
نام ادارهنام مدرسه محل تحصیلکد ملینام و نام خانوادگیردیف

اشکناندبستان بعثت کال6780070671فاطمه      شناسا1

اقلید مدرسه نمونه دولتی الزهرا2530309426زهرا     ایزدپناه2

اقلید سده  مدرسه حضرت معصومه س2530348278زهر     شریفی3

آبادهدبیرستان وصال2400359261رضا     امامی4

آبادهشاهد ام ابیها2400359253زهرا      امامی5

آباده طشکحضرت مریم6700066441مهدیه     بیات6

جهرمشهید مفتح2460579446علیرضا      اسمعیلی فرد7

جهرمبهار دانش2460564899سارا      محمد ابراهیمی8

جهرمدبیرستان شاهدمتوسطه اول2460614616فاطمه      صادقی9

جهرمشاهدفاطمه الزهرا،2460533519مبینا       صادقی10

جهرمشاهد شهید دستغیب2460493649امیر علی    هنری جهرمی11

جهرمشاهد2460544839آرزو      فانی جهرمی12

جهرمشاهد فاطمه زهرا2460481918نیلوفر    کارگر13

جهرمامام رضا2460579446مریم      اسمعیلی فرد14

جهرمهنرستان شایستگان2460500211سروش     دسترنج15

جهرمدبیرستان شهید سلیمی2460579241مهدی     نیک حالت جهرمی16

خرامه(س)آموزشگاه فاطمه الزهرا 5480158791مریم     مرادی17

خرامه(ره) دبیرستان امام خمینی5480146343فاطمه    امیری18

خرامهمدرسه فاطمه الزهرا2284970613مهسا      محمدی19

خرامهمدرسه فاطمه الزهرا س5480183648حلیا      صفری خرامه20

خرامهدبیرستان امام خمینی5480148680زهرا       احمدی21
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خرامهامام خمینی5480129872صهبا     جامیشی22

 خرامهدبیرستان فاطمه الزهرا5480166158آرمیتا      مرادی23

 خرامهمدرسه فاطمه الزهرا5480166352رامینا      صفری خرامه24

فراشبنددبیرستان فردوسی2360872095مهدی   گیتی راد25

فسا(شاهد)مدرسه آیت اله ارسنجانی 2560591197علیرضا      ابراهیمی26

کازروندبیرستان شهید شیرافکن2284176429امیر مهدی     دهقان27

کازروندبیرستان شهید شیرافکن2360903314محسن اژدری کازرونی28

کازروندبیرستان شهید شیرافکن2360903322حسین اژدری کازرونی29

 کوه چنارشهید حسن طاهری2360924567نازنین زهرا پورزمانی30

کوه چنارمدرسه شهید علی رمضانی2360826131کاظم    طاهری31

گراش(ع)مدرسه امام حسن عسکری 6560083055زهرا       فرجی32

گراشمدرسه امام محمد باقر ع6560086331حدیث     رنجبر33

گراشمتوسطه اول بعثت فداغ3381712756امیرحسین     طاهری34

گراشامام محمد باقر6560093344سارا     ساالری35

المردعالمه طباطبایی2440619426زهرا     یوسفی36

مرودشتشهید دستغیب دوره اول متوسطه2421144000محمد مهدی      زارع37

مرودشتمدرسه عزیز شعبانی2421197392کیانا      شیروانی38

 شیراز1ناحیه دبیرستان شاهد دالکی2284739520مبینا       بهادری39

 شیراز1ناحیه 1معلم 2284526624آوا      رستمی40

 شیراز1ناحیه غزال2560551926امیرحسین     لطفی41

 شیراز1ناحیه 2دبیرستان ذاکرحسینی 2284666728پارسا     رضایی42

 شیراز2ناحیه 1شهید دستغیب / 2ناحیه 2283828041رضا      صالحی43

 شیراز2ناحیه 1فرزانگان 5480134426عارفه      مسرور شوریجه44



 شیراز2ناحیه  علوم و معارف  شهید مطهری3510652967مهدیا       عبدالهی45

 شیراز2ناحیه صدرا (عج)امام مهدی 2284990835مهدی       صالحی46

 شیراز2ناحیه مدرسه دخترانه علوم پزشکی2285423349یاشگین      فوالدیان47

پایگاه هوایی _  3ناحیه  مدرسه پویش3381687530عسل    رئیسی48

  شیراز3ناحیه 1مدرسه امام حسن عسکری ع 2284690785فاطمه      امانی49

  شیراز3ناحیه پویش2284317855فاطمه      مهدوی یار50

 شیراز3ناحیه دبیرستان نمونه دولتی اندیشه5140086263محمد امین     جهاد51

 شیراز3ناحیه امام حسن عسکری یک2284568556شیما     ساسان فر52

 شیراز3ناحیه مدرسه شاهد قهرمان ایزدی2283684862فاطمه سادات      جزایری53

 شیراز3ناحیه امام حسن عسکری یک2284150195نرجس54

 شیراز3ناحیهامام حسن عسکری ع یک2284392857مائده     ناطق55

 شیراز3ناحیه4دبیرستان معارف 2560546698حسین     محب زاده56

 شیراز4ناحیه  مدرسه فرشتگان2284770746نگین      شاهسونی57

نی ریزغیر انتفاعی ثامن2550288920علیرضا     عادلیان58

نی ریزفرزانگان2550271866بهار   فرغت59

نی ریزپویش2550279379ملیکا سادات    جاللی60

نی ریزمدرسه نعمت اله مسروری2550278070مهدی    نقیبی61

نی ریزمدرسه پویش2550283627زهرا     متولی62

نی ریزدستغیب2550272129حمید      مظفریان63

نی ریزمدرسه فاطمیه2550283945رقیه     آباده64

نی ریزخوارزمی6700052270امیرحسین      زارعی65

نی ریز2550258614امیر رضا حسینی66

خراسان شمالی926661108آیدا امین زاده فاروجی67


