
کد پرسنلینام ادارهکد ملینام و نام خانوادگی ردیف

96351932 اشکنان5159807616علی حقیقت1

12080658سپیدان2549928105ابراهیم فریدونی2

10688703مهر2452330698احسان زارع3

61006261فسا2570207926احمدفردوس مکان4

61016065فرگ2491129531اعظم السادات مبصری پور5

12817324 اشکنان6780001856افسانه حقیقی6

۱60531693 ناحیه 2291398199افسانه فسحت7

23982825 گراش2452244759اقدس غفوری8

23000597 زرقان3501578083الهام انصاری9

61686187الرستان2510884972ایران باقری10

93994462 سرچهان2559402122آذر محمدجانی11

62328761 بختگان2559626667آزاده عفت کار12

81186808فسا2571688448آزیتا ستوده خیرآبادی 13

23990325 جویم2572799545آسیه رحمانیان قطب آبادی14

462424326ناحیه 2430209111آسیه شعبانی15

10562487 گله دار6579800283آمنه کشتکار16

460512766ناحیه 5489543851بهبود قائدی17

62268312 کازرون2360784560پروانه میرزائی18

60513181خرامه5489601159پریچهر حاتمی فارسی19

62370781آباده1289439001پریسا فتوحی20

23983589 اشکنان2452307671پریسا کشاورز21

85348299 ششده و قره بالغ2571228897ثریا زحمتکشان22

61248613 شیبکوه 2571487744جاسم صفدار23

61691635 جویم2512095371جعفر کامگار عمله24

12831021اشکنان5150087025حاتم حاتمی25

60017240نی ریز 2559565218حسن سلطانی 26

96360764زرین دشت6549861640حسن کرمی زاده27

12740005 الرستان2500380483حسین پیمان فرد28

12812068 قائمیه2360324918حسین شفاهی29

62156318 نی ریز3149472237حسین محمدی میدوک31

60011095داراب2490582429حکیمه افسرده32

23982233 آباده2411509448حکیمه رحیمی33

۲11696000 ناحیه 2539838863حکیمه محمدی34

60569376 سروستان5149561894خدیجه بیژنی35

60890950جویم2470836301خدیجه صداقت پیشه36



60566613سروستان5149552429خلیل قاسم زاده سروستانی37

 360017554ناحیه 2296835856راهله شایق 38

94019959 خشت و کمارج5479918729رباب زالپور39

61006090نی ریز2559050757رسول طبیعی40

12826600 فراشبند6790004327رضوان خلیلی41

62650599سپیدان2549317191رقیه احمدی اردکانی42

60817871بختگان2529253374رقیه شهری43

62156759نی ریز2559056836زبیده سمیع پور 44

61724648الرستان2511233541زرین تاج حمیدیان45

12066455اوز2500182762زهرا اسدی46

85447904 خفر6559838171زهرا دشتی خیرآبادی47

60109725 ارژن 2297896174زهرا رضایی پور48

11876381 داراب2490603671زهرا رئیسی49

11894221 درودزن2431084851زهرا زارعی50

61817200اشکنان2451954981زهرا ساکت قیری51

361348424ناحیه 5279653829زهرا عباسی52

94047777 الرستان2480030628زهرا عسکری53

60028249نی ریز2559726335زهرا فتحی54

60514826خرامه5489361255زهرا محمدی اکبرآبادی55

60517525خرامه5489387483زهرا مرادی56

94004869 آباده2530217661زهرا مالئی57

23983743 نی ریز2529712824زهرا نظری اصطهباناتی58

62592233جهرم2470886813زهراصداقت پیشه59

۳60948926 ناحیه 2470232651زهره آتشی جهرمی60

61640783 الرستان2511200058زیبا حاجی رجبی61

62590166الرستان2511231433زینب حاجی رجبی62

23983558 زرین دشت2480197832زینب خرم زاد63

260210656ناحیه2296816436زینب خوبیاری ابوالوردی64

61727788 الرستان2571134191زینب کانی پور66

60516026خرامه5489801514زینب واحد67

61771651الرستان  2511323540ساجده حامدی نیا 68

60616856زرقان2298973733سارا تکمیل69

60816710 نی ریز2559584913سارا رعنایی70

94004673 ارژن2282561848سارا زارع71

60014213شیراز2291281712ساره حق خواه72

93969472 آباده2430235285سعید بهرامی73



۴96335941 ناحیه 2571829009سعیده شاکر74

91570351جهرم2470756774سعیده فانی جهرمی75

62563370اشکنان5159928502سکینه اسدی76

60513824 3ناحیه 2291200496سکینه کارپرور77

62470786 خرامه2298004226سمانه دیهیم78

23983661 خرامه5489911573سمانه محمدی79

94048712 خنج2452222518سمیرا زارعی80

23982646 جهرم2431935094سمیه شعبانی راد81

11862911 جهرم2471067621سمیه عرفان منش82

۱81079785 ناحیه 2391714394سمیه قاسمی83

60953095 جویم2470861144سودابه رحمانیان کوشککی84

60949477جهرم2470777951سودان فانی جهرمی85

62156276 نی ریز2559557053سوسن شیخائی86

61817867جهرم2470813549سوسن مصلی نژاد87

91503311فسا2571279424سهیال نادری باقرآبادی88

11081706جهرم2471445179سیاوش رضا زاده89

13075951 بوانات5130058011سید محمد هاشمی90

61733277فسا5150322164سیده رباب احمدی زاده91

23982600 کازرون2279848635سیده زینب میرطالبیان92

60332110بیضا 2297656882سیده سعیده سبحانی93

61829747 میمند2292716951سیده فرزانه پورلطانی94

262550026ناحیه2432745701سیده معصومه حسینی 95

61641665 گراش2510139614سیما پنهان97

61725079 الرستان2511195011سیمین شریفی میناب99

62287627میمند2451401321شهربانو اسدی100

61545611 قائمیه2370530162شهربانو شهریور101

61011309 فسا2491148161شهره روئین تن102

62284501میمند2451317957شهال پرویزی103

۲61815694 ناحیه 2296072968شهال محمد ابراهیمی104

94046950گراش2392069484صحرا فرامرزی105

61644910 الرستان2511312042صدیقه امینی106

11391375نی ریز 2559080011صدیقه پرنوری 107

362561017ناحیه 2571278096صدیقه نصری108

94047219 قائمیه2391927088صدیقه نگین تاجی110

162550851ناحیه 2410523323صغری نعمت اللهی111

60027649 ارسنجان6489872978طاهره شریفی112



94018886 خفر6559855422طاهره عابدشهرخفری 113

10659311 اشکنان5159926593طاهره فوالدی114

96335841 داراب2491641755عبدالصمد زاهدی115

61020568داراب2491179008عبدالمهدی خائفی116

61833439 المرد5159135782عقیله حقایقی117

۱61989482 ناحیه 2539143296علیرضا صالحی119

61691272جهرم2471018114علیرضا گودرزی120

10340192بیرم2510511394غالم محمدی121

96351389نی ریز2559155397غالمحسن مهدی نژاد122

62327038نی ریز 2297963416غالمرضا حمیدی123

60531541 زرقان2293610691غالمرضا قاسمی اتابکی125

361174508 ناحیه 2570230731غالمعلی محب زاده126

62158537نی ریز2559730626فاطمه ابراهیمی 127

61191424 فسا2571731467فاطمه افتاده128

23990464زرین دشت6549957931فاطمه آذرآبادی129

61685192الرستان2510148141فاطمه بصیری 130

62539991گراش2511332085فاطمه بنی زمان131

23983212 الرستان2511962640فاطمه بیگلری132

96327925 اشکنان5159925775فاطمه تقوی133

94017863 فراشبند2440067369فاطمه جوکار134

91565507سروستان5149753009فاطمه خرمی135

۳91475139 ناحیه 2295220701فاطمه رفعتی136

61094312 سپیدان2549768469فاطمه رئیسی اردکانی137

61729631 گراش6569987194فاطمه زهرا محمدی138

60434101 4ناحیه 2291167707فاطمه سلطانی کوهنجانی139

61773253الرستان2511988259فاطمه عالی نسب140

62328752 آباده طشك2559962039فاطمه علیخانی141

11081463 آباده2539464270فاطمه قدرت142

61050447 شیبکوه2571444931فاطمه قدیمی143

23983566پاسارگاد2280769514فاطمه کرمی144

86020935گراش6569893661فاطمه محسن زاده145

61642891الرستان2500450430فاطمه مهدوی مقدم146

23983453 مهر5150054798فاطمه نیك  پور147

60568591سروستان5149551686فتانه احمدزاده سروستانی 148

60439421زرقان2559536366فتانه فاتحی149

61055735استهبان2559071479فرحناز مظفریان150



60818071استهبان2529319618فرحناز میرشکاری151

62390801فسا2571686895فرزانه بردبار152

91555148جهرم2470786274فرزانه روانان153

62375300سرچهان5139686562فرزانه میرزایی154

61727941الرستان2511277654فرشید مصالئی155

13000018کوار2281934179فروغ سهراب پور156

61767504میمند2451318902فرهاد پرویزی157

61903281 خرامه2570443476فریبا طوسی نژاد158

62652971خنج2510708570فهیمه زاهدیان159

62291478 جهرم2470947006فهیمه نصیری مقدم160

62530859سروستان5149761311فیروزه اشرف تزنگی161

60951743 جهرم2470903025فیروزه رنج بر162

62267841کازرون2370434198کریم دهقانی163

93969973 دشمن زیاری2390769225کریم فریدونی164

62552132 المرد5159717609کلثوم زمانی165

93984640سده2530166595الدن ظهیری166

360109330 ناحیه 2296841961الله آتشی167

60816615استهبان2529240515لیال امینی 168

23980344 نی ریز2298534861لیال بصیرت169

۳62049143 ناحیه 2390238777لیال شفیعی170

61641263 الرستان2510151703لیال ظفری171

11891378 خرم بید2410235141لیال کارگر172

60515546خرامه5489370025لیال کشاورزی173

61728388گراش6569928414لیال کیایی174

60215038 خرامه5489600901لیال مرادی کوچی175

94013755 بیضا2411598858لیال منصوریان176

12316457 فسا2571774042مجتبی رحم دار177

62156646 نی ریز 2470764603محبوبه جاللی178

12741014 جویم2550145445محسن احکامی179

94048670 خرم بید2400136556محسن کوشکی180

10983271استهبان2529700060محمد جوادآریا فر181

12385996گراش6569942328محمد حسن پورکهن182

61448242 جهرم2470850606محمد سعادتیان183

62541247خرامه5489590734محمد غنی 184

60567862سروستان 2295351049محمد هادی سلطانی  185

81564091الرستان2511293552محمدحسن یزدان پناه186



12749900 الرستان2500347729محمدرضا اشرفی187

62546366فراشبند2450726748محمدرضا کشاورز188

60565611 سروستان5149894389محمدعلی اکبریان189

12327617 فسا2572625148محمدکریم جاویدی آلسعدی190

60504555خرامه5489354054محمود ایزدی191

23982169المرد5159218343مرتضی حقیقت192

61728123 گراش6569827324مرضیه جعفری193

60027670جهرم2297658389مرضیه شهر جوی حقیقی194

11695947الرستان 2511819104مرضیه ظریف195

60891991 جویم2470922232مرضیه کمالیان فر196

23990453 ششده و قره بالغ2572743876مریم باصری197

23991236 جهرم6540129726مریم پیشگر198

61091171سپیدان2549764439مریم ترحمی اردکانی199

61350377 عشایر سیار1209321254مریم ثاقب پور200

11896761گله دار2529692408مریم جوکار201

61690457زرین دشت2470913220مریم جهانی فرد202

11695841اوز6499961833مریم حاجیان203

60618320 جویم2470935725مریم شکری نسب جهرمی204

162392925ناحیه 2371492620مژده اسماعیلی205

23982551 داراب2491353318مصطفی محمدی206

61394588شیبکوه2572809087معصومه  بابایی207

60514304خرامه2291050559معصومه پیرجابری208

61640769الرستان2511221128معصومه جعفری باغویی209

23980934 مشهد مرغاب6650035361معصومه ربیع نسب210

96361641 میمند2452396168معصومه زالی پور211

60118511 3ناحیه 2297983190معصومه مخصوص212

61832726 جهرم2470867851معصومه مصلی نژاد 213

۲62157486 ناحیه 2559229579معصومه نمازی214

11892147ششده 2570130508منصوره اکبری بانیانی215

23982613 جهرم5489985526منیره محمدی جابری216

62327207نی ریز 2559524651منیژه حاجی زاده 217

10124014الرستان2511360284مهدی صالح نیا218

62326741نی ریز2559558203مهناز راسخ219

60567608 سروستان5149554723مهوش ابراهیمی سروستانی220

60528474زرقان2091921971نادیا نگهداری راد221

62156581نی ریز2559534088 نرگس خاتون جاودان222



61396366قیرو کارزین  2450504540نرگس زمانی 223

12692447اقلید2530101817نسیم ظهیری224

61726851 گراش6569911805نفیسه رحمانیان225

12973986 جهرم2460292392نگار پهلوان نژاد جهرمی226

62652306گراش.2511851768نیره مباشری227

61007744 شیبکوه2572473496وحید دهیار228

93985115 کوار6540083521هادی کشاورز229

94004768 میمند2440433632هانیه عارفی فر230

85476997خرامه5489357290یعقوب جدی231

23001302 زرین دشت6549936438عالیه ورقه232

361091123ناحیه 2299040013لیال دشت یار233

61648097الرستان2500078434الهام قائدی234

61729044 الرستان42720122973رویا آسوده235

61245174فسا2560259923زهرا قدیمی236

62650091زرین دشت6549859700کبری احمدی237

60505661خرامه 5489806427رقیه حیدری238

60890319جهرم2470944661ملیحه خداجو240

60950861جهرم2470841828راضیه نیکخو241

62553007المرد 5159802878فهیمه خسروی243

62562900المرد5159420711محترم حیدری244

62653675المرد5159404023زهرا رحمتی246

93969874نی ریز2559935392ملیحه نقیبی247

160439326شیراز ناحیه 2296113826نوشین فالحتی مروست248

460568568ناحیه 5149554103ژاله طهماسبی سروستانی249

260526135ناحیه 2297495293لیال شمیدی250

260322180شیراز ناحیه 2205433940مرضیه شریفی251

27088859المرد 5159274049زهرا کهن سال255

61638326 الرستان2511461072پروانه راستی256

61645327 الرستان2511366827ابوالفضل حجاب257

61642891 الرستان2500450430فاطمه مهدوی مقدم259

61641023 الرستان2511272903میترا حقانی پور260

61643131 الرستان2511299755امنه ظریف261

86008510فراشبند2451878894فاطمه غریبی264

3118629023شیراز ناحیه 2298432783الهه معتقدالحق266

61246472شیبکوه2571442597سیده لیال شمس268

60143367سروستان2571683071فریناز شبان سروستانی269



27141277سپیدان2549772784راضیه نگهبانی اردکانی270

96360325زرین دشت2471672531معصومه قنبرنژاد جهرمی271

60528474زرقان2091921971نادیا نگهداری راد272

61510645خشت و کمارج5479732803اکرم روهنده273

60513181خرامه5489601159پریچهر حاتمی فارسی274

60517317خرامه5489395621مرضیه  علیایی275

62592642خرامه5489387890صدیقه دانشمند276

60511098خرامه 5489661194محمدحسن بذرگر277

96335796خرامه 5489833947کامران زارع278

61729421جهرم2470913799مهر انگیز مزدوردشتابی279

31417939جهرم2460028210سمیه کارگرفرد280

62289998جهرم2470746914شهین مینائی281

10122370جهرم2470816068داریوش مصلی نژاد282

62289781جهرم2470249503ناهید دارگوش283

62563388المرد5159935266فاطمه روئین اهلی286

96351932المرد5159807616علی حقیقت287

62551412المرد5159795375دل آرام بهبود288

62563155المرد5159936750سکینه سپیده دم289

12808954المرد5150104744محمد فتحی290

96334571استهبان2529271501فاطمه رحمتی291

12828499استهبان2520066385زهرا سادات مشیری292

61946562ارسنجان6489864101فاطمه شریفی293

360615290ناحیه 2371898236فاطمه بحرانیان کازرونی294

96366471استهبان2529721408محمدرضا سلطانی نژاد295

12067055اشکنان2500031020طاهره باقری فرد296

12316182آباده2411036671ماجد رستمی297

11386321بختگان2559849445حلیمه مظفری298

13448321بیضا 420085874مدینه ابراهیمی299

62249391پاسارگاد2432749103رقیه زارع300

12078014جهرم2471060188زهرا صادقی301

60517483خرامه5489377951آسیه ایزدی302

93983056خرم بید6810009205سید محمد حسینی303

62292487خنج2512068382سعید حیدری304

11348129داراب2491731940هادی طهماسبی305

12828386زرقان2281597172مرضیه مسگر پور306

61092164سپیدان5479792997زینب امینی307



12740333سروستان5140026627محمدرضا نیکی کوهنجانی308

61248421شیبکوه2571444786زهرا علی نسب309

61834367عالمرودشت5159838597قدرت اله حسینی310

23980269فراشبند2440210481قاسم صفاری311

13455673فسا2572502781مجتبی هاشم زاده312

12316457فسا2571774042مجتبی رحم دار313

61453673کازرون2370460431روح اله راسخی314

13049517گراش2560301474علی غزنوی315

60516587الرستان2291806711مهناز کارآمد316

61830987المرد5159295119حمزه منصوری317

96328625میمند2452057525مهدی نامور318

162268256ناحیه 2371047228شکراله ایالنی319

361227143ناحیه 2572150956زینب آزادی320

312251804ناحیه 919368141رحمت کشفی321

96357271نی ریز2559620529الهه صحراگرد322
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