
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدارس فٌی ٍ حرفِ ای 

 شْر تْراى
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هدارس دختراًِ



 

 

 

صٌایغ شیویایی :رشتِ  

 ردیف ًام هدرسِ جٌسیت هقطغ هٌطقِ ًَع

 1 شْید رحواًی دختراًِ ٌّرستاى 1 دٍلتی

 2 شْید صدٍقی دختراًِ ٌّرستاى 6 بسرگسال

 3 فٌی دختراى دختراًِ ٌّرستاى 12 دٍلتی
 

 رشتِ : ًقشِ کشی 

 ردیف ًام هدرسِ جٌسیت هقطغ هٌطقِ ًَع

 1 ارشاد دختراًِ ٌّرستاى 4 دٍلتی

 2 پاپلی خلؼتبری دختراًِ ٌّرستاى 4 دٍلتی
 

 رشتِ:الکترًٍیک

 ردیف ًام هدرسِ جٌسیت هقطغ هٌطقِ ًَع

 1 شْید صدٍقی دختراًِ ٌّرستاى 6 بسرگسال

 2 شْید صدٍقی دختراًِ ٌّرستاى 6 دٍلتی

 3 ػالهِ جؼفری دختراًِ ٌّرستاى 5 ًوًَِ دٍلتی

 4 کوال داًش دختراًِ ٌّرستاى 4 غیردٍلتی
 

 

 رشتِ : گرافیک

 ردیف ًام هدرسِ جٌسیت هقطغ هٌطقِ ًَع

 1 آزادگاى دختراًِ ٌّرستاى 1 دٍلتی

 2 آفریٌش دختراًِ ٌّرستاى 8 دٍلتی

 3 آل یاسیي دختراًِ ٌّرستاى 12 دٍلتی

 4 آئیي زًدگی دختراًِ ٌّرستاى 2 غیردٍلتی

 5 اسرا ًَیي دختراًِ ٌّرستاى 2 غیردٍلتی

 6 اکباتاى دختراًِ ٌّرستاى 5 دٍلتی

هجتبی)عاهام حسي  دختراًِ ٌّرستاى 1 دٍلتی  7 

 8 اًفرهاتیک هائدُ دختراًِ ٌّرستاى 2 غیردٍلتی

 9 اًفرهاتیک ٌّرجَ دختراًِ ٌّرستاى 2 غیردٍلتی

)ًاشٌَایاى2باغچِ باى  دختراًِ ٌّرستاى 4 دٍلتی  11 

 11 بتَل قا هحودی دختراًِ ٌّرستاى 15 ًوًَِ دٍلتی

 12 بشارت دختراًِ ٌّرستاى 6 غیردٍلتی

 13 بؼثت دختراًِ ٌّرستاى 14 دٍلتی

 14 بْار دختراًِ ٌّرستاى 8 غیردٍلتی

 15 پلی تکٌیک ٌّر دختراًِ ٌّرستاى 5 غیردٍلتی

 16 حافظ دختراًِ ٌّرستاى 4 دٍلتی

 17 حضرت هرین)س()اقلیت دختراًِ ٌّرستاى 3 دٍلتی

 18 حضرت هؼصَهِ)س دختراًِ ٌّرستاى 9 دٍلتی

 19 خدیجِ جْاى دختراًِ ٌّرستاى 8 دٍلتی

 21 رفاُ دختراًِ ٌّرستاى 12 غیردٍلتی

 21 رٍشٌگر دختراًِ ٌّرستاى 4 غیردٍلتی



 

 

 22 زیٌبیِ دختراًِ ٌّرستاى 16 دٍلتیًوًَِ 

 23 سَرُ دختراًِ ٌّرستاى 6 غیردٍلتی

2سَرُ  دختراًِ ٌّرستاى 3 غیردٍلتی  24 

 25 سَرُ ًیکَ دختراًِ ٌّرستاى 3 غیردٍلتی

 26 سیوای داًش دختراًِ ٌّرستاى 2 غیردٍلتی

 27 شوین یاس دختراًِ ٌّرستاى 5 غیردٍلتی

 28 شْید آٍیٌی دختراًِ ٌّرستاى 4 دٍلتی

 29 شْید آٍیٌی دختراًِ ٌّرستاى 4 بسرگسال

 31 شْید صدٍقی دختراًِ ٌّرستاى 6 بسرگسال

 31 شْید هدرس دختراًِ ٌّرستاى 5 دٍلتی

 32 صبا دختراًِ ٌّرستاى 4 غیردٍلتی

 33 ػرٍُ الَثقی دختراًِ ٌّرستاى 11 دٍلتی

 34 فدک دختراًِ ٌّرستاى 17 دٍلتی

 35 کوال الولک دختراًِ ٌّرستاى 5 غیردٍلتی

 36 کَثرًَر دختراًِ ٌّرستاى 2 غیردٍلتی

 37 گرافیک ًَر دختراًِ ٌّرستاى 3 غیردٍلتی

 38 گل اللِ دختراًِ ٌّرستاى 3 دٍلتی

 39 گلستاى کبیر دختراًِ ٌّرستاى 1 غیردٍلتی

 41 هشکَُ)شاّد دختراًِ ٌّرستاى 3 دٍلتی

 41 هؼصَهیِ دختراًِ ٌّرستاى 13 دٍلتی

 42 هَلَی دختراًِ ٌّرستاى 11 دٍلتی

 43 ًادرُ حق شٌاس دختراًِ ٌّرستاى 1 دٍلتی

 44 ًظام هافی)ًاشٌَایاى دختراًِ ٌّرستاى 9 دٍلتی

 45 ًفیسِ دختراًِ ٌّرستاى 5 غیردٍلتی

 46 ًَآٍراى دختراًِ ٌّرستاى 2 غیردٍلتی

 47 ًیایش دختراًِ ٌّرستاى 2 دٍلتی

 48 ًیورخ دختراًِ ٌّرستاى 3 غیردٍلتی

 49 ًیورٍز)ًاشٌَایاى دختراًِ ٌّرستاى 2 دٍلتی

 51 ّاجر دختراًِ ٌّرستاى 2 دٍلتی

 51 ّفدُ شْریَر دختراًِ ٌّرستاى 6 دٍلتی

 52 ٌّر ّای تجسوی دختراى دختراًِ ٌّرستاى 12 غیردٍلتی
 

 رشتِ : طراحی ٍ دٍخت

 ردیف ًام هدرسِ جٌسیت هقطغ هٌطقِ ًَع

 1 آل یاسیي دختراًِ ٌّرستاى 12 دٍلتی

 2 اسَُ دختراًِ ٌّرستاى 8 دٍلتی

)ًاشٌَایاى2باغچِ باى  دختراًِ ٌّرستاى 4 دٍلتی ) 3 

اًقالب اسالهیپاسداراى  دختراًِ ٌّرستاى 19 دٍلتی  4 

 5 حافظ دختراًِ ٌّرستاى 4 دٍلتی

 دختراًِ ٌّرستاى 6 دٍلتی
حضرت فاطوِ 

 (زّرا)س()باغچِ باى
6 

 7 شْادت دختراًِ ٌّرستاى 6 دٍلتی

 8 شْید صدٍقی دختراًِ ٌّرستاى 6 بسرگسال

 9 شْید هدرس دختراًِ ٌّرستاى 5 دٍلتی

 11 ػرٍُ الَثقی دختراًِ ٌّرستاى 11 دٍلتی



 

 

 11 فلق دختراًِ ٌّرستاى 9 دٍلتی

 12 کَثر دختراًِ ٌّرستاى 15 دٍلتی
 

 

 رشتِ : ًقشِ کشی هؼواری

 ردیف ًام هدرسِ جٌسیت هقطغ هٌطقِ ًَع

 1 آزادگاى دختراًِ ٌّرستاى 1 دٍلتی

 2 آفریٌش دختراًِ ٌّرستاى 8 دٍلتی

 3 آل یاسیي دختراًِ ٌّرستاى 12 دٍلتی

 4 آئیي زًدگی دختراًِ ٌّرستاى 2 غیردٍلتی

 5 اسرا ًَیي دختراًِ ٌّرستاى 2 غیردٍلتی

 6 اکباتاى دختراًِ ٌّرستاى 5 دٍلتی

 7 اهام حسي هجتبی)ع دختراًِ ٌّرستاى 1 دٍلتی

 8 اًفرهاتیک هائدُ دختراًِ ٌّرستاى 2 غیردٍلتی

 9 اًفرهاتیک ٌّرجَ دختراًِ ٌّرستاى 2 غیردٍلتی

 11 بتَل قا هحودی دختراًِ ٌّرستاى 15 ًوًَِ دٍلتی

 11 بشارت دختراًِ ٌّرستاى 6 غیردٍلتی

 12 بؼثت دختراًِ ٌّرستاى 14 دٍلتی

 13 بْار دختراًِ ٌّرستاى 8 غیردٍلتی

 14 پاسداراى اًقالب اسالهی دختراًِ ٌّرستاى 19 دٍلتی

 15 پلی تکٌیک ٌّر دختراًِ ٌّرستاى 5 غیردٍلتی

 16 حافظ دختراًِ ٌّرستاى 3 دٍلتی

(حضرت هرین)س()اقلیت دختراًِ ٌّرستاى 9 دٍلتی  17 

 18 حضرت هؼصَهِ)س دختراًِ ٌّرستاى 8 دٍلتی

 19 خدیجِ جْاى دختراًِ ٌّرستاى 4 دٍلتی

 21 راُ فاطوِ دختراًِ ٌّرستاى 12 غیردٍلتی

 21 رفاُ دختراًِ ٌّرستاى 4 غیردٍلتی

 22 رٍشٌگر دختراًِ ٌّرستاى 16 غیردٍلتی

 23 زیٌبیِ دختراًِ ٌّرستاى 3 ًوًَِ دٍلتی

 24 سَرُ ًیکَ دختراًِ ٌّرستاى 2 غیردٍلتی

 25 سیوای داًش دختراًِ ٌّرستاى 6 غیردٍلتی

 26 شفق دختراًِ ٌّرستاى 5 غیردٍلتی

 27 شوین یاس دختراًِ ٌّرستاى 4 غیردٍلتی

 28 شْید آٍیٌی دختراًِ ٌّرستاى 4 دٍلتی

 29 شْید آٍیٌی دختراًِ ٌّرستاى 6 بسرگسال

 31 شْید صدٍقی دختراًِ ٌّرستاى 3 بسرگسال

 31 شْید هدرس دختراًِ ٌّرستاى 5 دٍلتی

 32 شْید هطْری دختراًِ ٌّرستاى 7 دٍلتی

 33 ػرٍُ الَثقی دختراًِ ٌّرستاى 11 دٍلتی

 34 ػالهِ جؼفری دختراًِ ٌّرستاى 5 ًوًَِ دٍلتی

 35 فدک دختراًِ ٌّرستاى 17 دٍلتی

 36 فیرٍزکَّی دختراًِ ٌّرستاى 11 دٍلتی

 37 کوال الولک دختراًِ ٌّرستاى 5 غیردٍلتی

 38 کوال داًش دختراًِ ٌّرستاى 4 غیردٍلتی

 39 کَثر الٌبی دختراًِ ٌّرستاى 11 غیردٍلتی



 

 

 41 کَثرًَر دختراًِ ٌّرستاى 2 غیردٍلتی

 41 گرافیک ًَر دختراًِ ٌّرستاى 3 غیردٍلتی

 42 گل اللِ دختراًِ ٌّرستاى 3 دٍلتی

 43 گلستاى کبیر دختراًِ ٌّرستاى 1 غیردٍلتی

 44 هشکَُ دختراًِ ٌّرستاى 9 غیردٍلتی

 45 هؼصَهیِ دختراًِ ٌّرستاى 13 دٍلتی

 46 هَلَی دختراًِ ٌّرستاى 11 دٍلتی

 47 ًفیسِ دختراًِ ٌّرستاى 5 غیردٍلتی

 48 ًیایش دختراًِ ٌّرستاى 2 دٍلتی

 49 ًیورخ دختراًِ ٌّرستاى 3 غیردٍلتی

 51 ّاجر دختراًِ ٌّرستاى 2 دٍلتی

 51 ّفدُ شْریَر دختراًِ ٌّرستاى 6 دٍلتی
 

صٌایغ دستیرشتِ :   

 ردیف ًام هدرسِ جٌسیت هقطغ هٌطقِ ًَع

 1 اکباتاى دختراًِ ٌّرستاى 5 دٍلتی

 2 (اهام حسي هجتبی)ع دختراًِ ٌّرستاى 1 دٍلتی

 3 شْید آٍیٌی دختراًِ ٌّرستاى 4 بسرگسال

 4 شْید آٍیٌی دختراًِ ٌّرستاى 4 دٍلتی

 5 شْید صدٍقی دختراًِ ٌّرستاى 6 بسرگسال

 6 گرافیک ًَر دختراًِ ٌّرستاى 3 غیردٍلتی
 

 رشتِ : ًقاشی

 ردیف ًام هدرسِ جٌسیت هقطغ هٌطقِ ًَع

 1 آزادگاى دختراًِ ٌّرستاى 1 دٍلتی

 2 اًفرهاتیک هائدُ دختراًِ ٌّرستاى 2 غیردٍلتی

 3 اًفرهاتیک ٌّرجَ دختراًِ ٌّرستاى 2 غیردٍلتی

 4 شْید آٍیٌی دختراًِ ٌّرستاى 4 دٍلتی

 5 شْید آٍیٌی دختراًِ ٌّرستاى 4 بسرگسال

 6 شْید صدٍقی دختراًِ ٌّرستاى 6 بسرگسال

 7 شْید هدرس دختراًِ ٌّرستاى 5 دٍلتی

 8 ػرٍُ الَثقی دختراًِ ٌّرستاى 11 دٍلتی

 9 فدک دختراًِ ٌّرستاى 17 دٍلتی

 11 هَلَی دختراًِ ٌّرستاى 11 دٍلتی

 11 ًیایش دختراًِ ٌّرستاى 2 دٍلتی

 12 ٌّر ّای تجسوی دختراى دختراًِ ٌّرستاى 12 غیردٍلتی
 

 رشتِ : ًوایش

 ردیف ًام هدرسِ جٌسیت هقطغ هٌطقِ ًَع

 1 سَرُ دختراًِ ٌّرستاى 6 غیردٍلتی

 2 شْید صدٍقی دختراًِ ٌّرستاى 6 بسرگسال

 

 

 



 

 

 رشتِ : سیٌوا

 ردیف ًام هدرسِ جٌسیت هقطغ هٌطقِ ًَع

2سَرُ  دختراًِ ٌّرستاى 3 غیردٍلتی  1 

 2 شْید صدٍقی دختراًِ ٌّرستاى 6 بسرگسال

 

 رشتِ : هَسیقی

 ردیف ًام هدرسِ جٌسیت هقطغ هٌطقِ ًَع

صدٍقیشْید  دختراًِ ٌّرستاى 6 بسرگسال  1 

 2 هَسیقی دختراى دختراًِ ٌّرستاى 11 غیردٍلتی
 

 رشتِ : حسابداری بازرگاًی

 ردیف ًام هدرسِ جٌسیت هقطغ هٌطقِ ًَع

 1 آفریٌش دختراًِ ٌّرستاى 8 دٍلتی

 2 ارشاد دختراًِ ٌّرستاى 4 دٍلتی

 3 اسرا ًَیي دختراًِ ٌّرستاى 2 غیردٍلتی

 4 اسَُ دختراًِ ٌّرستاى 8 دٍلتی

 5 اکباتاى دختراًِ ٌّرستاى 5 دٍلتی

 6 اًفرهاتیک هائدُ دختراًِ ٌّرستاى 2 غیردٍلتی

 7 اًفرهاتیک ٌّرجَ دختراًِ ٌّرستاى 2 غیردٍلتی

 8 بتَل قا هحودی دختراًِ ٌّرستاى 15 ًوًَِ دٍلتی

 9 بؼثت دختراًِ ٌّرستاى 14 دٍلتی

 11 بْار دختراًِ ٌّرستاى 8 غیردٍلتی

 11 پاپلی خلؼتبری دختراًِ ٌّرستاى 5 دٍلتی

 12 پاسداراى اًقالب اسالهی دختراًِ ٌّرستاى 19 دٍلتی

 13 پرٍیي اػتصاهی دختراًِ ٌّرستاى 17 دٍلتی

 14 پلی تکٌیک ٌّر دختراًِ ٌّرستاى 5 غیردٍلتی

 15 حافظ دختراًِ ٌّرستاى 4 دٍلتی

 16 (حضرت هؼصَهِ)س دختراًِ ٌّرستاى 9 دٍلتی

 17 راُ فاطوِ دختراًِ ٌّرستاى 4 غیردٍلتی

 18 رٍشٌگر دختراًِ ٌّرستاى 4 غیردٍلتی

 19 زیٌبیِ دختراًِ ٌّرستاى 16 ًوًَِ دٍلتی

 21 سلواى فارسی دختراًِ ٌّرستاى 13 دٍلتی

 21 سیوای داًش دختراًِ ٌّرستاى 2 غیردٍلتی

 22 شفق دختراًِ ٌّرستاى 6 غیردٍلتی

 23 شوین یاس دختراًِ ٌّرستاى 5 غیردٍلتی

 24 شْادت دختراًِ ٌّرستاى 6 دٍلتی

 25 شْید رحواًی دختراًِ ٌّرستاى 1 دٍلتی

 26 شْید صدر دختراًِ ٌّرستاى 11 دٍلتی

 27 شْید صدٍقی دختراًِ ٌّرستاى 6 بسرگسال

 28 شْید هطْری دختراًِ ٌّرستاى 7 دٍلتی

 29 (طَهاسیاى)اقلیت دختراًِ ٌّرستاى 8 دٍلتی

 31 ػالهِ جؼفری دختراًِ ٌّرستاى 5 ًوًَِ دٍلتی

 31 فرزاًگاى دختراًِ ٌّرستاى 11 دٍلتی



 

 

 32 فلق دختراًِ ٌّرستاى 9 دٍلتی

 33 فٌی دختراى دختراًِ ٌّرستاى 12 دٍلتی

 34 فیرٍزکَّی دختراًِ ٌّرستاى 11 دٍلتی

 35 کوال الولک دختراًِ ٌّرستاى 5 غیردٍلتی

 36 کوال داًش دختراًِ ٌّرستاى 4 غیردٍلتی

 37 کَثر دختراًِ ٌّرستاى 15 دٍلتی

 38 کَثر الٌبی دختراًِ ٌّرستاى 11 غیردٍلتی

 39 کَثرًَر دختراًِ ٌّرستاى 2 غیردٍلتی

 41 گل یاس دختراًِ ٌّرستاى 15 دٍلتی

 41 هشکَُ دختراًِ ٌّرستاى 9 غیردٍلتی

 42 ًادرُ حق شٌاس دختراًِ ٌّرستاى 1 دٍلتی

 43 ًرجس دختراًِ ٌّرستاى 5 دٍلتی

 44 ًفیسِ دختراًِ ٌّرستاى 5 غیردٍلتی

 45 ًَآٍراى دختراًِ ٌّرستاى 2 غیردٍلتی

 46 ًیورخ دختراًِ ٌّرستاى 3 غیردٍلتی

 47 ّاجر دختراًِ ٌّرستاى 2 دٍلتی
 

 رشتِ : کاهپیَتر

 ردیف ًام هدرسِ جٌسیت هقطغ هٌطقِ ًَع

 1 آفریٌش دختراًِ ٌّرستاى 8 دٍلتی

 2 ارشاد دختراًِ ٌّرستاى 4 دٍلتی

 3 اسرا ًَیي دختراًِ ٌّرستاى 2 غیردٍلتی

 4 اًفرهاتیک هائدُ دختراًِ ٌّرستاى 2 غیردٍلتی

 5 اًفرهاتیک ٌّرجَ دختراًِ ٌّرستاى 2 غیردٍلتی

 6 بتَل قا هحودی دختراًِ ٌّرستاى 15 ًوًَِ دٍلتی

 7 بؼثت دختراًِ ٌّرستاى 14 دٍلتی

 8 بْار دختراًِ ٌّرستاى 8 غیردٍلتی

 9 پاپلی خلؼتبری دختراًِ ٌّرستاى 5 دٍلتی

 11 پاسداراى اًقالب اسالهی دختراًِ ٌّرستاى 19 دٍلتی

 11 پرٍیي اػتصاهی دختراًِ ٌّرستاى 17 دٍلتی

 12 پلی تکٌیک ٌّر دختراًِ ٌّرستاى 5 غیردٍلتی

 13 حافظ دختراًِ ٌّرستاى 4 دٍلتی

 دختراًِ ٌّرستاى 6 دٍلتی
حضرت فاطوِ 

(زّرا)س()باغچِ باى  
14 

 15 حضرت هؼصَهِ)س دختراًِ ٌّرستاى 9 دٍلتی

 16 خدیجِ جْاى دختراًِ ٌّرستاى 8 دٍلتی

 17 راُ فاطوِ دختراًِ ٌّرستاى 4 غیردٍلتی

 18 رٍشٌگر دختراًِ ٌّرستاى 4 غیردٍلتی

 19 زیٌبیِ دختراًِ ٌّرستاى 16 ًوًَِ دٍلتی

 21 سلواى فارسی دختراًِ ٌّرستاى 13 دٍلتی

 21 سَرُ ًیکَ دختراًِ ٌّرستاى 3 غیردٍلتی

 22 سیوای داًش دختراًِ ٌّرستاى 2 غیردٍلتی

 23 شفق دختراًِ ٌّرستاى 6 غیردٍلتی

 24 شوین یاس دختراًِ ٌّرستاى 5 غیردٍلتی

رحواًیشْید  دختراًِ ٌّرستاى 1 دٍلتی  25 



 

 

 26 شْید صدر دختراًِ ٌّرستاى 11 دٍلتی

 27 شْید صدٍقی دختراًِ ٌّرستاى 6 دٍلتی

 28 شْید صدٍقی دختراًِ ٌّرستاى 6 بسرگسال

 29 شْید هطْری دختراًِ ٌّرستاى 7 دٍلتی

 31 ػالهِ جؼفری دختراًِ ٌّرستاى 5 ًوًَِ دٍلتی

 31 فرزاًگاى دختراًِ ٌّرستاى 11 دٍلتی

 32 فلق دختراًِ ٌّرستاى 9 دٍلتی

 33 فٌی دختراى دختراًِ ٌّرستاى 12 دٍلتی

 34 فیرٍزکَّی دختراًِ ٌّرستاى 11 دٍلتی

 35 کوال الولک دختراًِ ٌّرستاى 5 غیردٍلتی

 36 کوال داًش دختراًِ ٌّرستاى 4 غیردٍلتی

 37 کَثر دختراًِ ٌّرستاى 15 دٍلتی

 38 کَثر الٌبی دختراًِ ٌّرستاى 11 غیردٍلتی

 39 کَثرًَر دختراًِ ٌّرستاى 2 غیردٍلتی

 41 گل یاس دختراًِ ٌّرستاى 15 دٍلتی

 41 هشکَُ دختراًِ ٌّرستاى 9 غیردٍلتی

 42 ًرجس دختراًِ ٌّرستاى 5 دٍلتی

 43 ًفیسِ دختراًِ ٌّرستاى 5 غیردٍلتی

 44 ًَآٍراى دختراًِ ٌّرستاى 2 غیردٍلتی

 45 ًیورخ دختراًِ ٌّرستاى 3 غیردٍلتی

 46 ّاجر دختراًِ ٌّرستاى 2 دٍلتی
 

کَدکیاریرشتِ :   

 ردیف ًام هدرسِ جٌسیت هقطغ هٌطقِ ًَع

 1 اسَُ دختراًِ ٌّرستاى 8 دٍلتی

 2 شْید رحواًی دختراًِ ٌّرستاى 1 دٍلتی

 3 شْید صدر دختراًِ ٌّرستاى 11 دٍلتی

 4 شْید صدٍقی دختراًِ ٌّرستاى 6 بسرگسال

 5 ػرٍُ الَثقی دختراًِ ٌّرستاى 11 دٍلتی

 6 کَثر دختراًِ ٌّرستاى 15 دٍلتی
 

 رشتِ : تربیت بدًی

 ردیف ًام هدرسِ جٌسیت هقطغ هٌطقِ ًَع

 1 پاپلی خلؼتبری دختراًِ ٌّرستاى 5 دٍلتی

 2 شْید صدٍقی دختراًِ ٌّرستاى 6 بسرگسال

 3 کویل دختراًِ ٌّرستاى 7 دٍلتی
 

اًیویشي رشتِ :  

 ردیف ًام هدرسِ جٌسیت هقطغ هٌطقِ ًَع

 1 آزادگاى دختراًِ ٌّرستاى 1 دٍلتی

 2 سَرُ دختراًِ ٌّرستاى 6 غیردٍلتی

 3 شْید صدٍقی دختراًِ ٌّرستاى 6 دٍلتی

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


