مشخصات مدارس ابتدایی پسرانه سال تحصیلی 1398- 99
ردیف

نام آموزشگاه

نام و نام خانوادگی مدیر تلفن آموزشگاه

آدرس آموزشگاه

1

ادب

سعید صباغیان

0

مهریز -مزرعه شریف

2

امام جعفرصادق (ع)

شمسی زارعیان فر

32556394

مهریز-سریزد

3

امام حسن مجتبی(ع)

سعید زارع خورمیزی

32523103

خیابان خرمشهر  -کوچه ی فرعی

4

امام حسین (ع)

علی دینوی

32555727

بهادران-دبستان امام حسین (ع)

5

امام خمینی(ره)

مهدی دهقانیزاده

32522403

مهریز-شهرک شهید رجایی  -خیابان حافظ

6

امت امام

عبدالکریم زارع

32559411

مهریز-تنگ چنار-علی آباد چهل گزی-روستای کردآباد

7

آیت اهلل خامنه ای

علی اصغرخراسانی

32552103

مهریز گردکوه  -خ امام رضا فرعی اول از سمت راست

8

پانزده خرداد

حمیدرضا زارع

32545015

مهریز -مدوار  -دبستان پانزده خرداد

9

توحید سرو

حسین زارعزاده

32551667

مهریز -روستای ارنان -روبروی مسجد حضرت ابوالفضل

10

حجه االسالم هاشمی رفسنجانی

خدیجه مهدی پور

32540424

مهریز -میانکوه طزنج

11

دبستان پسرانه سیدالشهداء(ع)

سیدرضا حسینی

32536830
32528030

مهریز-بغدادآباد-بلوارتعاون-خیابان فارابی

12

رازی

شهناز ساالری

32546005

مهریز-خورمیز سفلی-جنب پایگاه

13

سبحان

احمد دهقانیزاده

32559338

مهریز-علی آباد چهل گزی-دبستان سبحان

14

سماء

علی اکبر زارع بیدکی

32512004

مهریز -خیابان شهید محسن زاده -روبروی دانشگاه پیام نور

15

شاهد دانش

علی محمد کربالیی

32535482

مهریز-خیابان سید مصطفی خمینی ،کوچه مشکات

16

شاهد دوره دوم

علی محمد کربالیی

32522047
32523024

مهریز خیابان جمهوری اسالمی

17

شهداء مکه

محمد حسن کمالی

32525350

مهریز-شهرک ولی عصر-جنب فروشگاه اصناف

18

شهید چمران

حسن دهقان عصمت آباد

32546040

مهریز  -روستای خورمیز علیا

19

جواد پرکار(شهید حاضری)

رضا مال محمد علیان

32520813

مهریز-استهریج -خیابان جمهوری اسالمی

20

حضرت ابوالفضل(ع)

سید محسن حسینی

32529580

مهریز بلوار امام خمینی(ره) بلوار شهدای کارگر جنب هنرستان شهید بهشتی

21

شهید صدوقی

فاطمه نصیری

32533013

مهریز  -حسین آباد

22

شهیدبنافتی زاده

سجاد محمدنیا

32541388

مهریز -میانکوه بنادک سادات

23

شهیدسیدحسن دهقان

حمیدرضا ابویی

32544844

مهریز -میانکوه منشاد

24

شهیدسیدیوسف طباطبالیی

محمدرضا زارع میرک آباد

32546822

مهریز -میرک آباد

25

شهیدمحالتی

حسین دهقان

32546002

مهریز خورمیز سفلی شهرک شهید بهشتی کوچه شهید علی اکبردهقان

26

شهیدمرادعلی منصوری

محمدرضا دهقان

32558241

دهستان بهادران کریم اباد کوچه شهید اصغر محمدی پور

27

شیخ طوسی

حسین زارعزاده

32539481

مهریز بلوار طالقانی روبرو ورزشگاه محصل

28

فداییان اسالم

مهدی امینی

32555724

مهریز -بهادران -علی آباد

29

قرآنی آزادگان

محمدرضا خراسانی

32522401

مهریز  -بلوار شهید بهشتی  -جنب بانک کشاورزی

30

مفتح

حسین خادم زاده

32555728

مهریز.بهادران-مهدی آباد

31

مالحسینی

مصطفی محسن زاده

32522128

مهریز -شهرک امام  -کوچه اندیشه 4

32

نصر

سید غالمرضا حیدری

32557100

مهریز-تنگ چنار  -روستای عباس آباد

33

وحشی بافقی

مهدی زارع بیدکی

32551420

مهریز -ارنان -روبروی مسجد

مشخصات مدارس ابتدایی دخترانه سال تحصیلی 98- 99
ردیف

نام آموزشگاه

نام و نام خانوادگی مدیر تلفن آموزشگاه

آدرس آموزشگاه

1

اخوان طباطبایی

بی بی سکینه طبایی فرد

32530960

مهریز خیابان شهید بهشتی کوچه شهید تقوی

2

ام لیلی

فاطمه زارع بیدکی

32512047

مهریز -شهرک ولی عصر-بوستان هفتم

3

انفاق

رضا زارعزاده مهریزی

32524900

مهریز بلوار تعاون روبروی پمپ بنزین باباکرم

4

انقالب اسالمی

اعظم رجبی

32552102

مهریز گرده کوه روبرو گلزار شهدا

5

آمنه

رقیه میرزایی

32557391

مهریز  -روستای تنگ چنار -عباس آباد

6

پروین اعتصامی

زینت مالمحمد علیان

32525802

مهریز -شهرک شهید رجایی -کوچه اندیشه

7

جمهوری اسالمی

شهنازفروزان نیا

32522390

مهریز -منگاباد-خیابان پیروزی

8

حاج حسن زارع

زهره حیدری

32531617

مهریز -مزویر آباد -خ مطهری  -ک  17شهریور

9

حجاب

رضوان جعفریان

32545200

مهریز -مدوار -کوچه حجاب

10

حجتیه

زهراسلیمی

32546042

مهریز -خورمیز علیا -کوچه امام سجاد (ع)

11

یاوران مهدی (عج)(دبستان یس)

بدرالسادات میروکیلی

32523104

مهریز-خ جمهوری اسالمی -میدان شهدا  -کوچه شهید حمیدرضا ابویی

12

رقیه(س)

افسانه عرب زاده

مهریز-تنگ چنار-مزرعه نو-کوچه انقالب

13

شهید حسین زارعزاده

بتول فالحتی

32536426

مهریز -میدان امام رضا(ع) -شهرک امام رضا(ع)-خیابان حضرت معصومه(س)

14

شهید رجایی

عزت مالحسینی

32555729

مهریز-بهادران

15

شهید شکرا...زارعین

فاطمه بیدکی

32533320

مزویر اباد میدان معلم خیابان شهید فهمیده

16

عصمتیه

فاطمه بلیانی

32546003

مهریز-عصمت آباد -جنب پایگاه امیر المومنین

17

عالمه طباطبایی

نیره زارع بیدکی

32558399

مهریز-بهادران-کریم آباد-کوچه سازمانی

18

شاهد اندیشه (دور اول)

فاطمه آزادمنش

32523350

مهریز -خیابان شهید مطهری -میدان فاطمیه

19

شاهد علی ابن ابیطالب(دور دوم)

صدیقه جعفری

32523486

مهریز-بغداد آباد -خ شهید منتظری-حسینه هدایت روبروی مسجد آل احمد

20

کریم اهل بیت (ع)

فاطمه خواجه مهریزی

32523106

مهریز-بغداد آباد -خ شهید منتظری-حسینه هدایت جنب مسجد آل احمد

21

مجتمع حضرت سیدالشهداء(ع)

طیبه پور رحیمیان

32536990
32536030

بلوارشهیدزارع زاده خیابان فارابی کوچه فاطمیه

22

مهدیه

مهدیه مالمحمعلیان

32555720

مهریز.بهادران  -مهدی آباد

23

سماء

رویا موحد

32530001

مهریز  -روبروی کمیته امداد

24

نرجس

صدیقه بنی فاطمه

32537604

مهریز-بغدادآباد -جنب مسجد زینبیه

مشخصات مدارس متوسطه دور اول پسرانه سال تحصیلی 98- 99
ردیف

نام آموزشگاه

نام و نام خانوادگی مدیر تلفن آموزشگاه

آدرس آموزشگاه

1

امام هادی(ع)

محمدرضا ابویی

32522398

مهریز _ انتهای خیابان جمهوری اسالمی

2

ثاراهلل

علی محمد زارع بیدکی

32527603

مهریز-شهرک امام-کوچه اندیشه4

3

حسین ابن علی

یاسر درویش علی

32539604

مهریز -بلوار تعاون  -خیابان معلم

4

دکتراحمد زارع زاده

بمانعلی شفیعی

32523485

مهریز-بلوار شهید کعبه-کوچه مسجد دباغ ها

5

سیزده آبان

عباس کوه کن

32557400

مهریز-تنگ چنار-روبروی پمپ بنزین

6

شهید صدوقی

احمد ابویی

32522393

مهریز  -بلوار امام خمینی (ره)  -جنب کالنتری

7

شهید علی زارع

مهدی زارع بیدکی

32533489

مهریز-مزویرآباد-روبروپارک کوثر-

8

شهید ناصرزارع

علیرضا زارع

32546041

مهریز-خورمیزعلیا -جنب جاده رحیم آباد

9

صدرا

احمد زارعزاده

32529225
32522592

مهریز-بلوار شهید زارعزاده  -جنب میدان مهدیه

10

علیرضا بیک

جواد دهقانیزاده

32546078

مهریز -خورمیزسفلی بیک آباد

11

مجتمع حضرت سیدالشهداء (ع)

محمدرضا زارع زاده

32536906

بلوار تعاون  -خیابان فاطمیه

12

محمدرضا زمانی

حسن جعفرپور

32555363

بهادران -کریم آباد دبیرستان زمانی

13

مهندس فاتح

اکبر دهقان

32556255

مهریز-سریزد-کوچه جنب خانه بهداشت

مشخصات مدارس متوسطه دور اول دخترانه سال تحصیلی 98- 99
ردیف

نام آموزشگاه

نام و نام خانوادگی مدیر تلفن آموزشگاه

آدرس آموزشگاه

1

امام رضا(ع)

زهرا صالحی

32555353

مهریز -بهادران -چهار راه ولیعصر -خیابان اصلی

2

آسیه

فاطمه دهقان

32546182

مهریز-خورمیزعلیا-جنب مسجدحضرت ابوالفضل(ع)

3

جواد پرکار

اکرم ابویی مهریزی

32525390
32539392

مهریز-خ جمهوری اسالمی

4

حاج صادقی نژاد

بی بی هاجر فروزان نیا

32556300

مهریز -سریزد-روبروی پارک

5

زکیه

مرضیه جعفرپور

32546043

مهریز خورمیز سفلی شهرک شهید بهشتی روبروی درمانگاه شهید پاکنژاد

6

شهید صلواتی

زینت رضازاده

32539480

مهریز -بغداداباد -خ دهم فروردین -روبرو پردیس شکیب

7

شهید حاجی قاسمی

جمیله دره زرشکی

32530567

مهریز -مولود اباد -کوچه شهیداکبری8

8

عفاف

معصومه السادات میروکیلی

32525640

مهریز-شهرک شهید رجایی-خیابان حافظ

9

علوم ومعارف اسالمی صدرا

مهدیه رضازاده

32537752
32537753

مهریز -بغداداباد -خ دهم فروردین -روبرو پردیس شکیب

10

فاطمه الزهرا

صدیقه زارع بیدکی

32538107

مهریز -شهرک موحدین -کوچه شکوفه 4

11

فاطمیه

رویا زارع بیدکی

32534916

مهریز-چهار دانشگاه -خیابان مدنی

12

مطهره

سیده مهیندخت میروکیلی

32524808
32523133

خیابان جمهوری اسالمی-کوچه موزه مردم شناسی

13

خجسته شرکا

فرنگیز فالح

32552103

مهریز-گردکوه  -روبروی گلزار شهدا

14

مریم زارعزاده(نفیسه )

زهرا دهقانیزاده

32512080

مهریز-شرک ولیعصر-بوستان8

15

سیدالشهداء(ع)

آسیه السادات حسینی
منش

بلوار شهید زارعزاده خیابان فارابی

مشخصات مدارس متوسطه دور دوم پسرانه سال تحصیلی 98- 99
ردیف

نام آموزشگاه

نام و نام خانوادگی مدیر تلفن آموزشگاه

آدرس آموزشگاه

1

امام محمد باقر

عباس زارع بیدکی

32521670

مهریز  -خ یادگار امام  -چهار راه دانشگاه

2

توحید

محمدعلی سلمانی

32546000

مهریز -میرک آباد

3

حضرت سیدالشهداء (ع)

محمد جابر زارع زاده

32536450

مهریز-بلوارتعاون  -خیابان فارابی

4

دبیرستان پیامبر اعظم

محمد علی زارع بیدکی

32529060
32522394

مهریز -بلوارهفتم تیر -روبروی شهدای گمنام

5

شهید خراسانی

سید اصغر حسینی مهر

32555363

مهریز  -بهادران -کریم آباد -دبیرستان شهید خراسانی

6

صدرا

احمدقریشی

32530850

مهریز  -شهرک شهید صلواتی -کوچه غدیر 4

7

مجتمع ایثارگران کربال

احمد ابویی

32531020

8

نمونه آیت اهلل کاشانی

رضا زارع بیدکی

9

هنرستان شهید بهشتی

محمد بیک

10

هنرستان کار دانش شهید نیافر

سید رضا حیدری

مهریز-خیابان جمهوری-سه راهی حسین آباد

32526000
32522392
32528003

مهریز -بلوار امام خمینی جنب آتش نشانی

32522391
35524740
32523049
32529933

مهریز بلوارامام خمینی (ره) بلوارشهدای کارگر
مهریز -خیابان انقالب

مشخصات مدارس متوسطه دور دوم دخترانه سال تحصیلی 98- 99
ردیف

نام آموزشگاه

نام و نام خانوادگی مدیر تلفن آموزشگاه

آدرس آموزشگاه

1

ام البنین

فاطمه دهقان

32523008

مهریز-استهریج خیابان جمهوری اسالمی -کوچه پروین اعتصامی

2

محبوبی(بنت الهدی صدر)

مریم فتاحی

32529947-8

مهریز -شهرک شهید رجایی کوچه هشتم نبش کوچه

3

چهرآذر

فاطمه زارع بیدکی

4

حاج حسینعلی محمودی

رویا حجتی

5

رحمت پور

6

شکیب

زینت دریایی

ربابه السادات
میرابوالقاسمی

32546900
32546200

مهریز -خورمیز-بلوار شهدا

32523046

مهریز-بلوار هفتم تیر -محله مولود اباد

32555634

بهادران -دبیرستان رحمت پور

32539500
32537097

مهریز.خ دهم فروردین.کوی حزب اهلل

7

صدرا

زهرا مهدیان

32531808-9

مهریز خیابان شهید مطهری  ،روبروی اداره پست

8

عفت

فاطمه خاکزار

32531580

مهریز.خ دهم فروردین.کوی حزب اهلل

9

فاطمیه

بی بی صدیقه طباطبایی

10

کاردانش الزهرا

مرضیه نصیری

32525840
32528899
32528656
32522046

مهریز  -خ شهید مطهری  -کوچه جنب زینبه
مهریز بلوار تعاون

