
منطقهنام خانوادگینامکد پرسنلیکد ملیردیف

قیر و کارزیننوروزیشیرین1۲۳۷۱۱۵۶۸۵۱۲۳۰۰۰۹۶

جویمشفیعیمحمدنبی2۲۳۹۱۸۱۱۷۶۴۱۰۰۱۱۶۰۳

اشکنانجمالیسعید3515979569310016169

گراشاسمی جهرمیمنصوره4۲۴۷۰۸۶۶۰۸۱۱۰۰۴۱۵۳۹

ناحیه سهپوراسماعیلعذرا5۶۵۴۹۷۰۵۶۲۲۱۰۰۴۱۷۷۹

جهرمکاتبیمریم 6247084743510042555

سپیداننادری حقیقی اصفهانیپریسا7۲۵۴۹۷۶۴۷۰۶۱۰۰۴۳۱۹۴

جهرمارسالن پورزینب8۲۴۷۰۹۸۲۰۲۲۱۰۰۵۹۲۸۱

میمندعباس زادهمحمد تقی9۲۴۵۱۳۲۰۵۶۷۱۰۱۲۴۰۸۵

اوزحسینیعبدالرسول10۲۳۹۰۵۰۸۳۷۵۱۰۱۲۵۰۸۷

قیر و کارزینمحیطجالل الدین11۲۴۵۲۳۷۰۰۰۲۱۰۱۲۸۶۸۵

ناحیه دوالبرزی تادوانیعلی اصغر12۶۵۵۹۸۲۱۷۲۲۱۰۱۳۰۱۲۶

خرم بیدمسعودیفرهاد13241035162110131401

داراببستان سرامختار14۲۴۹۱۳۰۶۶۳۸۱۰۱۳۱۵۹۰

سروستانتوکلی شوریجهاحمد15۵۱۴۹۹۳۰۱۲۱۱۰۱۳۹۵۱۷

ناحیه چهارشرقی فردفاطمه16۲۳۰۰۸۶۹۵۱۹۱۰۳۳۹۸۴۴

ناحیه چهارموسویسیده جواهر17۵۴۶۹۸۴۷۱۸۷۱۰۳۳۹۸۵۱

آباده طشکمحمدجانیزینب18۲۵۵۹۷۹۱۳۴۱۱۰۳۵۰۶۳۲

آباده طشکمیرزائیفیروز19۲۵۵۹۲۶۱۶۹۳۱۰۳۵۱۱۷۶

الرماهروحمیرا20251126202910352499

بیضاابراهیمیطهماسب21546985799910562601

بیرمخلیلیانمژگان22251156042910584902

الرتجربیمحسن23251128513410585291

جهرمگلستانی نژادعلی24۲۴۵۱۷۴۹۴۷۴۱۰۵۸۶۲۰۸

آباده طشکمحرابیسمیه25۲۲۹۸۷۴۶۱۳۳۱۰۵۸۶۷۰۵

اوزکریمی خوشنودیوسف26۲۵۱۰۸۸۵۸۸۱۱۰۶۳۷۳۵۴

سروستانخدادادی سروستانیحسن27۵۱۴۹۷۶۴۱۴۰۱۰۶۵۴۳۵۱

رستمراست خانهلیال28239126639110656011

خرامهاجرایی خرامهمعصومه29۵۴۸۹۳۳۶۶۵۱۱۰۶۶۴۵۵۹

جهرمکریمی کوشکیکاظم30247148005510664580

الرمرشدیحسین31251131559910672167

نی ریزکبریادارفهیمه32۲۵۵۹۵۷۰۵۹۹۱۰۶۸۰۴۲۷

الرضیائیشابی بی33251091350610687324

گله دارزارعاحسان34۲۴۵۲۳۳۰۶۹۸۱۰۶۸۸۷۰۳

جهرمثابت قدم جهرمیابوالفضل35۲۴۷۰۸۱۶۷۵۰۱۰۷۱۰۶۶۷



الرجوکارماشاءاله36251088438710740144

آباده طشکدمیریقاسم37۲۵۵۹۹۶۰۷۲۹۱۰۷۵۸۸۳۶

خرامهایزدینادر38۵۴۸۹۸۹۰۳۵۵۱۰۷۷۱۳۰۷

جهرمقربانیانمرضیه39۲۴۷۱۵۸۲۸۸۵۱۰۷۷۵۶۲۵

خنجاسالمی پورپروانه40۲۳۹۰۱۴۴۴۳۸۱۰۷۷۸۶۸۴

آبادهحسن لوعلی اکبر41۲۴۱۰۹۴۰۱۵۳۱۰۸۵۸۴۲۱

فسانیک نامرمضان42۲۵۷۱۷۵۵۱۰۲۱۰۸۸۷۳۷۱

دارابحسینی پورزهرا43۲۴۹۰۵۹۰۷۱۵۱۰۸۹۱۴۱۷

فرگمحمدی کیاجابر44۲۴۹۱۲۱۹۴۶۸۱۰۸۹۱۴۶۳

آبادهصفی خانینوید45۲۴۱۱۵۳۴۸۷۶۱۰۸۹۸۸۴۳

اشکنانحسن نیاصدیقه46515979840410961331

خرامهاجرائی خرامهرقیه47۵۴۸۹۳۴۰۴۶۰۱۰۹۶۹۹۵۳

کازرونبتوانرضا48۲۳۷۱۹۹۹۹۲۱۱۰۹۷۲۱۵۳

نی ریزشیربانیانحسین49۲۵۵۹۰۸۲۲۰۹۱۰۹۷۴۵۸۰

خنجولی پورقطب آبادیحمیده50۲۴۷۱۶۲۷۱۶۱۱۰۹۷۸۶۸۳

خرامهسلیمی جابریکبری51۵۴۸۹۴۱۰۲۸۰۱۰۹۸۳۳۸۴

نی ریزسلیمیصغری52۲۵۵۹۷۴۵۸۳۶۱۰۹۸۳۹۸۷

الرطالبیفاطمه53251041098910985589

ناحیه سهشعبانیفریبا54۲۳۷۱۹۱۳۶۳۴۱۰۹۸۶۶۷۹

کازرونرضائیابراهیم55۱۸۱۸۳۲۰۱۶۹۱۰۹۸۶۷۶۷

دارابکوهستانینسرین56۲۴۹۱۵۵۳۹۰۲۱۱۰۰۲۱۴۳

آباده طشکمیرشکاریطاهره57۲۵۵۹۸۱۶۵۰۴۱۱۰۲۶۰۲۳

ناحیه سهکوشکیمریم58۲۴۱۱۱۴۶۸۵۱۱۱۰۲۷۹۴۹

ناحیه دوکیانیلیال59۲۴۹۱۱۶۱۲۸۱۱۱۰۸۱۵۳۷

اوزترکان جهرمیفوزیه60247085945111082183

دارابزاهدانینرگس61۲۴۹۰۵۷۶۸۲۸۱۱۰۸۲۵۶۰

جهرمنصیریعباداله62۲۴۷۱۵۷۷۱۵۶۱۱۱۰۲۵۸۹

خرم بیدشریفیعلی63253931247911273607

گراششکوریسمیه64۲۵۱۱۳۴۷۱۱۳۱۱۲۷۷۴۷۴

اشکنانآذرپیکانمحمد65515939856211277499

الریادگارفردفیروزه66251015363311285117

گراشاژدریراحیل67۲۴۹۱۲۰۱۸۰۱۱۱۲۸۸۲۳۲

ممسنیکدخدائیفاطمه68۲۳۹۱۴۰۱۶۴۷۱۱۲۸۹۲۹۸

آباده طشکموسویحمیده692559286475۱۱۲۹۰۳۸۶

نی ریزمرادیراضیه70۲۵۵۹۷۴۸۵۴۱۱۱۲۹۰۴۰۳

خرامهشکوهی صفری کوچیاعظم71۵۴۸۹۹۰۵۲۹۸۱۱۳۳۳۱۰۹



اشکنانبرومنداحسان اله72515994254811348136

نی ریزمحمدی خانکهدانیسعید73۶۵۵۹۹۴۹۵۰۸۱۱۳۴۹۹۴۹

آباده طشکمظفری حلیمه 742559849445۱۱۳۸۶۳۲۱

آباده طشکنگهداریمریم75۲۵۵۹۸۲۲۵۵۵۱۱۳۸۸۴۴۵

نی ریزغنی زادهفاطمه76۲۵۵۹۲۲۹۶۵۱۱۱۳۹۱۴۸۸

ممسنیتقویطاهره77۲۳۹۱۷۰۷۱۱۸۱۱۳۹۲۲۹۶

نی ریزنمازیطیبه78۲۵۵۹۷۳۳۷۲۲۱۱۳۹۲۸۳۵

خنجحسینیلیال79۲۵۱۰۶۲۱۴۰۸۱۱۳۹۸۶۳۵

المردآرامیان داورطاهره80۲۴۵۱۶۶۳۸۴۷۱۱۳۹۸۷۹۴

زرقانافتخارسمیه81۲۲۹۸۷۴۰۱۵۱۱۱۴۳۷۵۰۲

فساوطن خواه خیرآبادینرجس82257195240411437774

اشکنانشیردلزهرا83515980215011534822

زرین دشتزاهدیالهه84۲۴۷۰۹۶۱۰۷۶۱۱۵۳۶۵۷۶

دارابپوراحمدیسعیده85۲۴۹۱۱۶۴۰۸۶۱۱۵۴۰۵۲۵

دارابدریابرملیحه86۲۴۹۱۲۱۶۴۸۵۱۱۵۴۵۸۸۴

جهرمکرمیلیال87۲۴۷۰۳۳۷۷۲۰۱۱۵۴۸۴۵۶

استهبانمیوهجمیله88252932284811548985

ناحیه چهارعباسیرقیه89۲۴۵۰۱۰۵۵۸۱۱۱۶۰۰۶۴۴

خرامهکالنتریمریم90648010472211600901

دارابوحیدی نژادسهیال91۲۴۹۱۳۳۱۴۱۱۱۱۶۱۶۱۷۶

اقلیدابراهیمیصدیقه92۲۵۳۹۰۳۷۳۷۲۱۱۶۱۶۹۱۶

گراشرضوی زادگان جهرمیالهام السادات93۲۴۷۱۰۵۱۵۰۲۱۱۶۱۸۲۳۶

داراباندرززینب94۲۴۹۱۳۶۹۳۶۲۱۱۶۱۸۸۴۶

ناحیه چهاربیابانیجواد95۲۵۵۹۹۶۴۷۱۶۱۱۶۱۹۷۰۳

بیضافتحی کوهنجانیسکینه96514993152711619767

ناحیه سهزارعیراضیه97۲۲۹۳۳۰۰۹۲۷۱۱۶۱۹۹۵۰

بیضااحمدنیاسپیده98263082483711624621

خنجشادمانیمحمد مهدی99۲۵۷۰۱۳۳۹۳۰۱۱۶۵۲۶۷۱

زرین دشتکاظمیداود100654965975211655606

کازرونیزدانیراحله101۲۳۷۲۰۴۲۵۷۲۱۱۶۵۸۷۴۶

ناحیه چهاردباغ منشلیال102229685594611664858

کواررحیمیاحمد103۶۸۳۰۱۰۳۱۸۵۱۱۶۷۱۰۷۱

فراشبندروستامریم104۲۴۵۰۷۵۸۳۴۸۱۱۶۷۱۱۹۱

میمندمناقبسیده معصومه105۲۴۵۲۰۵۷۳۶۳۱۱۶۷۱۲۰۱

نی ریزابراهیمیمنیژه106۲۵۵۹۸۴۷۶۱۲۱۱۶۷۴۸۰۸

سپیداننیازی اردکانیکبرا107۲۵۴۹۹۲۲۷۰۰۱۱۶۷۴۹۹۹



خرامهصفریزهرا108۵۴۸۹۹۲۱۷۲۲۱۱۶۷۶۰۶۱

جهرمصادقی نقدعلیمریم109۲۴۷۰۹۹۴۹۵۰۱۱۶۷۶۶۳۲

رستمالهامقربانی110۲۳۹۱۸۹۲۳۱۴۱۱۶۷۶۸۴۰

خنجنوازندهزینب111۲۵۱۱۷۰۷۱۳۶۱۱۶۸۹۳۲۰

گراششیخیزهرا112۶۵۶۹۸۵۱۷۶۴۱۱۶۹۳۹۹۱

فسازارع پوراعظم113۲۵۷۱۵۰۸۶۵۲۱۱۶۹۴۰۰۷

گراشقاسمی زادگانسمیه114۶۵۶۹۹۶۰۵۱۲۱۱۶۹۵۲۳۱

زرین دشتراستگومجاهده115۶۵۴۹۸۳۵۸۰۱۱۱۶۹۵۵۴۵

بیضاسترگطاهره116546997842711695658

گراشخدمتگذارمحبوبه117۲۴۹۱۱۵۹۹۱۰۱۱۶۹۵۶۸۱

شیبکوهنیکخواهی دولت آبادیحمیده118۲۴۹۱۳۶۰۳۳۰۱۱۶۹۵۸۲۷

نی ریزذکائیزهره119۲۵۵۹۱۵۳۶۰۲۱۱۶۹۵۸۳۴

اوزحاجیانمریم120۶۴۹۹۹۶۱۸۳۳۱۱۶۹۵۸۴۱

الرظریفمرضیه121251181910411695947

گراشثانوی شیریحمیده122۶۵۴۹۸۷۶۳۳۸۱۱۶۹۶۰۲۵

الرغضنفریمعصومه123251089238111696057

ششده و قره بالغفیروزیناهید124۲۵۷۰۱۳۰۴۰۰۱۱۶۹۶۱۳۸

الرنوریسمانه125249121677911696307

دارابنیک فرجاممعصومه126۲۴۹۱۱۸۹۹۸۴۱۱۶۹۶۳۱۴

کوارسهرابیفرشته127۵۴۸۰۱۸۰۸۹۴۱۱۶۹۶۶۸۱

فراشبندرضویراضیه سادات128245075618311697147

کوارمظفریکبری129548986605511697387

اشکنانآوردیدهفاطمه130515946431111778976

خنججنگاورزینب131۵۱۵۹۷۳۴۰۹۰۱۱۸۱۸۰۵۹

میمنداعتمادی میمندیفاطمه132۲۴۶۰۴۹۸۶۸۳۱۱۸۱۸۶۱۲

بیضازارعیگوهر133254950015611827504

رستمعصمتانصاری134۲۳۹۱۳۱۲۷۹۲۱۱۸۳۵۷۲۲

زرقانسهامیسارا135۲۲۹۹۹۷۰۷۱۱۱۱۸۴۵۰۶۱

ارژنسعادتیمهنوش136۲۲۹۵۳۸۳۳۸۲۱۱۸۴۶۸۲۶

بیضابیضاویزهرا137229627248711861354

جهرمقناعتیانمحدثه138247089528611861594

بیضااستوارلیال139۲۲۹۲۸۳۲۴۶۱۱۱۸۶۲۸۵۳

زرقانوفائی کدنجیفاطمه140۲۲۹۹۶۷۲۶۸۰۱۱۸۶۲۸۷۸

بیضادیداریمریم141229855630111867524

سپیدانخرمیزینب142۲۳۹۱۷۹۹۹۳۴۱۱۸۶۹۳۶۶

کوهمره نودانموسوی مقدمسیده زهرا 143239138796211872384



الرطلوعیمریم144249115983111872391

دارابسرفرازنگین145۲۴۹۱۱۶۲۱۳۱۱۱۸۷۳۵۶۲

اشکنانعالی نژادمرضیه146515939969011888977

نی ریزفرهاد زادهمهدیه147۲۵۵۹۶۲۳۷۹۱۱۱۸۹۱۱۱۳

ششده و قره بالغپورطالبی میاندهمریم148۲۵۷۲۴۸۲۲۴۱۱۱۸۹۱۲۶۵

ششده و قره بالغاکبریمریم149۲۵۷۱۴۹۲۳۰۶۱۱۸۹۱۳۱۴

فراشبندکارگرلیال150۲۴۱۰۲۳۵۱۴۱۱۱۸۹۱۳۷۸

فسادولتخواهالهام151۲۵۷۱۷۲۴۶۱۴۱۱۸۹۱۴۸۰

الرمرادیمریم152654985887911891635

فسازارعیرقیه153۱۱۷۱۰۹۸۶۵۰۱۱۸۹۱۸۳۶

زرین دشتیعقوبیعفیفه154۲۴۹۱۶۲۵۶۴۴۱۱۸۹۲۰۳۴

آباده طشکرعیت نژادام لیال155۲۵۵۹۳۱۱۱۲۷۱۱۸۹۲۰۷۳

ششده و قره بالغاکبری بانیانیمنصوره156۲۵۷۰۱۳۰۵۰۸۱۱۸۹۲۱۴۷

زرین دشتباباییزهرا157۶۵۴۹۶۷۰۳۷۳۱۱۸۹۲۳۹۴

فسازحمتکشانزینب158۲۵۷۱۲۲۹۲۳۰۱۱۸۹۲۴۷۵

خرامهباقریمرضیه159۵۴۸۹۴۰۹۴۰۱۱۱۸۹۲۶۶۹

شیبکوهزارعپورنصیرآبادیسمیه160۲۵۷۱۴۹۴۴۷۳۱۱۸۹۲۷۸۹

خرامهبذرافشانمریم161۵۴۸۹۸۷۵۰۳۸۱۱۸۹۲۸۵۲

سپیدانگلناری اردکانیراضیه162۲۵۴۹۷۸۸۱۷۶۱۱۸۹۳۱۵۶

درودزنجوکارنرجس163۲۴۳۰۲۷۷۰۲۶۱۱۸۹۳۷۱۱

سرچهانموسویسیدرحیم164۲۴۱۰۲۳۹۸۸۹۱۱۸۹۴۱۲۶

پاسارگادکشاورزیمریم165۲۴۳۲۷۶۱۵۸۸۱۱۸۹۴۳۲۷

کوهچنارحضرتیسمیه166۲۳۹۱۹۹۲۳۴۳۱۱۸۹۴۷۵۰

اقلیدمیرسلیمانیسمیه167۲۵۳۹۷۱۱۰۸۱۱۱۸۹۵۳۵۰

درودزنصفرینرگس168۲۴۳۲۱۸۹۹۰۶۱۱۸۹۵۳۸۲

جهرممهرپرورزینب169۲۴۷۱۳۷۹۰۱۱۱۱۸۹۵۷۴۵

فراشبندکشاورزراضیه170۲۴۵۰۷۵۰۴۶۰۱۱۸۹۶۲۱۸

استهبانصادقی مزیدیسمانه171252927512211896666

استهباننمایندهخدیجه172252973817311896747

گله دارجوکار دهوییمریم173۲۵۲۹۶۹۲۴۰۸۱۱۸۹۶۷۶۱

فراشبندنوروزیلیال174۲۵۳۹۹۲۴۸۷۵۱۱۸۹۶۸۹۹

ناحیه یکبهرامیانصدیقه175۲۲۹۸۲۷۹۷۶۴۱۱۹۰۸۵۷۹

جهرمپوردادلیال176۲۴۷۰۹۷۳۱۵۵۱۱۹۰۹۵۸۸

خرامهانصاریاعظم 177548984024211976756

بیضازارعیزهرا178۲۵۴۰۱۶۶۲۵۳۱۱۹۷۸۴۶۰

زرین دشتقائدیمنصور179۲۴۸۰۰۶۰۵۰۰۱۲۰۶۵۶۲۲



آباده طشکمعصومینسرین180۲۵۵۰۰۶۳۷۳۲۱۲۰۶۶۳۱۰

دارابمعتمدالهام181۲۴۸۰۲۰۴۹۵۲۱۲۰۶۶۴۶۲

ناحیه یکمهربانیفاطمه182۲۲۹۸۱۷۹۹۸۰۱۲۰۶۶۵۰۴

اشکنانجعفریزهرا183515005375912066550

الرسلیمانی نژادحکیمه184250020732312066984

اشکنانباقری فردطاهره185250003102012067055

فیروزآبادبخشی زنجیرانیفریده 1862452165581۱۲۰۶۷۱۷۵

گراشحسین پور روح اله 187251200341812076927

جهرمرحمانیاناحسان188۲۴۷۱۰۱۹۱۹۶۱۲۰۷۷۰۱۲

خرامهکریمیبهرام 189548937784412077076

رستمعادلمحمدی190۲۳۹۲۱۷۱۸۲۳۱۲۰۷۷۱۵۷

ششده و قره بالغاسماعیلیمحمدیحیی191۲۵۷۱۷۸۴۴۴۷۱۲۰۷۷۲۴۵

آبادهرهسپارمرضیه192۲۴۱۱۰۳۰۵۷۶۱۲۰۷۷۹۲۹

استهبانقاسم زادهجمیله193252994017712077936

بوانات بمانعلیمعصومه194513933436412077982

فساامیریزهرا195۲۵۷۱۷۷۰۳۶۵۱۲۰۷۸۰۸۵

عالمرودشتعلی پورصفورا196۵۱۵۹۵۲۰۶۶۱۱۲۰۷۸۱۰۲

فسانیکنامنجمه197۲۵۷۲۵۳۹۱۸۷۱۲۰۷۸۱۶۶

کوهچنارکریمیلیال198۲۳۷۲۴۲۴۴۷۵۱۲۰۷۸۱۷۳

گله دارمحمودیمعصومه199۶۵۷۹۸۰۸۹۷۷۱۲۰۷۸۲۰۸

ممسنیموسوی طلبسیده لیال200۲۳۹۰۰۶۳۷۶۴۱۲۰۷۸۳۶۷

ناحیه دودرخشنده فرمریم201۲۴۱۰۹۷۵۹۰۹۱۲۰۷۸۴۰۹

ناحیه دومعمار ضیاءفاطمه202۲۲۹۷۶۶۵۹۶۲۱۲۰۷۸۴۲۳

فساشبانیشهربانو203۲۵۷۲۵۰۰۰۵۱۱۲۰۷۸۴۸۷

ناحیه یکهاشمیان قصرالدشتیلیال204۲۲۹۸۷۷۸۶۰۴۱۲۰۷۸۵۷۵

نی ریزنعمت پورفاطمه205۲۵۵۹۸۶۳۹۷۹۱۲۰۷۸۶۱۷

نی ریزسبوحیمرجان206۲۵۵۹۸۵۹۲۶۲۱۲۰۷۸۶۵۶

پاسارگادزارعی کردشولیحسین207۲۴۳۳۲۳۸۲۰۱۱۲۰۷۸۷۳۷

دشمن زیاریبازیارمحمد208۲۳۷۲۴۳۴۸۵۳۱۲۰۸۰۶۳۳

سپیدانفریدونیابراهیم209۲۵۴۹۹۲۸۱۰۵۱۲۰۸۰۶۵۸

اوزسیارمحسن210۲۵۰۰۱۶۱۵۹۵۱۲۱۰۶۴۹۰

ممسنیکوه پیماافضل211۲۳۹۲۰۸۵۱۷۱۱۲۱۴۱۰۰۱

خرامهکریمیان علی آبادیرقیه212۲۵۲۹۹۸۵۹۵۲۱۲۱۴۶۱۴۳

قیر و کارزینمریدزادهیوسف213۲۴۵۲۲۶۹۷۱۹۱۲۳۲۴۸۱۲

شیبکوهاسماعیلی مزیدیاحد214۲۵۷۲۵۳۵۲۵۴۱۲۳۲۵۵۸۹

الرباقریمهوش215251089384112325821



اشکنانرزم دیدهاسماعیل216515980804312340286

الرزارعکلثوم217251146288512341087

ناحیه سهزارعیامین218۵۴۸۹۹۲۰۱۱۴۱۲۳۴۱۹۰۸

ناحیه چهارنبوی باسفهرجانیهادی219۲۵۵۹۶۰۱۰۱۱۱۲۳۴۳۳۶۲

میمندصیادی فردمیمندیعلیرضا220۲۴۵۲۴۰۱۴۱۲۱۲۳۸۴۸۹۹

زرقانرنجوریاصغر221۲۳۰۱۴۴۳۹۴۹۱۲۳۸۵۳۴۷

زرقانزارعنورالدین222۲۳۰۱۴۴۴۵۹۷۱۲۳۸۵۴۵۱

آباده طشکدمیریایرج223۲۵۵۹۳۷۹۰۰۷۱۲۳۸۵۶۷۵

گراشحسن پورکهنمحمد224۶۵۶۹۹۴۲۳۲۸۱۲۳۸۵۹۹۶

جهرمنصیریان دهزیریمجتبی225۲۴۷۱۶۰۶۸۹۱۱۲۳۹۰۴۲۵

سرچهاناعتمادیحسین226۵۱۳۰۰۰۲۳۳۴۱۲۳۹۲۸۲۰

الررنجبریساره227251146230312465405

اوزاسماعیلیمریم228۶۴۹۰۰۰۰۵۹۸۱۲۵۳۰۷۹۳

کوارسلمان پورلیال229۲۴۶۰۲۲۰۴۰۵۱۲۵۳۰۸۶۷

بیرمزندویسیده راضیه230250032163012531072

گراشگلخوارسحر231۲۵۰۰۳۵۴۰۰۸۱۲۵۳۱۱۲۱

المردجنگ آورمریم232۲۲۸۱۳۳۰۳۵۴۱۲۵۳۱۱۶۰

فیروزآبادخورشیدیزهرا233۲۴۴۰۳۰۴۳۰۱۱۲۵۳۱۳۶۱

خرامهمختاری فارسیراحله234۲۵۶۰۲۹۴۳۶۲۱۲۵۳۱۵۹۴

ناحیه سهجوانمردسیده الهه235۲۴۶۰۲۵۴۶۵۲۱۲۵۳۱۶۳۶

فساغزنویمرضیه236۲۵۷۱۷۱۸۸۹۴۱۲۵۵۱۱۸۸

جهرمنجات دهکردیسودابه237۴۶۲۱۶۱۶۰۸۰۱۲۵۵۳۴۵۶

خرم بیدافزاعلی238241035254512592763

الرحقیقت الریفاطمه 239251130823112622451

جویمآزادی خواهنیلوفر240۲۵۰۰۱۷۷۶۴۵۱۲۶۴۹۹۴۵

ناحیه سهموسویسیده صفیه241۳۷۱۰۰۵۳۲۹۱۲۶۵۰۵۴۳

نی ریزمرادیرقیه242۲۵۵۰۱۴۳۹۳۰۱۲۶۵۱۴۴۱

سروستانمعینی آزادغزاله243۲۲۸۱۶۷۸۹۶۲۱۲۶۹۰۸۶۱

کوارغضنفری شبانکارهعاطفه244۲۲۸۱۴۵۴۷۷۰۱۲۶۹۰۸۸۴

درودزنفرهادی رادفهیمه245۲۴۲۰۴۳۶۰۰۸۱۲۶۹۰۹۰۱

درودزنکشاورززهرا246۲۴۲۰۵۰۴۲۲۴۱۲۶۹۰۹۱۹

اوزحمیدیفاطمه247۲۵۰۰۳۷۰۸۳۶۱۲۶۹۰۹۶۵

قیر و کارزیناسماعیل پور جهرمیفاطمه248۲۴۶۰۲۴۷۹۲۳۱۲۶۹۱۱۷۰

الرجعفرنژادفاطمه249250028867612691212

سپیدانحسنینصیبه250۲۳۸۰۲۲۸۲۳۱۱۲۶۹۱۲۲۱

آباده طشکخسروزادهفاطمه251۲۵۵۰۱۱۶۶۵۸۱۲۶۹۱۲۴۴



نی ریزجاللیالهام252۲۵۵۰۱۳۷۴۷۷۱۲۶۹۱۴۲۰

میمندعزیزی موصلونجمه253۲۴۴۰۲۳۹۴۷۱۱۲۶۹۲۳۲۷

میمندمرادی پورترکسلویهفاطمه254۲۴۴۰۲۴۰۵۵۹۱۲۶۹۲۴۷۹

سدهنامجو بوگرفاطمه255۲۵۳۰۱۲۳۵۹۴۱۲۶۹۲۶۳۰

جهرمضیائی قطب آبادیپگاه256۲۴۶۰۱۷۸۷۷۸۱۲۶۹۳۵۱۲

فراشبندذبیحیزهرا257۶۷۹۰۰۰۰۵۶۹۱۲۶۹۳۶۲۵

اوزافراهاشم258۲۴۸۰۲۴۹۲۰۴۱۲۶۹۳۸۶۵

بوانات دهقانیمرضیه259240015783912738268

اشکنانبستانعبداله260678000049312739485

کوارمصیبیطیبه261۵۱۳۰۰۰۰۵۲۸۱۲۷۳۹۷۳۵

میمندزمانیسلیمان262۲۴۴۰۳۱۷۷۳۱۱۲۷۴۰۴۸۵

اشکنانبهبودمسعود263515009874412749996

اوزشرفی زادهمینا264۶۴۹۰۰۰۶۶۶۹۱۲۷۵۰۰۲۶

المرددوست بینفیروزه265۲۵۰۰۳۳۷۰۰۶۱۲۷۵۰۰۶۵

الرخرم بختمجتبی266250029263012750234

خرامهمیرزائی جابریمحمدجواد267۵۴۸۰۰۴۶۴۸۹۱۲۷۶۳۴۹۰

دارابشاکرفاضل268۲۴۸۰۳۱۳۲۱۲۱۲۷۷۳۵۱۴

سدهحسنیسجاد269۲۵۳۰۱۲۴۹۵۷۱۲۷۷۳۶۱۱

خرم بیدمسعودیعلیرضا270240014583012789247

میمندگودرزی صحراسفیدیاشکان271۲۴۴۰۲۸۵۴۵۵۱۲۸۰۹۵۳۱

گراشقادریمحمود272۲۵۰۰۳۷۹۶۳۹۱۲۸۰۹۷۸۷

خفرشریفیعلیرضا273۲۴۶۰۰۰۲۲۳۸۱۲۸۱۲۰۱۱

میمندشریفی ترکسلویهمجتبی274۲۴۴۰۳۱۲۲۶۶۱۲۸۱۲۰۹۱

کوهچنارساداتسیداکبر275۲۳۸۰۰۵۴۷۹۷۱۲۸۱۲۲۵۱

فراشبندمحسنیانراضیه276۲۴۴۰۲۷۸۱۱۴۱۲۸۱۷۲۵۰

اشکنانرحمتیسمیه277515979729712818502

میمندرضائیالهام278۲۴۴۰۱۵۰۰۰۲۱۲۸۲۴۰۵۰

الرمعزیزهرا279250038087412824163

خرامهجعفری جابریفاطمه280۵۴۸۰۰۵۰۴۶۱۱۲۸۲۴۲۱۲

الرعبدل پورفاطمه281250030831612824237

اشکنانمریمیفاطمه282515006056912825704

المردحیدریفرشته283۵۱۵۰۰۷۱۶۲۵۱۲۸۲۵۹۸۳

مشهد مرغاباکبری نژادزهرا284۶۶۵۰۰۰۹۳۵۰۱۲۸۲۶۴۷۰

خفررحیمیراضیه285۲۴۶۰۲۲۸۳۲۵۱۲۸۲۶۹۴۶

سپیدانقبائیفرناز286۲۳۶۰۲۸۴۳۶۳۱۲۸۲۶۹۵۳

ناحیه چهارکرمی پورشمس آبادیسمیرا287۲۵۲۰۰۸۷۰۲۱۱۲۸۲۶۹۶۰



سروستانشیروانیکیمیا288۶۶۵۰۰۰۱۶۶۱۱۲۸۲۸۲۹۸

پاسارگادعلی زادهناهید289۶۶۵۰۰۱۸۵۱۱۱۲۸۲۸۶۳۶

خرم بیدعزیزیزهراء290670000724012828701

نی ریزروئین تن پورشکوفه291۲۵۵۰۱۳۲۸۶۶۱۲۸۲۹۴۸۳

المردنوروزیراضیه292۵۱۵۰۰۹۶۶۵۲۱۲۸۲۹۹۴۱

پاسارگادمحرابیزهرا293۲۵۳۰۱۰۹۵۹۱۱۲۸۳۰۰۲۸

کامفیروزابوالقاسمحقیقی294۲۴۸۰۰۴۳۱۷۷۱۲۸۳۰۰۴۲

اشکنانحاتمیحاتم295515008702512831021

اشکنانحیدریسعید296515008908712831213

قیر و کارزینخانیپریسا297۲۴۶۰۲۶۰۷۰۹۱۲۸۳۲۳۷۴

خفریوسفیعاطفه298۲۴۶۰۲۲۷۵۶۶۱۲۸۳۲۴۳۰

بوانات ایزدیفاطمه299513002911912832575

خرامهکریمی جابریگل ناز300۲۵۲۹۹۸۶۵۶۸۱۲۸۴۶۵۰۸

جهرمنقی زادگان فردسمانه301۶۵۵۰۰۲۷۶۷۵۱۲۹۶۵۷۰۴

کوهچنارهاشمیسارا302۲۳۸۰۲۹۳۴۶۵۱۲۹۷۲۸۹۶

خرامهمظفریفاطمه303۵۴۸۰۰۵۲۹۴۲۱۲۹۷۲۹۷۷

خفرگوهریانمحدثه304۲۵۲۰۱۰۶۴۱۷۱۲۹۷۴۱۱۳

باالدهمحمدیفاطمه305۶۷۹۰۰۱۲۰۱۱۱۲۹۷۴۲۰۱

الرشهبازیمریم306422047113812975700

بیضاحبیبیزهرا307228177192112975933

سرچهانجوکارزهرا308۲۲۸۱۸۱۸۴۲۱۱۲۹۷۹۰۷۰

سرچهانعلیشاهیفرشته309۲۵۲۰۰۸۴۷۲۳۱۲۹۷۹۲۳۲

خرامهرحیمیزهرا310۲۲۸۱۵۶۳۶۵۰۱۲۹۷۹۴۱۹

مشهد مرغابحاتمیفاطمه311۶۶۵۰۰۱۹۱۲۷۱۲۹۷۹۸۷۴

نی ریزمختاریفاطمه312۲۵۵۰۱۶۳۸۸۵۱۲۹۷۹۹۰۹

درودزنعبدالهینرگس313۲۴۲۰۵۵۴۱۴۰۱۲۹۷۹۹۶۲

قیر و کارزینمحمدی فردملیحه314۲۴۴۰۳۶۹۹۸۵۱۲۹۸۰۰۸۸

میمندهاشمیسیده فاطمه 315228199206312980105

الرشیخ شریفیطاهره316250040013112980151

اداره کلمحسنیهاجر317۲۲۸۱۸۸۷۳۰۸۱۲۹۸۰۳۰۶

اوزشکیبازینب318۶۴۹۰۰۰۹۲۲۶۱۲۹۸۰۵۸۵

الرزرگریمهناز319250038985512980810

قیر و کارزینیوسفیعرفانه320۲۴۶۰۲۸۵۲۷۲۱۲۹۹۰۶۸۷

کواررضائیراضیه321۲۲۸۱۹۰۰۶۳۰۱۲۹۹۰۸۸۸

کوارعالئی جهرمیزهرا322۲۲۸۱۶۰۳۳۳۴۱۲۹۹۲۶۵۹

اداره کلزارعیزهراسادات323۲۲۸۱۶۴۸۵۰۸۱۲۹۹۳۴۴۲



الرحق شناسفاطمه324256031391112994010

قیر و کارزینقنبریافسانه325۲۴۴۰۴۱۸۷۹۱۱۲۹۹۷۳۱۲

نی ریزعابدیزهرا326۲۵۵۰۱۵۴۰۸۸۱۲۹۹۷۳۵۱

دارابصفریفائزه327۲۴۸۰۲۹۰۶۱۱۱۲۹۹۷۳۷۶

میمندافسری اربابیریحانه328۲۲۸۰۹۹۴۸۵۲۱۲۹۹۷۴۴۱

میمندآزادهسیده سمیه329۲۴۴۰۳۶۳۸۰۴۱۲۹۹۷۵۰۶

نی ریزایثاری زادهمطهره330۲۵۵۰۱۴۳۵۶۶۱۲۹۹۷۵۶۱

نی ریزاکبر نژادمهرانگیز331۲۵۵۰۱۵۹۸۲۹۱۲۹۹۷۵۷۷

اداره کلآخوندیفاطمه332۶۵۶۰۰۰۹۰۶۸۱۲۹۹۷۶۳۳

خفرافتخاریزهرا333655001785712997785

شیبکوهپور خواجهمائده334۲۵۶۰۲۹۷۸۹۲۱۲۹۹۸۰۲۵

قیر و کارزینیوسفیمتینه335۲۴۶۰۲۷۰۵۲۶۱۲۹۹۸۱۹۱

خرامهدریانی داریونینازنین336۲۲۸۱۸۷۱۳۴۷۱۲۹۹۸۲۴۰

الرنصراللهیفاطمه337250040064612998339

زرین دشتکشاورزلیال338۲۴۸۰۵۴۱۴۳۶۱۲۹۹۸۴۴۱

اداره کلحیدریفهیمه339۶۷۸۰۰۰۵۹۷۵۱۲۹۹۸۶۰۳

اوزبهرامیفروزان340۲۲۸۱۹۴۵۶۹۳۱۲۹۹۹۷۳۲

خرامهقربانیفاطمه341۲۲۸۱۷۸۹۴۰۳۱۲۹۹۹۹۸۱

سپیدانبانشیعاطفه342۵۴۶۰۰۳۹۰۹۶۱۳۰۰۰۱۶۱

اداره کلباقریهبهاره343۲۵۰۰۴۰۰۸۷۵۱۳۰۰۵۳۳۸

الرپور علیفاطمه344250039201513005361

الرتاجیاسماء345250040643113005384

گراشدستیارمحمد علی346۶۵۴۰۰۲۷۹۸۲۱۳۰۱۸۴۰۳

اوزنعمت الهیمحسن347۲۴۰۰۱۸۲۴۳۴۱۳۰۲۸۴۷۰

الرامیریحمید رضا348513004159313030627

الرقدیمعلیرضا349654004748713030659

اشکنانآذر پیکانباقر350678000474113032010

آباده طشکمیرزائیحسین351۶۷۰۰۰۰۸۰۲۶۱۳۰۴۹۳۷۱

گراشپیری امیر حاجلومحمد جواد352۲۵۶۰۲۵۸۱۵۳۱۳۰۵۱۷۵۹

اداره کلشاهمرادیسبحان353۲۵۵۰۱۵۳۹۰۱۱۳۰۷۲۶۸۱

جهرمامیدیانفاطمه354۲۴۶۰۲۷۰۵۰۱۱۳۰۷۸۵۳۹

سپیدانمظلوم رهنیمژگان355۹۱۰۰۵۵۴۸۳۱۳۱۳۹۴۸۰

خرم بیدرنجبرفاطمه356241118657613384235

اوزرحیم خانلی مریم 357247085018513418144

ناحیه دوقرخلوی نرفریبا358۲۲۹۳۸۹۱۱۲۷۱۳۴۳۵۴۹۴

بیضاابراهیمیمدینه35942008587413448321



فسااویسیزهرا360۲۵۷۱۷۹۴۶۵۵۱۳۴۴۹۸۸۲

فراشبندباقری نژادفهیمه361۲۴۵۱۵۲۴۷۴۱۱۳۴۴۹۹۴۹

الرپرتوافسانه362251136084513450032

جهرمپورجهرمیمریم363247098336313450057

ناحیه یکجلوداریالهه364۲۵۵۹۵۹۶۵۹۸۱۳۴۵۰۱۸۴

باالدهجهانیانزهرا365۲۳۷۲۶۶۰۳۱۴۱۳۴۵۰۲۳۳

کازرونجوکارلیال366۲۳۷۱۱۵۱۳۹۴۱۳۴۵۰۲۵۸

اشکنانحقیقتمهدی367515942260913450339

ناحیه چهارخلوتی جابریسمیه368۵۴۸۹۸۸۴۵۸۴۱۳۴۵۰۴۱۱

ناحیه چهارزارعیروح اله369۲۵۵۹۸۲۱۴۵۱۱۳۴۵۰۶۸۱

المردسهیلیهادی370۵۱۵۹۲۸۲۳۴۳۱۳۴۵۰۸۳۶

ممسنیشریفیفاطمه371239174938413450875

الرقائدیطاهره372251097389413451210

خرم بیدکشاورزسهیال373241115756813451355

الرموسویزهرا374251184403613451741

مهریکه باشمریم375۲۴۹۱۱۷۶۷۹۳۱۳۴۵۵۷۶۱

ناحیه دومعصومیمریم376045121951120757508

جهرمقناعت پیشهنجیبه377۲۴۷۰۷۷۱۷۸۱۲۱۸۳۹۳۴۴

خنجمحمدی نژادهانیه378۶۷۲۰۰۱۵۹۹۰۲۳۰۰۰۲۴۳

عالمرودشتسال افزونکبری379۵۱۵۰۰۷۶۵۵۴۲۳۰۰۰۲۵۱

نی ریزمعصومیطیبه380۲۵۵۹۱۵۵۶۵۶۲۳۰۰۰۲۵۲

سروستانروحانی سروستانیسمیه381۵۱۴۹۹۴۸۳۶۵۲۳۰۰۰۲۶۰

دارابحجتینرگس382۲۴۹۱۳۳۵۱۰۷۲۳۰۰۰۲۶۲

آباده طشکدمیرینسرین383۲۵۵۹۹۸۲۱۱۰۲۳۰۰۰۲۶۴

الرعلوی زادهعبدالهادی384251191585523000274

الرطهمورثحدیث385250047201923000275

باالدهمیرشکاریزهرا386۲۳۷۰۵۰۴۳۳۱۲۳۰۰۰۲۷۹

میمندشیخیسمیه387۲۴۵۲۱۳۷۹۵۲۲۳۰۰۰۲۹۸

سروستانطهماسبیسمیه388۲۲۹۸۵۰۶۸۱۷۲۳۰۰۰۳۰۸

سدهعزیزیزینب389۲۵۳۰۱۶۹۶۲۴۲۳۰۰۰۳۱۶

آباده طشکعلویسیده وحیده390۲۵۵۰۱۱۳۲۰۹۲۳۰۰۰۳۳۶

ارسنجانخادمیپریسا391648001399923000370

آباده طشکرحماندوستجمیله392۲۵۵۰۰۵۹۳۵۲۲۳۰۰۰۳۷۵

فرگحیدری نصروانیسمیره393۲۴۸۰۱۰۸۲۲۸۲۳۰۰۰۳۷۷

ارسنجانکاوسیمرضیه394۶۴۸۹۹۲۰۶۵۴۲۳۰۰۰۳۷۹

نی ریزدهقانیزهرا395۲۵۵۰۰۳۸۹۶۷۲۳۰۰۰۴۰۶



ششده و قره بالغره پیمافاطمه396۲۵۷۲۸۱۵۶۲۱۲۳۰۰۰۴۲۸

بیضااحمدیفرزانه397546997162723000454

خنجفاطمی اطهرامید398۲۵۰۰۲۴۶۷۲۸۲۳۰۰۰۴۶۰

شیبکوهراه پیمااذر399۲۵۷۲۸۱۵۸۳۴۲۳۰۰۰۴۶۵

جهرمنظریمنصوره400۲۴۷۱۷۱۷۴۷۰۲۳۰۰۰۴۶۷

آبادهاسدیزینب401۲۴۱۱۵۵۰۸۵۵۲۳۰۰۰۴۷۱

الرطهمورثمینا402250043297123000497

ارسنجانمحمودیشعله403۶۴۸۹۹۱۲۷۰۸۲۳۰۰۰۴۹۹

سرچهانقلتاشصدیقه404۵۱۳۹۹۸۱۱۲۲۲۳۰۰۰۵۰۶

فراشبندثابترقیه405۲۴۵۲۳۲۷۷۰۰۲۳۰۰۰۵۱۲

آباده طشکمحمدیرویا406۲۵۵۰۰۶۳۶۸۶۲۳۰۰۰۵۱۷

جهرمتقی زادگان زادهنسرین407۲۴۷۱۳۹۲۶۹۵۲۳۰۰۰۵۲۰

المرددلنوازمحترم408۵۱۵۹۸۹۴۶۲۴۲۳۰۰۰۵۲۲

آباده طشکرمضانیعاطفه409۲۵۵۹۹۴۵۷۸۹۲۳۰۰۰۵۳۵

خرم بیدرنجبرفرزانه410681001202823000562

سرچهانسبزیرقیه411۵۱۳۰۰۲۷۲۰۵۲۳۰۰۰۵۷۲

اوزرسول نژادالهام412۲۳۰۰۳۶۰۲۹۲۲۳۰۰۰۵۸۵

گله داراکبریمنصوره413۶۵۷۹۹۹۱۸۹۵۲۳۰۰۰۶۰۸

فراشبندنظریانصدیقه414۲۴۵۱۸۸۷۳۲۱۲۳۰۰۰۶۱۲

گله دارتقی زادهرقیه415۴۷۰۰۰۴۰۹۱۲۲۳۰۰۰۶۱۳

قیر و کارزینپرهودهخدیجه416۲۴۴۰۱۶۴۴۰۲۲۳۰۰۰۶۲۳

خشت و کمارججاللیانمرضیه سادات417۵۴۷۰۰۲۶۳۹۶۲۳۰۰۰۶۲۵

زرین دشتپگاهالهه418۶۵۴۰۰۶۶۵۳۸۲۳۰۰۰۶۶۲

ارژنعلی جانیراضیه419۲۳۷۲۲۰۵۱۲۹۲۳۰۰۰۷۰۱

نی ریزاعظم پورحدیث420۲۵۵۹۸۸۸۳۰۰۲۳۰۰۰۷۰۹

الرموسویسیده زهره421251210845723000719

ششده و قره بالغحیدریعاطفه422۲۵۷۲۶۱۴۸۶۳۲۳۰۰۰۷۲۱

ارژنندیمیزهرا423۲۵۵۹۸۶۰۴۸۱۲۳۰۰۰۷۲۸

خرامهفرامرزیمحدثه424۲۵۳۰۰۳۳۷۹۱۲۳۰۰۰۷۳۵

خرامهحاتمی فارسیسهیال425۲۴۳۰۲۵۱۰۸۶۲۳۰۰۰۷۵۰

اشکنانمظفریعاطفه426250005777123000754

الرعطاریعلیرضا427250028427123000775

خرامهدانشمندزهرا428۵۴۸۹۹۳۸۹۶۱۲۳۰۰۰۷۸۷

گراشنیساریمرضیه429۶۵۶۹۹۱۷۹۱۹۲۳۰۰۰۷۹۲

قیر و کارزیننعیمیامنه430۲۴۵۲۲۹۱۵۰۱۲۳۰۰۰۸۳۳

الرمحمودیفروزان431251191443323000861



قیر و کارزینمرادی لیفرجانیخدیجه432۲۴۵۲۲۸۴۵۹۹۲۳۰۰۰۸۶۵

سرچهان433۲۴۰۰۰۰۹۱۸۱۲۳۰۰۰۸۹۵

عالمرودشتعلی پورزینب434۵۱۵۰۰۰۳۳۸۷۲۳۰۰۰۹۱۹

اشکنانعالی نژادطاهره435250007984823000930

میمندحقیقت جوریحانه436۲۲۸۱۳۱۷۲۸۵۲۳۰۰۰۹۵۳

نی ریزمسعودیمحسن437۲۵۵۹۶۱۴۹۴۴۲۳۰۰۰۹۷۴

اشکنانیوسف زادهسهیال438515001763923000985

نی ریزموسویسیده هانیه439۲۵۵۰۱۴۱۶۷۹۲۳۰۰۰۹۸۹

میمنددهقانفهیمه440۲۴۵۲۴۰۷۶۴۱۲۳۰۰۱۰۳۶

عشایراحمدیمجید441۶۵۴۹۹۶۹۶۰۳۲۳۰۰۱۰۴۷

اشکنانمیرفاطمه442515016226423001056

خرامهحاتمی فارسیسهیال443۱۱۹۹۶۶۲۷۶۳۲۳۰۰۱۰۵۸

نی ریزدالورانزهرا444۲۵۵۹۶۳۶۵۴۹۲۳۰۰۱۰۶۲

نی ریزرضویزینب445۲۲۹۸۷۲۹۷۵۱۲۳۰۰۱۰۸۸

اشکنانحاتمیانسیه446515005480123001113

ماهور میالنیکیانیژاله447۲۳۸۰۳۰۸۷۱۳۲۳۰۰۱۱۱۴

الرشاکرپورزینب448251187100923001133

زرین دشتملک حسینیمرضیه449۶۵۴۹۹۳۸۲۳۶۲۳۰۰۱۱۳۶

آباده طشکنگهداریطیبه450۲۵۵۰۰۹۳۸۳۶۲۳۰۰۱۱۶۳

استهبانحبیب پور زهرا 451252970757123001187

درودزن452۲۴۳۳۰۱۶۳۹۸۲۳۰۰۱۲۰۱

گراشاحمدیالناز453۲۲۸۱۶۲۵۶۰۵۲۳۰۰۱۲۰۲

بیضانوروزی بوگرفاطمه454۲۲۸۰۶۲۸۵۷۰۲۳۰۰۱۲۱۷

میمندپورسلطانی امیرساالریسیده الهام455۲۴۵۲۴۱۰۳۴۹۲۳۰۰۱۲۴۸

الرمنیریمرضیه456250030048123001259

شیبکوهغفاری زاده جهرمیزهرا457۲۴۷۱۶۸۳۴۴۴۲۳۰۰۱۲۶۸

المردرستاخیزفاطمه458۵۱۵۹۹۳۹۱۸۰۲۳۰۰۱۲۸۵

گراشرییسیوجیهه459۲۴۹۱۳۹۶۲۰۳۲۳۰۰۱۲۹۴

گله دارغالمیفایزه460۶۵۷۰۰۰۴۴۵۱۲۳۰۰۱۳۱۰

قیر و کارزیننوروزیمریم461۲۴۵۱۷۶۷۱۲۱۲۳۰۰۱۳۴۰

نی ریزمحسنیارزو462۲۵۵۹۷۴۱۶۷۹۲۳۰۰۱۳۷۶

زرقانمحمدنژادشیرازیالهام463۲۲۹۷۷۴۳۰۹۲۲۳۰۰۱۳۸۲

جهرمجهادسارا464۵۱۴۹۵۶۲۰۵۱۲۳۰۰۱۳۸۶

کازروننگین تاجیعصمت465۲۳۹۲۲۲۸۶۹۸۲۳۰۰۱۳۹۳

استهبانمظلومی فرزهرا466252990891523001423

استهبانغالمیفاطمه467۲۵۲۹۹۲۶۵۰۶۲۳۰۰۱۴۲۴



سپیدانحسنیفاطمه468۲۵۴۹۷۹۸۲۰۱۲۳۰۰۱۴۵۲

سپیدانطاهریمرضیه469۲۵۴۹۹۰۹۹۱۷۲۳۰۰۱۴۵۶

کازرونعباس زادهزهرا470۲۴۰۰۲۳۷۲۳۹۲۳۰۰۱۴۹۹

جویمابراهیمیفاطمه471۶۷۱۰۰۵۰۷۶۹۲۳۰۰۲۰۴۳

فیروزآبادجعفریزهرا472۶۸۳۰۰۵۵۴۵۸۲۳۰۰۲۰۹۵

کوهمره نودانکریمیزهرا473۲۲۸۳۶۴۵۷۳۵۲۳۰۰۲۵۰۵

سپیدانگشتاسبیهستی 474239200356423965067

زرقاندادگرنسرین475۲۵۵۰۰۰۵۳۵۱۲۳۹۸۰۲۹۳

آباده طشککشاورزبهنام476۲۵۵۰۰۶۳۸۵۶۲۳۹۸۰۳۰۵

عالمرودشتعلیزادهغالمعلی477۵۱۵۹۹۱۱۵۱۰۲۳۹۸۰۳۱۵

اشکنانروشنعاتکه478515980489723980321

ناحیه سهامینیسحر479۲۵۶۰۱۱۰۸۷۳۲۳۹۸۰۳۶۳

گراشعوض پورسحر480۴۲۴۰۰۲۷۱۸۷۲۳۹۸۰۳۷۳

خرامهباقریفاطمه481۲۲۸۰۳۱۰۸۱۳۲۳۹۸۰۳۸۹

باالدهشهیدزادهسلیمه482۲۳۷۲۰۹۲۵۵۳۲۳۹۸۰۴۰۱

آباده طشکبهمنیصفیه483۲۵۵۰۰۵۳۲۸۱۲۳۹۸۰۴۳۳

نی ریزرشیدپورریحانه484۲۵۵۹۶۲۹۸۷۹۲۳۹۸۰۴۳۷

جهرمغضنفری کدنجیزیور485۲۲۸۰۵۴۰۱۷۷۲۳۹۸۰۴۶۱

فراشبنداکبریانفاطمه486۲۴۵۲۳۲۰۴۴۷۲۳۹۸۰۴۸۶

گراشحکمتیسعیده487۲۵۶۰۱۵۵۱۱۷۲۳۹۸۰۵۰۵

فیروزآبادرحمانیان کوشککیمعصومه488۲۴۷۰۹۰۹۳۳۳۲۳۹۸۰۵۲۴

ناحیه سهنیالییپریسا489۲۲۹۸۳۰۵۸۲۱۲۳۹۸۰۵۳۵

قیر و کارزینمحمدیهاجر490۲۴۵۲۲۵۱۹۸۴۲۳۹۸۰۵۴۹

الرزارعفاطمه491251188911023980572

فراشبنداحمدیطاهره492۲۴۵۲۳۰۸۳۲۳۲۳۹۸۰۶۱۵

قیر و کارزینزارعیانساناز493۲۴۷۱۷۰۷۵۲۱۲۳۹۸۰۶۱۶

کازرونجعفریمهروش494۲۳۸۰۲۶۶۶۷۰۲۳۹۸۰۶۶۲

فراشبندحقشناسفاطمه495۲۴۵۲۳۱۷۷۳۱۲۳۹۸۰۶۷۳

زرقانبی ازارهاجر496۲۴۳۲۷۷۶۲۳۲۲۳۹۸۰۷۳۹

جهرمحضوریاحمد497۲۴۶۰۱۳۱۸۰۱۲۳۹۸۰۷۵۵

الرزارعمرضیه498250029891423980761

الرخلیلیزهره499251032693723980776

سروستانبیژن کوچیسحر500۵۱۴۹۹۵۵۲۴۸۲۳۹۸۰۷۸۲

خرم بیدمظلومنرگس501681003532123981033

آباده طشکنعیمی نوبندگانیلیال502۲۵۶۰۴۵۹۲۵۶۲۳۹۸۱۳۰۱

اقلیدافضلیفاطمه سادات503۲۵۳۰۲۶۴۷۱۶۲۳۹۸۱۳۱۳



سرچهانملک پورنگین504۲۵۳۰۲۵۰۰۰۶۲۳۹۸۱۳۵۷

زرین دشتسلیمانی رادصدیقه505۶۵۴۰۱۳۵۲۸۹۲۳۹۸۱۴۶۰

فرگرشیدکوثر506۲۴۸۰۴۹۶۷۰۸۲۳۹۸۱۸۹۵

درودزنحاجی زاده خرامهپوریا507۵۴۸۰۱۰۶۷۷۵۲۳۹۸۱۹۹۳

عالمرودشتکریمیصدیقه508۵۱۵۹۸۴۸۲۴۱۲۳۹۸۲۰۷۳

سپیدانغالمیطاهره509۲۴۵۲۳۱۵۹۹۰۲۳۹۸۲۰۸۱

بیضاگلستانزهره510247087475023982091

بیضاآموزگارمریم511229540000723982096

خرامهمیرزایی جابریجمیله512۵۴۸۹۸۵۲۲۴۰۲۳۹۸۲۰۹۸

خفرصدیقمدینه513۲۴۹۰۴۲۹۵۷۴۲۳۹۸۲۱۰۴

خفرابراریطال514۵۴۸۹۳۷۴۴۳۸۲۳۹۸۲۱۰۸

خنجسعدی پورفریده515۲۵۰۰۱۰۴۳۰۳۲۳۹۸۲۱۱۸

خنجانصارینصیبه516۲۳۸۰۰۱۶۶۹۰۲۳۹۸۲۱۵۴

المردحقیقتمرتضی517۵۱۵۹۲۱۸۳۴۳۲۳۹۸۲۱۶۹

سپیدانمشیریالهام518۲۴۱۰۹۸۴۳۷۱۲۳۹۸۲۱۷۸

سپیدانخورشیدی اردکانیمرضیه519۲۲۹۶۹۷۶۶۶۲۲۳۹۸۲۱۸۸

زرین دشتکاظمیحکیمه520۶۵۴۹۶۶۸۴۷۶۲۳۹۸۲۲۳۰

زرین دشتشریعتیسمانه521۶۵۴۹۹۵۶۳۶۶۲۳۹۸۲۲۳۲

زرین دشتفداکارحمیده522۲۴۸۰۱۲۲۸۵۹۲۳۹۸۲۲۵۵

زرین دشتوحیدنیامریم523۲۵۷۱۶۷۵۱۲۵۲۳۹۸۲۲۵۷

الرحیدریفاطمه زهرا524338003749423982262

الرخورشیدینوش آفرین525251147771823982267

الرحسینخانیروح اله526513996769323982270

گله دارآرامخاتون527۲۳۹۲۱۳۰۵۰۷۲۳۹۸۲۲۷۲

خرامهجاودانهوحید528۵۴۸۹۴۱۲۲۷۵۲۳۹۸۲۲۹۰

خرامهجاودانهسعید529۵۴۸۹۴۱۲۲۸۳۲۳۹۸۲۲۹۱

خرامهکبیریلیال530۵۴۸۹۹۷۷۱۸۳۲۳۹۸۲۲۹۲

گله دارهمتیمریم531۲۳۹۲۲۶۴۵۰۳۲۳۹۸۲۳۲۹

گله دارجوکار دهوئیآمنه532۲۵۲۹۷۰۳۳۹۶۲۳۹۸۲۳۳۸

گله دارجوکاردهوییمعصومه533۲۵۲۹۶۸۵۸۸۶۲۳۹۸۲۳۴۱

گله دارشاسینیفریده534۲۳۹۲۲۳۳۷۹۹۲۳۹۸۲۳۴۴

گله دارعلیزادهمریم535۲۳۹۱۵۲۴۰۳۱۲۳۹۸۲۳۵۵

الرشعبانیلیال536243014595223982363

الرسوریمریم537251129515623982364

الرظریف پورفاطمه538250015984123982371

الرعلی پرستراحله539251195139823982372



الرعطائیفاطمه540251133331723982373

الردستوریالهام541251134716423982376

الریزدانی شیریکبری542654996597723982395

الرمرادینسرین543249023796923982396

الرمحمدینرگس544237241099723982401

الرمصلی نژادفرشته545247103351223982413

الرپناهیفاطمه546239188980123982416

الرتوکلی نژادشمسی547237256790123982420

الرایزدیگلناز548548988177123982496

سروستانزادسرژیال549۲۲۸۰۳۷۳۴۵۹۲۳۹۸۲۴۹۸

کوهچنارفرجادخدیجه550۲۳۹۲۰۰۳۷۳۴۲۳۹۸۲۵۰۰

فراشبنداژدریبتول551۲۳۷۲۳۹۵۸۷۴۲۳۹۸۲۵۱۳

کوارمرادیزیبا552۵۴۸۹۶۰۱۲۱۳۲۳۹۸۲۵۳۴

زرقانمحسنی ده بزرگراضیه553۴۲۶۹۹۲۳۷۳۳۲۳۹۸۲۵۵۴

کازرونمومنیافسانه554۵۴۷۹۶۳۲۳۹۶۲۳۹۸۲۵۶۴

بیرمخوش قدمزلیخا555251199930723982565

کازرونعلیزادهفاطمه556۲۳۷۲۷۷۲۸۹۹۲۳۹۸۲۵۸۲

مهرتوکلیمهناز557۲۲۹۶۱۹۸۹۸۸۲۳۹۸۲۶۰۳

جهرمقائدی قالینیسمیه558۶۵۵۹۸۸۳۹۸۱۲۳۹۸۲۶۱۵

اوزفضلیسهیال559۲۴۷۱۶۲۷۲۷۷۲۳۹۸۲۶۵۲

کوارملک حسناعظم560۲۳۹۰۰۹۲۲۹۲۲۳۹۸۲۶۵۸

قیر و کارزینقاسمیمدینه561۲۴۵۱۰۶۲۰۸۸۲۳۹۸۲۷۰۱

قیر و کارزینریحانیمنیره562۲۴۵۲۲۶۴۳۳۴۲۳۹۸۲۷۵۷

گراشزندی لکحلیمه563۲۲۹۹۶۷۵۲۷۲۲۳۹۸۲۷۹۵

گراشموسویصدیقه564۲۳۹۲۰۵۵۹۴۷۲۳۹۸۲۷۹۹

گراشپزشککبری565۶۵۶۹۹۳۲۲۳۳۲۳۹۸۲۸۰۲

گراشبهادرخدیجه566۶۵۶۹۹۶۱۶۵۹۲۳۹۸۲۸۰۳

گراشجوکارزهرا567۲۵۷۲۷۹۲۶۷۲۲۳۹۸۲۸۰۶

گراششجاعیزهرا568۲۳۷۲۵۴۶۶۲۷۲۳۹۸۲۸۰۸

گراشجعفریمریم569۲۳۹۲۲۶۶۶۳۸۲۳۹۸۲۸۱۳

سرچهانشادمانیصدیقه570۲۵۲۹۸۹۳۲۹۲۲۳۹۸۲۸۲۱

گراشرحمانی فرطیبه571۲۳۹۰۱۴۷۰۹۷۲۳۹۸۲۸۲۴

گراشعلی زادهخجسته572۲۳۷۰۶۳۶۱۲۲۲۳۹۸۲۸۲۶

گراشخواجهفاطمه573۲۳۷۱۴۴۹۰۹۱۲۳۹۸۲۸۲۷

گراشمهبودیفاطمه574۲۳۷۲۱۷۶۱۱۰۲۳۹۸۲۸۲۸

قیر و کارزیناحمدزادهمسلم575۲۵۳۹۷۹۹۵۵۸۲۳۹۸۲۸۲۹



جویمقائدیزهرا576۲۳۷۲۶۸۷۴۹۲۲۳۹۸۲۸۴۶

کوارنوروزیفاطمه577۲۳۶۰۳۲۳۱۹۹۲۳۹۸۲۸۶۲

گراششریفیفرزانه578۲۳۹۱۳۶۲۳۸۲۲۳۹۸۲۸۶۳

گراشیزدان پرستصغری579۲۳۷۱۴۳۹۶۵۷۲۳۹۸۲۸۶۶

پاسارگاددشتبانیزهرا580۲۴۳۱۶۴۹۸۲۲۲۳۹۸۲۸۸۱

گراششجاعیانگوهر581۲۳۹۱۲۷۳۹۱۶۲۳۹۸۲۸۸۷

گراشفیروزآبادیپوران582۳۰۷۱۰۶۲۴۹۴۲۳۹۸۲۹۰۴

گراشساسانی پورمعصومه583۲۳۷۱۴۹۴۴۹۶۲۳۹۸۲۹۰۵

گراشعلی خانیابراهیم584۵۱۳۰۰۳۰۶۸۰۲۳۹۸۲۹۱۵

گراشگرگانیلیال585۲۳۹۲۰۷۸۱۰۶۲۳۹۸۲۹۲۸

گراشلطفیسپیده586۲۴۱۰۷۱۸۷۱۱۲۳۹۸۲۹۲۹

اوزرضائیشرافت587۲۳۷۰۶۵۱۸۰۶۲۳۹۸۲۹۳۵

گراشکریمیالهام588۲۳۹۱۹۸۷۲۲۶۲۳۹۸۲۹۴۳

گراشفرجادکلثوم589۲۳۹۲۲۶۵۵۷۷۲۳۹۸۲۹۴۶

اوزیوسفینسرین590۲۴۷۱۸۲۸۰۹۴۲۳۹۸۲۹۴۷

اوززیالبی عملهفاطمه591۲۲۹۲۳۱۱۷۷۱۲۳۹۸۲۹۵۴

اوزساسانی پورصفیه592۲۳۷۲۴۴۳۲۵۹۲۳۹۸۲۹۵۵

اوزدادورافسانه593۲۴۷۰۹۹۰۴۰۸۲۳۹۸۲۹۵۸

گراشغفاریفاطمه594۲۳۷۲۱۷۵۹۸۱۲۳۹۸۲۹۶۱

گراشغفاریپروانه595۲۳۷۱۱۵۲۹۵۱۲۳۹۸۲۹۶۴

فرگزارع پورمریم596۲۵۷۲۸۱۷۳۷۳۲۳۹۸۲۹۹۸

نی ریزپاکزادحلیمه597۲۵۲۹۷۱۴۱۸۵۲۳۹۸۳۰۰۳

نی ریزخدمتیمژگان598۲۵۲۹۷۱۰۳۹۲۲۳۹۸۳۰۰۶

نی ریزهژبرعلیرضا599۲۵۲۹۷۳۷۶۱۴۲۳۹۸۳۰۰۸

ارسنجانبهزادی پورراضیه600۲۵۲۹۹۶۶۰۵۲۲۳۹۸۳۰۱۰

پاسارگادنگهداریمدینه601514977790023983017

نی ریزمالئیسمیه602۲۵۵۹۵۹۸۷۴۴۲۳۹۸۳۰۱۸

نی ریزآخوندی نیالیال603۲۵۵۹۶۰۱۲۲۲۲۳۹۸۳۰۲۱

استهبانشعبانیسمیه604۲۵۲۹۸۱۵۶۰۷۲۳۹۸۳۰۲۹

نی ریزاحسانیعلی حسین605۲۵۵۹۹۱۴۵۹۱۲۳۹۸۳۰۳۶

گراشهاشمیافسانه606۲۳۷۲۰۹۸۶۸۳۲۳۹۸۳۰۹۴

میمندکشاورزیلیال607۲۳۰۰۸۶۹۰۱۲۲۳۹۸۳۱۰۴

بیضامیریان سروستانیسهیال608۲۲۹۸۵۸۷۱۳۲۲۳۹۸۳۱۱۰

فرگجباریاقدس609۲۴۹۰۵۰۲۴۶۸۲۳۹۸۳۱۴۷

الرزنگنه کازرونی نژادمرضیه610237205740523983159

قیر و کارزینمحمدی زادهروح اله611۲۴۵۱۷۸۸۹۶۸۲۳۹۸۳۱۶۲



الرسالخوردهصدیقه612251185973423983208

الرکرمیسعیده613239181820323983210

الرزارعسمیه614249164014723983214

الرنجفی زادهنیلوفر615250018413723983215

قیر و کارزینخانی موصلومهوش616۲۴۵۲۲۳۲۹۵۵۲۳۹۸۳۲۲۸

خرم بیداحمدپورخرمیعصمت617240005508423983236

خرم بیدحیدریابوالفضل618240016671423983238

فراشبندجاللیزهرا619۲۴۵۲۲۹۵۱۹۱۲۳۹۸۳۲۴۵

فراشبندمحمدیناهید620۲۴۵۲۳۲۷۹۰۵۲۳۹۸۳۲۵۰

کوهچناریوسفیمرضیه621۲۳۹۱۷۲۵۶۰۴۲۳۹۸۳۲۶۰

گراشضرغام پورراضیه622۳۳۹۲۵۷۸۸۵۱۲۳۹۸۳۳۱۷

درودزنکریمی نژادندا623۲۴۲۰۴۵۳۸۹۱۲۳۹۸۳۳۷۸

درودزنیوسفیپریسا624۲۴۲۰۳۹۷۴۴۴۲۳۹۸۳۳۸۱

نی ریزیزدان خواهمحدثه625۲۵۵۰۱۲۵۴۱۱۲۳۹۸۳۴۸۰

ناحیه چهارزارعفاطمه626۲۳۰۱۲۱۵۱۲۱۲۳۹۸۳۵۰۱

گراشعابدیزینب627۲۴۸۰۰۶۸۶۱۷۲۳۹۸۳۵۲۱

گراشعصمت کوهجردیزهرا628۲۴۸۰۱۱۷۰۰۶۲۳۹۸۳۵۲۵

گراشکرمی فردزهرا629۲۴۵۲۱۷۳۰۲۹۲۳۹۸۳۵۲۷

گراشرضاییمرجان630۲۳۶۰۰۴۶۴۴۶۲۳۹۸۳۵۳۳

گراشسیمیستاره631۲۲۹۹۰۹۰۶۷۳۲۳۹۸۳۵۳۵

پاسارگادغالمیفاطمه632۲۵۷۲۶۲۹۲۴۰۲۳۹۸۳۵۷۴

اشکنانفرهمندمنصوره633515993743923983583

اشکنانکاویانیفاطمه634657999131323983586

فرگنجفیطاهره635۲۴۹۱۸۰۵۸۸۱۲۳۹۸۳۶۰۶

فرگجعفریفاطمه636۲۵۶۰۲۷۰۵۸۷۲۳۹۸۳۶۱۰

خنجحسینیخدیجه637۲۵۰۰۱۹۵۵۸۹۲۳۹۸۳۶۲۸

خنجغالمیشکیبا638۶۷۲۰۰۰۰۸۸۸۲۳۹۸۳۶۳۵

خنجشیبانیزهره639۲۴۹۱۶۹۷۸۲۳۲۳۹۸۳۶۳۹

سپیداندهقان اردکانیزهرا640۲۵۴۹۷۹۹۶۵۸۲۳۹۸۳۶۵۹

بیرماحمدیسمیه641250030723923983688

میمندهاشمی فردمحمد642۲۴۵۲۳۹۴۱۰۶۲۳۹۸۳۷۰۹

میمندناصریفیروزه643۲۴۵۲۰۵۴۶۱۵۲۳۹۸۳۷۱۰

میمندحاجی پورفاطمه644۲۵۲۹۷۴۵۱۸۸۲۳۹۸۳۷۱۴

میمندکرمی زنجیرانیاسما645۲۲۹۸۶۹۷۰۰۰۲۳۹۸۳۷۱۸

میمندفرهادیانفاطمه646۲۴۴۰۰۴۴۱۹۹۲۳۹۸۳۷۱۹

میمنداگاهمریم647۲۳۷۲۵۲۶۹۵۲۲۳۹۸۳۷۲۰



بیضانوروزیفاطمه648546002159623983739

نی ریزرهایی قطب ابادییاسمن649۲۴۶۰۳۰۱۳۱۶۲۳۹۸۳۷۴۲

نی ریزصالحیمریم650۲۴۹۱۴۷۷۷۶۹۲۳۹۸۳۷۴۸

نی ریزسالخوردهذبیح اهلل651۲۵۵۰۰۲۳۵۳۶۲۳۹۸۳۷۴۹

فسارنجبرعلی652۲۵۷۲۷۲۱۷۳۲۲۳۹۹۰۱۹۹

ممسنیقهرمانیامین653۲۳۸۰۱۰۸۶۶۸۲۳۹۹۰۲۲۶

خرامهکرمیزهره654۵۴۸۹۸۴۵۱۶۳۲۳۹۹۰۲۹۰

خرامهمیرزاییحمیده 655548998584423990291

قیر و کارزینافراسیابیزهرا656۲۲۹۹۲۹۹۴۸۳۲۳۹۹۰۳۲۳

پاسارگادکشتکارمرضیه657۲۴۳۲۷۹۱۲۵۸۲۳۹۹۰۴۱۲

جهرمصادقیفاطمه658۲۴۷۱۰۴۵۷۱۵۲۳۹۹۰۴۳۵

الردوربینمعصومه659257281558323990462

الرمسکینیفهیمه660251187083523990463

زرین دشتفداکاراعظم661۶۵۴۹۶۶۲۴۷۸۲۳۹۹۰۴۶۷

عشایرزمانی فارسیحسن662۵۱۴۰۰۱۴۲۷۰۲۳۹۹۰۴۶۹

الرابولیراضیه663251089476523990473

الردهقان خلیلیزهرا664257280679723990481

کواررضائی مظفریمرضیه665۶۸۳۹۹۷۲۳۳۱۲۳۹۹۰۴۹۲

قیر و کارزینرزدهسپیده666۲۴۴۰۵۸۳۲۵۱۲۳۹۹۰۸۷۸

دشمن زیاریجاویدینیلوفر667۲۳۶۰۶۷۳۷۵۰۲۳۹۹۱۰۴۰

فیروزآبادقائدیفاطمه668۶۵۵۰۰۶۹۶۶۱۲۳۹۹۱۰۵۸

خفرحق نیازجهرمیفاطمه669۲۴۶۰۴۴۸۹۶۱۲۳۹۹۱۰۸۶

ممسنیرحمانیپرنیان670۲۳۸۰۴۷۴۵۵۹۲۳۹۹۱۴۹۶

خرامهبهروزمنششراره671229765297625874246

کوهمره نودانبیدارزهرا672238049443625981077

گراشرهنوردطیبه 673656992643827083017

ناحیه سهسبحانی مقدماطهر674۲۵۷۱۷۱۷۹۲۸۲۷۰۸۸۳۳۷

المردرضویخدیجه سادات675۵۱۵۹۷۲۳۲۸۵۲۷۱۴۰۰۸۱

اوزپورداودزهرا676۲۵۱۱۲۹۷۸۵۱۲۷۱۴۰۳۷۰

جهرمتقوائی فردعبدالرسول677247076829232380711

ناحیه دوامیریکیهانه678۳۵۰۰۸۹۰۹۲۱۳۳۲۸۳۹۲۳

میمندچاره جوعصمت679۲۴۵۱۰۲۷۰۹۶۳۳۲۸۴۱۳۹

آبادهشهریاریمسعود680۲۴۱۰۹۱۰۶۷۱۳۸۲۵۲۹۷۲

آباده طشکموسویراضیه بیگم681۲۵۵۹۲۶۲۴۰۱۴۶۷۰۳۳۵۴

جهرممصلی نژادفاطمه682۲۴۷۰۹۲۹۰۶۷۴۶۷۱۹۱۴۳

ناحیه سهبصیریانهنگامه683۳۱۱۰۹۹۶۹۴۴۴۷۱۱۶۶۵۸



آباده طشکمقدسی فردمعصومه684۲۵۵۹۵۳۸۷۷۶۴۷۴۴۴۲۵۵

ناحیه چهاراسدی کرمطیبه685۳۱۴۹۱۲۰۳۵۷۴۷۹۰۷۰۳۲

ناحیه دوشادی نوبندگانیآمنه686۲۵۷۱۷۹۲۱۸۰۴۷۹۳۴۲۹۰

نی ریزثوابزهرا687۲۵۵۹۰۷۴۲۵۷۴۸۰۱۴۵۰۰

ناحیه دومسعودعالیه688۲۹۷۱۳۷۹۳۲۹۵۵۷۸۴۸۴۶

خنجابراهیمیحمیده689۲۴۵۰۵۰۱۴۳۶۶۰۰۱۰۳۷۵

ناحیه چهاراسفندیاری بیاتمحبوبه690229181361760010872

دارابافسردهحکیمه6912490582429۶۰۰۱۱۰۹۵

شیبکوهبادامیمرضیه692256053076760011761

ناحیه چهارباقریزهره693۲۴۱۰۷۱۲۴۶۰۶۰۰۱۱۸۶۷

شیبکوهبنائینرگس694۲۵۷۱۴۹۱۹۴۶۶۰۰۱۲۱۳۹

جهرمبهنام جهرمیمرضیه695247086761460012347

نی ریزآریان پوراسماعیل696۲۵۵۹۰۶۷۵۲۸۶۰۰۱۲۳۵۴

نی ریزدهقانسعید697۲۵۵۹۶۵۶۰۳۵۶۰۰۱۵۱۲۷

خفررحمانیانعبدالکریم698247083696460015543

آباده طشکرحیمی جشنیالیاس699۲۵۵۹۳۵۴۷۵۶۶۰۰۱۵۶۲۴

جهرمرفیعیآروین700۲۳۹۰۸۳۵۴۱۴۶۰۰۱۶۰۳۰

مرودشتسلیمیفیروزه701243020654460017265

نی ریزشاهسونیحسین702۲۵۵۹۵۵۳۳۷۶۶۰۰۱۷۵۱۵

ناحیه سهشایقراهله703۲۲۹۶۸۳۵۸۵۶۶۰۰۱۷۵۵۴

جهرمصحرائیانمحمدحسن704۲۴۷۰۸۶۶۰۷۳۶۰۰۱۸۳۲۳

جهرمصداقت پیشهفاطمه705247085949260018371

ممسنیکرمیاشرف706229908620160019702

قیر و کارزینقایدیفاطمه707۲۴۵۰۶۱۲۱۹۱۶۰۰۲۰۲۷۶

رستماشکانقیصری708۲۳۹۱۶۷۰۶۵۶۶۰۰۲۰۷۱۱

آبادهمحاسدتمحمد709۲۵۳۹۰۰۷۸۶۴۶۰۰۲۱۹۴۴

جهرممساوات جهرمیسیدمجتبی710۲۴۷۰۲۵۱۰۳۶۶۰۰۲۲۵۵۱

مهرمصلی نژادمهدی711۲۴۷۰۸۸۷۹۳۳۶۰۰۲۲۶۶۴

نی ریزمکررطیبه712۲۵۵۹۵۷۰۰۶۸۶۰۰۲۲۹۴۶

ناحیه دواکبری فردرقیه713۲۴۵۰۸۸۷۴۹۰۶۰۰۲۴۹۹۶

قیر و کارزیناسدیزهره714۲۴۵۰۵۰۲۵۵۶۶۰۰۲۵۱۳۰

زرین دشتالهیاعظم715۶۵۴۹۶۵۳۴۵۲۶۰۰۲۵۱۵۵

زرقانبردبارمنظر716۲۲۹۹۹۴۱۵۰۹۶۰۰۲۵۳۰۱

خرامهپرویزی فتح آبادیفاطمه717۶۴۹۹۸۶۹۹۲۹۶۰۰۲۵۵۵۷

شیبکوهپورجمشیدفاطمه718۲۵۷۱۴۹۲۵۲۷۶۰۰۲۵۵۹۶

سروستانتاکیجمیله719514976041260025652



ناحیه سهجوکارفاطمه720۲۵۷۱۷۲۳۲۶۱۶۰۰۲۵۸۰۷

جهرمرحمانیان خدیجه721247078709260026830

نی ریززارعیزهرا722۲۵۵۹۰۷۳۴۳۹۶۰۰۲۷۱۰۲

قیر و کارزینطالبی حمیده طالبی60027896 7232450501649

نی ریزفتحیزهرا724255972633560028249

ناحیه یککرمیحمیده725۲۵۲۹۶۸۶۹۱۲۶۰۰۲۸۴۵۷

فساملکیاعظم726۲۵۷۱۴۴۵۵۰۲۶۰۰۲۸۷۵۳

زرقانمیرزائیبتول727۲۴۱۰۳۱۷۶۰۱۶۰۰۲۸۸۲۷

گراشمقدسیپروین728۶۴۹۹۷۱۲۷۳۶۶۰۰۲۹۱۲۰

میمندنامورهاجر729245132450360029314

آبادهنعمت الهیخدیجه730۲۴۱۰۵۱۶۷۷۷۶۰۰۲۹۶۳۵

نی ریزسرویزهره731۲۵۵۹۵۸۲۸۵۶۶۰۰۲۹۹۲۴

ناحیه دوزارع کواریمهوش732۶۸۳۹۴۱۸۵۵۳۶۰۰۳۰۶۱۰

اقلیدمالئیفاطمه733۲۵۳۹۰۹۶۶۱۱۶۰۰۳۲۲۱۲

ارژنمدن حقیقیسمیرا734۲۲۹۸۴۲۰۶۰۲۶۰۰۳۲۲۲۱

ممسنیانصاری نیااحسان735۲۳۹۰۱۰۱۴۵۳۶۰۰۹۳۵۶۵

سروستانصدیق سروستانیفاطمه736229898734360094415

بیضافرشته حکمتساره 737237032651460107760

ناحیه سهآتشیالله738۲۲۹۶۸۴۱۹۶۱۶۰۱۰۹۳۳۰

ناحیه سهجمیل زادهفرانک739۲۲۹۱۴۴۹۳۳۸۶۰۱۱۲۴۴۷

ناحیه یکفرجیفروزان740۵۶۹۳۴۸۴۱۶۰۱۱۴۳۷۷

کواررجبی ششدهراضیه741۲۲۹۱۴۸۲۲۴۶۶۰۱۱۵۱۴۶

ناحیه یکصادقیسحر742۲۲۹۸۰۳۴۸۴۲۶۰۱۱۵۱۶۰

سروستانشبان سروستانیفریناز743257168307160143367

ناحیه یکشاکریشراره 744181952640260145265

زرقانشاپوری فردفرانک745۲۲۹۸۹۷۵۸۴۱۶۰۱۴۶۶۵۱

ارژنناصری ناصروولی اله746۲۲۹۹۶۴۱۲۲۱۶۰۱۴۷۶۹۲

ناحیه دوکازرانیمهرزاد747۳۸۳۵۵۲۴۴۳۶۰۱۹۴۶۹۹

ناحیه دوبهارلوئیگوهر748۲۳۸۰۲۳۷۴۵۱۶۰۲۰۹۳۹۹

فساگلوالهمهرافروز749۲۲۹۸۰۷۲۰۶۱۶۰۲۱۰۴۴۸

ناحیه دوخوبیاری ابوالوردیزینب750۲۲۹۶۸۱۶۴۳۶۶۰۲۱۰۶۵۶

بیضااسمعیلی فردسعیده751229172680360211753

سروستانرضائی تزنگیناهید752۵۱۴۹۵۹۷۱۸۱۶۰۲۱۲۶۰۳

کوارفضلیطاهره753229265186660214205

زرقانمحمدیطاهره754۲۲۹۹۹۴۸۶۰۰۶۰۲۱۴۴۷۷

خرامهقبادیمرضیه755۵۴۸۹۳۹۳۶۰۲۶۰۲۱۵۱۵۸



ناحیه دوهادیان فرمهین 756229899481160328443

ناحیه سهبرزوئیمهتاب757۳۵۰۰۹۰۹۵۶۶۶۰۳۲۸۸۵۲

پاسارگادزین الدین زائریفروغ758۱۸۱۹۶۶۸۶۱۴۶۰۳۳۱۱۲۶

ناحیه سهروان فرنیلوفر759۲۲۹۱۸۱۲۶۸۸۶۰۳۳۳۱۱۲

سپیدانداوری شمس ابادیناهید760229345935760333391

ناحیه چهارنعمت اللهیسیدعلیرضا761۲۲۹۵۳۰۲۲۵۰۶۰۳۸۴۱۳۰

ناحیه دوشه منشپریسا762۲۲۹۹۰۵۰۸۸۴۶۰۴۳۶۲۳۲

ناحیه سهقاسمی اردکانیمیترا763۲۲۹۸۹۸۶۹۹۱۶۰۴۳۷۷۰۱

زرقانفاتحیفتانه764255953636660439421

ناحیه سهمسافرسمیه765۲۳۷۰۴۷۶۴۱۹۶۰۴۳۹۸۴۸

کوارارجیصغری766۲۲۹۳۲۴۸۳۹۹۶۰۴۴۱۱۳۴

ناحیه سهآگاهآزاده767۲۲۹۷۷۳۲۶۳۵۶۰۴۴۱۳۳۵

درودزنکشاورزی فهلیانیلیال768۴۲۳۰۱۲۰۸۹۳۶۰۴۸۶۶۱۱

دشمن زیاریپارسائیفاطمه زهرا769۲۳۹۰۸۸۳۸۴۲۶۰۴۸۶۸۸۳

کوارکشاورزیشرافت770۲۳۹۰۷۳۸۵۵۹۶۰۴۸۷۳۴۹

خرامهمسرور شوریجهبهمن771548934347860503121

خرامهعسکریصمد772548935637560503426

ناحیه دوکشاورزیرقیه773230138811560507430

خرامهکردنژاد کارگاهی مهوش774548934627260507471

خرامهغالمیداریوش775548980919160508986

خرامهدهقانی اعال776548982228760509096

خرامهمحمودیجابر777257038102060509843

خرامهخوشبختشهال778548936134460511147

خرامهعمادیبهبود779۲۲۹۱۷۰۷۲۶۴۶۰۵۱۱۲۱۰

خرامهقایدیبهبود780548954385160512766

خرامهانصاری جابری فاطمه781548937524860512798

خرامهسلیمانی سروستانی لیال 782229764498160513454

ناحیه دوقائدشرفهما783۲۲۹۵۹۹۰۳۷۸۶۰۵۱۳۴۷۹

خرامهکرمیمقصود784۵۴۸۹۷۹۲۷۲۸۶۰۵۱۳۹۴۴

خرامهاسماعیلیزری785۵۴۸۹۳۷۰۴۷۵۶۰۵۱۴۵۶۹

خرامهطالبیفاطمه786548935804160514689

خرامهدهقانیاسداله787۵۴۸۹۸۱۵۵۴۱۶۰۵۱۴۷۴۵

خرامهکارآمدشهربانو788۵۴۸۹۳۶۵۷۹۱۶۰۵۱۴۷۸۴

خرامهمحمدی ا کبرآبادیزهرا789۵۴۸۹۳۶۱۲۵۵۶۰۵۱۴۸۲۶

ممسنیلیاقت مندفرخنده790۲۳۹۰۰۸۰۱۴۶۶۰۵۱۵۰۳۱

جهرمآزادگان جهرمیفرانک791۲۴۷۰۷۹۱۵۰۲۶۰۵۱۵۱۸۳



سروستانکارامدمریم792۵۴۸۹۸۵۲۹۸۴۶۰۵۱۵۵۷۸

آباده طشکصفری خرامهزهره793۵۴۸۹۸۲۵۳۷۵۶۰۵۱۵۶۴۱

خرامهجلیلیروح انگیز794۵۴۸۹۳۷۱۱۷۱۶۰۵۱۵۶۵۹

خرامهموسوی جابریمعصومه795548942142860515708

خرامهزارع قشالقیزهرا796548938546460515793

خرامهاکبری خرامهشهدخت797۵۴۸۹۳۷۰۹۳۹۶۰۵۱۵۸۶۷

خرامهایزدیصدیقه798۵۴۸۹۳۷۲۲۶۵۶۰۵۱۵۹۴۸

خرامهواحدزینب799548980151460516026

ارسنجانلشنیجمیله800۵۴۸۹۵۵۶۳۸۲۶۰۵۱۶۲۸۰

الرکارآمدمهناز801229180670160516587

خرامهکشت کارسلمان802۵۴۸۹۳۶۴۷۸۵۶۰۵۱۶۸۸۳

خرامهکشاورزیمینا803548937046760516941

خرامهافراسیابی خرامهطاهره804۵۴۸۹۴۱۵۶۸۱۶۰۵۱۷۲۶۸

خرامهعزیزیجالل805۵۴۸۹۳۶۸۱۱۱۶۰۵۱۷۳۰۱

خرامهعباسیمریم806۵۴۸۹۴۶۸۷۷۷۶۰۵۱۷۳۳۱

خرامهایزدیآسیه807۵۴۸۹۳۷۷۹۵۱۶۰۵۱۷۴۸۳

ناحیه یکمیرزائی جابریبهاره808۵۴۸۹۳۷۵۸۲۵۶۰۵۱۷۵۳۲

خرامهزارع شیبانینرگس809۵۴۸۹۳۸۸۸۴۶۶۰۵۱۷۶۶۱

خرامهمحمدی جابریسمیه810۵۴۸۹۹۸۴۳۷۶۶۰۵۱۷۸۱۴

خرامهایزدیمصطفی811۵۴۸۹۸۲۳۸۴۴۶۰۵۱۸۰۱۲

خرامهکهترفردرقیه812230120107460518021

خرامهمرادی سروستانیمرجان813۲۲۸۰۱۶۴۷۸۷۶۰۵۱۸۱۶۴

زرقانزارعیمریم814229988940160521841

پاسارگادرضائیصفرعلی815۲۴۳۱۱۲۲۳۵۲۶۰۵۲۶۶۴۱

ناحیه یکسلطانیمنصوره816۲۲۹۱۲۰۷۳۳۴۶۰۵۲۷۴۴۰

زرقانعاطفت دوستحسن817۲۲۹۴۱۷۴۷۶۳۶۰۵۲۷۶۹۸

زرقانسلطانیعفت الزمان818229164633860527793

ناحیه دوفرودیفاطمه819۲۲۹۵۱۵۹۲۹۶۶۰۵۲۹۷۵۸

زرقانذاکربیگیمینا820۲۲۹۴۳۵۹۲۳۲۶۰۵۲۹۸۱۴

زرقانجعفریمعصومه821۲۲۹۹۹۴۵۳۹۳۶۰۵۳۱۶۸۶

میمندمحمدیبهاره822۲۲۹۸۷۵۱۶۶۸۶۰۵۳۲۰۹۲

سروستانروحانیمحمدحسن823514955393160562119

شیبکوهکرمی زادهمریم824۲۵۷۱۴۸۵۹۶۲۶۰۵۶۷۲۲۰

خرامهصف شکناحمد825548938176060568014

سروستانطهماسبی سروستانیشعله جان826۲۵۷۱۶۵۲۵۸۳۶۰۵۶۸۳۹۹

میمندکریمی فردراضیه827۲۴۵۲۰۴۱۲۳۸۶۰۶۰۴۵۵۱



میمندطریقتوحید828245132003660612827

ناحیه چهاربرزگرسکینه829۵۱۳۹۳۲۶۴۶۹۶۰۶۱۳۳۱۴

ناحیه یکطهماسبی سروستانیلیال830۵۱۴۹۵۵۶۱۶۵۶۰۶۱۳۴۸۰

شیبکوهجوکارمژگان831۲۵۷۲۴۷۵۳۸۳۶۰۶۱۳۷۴۸

گراشعسکریزهرا832257232287060616380

ناحیه دودهقانیطاهره833۲۲۹۲۶۴۴۹۰۸۶۰۶۱۶۴۶۱

زرقانتکمیلسارا834229897373360616856

کوارقائدی کیاسهیال835683943085560617391

آبادهجان نثارزهرا836۲۴۱۰۹۲۷۲۶۲۶۰۶۶۰۱۵۹

آبادهتصدیقیافسانه837۲۴۱۰۰۸۱۱۰۱۶۰۶۶۲۳۹۲

آبادهفرخیزهرا838۲۴۱۱۴۳۶۱۰۶۶۰۶۶۳۹۲۶

ناحیه دوگندمکارخداداد839۵۱۳۹۸۴۷۴۷۷۶۰۷۰۴۴۸۰

خرم بیدافروغصدیقه840241023215960707366

بوانات شجاعیاعظم841513933153560708946

بوانات عباسیآرزو842513937015860709264

بوانات شجاعیمریم843513933154360709352

بوانات حجازینجمه844513987859360709666

بوانات ایزدیزهرا845513933546860709731

سرچهانملکیصفیه846۵۱۳۹۹۱۶۰۸۸۶۰۷۱۰۱۲۱

آباده طشکبیاتفاطمه847۵۱۳۹۹۶۴۹۴۵۶۰۷۱۰۳۶۱

سرچهانخانی زادهزینب848۵۱۳۹۹۶۴۰۳۱۶۰۷۱۰۵۴۶

ناحیه دوعابدینیفریده849۲۵۳۸۹۸۰۵۶۹۶۰۷۵۷۵۴۴

اقلیدخیراندیشزهرا 850253965225560757946

پاسارگادحسینیزهرا851۲۴۳۱۶۱۶۹۱۶۶۰۷۵۸۴۴۰

آبادهخیراندیشاعظم852۲۵۳۹۶۷۱۱۹۵۶۰۷۶۰۲۲۷

ناحیه دورحیمیفاطمه853۲۵۳۹۷۱۹۸۹۹۶۰۷۶۱۴۱۲

استهباننصراهلل زادهنسرین854252964030060814770

ناحیه سهسلیمی اصللیال855۲۵۲۹۶۷۲۵۷۱۶۰۸۱۵۳۴۹

استهبانکوهگرد اصطهباناتیحسن856252923615160815807

ناحیه چهارعابدپورحقیقیربابه857۲۵۲۹۲۳۸۲۶۱۶۰۸۱۶۷۶۷

استهبانریاحیحمیده 858252968241060817751

آباده طشکشهریرقیه 859252925337460817871

استهبانحکمتزهرا860252925779560818150

خرامهزارعمریم861۲۵۲۹۷۹۳۸۶۷۶۰۸۱۸۱۶۸

نی ریزجاللیفرزانه862255907404460818626

جهرمرضوانی جهرمیبهاره863247088506160818811



جهرمرحمانیانسوسن864247080360860885449

جهرمحاتم جهرمی  لیال  865247084777160885752

جهرممصلی نژادمعصومه866۱۸۱۷۱۲۵۰۴۴۶۰۸۸۵۷۹۱

جهرممصطفویمریم867۲۴۷۰۲۳۹۱۱۷۶۰۸۸۶۰۷۰

نی ریزنقی زادهصدیقه868۲۵۵۹۷۱۳۸۴۵۶۰۸۸۶۲۷۱

جهرمزارعیانزهرا 869247087465360889069

جهرمالیقیجواد870۱۸۱۹۳۳۸۵۱۷۶۰۸۸۹۳۹۷

جهرمقنبری نژادجهرمیزهرا871۲۴۷۰۲۳۹۳۹۷۶۰۸۸۹۴۱۴

فسااسماعیلی فریدسهیال872۲۵۷۱۹۲۲۳۳۵۶۰۸۸۹۶۳۱

جهرمصادقی نقدعلی علیاژیال873۲۴۷۰۸۶۹۳۶۶۶۰۸۹۰۰۶۹

جهرمپاك سرشتناهید874۲۴۷۰۸۷۷۵۴۷۶۰۸۹۰۲۱۳

جهرمرحمانیان کوشککیملیحه875۲۴۷۰۸۸۱۱۹۶۶۰۸۹۰۴۸۵

ارژنصحرائیانمرضیه8762470955386۶۰۸۹۱۲۸۶

جهرمقناتیانحمیده877247087915960891857

جهرمچرخ اندازعاطفه878۲۴۷۰۹۷۲۸۸۴۶۰۸۹۲۰۱۶

جهرمکارگرجهرمیناهید879۲۴۷۰۲۴۸۷۷۹۶۰۸۹۲۱۳۶

جویماسماعیل پوروجیهه880۲۴۷۱۵۹۷۴۸۳۶۰۸۹۲۹۳۱

سروستانهاشم زاده سروستانیمریم881229894791060949822

جهرممصباح جهرمینجم السادات882247072962960951126

جهرمقانعی جهرمی فرزانه 883247079817560951493

جهرمصحرائیان جهرمیرویا884247078901160951599

زرین دشتحریرینرجس885247081721860951711

جهرمرعیت پورجهرمیالهه886۲۴۷۰۸۸۳۱۱۳۶۰۹۵۱۷۵۰

خنجرحمانیانمنصوره887۲۴۷۰۲۴۶۴۰۷۶۰۹۵۱۸۳۱

جهرمحق بین جهرمیفاطمه888۲۴۷۰۲۳۳۲۴۰۶۰۹۵۱۹۴۴

جهرمرنجبرمرضیه889۲۴۷۰۸۸۵۷۶۰۶۰۹۵۲۲۳۰

ناحیه چهارفریدونیلیال890۶۵۵۹۸۴۰۹۷۲۶۰۹۵۲۳۶۸

شیبکوهزارعپور نصیر آبادیشهدخت891۲۵۷۱۴۹۱۷۸۴۶۰۹۵۲۵۸۳

جهرمشیبانیمعصومه892۲۴۳۱۸۲۸۴۳۳۶۰۹۵۳۳۴۵

الرمحمدی صدیقه 893655986688260953361

گراشحیدریآمنه894۶۵۵۹۷۷۶۴۵۱۶۰۹۵۳۷۳۱

دارابوکیلی نژادنسرین8952491047942۶۰۹۸۳۰۰۹

دارابمسجدیغالمعلی  8962491107740۶۰۹۸۳۸۶۶

دارابجابریزهره8972491103907۶۱۰۰۶۷۵۱

شیبکوهحیرانمرضیه898۲۵۷۱۳۷۰۴۲۱۶۱۰۰۸۰۸۷

فساقنبری مزیدیعادله899۲۵۷۱۲۸۰۰۳۱۶۱۰۰۸۷۸۵



ناحیه چهارمظلومیانآمنه900۲۵۶۰۳۱۷۸۷۷۶۱۰۰۹۲۷۲

فساشاکریمژگان901۲۵۷۱۶۸۴۹۳۰۶۱۰۰۹۲۸۱

فساحبیبیمهروش 902257010276861010272

دارابعامریعادل903۲۴۹۱۱۴۱۲۳۱۶۱۰۱۰۹۶۳

شیبکوهمتولی زاهدجلیل904۲۵۷۱۵۱۶۷۵۲۶۱۰۱۱۹۷۲

دارابمعصومیآسیه905۲۴۹۰۵۷۸۰۷۳۶۱۰۱۲۱۲۴

دارابعسکریحمیده906۲۴۹۰۳۸۵۷۷۱۶۱۰۱۲۱۸۸

دارابدریائیغالمرضا907۲۴۹۱۱۰۹۲۱۲۶۱۰۱۲۵۶۵

دارابقربانیفاطمه908۲۴۹۱۳۰۵۸۸۷۶۱۰۱۳۴۸۶

ششده و قره بالغیزدان پناهاعظم909۲۴۹۰۴۱۵۳۲۸۶۱۰۱۳۹۵۱

ناحیه سهتسلیممرضیه910۲۴۹۱۱۴۹۳۹۷۶۱۰۱۴۶۵۷

فرگخیریمریم911۲۴۹۰۰۷۹۶۴۶۶۱۰۱۶۴۸۱

دارابعلویسیده الهام9122491133849۶۱۰۱۷۷۸۱

خرامهزارعژیال913548945561661018118

دارابرهبروجیهه914۲۴۸۰۶۰۸۶۴۶۶۱۰۱۸۷۱۰

دارابخوشحالرقیه915۲۴۹۱۱۵۵۹۲۳۶۱۰۱۸۷۳۵

دارابحقیقتمحبوبه916۲۴۹۰۰۸۷۰۵۳۶۱۰۱۸۸۴۸

دارابحکمت نیاهاجر9172491159351۶۱۰۱۹۵۵۰

جهرمرنجکش اسفریزیزیبا918247074993161048205

فسازارعی جلیانیماریا 919603849022161048808

ناحیه یکزارعیمرضیه920۲۵۷۰۳۱۷۵۴۳۶۱۰۴۸۹۹۹

شیبکوهزراعت دوستخدیجه921۲۵۷۱۳۷۱۳۶۳۶۱۰۴۹۲۱۴

نی ریزصابرانناهید922۲۵۵۹۵۶۱۱۷۴۶۱۰۴۹۹۱۲

نی ریزحدادینسرین923255955948161049937

زرقانتوکلیپروانه924۲۵۷۱۶۹۲۹۹۲۶۱۰۵۰۸۸۸

فساهاشمیجمیله السادات925۲۲۹۸۸۸۹۵۹۷۶۱۰۵۱۰۷۹

شیبکوهقاسمیراضیه926۲۵۷۰۱۴۰۳۲۵۶۱۰۵۳۲۳۴

شیبکوهصفارآمنه927۲۵۷۱۷۱۸۰۱۰۶۱۰۵۳۳۷۹

ناحیه سهجمالی نوبندگانیزهرا928۲۵۷۱۶۸۶۵۶۹۶۱۰۵۳۳۹۳

ششده و قره بالغرحمانیمعصومه929۲۵۷۱۶۹۹۷۳۳۶۱۰۵۴۰۰۳

زرین دشتمیرشکالیعلی قاسم930654957960061054109

فساالهیاریلیال931۲۵۷۰۱۵۱۹۴۷۶۱۰۵۴۲۷۵

جهرمرهنماسیده مریم932257169972561054532

شیبکوهبارونی زادهنسترن933۲۵۷۱۳۷۷۸۸۴۶۱۰۵۴۹۷۳

زرین دشتفروتنفاطمه934۶۵۴۹۴۹۳۵۲۸۶۱۰۵۵۱۴۱

دارابکارگر فردفائزه935۲۴۷۰۸۶۲۷۴۴۶۱۰۵۵۴۶۰



زرین دشتجدیسهیال936۲۴۹۰۰۸۵۱۰۷۶۱۰۵۵۶۳۱

استهبانمظفریان فرحناز937255907147961055735

ششده و قره بالغآزادیانعاطفه938257171367161056021

جهرمشیروانی فردسمیه939247091680161056712

فساجعفریمعصومه940۲۵۷۱۷۴۷۰۵۳۶۱۰۵۶۷۵۱

زرین دشتتجددفهیمه941654991311161057979

زرین دشتاسدیسوسن942۶۵۴۹۸۶۵۲۸۱۶۱۰۵۷۹۹۳

فسامحمدشفیعیلیال943۲۵۷۲۶۲۱۸۷۸۶۱۰۵۸۱۵۲

ناحیه دوترابی اردکانیرؤیا944۱۸۱۹۱۸۲۶۲۲۶۱۰۸۸۹۵۵

فسامیرزازادهمریم945۲۵۲۹۶۷۰۵۷۹۶۱۰۸۹۵۲۳

ناحیه دوصادقی زادهسارا946۲۲۹۵۱۷۳۰۶۱۶۱۰۹۱۰۴۲

سپیدانترحمی اردکانیمریم 947254976443961091171

ناحیه دوخسروزادهزهرا948۲۲۹۵۳۵۲۴۶۰۶۱۰۹۱۵۳۲

خرامهسلیمی جابریمحمدرضا949548966206961091959

ناحیه یکگلناریزهره950۲۵۴۹۷۷۱۰۱۱۶۱۰۹۲۴۴۶

بیضاصادقیمحمد951546951305161092566

سپیدانحسینی اردکانی سیده 61092799 9522549293282

سپیداندهدشتی اردکانی زهرا 953254930743761092823

سپیدانجعفریسیده مریم954229108579461093617

سپیداننام آورمریم955۲۲۹۱۰۹۲۳۱۶۶۱۰۹۴۱۲۹

سپیدانرهنمای اردکانیمیترا956۲۵۴۹۷۷۵۷۵۹۶۱۰۹۴۱۸۲

سپیدانحسنی اردکانیسعیده957۲۵۴۹۷۷۶۳۹۹۶۱۰۹۴۲۲۴

سپیدانشفیعی اردکانیفاطمه958۲۵۴۹۷۶۸۶۴۷۶۱۰۹۴۲۸۸

سپیدانمحمدیانفاطمه959۲۵۴۹۷۷۵۴۶۵۶۱۰۹۴۳۵۱

سپیدانفضیلت رودبالیمهین تاج960۲۵۴۹۵۴۵۴۷۸۶۱۰۹۵۰۵۷

سپیدانجعفری خواهخدیجه961۲۵۴۰۰۸۰۴۷۲۶۱۰۹۶۲۶۷

بیضاقصرالدشتیآمنه962۵۴۶۹۷۰۳۸۴۳۶۱۰۹۶۷۸۹

ناحیه دومهرجوزهرا963426883800761120202

ناحیه دوشریفی نیاعلی964۲۵۴۹۳۸۷۸۱۳۶۱۱۲۱۲۱۱

بیضاکشاورزرضا965۵۴۶۹۸۸۸۳۴۷۶۱۱۲۵۱۰۶

ناحیه یکقالتیژاله966۲۲۹۵۳۱۹۲۷۷۶۱۱۲۵۶۶۷

ناحیه چهارفرجودکوهنجانیفروغ967۵۱۴۹۹۰۶۲۷۱۶۱۱۲۷۴۳۸

ناحیه یکشرفلیال968۶۵۵۹۴۵۵۵۳۱۶۱۱۲۸۹۲۱

سپیدانطاهریفاطمه969۲۵۴۰۱۱۸۴۲۹۶۱۱۲۹۳۳۶

میمندکیخسروی زنجیرانیعالیه970۲۴۵۲۰۹۳۲۹۷۶۱۱۲۹۵۶۹

سروستانکریمیرقیه971۵۴۸۹۶۶۴۹۴۰۶۱۱۳۱۲۲۵



بیضابهروزطاهره972546992413061131426

بیضاآبیارطاهره973۵۴۶۹۹۱۶۴۶۴۶۱۱۳۱۶۲۷

بیضامویدیحسن974546996586461132821

فسااکبریمحمودرضا975۲۵۷۱۶۷۵۶۴۸۶۱۱۶۰۰۶۰

ناحیه سهمحب زادهغالمعلی976۲۵۷۰۲۳۰۷۳۱۶۱۱۷۴۵۰۸

ناحیه دومحمدیاسماعیل977۲۵۲۹۳۴۱۴۶۱۶۱۱۸۷۴۸۲

ارژنسیناییراحله978257168640261188692

فسازارعپورافسانه979256036014461188942

ششده و قره بالغصفری پورزهرا980۲۵۷۱۶۹۸۹۷۴۶۱۱۸۹۵۴۲

شیبکوهسجادیاناعظم981۲۵۷۱۷۲۱۸۷۹۶۱۱۸۹۷۳۶

الرزیبائیخاطره982339183840161190359

جویمشرفیمرجان983۲۵۷۱۹۳۰۱۱۷۶۱۱۹۰۴۰۸

فساحیدرپورلیال984۲۴۹۱۱۴۵۲۳۵۶۱۱۹۰۴۸۶

شیبکوهمیزانسارا985۲۵۷۱۷۴۹۲۴۲۶۱۱۹۱۱۷۴

ناحیه سهحقانیآمنه986۲۵۷۰۳۱۰۹۱۳۶۱۱۹۳۳۸۶

فساتوانگرسیدباقر987۲۵۷۱۶۶۶۹۸۳۶۱۲۲۳۸۰۵

شیبکوهمحمدیزهرا988257247152361224130

شیبکوهاله بخشیمدینه989۲۵۷۱۴۴۰۹۷۷۶۱۲۲۴۷۲۶

فساهمت دارفرح990۲۵۷۰۱۰۰۱۰۲۶۱۲۲۶۵۳۶

خرم بیدکریمیرقیه991241019322661228339

ناحیه سهسرافرازراضیه992۲۵۷۲۴۶۶۵۴۶۶۱۲۴۱۶۷۴

شیبکوهارجمندمزیدیقنبرعلی993۲۵۷۱۳۱۰۳۰۵۶۱۲۴۸۱۹۴

ناحیه سهاسکندرینرجس994۲۵۷۱۳۷۹۵۶۹۶۱۲۴۸۲۳۶

شیبکوهاسماعیلی مزیدیلیال995257146252061248892

شیبکوهکارگریسمیرا 996257202793361248902

فیروزآبادواحدیافسانه997245007388461304439

ناحیه سهثابت سروستانیحمیدرضا998۴۲۶۹۴۸۶۶۱۹۶۱۳۰۵۱۴۱

سروستانهمایون سیرتمرجان999229177013661305423

ناحیه سهپدرامفاطمه1000245008056261307184

فیروزآبادآزادی چگینینجمه1001۲۴۵۱۶۵۲۵۷۸۶۱۳۰۸۱۸۶

فیروزآبادپناهیجمیله1002۲۴۵۰۱۵۲۶۲۸۶۱۳۰۹۸۴۷

ناحیه دوزراعت کارالهام1003۲۲۹۶۹۷۲۵۷۸۶۱۳۰۹۹۷۴

فراشبندقاسمی نژاد محبوبه 1004245187988261346854

فیروزآبادموسویسیده معصومه1005۲۴۵۱۶۱۶۶۲۸۶۱۳۴۷۴۲۲

فراشبندجوکارمحمد1006۲۴۵۱۸۸۰۷۴۰۶۱۳۴۸۰۰۸

فراشبنداسدی دشتیسکینه1007۲۴۵۰۷۲۳۴۰۴۶۱۳۴۸۵۸۳



فراشبندعقبی آویزیخدیجه1008۲۴۵۰۷۸۵۲۷۲۶۱۳۴۹۰۹۵

فراشبندحق شناسصدیقه1009۲۴۵۰۸۸۵۵۱۱۶۱۳۴۹۵۱۴

فراشبندفرزانه راضیه 61349546 10102450737261

فراشبندنوشادیمریم1011۲۴۵۰۷۵۵۳۸۱۶۱۳۴۹۹۵۵

ممسنیفرامرزیزهرا1012239165735861350017

عشایرثاقب پورمریم1013۱۲۰۹۳۲۱۲۵۴۶۱۳۵۰۳۷۷

فراشبندجوکارنسرین1014679001213361350521

کازرونعباسی زادهکوثر 1015237090825461350578

فراشبندعابدی فراشبندیمریم1016۲۴۵۱۸۸۱۳۴۸۶۱۳۵۰۸۳۵

فراشبندنظریانفاطمه1017۲۴۵۲۳۰۹۶۵۶۶۱۳۵۱۶۲۹

فراشبندعباس پوراعظم1018۲۴۵۱۸۸۵۶۴۵۶۱۳۵۱۷۰۱

فراشبندآویزیفاطمه1019۲۴۴۰۰۴۰۵۷۶۶۱۳۵۱۹۰۰

قیر و کارزینبهمنی لیفرجانیعباسعلی1020۲۴۵۱۷۵۶۹۲۶۶۱۳۸۶۶۷۳

جهرممهارت فردجهرمیشهناز1021۲۴۷۰۸۱۶۹۵۵۶۱۳۹۱۳۳۵

جهرمنظریمحبوبه1022247083526761391374

گراشسعادتسهیال1023۲۲۹۹۰۳۸۶۷۱۶۱۳۹۱۵۳۶

جهرمبهنیافرشید1024۲۲۹۵۳۳۱۸۷۰۶۱۳۹۳۷۵۵

جهرمگلستانفاطمه1025247081269061394066

فساعباسعلی زادهمریم1026۲۵۷۰۱۳۱۶۰۱۶۱۳۹۴۲۷۴

قیر و کارزینرحمانیانشمسی1027۲۴۷۱۱۸۵۱۸۵۶۱۳۹۴۸۶۱

جهرمتدینفاطمه1028247134017261395156

جهرممصلی نژادمهرنوش1029247085833161395170

قیر و کارزینساسان نیافاطمه1030۲۴۵۱۱۰۷۷۹۰۶۱۳۹۵۲۱۲

جهرمقربان جهرمیفاطمه1031247084720661395452

جهرمآشناراضیه1032257137584961395808

جهرماحدیسعیده1033۲۴۷۰۸۶۳۴۰۶۶۱۳۹۶۱۳۳

قیر و کارزینانصاریفائزه1034245050429161396246

قیر و کارزینقایدیعباس1035۲۴۵۰۶۱۲۲۰۳۶۱۳۹۶۸۰۱

خنجاصال نیمژده1036۲۴۷۰۲۶۵۵۵۱۶۱۳۹۶۸۳۱

جهرمحجتیمریم1037247172645361397713

جهرمموحدپورفاطمه1038۲۴۷۱۷۲۳۵۲۷۶۱۳۹۷۸۸۱

جهرمسعادتیانمحمد1039247085060661448242

ناحیه یکدهقانیشهناز1040۲۲۹۹۴۶۹۱۰۹۶۱۴۴۸۹۷۲

ناحیه دوخدیرزهرا1041۲۳۷۰۴۴۶۳۷۴۶۱۴۵۰۵۹۷

کازرونادیبیانمرضیه1042۲۳۷۰۳۳۹۸۵۳۶۱۴۵۰۶۵۳

کازروناندایش گرناهید1043237034347861453391



کوهچنارشجاعیمریم1044۲۳۷۱۹۴۰۶۹۰۶۱۴۵۴۳۴۷

کازرونزارعیاعظم1045۲۳۷۰۸۷۷۵۲۹۶۱۴۵۴۵۶۲

کازروندرج درامین1046۲۳۷۲۰۴۷۶۲۰۶۱۴۵۵۳۶۳

کازرونبیاتیلیال1047۲۳۷۱۹۳۱۶۰۸۶۱۵۰۹۳۸۸

سروستانخرمی سروستانیناهید1048۵۱۴۹۷۴۷۷۱۸۶۱۵۰۹۵۰۰

مشهد مرغابحسینی عملهسیدمجتبی1049۲۴۳۲۷۴۱۵۰۱۶۱۵۰۹۹۲۷

کازروندهقانیمریم1050237045964661510620

کازرونشهیدزادهمژگان1051۲۳۷۱۹۳۹۲۸۵۶۱۵۱۱۰۱۲

ناحیه یکشفیعیمریم1052۲۳۷۱۶۴۵۵۲۴۶۱۵۱۲۱۸۰

کازرونافزونسهیال1053۲۳۷۱۸۸۲۶۰۷۶۱۵۴۲۱۳۳

ناحیه یکحیدریصابر1054۲۳۹۰۳۷۴۱۲۳۶۱۵۴۵۸۴۴

کازرونبنیادیحمید رضا 1055237038334861546525

رستمعشرتانصاری1056۲۳۹۱۱۹۶۳۲۶۶۱۵۴۶۸۵۳

کوهچناراله وردی دشت ارژنهطیبه1057۲۳۷۰۶۶۶۶۸۴۶۱۵۴۷۳۵۸

سپیدانطالبیزهرا1058۵۴۸۹۴۵۳۸۷۷۶۱۵۴۷۴۵۳

کازرونپردلمریم1059۲۳۷۰۳۸۸۳۰۷۶۱۵۸۶۳۷۶

ممسنیرستمیارسالن1060۲۳۹۱۲۰۶۲۵۹۶۱۵۸۶۵۱۳

ناحیه دواستادمحمدابریبهار1061۵۴۹۰۸۹۶۵۶۱۵۸۶۵۶۱

الرضیائیاحترام1062251121142461635994

دارابحسینی پورولی1063۲۴۹۱۲۹۱۹۸۳۶۱۶۳۸۱۱۸

الرباقریهزهرا1064251125757261639007

جهرمشکیباجهرمیصدیقه1065۲۴۷۰۷۵۷۶۷۳۶۱۶۳۹۲۵۴

الرمباركپروانه1066251120518161640039

الرصدرنیا بهجت1067251125413161640335

الراسماعیلیسهیال1068251032337761640550

الرسیارزلیخا1069251031969861640582

الرسجادی بدریه 1070251124542661640705

الرامینیان پور الری سهیال1071251124720861640737

الرحاجی رجبی زیبا 1072251120005861640783

الرافکاریکامیال 1073251123801261640825

الرامینیمنیزه1074251128369761640857

گراشباقریافسانه1075۲۵۱۱۲۲۸۲۰۳۶۱۶۴۰۸۶۴

الرضاربیفاطمه1076251128252661641295

الرطاهریعاطفه1077251131103861641305

الرکامران فردزهرا1078251127899561641425



الرمحررملیحه 1079251131587461641457

الرمختاریمحبوبه1080251126735761641464

الروطن خواهآذر1081251150829161641626

الرپیماننوشین1082229618636161641834

الرنیک منشسوسن251127775161641922 1083

الرجورکشبهناز1084251128166161642579

الرفیروزیناهید 1085251150941561642755

الرزمانی الریعفیفه1086251127936361642811

الرمحمودی رادرزیتا1087251129373061643651

جهرمکارگرجهرمینرجس1088۲۴۷۰۸۶۴۱۰۰۶۱۶۴۳۷۵۷

الرنوبختغالم عباس1089251136265161644389

الربهرامی پور زیبا 1090251018833161644461

الرباقرزادهفتانه1091251015534261644572

الرپیرغیبیمریم1092251130741361644607

الرمعقولیمعصومه1093251130010961644798

الرمحمودی رادراضیه1094251128536361644999

الرخرم نیاسهیال1095251121452061645503

الرطاهریاسما1096251041318161645648

شیبکوهجعفر نژادسکینه 1097251210846561645791

خرامهعلیزاده جابریصفر1098۲۴۳۱۵۸۳۱۷۱۶۱۶۴۵۸۳۱

دارابصحرانوردمریم1099۲۴۹۰۵۸۸۹۹۰۶۱۶۴۶۴۴۹

الرقنادپورحمیدرضا1100472342516061646872

الراقبالزهرا1101251132448261646939

فرگزارعیطالب1102۲۴۹۱۵۶۷۷۲۵۶۱۶۴۶۹۵۳

جویمقبادیمریم1103۲۵۱۲۰۹۹۵۰۴۶۱۶۴۷۰۱۷

الرره گشایمریم1104251210903861647031

الرعلی شیرمرضیه1105251191772661647176

الرخجستهزهرا1106251022649561647472

الرسیارصفوراء1107251132871261647481

دارابعابدی نژادرقیه1108۲۴۹۰۵۸۴۰۴۹۶۱۶۴۷۶۰۲

الرغفورنیاغالمرضا1109251129043161647627

الرنیک مهرزهره1110251136265161647793

الرروزگاریعاطفه1111251135230361648227

جهرمکارگرنژادجهرمیمحمدجعفر1112۲۴۷۰۸۲۰۹۰۱۶۱۶۸۵۱۷۸

جهرمرحمانیان کوشککیطاهره1113۲۴۷۰۷۹۵۹۵۸۶۱۶۸۵۲۸۰



نی ریزآتشپارهشیدا1114۲۴۷۰۸۴۵۱۰۶۶۱۶۸۵۴۹۹

جهرمعزت زادگان جهرمیحمیدرضا1115۲۴۷۰۸۲۰۷۷۴۶۱۶۸۶۱۴۸

الرباقریایران 1116251088497261686187

نی ریزاحکامیحسن1117۲۵۵۹۵۶۰۴۸۸۶۱۶۸۶۵۳۲

جویمدلشادیلدا1118۲۵۱۰۹۱۵۴۱۱۶۱۶۸۶۵۷۱

جهرمگواهیان جهرمیفاطمه1119۲۴۷۰۸۵۵۴۴۶۶۱۶۸۶۶۳۸

نی ریزشرافتیمحمد1120۲۵۵۹۵۶۰۷۸۱۶۱۶۸۶۶۵۲

الرحشمتیکنیز1121251097097661688591

فسابیژنی کوچیدنیابهاء1122۲۵۷۰۷۹۵۷۶۳۶۱۶۸۸۷۴۴

جهرممجیدیفرزانه1123۲۵۱۱۲۸۴۴۰۵۶۱۶۸۹۰۱۶

الرمباشریمریم1124251091759561689071

الرخاوریصفدر1125251180146961689094

جهرمآب روشلیال1126۲۲۹۶۱۰۳۵۷۱۶۱۶۸۹۲۱۷

جویمشرفیعصمت1127۲۵۷۰۱۳۴۲۷۹۶۱۶۸۹۴۳۲

جهرمنیک نیاروح انگیز1128۲۴۷۱۱۶۹۰۸۲۶۱۶۸۹۶۷۲

جویمرضائیبی بی گل1129۲۵۱۱۸۱۱۳۰۸۶۱۶۸۹۸۵۹

جهرممحمد پورسارا1130247086202761689961

الرحق بینزیبا1131251015582261690062

جویمرضائیشراره1132۲۵۱۱۸۱۶۵۶۳۶۱۶۹۰۱۴۳

الرقناعت پیشهمعصومه1133247025851061690201

الرنجفیسیده انسیه1134251088774261690513

الرجوکارزهرا1135251089175861690538

جویمشیروانی شیریآمنه1136۲۵۷۰۳۱۷۴۲۱۶۱۶۹۰۸۵۹

جویمپور فرهادی لیال1137247135661361690880

الرغضنفریاعظم1138251182946061691138

جهرمگودرزیعلیرضا1139247101811461691272

جویمغالمیمرضیه1140۲۵۱۰۹۱۲۷۴۷۶۱۶۹۱۴۱۱

جویمشرفیفاطمه1141۲۵۱۰۹۱۹۱۷۲۶۱۶۹۱۴۳۴

الرموسویسیدعلیرضا1142648989658361691716

جویمآب ساالنهدی1143۲۵۱۰۹۲۱۵۹۲۶۱۶۹۱۷۹۴

الرکامجوسکینه1144251211007961692330

جهرمصحرائیانمرضیه 1145247078783161724373

ناحیه یکدانشمریم1146۲۳۷۰۴۱۳۱۸۲۶۱۷۲۴۵۶۷

زرقانخواجه پوررباب1147۲۲۹۶۸۰۲۳۰۳۶۱۷۲۴۶۶۲

گراشجعفرزادهکوثر1148656983099661724782



گراشآزادنسرین1149۶۵۶۹۸۳۳۷۹۰۶۱۷۲۵۲۶۲

شیبکوهسعیدی فارسیزیور1150257074485961726761

گراشرحمانیان کوشککینفیسه1151۶۵۶۹۹۱۱۸۰۵۶۱۷۲۶۸۵۱

جهرمهنائی جهرمیزهرا1152۱۸۲۹۴۳۱۴۱۲۶۱۷۲۶۹۴۸

گراشموغلیزینب1153۶۵۶۹۸۲۷۷۷۴۶۱۷۲۷۵۶۲

گراشداوری فردسکینه1154۶۵۶۹۹۱۸۲۵۷۶۱۷۲۷۷۶۳

ششده و قره بالغغلباش اینالونسرین1155۲۵۶۰۳۹۵۷۸۹۶۱۷۲۷۷۷۰

جهرمابوالحسن تاشآزاده1156۲۴۷۰۹۳۳۰۹۹۶۱۷۲۷۸۷۶

جویمصالحیانلیال1157۲۴۷۰۹۰۵۶۹۹۶۱۷۲۷۸۸۳

الرولی زادهشهرام1158257232426161727925

الرمصالئیفرشید1159251127765461727941

گراشمحمدیحکیمه خاتون1160656984393161727996

جهرمشکوهینحله1161۲۴۷۰۸۸۲۳۶۲۶۱۷۲۸۱۵۵

گراشبیوارهمعصومه1162۶۵۶۹۹۲۹۳۱۳۶۱۷۲۸۱۶۲

جهرمعابدنژادجهرمیزهرا1163۲۴۷۰۹۲۹۴۱۵۶۱۷۲۸۳۶۳

گراشرنجبرزهرا1164251201300661728927

دارابفلسفیملیحه1165۱۸۱۹۲۴۳۸۴۲۶۱۷۲۸۹۹۸

گراشطاهریحسن1166۲۵۱۲۰۱۱۹۶۸۶۱۷۲۹۱۶۴

گراشارغوانفهیمه1167۶۵۶۹۹۷۹۲۴۸۶۱۷۲۹۵۳۴

گراشمحسنیراحله1168250002355961729615

اوزصفرپورموسی1169239118545661762350

الرافرنجهناهید1170251126644161765701

مرودشتاحمدیمحسن1171۲۵۷۰۴۸۳۷۷۱۶۱۷۶۵۸۵۳

سروستانکریمی کوچیمحمد1172۵۴۸۹۶۰۴۸۴۰۶۱۷۶۶۰۰۵

جهرمرحمانیان کوشککیلیال1173۲۴۷۱۲۴۵۴۴۷۶۱۷۶۷۰۶۰

الرعلی شیرمرجان1174229165353961767351

الرنوبختفاطمه 1175251125171161768111

ناحیه یکجعفری زادهحمید1176۲۵۷۲۴۶۴۷۹۹۶۱۷۶۸۱۵۰

اوزکارگزارشهربانو1177249114427161769089

خرامهرعیتیسیاوش1178548954584461769106

جهرمعالئی جهرمیفاطمه1179247086262061769201

جهرمرحمانیان کوشککیفهیمه1180۲۴۷۰۸۲۷۹۹۱۶۱۷۶۹۶۱۰

گراشکمالیسکینه1181۶۴۹۹۷۱۵۴۴۱۶۱۷۷۰۴۹۸

گراشمنصوریمرضیه1182۶۴۹۹۷۱۸۰۳۳۶۱۷۷۰۵۰۸

شیبکوهمسعودحلیمه1183۲۵۷۱۳۷۰۶۸۵۶۱۷۷۰۸۶۸

ناحیه سهصفرزاده دهدارفاطمه1184۲۲۹۲۶۷۳۲۸۲۶۱۷۷۰۹۳۱



بیضاصمیمینازیال1185229892481361771242

اوزکرامتیمژگان1186۶۴۹۹۶۸۶۴۶۸۶۱۷۷۱۶۳۷

جهرممصلی نژادسوسن1187247084052161800233

خنجمسرت جهرمیزهرا1188۲۴۷۰۸۰۱۸۷۷۶۱۸۰۰۷۳۰

جهرمکارگرمنصوره 1189247082548261800924

عالمرودشتفضلیمحمد1190515951559361805560

المردحسینیعباس1191515922168961810141

ناحیه دوزارعیان جهرمیفیروزه1192۲۴۷۰۲۳۵۴۶۴۶۱۸۱۶۱۹۹

فراشبندغالمیعباس1193۲۴۵۰۹۲۳۲۸۴۶۱۸۱۹۳۳۱

میمندعباس پورفردعلی1194۲۴۵۱۳۶۱۵۸۱۶۱۸۱۹۳۹۵

خفرامیدیاختر1195۶۵۵۹۸۱۶۴۷۸۶۱۸۱۹۴۴۴

گراشاوسط جهرمیراضیه1196۲۴۷۰۸۴۶۳۷۴۶۱۸۲۰۰۶۷

جهرمثناییملکتاج1197۲۴۷۰۸۱۹۸۱۴۶۱۸۲۰۴۲۱

الرعزیزی مرضیه 1198251127219961820596

جهرمگل کارسودابه1199247024125161821936

جهرمرنجکش اسفریزیسهیال1200۲۴۷۰۸۱۳۱۲۳۶۱۸۲۲۰۵۳

آبادهچالیکفاطمه1201۲۵۳۹۶۶۹۳۱۱۶۱۸۲۲۰۸۵

دارابعابدیمسیب1202۲۴۹۰۲۲۸۸۳۸۶۱۸۲۲۲۱۵

دارابچراغی برگانیاسمعیل1203۲۴۹۱۲۹۵۷۴۱۶۱۸۲۲۹۵۲

الرگلخن تابمعظم1204251127228861823665

جهرماسدیانفاطمه1205181564130461824771

قیر و کارزینحقایقی باغعوضیفرزانه1206۲۴۷۰۳۲۹۴۱۸۶۱۸۲۵۲۲۸

جهرمشفیعیمژگان1207۲۴۷۰۸۷۷۱۵۶۶۱۸۲۵۷۳۲

جهرمصادقینازیال1208۲۴۷۰۲۵۰۶۰۹۶۱۸۲۵۷۶۴

گراشصیادی پورحبیب1209247257024161825813

المردهاشمیبهروز1210۵۱۵۹۵۳۵۴۱۱۶۱۸۲۹۷۹۳

سروستانروحی سروستانیزینب1211۵۱۴۹۵۵۳۹۹۹۶۱۸۳۰۰۱۷

الرریاحی شهال1212251014452961830257

نی ریزتواضعلیال1213۲۵۵۹۵۵۸۴۶۷۶۱۸۳۰۴۳۳

دارابرهنماراضیه12142490578741۶۱۸۳۱۲۳۴

الررادمردفرح دخت1215251117905961831315

المردهوشیارخاطره1216229686933561831428

مهرحسن زادهمعصومه1217515935585561831869

نی ریزهاشم زادهنرگس خاتون1218۲۵۷۱۳۷۰۷۲۳۶۱۸۳۱۹۱۸

فساجعفریفهیمه1219۲۵۷۰۱۳۹۰۷۶۶۱۸۳۲۰۴۲

نی ریزنیکونژادآزیتا1220۲۹۹۲۶۰۰۷۸۴۶۱۸۳۲۱۴۸



ناحیه سهپارسائیفاطمه1221۲۳۹۰۸۷۴۸۸۶۶۱۸۳۲۳۸۸

جهرممصلی نژادمعصومه1222247086785161832726

فسااحمدی زادهسیده رباب1223۵۱۵۰۳۲۲۱۶۴۶۱۸۳۳۲۷۷

ممسنینوذریمخمل1224۲۳۹۱۶۶۶۷۰۵۶۱۸۳۳۵۳۴

اوزنجاتیفاطمه1225۲۵۷۱۴۹۲۴۸۹۶۱۸۳۳۸۱۶

المرداحمدیسیده صفورا1226515905005161834423

آباده طشکنگهداریرضیه1227۲۵۵۹۸۱۲۶۵۷۶۱۸۳۴۴۵۵

ممسنیقجریزهرا1228۲۳۹۱۵۸۴۳۴۲۶۱۸۳۴۵۳۶

المردصفریلیال1229۵۱۵۹۰۸۷۲۵۷۶۱۸۳۴۵۶۸

ناحیه سهفرضی هارمیمریم1230۲۵۷۱۷۶۲۴۵۱۶۱۸۳۴۶۸۸

الرشیخ االسالمیبهجت سادات1231251117360361834889

المردمنصوریفاطمه1232۵۱۵۹۷۳۲۲۳۳۶۱۸۳۵۴۳۲

فسامرادیفاطمه1233257144833161835520

المردعارف نیالیال1234515996138061836201

مرودشتروستائیفتح اله1235۲۴۳۰۰۷۰۷۵۸۶۱۸۶۹۴۰۷

ناحیه دواسکندریفرشاد1236243217113661891352

ناحیه دومکیمهنوش1237۲۲۹۱۰۰۵۴۶۴۶۱۸۹۴۱۳۲

ناحیه یکقائدمحمدیماندانا1238۲۲۹۱۰۲۹۷۴۶۶۱۸۹۵۱۱۱

سروستانخرمی سروستانیسکینه1239۵۱۴۹۵۵۳۸۷۵۶۱۸۹۸۴۵۰

سروستانغالبیفاطمه1240۵۱۴۹۵۵۱۳۳۳۶۱۹۰۱۰۶۰

سروستانبهروزکوهنجانیفاطمه1241۵۱۴۹۹۰۰۵۷۵۶۱۹۰۳۵۷۹

زرقانطاهرزادهصغری1242۲۲۹۴۱۷۰۷۶۸۶۱۹۰۵۱۰۱

نی ریزرعیت گریمعصومه1243۲۵۵۹۵۴۸۱۷۸۶۱۹۰۶۴۲۲

اقلیدرستگاری اقلیدیمعصومه1244۲۵۳۹۶۸۲۹۴۴۶۱۹۰۷۱۸۱

نی ریزجاللیحمیده سادات1245255956133661908874

ارسنجانکاوسیفاطمه1246۶۴۸۹۸۷۵۷۲۱۶۱۹۵۱۰۳۰

جهرمسامانی جهرمیمحبوبه 1247247023202661951431

ناحیه سهباستانیصفیه1248۲۴۳۱۶۱۷۸۱۵۶۱۹۸۹۲۰۳

آبادهفتوحیرخساره1249۱۲۸۹۴۱۸۴۲۱۶۱۹۸۹۲۴۲

کوهچنارجعفریفاطمه1250۲۳۷۰۶۵۰۶۲۱۶۱۹۸۹۷۰۰

اقلیدجلیلیفاطمه1251253966528461991639

پاسارگادبهروزی اعظم1252243188728661993086

ممسنیرنجبرمنیژه1253۲۵۴۹۵۵۰۸۴۶۶۲۰۴۳۶۳۲

ناحیه سهزارعیشهال1254۲۳۹۰۶۰۷۹۴۲۶۲۰۴۶۹۲۷

ممسنیمحمدیکوروش1255۲۳۹۰۴۵۵۲۶۳۶۲۰۴۸۱۵۹

ممسنیقاسمیشهدخت1256۲۳۹۰۰۸۰۹۷۹۶۲۰۴۸۹۰۶



دشمن زیاریانصاریسهیال1257۲۳۹۱۳۱۲۷۲۵۶۲۰۵۰۰۰۹

ممسنیافشارلیال1258۲۳۹۰۰۸۵۷۵۱۶۲۰۵۰۱۰۴

رستمایرجنیک نام1259۲۳۹۱۲۱۴۶۲۶۶۲۰۵۰۳۳۷

کوهمره نودانشهریاریامین اله1260237237338262104094

ناحیه چهارقاسمیانشیدا1261۲۲۹۱۴۴۶۹۰۸۶۲۱۰۴۳۵۱

کوهمره نودانمحمدیلیال1262۲۳۶۰۴۶۱۹۹۰۶۲۱۰۴۵۴۵

نی ریزمستوریزهرا1263۲۵۲۹۶۳۳۷۷۰۶۲۱۴۷۴۶۵

نی ریزمحمدیحسین1264۲۵۵۹۲۲۷۰۸۸۶۲۱۵۲۸۷۱

نی ریزساکتپروانه1265255954667162153231

فساآقاجانی آلسعدیعفت1266257012467262153552

نی ریزسرویمحمدرضا1267255956042962154868

نی ریزیادگارپریوش1268۲۵۵۹۵۶۴۵۳۱۶۲۱۵۵۲۴۲

نی ریزشمسائیمعصومه1269543968123162156325

نی ریزطالبیطاهره1270255953461462156364

نی ریزنقی زادهآمنه1271۲۵۵۹۱۵۱۹۲۸۶۲۱۵۶۴۲۰

نی ریزشادمانیسعید1272۲۵۵۹۵۴۵۳۲۲۶۲۱۵۶۴۸۴

آباده طشکفرهادزادهپری1273۲۵۵۹۰۶۴۸۴۷۶۲۱۵۶۵۵۸

نی ریزاصالحافسانه1274۲۵۵۹۵۷۳۷۷۶۶۲۱۵۶۶۲۱

نی ریزحسین پورپروین1275۲۵۵۹۱۹۲۸۱۰۶۲۱۵۶۶۷۸

نی ریزمستورینرجس1276۲۵۵۹۰۷۵۳۱۸۶۲۱۵۶۷۱۱

نی ریزسمیع پورزبیده1277255905683662156759

نی ریزربیعیسکینه1278255950320462156780

نی ریزبخششعلی اصغر 1279255906928862156798

آباده طشکعلی زادهزهرا1280۲۲۹۹۰۶۴۵۳۲۶۲۱۵۶۸۳۱

نی ریززردشتسعیده1281۲۵۵۹۶۰۶۱۴۳۶۲۱۵۷۴۹۳

نی ریزهمایونیاعظم1282۲۵۵۹۵۶۶۲۱۴۶۲۱۵۷۵۰۳

جهرمسرخیراضیه1283۲۵۵۹۱۵۴۹۸۶۶۲۱۵۷۶۵۵

نی ریزبیاتیمنوچهر1284۲۵۵۹۰۷۷۴۰۱۶۲۱۵۷۶۶۲

نی ریزتمنادارنرگس1285229801663162157671

نی ریزجعفرپورعباسعلی1286۲۵۵۹۷۲۵۲۴۱۶۲۱۵۷۶۸۷

نی ریزجوکار فاطمه 1287255958205862157743

نی ریزالله زارلیال1288۲۵۵۹۵۸۷۴۳۲۶۲۱۵۷۷۷۵

نی ریزمختاریزهرا1289۲۵۵۹۵۵۹۵۸۷۶۲۱۵۷۸۶۳

نی ریزمعیریمعصومه1290۲۵۵۹۰۶۲۵۶۹۶۲۱۵۷۸۸۸

نی ریزعلی زادهنجمه1291۲۵۵۹۵۹۳۳۶۱۶۲۱۵۸۱۸۱

نی ریزفرج زاده نی ریزیسهیال1292۲۵۵۹۵۸۷۴۶۷۶۲۱۵۸۵۱۲



آباده طشکحجرسیمین1293۱۱۷۰۶۲۶۱۸۱۶۲۱۵۸۶۴۱

نی ریزتاجپورنرگس خاتون1294255972364662158713

نی ریزبرهانعلیرضا1295۲۵۵۹۷۱۸۶۶۹۶۲۱۵۸۷۲۰

نی ریزاسماعیلیهاجر1296۲۵۵۹۱۵۳۶۸۸۶۲۱۵۸۸۲۶

نی ریزشریفی نیا ملیحه1297،255959611362159049

آباده طشکمحمدیسکینه12982550279476۶۲۱۵۹۱۵۱

نی ریزفردزهرا1299۲۵۵۹۵۹۷۹۷۷۶۲۱۵۹۱۷۶

آباده طشکمحمدجانیمریم1300۲۵۵۹۸۰۷۵۶۴۶۲۱۵۹۲۵۷

نی ریزآزادینرجس1301۲۵۵۹۷۱۷۱۳۱۶۲۱۵۹۳۳۸

نی ریزدرویشیپروین1302۲۵۵۹۱۷۱۷۹۱۶۲۱۵۹۳۶۱

نی ریزنوروزپورلیال1303255957492662159602

نی ریزاکبرزادهمسعود1304۲۵۵۹۰۸۰۵۰۸۶۲۱۵۹۷۸۶

دارابدمندانجهان1305۲۴۹۰۵۸۳۶۹۷۶۲۱۵۹۹۹۴

نی ریزبنی اسدیطاهره1306249072829662160121

آباده طشکرعیت نژادمدینه1307۲۵۵۹۸۱۵۶۲۱۶۲۱۶۰۲۳۲

نی ریزمعتمدیمحمدرضا1308۲۵۵۹۲۲۱۹۰۱۶۲۱۶۰۶۲۷

نی ریزبرهانی صدیقه 1309255973790662160747

آباده طشکرعیت نژاداکبر1310۲۵۵۹۳۰۸۳۱۲۶۲۱۶۰۸۸۱

نی ریزشکریمژگان1311۲۵۵۹۵۷۰۵۸۰۶۲۱۶۱۳۷۹

نی ریزرهبراعظم1312۲۵۵۹۵۹۲۳۴۷۶۲۱۶۱۴۵۱

ارسنجانمعتضدیانرضا1313۲۴۳۱۵۸۳۲۲۸۶۲۲۱۳۹۷۸

زرین دشتسقائی طلبخدیجه1314۲۴۹۱۱۲۹۱۶۷۶۲۲۱۵۳۳۱

عشایرجهانی دوقزلوکوکب1315۲۲۹۴۱۶۱۶۹۶۶۲۲۱۵۳۹۳

فساکریمیانصمد1316۲۵۷۲۴۷۱۱۸۳۶۲۲۱۵۸۱۲

خرامهخسروی جابریحمیده خاتون1317۵۴۸۹۴۱۸۸۷۷۶۲۲۱۶۷۶۵

عشایرشعبانیحمید1318۲۴۷۰۵۰۷۲۵۱۶۲۲۱۷۰۲۱

کازرونطاهریتیمور1319۲۳۷۱۳۱۵۹۳۱۶۲۲۱۷۱۰۰

باالدهگنجیداریوش1320۲۳۷۱۲۶۶۸۱۷۶۲۲۱۷۴۹۲

خرم بیدجعفرنژادسهیال1321472342635362248863

آبادهامامیسمیه1322241098543262249294

خرم بیدرنجبررقیه1323241117662762249311

خرم بیدطیبیمیترا1324681005321262249417

کازرونبحرانیفرشته1325۲۳۷۰۴۵۴۳۱۸۶۲۲۶۸۸۰۲

رستمفاطمهآتشکار1326۴۲۳۰۱۱۳۲۱۸۶۲۲۶۹۹۹۵

ناحیه دوسهرابیسکینه1327237268439662270787

اوزقنبریعلی1328۲۴۵۲۲۹۷۱۸۶۶۲۲۷۰۹۰۱



میمندپرویزیشهال1329۲۴۵۱۳۱۷۹۵۷۶۲۲۸۴۵۰۱

ناحیه یکاحمدینازیال1330۲۲۹۹۰۳۷۱۵۲۶۲۲۸۵۵۲۸

جهرممصلی نژادمهدی1331۲۴۷۰۸۴۲۲۸۱۶۲۲۸۶۲۳۰

جهرمدودللیال1332247081153862287088

خنججهان بزرگیابوالقاسم1333۲۴۵۱۷۶۳۷۹۵۶۲۲۸۷۱۰۵

الرروانشادجعفر1334251126208862287634

ناحیه یکمحصوری جهرمیزهرا1335۲۴۷۰۸۶۲۲۷۲۶۲۲۸۷۹۴۸

الرشاه محمدینرگس1336339144437162289268

الراکبری دنیانیراضیه1337247084746162289620

جهرمحق بینلیال1338۲۴۷۰۷۹۷۴۳۸۶۲۲۹۰۲۷۵

الرکنعانینرگس1339251126970862290331

زرین دشتمصلی مژادظریفه1340247088148162290370

جهرمرحمانیان کوشککیلیال1341247086088162290451

خنجصیادزادهسارا1342251167608762290469

آباده طشکمسرورطیبه1343۲۵۵۹۳۳۵۳۸۷۶۲۲۹۰۵۶۴

جهرمجلیلی جهرمیافسانه1344۲۴۷۰۸۶۴۸۲۸۶۲۲۹۰۷۸۱

جهرمعزت زادگانمژگان1345128485162162290839

آباده طشکقادریمریم1346۲۵۵۹۳۳۷۳۵۵۶۲۲۹۱۲۸۴

قیر و کارزینهاشمیام الئمه1347۲۴۵۱۷۷۰۸۰۵۶۲۲۹۱۳۵۸

خنجحسنیحسن1348۱۲۰۹۱۶۹۸۹۴۶۲۲۹۱۵۳۴

الراسمی جهرمیراضیه1349247093625162291566

خنجتیموری سرچشمهطاهره1350۲۴۵۰۵۰۴۲۶۵۶۲۲۹۱۵۸۰

الرپیرغیبیزهرا1351251134895062291631

خنجغفوری جوعلی اکبر1352251170422662292173

خنجسخائینسیم1353۲۵۱۲۰۳۴۸۱۱۶۲۲۹۲۲۰۸

خنجکراری پوراسحاق1354۲۵۱۲۰۴۵۹۸۶۶۲۲۹۲۶۷۰

رستمعبدالهیقمر1355239114082762310695

رستمهاشمیمریم1356239114150562310783

رستمشهنازبهروزی1357۲۳۹۰۱۰۸۴۷۴۶۲۳۱۲۰۲۵

رستمپروانهداودی1358۲۳۸۰۲۹۱۷۰۵۶۲۳۱۲۳۷۸

رستممحمدصدری پوربابکان1359۴۲۳۱۲۲۶۵۸۱۶۲۳۱۳۱۶۱

نی ریزفاتحیمحمود1360255916940162320966

آباده طشکجمالیطاهره1361۲۵۵۹۸۰۴۷۰۰۶۲۳۲۲۰۴۶

آباده طشکبخشی پورجوزمیحسین1362۲۵۵۹۸۰۰۰۱۲۶۲۳۲۲۷۸۳

نی ریزشبستریحمیده1363۲۵۲۹۶۷۱۶۳۱۶۲۳۲۵۴۰۴

شیبکوهمرادی پیرسالمیکلثوم1364۲۵۷۰۴۴۳۹۵۶۶۲۳۲۶۰۰۴



نی ریزریاحی اصطهباناتیفاطمه1365۲۵۲۹۶۷۵۶۴۳۶۲۳۲۶۲۸۳

نی ریزراسخمهناز1366۲۵۵۹۵۵۸۲۰۳۶۲۳۲۶۷۴۱

نی ریزرجبیاعظم1367۲۵۵۹۵۳۷۲۷۳۶۲۳۲۶۹۴۲

نی ریزموسی زادهفاطمه1368۲۵۵۹۵۱۳۰۹۹۶۲۳۲۶۹۸۱

نی ریزصحراگردطاهره1369۲۵۵۹۵۴۹۰۲۶۶۲۳۲۷۰۸۴

نی ریزحاجی زادهمنیژه1370۲۵۵۹۵۲۴۶۵۱۶۲۳۲۷۲۰۷

آباده طشکرحمانیفاطمه1371۲۵۵۹۳۳۵۶۹۷۶۲۳۲۷۵۵۱

آباده طشکبیاتشهال1372۲۵۵۹۸۱۱۲۵۱۶۲۳۲۷۶۹۴

آباده طشکشکوهیرقیه1373۲۲۹۷۹۳۶۷۲۹۶۲۳۲۷۷۱۱

نی ریزناموریفاطمه1374255956779262327863

الرهاشمیصفورا1375255907718362327937

آباده طشکعزیزیمریم1376۲۵۵۹۸۱۳۸۶۶۶۲۳۲۸۰۷۹

نی ریزدوست دارصدیقه1377۲۵۵۹۵۲۶۲۵۵۶۲۳۲۸۱۶۷

نی ریزصغیرحمیده1378۲۵۵۹۵۲۰۱۶۸۶۲۳۲۸۳۰۴

آباده طشکاسماعیلیعذراء1379۲۵۵۹۸۰۹۲۰۶۶۲۳۲۸۳۳۶

ناحیه چهارنگهداریراضیه1380۲۵۵۹۸۲۲۷۰۹۶۲۳۲۸۳۵۰

آباده طشکخدامیساحره1381۲۵۵۹۲۹۳۹۶۱۶۲۳۲۸۳۷۵

آباده طشکامیریمعصومه1382۲۵۵۹۳۳۷۹۶۷۶۲۳۲۸۳۸۲

آباده طشککشاورززهرا1383۲۵۵۹۲۸۵۱۲۶۶۲۳۲۸۴۱۷

نی ریزسیدموسویفخرالسادات1384۲۵۵۹۵۵۹۷۳۰۶۲۳۲۸۴۵۶

آباده طشکصحراگردالهام1385۲۵۵۹۶۱۰۹۷۳۶۲۳۲۸۵۰۵

نی ریزطباطبائیمرضیه سادات1386255960220262328521

ناحیه سهکاظمیرضوان1387۲۵۵۹۹۶۴۹۵۳۶۲۳۲۸۵۸۳

آباده طشکعفت کارآزاده1388۲۵۵۹۶۲۶۶۶۷۶۲۳۲۸۷۶۱

آباده طشکعجم زادهفاطمه13892559949180۶۲۳۲۸۷۷۷

دارابخسروی زادهحسین1390۲۴۹۱۵۵۳۸۱۳۶۲۳۴۳۱۲۱

جهرمکارگرفردمرضیه1391۲۴۷۰۸۷۶۰۲۸۶۲۳۴۴۱۰۹

جهرممهدوی اسماعیل آبادیسودابه1392۲۴۷۰۸۷۱۹۵۶۶۲۳۴۴۲۶۸

جهرمآذری جهرمیمنوچهر1393۲۴۷۰۸۳۲۹۴۲۶۲۳۴۴۷۲۶

الرمسافرنازیال1394229802165162345365

ناحیه سهرحیم خانلیشهال1395۲۲۹۹۵۲۸۴۸۲۶۲۳۴۵۴۷۸

نی ریزقلی پورفرنگیس1396۲۵۵۹۱۱۴۳۲۱۶۲۳۴۵۶۱۵

جهرمقناعت پیشهمرضیه1397247076315062346039

نی ریزآهنگریمعصومه1398۲۵۵۹۵۸۶۰۸۸۶۲۳۴۶۳۰۳

سروستانآقاجانی سروستانیمحبوبه1399۲۲۹۷۵۷۶۲۶۹۶۲۳۵۱۲۰۵

فسااحمدیانلیال1400۴۲۶۹۴۸۷۲۱۶۶۲۳۵۲۸۰۱



زرقانزارعیرقیه1401۲۲۹۳۴۵۷۱۵۱۶۲۳۵۳۱۷۴

مرودشتکریمیمحبوبه1402۲۴۳۱۸۴۴۶۴۱۶۲۳۵۴۵۸۵

زرقانراسخصغرا1403۲۵۳۸۹۷۱۶۹۱۶۲۳۵۴۸۴۲

نی ریزتندهوشنرجس 1404255952472462355202

درودزنآدابی نیکاسمعیل1405۲۴۳۲۹۵۰۸۶۰۶۲۳۵۸۴۸۷

ناحیه چهارساریخانی خرمیسودابه1406۲۴۱۰۱۹۶۲۸۴۶۲۳۷۰۲۵۲

سرچهانملکیمنصور1407۵۱۳۹۶۲۲۷۶۹۶۲۳۷۰۳۵۸

ناحیه سهپوراسمعیلشهین1408۲۲۹۷۶۰۲۳۷۵۶۲۳۷۰۳۸۱

زرقانصفری علی قیالوپریوش1409۲۲۹۴۲۹۰۷۶۳۶۲۳۷۲۰۷۱

آباده طشکرحیمی چهارراهیمهرانگیز1410۵۱۳۹۶۸۴۲۳۳۶۲۳۷۲۶۴۰

ارسنجانمعتضدیانزینت1411648961570362372947

پاسارگادعسکریزهرا1412۲۵۳۹۶۷۴۹۷۶۶۲۳۷۳۱۰۶

سرچهانطاهریعباس1413۵۱۳۹۷۰۵۴۴۳۶۲۳۷۴۱۴۷

سرچهانغالمیفاطمه1414۵۱۳۹۶۲۲۶۵۳۶۲۳۷۴۶۵۱

سرچهاننیکخواهمریم1415۵۱۳۹۹۷۶۰۵۶۶۲۳۷۵۱۰۱

رستمفریدهبازیار1416۲۳۹۱۲۶۶۳۷۵۶۲۳۹۰۰۷۹

میمندنگهبانشهدخت1417۲۴۵۱۴۰۲۸۷۳۶۲۳۹۰۲۴۸

فسابردبارفرزانه1418۲۵۷۱۶۸۶۸۹۵۶۲۳۹۰۸۰۱

شیبکوهبنده خدازهرا1419۲۵۷۱۴۸۹۶۱۵۶۲۳۹۰۸۲۶

کازرونمهربانیانطاهره1420۲۳۹۰۰۲۷۵۲۰۶۲۳۹۱۶۰۲

ناحیه یکاحمدیناهید1421۲۳۷۰۸۸۷۵۶۷۶۲۳۹۲۹۱۸

گله دارآزادیانمهین1422۲۵۷۱۴۵۹۷۴۰۶۲۳۹۳۲۷۵

جهرمصحرائیانالهام1423۲۴۷۰۹۰۷۳۷۳۶۲۳۹۳۷۸۱

فساتجلیفاطمه1424۲۵۷۱۲۰۰۵۱۸۶۲۳۹۴۱۱۸

گله دارعبداله زادههادی1425۶۵۷۹۹۱۰۸۶۰۶۲۳۹۴۶۵۴

جهرمشمسیمریم1426247094518662395721

ناحیه چهارالهیلیال1427۲۵۲۹۳۶۹۱۳۵۶۲۳۹۵۸۶۴

المردرهنمانسیبه1428۶۵۷۹۹۳۹۷۷۱۶۲۳۹۶۹۸۶

گله دارافراسیابیمرضیه1429۶۵۷۹۹۹۰۵۰۳۶۲۳۹۷۳۵۳

گله دارموسویسیده معصومه1430۶۵۷۹۹۵۷۲۰۴۶۲۳۹۷۶۴۲

ناحیه دورضائیالهه1431۲۲۹۸۸۵۳۲۷۴۶۲۴۱۰۰۴۰

مرودشتترابی اردکانیفرح ناز1432۱۸۱۹۱۳۵۰۷۱۶۲۴۱۰۷۵۶

مرودشتکریمیسوزان1433243058188462413060

ناحیه سهارجمندشهال1434۲۵۳۹۵۰۷۰۷۷۶۲۴۱۴۷۱۴

ناحیه سهخداپرستمحمدرضا1435۲۲۹۷۹۲۲۶۷۱۶۲۴۱۵۱۳۸

آبادهحیدری علمدارلوعباداله1436۲۲۹۴۲۷۹۳۴۴۶۲۴۱۸۵۸۱



ناحیه سهحیدرزادهژاله1437۲۵۷۰۴۷۵۶۵۳۶۲۴۲۰۱۳۵

جهرمشهرجوی حقیقیراضیه1438۲۲۹۱۷۰۹۱۷۸۶۲۴۲۰۶۰۰

ناحیه سهتقوائینرگس خاتون1439۲۵۳۹۶۵۹۴۶۲۶۲۴۲۲۰۱۹

اقلیدجمشیدیجمیله1440۲۵۳۹۶۷۰۵۱۲۶۲۴۲۲۰۷۲

آبادهمعمارمشرفیهما1441۲۴۱۰۹۱۳۶۴۴۶۲۴۲۳۰۶۷

پاسارگادجعفری قصرالدشتیملیحه1442۲۴۳۱۶۱۶۷۷۰۶۲۴۲۴۱۶۴

اشکنانحیدریفاطمه 1443515942211062424261

درودزنزارعنسرین1444۲۴۳۰۱۳۷۳۷۲۶۲۴۲۵۷۷۶

مرودشتحسن شاهیفاطمه1445۶۴۸۹۸۷۰۶۷۳۶۲۴۲۷۸۳۶

ناحیه چهارطالبزهره1446۲۴۳۱۹۲۷۲۲۹۶۲۴۳۰۴۸۴

پاسارگادکشتکارمریم1447۲۴۱۰۹۵۶۵۶۴۶۲۴۳۰۷۶۶

ناحیه دوزارعیسمیه1448۲۲۹۵۵۰۵۸۷۹۶۲۴۳۱۳۳۴

دارابسیامکحمید رضا14492491141043۶۲۴۵۰۹۳۸

دارابشاکرعلی حسین1450۲۴۹۰۲۹۷۸۱۳۶۲۴۵۱۳۰۵

دارابمعصومیمرضیه1451۲۴۹۱۳۰۵۵۹۳۶۲۴۵۲۲۰۱

فرگتسلیممصطفی1452۲۴۹۱۱۹۳۵۲۳۶۲۴۵۴۱۳۱

جهرمشهیمساره1453۲۴۷۰۸۸۸۷۱۹۶۲۴۷۰۰۱۷

ناحیه دومحمدیخدیجه1454239040667162470232

خرامهامامی پورلیال1455548938178762471386

دارابدادبخشوجیهه1456۲۴۹۱۳۶۶۳۵۵۶۲۴۷۲۰۷۴

میمندنگهبانعلیرضا1457۲۴۵۱۴۰۱۷۴۵۶۲۵۱۰۰۸۴

میمندهاشمی میمندیآریا1458۲۴۵۱۳۱۷۹۸۱۶۲۵۱۱۲۴۸

میمندشهبازیساسان1459۲۴۵۱۲۲۳۲۷۸۶۲۵۱۱۳۷۵

میمندموسوی تبارسیده مژگان1460245134806262511777

میمندطاهری میمندیاحمد1461۲۴۵۱۳۲۲۰۶۳۶۲۵۱۱۹۱۴

نی ریزمیرغیاثی زهرا 1462255958347162511946

میمندطریقتلیال1463۲۴۵۲۰۵۱۰۸۱۶۲۵۱۲۰۳۱

میمندرضوی اسفلیسیده آمنه1464۲۲۹۸۶۰۳۸۹۸۶۲۵۱۲۳۶۱

فسادریمنیژه1465۲۲۹۶۸۷۸۷۲۵۶۲۵۳۰۶۴۰

سروستاناشرف تزنگیفیروزه1466۵۱۴۹۷۶۱۳۱۱۶۲۵۳۰۸۵۹

فساگلوالهمهرآفرین1467۲۲۹۶۹۱۱۹۸۶۶۲۵۳۱۳۴۶

خرامههمتیلیال ناز 62531385 14685489546395

بیرمراستگوعذری1469515953559462531554

خرامهقائدیجمیله1470548954736762531681

نی ریزجعفرزاده مه لقا 1471255972645962532274

ناحیه سهزارع پورنصیرآبادیفاطمه1472۲۵۷۲۴۸۸۴۶۹۶۲۵۳۲۳۶۲



نی ریزمیمندیحمیده1473۲۵۵۹۵۸۸۶۱۷۶۲۵۳۲۵۳۱

خنجمریدزادهصغری1474۲۴۵۰۵۷۸۹۸۶۶۲۵۳۳۶۲۱

فسادیانت زادهسلیمه1475257145000162533981

نی ریزتواضعزهرا1476۲۵۵۹۵۸۸۶۶۸۶۲۵۳۴۲۰۷

جهرمروستاپورزهراء1477۲۲۹۸۲۳۷۱۴۱۶۲۵۳۴۲۹۲

سپیدانجهاندیدهراضیه 254930539662534782  1478

فراشبندحسانیرقیه1479۲۴۵۰۷۳۶۹۵۶۶۲۵۳۴۷۹۱

خرم بیدحسینیمعصومه1480241023588362534801

ششده و قره بالغکریمی مزیدیراضیه1481۲۵۷۱۱۷۷۴۵۱۶۲۵۳۵۰۶۱

المردعزیزیعالیه1482۵۱۵۹۷۱۹۶۵۲۶۲۵۳۷۱۴۶

اشکنانحیدری نقدعلی توران1483243023639762538236

الرنیک مهرزهرا1484251133745262538500

المردمنصوریصالحه1485۵۱۵۹۷۱۶۶۰۲۶۲۵۳۸۵۴۱

الرخودکامهمعصومه1486251130160162538691

گراشرحیمیصدیقه1487۶۵۶۹۹۴۳۸۰۴۶۲۵۳۸۷۱۹

خشت و کمارجرنجکشسمیه1488۵۴۷۹۸۳۹۹۴۲۶۲۵۳۸۷۳۳

زرقانشریفیسیده لیال1489۶۵۴۹۸۴۴۹۷۵۶۲۵۳۸۷۶۵

الرطاهریحلیمه1490251041306662538797

الرعباسیمریم1491251052259062538878

کوارمحمدیفاطمه1492۶۸۳۹۸۴۵۰۹۵۶۲۵۳۸۹۷۳

زرین دشتحسنیسکینه 654984016362539157 1493

میمندکشاورزمهنوش1494۲۴۵۲۰۵۳۷۹۱۶۲۵۳۹۵۳۴

الرخوش سیماصاحبه1495251131737062539654

زرقانغریبیمحمدحسین1496۲۴۳۰۵۸۴۵۱۴۶۲۵۴۰۴۵۳

درودزنمحمد پوربهمن1497۲۴۳۰۳۲۹۰۴۲۶۲۵۴۱۳۰۳

جهرمغربی جهرمیمحمد رضا1498247089629062544330

زرقانزارعیعقوب1499548982841262545131

جهرمصادق نژادفردروح اله1500247091623262545237

جهرمکارگرفردمحمدرضا1501۲۴۷۰۹۳۵۲۴۵۶۲۵۴۶۸۶۳

شیبکوهنظریمرتضی1502۲۵۷۱۴۹۲۳۹۱۶۲۵۴۶۹۵۱

کازرونعبادیمجتبی1503۲۳۷۰۴۷۳۰۳۷۶۲۵۴۷۱۱۰

ممسنیحسنینعمت اله1504۲۳۹۰۳۹۳۶۵۹۶۲۵۴۷۸۱۹

ناحیه دوحسینیسیده معصومه1505۲۴۳۲۷۴۵۷۰۱۶۲۵۵۰۰۲۶

استهبانرفیعیلیال1506۲۵۲۹۳۲۴۹۱۳۶۲۵۵۰۰۳۳

الرنوروزیرضیه1507251146192762550241

فراشبندپناهیاحترام1508۲۴۵۰۹۰۴۸۰۸۶۲۵۵۰۳۲۲



الرحیدریخدیجه1509239006180162550386

فراشبندجوکارصدیقه1510245090434462550451

جهرمروزبهلیال1511۲۵۱۰۹۷۲۴۹۹۶۲۵۵۰۵۹۴

رستمشهنازباقری1512۲۳۹۰۱۰۷۹۲۳۶۲۵۵۰۷۹۵

استهبانکشاورزیمحبوبه1513252988067062550876

اشکناننجفیفاطمه1514515992892862551317

خنجغالم زادهحکیمه1515۵۱۵۹۹۸۳۷۰۸۶۲۵۵۱۵۰۰

المردبشولسمیه1516۵۱۵۹۲۸۲۴۳۲۶۲۵۵۲۱۹۶

المردغفاریسمیه1517۵۱۵۹۷۳۵۵۶۹۶۲۵۵۲۳۴۰

اشکنانکریمی نژادرخساره1518515942108462552397

اشکنانقوی پنجهزکیه1519515940245462552407

خنجغفوریهاجر1520۲۵۱۰۶۰۱۵۴۷۶۲۵۵۲۵۳۴

المردهاشمیفاطمه1521515953832162552559

گراشرنجبریفاطمه1522656984886062552647

دارابواعظیسمیه1523۲۴۹۱۷۱۷۵۷۳۶۲۵۵۳۱۱۱

گراشدالورانصدیقه1524۶۵۶۹۸۵۴۵۱۸۶۲۵۵۳۱۹۸

اشکنانراه پیمازینب1525515994208462553215

آبادهروستاسوسن1526۲۴۱۰۹۲۲۳۶۸۶۲۵۶۰۸۱۹

اشکنانحقیقیصغری1527515979067562561345

نی ریزصادق زادهمریم1528۲۵۵۹۰۶۱۰۵۸۶۲۵۶۱۳۶۱

اشکناناشکنانی علی1529515939518062561514

جهرمقناعت پیشه سنانیافسانه1530۲۴۷۰۸۰۸۰۴۹۶۲۵۶۱۸۸۱

اشکنانداوریزهرا1531257169303462561962

نی ریزمهرآراطاهره1532۲۵۵۹۰۷۲۹۷۱۶۲۵۶۲۱۹۲

قیر و کارزینابراهیمیمعصومه1533۲۴۵۰۵۰۱۵۶۸۶۲۵۶۲۳۰۸

جهرممحبی نیاسارا1534247093696962562474

اشکنانمقیمی نسبفرهاد1535515980291662562604

اشکنانعلی نژادیاسین1536678000122862562837

شیبکوهعباس زادهمژده1537۲۵۷۱۷۵۳۷۱۱۶۲۵۶۲۸۶۹

اشکناننوروزیمبینا1538515993628962563171

اشکناننقی پور لیال1539515993614962563187

اشکنانکریمیمحمدصادق1540515994171162563236

اشکناناسدیسکینه1541515992850262563370

جهرمربانی نیالیال1542۲۴۷۱۳۷۵۲۹۴۶۲۵۶۳۴۲۱

اشکنانترابییحیی1543515993741262563620

اشکنانمحمدیافسانه1544515942264162563661



الرحاجی رجبی زینب 1545251123143362590166

جهرمرحمانیان کوشککیمریم1546۲۴۷۰۸۳۶۰۶۹۶۲۵۹۱۰۲۳

جهرمرحمانیان کوشککیناهید1547۲۴۷۰۸۵۸۳۰۵۶۲۵۹۱۰۷۱

جهرمرحمانیانمرضیه1548247087839162591390

جهرمسرورزادهفاطمه سادات1549247085155662591400

الررحمانیان کوشککیسمانه1550247089195762591506

خرامهزارعجمیله1551548981389162591658

آبادهمهرابیفریده1552۲۴۱۰۹۲۸۷۱۴۶۲۵۹۱۷۲۱

بیرمآزادیان دولت آبادیزهراء1553257191706462591834

سروستاناکبریفوزیه 1554514957576362592191

جهرمخواجوییمرضیه1555247098047162592603

بیرممالعالیمعصومه1556251199293062593122

مهرمصلی نژادکتایون1557۲۴۷۱۰۲۳۸۶۱۶۲۵۹۳۳۷۱

آباده طشکرامشی جانمهوش1558۲۵۵۹۲۶۳۴۶۷۶۲۵۹۳۳۹۴

بیرمزرگریصدیقه1559251199888262593644

بیرمرایگانسکینه1560250001937362593651

ناحیه دواکبریروح افزا1561۲۲۹۱۸۸۸۱۹۶۶۲۶۰۰۳۱۸

ناحیه سهنیک بخت سروستانیمریم1562۵۱۴۹۷۶۴۴۰۱۶۲۶۰۰۳۲۵

فیروزآبادصادقیمعصومه1563۲۴۵۰۰۵۶۸۱۵۶۲۶۰۰۷۲۷

جهرمحاتم جهرمیزینت1564۲۴۷۰۷۲۵۲۵۹۶۲۶۰۰۷۴۱

قیر و کارزیننجفی سیارسعیده سادات1565۲۴۷۰۹۲۲۵۶۹۶۲۶۰۰۹۸۱

جهرمرحمانیانفائزه1566۲۴۷۰۹۰۹۲۴۴۶۲۶۰۱۲۷۸

کازرونطاهری زادهامیرحمزه1567۲۳۷۱۲۶۲۲۸۵۶۲۶۰۱۲۸۵

جهرمالهی دوستسمیه1568247096743062601359

جهرمطیبی فردفهیمه1569۲۴۷۰۹۶۳۵۲۴۶۲۶۰۱۳۷۳

عالمرودشترضائیمریم1570515996364262601921

خنجمیرزائیام البنین1571۵۱۵۹۹۵۸۹۲۴۶۲۶۰۲۰۸۶

عالمرودشتغیاثیعلی1572۵۱۵۹۹۷۹۰۳۴۶۲۶۰۲۱۳۵

عالمرودشتملک زادهمحمدتقی1573515986223462602223

گله دارکراماتیسیدمجتبی1574۶۵۷۹۹۱۲۹۸۷۶۲۶۲۰۶۷۰

عالمرودشتعشقیعلیرضا1575515960925362622000

زرین دشتسلیمانیروح اله1576۶۵۴۹۹۵۶۷۲۲۶۲۶۲۳۳۶۲

مشهد مرغابزارعیمحمدعلی1577۲۴۳۳۲۵۳۰۰۴۶۲۶۲۷۴۵۸

رستمحسینیماهرخ1578423027630362630148

گراشمنصوریفوزیه1579۶۴۹۹۷۱۵۴۲۵۶۲۶۳۰۵۶۴

نی ریزصادق پور مهین 1580229735022862630927



جهرمشیرجویانیطاهره1581247087663162631751

جهرمعباس زاده جهرمیفاطمه1582۲۴۷۰۲۵۸۷۱۵۶۲۶۳۲۰۰۷

دارابتندروصغرا1583۲۴۹۰۵۶۵۳۷۰۶۲۶۳۲۲۹۳

استهبانرنجبرمینا1584۲۵۲۹۴۶۰۴۰۱۶۲۶۳۲۴۲۳

الررحمانیان کوشککیلیال1585247082579262632575

جهرمصادقیمهناز1586۲۴۷۰۳۵۷۵۳۵۶۲۶۳۳۵۳۸

قیر و کارزینرستمیام البنین1587۲۴۵۰۶۱۳۶۹۲۶۲۶۳۳۷۹۲

ناحیه دوعشایری زادهمریم1588۲۲۹۱۱۰۹۰۶۵۶۲۶۳۳۹۵۴

میمنداستوارمیمندیمعصومه1589۲۴۵۲۰۵۴۹۹۲۶۲۶۵۰۱۰۱

بیضاخاکپورزهرا1590546951324662650366

خرامهنظریزینب1591548983552462650542

سپیداناحمدیرقیه1592254931719162650599

گراشفتحیسکینه1593۶۵۶۹۹۴۳۲۲۷۶۲۶۵۰۸۱۷

میمندچمنیزهرا1594245206130162651128

درودزنرحیمی حسام آبادیمدینه1595۲۴۳۰۳۸۲۳۳۴۶۲۶۵۱۱۶۷

اشکنانفرودیساره1596515942322262651752

عالمرودشتاحمدزادهماهرخ1597515984864962652056

الرحسنی نیااعظم1598654984387162652183

ناحیه سهزارعیان جهرمینجمه1599۲۴۷۱۶۳۷۸۸۴۶۲۶۵۳۱۴۶

مهرنوروزیزهرا1600۵۱۵۹۸۵۷۵۰۸۶۲۶۵۳۲۲۷

زرقاندالوریمرضیه1601۲۳۰۰۴۰۰۰۱۴۶۲۶۵۳۳۳۱

جهرمصحراییفاطمه1602247164000162653428

سرچهانآخرتینجیمه1603۵۱۳۹۵۷۲۸۱۸۶۲۶۵۴۱۴۸

ناحیه سهصادقیطاهره1604۲۴۳۲۷۳۸۸۰۲۶۲۶۶۰۴۰۴

مشهد مرغابروانشادخدیجه1605۲۴۳۳۲۶۷۳۶۶۶۲۶۶۱۲۳۷

خرم بیدمحفوظی جمیله 1606186030101066775606

کوهمره نودانقالوندفضل اهلل1607۱۹۳۰۲۶۴۲۸۳۶۶۸۸۶۰۹۱

جهرمرضوانی جهرمیعلی1608۲۴۷۰۸۵۰۷۸۹۶۷۲۲۱۸۹۳

ناحیه دوآریائی مقدمزهرا1609۱۸۶۱۱۵۰۲۳۷۶۷۳۰۷۵۳۶

دارابعسکریجلیل1610۲۴۹۱۱۵۷۸۱۰۷۳۱۶۳۱۰۵

دارابکشمیریامیرحسین1611۲۴۹۱۲۲۱۳۴۹۷۳۱۶۸۲۱۷

ناحیه یککریم پورشهناز1612۱۸۱۷۱۱۴۳۲۸۸۱۰۵۸۹۵۱

سپیدانرحیمی خوشمکانیصدیقه1613۲۲۹۹۰۷۵۴۴۵۸۱۰۷۱۷۰۲

ناحیه سههادی پورمطلقرقیه1614۴۲۳۱۵۹۶۷۰۰۸۱۰۸۰۴۳۲

فساستوده خیرآبادیآزیتا1615۲۵۷۱۶۸۸۴۴۸۸۱۱۸۶۸۰۸

ناحیه دوپناهپوریپروانه1616۴۲۶۹۴۵۸۴۳۷۸۱۳۲۷۹۲۰



شیبکوهعزیزیطاهره1617257137400181560305

ناحیه دوامیرمعزی جهرمیمریم1618۲۴۷۰۸۸۲۹۲۳۸۱۵۶۱۰۹۶

الریزدان پناهمحمدحسن1619251129355381564091

جهرمبلوچسعید1620۲۴۷۱۷۵۱۰۹۱۸۲۶۳۱۴۷۱

الراخوانسودابه1621251127347085003149

عالمرودشتحیدریفوزیه1622۵۱۵۹۰۸۴۷۷۰۸۵۰۱۲۰۷۱

شیبکوهمدنیصدیقه1623257149279985025804

سرچهانحسن پورجشنیعلی1624۵۱۳۹۶۳۵۴۸۸۸۵۰۲۶۸۸۴

نی ریزناموریزینت1625۲۵۵۹۵۹۱۹۱۱۸۵۰۲۷۳۵۷

ناحیه یکنوروزیزهره1626۲۲۹۸۵۷۷۰۶۴۸۵۰۷۸۴۰۱

کواررضاییانمریم162725780002385079218

ناحیه دواسکندریسکینه1628۲۵۷۱۰۱۵۴۷۸۸۵۳۱۴۵۷۴

جهرمثنائیعباس1629247094133485318229

جهرمنظریفاطمه1630۲۴۷۱۶۲۵۳۷۱۸۵۳۱۹۴۵۳

الرندیمینجمی1631251127374885348669

الرمرشدیرویا 1632251127044785349195

الرسجادیمحمد1633251036632785349808

جویمبهمن زادگان جهرمیلیال1634۲۴۷۰۸۵۸۳۴۸۸۵۳۵۱۲۴۶

شیبکوهکریمیانحاجیه بی بی1635۲۵۷۲۴۷۹۵۷۵۸۵۳۵۱۳۲۷

شیبکوهکریمیان نظریسهیال1636۲۵۷۱۴۴۱۱۸۳۸۵۳۵۲۳۹۱

الرعباسیفاطمه1637251143340085352618

خرامهمیکائیلیفیروزه1638548940053685353514

الرمروجفاطمه1639251133229985354273

شیبکوهمرادی کوچیصفیه1640۲۵۷۲۴۹۹۰۵۳۸۵۳۵۴۳۲۲

الرعظیمی فرراضیه1641251152799585354428

شیبکوههاشمی زادهلیال1642۲۵۷۱۷۷۰۲۵۱۸۵۳۵۵۸۴۶

شیبکوهرنجبرمیاندهرقیه1643۲۵۷۲۴۷۱۷۴۴۸۵۵۶۶۶۵۱

ناحیه سهصبوریمهری1644۱۷۵۵۵۱۴۳۴۴۸۵۶۰۱۹۵۳

شیبکوهعبداللهیفاطمه1645257202061085673824

نی ریزگواهیسمیه1646۲۵۵۹۶۱۱۸۰۵۸۵۶۷۴۲۰۹

الراعالئیطاهره 1647251128362186008158

کوهمره نوداندهداریرعنا1648۲۳۷۱۶۰۵۹۰۵۸۶۰۰۸۹۸۳

ناحیه دوبستانیانزهرا1649۲۳۷۱۹۲۴۸۴۹۸۶۰۰۹۵۸۳

قیر و کارزینقائدسمیه1650۲۴۵۱۰۸۶۲۰۳۸۶۰۱۴۳۷۲

آبادهتکاپوفردزهرا1651۲۴۱۰۰۸۹۲۱۶۸۶۰۱۵۰۸۵



ممسنیباقریماهرخ1652239178208186020396

خرامهایزدیاعظم 1653548940010286020484

عشایرثاقب پوررضا1654۱۲۰۹۳۲۱۲۳۸۸۶۰۲۵۸۱۴

ناحیه چهارجعفریفاطمه1655655976584986080531

نی ریزنوبختیمحمدحسین1656۲۵۵۹۵۶۰۴۰۲۸۶۱۷۲۴۳۸

سروستانحسینی فردلیال1657۳۵۲۰۸۴۷۷۴۴۸۶۳۰۸۴۲۶

زرقانعزت کاممعصومه1658۲۲۹۴۱۷۶۰۷۳۸۶۳۱۱۱۹۴

ناحیه یکمحمدیزدیزرین تاج1659۲۲۹۶۷۷۹۱۹۰۸۶۵۶۹۴۱۸

نی ریزصنعتیعلی1660۱۱۷۰۵۵۸۴۶۱۸۶۶۰۸۲۷۵

ناحیه یکرازیهادی1661۲۲۹۹۴۸۷۲۴۷۸۶۶۴۳۲۰۰

آبادهفریدفرنوش1662۷۰۶۸۲۰۳۸۹۰۳۷۳۸۱۱

ناحیه دوحاج حیدریزهرا1663۵۲۶۲۱۶۰۱۹۰۷۷۵۰۸۰

سپیداننعمتیلیال1664۲۲۹۱۶۰۹۷۵۰۹۱۴۰۶۴۵۷

ناحیه سهسینائیژاله1665۲۲۹۵۱۴۴۳۸۸۹۱۴۱۰۱۸۸

ناحیه دوخیر اندیشمهدی1666۲۵۳۹۶۵۱۸۴۴۹۱۴۳۰۳۹۹

ناحیه دوافراسیابیآمنه1667۲۲۹۶۱۱۴۷۷۶۹۱۴۳۰۶۴۹

سروستانرنجبرکوهنجانیفرزانه1668۵۱۴۹۸۹۲۷۱۸۹۱۴۳۵۰۷۷

خفرمحبیآمنه1669۶۵۵۹۷۵۹۴۳۱۹۱۴۷۵۲۰۲

جهرماعظمی جهرمیطیبه1670۲۴۷۰۷۹۷۳۰۶۹۱۴۷۵۴۱۰

جهرمبهارستانیمیترا1671۲۴۷۰۷۸۳۵۹۳۹۱۴۷۵۸۷۶

دارابعابدپورآذردخت1672۴۸۹۷۵۹۴۹۳۶۹۱۴۸۰۲۵۶

دارابقربانیطاهره1673۲۴۹۱۱۰۳۱۹۲۹۱۴۸۵۸۴۰

سپیدانترحمی اردکانیراضیه1674۲۵۴۹۲۸۵۰۶۹۹۱۴۹۰۱۷۱

فساآقابیگی    غالمعلی1675229788043191500073

فساخسرویمژده1676257201265091500179

فسانادری باقرابادیسهیال1677257127942491503311

جهرمروانانفرزانه1678۲۴۷۰۷۸۶۲۷۴۹۱۵۵۵۱۴۸

جهرمنساجیلیال1679۲۴۷۰۷۹۰۴۴۱۹۱۵۵۵۵۹۶

گراشمقدسیبدریه1680۶۵۶۹۹۰۵۶۱۹۹۱۵۶۰۱۳۸

الرخداپرستیلیال1681251124304091565176

الرزاهدیمحبوبه1682251123590091565296

الرحجاری فردمریم1683251122951191565361

سروستانخرمی سروستانیفاطمه 1684514975300991565507

اوزآگاهی فریده 1685649986213491565611

گراشمنصوریفرخنده1686۶۴۹۹۷۰۶۷۸۷۹۱۵۶۵۷۸۶

جهرماشرافی جهرمیمریم1687247076699091570039



خنجرحمتیفاطمه1688۲۵۱۰۶۹۷۰۶۴۹۱۵۷۰۱۹۸

جهرمبهجوطوبی1689۲۴۷۱۲۲۳۳۳۸۹۱۵۷۰۲۴۷

جهرمشاکر جهرمیفاطمه1690247080198291570293

جهرمفانیسعیده1691247075677491570351

فسافرهمندهارمیایران1692257020785391575077

فساارجمندمزیدیسهیال1693۲۵۷۱۹۲۴۴۴۳۹۱۵۷۵۲۸۵

ناحیه یکصالحیافسانه1694۲۲۹۸۹۸۲۳۹۲۹۱۵۸۱۹۶۸

ناحیه سهجلیل پورکژال1695۲۸۷۰۱۶۰۶۸۲۹۱۷۱۵۴۶۲

نی ریزمحمودزادهسکینه1696314914786792415366

قیر و کارزینرحیمی تبارمحمدرضا1697۲۴۵۱۷۴۷۸۲۱۹۲۷۵۵۰۸۳

میمندزالی پورمژگان1698۲۴۵۱۳۲۰۴۴۳۹۳۳۹۲۰۷۰

کوارریاستمریم1699۵۳۷۹۹۶۵۷۶۸۹۳۹۵۶۵۰۷

اشکنانخستهآسیه1700515994671393963978

الرظریفزهرا1701251182252093963981

اشکنانعالی نژادفهیمه1702515979869293963986

الرتوسلیاسماء1703251190708993964024

خرامهخوشبخترقیه1704۵۴۸۹۸۷۶۱۶۶۹۳۹۶۴۱۱۲

خرامهمعتضدیانزیبا1705۵۴۸۹۹۳۸۷۲۲۹۳۹۶۴۱۱۵

پاسارگاددهقانیمهرنوش1706۲۲۹۶۳۶۸۸۲۴۹۳۹۶۴۳۱۴

فساسلیمانیلیال1707۲۵۷۱۸۱۲۵۴۸۹۳۹۶۴۷۴۲

ششده و قره بالغعسکری کوچیخدیجه1708۲۵۷۲۵۶۶۸۶۹۹۳۹۶۴۷۴۴

زرقاندادخواهسمیه1709۲۴۳۲۹۶۳۴۱۵۹۳۹۶۴۸۹۵

خنجمحمدیآزیتا1710۲۴۵۲۱۴۰۹۵۳۹۳۹۶۴۹۰۶

درودزنمنشادزهره1711۲۴۳۱۹۱۲۱۰۸۹۳۹۶۴۹۱۱

درودزنمیراحمدیزهرا1712۲۴۳۰۳۱۳۸۱۲۹۳۹۶۴۹۲۶

سپیدانزارعمعصومه1713۲۲۹۸۰۵۸۵۹۸۹۳۹۶۵۱۷۸

سپیدانحسینیسیدحامد1714۲۵۴۹۷۷۵۷۸۳۹۳۹۶۵۲۰۰

زرقاناطاعتیفریده1715۲۲۹۱۲۰۶۶۰۵۹۳۹۶۵۴۱۶

ارژناخالقی تبارزهره1716۲۲۹۹۶۳۶۹۱۹۹۳۹۶۵۶۰۶

خرامهایزدیمریم1717۵۴۸۹۳۹۷۹۸۵۹۳۹۶۵۶۵۶

زرقانجبارزاده جیحونیهاجر1718۲۲۹۹۶۳۰۰۳۱۹۳۹۶۵۷۵۲

فراشبندکشاورزمرضیه1719۲۴۵۲۲۹۸۱۹۰۹۳۹۶۵۹۲۸

فراشبندنوشادیزهره 1720245075060693965930

اشکنانموالییکلثوم1721515943996193966632

اشکنانجعفریاعظم1722515980741193966668

اوزمالحتمیمنه1723۶۴۹۹۹۵۳۲۹۶۹۳۹۶۶۷۰۴



فسافیروزیسارا1724۲۵۷۱۷۶۱۹۷۸۹۳۹۶۶۷۱۴

اشکنانحسینیاعظم1725515939956993966790

الرخوش لقافاطمه1726251016821593966794

کوهچنارتقویسیده رقیه1727۲۳۹۰۱۲۴۵۳۴۹۳۹۶۶۸۰۱

الرجالل پورانسیه1728251133384893966809

بیضاجوکارسارا1729۵۴۶۹۶۵۵۵۱۲۹۳۹۶۶۸۲۵

سروستانابراهیم زاده سروستانیجمیله1730۵۱۴۹۵۵۷۸۳۸۹۳۹۶۶۸۳۲

خرامهگوهرزادگان نیکمرضیه1731۲۲۹۵۵۷۸۰۸۶۹۳۹۶۶۸۴۰

سروستاناشرف تزنگیسعیده1732۵۱۴۹۹۱۴۰۰۲۹۳۹۶۶۸۵۴

زرین دشتامیدیاعظم1733۶۵۴۹۶۰۰۸۱۲۹۳۹۶۶۸۵۵

کوارسبحانیزهرا1734۲۲۹۱۸۴۵۳۱۴۹۳۹۶۶۸۵۸

بیضافاتح نژادلیال1735245121736793967262

دشمن زیاریکشاورزیرقیه1736۲۳۹۱۸۴۷۳۷۸۹۳۹۶۷۴۱۵

مهرنگهداریمریم1737۲۴۷۰۹۲۹۷۴۱۹۳۹۶۷۵۴۶

درودزنعبدالهی پورحلیمه1738۲۴۳۳۰۰۶۹۹۶۹۳۹۶۷۵۵۱

سدهنوروزیهاجر1739۲۵۳۹۵۱۱۹۴۵۹۳۹۶۷۶۰۲

سدهسلیمیپروین1740۲۵۳۹۵۱۳۱۷۴۹۳۹۶۷۶۰۶

سپیدانمرادپورمرضیه1741۲۵۴۹۷۷۳۰۸۱۹۳۹۶۷۶۳۳

خرامهحاجی زاده خرامهسمیه1742۵۴۸۹۸۹۰۹۴۰۹۳۹۶۷۷۴۵

نی ریزکسرائیفاطمه1743۲۲۹۷۵۲۸۸۴۱۹۳۹۶۷۷۷۵

الرخشتیمهوش1744251184669193967808

خفرشریفیمریم1745۶۵۵۰۰۷۴۵۲۵۹۳۹۶۷۸۶۲

گراشزارع گجگنرگس خاتون1746۶۵۶۹۹۲۷۳۳۷۹۳۹۶۷۸۸۸

کازرونرحیمیزینب1747۲۳۹۱۶۰۴۳۲۷۹۳۹۶۷۸۹۹

الرخدادادیرؤیا1748251136576693967931

الررضائیزهرا1749251182968193967932

خرامهجاودانهپریسا1750۵۴۸۹۴۰۷۰۸۵۹۳۹۶۷۹۶۶

خرامهانصاری جابریسمیه1751۵۴۸۹۹۸۴۱۶۳۹۳۹۶۷۹۷۳

خرامهمحمدی جابریرقیه1752۵۴۸۹۳۷۴۶۷۵۹۳۹۶۷۹۹۰

خرامهزارعطاهره1753۲۲۹۶۸۹۱۲۶۸۹۳۹۶۸۰۰۲

خرامهسلطانیمریم1754۵۴۸۹۵۴۶۵۷۳۹۳۹۶۸۰۰۵

خرامهزارعی جابریالهام1755۵۴۸۹۴۱۸۵۷۵۹۳۹۶۸۷۵۸

خرامهکشاورزیفرزانه1756۵۴۸۹۴۲۱۸۹۴۹۳۹۶۸۷۵۹

خرامهحسینیسیده معصومه1757۵۴۸۹۸۹۲۰۶۴۹۳۹۶۸۸۵۴

المردجوکارطاوس 1758237115784893968968

قیر و کارزینرضائی نجف آبادیاعظم1759۲۴۵۰۴۶۶۴۴۴۹۳۹۶۸۹۸۶



کوارماجدی باغانیسمیه1760۶۸۳۹۸۷۱۴۴۴۹۳۹۶۹۱۳۰

سروستانجعفری اصلمحترم1761۲۵۷۰۱۷۰۳۰۵۹۳۹۶۹۶۹۸

المردایزدیصفیه1762۵۱۵۹۳۱۶۹۶۵۹۳۹۶۹۷۸۸

نی ریزخیرخواهمحدثه1763۲۵۵۹۶۳۸۹۲۴۹۳۹۶۹۸۸۲

نی ریزعبیدیطیبه1764۲۵۵۹۶۰۶۳۵۶۹۳۹۶۹۸۸۵

آباده طشکمهدوی کیایعقوب1765۵۱۳۰۰۴۸۴۳۱۹۳۹۷۵۲۱۶

گراششمسیدانیال1766۲۴۶۰۳۱۷۲۷۱۹۳۹۷۵۳۰۳

سرچهانبیاتاعظم1767۵۱۳۰۰۶۹۶۳۳۹۳۹۷۵۳۰۹

کازرونحیدری خواهنیلوفر1768۲۳۶۰۵۳۹۲۳۱۹۳۹۷۵۳۲۷

گراشصیادی پورراحیل1769۶۵۶۰۰۳۱۳۶۵۹۳۹۷۵۳۳۱

گراشدست آویزحیدر1770۲۵۰۰۴۳۱۲۷۴۹۳۹۷۵۳۶۳

المردسجادیفائزه1771۵۱۵۰۱۴۰۳۶۸۹۳۹۷۵۳۹۶

المردحقایقیسیده زهره1772۵۱۵۰۱۳۳۴۹۳۹۳۹۷۵۴۳۰

کوهچنارنوذرینسرین1773۲۳۶۰۳۹۰۵۳۸۹۳۹۷۵۵۰۷

میمندشریفی ترکسلویهمحدثه1774۲۴۴۰۳۸۵۲۴۷۹۳۹۷۵۵۶۵

جهرمحمیدی جهرمیمریم1775۲۴۶۰۲۶۵۹۰۵۹۳۹۷۵۵۸۲

خنجحقیقیهاجر1776۶۷۲۰۰۳۰۱۷۵۹۳۹۷۵۷۳۲

فسادوگانی آغچغلوفاطمه1777۲۵۶۰۳۲۴۲۲۹۹۳۹۷۵۹۰۵

اوزسیفیعبدالهادی1778۲۵۰۰۴۴۸۸۳۵۹۳۹۸۰۹۹۲

آبادهشاکراحسان1779۲۴۸۰۳۸۱۵۷۹۹۳۹۸۱۱۰۹

ناحیه چهارنیکوئیزهرا1780۲۵۳۰۱۶۷۱۰۹۹۳۹۸۱۲۱۶

سدهایمنیندا1781۲۵۳۰۱۷۱۱۶۵۹۳۹۸۱۲۸۹

درودزنروزگارمحمد1782۲۴۲۰۵۸۱۹۱۱۹۳۹۸۱۳۳۱

سپیدانشریفیزهرا1783254011351693981403

ناحیه سهابراهیمی قلعه خلیلیافشین1784۲۵۴۰۱۰۶۶۹۲۹۳۹۸۲۳۲۶

نی ریزصحتزهرا1785۲۵۵۰۱۷۴۸۵۲۹۳۹۸۲۳۸۷

نی ریزصفاریباقر1786۲۲۸۲۳۶۱۹۱۱۹۳۹۸۲۳۹۳

آباده طشکفروتنیفرشته1787۶۷۰۰۰۱۱۳۲۹۹۳۹۸۲۷۴۹

الرمحسن پورفاطمه1788250039705193982993

الرتقدیمیمحدثه1789250041201693983020

ممسنیحسنیمحمد1790۲۳۸۰۳۲۳۸۹۵۹۳۹۸۳۰۹۵

فراشبندرنجبر زادهفرشته1791۶۷۹۰۰۱۹۵۲۹۹۳۹۸۴۲۲۱

سدهظهیریالدن1792۲۵۳۰۱۶۶۵۹۵۹۳۹۸۴۶۴۰

آبادهنعمت الهیپریسا1793۲۴۱۱۵۵۷۸۸۴۹۳۹۸۵۳۹۱

بیضامعصومی نژادطاهره1794249117885093985426

آبادهشیرازیمریم1795۲۴۰۰۲۱۸۸۶۲۹۳۹۸۵۶۳۵



میمندربیعیفاطمه1796۲۴۴۰۴۱۰۰۰۴۹۳۹۸۵۶۴۲

فراشبندمیرزائیمحدثه1797۶۷۹۰۰۱۶۴۸۱۹۳۹۸۵۷۲۷

اوزعابدزادهنسترن1798۲۵۰۰۴۵۹۴۰۳۹۳۹۸۵۸۹۶

بوانات رضائیمریم1799513933155193986118

آبادهمنصوریعبدالرضا1800۲۵۳۹۰۶۶۱۵۱۹۳۹۸۷۷۸۶

سروستانزارع شورجهلیال1801۵۱۴۹۹۴۱۰۵۰۹۳۹۸۹۲۹۴

میمندایلون کشکولیفاطمه1802۲۴۴۰۰۴۰۹۸۳۹۳۹۹۰۱۶۷

سروستانمیرمحمدیکبری1803۶۵۵۹۸۸۵۴۳۷۹۳۹۹۰۲۵۲

کوارمبینمعصومه1804۲۵۵۹۸۶۳۰۲۲۹۳۹۹۱۲۳۵

اشکنانفروزاننرگس1805515928125893991619

جهرمنصیریطاهره1806۲۴۷۱۷۲۹۳۲۰۹۳۹۹۲۴۱۱

خرم بیدنجفیرؤیا1807241023755193994248

اقلیدحسن بیگیسوسن1808۲۵۳۹۷۴۶۵۵۱۹۳۹۹۴۲۵۳

بیرمخلقیبدریه1809251052128493994264

زرین دشتمرادیسمیره1810۶۵۴۹۸۹۲۱۶۳۹۳۹۹۴۲۶۵

سرچهانحسینیسیده انسیه1811۵۱۳۹۹۶۷۰۳۰۹۳۹۹۴۲۷۳

الرگلخوارشبنم1812251131789393994278

خرامهرمضانیمحبوبه1813۲۲۹۸۷۰۳۲۷۲۹۳۹۹۴۳۰۹

کوارجمالی کاله سیاهلیال1814۲۴۵۱۶۶۷۱۷۶۹۳۹۹۴۳۱۶

ششده و قره بالغمجیدی کیااعظم1815۲۵۷۱۳۸۰۱۰۹۹۳۹۹۴۳۴۴

آبادهاسعدیزهره1816۲۴۱۱۰۱۷۵۵۳۹۳۹۹۴۳۴۶

بیضارئیسیفاطمه1817229235152893994350

سدهولی جانیفاطمه1818۲۵۳۹۰۲۶۰۸۷۹۳۹۹۴۳۵۲

خفرمیری شهرخفریسمیه1819۶۵۵۹۵۳۶۵۸۰۹۳۹۹۴۳۵۸

شیبکوهاسمعیلی مزیدیسمیه1820۲۵۷۲۴۹۰۱۷۱۹۳۹۹۴۳۶۱

الرپوروجدیفهیمه1821251133985493994389

آبادهتمدنالهه1822۱۲۸۷۲۰۵۵۶۹۹۳۹۹۴۴۰۲

زرین دشتسعیدیفوزیه1823۶۵۴۹۸۹۰۴۴۶۹۳۹۹۴۴۱۶

زرین دشتقانععالیه1824۶۵۴۹۵۰۰۳۳۸۹۳۹۹۴۴۳۸

سپیداننوروزی چگینیزهرا1825۲۴۵۰۳۷۹۲۸۲۹۳۹۹۴۴۴۲

سپیداناحمدیرقیه1826۲۳۹۱۷۸۸۰۴۵۹۳۹۹۴۴۴۵

سپیدانامیدوارفاطمه1827۴۲۳۱۹۳۷۵۵۹۹۳۹۹۴۴۵۶

خرم بیدمسعودیمریم1828241035234093994475

پاسارگادارغوانیهاجر1829۲۴۳۲۷۳۷۸۶۵۹۳۹۹۴۴۷۸

الربهرامی نسبلیال1830257087884793994603

خرم بیدطیبی خرمیمهرانگیز1831241039550393994611



سرچهانقائدی جشنیالهام1832۶۴۸۹۹۴۳۴۲۵۹۳۹۹۴۶۲۴

کازروننجیبیسیده شهین1833۲۳۶۰۷۹۲۸۳۰۹۳۹۹۵۲۸۳

زرقانزارعگوهر1834۲۲۹۳۳۶۹۵۳۶۹۳۹۹۵۳۲۵

خرامهاسمعیلیفهیمه1835۵۴۸۹۳۹۶۰۰۸۹۳۹۹۵۳۳۱

گراشحسینیلیال1836۵۴۸۰۱۴۶۸۱۵۹۳۹۹۵۳۳۸

زرقانشعبانیمریم1837۲۳۰۰۰۲۸۱۲۳۹۳۹۹۵۳۵۱

زرقانبزرگشانرگس1838۲۲۹۸۲۵۴۴۹۴۹۳۹۹۵۳۶۱

خرامهجاودانهشعله1839۵۴۸۹۹۷۷۰۴۳۹۳۹۹۵۳۷۴

خرامهشیبانینسرین1840۵۴۸۹۴۱۱۱۴۷۹۳۹۹۵۳۷۵

خرامهایمانیرقیه1841۵۴۸۹۳۷۴۲۶۸۹۳۹۹۵۳۷۶

گراشفرهمند غربیوجیهه1842۶۵۵۹۸۳۶۲۶۶۹۳۹۹۵۳۸۲

خرامهایزدیلیال1843۲۲۹۵۴۸۳۶۴۶۹۳۹۹۵۳۸۵

سروستاننیکبخت سروستانیحلیمه1844۵۱۴۹۵۵۹۵۱۲۹۳۹۹۵۳۸۹

خشت و کمارجاحمدیزینب1845۲۳۹۲۰۰۰۴۲۵۹۳۹۹۵۴۰۷

نی ریزحاجی باداممریم1846۲۵۵۹۸۹۳۵۰۹۹۳۹۹۵۴۶۲

بیضاقصرالدشتیزینب1847546970372193995463

نی ریزپهلوانفهیمه1848۲۲۹۱۸۵۱۰۳۹۹۳۹۹۵۴۸۹

نی ریزطوسیسعیده1849۲۵۵۹۶۰۸۷۷۴۹۳۹۹۵۴۹۸

سروستانهاشمی تزنگیفاطمه1850۵۱۴۹۷۶۶۱۱۹۹۳۹۹۵۵۱۳

کوارکشاورزفرزانه1851۲۳۰۰۸۸۶۴۳۱۹۳۹۹۵۵۲۶

خرامهایزدیراضیه1852۵۴۸۹۳۸۲۷۵۹۹۳۹۹۵۵۵۴

فساقربانی جابرینجمه1853۲۵۷۲۵۴۲۰۰۵۹۳۹۹۵۵۷۰

نی ریزعباس نژادمحبوبه1854۲۵۵۹۶۰۶۴۵۳۹۳۹۹۵۵۹۳

قیر و کارزینامینی توللینازیال1855۲۲۹۱۰۵۰۶۳۱۹۳۹۹۵۶۰۱

ارژنپارسائیفیروزه1856۲۲۹۶۲۸۷۶۶۲۹۳۹۹۵۶۲۱

مرودشتعوض آقائیرضوان1857۲۴۳۲۰۳۸۵۵۱۹۳۹۹۵۶۴۳

خرامهعلیزاده جابریسمیه1858۵۴۸۹۸۸۷۵۲۴۹۳۹۹۵۶۵۷

اشکنانجعفریراحله1859240005775393995682

خفرخدادادیرؤیا1860۲۴۷۱۰۰۷۲۹۵۹۳۹۹۵۶۹۰

دارابخوبمژده1861۲۴۹۱۷۲۶۱۱۴۹۳۹۹۵۶۹۹

خرم بیدحیدریفرشته1862241034110193995729

سرچهانقائدیطاهره1863۵۱۳۹۹۱۸۶۱۷۹۳۹۹۵۷۳۳

نی ریزخضابفهیمه1864۲۵۵۹۸۶۲۳۰۱۹۳۹۹۶۱۲۲

خرامهحسینیالهام1865۵۴۸۹۳۹۹۰۶۶۹۳۹۹۶۱۳۴

اوزخضریمانا1866۲۵۱۱۸۸۷۱۵۰۹۳۹۹۶۱۷۹

کوارآبگوننرجس1867۲۵۷۲۴۹۳۲۲۵۹۳۹۹۶۱۹۱



کازرونقاسمیماندانا1868۲۳۹۲۰۲۴۲۴۳۹۳۹۹۶۱۹۸

کازرونقایدیالهام1869۲۳۹۲۲۴۰۸۸۴۹۳۹۹۶۲۰۰

زرقانهاشمی نژادمهدیه1870۲۲۹۷۷۸۸۳۰۴۹۳۹۹۶۲۰۵

بیضاخلقیمونا1871۲۲۹۷۰۳۸۸۱۱۹۳۹۹۷۵۵۹

زرقانقشقائیالناز1872۲۴۰۰۲۳۴۰۳۵۹۴۰۰۱۳۴۴

آباده طشکخالقیانسارا1873۲۵۵۰۱۹۵۸۱۷۹۴۰۰۱۳۴۶

نی ریزمدرسیمحسن1874۲۵۵۰۱۹۳۴۶۶۹۴۰۰۱۵۳۰

نی ریزاسماعیلیبهاره1875۲۵۵۰۱۹۵۴۴۲۹۴۰۰۱۵۵۳

جهرمتوسلی جهرمیزهرا1876۲۴۶۰۳۴۴۶۸۶۹۴۰۰۱۵۵۵

سپیداناحمدیمحمد1877۲۳۸۰۳۶۷۸۸۴۹۴۰۰۲۴۹۲

فراشبندکاویانیفرناز1878۶۷۹۰۰۲۱۰۲۷۹۴۰۰۴۳۸۸

سروستانرضائی دهنویفاطمه1879۵۱۴۰۰۵۱۰۵۲۹۴۰۰۵۱۲۶

زرقانبهادرینیما1880۲۲۸۲۶۴۴۰۴۲۹۴۰۰۵۳۹۳

باالدهمهبودیمسلم1881۲۳۶۰۳۷۷۲۵۶۹۴۰۱۰۰۳۹

کوارعباسی جعفرلوامین1882۲۲۸۱۳۲۱۹۶۷۹۴۰۱۰۰۵۰

نی ریزمرادیزهرا1883۲۵۵۰۰۴۷۰۵۲۹۴۰۱۲۴۴۸

زرین دشتنقی زادهصدیقه1884۶۵۴۹۵۰۶۸۹۱۹۴۰۱۳۴۵۵

رستمسیدمحمدحسینی1885۲۳۹۱۹۳۲۶۷۷۹۴۰۱۳۶۶۴

ممسنیکاویانی فردبهنام 1886238020474894013675

خنجاسالمی پورسعید1887۲۳۸۰۱۲۵۱۹۸۹۴۰۱۶۳۸۰

خرم بیدزارعی مدوئیهشهربانو1888240006926394016648

مرودشتنجف زادهآرزو1889۲۴۷۱۰۴۷۱۱۴۹۴۰۱۶۷۴۹

سروستانسجادیانسیدمهدی1890۲۲۹۸۷۶۱۳۱۰۹۴۰۱۶۷۶۲

گراشفداغیحبیبه1891۲۵۰۰۲۴۴۱۸۰۹۴۰۱۷۲۸۵

خفرعسکری دهزیریحسین1892۲۴۷۱۸۳۴۴۵۰۹۴۰۱۷۳۸۸

میمندبهمنی نژادسبحان1893۲۴۵۲۳۹۴۱۶۵۹۴۰۱۷۴۳۲

ماهور میالنیمظفر پورصادق1894۲۳۹۱۱۵۳۳۵۱۹۴۰۱۷۴۳۷

گراشجاودانهسجاد1895۲۴۵۲۲۹۹۸۸۱۹۴۰۱۷۸۵۳

خشت و کمارجهاشمیسیده صدیقه1896۵۴۷۹۹۳۴۲۱۱۹۴۰۱۸۷۲۴

استهبانضرغامی اصطهباناتی فاطمه94018749 18972529704848

المردخشنوحمیده1898۵۱۵۹۸۹۳۷۰۹۹۴۰۱۸۸۷۲

استهبانمیریآرزو1899252003379794018882

خفرعابد شهرخفریطاهره1900۶۵۵۹۸۵۵۴۲۲۹۴۰۱۸۸۸۶

کواربهادری جهرمیمریم1901۲۴۷۰۹۴۰۳۱۱۹۴۰۱۸۸۹۹

نی ریزسنبلیفهیمه1902۲۵۵۹۸۵۰۷۶۱۹۴۰۱۸۹۲۲

نی ریززینلیمرضیه1903۲۲۹۵۴۰۸۰۵۹۹۴۰۱۸۹۲۴



نی ریزمیرزائیحمیده1904۲۵۲۹۸۱۱۱۵۶۹۴۰۱۸۹۲۸

خنجرستمیصدیقه1905۲۴۵۰۳۶۶۱۸۰۹۴۰۱۸۹۵۴

درودزننبی عبدالیوسفیسارا1906۲۴۳۱۲۵۷۱۳۴۹۴۰۱۸۹۶۶

خفرغالمیفاطمه1907655983571694019037

کوارصادقیمژگان1908۲۲۸۰۲۴۳۳۸۵۹۴۰۱۹۰۴۴

ششده و قره بالغجیحونیمریم1909۲۵۷۲۵۲۱۹۱۱۹۴۰۱۹۰۴۶

الرخشتیسارا1910117110740494019049

زرقاناسکندرینسرین1911۲۴۳۱۸۰۴۳۱۳۹۴۰۱۹۱۹۶

پاسارگادمرادیصدیقه1912۲۴۳۲۷۳۷۶۶۰۹۴۰۱۹۲۲۷

خفررافعیصدیقه1913۶۵۵۹۹۰۳۰۳۶۹۴۰۱۹۹۰۵

خشت و کمارجطاهری رادشهدخت1914۲۵۴۰۲۰۳۴۸۵۹۴۰۱۹۹۷۳

درودزنبهمنیمعصومه1915۲۵۴۹۸۸۲۴۵۸۹۴۰۲۲۵۲۵

درودزنقاسمیحامد1916۲۴۲۰۷۳۷۹۵۴۹۴۰۲۶۳۷۵

نی ریزشاسوندقره قانیسمانه1917۲۵۵۰۲۰۴۸۷۵۹۴۰۲۶۴۱۲

فراشبندرنجبر فرد فراشبندیرضوان1918۶۷۹۰۰۳۸۷۰۱۹۴۰۲۶۵۳۸

الرجوادیزهرا1919250047973094028427

الرصابری زادمحدثه1920250047924294028431

الرزراعتیزهرا1921250049417994028442

الرتیموریزهرا1922250048283994028454

ششده و قره بالغبردبارعلی1923۲۵۶۰۴۲۴۳۳۹۹۴۰۲۸۶۶۲

اشکناننوروزیعلی اکبر1924678001978194029799

گراشحسن پورفاطمه1925۲۴۸۰۴۳۳۳۶۶۹۴۰۳۱۰۷۱

خرم بیدستودهاحمدرضا1926681001974194031198

فرگخاکیفاطمه1927۲۴۸۰۴۷۳۱۲۰۹۴۰۴۰۴۵۸

کازرونجاللیانخدیجه1928۲۳۶۰۱۳۰۷۱۴۹۴۰۴۴۴۷۴

الرپورمندمحمد1929654998460294044853

الراوحدیعارفه1930251191048994044858

الرادرحوریه1931250003315594044867

آباده طشکزارعیسمیه1932۲۵۵۹۹۷۹۶۱۶۹۴۰۴۴۹۹۷

آباده طشکآئین پرستاصغر1933۲۵۵۹۸۳۱۲۴۴۹۴۰۴۵۰۰۲

سرچهانقائدیسکینه1934۵۱۳۰۰۰۹۲۷۴۹۴۰۴۵۰۴۱

میمندخیریسمیه1935۲۴۵۱۵۱۲۷۵۱۹۴۰۴۵۱۸۷

ارسنجانشریفیزهرا1936۶۴۸۹۸۹۲۲۰۰۹۴۰۴۶۸۲۴

گراشرحیمیزهره1937۵۴۸۰۰۳۶۱۳۰۹۴۰۴۶۹۴۱

گراشبهزادیطیبه1938۶۵۶۹۹۶۸۱۵۷۹۴۰۴۶۹۵۵

گراشحکمتیانملیحه1939۲۴۷۱۰۳۸۶۱۱۹۴۰۴۶۹۵۷



کوهچنارحسینیسیده فریماه1940۲۳۹۲۰۲۱۳۹۲۹۴۰۴۷۲۲۳

کوارنجفی برخورداریزهرا1941۲۳۰۰۴۲۹۲۱۷۹۴۰۴۷۲۴۹

خرامهیگانه دوستالهام1942۲۲۸۰۱۴۸۰۷۲۹۴۰۴۷۷۱۹

الرعابدزادهزهرا1943251195006594047797

سپیدانمحمدیزهرا1944۴۲۴۰۰۵۷۵۵۸۹۴۰۴۸۷۰۶

خنجحیدریشهال1945۶۸۳۹۸۴۷۷۱۳۹۴۰۴۸۷۱۶

باالدهسیفیسارا1946۲۳۹۱۲۱۰۳۱۰۹۴۰۴۸۸۶۵

اشکنانحاتمیحیدر1947515943913794049275

جهرماسدیمنصوره1948۲۴۷۰۹۶۸۱۷۸۹۴۰۴۹۲۷۶

اشکنانجعفر نژادخدیجه1949515993578994049287

نی ریزمرتضویمطهره سادات1950۲۵۵۹۶۲۱۰۵۳۹۴۰۵۱۲۱۹

میمندکریمی گنکیهاجر1951۲۴۴۰۴۲۴۲۳۴۹۴۰۶۵۴۶۳

بیضاخلیفهرضا1952۲۴۲۰۸۰۲۶۹۱۹۴۰۶۶۰۹۰

استهبانآذرگونمریم1953۲۵۲۰۱۵۷۶۰۷۹۴۰۶۶۲۷۵

فرگفیاضیفاطمه1954۲۴۸۰۵۱۰۶۴۶۹۴۰۶۶۶۰۲

نی ریزمظلومیصدیقه1955۲۵۵۹۵۵۰۵۸۱۹۵۰۹۷۴۹۸

آباده طشکاسماعیلیمجتبی1956۲۵۵۹۸۲۹۴۲۸۹۶۳۰۹۱۲۵

آبادهابراهیمیفاطمه1957۲۴۱۱۴۸۵۴۸۴۹۶۳۱۴۹۵۷

اقلیدمسلمیفاطمه1958253969703896316432

ناحیه سهمهبودیمریم1959۲۳۷۲۴۵۵۱۰۹۹۶۳۱۶۹۲۵

فراشبندموسویسمیه1960۲۴۵۰۷۷۰۴۱۰۹۶۳۱۷۱۵۷

زرقانموسویسیده نازنین1961۲۵۳۹۲۲۱۷۶۹۹۶۳۲۶۱۳۲

آباده طشکترکمان جومحمد علی1962۲۵۳۹۷۰۵۷۰۷۹۶۳۲۷۸۵۷

رستمجاللیفاطمه 1963239166338296328300

گله دارحسینیسیداحمد1964۶۵۷۹۹۱۶۲۴۹۹۶۳۳۰۶۶۴

میمندحمیدییاسر1965۲۴۵۲۰۵۶۴۰۵۹۶۳۳۱۴۷۱

زرین دشتخسرویانمحدثه1966654987830696332025

خرم بیدحسینیسیده زهره1967243326659996333125

ناحیه سهراستی کردارزهرا1968۲۵۷۱۷۸۲۷۹۷۹۶۳۳۴۳۰۰

جهرمرحمانیان کوشککیهادی1969۲۴۷۰۹۸۴۳۶۱۹۶۳۳۴۴۷۱

جهرمرعایت جهرمیمهسا1970247172011096335241

ناحیه سهزارعراضیه1971۲۲۹۸۳۳۳۸۰۷۹۶۳۳۵۷۴۱

مشهد مرغابزارعهادی1972۲۲۹۸۵۶۸۰۹۱۹۶۳۳۵۷۷۱

جهرموثوقی فردعلی1973۲۴۷۰۹۵۰۹۳۷۹۶۳۳۶۵۷۱

جهرموطن خواهمعصومه1974۳۵۲۱۰۸۱۳۴۶۹۶۳۳۶۶۳۲

پاسارگادیوسفیهاجر1975۲۴۱۱۱۸۷۸۳۱۹۶۳۳۶۷۶۴



نی ریزمهدی نژادغالم حسن1976255915539796351389

اشکنانمظفری ام البنین 96351596 19775159933816

فسارسولیسمیه1978257223311896353696

شیبکوهخسروانی شیریزهرا1979257137846596355596

خرم بیدخسروانی فردمحسن1980229840465896355618

مرودشتزارعیمحمد1981۲۴۳۱۴۰۲۵۴۱۹۶۳۵۶۰۲۵

شیبکوهشعبانیخلیل1982۲۴۷۰۵۱۴۰۷۱۹۶۳۵۶۸۹۶

زرین دشتکارگرفردافسانه1983۲۴۷۱۷۰۱۶۱۲۹۶۳۶۰۳۸۹

زرین دشتکرمی زادهحسن1984۶۵۴۹۸۶۱۶۴۰۹۶۳۶۰۷۶۴

شیبکوهکریمیان نظریرستم1985۲۵۷۱۴۴۷۰۹۲۹۶۳۶۰۹۲۵

الررهائی قطب آبادیمریم1986247183742596361532

جهرمزارعیان جهرمیفاطمه1987۲۴۷۰۹۱۱۵۰۸۹۶۳۶۱۶۳۲

ارژنبازیاریزهرا1988230133931996361918

نی ریزپورزین العابدینطیبه1989255986798296362089

فسازحمت کشزهرا1990۲۵۷۱۷۹۴۵۱۵۹۶۳۶۴۱۰۰

زرقانفیروزبخت جهرمیسارا1991۲۴۷۰۹۷۱۶۸۳۹۶۳۶۵۳۸۹

دارابخوشرومرضیه1992۲۴۸۰۵۵۳۹۱۴۹۶۳۶۶۰۷۱

ناحیه دوشریعتیمریم1993۶۵۴۹۸۳۵۶۳۱۹۶۳۷۴۰۸۹

ناحیه سهعزیزیمعصومه1994۲۵۷۲۵۱۲۶۹۶۹۶۳۷۴۷۵۷

فساقبادیانمریم1995۲۵۷۲۸۱۴۸۰۳۹۶۳۷۵۸۸۹

ارسنجانزرین موجابر1996۶۴۸۹۸۹۸۴۶۲۹۶۳۷۸۵۴۱

اقلیدغیاثیجواد1997۲۵۳۹۷۴۲۲۱۱۹۶۳۷۸۹۱۸

آبادهنعمت اللهیآزاده1998241052106111080648

جهرمپاکروحپریا1999247169317211389535

شیبکوهمکاریزهرا2000257267271523001469

قیر و کارزیناسدیجمیله2001245064524123990352

ناحیه سهحجازیان فاطمه 2002065179022030719891

آبادهفرخیطاهره 2003241097046160019808

ناحیه سهرضایی فاطمه 60109549 20042390782264

ناحیه سهانجوی امیریاعظم 2005229753623260113110

ناحیه سهمحقق پورزینب2006229552449060118367

ناحیه سهشمسلیال2007229143714360212385

ناحیه سهبهیآذر 2008527962877860260337

ناحیه سهرستگار برمچیمعصومه2009518924591860436056

ناحیه سهزارعمریم2010229746819960437153

ناحیه سهصالحیزهرا2011228346416160442136



ناحیه سهموحدی نژاد طاهره2012237046169160516562

ناحیه چهارسلطانیمرضیه 2013548986202560517444

آبادهجعفریبی بی صدیقه2014241142516360662970

فیروزآبادمحمدیطاهره 61304358 20152450078101

قیر و کارزینزمانی نرگس  61396366 20162450504540

شیبکوهمنصوریسیده صدیقه2017257245979561691032

آبادهکریمیآسیه2018241070639861891803

آبادهعلی پوراسمعیل2019229422243161892844

آبادهطهماسبیعلی اصغر2020253923530161989741

ناحیه سهحاجی زادهماریا2021229529743562045562

استهبانکرمیمرضیه  2022307118269462159070

الرکوه فکرنجمه2023251130494562290331

ممسنیمیناییکوثر.2024239167100862395007

ناحیه سهشکرالهیفریده2025229902203162422594

ناحیه سهمرادی کوچیناهید2026257172392862426513

جهرمرنگانیفریبا2027247083962962562691

ناحیه سهنیک سرشتفاطمه2028245190828962652909

الرپرنگزینب2029251187070362653097

آبادهمستغنیمریم2030241094698462660845

آبادهایزدیآمنه2031241142934791445468

سپیدانحسنی اردکانی محدثه  91490100 20322549756401

جهرمزادسروجیهه 2033247094787196353989

درودزنمقبلی زادهلیال203468398415811861347

الرراضیمحبوبه2035251132085162551236


