رفسنجان

)71013706(دبیرستان غ دکترحسابی

www.farhang1.rafsanjansch.ir

رفسنجان

)95144691(دخترانه فرهنگ

www.shayestegan1-1.rafsanjansch.ir

رفسنجان

)95121985(شایستگان

www.shayestegan1-2.rafsanjansch.ir

رفسنجان

)95122031(شایستگان

www.shayestegan2.rafsanjansch.ir

رفسنجان

)71012905(غیرانتفاعی شایستگان

www.shayestegan1-2-1.rafsanjansch.ir

رفسنجان

)70982009(غیرانتفاعی شایستگان

www.z13r.rafsanjansch.ir

رفسنجان

)95065485(شهیدمالیی

www.123456789.rafsanjansch.ir

رفسنجان

)70913905(شهیدحسین رضاخانی

www.mojtaba-asadi.rafsanjansch.ir

رفسنجان

)96080633(شهید مجتبی اسدی

www.shayestegan11.rafsanjansch.ir

رفسنجان

)70982009(غیرانتفاعی شایستگان

www.shayestegan11.rafsanjansch.ir

رفسنجان

)70982009(غیرانتفاعی شایستگان

www.shahedschool.rafsanjansch.ir

رفسنجان

)95108816(شاهد

www.seraj.rafsanjansch.ir

رفسنجان

)96080500(سراج

www.123456.rafsanjansch.ir

رفسنجان

)70926401(شهیدحسن حسینی رکن آبادنوق

www.shayestegan.rafsanjansch.ir

رفسنجان

)71012801(غیرانتفاعی شایستگان

www.sharef.rafsanjansch.ir

رفسنجان

)96012815(شهید حسین شریف

www.adib.rafsanjansch.ir

رفسنجان

)95124130(ادیب

www.ebhadavi.rafsanjansch.ir

رفسنجان

)71002602(غیرانتفاعی هادوی

www.nemuneh-shahid-asadi.rafsanjansch.ir

رفسنجان

)95108136(شهیدمجتبی اسدی

www.setaregan.rafsanjansch.ir

رفسنجان

)96036451(ستارگان معرفت

www.jalali1376.rafsanjansch.ir

رفسنجان

)95042020(جاللی

www.m1parvin.rafsanjansch.ir

رفسنجان

)95109619(پروین اعتصامی

www.motahari.rafsanjansch.ir

رفسنجان

)95144689(شهیدمطهری

www.kazemi.rafsanjansch.ir

رفسنجان

)71001401(دبیرستان شهیدکاظمی

www.ebtmontezeran.rafsanjansch.ir

رفسنجان

)96044042(منتظران

www.adelmot1.rafsanjansch.ir

رفسنجان

)96036358(عادل

www.ralame.rafsanjansch.ir

رفسنجان

)95109532(عالمه حلی

www.m1nokhbeh.rafsanjansch.ir

رفسنجان

)96017183(نخبه

لیست سایتهای فعال مدارس استان کرمان
www.ralame.rafsanjansch.ir

رفسنجان

)71014306()راهنمایی عالمه حلی (منحل شده

www.boali.roudbarsch.ir

رودبار

www.72830300.roudbarsch.ir

رودبار

)72830300(تپه لچ آباد

www.hashemi.roudbarsch.ir

رودبار

)72809509(شهیدعبدالکریم هاشمی نژاد (میرخ

www.msh.roudbarsch.ir

رودبار

)95116544(شهیدچمران

www.shr.roudbarsch.ir

رودبار

)95116564(شهیدرجایی

www.saadat.roudbarsch.ir

رودبار

)96081941(سعادت

www.prs.roudbarsch.ir

رودبار

)96071666()پیامبر رحمت(ص

www.hadaf1.roudbarsch.ir

رودبار

)95121287(هدف

www.shabanerozye-hadis.roudbarsch.ir

رودبار

)95116802(حدیث

www.golhayeenghalab.roudbarsch.ir

رودبار

)95143386(گلهای انقالب

www.bouali.roudbarsch.ir

رودبار

)95121340(بوعلی

www.shokoofeh.rigansch.ir

ریگان

)96037135(شکوفه های دانش

www.nabovatschool.rigansch.ir

ریگان

)72905601() نبوت (وحدت

www.zainabkora.rigansch.ir

ریگان

)72908607(زینب کبری

www.njafar.zarandsch.ir

زرند

)72345409(استاد سید احمد جعفری

www.raziyeh.zarandsch.ir

زرند

)72309601(راضیه

www.zynab.zarandsch.ir

زرند

)95046193()زینب کبری (س

www.imam.zarandsch.ir

زرند

)72328105() امام خمینی (ره

www.zr-mehrab-ir.zarandsch.ir

زرند

)95119196(شهدای محراب

www.15khordad.zarandsch.ir

زرند

15 (خرداد96082487)

www.piambar.zarandsch.ir

زرند

)96019794(پیامبراعظم

www.piambar.zarandsch.ir

زرند

)96019794(پیامبراعظم

www.piambar.zarandsch.ir

زرند

)96019794(پیامبراعظم

www.piambar.zarandsch.ir

زرند

)96019794(پیامبراعظم

www.behshti.zarandsch.ir

زرند

)95140654(شهیدبهشتی

www.motaheri.zarandsch.ir

زرند

)95140655(استاد مطهری

www.ghandi.zarandsch.ir

زرند

)95119266(شهید قندی

www.telieh.zarandsch.ir

زرند

)96014711(طلیعه هدایت

www.darolquran.zarandsch.ir

زرنددارالقرآن

)95121340(بوعلی

)96028769(دارالقرآن عصمت

www.emam.sirjansch.ir

سیرجان

)71468208() هنرستان فنی امام خمینی (ره

www.emammojtaba1.sirjansch.ir

سیرجان

)95123775(1)امام مجتبی (ع

www.rajaei.sirjansch.ir

سیرجان

)95105322(شهیدرجائی

www.marhumunesi.sirjansch.ir

سیرجان

)95045813(مرحوم یونسی

www.gol-maryam.sirjansch.ir

سیرجان

)95014131(گلهای مریم

www.unsori-ep.sirjansch.ir

سیرجان

)71400101(عنصری

www.narges.sirjansch.ir

سیرجان

)95105642()ام البنین(س

www.merajpish.sirjansch.ir

سیرجان

)95125119(معراج

www.maryam.sirjansch.ir

سیرجان

)95014134(مریم

www.stari.sirjansch.ir

سیرجان

)96071293(2 زنده یاد ستاری

www.emamhasan-e2.sirjansch.ir

سیرجان

)95125503()2(امام مجتبی

www.madresehsaz.sirjansch.ir

سیرجان

)71402401()امام مجتبی (منحل شده

www.imam3275.sirjansch.ir

سیرجان

)95130729()امام خمینی(ره

www.mahdiyeh2.sirjansch.ir

سیرجان

)95144904(2 مهدیه

www.mahdiyeh1.sirjansch.ir

سیرجان

)95144903(1 مهدیه

www.parizedu.sirjansch.ir

سیرجان

)71431206(جوارکارخانه پاریز

لیست سایتهای فعال مدارس استان کرمان
www.khameneihighschool.shahrbabaksch.ir

شهربابک

)96039143(آیت اهلل خامنه ای

www.omidbabak.shahrbabaksch.ir

شهربابک

)96074614(امید بابک

www.sama-21-m.shahrbabaksch.ir

شهربابک

)96074353(سما

www.alborz.shahrbabaksch.ir

شهربابک

)96083150(مهر البرز

www.zare.shahrbabaksch.ir

شهربابک

)71600902(برادران شهید زارع

www.roodaki.shahrbabaksch.ir

شهربابک

)71601206(رودکی

www.rahpooyan2.shahrbabaksch.ir

شهربابک

)96038342(رهپویان دانش

www.nehzat.shahrbabaksch.ir

شهربابک

)96043338(مراکز یادگیری نهضت سوادآموزی

www.khamenei.shahrbabaksch.ir

شهربابک

)96039143(آیت اهلل خامنه ای

www.afarinesh.shahrbabaksch.ir

شهربابک

)96038341(آفرینش

www.yas.shahrbabaksch.ir

شهربابک

)96037132(گل یاس

www.rahpooyan.shahrbabaksch.ir

شهربابک

)96038343(رهپویان دانش

www.sh-amiri.shahrbabaksch.ir

شهربابک

)100109504(شهیدامیری

www.derakhshan.shahrbabaksch.ir

شهربابک

)96037131(درخشان

www.sh-foaadin.shahrbabaksch.ir

شهربابک

)71621907(شهید فوادالدین محمودی

www.sedakhat.ashayerisch.ir

عشایری

)72649706()صداقت (نرماشیر

www.karodanesh.ashayerisch.ir

عشایری

)95144433(شهید حسن شکاری

www.om-albanin.ashayerisch.ir

عشایری

)95144529(ام البنین

www.kahf.ashayerisch.ir

عشایری

)72659702()کهف (عنبرآباد

www.mizan.ashayerisch.ir

عشایری

)72667007()میزان (عنبرآباد

www.vahedi.ashayerisch.ir

عشایری

)72691904() شهیدواحدی (عنبرآباد

www.khamenei1.ashayerisch.ir

عشایری

)72608901() آیت اله خامنه ای (جیرفت

www.attar.ashayerisch.ir

عشایری

)72674505()عطار(عنبرآباد

www.mahalati.ashayerisch.ir

عشایری

)72640202()شهید محالتی (عنبرآباد

www.felestin1.ashayerisch.ir

عشایری

)72656506() فلسطین (سیرجان

www.zohd.ashayerisch.ir

عشایری

)72628902()زهد(عنبرآباد

www.mofateh2.ashayerisch.ir

عشایری

)72676202() )(جیرفت2( مفتح شماره

www.hajar.ashayerisch.ir

عشایری

)72670603() هاجر(جیرفت

www.monajat.ashayerisch.ir

عشایری

)72665500()مناجات (نرماشیر

www.rastin.ashayerisch.ir

عشایری

)72676900()راستین (نرماشیر

www.edalat.ashayerisch.ir

عشایری

)72651909()عدالت (نرماشیر

www.ghedasat.ashayerisch.ir

عشایری

)72657709() قداست (اسفندقه

www.mesbah.ashayerisch.ir

عشایری

)72685704()مصباح (رابر

www.shohada2.ashayerisch.ir

عشایری

)72680601()نرماشیر2(شهداء

www.shohada.ashayerisch.ir

عشایری

)72632201() سید الشهدا ( نرماشیر

www.rasool.ashayerisch.ir

عشایری

)72697905(محمدرسول اهلل (ص )نرماشیر

www.khomeini.ashayerisch.ir

عشایری

)72647607() شهیدمصطفی خمینی (اسفندقه

www.mohammad.ashayerisch.ir

عشایری

)72657106() قائ_م آل مح_مد(ص )(سیرجان

www.ghafari.ashayerisch.ir

عشایری

)72601505() آیت اله غفاری (سیرجان

www.malekoshoara.ashayerisch.ir

عشایری

)72665301() ملک الشعراء بهار(کهنوج

www.valiasr.ashayerisch.ir

عشایری

)72670307()ولی عصر (عنبرآباد

www.faghih.ashayerisch.ir

عشایری

)72670201() والیت فقیه (بافت

www.khalil.ashayerisch.ir

عشایری

)72624006() خلیل الرحمان (بافت

www.pasdaran.ashayerisch.ir

عشایری

)72612207() پاسداران (بافت

www.parandeh.ashayerisch.ir

عشایری

)72646108() شهیدقاسم پرنده (کهنوج

www.sanjari.ashayerisch.ir

عشایری

)72645603() شهیدغالمرضاسنجری (کهنوج

لیست سایتهای فعال مدارس استان کرمان
www.ghotbi.ashayerisch.ir

عشایری

)72644601() شهیدعباس قطبی نژاد(جیرفت

www.jahanshahpoor.ashayerisch.ir

عشایری

)72642904() شهیدجهانشاهپور(بافت

www.nehzat.ashayerisch.ir

عشایری

)72669402() نهضت (سیرجان

www.solat.ashayerisch.ir

عشایری

)95112470(شهید صولت محمدی

www.alzahra.ashayerisch.ir

عشایری

)95112483()الزهرا(س

www.khamenei.ashayerisch.ir

عشایری

)95113164(آیت اهلل خامنه ای

www.kumars.ashayerisch.ir

عشایری

)95112477(شهید کیومرث حسینی

www.banifatemeh.ashayerisch.ir

عشایری

)95113178(بنی فاطمه

www.shekari.ashayerisch.ir

عشایری

)96020761(شهید حسن شکاری

www.narjes.ashayerisch.ir

عشایری

)72697302() نرجس خاتون (بافت

www.azadegan.ashayerisch.ir

عشایری

)95113138(آزادگان

www.maryam.ashayerisch.ir

عشایری

)95113216()حضرت مریم(س

www.tarbiyat.ashayerisch.ir

عشایری

)95113299(تربیت

www.professor-hesabi.ashayerisch.ir

عشایری

)72688107()پرفسورحسابی (نرماشیر

www.esmatiyeh2.ashayerisch.ir

عشایری

)72688202()عصمتیه (رابر

www.chamran.ashayerisch.ir

عشایری

)95113122(شهیدچمران

www.kosar.ashayerisch.ir

عشایری

)95113264(کوثر

www.zeynab.ashayerisch.ir

عشایری

)95113239()حضرت زینب(س

www.soleymani.ashayerisch.ir

عشایری

)95113189(شهیداحمدسلیمانی

www.ansari.ashayerisch.ir

عشایری

)72697101() شهیدانصاری (سیرجان

www.shohadaye-ashayer.ashayerisch.ir

عشایری

)72696607() (شهدای عشایر

www.felestin.ashayerisch.ir

عشایری

)72695901(شهدای فلسطین

www.zeynabiyeh.ashayerisch.ir

عشایری

)72698907() زینبیه (جیرفت

www.aboutaleb.ashayerisch.ir

عشایری

)95113153(ابوطالب

www.esmatiyeh1.ashayerisch.ir

عشایری

)95005522(عصمتیه شهر رابر

www.fatemiyeh.ashayerisch.ir

عشایری

)95113285(فاطمیه

www.hazrat-roghayeh.ashayerisch.ir

عشایری

)95113252()حضرت رقیه(س

www.hejab.ashayerisch.ir

عشایری

)95113309(حجاب

www.beheshti.ashayerisch.ir

عشایری

)95113197(شهیدبهشتی

www.efaf.ashayerisch.ir

عشایری

)72697408()عفاف (عنبرآباد

www.ghalamchi.ashayerisch.ir

عشایری

)72699001(دبیرستان عشایری قلم چی

www.masoomeh.ashayerisch.ir

عشایری

)95113226()حضرت معصومه(س

www.alidadi.ashayerisch.ir

عشایری

)95113114(شهیدعلیدادی

www.abitaleb.ashayerisch.ir

عشایری

)72675803()علی ابن ابیطالب (رابر

www.zahra.ashayerisch.ir

عشایری

)72680007() حضرت زهرا( کهنوج

www.alavi.anbarabadsch.ir
www.rasool.fahrajsch.ir

عنبرآباد
فهرج

)72524604(غیرانتفاعی دخترانه علوی
)95104395()رسول اکرم(ص

www.tooba.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72253407(دبیرستان دخترانه بزرگساالن طوبی

www.shahdoosti.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72207901(شهیدرستم شهدوستی

www.valiasr.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72256603(ولی عصر

www.chamran.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72213909(شهید دکتر چمران زر

www.askari.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)95011835()آموزش از راه دور امام حسن عسکری (ع

www.dastgerdi.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72217409(شهیدعلی دستجردی

www.kowsar.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)95031394(کوثر

www.ershad.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72224304(ارشاد حاجی آباد

www.kolahdooz.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72227204(شهیدکاله دوزواگلو

لیست سایتهای فعال مدارس استان کرمان
www.drhesabi.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)95031399(دکترحسابی

www.rajaei.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72232603(شهید رجائی چیل آباد

www.emamhoseyn.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72237708(دبیرستان پسرانه بزرگساالن امام حسین

www.fazeelat.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)95046946(فضیلت

www.zeinab.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72241407() پیش دبستانی حضرت زینب (س

www.nikseresht.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72206802(شهیدجوادنیک سرشت

www.zaynab.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72254208() حضرت زینب (س

www.khanebaz.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72208002(شهیدزنده دل خانه باز

www.rahmani.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72258702(شهیدرحمانی

www.narjes.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72216100(نرجس

www.tabatabayi.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)95031393(عالمه طباطبایی

www.tabatabaei.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72218506(عالمه طباطبائی

www.masume.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)95031395()حضرت معصومه (س

www.sadeghi.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72224401(شهید علی صادقی سرداز

www.fahmide.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72229409(شهید فهمیده سرتک

www.razi.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72234808(زکریای رازی چاه میرزا

www.mahdiyeh.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72241100(پیش دبستانی مهدیه بندوک

www.reihane.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)95046947(ریحانه النبی

www.imam.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72252204() حضرت امام (ره

www.yarolahi.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72207804(شهیدرحیم یاراللهی

www.edalat.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)95046983(عدالت

www.khfars.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)95067032(خلیج فارس

www.meisam.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)95046948(میثم

www.khameneyi.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)95046952(آیت اهلل خامنه ای

www.hakeem.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)95046954(آیت اهلل حکیم

www.saremi.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)95046980(شهیدصارمی

www.ashura.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)95054539(عاشورا

www.milad.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)95031916(میالد

www.narges.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)95046950(نرجس

www.omabiha.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)95046953(ام ابیها

www.ahmady.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72200103(شهیدایوب احمدی

www.tabatabaee.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72210501(عالمه طباطبایی

www.roshan.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)95067023(شهیدمصطفی احمدی روشن

www.shahrollahi.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72239204(پیش دبستانی شهید شهرالهی

www.sadegh.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72201909() امام صادق (ع

www.amingorj.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)95096159(شهیدامین گرج

www.sayyad.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)95054536(شهید صیاد شیرازی

www.dariabar.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72243802(پیش دبستانی دریابار

www.ahmady.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72200103(شهیدایوب احمدی

www.rshahdusti.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72200209(شهیدرضاشهدوستی

www.momeni.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72200505(شهیدمجتبی مومنی

www.babrebian.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72200304(شهیدشعبان ببربیان

www.abureyhan.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72201401(ابوریحان بیرونی

www.sadegh.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72201909() امام صادق (ع

www.towhid.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72202805(توحید

www.heydari.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72200600(شهیدمحمدحیدری

لیست سایتهای فعال مدارس استان کرمان
www.esteghlal.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72201507(استقالل شمزان

www.15kh.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72202202(پانزده خرداد

www.esdastjerdi.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72206104(شهیداسالم دستجردی

www.almahdi.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)95008726(2 المهدی (عج ) گنج آباد

www.sadegh.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72201909() امام صادق (ع

www.pgh.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72207402(شهیدخدابخش پورغالمحسینی

www.tafazzoli.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72211503(شهید تفضلی

www.ahmady.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72200103(شهیدایوب احمدی

www.towhid.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72202805(توحید

www.sobhan.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)95029952(سبحان

www.kamrani.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72209406(شهیدمالک کامرانی

www.amingorj.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)95096159(شهیدامین گرج

www.motaharirameshk.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)95095554(شهید مطهری

www.esdastjerdi.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72206104(شهیداسالم دستجردی

www.darvishi.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)95109461(شهیدسعیددرویشی

www.fatemiye.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72211609(فاطمیه

www.sadr.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72212008(آیت ا صدر

www.towhid.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72202805(توحید

www.pgh.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72207402(شهیدخدابخش پورغالمحسینی

www.tabatabaee.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72210501(عالمه طباطبایی

www.tafazzoli.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72211503(شهید تفضلی

www.najmiye.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72211704(نجمیه

www.sadegh.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72201909() امام صادق (ع

www.esdastjerdi.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72206104(شهیداسالم دستجردی

www.kamrani.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72209406(شهیدمالک کامرانی

www.vahdat.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72211207(وحدت

www.ohoseyni.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72212505(شهید استاد حسینی

www.alzahra.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72213001(الزهراء

www.etesami.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72213200(پروین اعتصامی

www.zeynabieh.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72213401(زینبیه

www.mofatteh.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72215701(شهیدمفتح

www.zahra.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72216407() حضرت زهرا(س

www.rasool.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72216809() رسول اکرم (ص

www.omsalme.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72216904(ام سلمه

www.shohada.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72212401(شهداء

www.chakin.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72212706(شهید چکین

www.hoda.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72213105(بنت الهدی دوالب

www.resalat.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72213306(رسالت

www.emam.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72213803(امام خمینی

www.khkobra.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72216301(خدیجه الکبری

www.shahsavari.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72216608(شهیدمحمدشهسواری

www.hejrat.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72217208(هجرت اردوگاه

www.besat.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72217800(بعثت

www.dastgerdy.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72219508(شهیددستجردی گلدشت

www.obanin.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72219709(ام البنین آهوان

www.ammar.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72220901(عماریاسر

لیست سایتهای فعال مدارس استان کرمان
شهیدمحمودمیرزائی()72221700

قلعه گنج

www.mirzaei-pd.galeganjsch.ir

شهیدمحمدحیدری()72221901

قلعه گنج

www.heidari.galeganjsch.ir

بالل کنگرو()72230906

قلعه گنج

www.balal.galeganjsch.ir

شهیدمطهری()72217705

قلعه گنج

www.motahari.galeganjsch.ir

شهیدجاسم ماندگاری سرتک()72219402

قلعه گنج

www.mandegari.galeganjsch.ir

شهیدچکیده شمزان()72219603

قلعه گنج

www.chakide.galeganjsch.ir

عالمه حلی()72219804

قلعه گنج

www.helli.galeganjsch.ir

هاجر()72221501

قلعه گنج

www.hajar.galeganjsch.ir

شهیدحسین دستجردی()72221806

قلعه گنج

www.dastjerdi-pd.galeganjsch.ir

شهید فاریابی سورچاه()72229303

قلعه گنج

www.faryabi.galeganjsch.ir

حبیبه شمزان()72235609

قلعه گنج

www.habibe.galeganjsch.ir

فارابی کنارک()72238001

قلعه گنج

www.farabi.galeganjsch.ir

قائم کالت مالک()72239109

قلعه گنج

www.ghaem.galeganjsch.ir

پیش دبستانی شهیدچاه نصیری رز()72239301

قلعه گنج

www.chahnasiry.galeganjsch.ir

پیش دبستانی شهید دستجردی()72239500

قلعه گنج

www.dastjerdee.galeganjsch.ir

پیش دبستانی شهیدمیرزائی تمگران()72239701

قلعه گنج

www.mirzaiee.galeganjsch.ir

پیش دبستانی شهید طاهری()72240109

قلعه گنج

www.tahery.galeganjsch.ir

حضرت زینب (س ) رمشک()72233806

قلعه گنج

www.zeynab.galeganjsch.ir

سما()72237803

قلعه گنج

www.sama.galeganjsch.ir

حدیث()72238900

قلعه گنج

www.hadis.galeganjsch.ir

پیش دبستانی شهید شهرالهی()72239204

قلعه گنج

www.shahrollahi.galeganjsch.ir

پیش دبستانی شهیدمدنی چلیایی()72239405

قلعه گنج

www.madany.galeganjsch.ir

پیش دبستانی شهید شهدوستی سرتک()72239606

قلعه گنج

www.shahdoosty.galeganjsch.ir

پیش دبستانی شهیددستجردی گلدشت()72240003

قلعه گنج

www.dastgerdee.galeganjsch.ir

پیش دبستانی شهید زارع شهرک()72240405

قلعه گنج

www.zaree.galeganjsch.ir

امینه اردوگاه()72235503

قلعه گنج

www.amine.galeganjsch.ir

پیش دبستانی شهید طالبی فر گلو()72240701

قلعه گنج

www.talebyfar.galeganjsch.ir

پیش دبستانی راهیان نور چهلمنی()72240902

قلعه گنج

www.rahian.galeganjsch.ir

پیش دبستانی انقالب چاه مازگی()72241206

قلعه گنج

www.enqelab.galeganjsch.ir

آمنه()72241608

قلعه گنج

www.amene.galeganjsch.ir

پیش دبستانی شهیدفهمیده سرتک()72241809

قلعه گنج

www.fahmyde.galeganjsch.ir

شهید بخنو آهوان()72243400

قلعه گنج

www.bekhnoo.galeganjsch.ir

پیش دبستانی شهیدببربیان گلدشت()72240500

قلعه گنج

www.babrbaian.galeganjsch.ir

پیش دبستانی شهیدانیس سرخ قلعه()72240807

قلعه گنج

www.anys.galeganjsch.ir

پیش دبستانی محدثه سورگ آباد()72241005

قلعه گنج

www.mohaddese.galeganjsch.ir

پیش دبستانی  17شهریور کنارک()72241502

قلعه گنج

www.17sha.galeganjsch.ir

آیت اهلل حکیم()72241703

قلعه گنج

www.hakim.galeganjsch.ir

فرهنگ ده باال()72242906

قلعه گنج

www.farhang.galeganjsch.ir

پیش دبستانی شهیدخاکی نهادگجگ()72240606

قلعه گنج

www.khakynahad.galeganjsch.ir

پیش دبستانی شهید یارالهی()72244307

قلعه گنج

www.yarolahy.galeganjsch.ir

پیش دبستانی ارشاد حاجی آباد()72244709

قلعه گنج

www.ershaad.galeganjsch.ir

پیش دبستانی غدیر()72245404

قلعه گنج

www.hannane.galeganjsch.ir

پیش دبستانی دریابار()72243802

قلعه گنج

www.dariabar.galeganjsch.ir

پیش دبستانی شهید خانه باز()72244201

قلعه گنج

www.khanehbaz.galeganjsch.ir

پیش دبستانی شهید شهدوستی()72244508

قلعه گنج

www.shahdusty.galeganjsch.ir

پیش دبستانی شهیدمومنی()72245309

قلعه گنج

www.momenimoj.galeganjsch.ir

لیست سایتهای فعال مدارس استان کرمان
www.ghadyr.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72245501(پیش دبستانی حنانه

www.rayisi.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72243707(پیش دبستانی شهید رئیسی

www.emamreza.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72244000() پیش دبستانی امام رضا(ع

www.abolghasem.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72252701(امام زاده ابوالقاسم

www.towee.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72252902(طوعه صوالن

www.parto.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72248209(پرتودانش

www.shahrolahy.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72248401(خدادادشهراللهی

www.iran.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72248600(ایران

www.amiri.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72248907(شهیدامیری زیارت گیاهان

www.nabi.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72250306(نبی اعظم (ص )روستای گارو

www.jafari.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72251308(عالمه جعفری کنارک سفلی

www.sina.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72252606(سینا

www.bagher.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72252807(باقرالعلوم

www.shahriar.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72253005(استاد شهریار

www.etrat.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72248304(عترت

www.kharazmi.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72248505(خوارزمی

www.booali.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72248706(بوعلی

www.komeyl.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72249803(کمیل توریگ

www.ahmad.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72251202(سید احمد خمینی دوالب

www.partow.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72255400(پرتودانش

www.mkhomeini.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72255601(شهید مصطفی خمینی

www.tarbiat.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72253206(تربیت

www.sabahy.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72254409(شهید صباحی

www.aviny.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72254601(شهیدآوینی

www.balami.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72254800(رابعه بلعمی

www.15khordad.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72255009(پانزده خرداد

www.baazgir.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72255305(نورک بازگیر

www.hijrat.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72255506(هجرت

www.khashabnya.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72255707(شهید خشاب نیا

www.fatholmobin.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72254303(فتح المبین

www.72t.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72254504(هفتادودوتن

www.ganjabady.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72254705(شهید گنج آبادی

www.omekolsum.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72254906(ام کلثوم

www.jedavy.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72255104(شهیدجداوی

www.dastjerdi.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72257309(دستجردی

www.beesat.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72257605(بعثت

www.jahanaara.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72255802(شهید جهان آراء

www.iran-manesh.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72256106(ایرانمنش

www.ashrafy.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72256307(اشرفی اصفهانی

www.soduqi.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72256508(صدوقی

www.ayub.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72256804(شهید ایوب احمدی

www.shohadaa.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72257108(سیدالشهداء

www.andarzgu.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72257501(اندرزگو

www.chamany.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72256000(شهید ابراهیم چمنی

www.esteqlal.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72256201(استقالل

www.khastegari.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72256402(خواستگاری بنان

لیست سایتهای فعال مدارس استان کرمان
www.emamat.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72256709(امامت

www.ameer.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72257002(امیرالمومنین

www.yusofzadeh.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72257203(شهیدیوسف زاده

www.shariati.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)95029953(دکتر شریعتی

www.farzanegan.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)95029954(فرزانگان

www.wahdat.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72257806(وحدت

www.janbaaz.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72258101(جانباز

www.tamar.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72258300(میثم تمار

www.abooreyhan.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72258501(ابوریحان بیرونی

www.almahdi.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)95008726(2 المهدی (عج ) گنج آباد

www.somaye.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)95018135(سمیه

www.tohid.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72257700(توحید

www.12farv.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72258004(دوازده فروردین

www.lughman.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72258205(لقمان

www.rajaiee.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72258406(شهیدرجائی

www.dastgheib.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72258607(شهیددستغیب

www.hoseyn.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)95008886()امام حسین (ع

www.sobhan.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)95029952(سبحان

www.basirat.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)95030213(بصیرت

www.mehr.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)95046942(مهر

www.bazgyr.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)95029955(شهید بازگیر

www.somayye.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)95031388(سمیه

www.foroogh.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)95046963(فروغ دانش

www.towhid.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72202805(توحید

www.sadegh.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72201909() امام صادق (ع

www.esdastjerdi.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72206104(شهیداسالم دستجردی

www.tafazzoli.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72211503(شهید تفضلی

www.najmiye.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72211704(نجمیه

www.hoseyn.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)95008886()امام حسین (ع

www.gorj.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72212600(شهید امین گرج سرخ قلعه

www.fatemiye.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72211609(فاطمیه

www.etesami.galeganjsch.ir

قلعه گنج

)72213200(پروین اعتصامی

www.shse.kahnujsch.ir

کهنوج

)96069117(شهیدصفراسکندری

www.farhang.kahnujsch.ir

کهنوج

)96019892(فرهنگ

www.kd012605.kahnujsch.ir

کهنوج

)95012605(عترت

www.ostad.kuhbanansch.ir

کوهبنان

)95090878(استادمطهری

www.95096340.mahansch.ir

ماهان

)70600709(شهید چمران

www.mdrs.mahansch.ir

ماهان

)95096396(شهیدمدرس

www.modares.mahansch.ir

ماهان

)70605105(شهید مدرس

www.fadak.mahansch.ir

ماهان

)70612307(فدک

www.andisheh.manujansch.ir

منوجان

)72123805(هنرستان کاردانش اندیشه

www.foroogh.manujansch.ir

منوجان

)72127707(فروغ اندیشه

www.kh3849.manujansch.ir

منوجان

)95123434(آیت اهلل خامنه ای

www.shmostafa.manujansch.ir

منوجان

)72108304(شهیدمصطفی خمینی

www.chamran.manujansch.ir

منوجان

)72106205(شهیدچمران عباس آباد

www.payedareh.manujansch.ir

منوجان

)95152758(شهید پایداره

لیست سایتهای فعال مدارس استان کرمان
www.ab-9152755.manujansch.ir

منوجان

)95152755(شهداء گشمیران

www.sepehr.manujansch.ir

منوجان

)96062939(سپهر

www.shzi.manujansch.ir

منوجان

)72100500(شهیدزیدآبادی

www.abzr.manujansch.ir

منوجان

)72110602(ابوذر قلعه

www.shzi.manujansch.ir

منوجان

)72100500(شهیدزیدآبادی

www.abzr.manujansch.ir

منوجان

)72110602(ابوذر قلعه

www.emhosn.manujansch.ir

منوجان

)72110708(امام حسین

www.sadho.manujansch.ir

منوجان

)72110909(شهید صادقی

www.baeci.manujansch.ir

منوجان

)72110803(باعثی ماه کنگان

www.paazam.manujansch.ir

منوجان

)96021501()پیامبراعظم(ص

www.khamenei3849.manujansch.ir

منوجان

)95123434(آیت اهلل خامنه ای

www.tohidnoorabad.manujansch.ir

منوجان

)95116781(توحید

www.shsadeghi.manujansch.ir

منوجان

)95115111(شهیدصادقی

www.shj.manujansch.ir

منوجان

)95116922(شهید علی جداوی

www.shahidsaberi.narmashirsch.ir

نرماشیر

)95140045(شهیدصابری

www.abas.noughsch.ir

نوق

)95066245()حضرت ابو الفضل(ع

www.nokhbegan-sh-95.noughsch.ir

نوق

)96036432(نخبگان شریف

www.shahid-abbasi.noughsch.ir

نوق

)96066940(شهید اکبر عباسی

www.sh-j-98.noughsch.ir

نوق

)95118098(شهدای جوادیه والهیه

www.m-sadra.noughsch.ir

نوق

)96087219(مالصدرا

www.mehravaran.noughsch.ir

نوق

)96036443(مهرآوران

www.rafsanjani.noughsch.ir

نوق

)95118090(شهیدرضارفسنجانی

www.rezvan.noughsch.ir

نوق

)72988301(رضوان بهرمان

www.peambar.noughsch.ir

نوق

)22850600(راهنمایی پیامبراعظم (ص )دقوق آباد

www.shohada.noughsch.ir

نوق

)72989800(شهداء دخترانه دقوق آباد

www.shahriyari.kermann1sch.ir

1 ناحیه

)70161505(1 هنرستان کاردانش محمدرضاشهریاری

www.dbagherzadeh.kermann1sch.ir

1 ناحیه

)96013760(1جواد باقر زاده

www.jaber-est.kermann1sch.ir

1 ناحیه

)95126672(جابر ابن عبداهلل

www.iranmanesh96.kermann1sch.ir

1 ناحیه

)95099257(شهیدعلی ایرانمنش

www.shahidanetebari.kermann1sch.ir

1 ناحیه

)95099307(شهیدان اعتباری

www.abbassaeid.kermann1sch.ir

1 ناحیه

)95099261(عباس سعید

www.saralahb.kermann1sch.ir

1 ناحیه

)70144000() ثاراهلل (پ

www.helli.kermann1sch.ir

1 ناحیه

)70134406()عالمه حلی (سمپاد

www.honarestanneshat.kermann1sch.ir

1 ناحیه

)96093525(نشاط

www.tehranymoghadam545ir.kermann1sch.ir

1 ناحیه

)95127545(شهید حسن تهرانی مقدم

www.timsar-madadi-2.kermann1sch.ir

1 ناحیه

)96071299(2تیمسار حسین مددی

www.atoun.kermann1sch.ir

1 ناحیه

)96074490(آتون

www.omid.kermann1sch.ir

1 ناحیه

)96012457(امید

www.fatemeh-est1.kermann1sch.ir

1 ناحیه

)95108104()حضرت فاطمه(س

www.bagherzadeh1.kermann1sch.ir

1 ناحیه

)96013760(1جواد باقر زاده

www.hosinebagheri.kermann1sch.ir

1 ناحیه

)96068104(حسین باقری

www.golestan.kermann1sch.ir

1 ناحیه

)70117303(گلستان

www.bagherzadeh1.kermann1sch.ir

1 ناحیه

)96013760(1جواد باقر زاده

www.hejrat1345.kermann1sch.ir

1 ناحیه

)70116809() هجرت (گینکان

www.est-talash.kermann1sch.ir

1 ناحیه

)70188701(مهارتهای حرفه ای تالش

www.karafarinan.kermann1sch.ir

1 ناحیه

)96065166(کارآفرینان فردا

لیست سایتهای فعال مدارس استان کرمان
www.est-jaber-.kermann1sch.ir

1 ناحیه

)95126672(جابر ابن عبداهلل

www.timsarmadadi-1.kermann1sch.ir

1 ناحیه

)96071284(1تیمسار حسین مددی

www.timsar-madadi-1.kermann1sch.ir

1 ناحیه

)96012634(تیمسار حسین مددی

www.est-talash.kermann1sch.ir

1 ناحیه

)70188701(مهارتهای حرفه ای تالش

www.est-jaber-.kermann1sch.ir

1 ناحیه

)95126672(جابر ابن عبداهلل

www.sh-hasanisadi.kermann1sch.ir

1 ناحیه

)95133840(شهیدان حسنی سعدی

www.fan3801.kermann1sch.ir

1 ناحیه

)95127538(پژوهش

www.behesht96.kermann1sch.ir

1 ناحیه

)95099325(بهشت

www.shahedp.kermann1sch.ir

1 ناحیه

)95099081(شاهد

www.maryam1.kermann1sch.ir

1 ناحیه

)95099315(مریم

www.hazratkhadijeh.kermann1sch.ir

1 ناحیه

)70190703() حضرت خدیجه (س

www.vliasr.kermann1sch.ir

1 ناحیه

)95099286(ولیعصر

www.sardar.kermann1sch.ir

1 ناحیه

)95140624(سردار جنگل

www.maktabolhadi.kermann1sch.ir

1 ناحیه

)95099278(مکتب الهادی

www.asiye.kermann1sch.ir

1 ناحیه

)95099298(آُسیه

www.a-saied2.kermann1sch.ir

1 ناحیه

)96025727(2عباس سعید

www.somaye.kermann1sch.ir

1 ناحیه

)70143009(سمیه

www.namjoo.kermann1sch.ir

1 ناحیه

)70118305(شهید حمیدنامجو

www.broojerdi.kermann1sch.ir

1 ناحیه

)70106201(آیت اله بروجردی

www.saralah-ed.kermann1sch.ir

1 ناحیه

)70128703(ایثار

www.bagherzadeh1.kermann1sch.ir

1 ناحیه

)96013760(1جواد باقر زاده

www.payambar.kermann2sch.ir

2 ناحیه

)95124444()پیامبراعظم(ص

www.asadolahiranmanesh-m1.kermann2sch.ir

2 ناحیه

)95125086(اسد اهلل ایرانمش

www.asd123.kermann2sch.ir

2 ناحیه

)70202704(39 شهداء

www.ozraaraghi97.kermann2sch.ir

2 ناحیه

)95102704(عذرا عراقی

www.mofid2.kermann2sch.ir

2 ناحیه

)96081931(مفید

www.al2.kermann2sch.ir

2 ناحیه

)95105825(عالمه حلی

www.shrdariy.kermann2sch.ir

2 ناحیه

)95125102(شهرداری

www.novin.kermann2sch.ir

2 ناحیه

)95147370(نوین

www.modares.kermann2sch.ir

2 ناحیه

)96020677(شهید مدرس

www.shahed.kermann2sch.ir

2 ناحیه

)70215304(شاهد

www.ozraaraghi.kermann2sch.ir

2 ناحیه

)95102704(عذرا عراقی

www.shohadahaftetir.kermann2sch.ir

2 ناحیه

)95101825(شهداء هفتم تیر

www.allamehelli.kermann2sch.ir

2 ناحیه

)95105825(عالمه حلی

www.nikakhtar2.kermann2sch.ir

2 ناحیه

)95125060(نیک اختر

www.gb9j5ut.kermann2sch.ir

2 ناحیه

)96019809()2( میرزا صادق

www.zehnebartar.kermann2sch.ir

2 ناحیه

)96013157(ذهن برتر

www.payamdanesh.kermann2sch.ir

2 ناحیه

)96080508(پیام دانش

www.saraamad.kermann2sch.ir

2 ناحیه

)96074458(سرآمد

www.dabirestan-mofid2.kermann2sch.ir

2 ناحیه

)96081931(مفید

www.daryayedanesh.kermann2sch.ir

2 ناحیه

)96063635(دریای دانش

www.msreyhaneh2.kermann2sch.ir

2 ناحیه

)96069780(2 ریحانه

www.manishad.kermann2sch.ir

2 ناحیه

)96061103(مانی شاد

www.tfakor.kermann2sch.ir

2 ناحیه

)96061810(تفکر نو

www.helli2.kermann2sch.ir

2 ناحیه

)95044530(عالمه حلی

www.m2-daneshvaran.kermann2sch.ir

2 ناحیه

)96041432(دانشوران

لیست سایتهای فعال مدارس استان کرمان
www.rahpooyan.kermann2sch.ir

2 ناحیه

)96035056(ره پویان

www.shahidmodares.kermann2sch.ir

2 ناحیه

)96020677(شهید مدرس

www.valiasraj.kermann2sch.ir

2 ناحیه

)96039863()ولی عصر (عج

www.dabirestanbooali.kermann2sch.ir

2 ناحیه

)70257208(بوعلی

www.forugheelm.kermann2sch.ir

2 ناحیه

)96031427(فروغ علم

www.fatemeh.kermann2sch.ir

2 ناحیه

)96036186(فاطمه مادر سید محمود

www.akhtarhighschool.kermann2sch.ir

2 ناحیه

)96027214(اختر

www.yadavaranschool.kermann2sch.ir

2 ناحیه

)95105826(یادآوران

www.majlesi2.kermann2sch.ir

2 ناحیه

)96035825(عالمه مجلسی

www.majlesi1.kermann2sch.ir

2 ناحیه

)96034087(عالمه مجلسی

www.dabiralghadir.kermann2sch.ir

2 ناحیه

)70278701(الغدیر

www.shahrdanash.kermann2sch.ir

2 ناحیه

)96017995(شهر دانش

www.shohadayebadr.kermann2sch.ir

2 ناحیه

)95101712(شهداءبدر

www.ansar.kermann2sch.ir

2 ناحیه

)95084810(انصار هوانیروز

www.yadavaran.kermann2sch.ir

2 ناحیه

)70218405()یادآوران (منحل شده

