لیست تلفن دبیرستان های متوسطه دوره دوم (پسرانه) كاشان در سال تحصیلی 1397-98
واحد آموزشی

ردیف

1

اهبم خبهٌِای (هسظلِ)

آدرس مدرسه

نوع

نام و نام خانوادگی مدیر

تلفن واحد آموزشی

ًوًَِ دٍلتی

هیساى قاضی اسسالِ  -پطت تاًل ذَى

هجتثی هعیٌی هٌص

55319844-55319845

جَضقبى قبلی

جَضقاى قالی  -خ ضْیس تاٌّر

علیعثاس اسواعیلی

55662320

ّیئت اهٌبیی

هیساى پاًسزُ ذرزاز  -جٌة هیساى

هْسی مسذسازازُ

55445520

ذیاتاى هالفتح الِ  -هفسر ّطتن (سرفرُ)

هجیس ایراًیاى

رٍستای علَی  -جٌة اتَتاى

هحوسعلی تقی زازُ

ذیاتاى طالقاًی  -جٌة زاًطنسُ آیت الِ یثرتی

هجتثی زضتثاًی

55440100-55466151

 7ضْدای برزك

برزك

ضْر ترزك  -هحلِ هصلی  -جٌة گلسار ضْسا

هجتثی صازقی

55673297

 8ضْدای صٌبیع راًٍد

راًٍد

راًٍس  -تلَار اتَالرضا  -تِ طرف پلیس راُ

هاضاء ا ...ضناری

55512090-55515600

 9ضْدای هطکبت

هطکبت/ضویوِ

هطنات  -خ ضْرزاری  -جٌة زیارت

هْرزاز اذثاری

 10ضْید بْطتی

سوپبد

ذیاتاى ضْیس زیارتی

سیساسواعیل شامری

55541550-55571050-60

 11هحتطوی

ّیئت اهٌبیی

ذیاتاى تاتاافضل -هقاتل سازهاى آب

علیرضا ًاجی آتازی

55444010-55455411

 12هحوَدیِ

ّیئت اهٌبیی

خ رجایی  -خ ضریعتی  -ك ضریعت 8

عثاس رجائی

55469040- 55443080

هیساى زرب عطا  -اتتسای خ غیاث السیي جوطیس

هحوس ظفرهٌس

55239697-55231766

 2اهبم
3

خویٌی(رُ) -جَضقاى قالی

اهبم خویٌی(رُ) -ماضاى

 4تْراًچی
 5سبرُ بیگن

علَی

 6ضبّد (پسراًِ)

 13هال هحسي فیض کبضبًی

ّ 14بضن زادُ

اًتْای تلَار زاًص

55425096

حویسرضا زاٍزی

55246565-66
55633444-55633054

58370030

55414499-55414502

 15حبج عببس کرین

غیردٍلتی

تلَار صٌعت  -جٌة آپارتواى 128

ًاصر زازار

 16دکتر خیبط زادُ

غیردٍلتی

هیساى پلیس -رٍترٍی پوپ گاز -خ طثیعت

حسیي جْاًی

 17رٍیص

غیردٍلتی

چْار راُ اهام جَاز (ظ)زر هاًگاُ صازق پَر مَچِ ضْیس اتَالفضلی

هحسي مافی زازُ ماضی

 18عالهِ حلی

غیردٍلتی

ذیاتاى هالهحسي  -ك ضْیس چنثر

علی رسَل زازُ

55311010-11

 19غدیر

غیردٍلتی

خ فاضل ًراقی  -هقاتل مَی قاسن تل -ك سْایی

هحوَز اضرف پَر

55451124-5

ًَ 20رثبهي 2

غیردٍلتی

هیساى ضَرا -خ ضْیس ذاًسایی  -خ ضْیس اًسرزگَ

هٌصَر رّثری

55333999

ٌّ 21رستاى استاز توٌبیی

کبرداًص

هیساى اهام رضا(ع)  -مَچِ ضثٌن 19

سیسعلیرضا ضنرفرٍش

-55422011-8300

ٌّ 22رستاى اهبم حسیي (ع)

کبرداًص

تلَار راًٍس  -مَچِ مافِ ذٌساى

هحوسرضا ماظن زازُ

-55574480-89

ٌّ 23رستاى آیت ا ...یثربی

کبرداًص

ذیاتاى آیت الِ یثرتی  -مَچِ ضْیسرٍحی

علیرضا صسف

ٌّ 24رستاى آسَدگی

کبرداًص

خ طالقاًی -ك هحراب 16

ٌّ 25رستاى ضْیس بْطتی

ببزرگبًی

ضْرك اًقالب  -تلَار ذیاهی  -جٌة سالي ٍرزضی اهیرمثیر

احساى ضاتطی

ٌّ 26رستاى حاج حسي تفضلی

کبرداًص

زرب عطا -خ غیاث السیي جوطیس-جٌة طَق ضید رضاً-جَم3

علی رحیویاى تیسگلی

ٌّ 27رستاى هحود ًراقی

فٌی حرفِای

تلَار ضْیس ذاًسایی -جٌة ازارُ تْسیستی

هْسی ٍزٍاًی

ٌّ 28رستاى ًساجی علی ضْیدًراقی

فٌی /کبرداًص

ذیاتاى ضْیس تْطتی -مَچِ قسهگاُ

حویسرضا ذرم فر

55445655-55445666

ٌّ 29رستاى غیبث الدیي جوطید

فٌی حرفِای  /غ

ذیاتاى غیاث السیي جوطیس  -تعس از آتص ًطاًی

اتَالفضل رزاقی زارع

55246969-55239653

ٌّ 30رستبى ٌّر هحودیبى

فٌی ٍ حرفِ ای

ذیاتاى فاضل ًراقی  -حنوت 27

سیس حاهس عسیسی ماضی

55449212

ٌّ 31رستاى غیر زٍلتی پسراًِ سوب

فٌی ٍ حرفِ ای

تلَار قطة راًٍسی  -خ استازاى  -زاًطگاُ آزاز اسالهی

هحوسرضا صفاریاى

55621441

ٌّ 32رستاى غیر زٍلتی داًطَری

فٌی حرفِای  /غ

خ رجایی  -خ ضریعتی  -ك ضْیس رافضی

حویس رضا زاًطَری

55458700

 33ابَعلی سیٌب

آهَزش ا.ر دٍر

هیساى ضَرا -اتتسای ذاًسایی -اتتسایی فاضل ًراقی

هحسي ارج

55472343

 34پیبم

آهَزش ا.ر دٍر

ذیاتاى اهیرمثیر -مَچِ گلْا  -حاجی زازُ

علی صائوی

55333112

 35ضْیداى حسبهی

آهَزش ا.ر دٍر

خ علَی -جٌة ذاًِ تاریری طثاطثایی ّا -آیت الِ سعیسی

سیس حسیي حسیٌی ثاتت

55243050-55229290

 36اهبم حسیي (ع)

بسرگسبالى

ذیاتاى هالفتح الِ-هفسر ّطتن (سرفرُ) -تْراًچی

هحسي ًعیوی

55237170-55237171

 37اهیرالوَهٌیي (ع)

ایثبرگراى

هیساى زرب عطا -اتتسای خ غیاث السیي جوطیس -فیض

حسیي تسیعی

55246070

55410310-20
55429070-55420500-3
55246010

55220066-55220022
55463736
55549090-55544488
55232040
55338001-5

