
 

 

      

 

  

ساخت مدارس  گزارش پیشرفت پروژه 

 ایران من 

9139آذرماه   



 
 

 

 پیشرفت درصد  محل مدارس  تعداد مدرسه  نام استان ردیف 

 6 آذربایجان شرقی  1

 میانه کرداحمد -جلفا

 افتتاح و بهره برداری 

(1397)مرداد   

 نمنق -جلفا

 اروج -جلفا

 پهناور  -جلفا 

 نظرکندی  -جلفا 

 دلیقیز -کندوان  –میانه 

 20 خاتون آباد  -ترکمنچایی

 5 آذربایجان غربی   2

 آسمان بالغی  -افشار - مرکزی -تکاب

 افتتاح و بهره برداری 

( 1397تیرماه )  

 کبود  هتاش-افشار - مرکزی -تکاب

  چوپلو - ساروق -مرکزی -تکاب

  چراغتپه سفلی -تخت سلیمان -تکاب 

  ترمکچی - سارق  -تخت سلیمان -تکاب

 سراب نقل  یوستار -آبدانان 1 ایالم  3
 افتتاح و بهره برداری 

( 8139ماه آبان )  

 
4 

 4 بوشهر

 پهن چاه -تنگستان
 افتتاح و بهره برداری 

(1397ماه بهمن )  
 1پشت پر -دشتستان

 2پشت پر  -دشتستان

 100 چاه تلخ -تنگستان

 
5 

چهارمحال و  

 بختیاری 
5 

 تلو-کوهرنگ

 افتتاح و بهره برداری 

  (1395مهرماه )

 چاهگاه میالس  -لردگان

 نوترکی -اردل

 فارسون  -ارمند - مرکزی -لردگان

 کوهرنگ  -دره موال بازفت

 6 خراسان جنوبی  6

 بیرجند  -رهنیشک

 افتتاح و بهره برداری 

(1397)خردادماه    

 تجنود -زیرکوه

 خوشینه  -بیرجند

 کالته  -درمیان

 آویج  - قائن

 طبس مسینا  -درمیان 

 3 خراسان رضوی  7

 افتتاح و بهره برداری  ملک آباد  -رشتخوار

(1396)خرداد   سمیع اباد  -تربت جام 

 100 بزنجرد روستای



 

 
8 

 5 خراسان شمالی

 کهنه جلگه-مانه و سملقان
 افتتاح و بهره برداری 

 ( 1395 آبان ماه)

خندقلو -بجنورد  

 افتتاح و بهره برداری 

 (1398 ماه  )تیر

 سوخلی-مانه وسمالق

 حیدرآباد-رازوجرگالن

 دشت گرمه

 
9 

 8 خوزستان

 حفار شرقی -خرمشهر 

 بهره برداری افتتاح و 

 ( 1397و  1395، 1394)

 آلبوعفری جنوبی-سوسنگرد

 شادگان روستای پویه

 روستای آبراک ایذه 

 رامهرمز روستای صندلی کنعان

 حاجی چراغی -رامهرمز سلطان اباد

 100 یی عگله بخش الها 

 50 سراک 

 2 سمنان 10
 بهره برداری افتتاح و  میامی  -حسین آباد

 احمد آباد  - شاهرود ( 1396)آذرماه 

11 
سیستان 

 وبلوچستان
14 

 ایرانشهر  -شوشگیم راسک

 

 افتتاح و بهره برداری 

( 1396)مهرماه و اسفند   

 

 

 

 

 
 

 کنارک

 بادکوپ   -قصرقند

 گازگز   -قصرقند

 خاتم االنبیا سراوان 

 زهک نیکشهر 

 شیشگیدر -سرباز 

 سرگه الدیزیا  -میرجاوه

 رودگر   -میرجاوه

 سراوان  -جالق

 100 پتکان  -فنوج 

 100   کورشان -سراوان

59 سیدبارجدگال  -پالن  -چابهار  

 100 قادر اباد خواجه مسلک 



 

 2 قزوین  12
 افتتاح و بهره برداری  داغالن تاکستان -قزوین

 ( 1395)آذرماه 
 ابیک  زور گل-قزوین

 6 کردستان  13

 کانی چای 

 افتتاح و بهره برداری 

 ( 1394)مرداد ماه 

 عباس آباد 

 شیخ تقه 

  مهدی خان

 سرکهریز کامیاران -کردستان

 کردستان سریش آباد-آجی چای

 3 کرمان  14

 افتتاح و بهره برداری  حسین آباد –فهرج 

( 1398)بهمن  ملک آباد  –نرمانشیر  

 90 سبزه بلوچ آبگرم -جیرفت 

 10 کرمانشاه 15

 حاجی علیان 

 افتتاح و بهره برداری 

( 1397)آبان ماه   

 گوهرآباد -ماهیدشت  

 انارک  -سرفیروزآباد 

 زنگی چقا 

 تراب اباد  -اسالم اباد غرب 

 طهنه -سرفیروزآباد 

 اکبرریزه وند علی 

 افتتاح و بهره برداری 

(1398 ماه)شهریور  

 بلوان -سرپل ذهاب 

 زواله -گهواره 

 بیانی  بی    -سرپل ذهاب 

 3 گلستان 16

 ایشانلر  -گنبدکاووس 

 افتتاح و بهره برداری 

 (1398)اردیبهشت ماه 
 اق بند داشلی برون  -گنبدکاووس 

 کالله اجن بلوک -گنبدکاووس 

 5 گیالن  17

 علیه سرا - تالش -گیالن

 افتتاح و بهره برداری 

 (1397)شهریور ماه 

 لیسارا-تالش -گیالن

 تنگاب   -تالش -گیالن

 همت بیلیان- تالش -گیالن

 لوعاچل  -گیالن

 4 لرستان 18
 ازنا-لرستان

 افتتاح و بهره برداری 

(1393) 

  چهزال  – خرم آباد



 

 برداری افتتاح و بهره   رنگرزان -زاغه – خرم آباد

(1398 ماه  )مهر  
 تقی آباد  -زاغه – خرم آباد

 10 هرمزگان  19

 کهورستان بندرخمیر 

 افتتاح و بهره برداری 

(1397)اسفند ماه   

 جاسک دیول

 میناب-شاه منصوری

 میناب-پالور-تنبک

 تل سیاه 

 نیاسی -بندرپل

بهره برداری افتتاح و   

( 1398)اآذر ماه   

 حاجی آباد -چاه سبز

 قشم -بنگالی 

 بهاری میمند حاجی اباد 

 50 دو کل پهن روستای    

 مدارس سیل زده  *

 100 روستای شاوور-منطقه سیل زده شوش استان خوزستان

 استان لرستان

 45 منطقه سیل زده معموالن

 95 )انجمن دارو( منطقه سیل زده دورود 

 100 روستای سیل زده نورآباد)پروژه تعمیرات(  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


