
دورهنام مدرسه محل تحصیل شهرستانکد ملینام خانوادگینامردیف

اول ابتداییشهید اصغر ابراهیمیارسنجان6480153987زرین مومیعاد1

اول ابتداییسردار شهید احمد خادمی ارسنجان 6480158431نیکنامکوثر2

اول ابتداییشهیدحسن پورپاسارگاد2421565391مهدوی نسبمطهره3

اول ابتداییداربرجهرم2460831153زرفشانفاطمه 4

اول ابتداییسلطانیانجهرم2460829558بنده کرمیعلی5

اول ابتداییمدرسه داربرجهرم2460813937بالودمریم 6

اول ابتداییدبستان سلطانیانجهرم2287008111زارعیان جهرمیعبدالصالح 7

اول ابتداییدبستان حاج محمد داربرجهرم2460844441عابدیالینا 8

اول ابتداییشهیداحقاقجهرم2460853823صحرائیانعلی9

اول ابتداییسلطانیانجهرم2460808453خداترس ماهان 10

اول ابتداییدبستان پسرانه فرهنگیانخرامه5480146127جامیشی ابوالفضل 11

اول ابتداییفرهنگیانخرامه5480244841علیاییمحمد طاها12

اول ابتداییفرهنگیانخرامه 2286839247زارع قشالقی محمد حسین 13

اول ابتداییشهید منادیان شاهدداراب6540332858جعفریزهرا14

اول ابتداییریحانهداراب2481064208آزادمهرنگار15

اول ابتدایی1شهید محمد حسین بخرد3ناحیه2286795487حسینیفاطمه16

اول ابتداییرازی4ناحیه2286928762روستا محمد مهدی 17

اول ابتداییشهید حمید کریمی 1ناحیه2286966427بی طرف نوبندگانی ریحانه 18

اول ابتداییمبعث دختران3ناحیه2286864403فرمانبفاطمه19

اول ابتدایینیاکوثری1ناحیه2286726426منصورآبادیآنیسا20

اول ابتداییمدرسه شهداششده2560916126پیری امیرحاجلوامیرمحمد 21

اول ابتداییشهید عبدالوهاب تهمتن شیبکوه2560899604مددی یکتا22



اول ابتداییوهاب تهمتنشیبکوه2560907224مقتدرییگانه23

اول ابتداییمهرگانفسا2560904111بحرینی فاطمه 24

اول ابتدایی2روزبهفیروزآباد2440937541پورزارعیفاطمه25

اول ابتدایینورالهدیکازرون2361192853افتخارزادهزینب26

اول ابتدایی(س)دبستان غیر دولتی میالد زهرا کازرون2287010084غفارپناهحلما27

اول ابتداییدبستان دکتر امیرزاده اصلکازرون2361179660صنعتیسبحان28

اول ابتدایی1دکترامیرزادهکازرون2361201501شهریاریبنیامین29

اول ابتداییدبستان شهید رصاف کازرون2286988625دیانتی نسبمحمدیاسین30

اول ابتداییحاج محمدمهدی رفانکازرون2286951802جعفرییسنا31

اول ابتداییشهید رصافکازرون2361176531دست مزدمحمدمهدی 32

اول ابتدایینورالهدیکازرون2361189976راسخیفاطمه33

اول ابتداییعلویکوهچنار2380830851محمدیسید عماد رضا34

اول ابتداییمهر سلیمی گراش6560153320ستودهمحسن35

اول ابتداییمحمد حسن رجائیالر2500869131راستگوحانیه36

اول ابتداییدبستان شرفالر2500864960زرفشان ثنا37

اول ابتداییتمدن سازانالر2500859045غیوریفاطمه38

اول ابتداییشهدای فرهنگیالر 2500876780زارعااینا39

اول ابتداییهاشمی زادهالرستان2500867153زمانیسنا40

اول ابتداییطاهره شرفویهالرستان 6490148269قائدینازنین زینب41

اول ابتداییهاشمی زاده الرستان2500876160بندریآوا42

اول ابتداییکشاورزانالرستان2286714525میکائیلیامیر حسین 43

اول ابتداییشاهد فرزاد بنی زمانیالرستان2500850951میرشکاران محمدسام 44

اول ابتدایی شاهد شهدای فرهنگیان الرالرستان2500856054اسالم پورتسنیم45



اول ابتداییتمدن سازانالرستان2500870571صداقتزهرا46

اول ابتداییهاشمی زادهالرستان2500867161زمانیسما47

اول ابتدایینیایشاشکنان6780081965محمدپور حمیدرضا 48

اول ابتداییشهداءعالمرودشت5150367125میر نسبحسین 49

اول ابتدایینیایشاشکنان6780085588فداکار ام البنین 50

اول ابتدایینرجس خاتوناشکنان6780082406قلندریفاطمه زهرا51

دوم ابتداییسلطانیانجهرم2286587124رحمانیان کوشککیمحمد 52

دوم ابتداییتمدن سازانالر2500832384خودکامهریحانه53

دوم ابتداییتربیت خرامه5480241753نجفیهانیه 54

دوم ابتداییهاشمی زادهالرستان2500841936اقبالآتنا 55

دوم ابتداییفرهنگیانآباده2400478902حیدری معصومه 56

دوم ابتداییمدرسه شاهد شهید خرسندکازرون2286544727ثابت نیاسوگند57

دوم ابتداییشهدای کوی ازادگان4ناحیه2286560277عبدالهیامیرحسین 58

دوم ابتداییپروانه هاجهرم2286383162آروسدلسا59

دوم ابتداییشاهد بنی زمانیالرستان2286381518عطوفت شعاریاشار 60

دوم ابتداییشهدای فرهنگیالر2500831817نصراللهیمهدا61

دوم ابتداییدبستان ام البنینعالمرودشت5150351121صداقتبهار62

دوم ابتداییدبستان شاهد شهید خرسندکازرون2361157616زارعی ثنا63

دوم ابتداییآموزشگاه ابوذر الغرخنج7230099072شکریهلنا64

دوم ابتداییدبستان شهید قدسیکازرون2361167662حیدریابوالفضل 65

دوم ابتدایی2روزبه فیروزآباد 2440902284مظفریفاطمه66

دوم ابتداییشهید محمد پرند2ناحیه2286640823دهقانی زادهنازنین زهرا67

دوم ابتداییمهر سلیمی گراش 6560140652چمیدهعلی 68



دوم ابتداییدکترامیرزاده اصلکازرون2361159971دهقانسهیل69

دوم ابتداییشهید آیتبوانات5130196831هاشمیساناز70

دوم ابتداییشیخ جعفر روستاارسنجان2286594895زاهدیان نژادامیر رضا71

دوم ابتداییشهید موسویخنج6490136988سرادارزهرا72

دوم ابتداییدبستان شهدای چاه کور عالمرودشت5150354491میررضا 73

دوم ابتداییحاج محمد داربر جهرم2460800568قناعتیان ریحانه74

دوم ابتداییدبستان فرهنگیان پسرخرامه5480236016امیریامیر حسین75

دوم ابتداییشاهد شهید خرسند کازرون2361154617فتائییکتا76

دوم ابتداییشهدای فرهنگیالرستان2500830195وفائی فردساغر77

دوم ابتداییمکتب الزهراالرستان2500830004دادالهیزینب78

دوم ابتداییحکمتآباده 2400485542رعیتیکوثر79

دوم ابتداییتربیتخرامه2286461988محمدییسنا 80

دوم ابتداییشهید کمینیپاسارگاد6650117374استقامتامیر حسین 81

دوم ابتداییحاج محمد داربرجهرم2286473250حق بینآیسا82

دوم ابتدایی2دکتر حسابی1ناحیه2286393192قاسم خانیرادین83

دوم ابتداییام البنینعالمرودشت5150361844هاشمیزهرا84

دوم ابتدایینورالهدیکازرون2361138786میرشکاریمرسانا 85

دوم ابتداییشاهدشهیدخرسندکازرون2361139804مرادیثنا86

دوم ابتداییتربیتخرامه5480237098نجفی شیریمحدثه 87

دوم ابتداییحاجیه گوهر محمودی2ناحیه4450157605طایفی نصرابادیمحمد طاها88

دوم ابتداییدبستان دخترانه شاهد شهید خرسند کازرون  2361171929نجیبی سیده فاطمه 89

دوم ابتدایی1گوهرمحمودی2ناحیه6870049661مظاهریسید علی90

دوم ابتداییمدرسه کوثرزرین دشت6540314701ظهوری نرجس خاتون91



دوم ابتداییشهیدحمیدکریمی1ناحیه2286501947مقدممونا92

دوم ابتداییبهار ازادیکازرون2361147297پورقاسمالسانا93

دوم ابتداییدبستان شهید محمد حسن بخرد3ناحیه2286658201عبداهلل نژادفرناز94

دوم ابتدایی1دبستان شهید احقاق جهرم 2460779879آرمان فرامیر محمد 95

دوم ابتداییعالمه بحر العلومالمرد5150355437سیفاییمسعود96

دوم ابتداییشادروان رجاییالرستان2500833194روئینازهرا 97

دوم ابتداییبهار آزادی کازرون2361160927حسن فرد ثنا98

دوم ابتداییشهداءعالمرودشت6720151177میر مائده99

دوم ابتداییامینفسا2460775891زینلیسجاد100

دوم ابتداییآیتبوانات5130189299جمالی کوروش 101

دوم ابتداییشهیداحقاقجهرم2460778686حقدل امیرعلی 102

دوم ابتداییمدرسه شاهد شهید خرسندکازرون2361141434صفاریمانیا103

دوم ابتداییشهید باقری دهنوعالمرودشت5150351663صدیقیامیر حسین104

دوم ابتداییدبستان روزبه فیروزاباد2440898074ناصریفاطمه105

دوم ابتداییمهندس صفرپور3ناحیه2286395314میرزایی دهنوینیما106

دوم ابتداییبیستکازرون2361153777بازیاریآرش107

دوم ابتدایییگانه2ناحیه2286434859روستا مهدیه 108

دوم ابتداییدبستان محمد داربرجهرم2460781008فانی جهرمیآوا109

دوم ابتداییشاهد شهید شریفیاقلید2530445672مسعودیامیر حسین 110

دوم ابتداییمهر سلیمی گراش6560136477راهپیماامیرعباس 111

دوم ابتداییمدرسه شاهدشهید خرسند کازرون2361144387بهادریفاطمه 112

دوم ابتداییشهیدان کمینی و قربانپور پاسارگاد6650120332قربانیعلیرضا113

سوم ابتدایی1دبستان شهید احقاقجهرم2460746865صادق نژادفردعلی114



سوم ابتداییشهید وهاب تهمتن شیبکوه6730094230کرمی زادهفاطمه115

سوم ابتداییدبستان شهدای فرهنگیالر2500806200خروشیزهرا116

سوم ابتدایی2روزبهفیروزآباد2440892718صمصام نیانازنین زهرا 117

سوم ابتدایی شاهد سردار شهید احمد خادمی ارسنجان 6480144414زارعی زهرا118

سوم ابتدایی2روزبه فیروزاباد2440883379محمدییسنا119

سوم ابتداییشهید احقاقجهرم 2460758235حسنیعلی120

سوم ابتدایی2  روزبه فیروزاباد2440869430رستمیمهدیه121

سوم ابتداییعطاییالرستان2500797201اقبالامیر حسین 122

سوم ابتداییام البنینعالمرودشت6720143451رضاییانعالیه123

سوم ابتدایینجف پناهالر2500815781حجازیعلی124

سوم ابتداییشهدای فرهنگیان الرالرستان2500806499جهان پورتکتم125

سوم ابتداییشاهد فاطمه الزهرا 2ناحیه2560827931مظلومیان هدیه زهرا 126

سوم ابتداییدبستان شاهد شهید خرسند کازرون 2361095157امین افشار زهرا127

سوم ابتداییشهید خرسندکازرون2361116537نسیمیالنا128

سوم ابتداییسلطانیانجهرم2460756135احمدیپارسا129

سوم ابتداییسید احمد خمینی  4ناحیه2286100284رادفررضا 130

سوم ابتداییداربرجهرم2460763050صالحی نیا سارینا131

سوم ابتدایینخبگاناستهبان2520290722عارفیعلی132

سوم ابتداییشهداعالمرودشت5150343862حسن زاده علیرضا 133

سوم ابتداییسبحان فسا2560847566آرامش نیاعلی134

سوم ابتداییشاهد رصافکازرون2361113155راسخیمحمد علی135

سوم ابتداییدبستان شهدای فرهنگیانالرستان2500798402روانشادنازنین زهرا136

سوم ابتداییشهدای فرهنگی الرستان الر2500822109روان تمنا 137



سوم ابتداییشهید احقاق پسرانهجهرم2460754590میرمحمدیعلی اکبر138

سوم ابتداییهدایتاستهبان2520292016ماهکآیه139

سوم ابتداییمبعث3ناحیه2286102007ایران محبوب سوگل 140

سوم ابتداییپیام انقالب آباده 2400461953جباری پرنیان 141

سوم ابتداییمیالد زهراکازرون2361118831زارعبهار142

سوم ابتداییشهید احقاقجهرم2286264491فاتح نیافربد143

سوم ابتداییشهید رجاییالرستان2500797546سجادیسیده اسرا144

سوم ابتداییداربرجهرم2760772858مصلی نژاددینا145

سوم ابتداییشهید باقریعالمرودشت5150343668تقی زادهنرجس146

سوم ابتداییطاهرهالرستان2500796620کامجوفاطمه147

سوم ابتداییمدرسه زینب کبری جهرم2460745516حامیضحا 148

سوم ابتدایینیکانجهرم2460771487نقشواریان جهرمیمعین149

سوم ابتدایی1فرهنگ 2ناحیه2286146063عبدالهی وانیا150

سوم ابتداییدبستان سلطانیانجهرم2286265054حمایت خواهعلی151

سوم ابتداییشهید جوکارکوار6830219434رحیمیرضا152

سوم ابتداییمکتب الزهرااستهبان5480229958زارعثنا153

سوم ابتداییسلمان فارسیکازرون2361118009غالمیمونا154

سوم ابتداییمدرسه غیر دولتی میالد زهراکازرون2361098581موسوینگار155

سوم ابتداییشهید احقاق جهرم 2460732783سجودیمحمد هاشم 156

سوم ابتداییدبستان انقالبخرامه5489930985رحیمیمحمد طاها 157

سوم ابتداییشکوفه های دانش بوانات 5130195108سلیمی مطهره 158

سوم ابتداییسلطانیانجهرم2460738692جهان مهینمحمد159

سوم ابتدایی1شهید محمد حسن بخیر 3ناحیه2286273642زارعیان آبده گاهیروژان160



سوم ابتداییحدادنژادالر2500796558سیاحعلی161

سوم ابتداییدبستان آفرینشالر2500808491بیگلریالسانا162

سوم ابتدایی1امیر زاده کازرون2361123622شبانیامیرعلی 163

سوم ابتداییمدرسه زینب الکبریجهرم2460764510ظهرابییاسمن164

سوم ابتداییشاهد رصافکازرون2361113147راسخیمحمد مهدی165

سوم ابتداییدبستان سلطانیانجهرم2460745941صادقیامیر عباس166

سوم ابتداییشهید احقاقجهرم2460750374رمضانلی راستین167

سوم ابتداییدبستان شهدا چاه کورعالمرودشت5150349046میرفاطمه168

سوم ابتداییمبعث3ناحیه2286295557گلستانعرفانه169

سوم ابتداییدبستان پسرانه دکتر حسابی2ناحیه2286311870یزدان پناهمهرسام170

سوم ابتداییتمدن سازانپاسارگاد6650113905کریمی علیرضا 171

چهارم ابتداییشهیدان قربانی و پورعسکریپاسارگاد6650109282موسوی یارمریم السادات 172

چهارم ابتداییشهید مرتجزکازرون2361091070غالمیملینا173

چهارم ابتداییدبستان شهید مرتجزکازرون2361056781عسکری نژادسیده زهرا174

چهارم ابتدایی2فردوسی 4ناحیه2285911343قاسمی دشتکیعرشیا175

چهارم ابتداییمدرسه پاکزاد گراش6560135462فرجیمریم176

چهارم ابتدایی2شهید میرابیمرودشت2421439108شادیمحمد177

چهارم ابتداییدبستان شهدای فرهنگیالرستان 2500774503مشتاقی الری پریا 178

چهارم ابتداییشهیدخرسندکازرون2361071843آقاییلعیا179

چهارم ابتداییامام علیکازرون2361071061منصوریابوالفضل 180

چهارم ابتداییشهید مرتجزکازرون2361087911هوشمندیان  نیایش181

چهارم ابتدایی 2شهدای فرهنگی استهبان 2285816197میرزایی فاطمه 182

چهارم ابتدایی(ع)امام علی کازرون 2385792247صانعیپویا183



چهارم ابتداییتمدن سازان ایرانیداراب2480923908بدرقه علیرضا 184

چهارم ابتداییبنت الهدی صدر فسا2285946481محبوبیمحیا185

چهارم ابتداییامام علیکازرون2361052301قشقایی نیامحمد186

چهارم ابتدایی2معارف2ناحیه2286027757شاه نعمتیسید امیر علی187

چهارم ابتداییشهیدمحمدرضایاقوتشیبکوه6730086645موسویسیده فاطمه188

چهارم ابتداییشادروان محمدحسن رجائیالر2500776921ایزدیارفاطمه189

چهارم ابتداییبنت الهدی صدر فسا2560792060شرفی سها190

چهارم ابتداییفرشتگانجهرم2460720378پالهنگآیسا191

چهارم ابتداییعلم پزشکی4ناحیه2285960298رستگاریارمیتا192

چهارم ابتداییشهیدمحمدرضا یاقوت شیبکوه 6730087609زحمت کش فرناز 193

چهارم ابتدایی6معارف3ناحیه2286008736نصیرییکتا194

چهارم ابتداییشهیدباقریخنج6720137980هاشمیسیدحسین 195

چهارم ابتدایی2دکتر حسابی 1ناحیه2295901534قاسم خانی امیررضا 196

چهارم ابتداییطلوع مهرداراب6540298706جعفرینگین197

چهارم ابتداییستایشجهرم2460715145پاسستایش198

چهارم ابتدایی1دبستان شهید احقاق جهرم2460714270قلیچ خانیاحمدرضا 199

چهارم ابتداییشاهد باقرالعلومآباده2400454019نعمت اللهیمحمد حسن200

چهارم ابتدایی6معارف 3ناحیه2550385721علی مردانیپارمیدا201

چهارم ابتداییدبستان احمد علی فیض یک1ناحیه2286027749صفریمارال202

چهارم ابتداییدبستان فرهنگیان خرامه 5480216041زارعپارسا 203

چهارم ابتداییداربرجهرم 2460723709غالمیآنیسا204

چهارم ابتدایی(شاهد  )شهید خرسند کازرون 2361055376شریفزهرا 205

چهارم ابتداییبهارآزادیکازرون2361057921بحرانیان کازرونیالهه 206



چهارم ابتداییبنت الهدی صدرفسا2560818957بردبارزهرا207

چهارم ابتدایی.شهدای فرهنگیالر2500783111میرزاده  کوثر208

چهارم ابتداییحاج محمد داربرجهرم2460709560صادقییسنا 209

چهارم ابتدایی(س)حضرت رقیه شیبکوه6730089490پاک نهادمریم210

چهارم ابتدایینورالهدیکازرون2361052296قشقایی نیامهرناز211

چهارم ابتداییشهید باقری عالمرودشت5150326690نهفته دلمریم 212

چهارم ابتدایی2معارف 2ناحیه2285792751مظلومیامیرمحمد213

چهارم ابتدایی 2مالصدرا2ناحیه2285990189قربان نازنین زهرا 214

چهارم ابتداییمدرسه شکوفه های دانشبوانات5130183606 همتی زینب215

چهارم ابتداییشهدای فرهنگیالرستان2500784290محمودزاده جهرمی زهرا216

چهارم ابتداییتمدن سازان فراشبند2285997140غضنفری ریحانه 217

چهارم ابتداییشهید خرسندکازرون2361056844خدارحمیفاطمه218

چهارم ابتداییشهید محمد قوهستانی خرامه 5480219707قوهستانی متین219

چهارم ابتدایی2شهید بهزاد زارع3ناحیه2285946661علیزادهترنم220

چهارم ابتداییبنت الهدی صدرفسا2560810026فیروزیفاطیما 221

چهارم ابتداییبیستکازرون2361086794اسکندریامیرعلی222

چهارم ابتداییداربرجهرم2460730977مهربدزهرا223

چهارم ابتداییسلمان فارسیکازرون2285918402سروآزادساینا224

چهارم ابتدایی2معارف 2ناحیه2285903170عبدالهی قطب آبادی طاها 225

چهارم ابتداییدبستان شهدای فرهنگی الرستان 2500778096اعتمادپور سوگند 226

چهارم ابتداییمدرسه شهید عبادکارگرجهرم2460730365کاشیرضا227

پنجم ابتداییدبستان شاهد فرزاد بنی زمانیالر2500763722آخریحجت228

پنجم ابتداییمدرسه هیات امنایی بهار آزادی کازرون 2361023261اخگر بهار 229



پنجم ابتداییمدرسه غیر انتفاعی میالد زهرا کازرون 2285666128ملکییلدا 230

پنجم ابتداییشهدای فرهنگی الرستان2500755665محمدیطناز231

پنجم ابتدایی2سپهبد شهید قاسم سلیمانی4ناحیه2285626525بذرافشانمحمدطاها232

پنجم ابتداییشهید حمید کریمی 1 ناحیه 2285752458زکی پور محیا 233

پنجم ابتداییشهدای فرهنگی الرستان2500765350حاجی زادگانریحانه234

پنجم ابتداییپسرانه شهید احقاقجهرم2285605501بهادری جهرمیآرش 235

پنجم ابتداییشهدای فرهنگی الرستان2500756270لطفیزهرا 236

پنجم ابتدایی6معارف 3ناحیه2285492936هاشمیسیده آیه 237

پنجم ابتداییشهید احقاق جهرم2460680767شفیعی فاطمه 238

پنجم ابتداییسلمان فارسی کازرون3490872363شهبازیمبینا 239

پنجم ابتدایی(ع)امام علی کاززون2361032740خسرویمحمدنوید 240

پنجم ابتدایی2سیدایمان حسینی 4ناحیه2285642721قربانیرضا241

پنجم ابتداییشاهد فرزاد بنی زمانالرستان2500754847اسدی الریمحمد242

پنجم ابتداییشهید محمد پرند 2ناحیه2285601824خان احمدی هانیه243

پنجم ابتداییمدرسه بیستکازرون2361036266دهقانیآرتین244

پنجم ابتداییشهید خرسندکازرون2361042363پورمندزهرا245

پنجم ابتداییشهید حاج قاسم سلیمانی4ناحیه2285486855عبدالهیامیر محمد 246

پنجم ابتداییایمانزرین دشت 6540266911کاظمیآنیتا247

پنجم ابتداییدبستان بهجت العلماکازرون2361050481پذیرازهرا248

پنجم ابتداییمدرسه امام علیکازرون2285627378اردشیریرضا 249

پنجم ابتداییبهار آزادی کازرون 2361035669جعفری رقیه 250

پنجم ابتداییشهدای فرهنگیالرستان2500765172رهروان ریحانه 251

پنجم ابتداییشاهد باقر العلومآباده2400437750کسرائیامیرحسین252



پنجم ابتداییشاهد باقرالعلومآباده2400436746مرتضی زادهکیارش253

پنجم ابتداییشاهد رصافکازرون2285548478رستمیعرفان254

پنجم ابتداییمدرسه ابتدایی امام علی عکازرون2361028387ورعنیما255

پنجم ابتداییدبستان فرزانه4ناحیه2285491999امیریاتنا 256

پنجم ابتداییمیالد زهراکازرون2361026538الهام زادهمبینا257

پنجم ابتداییشهیدان قربانی پورعسکری .پاسارگاد6650101796بهروزیفاطمه258

پنجم ابتداییشهیدمنصورمحبوبیجهرم2460699158بنده کرمیامیرحسین259

پنجم ابتدایی2سید ایمان حسینی 3ناحیه2285595212جلوداری محمد260

پنجم ابتداییدبستان شهداعالمرودشت5150317284میرمحمد 261

پنجم ابتدایی2معارف  2ناحیه2285757050ترابیآروین 262

پنجم ابتداییپروانه هاجهرم2460701969 ابوئیان جهرمی یسنا263

پنجم ابتدایی2سید ایمان حسینی 4ناحیه2285641532زارعیمحمدمتین264

پنجم ابتداییشاهد فرزاد بنی زمانی الر2500756726جمشیدونمحمد 265

پنجم ابتداییدبستان شهید مرتجزکازرون2361015481رضائیان پوررها266

پنجم ابتداییدبستان شهید منصور محبوبیجهرم2460697546صادقیامیر محمد267

پنجم ابتداییعلوم پزشکی  2ناحیه2285715692غالمی دیانا268

پنجم ابتداییآموزشگاه بیست کازرون  2285585373انباردارماهان 269

پنجم ابتداییدبستان امام علی علیه السالمکازرون2361050341 سبب سازعباس270

پنجم ابتداییسنگبربوانات28951301785130178289شبانی رقیه 271

پنجم ابتداییشهیدباقریعالمرودشت5150315346محمدپورامیرمحمد272

پنجم ابتداییشهید احقاقجهرم2460675445کارگرمحمد مهدی273

پنجم ابتداییداربرجهرم 2460663536رحمانیان کوشککی عرفانه274

پنجم ابتداییدبستان سلمان فارسیکازرون2361033895عفیفیاننیکا275



پنجم ابتداییجانبازانپاسارگاد2285612885باقریمریم276

پنجم ابتداییعلوم پزشکی 2ناحیه2285616201غفوریسارینا277

پنجم ابتدایی2معارف 2ناخیه2285474229برومندنیما278

پنجم ابتداییدبستان شهدای فرهنگی الر2500749584غیرتمند نازنین زهرا 279

پنجم ابتداییشهید احقاقجهرم2460679106عابدی اشکان 280

پنجم ابتداییشاهد فرزاد بنی زمانیالرستان 2500756335عبادتکار ابو الفضل 281

پنجم ابتداییدبستان رجاییالرستان2500748987کربالیی پورمهدیه282

پنجم ابتداییامید فردا یکجهرم2460695764ابوئیان جهرمیامیر عباس 283

پنجم ابتداییشهید حاج قاسم سلیمانی زرقان  2285479549استخریزهرا 284

پنجم ابتداییشاهد باقرالعلوم علیه السالمآباده2400427194نعمت الهیابوالفضل 285

پنجم ابتداییمدرسه هیات امنایی بهار آزادی کازرون 2285719981ستونی کیانا 286

پنجم ابتدایی دکتر حسابی 2ناحیه2285675941عسکریعلی287

پنجم ابتداییفرزانه پاسارگاد 2285672713توحیدی نژاد امیرمحمد 288

پنجم ابتداییشهدای فرهنگی الر 2500764001تیموری آرام 289

پنجم ابتداییدبستان دخترانه تربیتخرامه5480213482جامیشی زهرا290

پنجم ابتداییفرهنگیان پسرانهخرامه2285761732کشاورزیامیرعلی291

پنجم ابتداییامام علیکازرون2285544693اژدریامیر محمد292

پنجم ابتداییشاهد فرزاد بنی زمانیالرستان6540271158امانیحسین293

پنجم ابتداییشهید کمینی پاسارکاد6650101346استقامت محمدرضا 294

پنجم ابتداییشهدای فرهنگی الر2500760200راستی الریفاطمه 295

پنجم ابتداییداربرجهرم 2460700164کاظمی آتنا  296

پنجم ابتداییداربرجهرم2460688245کاظمیانفاطمه297

پنجم ابتداییشهید سردارحاج قاسم سلیمانیزرقان2285692692کدخدادینا298



پنجم ابتداییحکمتآباده2400425231نیکوئینازنین زهرا 299

پنجم ابتدایی2امام هادی 1ناحیه2285529597مهدی یارامیر علی 300

پنجم ابتداییشهید نبییفسا2560773147کریم زادهملیکا 301

پنجم ابتداییدکتر حسابی 2ناحیه2285566107کدخداآریا302

پنجم ابتداییشهید یاقوتفسا6730084057بانیانیزهرا303

پنجم ابتداییمدرسه شاهد فرزاد بنی زمانیالرستان2500762432ریاحیمحمدامین 304

پنجم ابتداییآموزشگاه شاهد حیات 2ناحیه2285593392خواجهامیرحسین305

پنجم ابتداییشهیدباقریعالمرودشت5150320188محمدپورنیایش306

پنجم ابتدایی 2سید ایمان حسینی4ناحیه2285497393چگنیمحمد حسین307

پنجم ابتداییامام علی علیه السالمکازرون2285679734دهقانمحمد متین308

پنجم ابتداییبنت الهدی صدر فسا2560767643اسکندرپورنازنین309

پنجم ابتداییدخترانه علوم پزشکی شیراز  2ناحیه2440820911رحمانی پور حنانه 310

پنجم ابتدایی2شهید سپهبد قاسم سلیمانی 4ناحیه2285730871دورقیانمیالد 311

پنجم ابتداییمدرسه ی امام علیکازرون2361046695یزدانیحسین312

پنجم ابتداییشاهد فرزاد بنی زمانیالر2500762335نخبه الفقهاییمهدی313

پنجم ابتداییمهدیه کازرون 2361037580قاسمی زاده حسن314

پنجم ابتدایی2سپهبد شهید قاسم سلیمانی 4ناحیه2285503229فرهانیمحمد یاسین315

پنجم ابتدایی6معارف3ناحیه2285484046عباسیزهرا316

پنجم ابتداییدبستان شهید مجید فالحیسروستان5140119064بیژنییسنا317

پنجم ابتداییشاهد حیات3ناحیه2285547137حقیقیعلی 318

پنجم ابتداییفرشتگانجهرم2460686196کارگرغزل319

پنجم ابتداییدکتر امیرزاده اصلکازرون2361051321خرمی زادهعلیرضا320

پنجم ابتداییابتدایی فرشتگانجهرم2460678691محبی زادههستی 321



پنجم ابتداییشهیدان قربانی و پور عسکرپاسارگاد2421382467استواری فائزه 322

پنجم ابتداییبیست کازرون 2285508311جاویدی آراد 323

پنجم ابتداییشاهد باقرالعلوم اباده2400433178کاظمی میرکیمحمد حسن 324

پنجم ابتداییشاهد حیات 3ناحیه2285740484دهقان فر حمیدرضا 325

پنجم ابتداییشهید محمد پرند 2ناحیه2285516509برزگرصبا326

پنجم ابتدایینورالهدیکازرون2361024063دهقانیحسنا327

پنجم ابتدایی2بوشهری 3ناحیه2285742223کوچکی خیرابادیایلین328

پنجم ابتدایی2علوم پزشکی ناحیه  2ناحیه2285758693صدری سیده نازنین زهرا 329

پنجم ابتداییفرهنگیانآباده2400421781سلیمیزهرا330

پنجم ابتداییمدرسه بیستکازرون2285543239موسویسید علی331

پنجم ابتداییشهید خرسند کازرون 2361023938جوکارسارا332

پنجم ابتداییدکتر حسابی 2ناحیه2285496461نسیمیعلیرضا333

پنجم ابتداییشاهد باقر العلوم اباده2400431124نبیمحمد مهدی 334

پنجم ابتداییدبستان طاهرهالرستان6560113612امانیریحانه 335

پنجم ابتداییشهید احقاق پسرانهجهرم 2460702353احمدیامیرعلی 336

پنجم ابتدایی1شهیدسهرابی4ناحیه1831096579مرادی امینکارن337

پنجم ابتداییشهید فهمیدهفسا2285571488مقامیرضا 338

پنجم ابتداییشهید حاج قاسم سلیمانی زرقان 2285714602صاحبان حلما 339

ششم ابتدایی 2 دبستان معارف 3ناحیه2285308930مسعودیمحمدرضا340

ششم ابتداییزرگرزاده4ناحیه2285287471زارعروژان341

ششم ابتداییحاج محمد داربرجهرم5480199196احمدی جابریفاطمه342

ششم ابتداییدبستان شهدای فرهنگیالرستان2500723501میرپورسیده ستایش343

ششم ابتداییداربرجهرم2460667051نصیریمریم344



ششم ابتداییشهید احقاقجهرم2460656726قدرت جهرمیعلی345

ششم ابتدایی 2سید ایمان حسینی 4ناحیه 2285231458یوسفعلی زاده حمیدرضا 346

ششم ابتداییمیالد زهراکازرون2361005931استوارنادیا347

ششم ابتدایی2معارف2ناحیه2285300190زارعامیرمحمد348

ششم ابتداییداربرجهرم2460662149مصلی نژاد زهرا 349

ششم ابتدایینورالهدیکازرون2361004097دهقانریحانه350

ششم ابتدایی2مدرسه دکتر حسابی 1ناحیه5130167971باباییزهرا351

ششم ابتدایی2معارف 2ناحیه2285473141شعبانیامیرعلی352

ششم ابتداییشهید احقاقجهرم2460674546تراب جهرمیسید پوریا353

ششم ابتداییدبستان شهید نبیییفسا2560729271تقی پورزهرا354

ششم ابتداییمعارف شش  3ناحیه2285223056رزمجویی فاطیما 355

ششم ابتداییمهدیهکازرون2360971719حامدیامیرمحمد356

ششم ابتداییمعرفت آباده2400407339نعمت الهی زینب 357

ششم ابتداییبنت الهدی صدرفسا2560783452خاوری پورالینا358

ششم ابتدایی1شهید احقاق جهرم2460663471آقازادهبنیامین 359

ششم ابتداییمعارف شش3ناحیه2285372345باقرپور گراییسارینا360

ششم ابتداییمدرسه فرهنگیان پسرانهخرامه5480197509بذرافکنابوالفضل 361

ششم ابتداییشاهد حیات3ناحیه2500731881عباسیآرشام362

ششم ابتداییزینبیهخنج2285256574مرادی جیحونیفاطمه 363

ششم ابتداییدبستان مهدیهفسا2560724278نیکیگانه364

ششم ابتداییاحمدی معلم کازرون236099751اعتمادیمحمدامین365

ششم ابتداییشهیدان قربانی پورعسکری پاسارگاد 6650094706احمدییلدا366

ششم ابتداییشهید احقاق پسرانهجهرم2460660219زارعیان جهرمیفرهاد367



ششم ابتداییعلوم پزشکی2ناحیه2285363672اکبریثنا368

ششم ابتداییمدرسه حاج محمد داربرجهرم2460667868حیدری نژادآتنا 369

ششم ابتداییولیعصردخترانهبوانات5130171810همتینازنین زهرا370

ششم ابتداییبنت الهدی صدرفسا2560739720 حسینیمریم السادات371

ششم ابتداییشهدای فرهنگیالر 2500728803زارعاسرا372

ششم ابتداییبهار آزادیکازرون2361010100تقویسیده فاطمه زهرا373

ششم ابتداییفرشتگانجهرم2460655924صلح جو هیوادخت374

ششم ابتداییحاج محمد داربرجهرم2285237588حق بینآیلین375
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