
نام مدرسه منطقهنام خانوادگینام کد پرسنلیردیف

ارزنارژنعطادوستعبدالحمید 160440534

آموزش و پرورشارژنجعفری نسبزهرا262562844

دبستان سلمان فارسیارژنصابر دشت ارژندیمریم393968940

سلمان فارسیارژنمدن حقیقیسمیرا460032221

  دبیرستان فاطمه زهراارژنخداکریم اردکانیمحبوبه561092809

(س)مدرسه فاطمه الزهرا ارژنمعاونیلیال661451327

مدرسه بعثت و شهید باهنرارژنمصلی نژادکامران723990275

2(س)فاطمه زهراارژنصحرائیانمرضیه860891286

ارژناسکندریفریبا960887033
اداره آموزش و پرورش ارژن،هنرستان 

طوبی

هنرستان طوبیارژنشاهینمریم1060212531

سلمان فارسیارژنسعادتیمهنوش1111846826

مدرسه سلمان فارسی.اداره ارژنارژنبازیاریماهزر1293995321

ارژنبوستانیارمغان1360109806
هنرستان _اداره آموزش پرورش ارژن 

طوبی

مدرسه بعثت و شهید باهنرارژنمصلی نژادکامران1423990275

ارسنجانفدوی حسینیزیبا1561948372
اداره اموزش و پرورش شهرستان 

ارسنجان

15فهرست فرهنگیان برگزیده تشویق رئیس اداره در مسابقه بزرگ میثاق با خورشید پنهان



آموزش وپرورشارسنجانموسویفاطمه1661949906

مدرسه  باهنرارسنجاننعمت الهیرضیه1760029411

آموزش وپرورش آباده طشکارسنجانرحیمینگار1811601075

دبستان صاحب الزمانارسنجانشهابیبهروز1961950977

شهید باهنرارسنجانحسن شاهیزهرا2061902182

آموزش و پرورشارسنجانجاویدیزهرا2161945218

فجر انقالب اسالمیارسنجانکشاورزساره2213451348

مدرسه صاحب الزمانارسنجانکواریمختار2313418105

ارسنجانرحیمیفاطمه2494001697
اداره اموزش وپرورش شهرستان 

ارسنجان

مدرسه نور دانش ارسنجانارسنجانلشنیجمیله2560516280

آموزشگاه شهید مدرس_ارسنجانارسنجاندهقانیصالح الدین 2661809231

امام علیارسنجانرحمانیداود2762371582

نور دانشارسنجانبرکتی مقدس2823980303

شهید حسین همتیارسنجانزارعمحمد حسین 2961948631

اداره ارسنجانارسنجانزارعاعظم30

مدرسهاستهبان صداقت کشفیحانیه سادات3193967634

مدرسه شرف. استهباناستهبانخوش رنگ اصطهباناتیوجیهه3293970684

 بهمن22مدرسه استهبانیارشناسحجت3313027045

شاهد امام صادق عاستهباننجف پور فردطیبه3462155251



آموزش و پرورش هدایتاستهبانرفیعیمرضیه3593970376

خدیجه کبریاستهبانبگم نظریمریم3660818425

آموزش و پرورشاستهبانچوپانی نژادعذرا3760818746

شهدای فرهنگیاستهبانرحمتیفاطمه3896334571

شهدای فرهنگی پسرانهاستهبانسودمندفرزهرا3994018927

اداره استهباناستهبانآذرآئینمژده4085351398

 استهبان مدرسه شاهداستهبانحلیمیلیال4160026238

آیت اهلل حدائقاستهبان جعفریمریم السادات4261191209

هنرستان فارابیاستهبانطهمورث پورخدیجه4362592836

آموزش و پرورش استهباناستهبان حسینیسید محمد علی4461226550

هنرستان فارابیاستهبانجسمانیزهرا4561094168

 مدرسه دهخدااستهبانآشناناصر 4691440035

استهباناستهبانعسکریفاطمه4793985395

ولی عصراستهبانمومنفاطمه4893995594

آموزش و پرورشاستهبان ضیائیکرامت اله4961689471

دبستان ایماناستهباناحسنی حقیقیصدیقه5093970396

حضرت زینب س رونیزاستهبانحیدریشهربانو5111289347

معرفتاستهباناحسانیفاطمه5285672685

شهید مطهریاستهبانخدادادهمریو5361687044

دبیرستان شاهد نرجساستهبانطالب نژادمریم5461220969

شاهد نرجساستهبانکاظم زادهحمیده5562562941

آموزش وپرورشاستهبانفیروزآبادیصدیقه5623982239



هنرستان فارابیاستهباننیرومندلیال5760817247

(س)دبیرستان الزهرا استهبانیوسف زادهمریم5861220528

انقالب اسالمیاستهبانکوهگردحسن5960815807

استهبانرنجبررضوان6061834399
مدرسه /آموزش پرورش استهبان 

توحید

مدرسه حضرت زینب س رونیز سفلیاستهباننجفی دولت آبادیسعادت6161193121

آموزش و پرورشاستهبانمیرزاییحمیده622529811156

مدرسه شرفاستهبانضرغامی اصطهباناتیفاطمه 6394018749

شهید قاسم سلیمانیاستهبانمحسنیشیماسادات642298972206

آموزش وپرورشاستهبانکیانیفاطمه6561727682

توحیداستهبانقاسم زادهجمیله6612077936

آموزش و پرورش مکتب الزهرااستهباننظریکبری6762322328

دبستان حضرت زینب ساستهبانبهرامیسکینه6811891554

مکتب الزهرا پایه سوماستهبانمهدی زادهشهین6991576142

شاهد امام صادق _آموزش وپرورشاستهبانرستگارمریم7027088288

اداره استهباناستهبانبندرهلیال7160817769

آموزش و پرورشاستهبانکریم پورنعیم7293991430

 مدرسه کوثر خشتاشکنانکاویانیفاطمه7323983586

اداره آموزش  پرورش اشکناناشکنانتقویزهرا7496328825



اداره اشکنان مدرسه شهیدآراستهاشکنانشادکاراحمد7513026893

مدرسه استثنایی امیداشکنانحقیقیاحمد7662593242

اشکناناشکنانعلی پورمعصومه77344619636

قدس اشکناناشکنانآذرپیکانباقر7813032010

اشکنانیوسفیشهربانو7962563645
دبستان /آموزش و پرورش اشکنان

/عصمت

اداره  آموزش و پرورش منطقه اشکناناشکناناشکنانیعلی8062561514

فاطمه الزهرا اهلاشکنانرمضانیزینب8123980526

آموزش وپرورش اشکنان،مدرسه بعثتاشکنانخستهآسیه8293963978

دبستان شهید آراسته منطقه اشکناناشکنانشیردلغالمرضا8323983106

دبستان شهید آراستهاشکنانکریمیمحمدصادق8462563236

اداره اموزش و پرورش اشکناناشکنانخداپرستمرضیه8593975416

اشکنانیک کالمحسین8661818072
دبستان حجت ابن الحسن عجل اهلل 

تعالی فرجه

.معراج.اشکناناشکنانعالی نژادفهیمه8793963986

مدرسه ابتدایی نیایشاشکنان برومنداحسان اله 8811348136

نرجس خاتوناشکنانراه پیمازینب 8962553215



اشکنان،نرجس خاتوناشکناناکبریطاهره9062563701

آموزش و پرورشاشکنانموحد اصلنرجس9112965782

اداره اموزش و پرورش اشکناناشکنان رضویسیده معصومه9262563356

شهید آراستهاشکنانعلی زادهعباس9394001614

هنرستان دخترانه فرزانهاشکنانیوسفیزینب9493963977

اشکناناشکنانداربامفاطمه9562562587

آموزش وپرورشاشکنانزارعسودابه9623982428

اشکناناشکنانفرزانهمریم9723982430

مدرسهاقلیدعابدینیلیال9811894165

اقلیدجمشیدیخدیجه9962422033
آموزش و پرورش، دبیرستان شهید 

عطایی

اقلیدفروغ آئینعباس10060019854
آموزش و پرورش اقلید،مدرسه شهید 

عطایی

اقلیدفخری میرابادیمریم10123982702
مدرسه شهید مالیی روستای امامزاده 

اسماعیل

)س(دبیرستان الزهرااقلیدقربانینرگس10262248461

دبستان حضرت خدیجه کبریاقلیدمیرباقریسیده ملیحه 10323980695

هفت تیراقلیدبیژنیسید رسول 10462580258

آموزش و پرورشاقلیدنیکوییفاطمه10562661396



نمونه دولتی الزهرااقلیدجمالیفاطمه10660760146

اداره آموزش و پرورش سدهاقلیدشریفیمرضیه10793995685

اداره آموزش و پرورش شهرستان اقلیداقلیدموسویسیده جمیله  10860760347

مدرسه شهید شاهولیاقلیدکبیریفاطمه10962533607

مدیریت شهرستان اوزاوزفراشبندیمحمدتقی11061773165

1خاتم االنبیاء اوزشمشیریمحمد11196357018

دبستان امیری نژاداوزشکوهیمهانی11293996150

احمدیاناوزحمیدیفاطمه11312690965

کارشناس بازرسیاوزاحمدی منفردمهراب11461772886

آموزش و پرورش اوزاوزپورداودزهرا1152740370

دبستان خضریاوزسلیماشرف11693969076

ادارهاوزعبدالنبی11796349957

زمین پیمااوزصمیمی فرراضیه11891555405

 زمین پیمااوزمالحتمیمنه 11993966704

آموزشگاه احمدیاناوزارجمندینسرین12061770184

اوزاوزپیش دستلیال12161772928

آموزش و پرورش اوزاوزرضاییشرافت12223982935

دبیرستان یادگاریاوزحاجی زادهیاسمن12393980976

اداره اوزاوزمحمودیفریناز12493968796

خضریاوزرحیم خانلیمریم12513418144

ادارهاوزنیک منشامیدرضا12613084746



دبیرستان مشفقاوزعزیزینادیا12712077975

   دبیرستان سلحشوراوزحسنیسوسن12861770988

محمدعلی خضریاوزنقی زادگان فردسمانه12912965704

زمین پیمااوزعزیزیفرحناز13061767247

پروین اعتصامی کورهاوزناطقی جهرمیمریم13112980680

متوسطه دوم پروین اعتصامی کورهاوزرعیت پیشهفاطمه13261761581

 پروین اعتصامی کورهاوزبهمنیحکیمه13323982919

خاتم االنبیاء عاوزنصردهزیریزینب13496327571

احمدی کورهاوزدهقان خلیلیفاطمه13523982901

مدرسه احمدیان-اوز اوزآگاهیفریده13691565611

آموزش و پرورش اوزاوزصحرانوردبدریه13761771210

آموزش پرورش ابادهآبادهامیری اعظم13862651953

آبادهمعمارمشرفیهما13962423067
آموزش وپرورش دبستان عالمه 

مجلسی

آموزش و پرورشآبادهمحمودیهاجر14011572888

دبستان تالشآباده شیرعلی پورعبدالهانی14196364557

(س)دبیرستان حضرت زینب آباده بنی هاشمیصدیقه14262243367

آموزش و پرورشآباده سیادت زهرا14362354521

باقر سعادت/آموزش و پرورش آباده آبادهروستا رؤیا 14493994406

آموزش وپرورشآبادهصادقیحکیمه14561886147



دبستان رزمندگان اسالمآباده فرخیحسین14660662113

دبستان تالشآباده یزدانپناهحسن14761891271

آبادهمحبیپروانه14862246203
آموزش و پرورش آباده هنرستان بنت 

الهدی صدر

آباده خوارزمیآبادهسلیمانیاحمدف14960755043

دبیرستان هاجر صغادآباده  آیینمریم15012024223

آبادهآبادها یلیاییمحمد علی  15160706452

آموزش وپرورشآبادهمحمدی کبری15293995603

2بهمن22 مدرسه آبادهنوروزیفاطمه15311697588

آموزش و پرورش آبادهآباده رجاییفاطمه15413450466

(س)دبیرستان زینب کبری آبادهنعمتیحمیده155624204147

آموزش و پرورشآباده  لطفیحمید15660662184

آموزش و پرورشآبادهسلمانی حسن15760604831

شهیدکالنتریآباده علی آبادیاسداهلل1582411350651

آموزش و پرورشآبادهرنجبر هاجر15961910234

 دبیرستان دکتر حسابیآبادهیارعلینادر16062546648

آموزش و پرورشآباده کریمیمعصومه16160662829

حاج مهدیآبادهسعاد تمژگان16246718913

مرکزی یادگیری آبادهآبادهاحمدیمژگان16362249625

2مدرسه فاطمه سعادت آباده کنعا نیمرضیه16411619823

دانشآباده مقامیمحمد کاظم 16561642901



آموزش و پرورشآباده فرید فرنوش16690373811

فرزانگانآبادهحسن لوعلی اکبر16710858421

شهید فرود رحیمی رضاییآباده نعمت اللهیسمیه16823982222

آموزش و پرورشآبادهعسکری زهرا16962580522

اختالل یادگیری امیدآبادهجعفری زهرا17060663404

 دبیرستان هاجرآباده جان نثارزهرا17160660159

آموزش وپرورسآبادهنعمت الهیروشنت17261944495

آموزش و پرورشآباده خلیلیرضا17362210443

امام رضاآبادهتقی مالییپروین17411894817

فرزانگان/اموزش وپرورش آباده جعفریبی بی صدیقه 17560662970

بزرگساالن طریق القدسآباده تصد یقیافسانه17660662392

 مدرسه شاهد بهمنآباده بهرامیانابراهیم17796339132

 شهرستان آبادهآبادهاحمدی معظم17862470779

آموزش و پرورشآبادهرستمی مریم17993995371

آموزش وپرورشآبادهزارعیمحمدحسین18060747900

آموزش و پرورشآبادهعاطفت دوستکلثوم18111895174

دبیرستان شاهد ام ابیهاآباده ابراهیمیفاطمه18260707158

مدرسه امام رضاآبادهاکرمیسیمین18392555246

بهمن22دبستان دخترانه آباده اسعدی زهره18493994346

آموزش و پرورشآبادهحدادیانزهرا18561346861

مدرسه حاج مهدیآبادهنعمت الهیرویا18661394299



مدرسه شهید بادپاآباده  فرخیامیر18723980595

آموزش و پرورشآبادهحدادیانزهرا18861346861

شهید فرود رحیمی رضاییآبادهبهادر پورمیترا18962600773

کوثرآبادهنعمت الهیخدیجه19060029635

(ع) دارالقرآن امام رضاباالده جهانیانزهرا19113450233

شهید ابوذر دهقانباالده ملک زادهطیبه19262270385

الزهرا اباده طشکبختگانقادریمریم19362291284

دبیرستان عفافبختگانیزدانیسیمین19462327648

آموزش وپرورشبختگانمیرزاییفیروز19510351176

کانون فرهنگی تربیتی شهید آوینیبختگانرحمانیفاطمه19662327551

آموزش و پرورشبختگاناسماعیلیعذرا19762328336

(س)مدرسه الزهرا. آموزش و پرورشبختگانامیریمعصومه19862328382

نی ریزبختگانعلی پورمریم19927140938

آباده طشکبختگانمحمدیسکینه20062159151

معراجبختگانچهارراهیمهرانگیز20162372640

بختگانطاهریابوالفضل20212825052
اداره آموزش و پرورش شهرستان 

بختگان

مد رسهبختگانرحیمیزهرا20362327976

بختگانبختگانمهر پورالهه20411657173

دبیرستان بنت الهدیبختگانمحمد جانیمریم20562159257



مدرسهوقاربختگانرامشی جانمهوش20662593394

مدرسهبختگانمیرشکاریصغری20711890948

بختگانبختگانرحیمیابوذر20862328632

وقاربختگاناسماعیلیحمیده20962322310

مدرسه نرجسبختگانصادقیمطهره21062328223

مدرسه نرجسبختگانمظفریحلیمه21111386321

بختگانستارهجواد21210127362
آموزش و پرورش آباده طشک مدرسه 

ایت اله طالقانی

اموزش وپرورشبختگانکشاورززهرا21362328417

مدرسه توحیدبختگاننگهداریلیال21493995501

جهادبختگانشیخعلیمحمد حمید 21561728518

بختگانکوهستانیزینب21662328110
اداره آموزش و پرورش شهر آباده 

طشک

شهید میرشکاریبختگانعادیداود21712739830

اموزش وپرورش شهرستان بختگانبختگانشیخعلیفاطمه21862327493

آموزش وپرورش بختگانبختگانبیاتاعظم21962328181

آبان 13بختگانقوهستانیبهیار22062370631

مدیریت آموزش و پرورش بواناتبواناتبذرگرسعید22112740615

آموزش وپرورش بوانات مدرسه هدیبواناتحسامپورطیبه22260709024



مدرسه ام البنینبواناترضائیمریم22393986118

دبستان سمیه، بواناتبواناتدژبخشرقیه22462374524

آموزش و پرورشبواناتشبانیکبرا22560709289

آموزش و پرورشبیرمزرگرثصدیقه22662593644

آموزش و پرورش بیرمبیرمخوش قدمزلیخا22723982565

بیرمبارانیایمان22862653298
اداره آموزش و پرورش منطقه بیرم 

(س)دبیرستان فاطمیه 

(س)حضرت معصومه بیرمگل روسمیه22962593108

دبیرستان فاطمیهبیرمفضلیحلیمه23062592219

بیرمباقرینرگس23162592281
دبیرستان امام /اداره اموزش وپرورش 

(ع)حسین

آموزش وپرورش منطقه بیرمبیرمطالبیسیده بتول 23262591129

بیرمبیرمصبحدلاسیه23311617280

اداره آموزش و پرورش بیرمبیرمحمزویزهرا23423982535

آموزش و پرورش بیرمبیرمرحیم پورصغری23523982563

بیرمخلیلیانمژگان23610584902
اداره آموزش و پرورش منطقه بیرم 

(س)دبیرستان فاطمیه 

دبستان حضرت معصومهبیرماسکندریحلیمه23713418842



آموزش و پرورشبیرمملکیعیسی23896316818

دبیرستان خدیجه کبریبیرمبارانیبدریه23962651470

آموزش و پرورشبیرمشایقخلیل24011616747

اداره آموزش و پرورش بیرمبیرمحیدریزهرا24162592804

(س)خدیجه کبری بیرمجعفریزینب24262650327

بیضانبی زادهزهرا24327141397
آموزش و پرورش بیضا دبیرستان امام 

(ره)خمینی 

آموزش و پرورشبیضامحمودیهنگامه24462550837

بیضا. شهید هاشم بانشیبیضامویدیزهرا 24562552809

اداره آموزش وپرورشبیضااستوارلیال24611862853

دبستان شهید هادی مهدویبیضاآبیارطاهره24761131627

مدرسه شهید محمد باصریبیضاپروارمنیره24860025541

مدرسه تالش و خردبیضااسد سنگابیزهره24994019119

اداره آموزش و پرورش بیضابیضاصمیمینازیال25061771242

آموزش وپرورش بیضابیضاغالمزادهمریم25161132467

شهید صمد دهقانبیضامویدیصغری 25261132675

بیضاخادمسیده فاطمه25361131401
دبیرستان  _آموزش و پرورش بیضا 

نرجس



اداره  آموزش و  پرورش شهرستان بیضابیضافتحی کوهنجانیسکینه25411619767

 آموزش و پرورش بیضابیضامحتشمامیرمحمد25562417879

آموزش و پرورش بیضابیضااژدریفریدون25696325500

بیضازارعصغری25761131031
اداره آموزش وپرورش منطقه بیضاء 

(ره)دبیرستان شبانه روزی امام خمینی

بیضاتمدن دارمنیره25811695672
دبستان شهید سید . آموزش و پرورش

مسلم سادات

 مدرسه شهید هادی مهدوی پسرانهبیضاشکری مهکویهزهرا25911825638

آموزش و پرورشبیضاحسن زادهحوا 26011861386

هنرستان تالش وخردبیضارئیسیفهیمه26161131095

حسینی الهاشمی/آموزش و پرورشبیضازارعیالهام26293996218

شهید هادی کشاورزبیضاافتخارمنشاصغر26361129897

دبستان شهید محمد باصریبیضاقوامیمریم26493994345

بیضابیضاگلستانزهره26523982091

آموزشگاه شهید هادی مهدوی پسرانهبیضاکامگارنرگس26611633688



شهید مرادیبیضارضاییحسین26761636587

بیضاادریسیمنصوره26860108547
آموزشگاه  ابتدایی شهید عبدالرضا 

بردبار

شهید حسین پورپاسارگادبهرام نسبیعقوب26912740742

رسالتپاسارگادساجدیسمیه27011895142

پاسارگادمرادیکبری27162249401
اداره آموزش وپرورش شهرستان 

پاسارگاد مدرسه رسالت

پاسارگادارشدیسروش27294016666
اداره آموزش وپرورش شهرستان 

پاسارگاد

مدرسه زینب کبریپاسارگادزارعمرضیه27361951552

مدرسه فرزانه/پاسارگاد پاسارگادکشتکارمریم27462430766

زینب کبریپاسارگادهوشیارتمام زر27512078737

آموزش و پرورش شهرستان پاسارگادپاسارگادحبیبیسیدامید27662580041

پاسارگادهوشیارفاطمه27711894359
اداره آموزش وپرورش شهرستان 

پاسارگاد

آموزش و پرورش شهرستان پاسارگادپاسارگادبرومندیطاهره27896338889

آموزش پرورش پاسارگاد  مدرسه حافظپاسارگادشاپسندمیترا27923982893

پاسارگاددشتبانیزهرا28023982881
مدرسه شهیدان /آموزش وپرورش

کمینی قربانپور



(عج)دبیرستان ولیعصر پاسارگادبهروزیهادی28112808961

هاجرپاسارگادفرج اله زادهمنظر28262661156

جویم_الرجویمزارع شیبانیجهان28361683271

(س)زهرا اطهرجویماسماعیلیحلیمه28461690802

دبیرستان زمین پیماجویمکاظمی فردسارا28562562925

 دبیرستان زهرا اطهرجویماحراریزینت28660010470

 مدرسه زمین پیماجویممعماریزهرا28710594514

آموزش و پرورش جویمجویمفرح بخشسهراب28812076980

آموزش و پرورش جویمجویمرستمیمحمد رضا28962287112

(ره)سید مصطفی خمینیجویماجرائیمرضیه29010594539

نورقرانجویمحاتمیعطری29162539608

حاج محمد زمین پیماجویمپور فرهادیلیال29261690880

جویمجویمرضاییشراره29361690143

اداره جویمجویماحراریلیال29461684761

مدرسه کوثرجویماسماعیلیخدیجه29561689457

اداره جویمجویمپیوکیحسین29662590688

 دبیرستان شبانه روزی مرضیهجهرمزرشناسبهرام29782563751

جهرم کریمیمحمد حسین29862287426
 )دبیرستان امام حسن مجتبی -جهرم 

(ع 

آموزش وپرورش جهرمجهرمزارعیان جهرمیمرضیه29960892337

توحید یکجهرمزارعیانزهرا30086079651

(س)حضرت زهراجهرمکارگرفردمهناز30161688938



مدرسه مسلمجهرمجبذری جهرمیمحمدعلی30296329025

1مدرسه عباد جهرماسمعیلیفاطمه30361683706

1 شهرستان جهرم دبستان شهید آیت جهرمسنائیفروزان30460952738

2مدرسه ی جمهوری اسالمی جهرمگلستانی نژادعلی30510586208

آموزش وپرورشجهرمکارگر جهرمیناهید30660892136

آموزشگاه سلطانیانجهرمرمضانیان دشتابیالهام30711676086

آموزش و پرورشجهرمتدیننرگس30860440213

آموزش وپرورش جهرمجهرمکارگرمنصوره30961800924

مدرسه هوشنگ هنریجهرماکسیر ی فردمحمد رضا 31061765677

اموزشگاه حضرت زهراجهرمقزلی جهرمیفیروزه31161394371

جهرمچراغ سپهرمریم31262562361
-جهرم -اداره اموزش و پرورش فارس 

هنرستان امام حسن ع

آموزش و پرورشجهرمیوسفیساره31311695224

شاهدجهرمرنجبرمریم31461724246

اموزش وپرورشجهرمقناعتیانمحدثه31511861594

دبستان آیه اله شفیعیجهرمرعیتی جهرمیطاهره31662286819

شکیبا/اموزش و پرورشجهرمپورزالالهام31720855379

جهرمحقدللیال31861689270
آموزش وپرورش جهرم دبیرستان 

(س)صدیقه طاهره



جهرمجهرمصادقیفاطمه31961771796

اموزش و پرورشجهرم افشارپورمحمد اسماعیل 32061685393

آموزش پرورش جهرمجهرمشیبانیمعصومه32160953345

2جمهوری اسالمی /آموزش و پرورش جهرمسعادتیانحمید32296356471

جهرمصادقیفریدون32361686349
. اداره اموزش و پرورش  جهرم

دبیرستان نیک ذات

آموزش و پرورش جهرمجهرمپهلوان نژاد جهرمینگار32412973986

آموزش وپرورشجهرممزدور دشتابیمهرانگیز32561729421

جهرممرادیزهرا32611695150
مدرسه ی شهید بهشتی قطب اباد 

جهرم

طالقانیجهرمباقرزاده جهرمیمحمد رضا 32791430471

 آموزش وپرورش شهرستان جهرمجهرمقسوریان جهرمیجمیله32892735179

جهرمدیباوندمهرداد32961393875
کار ودانش / آموزش و پرورش جهرم 

خوارزمی

2شهیدعبادکارگرجهرمعلیپورراحله33010586039

دبیرستان محدثه/جهرمجهرمرحمانیان کوشککیفرزانه33160951380

 جهرم2مدرسه استثنایی توحید جهرماسدیمنصوره33294049276

محمد داربرجهرم آتش زبانعنایت اله 33311172625

آموزش و پرورشجهرممجیدیفرزانه33461689016



دبیرستان مولویجهرمجاللی جهرمیعلی33562287289

شاهدجهرمقربان جهرمیتابان33661391462

آموزش وپرورش جهرمجهرممهارت فردشهناز33761391335

آموزش و پرورش مدرسه نیک ذاتجهرم صحراییانمحمد حسن 33860018323

جهرم،دبیرستان آزادیجهرمکاظمیکامیال33961767462

2مدرسه شهیدعبادکارگرجهرمگالب گیرجهرمیمجتبی34060891832

دبیرستان خلیلیجهرمرنجکش اسفریزیزیبا34161048205

آموزش و پرورش جهرمجهرمبوتیمارفاطمه34286018997

2استثنایی توحیدجهرمکارگرفردمرضیه34360892344

جهرمشیخ پور جهرمیزینب34462344236
آموزش و پرورش مدرسه نیایش 

جهرم2

اموزش وپرورش دبستان شهید بهشتیجهرمروشناسسمیه34511695337

جهرممحمد ابراهیمی جهرمیعصمت34662285398
آموزش پرورش  دبستان جمهوری 

2اسالمی

بهار دانشجهرمنورزادمرضیه 34762530344

محمدداربرجهرممهدوی نژادمحبوبه34862288763

آنوزش وپرورشجهرمنعمتیمژگل34961686885

دبیرستان مرضیهجهرمغضنفریزیور35023980461

جهرمحق نیاز جهرمیفاطمه35123991086
دانشگاه فرهنگیان زینب الکبری 

کازرون

دبیرستان مرضیهجهرمعباسیملک تاج35260884551



جهرم خواجه نصیرجهرمخواجه پورقاسم35360947184

اداره ی آموزش پرورش جهرمجهرممحمدی جابریمنیره 35423982613

علوم و معارف اسالمیجهرمصحرائیان جهرمیرویا35560951599

2معین و نیایش جهرممحسنیفرزانه35662342747

جهرمجهرمصادقیحسین35785653370

اداره آموزش وپرورش جهرمجهرمعباسیمریم35861822494

جهرمحکمتیانملیحه35994046957
آموزش و پرورش شهرستان 

مدرسه آشفته.گراش

حاج محمد قلی معینجهرممصلی نژادسوسن36061800233

2معین جهرمبهشتی مقدمزینب36112598612

شهیدمفتحجهرمقناعت پیشهحسن36260020565

بهاردانشجهرممعیدفرح36361392201

آموزش و پرورش مدرسه خلیلیجهرمهنایی جهرمیزهرا36461726948

جهرمصحراییانسوسن36560886465

مدرسه .آموزش و پرورش جهرم

استثنایی کودکان با نیازهای ویژه 

2توحید

جهرمصحرائیانالهام36662393781
مدرسه / آموزش و پرورش جهرم 

(2)توحید



2شهید عباد جهرمزراعت پیشهمرضیه36711398508

مدرسه شقایق وشهیدعلیپورجهرمنقی زادهزهرا36861622262

دبیرستان غیر دولتی دخترانه پویندهجهرمکریمینرجس3692460206402

آموزش وپرورش جهرمجهرمرضاییانبهیار37011695256

بهار دانشجهرمبرقیمهناز37161053932

مدرسه شهیدان زارعیانجهرم بردبارصدیقه سادات37286712927

مدرسه علویهجهرمنجاتی جهرمیالهام37360029272

اموزش و پرورشجهرمنصیریعباداهلل37411102589

1استثنایی توحیدجهرمطاهریحمیده37562550081

مدرسه آزادیجهرمحاتم جهرمیلیال37660885752

جهرمجهرمبهنام جهرمیمرضیه37760012347

جهرمگرامیطیبه37862432230
اداره آموزش و پرورش شهرستان 

1جهرم دبستان شهید آیت 

آموزش و پرورش جهرمجهرمعباسیمحمد37994015042

آزادیجهرمرزاق زادگان جهرمیمریم38091555684

حاج محمد قلی معینجهرمتجدیمرضیه38161817994

دبستان امامتجهرمپیرزمان جهرمیریحانه38261765860

60884736جهرمحق شناسریحانهفرهنگی383

جهرم ، شهید منصور محبوبیجهرمامیریمریم38496315364



جهرم دبستان عصمتجهرمحاجیانیزینب38511082458

آموزش و پرورش شهرستان جهرمجهرمرحمانیان کوشککیمریم38660952216

آموزش وپرورش جهرمجهرمایازپورمریم38711677611

آموزش وپرورشجهرمرحمانیانطاهره38861685280

جهرم پورتوحیدیسید مجتبی 38991550477
آموزش و پرورش جهرم دبیرستان 

شهید مطهری

آموزش و پرورش فارس ، جهرمجهرمحکیم فردمریم39061728099

آموزش وپرورش جهرمجهرمکمالیان فردسوسن39161690873

دبیرستان مولویجهرمرعیتی جهرمیابوالفضل39285346954

آموزش و پرورش جهرمجهرمرحیم خانلیهاجر39323983372

جهرمگواهیانشمسی39460951447
مدرسه - اداره آموزش و پرورش خفر

مرضیه شرقی

معارف شهید مطهریجهرمموسوی جابریسیده طیبه 39560514833

مدرسه ایت اللهیجهرمعبداللهی فردفریبا39660878487

جهرمجهرمعسکری فردراضیه39760872061

آموزش و پرورشخرامهایزدیسوسن39860515232

(کمجان)دبیرستان عفت خرامهرحیمیزهرا39912979419

دبیرستان شهید بهشتیخرامهمیرمحممودسیداسداهلل40060512854

شهید حسینی خیرابادخرامهکاظمیفاطمه 40160517998

زهرای اطهرخرامهجاودانهفاطمه40260516604



خرامهمظفریمریم40312531315
اداره آموزش پرورش شهرستان خرامه 

مدرسه خرد

خرامهخالصی جاهزینب 40460516668
دبیرستان -  اموزش و برورش خرامه  

جنت

مدرسه شهید محمد ابراهیم زارعخرامهیگانه دوستالهام 40594047719

مدرسه شهیدخیراندیشخرامهنوروزیاعظم40662531226

هنرستان صیقه طاهره-آموزش پرورش خرامهمرادی عبدالیوسفیزینب 40793995284

(عج)مدرسه ولی عصرخرامهحسینیسیده معصومه40893968854

جنتخرامهرضایینرگس40962471813

صدیقه طاهرهخرامهشیبانیافسانه41060516081

خرامهخرامهشیبانی عبدالیوسفیزهرا 41160517606

خرامهزارعکبری41296335800
کاردانش صدیقه -شهرستان خرامه

(س)طاهره

(س)مدرسه زهرای اطهر/خرامهخرامهمرادی سروستانیمرجان 41360518164

آموزش وپرورشخرامهمعتضدیانصغرا41411893491

خرامهخرامهشیروانیمدینه41562292180

دبیرستان خرد-خرامه خرامهنظریزینب41662650542

آموزش و پرورش خرامهخرامهایزدیصحبت اهلل41761823496



دبستان ظفر آبشورخرامهدریایی داریونینازننی41812998240

مدرسه فاطمه الزهراخرامهطالبیفاطمه41960514689

هنرستان عرفانخرامهکشاورزیمحمدرضا42060507222

آموزش و پرورش خرامهخرامهایزدیمحمد امین42112592731

آموزش و پرورش خرامهخرامهایمانیرقیه42293995376

مدرسه فاطمه الزهرا سخرامهنجفیمرضیه4235489857854

خرامهزارعمهوش42460949935
مدرسه زهرا ی . آموزش و پرورش 

(س)اطهر

مدرسه سیزده آبنخرامهخوش نیترضا42585562051

خردخرامهکارامدصدیقه42661834471

خرامه شهید ایت اهلل ربانیخرامهمحمدخانیسلمان42794016522

خرامه سیزده آبانخرامهمیرزایی جابریجمیله 42823982098

حضزت  زینبخرامهخارستانیمرضیه42960212723

مدرسه شهید نصرت اهلل عباسیخرامهکمالی رونیزیفاطمه 43027080935

دبیرستان خردخرامهرحمانیهاجر43160517860

مدرسه استثنایی باغچه بانخرامهقوهستانیصمد43296383871

 مدرسه شهید سید مرتضی حسینیخرامهبهروزمنششراره43325874246

اموزش وپرورش اموزشگاه آل محمدخرامهاسماعیلیزری43460514569



(علیه السالم)مدرسه امام حسین خرامهغالمیداریوش43560508986

هنرستان عرفانخرامهقوهستانیجهانمیر43660515835

آموزش و پرورش خرامهخرامهمرادنژادسوسن43711398762

آموزش و پرورشخرامهقاسمیخلیل43860511228

دبستان شهید خیراندیشخرامهسلطانیمریم43993968005

خرامهخرامهمیرزاییجابریمحمد جواد 44012763490

شهید کریم زارعخرامهحاجی زادهسمیه 44193967745

خرامه مدرسه ی انقالب اسالمیخرامهمیرمحمودسیده نرجس44293994333

مدرسه شهید خیراندیش خیرابادخرامهزارعطاهره44393968002

مدرسه سمیهخرامهخیراندیش44493965646

 دبستان انقالبخرامهعبدی طالب بیگیمعصومه 44593994382

ال محمدخرامهایزدیمریم44693965656

دبیرستان امام خمینی رهخرامهدیهیمسمانه44762470786

دبیرستان شهید بهشتیخرامهدهقانیاسداله44860514745

جنتخرامهمحمدی جابریسمیه 44960517814

خرامهسالبهیسیده حکیمه45093995345
آموزش و پرورش مدرسه شهید 

خیراندیش خیرآباد

دبستان سمیهخرم بیدعزیزیزهرا45112828701

خرمبید مدرسه نجمهخرم بیدابراهیمیخدیجه45260610799



سمیه/ آموزش و پرورش خرم بیدخرم بیدرنجبرمرضیه45311081079

سمیه/ آموزش و پرورش خرم بیدخرم بیدنظریحکیمه45411892348

حضرت زینب/حضرت خدیجه خرم بیدعبداللهیزینب45523983231

مدرسه طلوع فجرخرم بیدحاجی پورسوسن45662249449

خرمبیدخرم بیدابدانفاطمه45727081052

فرزانگان/آموزش و پرورشخرم بیدرنجبراعظم45862249047

آموزش و پرورشخرم بیدزالمرضیه45962374517

دبستان سمیه/خرم بید خرم بیدمسعودیمریم46093994475

خرم بیدقرگوزلومحبوبه46193964749
آموزش وپرورش خرمبید دبستان 

فاطمیه

صفاشهر/ابن سینا خرم بیدرنجبرمحسن46261947814

شهداخرم بیدمحبیفاطمه46312997873

جابربن حیانخرم بیدکوشکیمحسن46494048670

آموزش و پرورشخرم بیدنجفیرویا46593994248

آموزش و پرورشخرم بیدحمیدیاعظم46611080711

طلوع فجرخرم بیدجعفری خرمیمریم46762651833

دبیرستان  والیت فقیهخرم بیدعطازادهاکبر 46862247082

آموزش و پرورشخرم بیدکریم نژادعبداهلل46910127531

مدرسه طلوع فجرخرم بیدرنجبرنجمه47062345414



خرم بیدمحبیپوران دخت47160758361
اداره آموزش و پرورش قادرآباد 

دبستان توحید

دریرستان  حضرت زینبخرم بیدسنجریندا47261308362

اداره  خرمبیدخرم بیدابوالحسینیزهرا47393975121

خرمبید سلمان فارسیخرم بیدخسروانیمریم47493994311

خرمبید مدرسه ی فاطمیهخرم بیدرنجبرپروین47562371423

دبستان سمیهخرم بیدطیبیمیترا47662249417

دبستان فاطمیهخرم بیدجعفریرامش47760660279

مدرسه طلوع فجرخرم بیدفرجیحدیثه47811697122

شهیدان یزدان پرستخشت و کمارجدهقانیحمیرا47913450441

شهیدان حسینیخشت و کمارجهاشمیسیده صدیقه48094018724

شهید جاللیانخشت و کمارجرنجکشسمیه48162538733

ادارهخشت و کمارججعفریفاطمه48261512303

شهید جاللیانخشت و کمارجهژبریانفاطمه48361509282

شهید جلاللیانخشت و کمارججاللیانحلیمه سادات48461509275

ادارهخشت و کمارجکیانیعباس48561509807

شهیدان حسینیخشت و کمارجنجفیهادی48613455641

شهید شریعتخشت و کمارجهژبریانعبداهلل48766322142

مدرسه شهید جاللیانخشت و کمارجخنیوررقیه48861512053

خشت و کمارجرضاییافسانه48994047880
آموزشگاه شهید غ ، منطقه خشت و 

کمارج

خشت و کمارجخشت و کمارجروهندهاکرم49061510645



آموزش وپرورش خفرخفررمضانلیداود49161826438

مدرسه نرجس/آموزش وپرورش خفرخفرروان بخشنجمه49212691011

خفرناصریپروین49361826438
هنرستان -اداره آموزش وپرورش خفر 

شهید کفایت باقری

مدرسه حضرت رقیهخفرمحبیآمنه49491475202

خفرصارمی نوریفریده49561874588
آموزش وپرورش خفر دبستان غیر 

دولتی طاها

اموزش و پرورش خفرخفرلطفیمحمد کاظم49623980687

اداره آموزش و پرورش خفرخفرتراهیعرفانه49712828361

شهید منصوریخفرزارعی جهرمیابوالفضل49860953909

خفرمفیدی محمودآبادیهاجر49960953481
اداره آموزش وپرورش شهرستان خفر 

دبیرستان عصمت

(س)مدرسه حضرت رقیهخفرمرادی دوستسهیال50062216839

مدرسه شهید فاخریخفرصدیقمدینه50123982104

اداره آموزش و پرورش خفرخفرروستانیلوفر50212980761

حضرت رقیهخفرامیدیاختر50361819444

آموزشگاه شهید بینواخفرصالحیسیده مهناز50461349909

مدرسه رقیه زرجانخفرباستانی  جهرمیمریم50561683865



خفرخفرشریفیعلیرضا50612812011

دبستان توحید دهنوخنجحسنیحسن50762291534

دبستان شهید باقریخنجزارعامیر50813049161

شهید لطفی کورده-خنجخنجعباسیقدرت50962285479

هنرستان محمد صالح شمسیخنجشهریاریکبری51011674759

آموزش و پرورشخنجعاشوریسمانه51196357996

هنرستان شمسخنجابراهیمیحمیده51260010375

رقیه نعمت الهخنجرحمتیفاطمه51391570198

شهیدموسوی.خنجخنجنوروزییاسین51412740051

شهید شجاعیخنجاسالمی پورسعید51594016380

مدرسه حسین سخاییخنجمحمدیآزیتا51693964906

دبستان دخترانه زینبیهخنجاسالمی پورپروانه51710778684

پ شهرستان خنج.اخنج غفوری جوعلی اکبر51862292173

آموزش و پرورش خنجخنجرنجبر دلخانیایمان51923980229

آموزش وپرورش  مدرسه وحدتدارابزینلیناصر52062211491

دبستان  عدالتدارابحسینی پورولی52161638118

دبستان دارابگرد دارابدارابستوده خیرآبادیرضیه52262633288

مدرسه استثنایی ساعی دارابدارابپوراحمدیسعیده52311540525

/مشعل/آموزش و پرورش منطقه فورگدارابمرادی کوچیفاطمه52423983037



آموزشگاه استثنایی ساعی دارابدارابخائفیزهره52561020841

مدرسه مالک اشتر. اداره فورگدارابحلبیفاطمه52694004901

/مشعل/آموزش و پرورش منطقه فورگدارابمزیدی زادهپوران52762454004

اداره آموزش و پرورش دارابدارابجدیداالسالمی قلعه نومعصومه 52861014576

آموزشگاه شهید حسینی پوردارابیزدان پناهطاهره52961015031

آموزش وپرورشدارابحکمت نیاهاجر53061019550

دارابنیک فرجاممعصومه53111696314
آموزش وپرورش داراب دبستان شهید 

خاکپور

آموزش وپرورشدارابشامیرزایی  گنجییعقوب53260981365

دبیرستان شهید بهشتیدارابانصاریجالل53360981277

سایردارابخادمیعبدالمهدی53461045489

شهیدزمانی فرد.شهرستان دارابدارابخیاطیزهرا53511437573

مدرسه شاهددارابباقرپورمعصومه53661011612

آموزش و پرورشدارابصفرپوراحسان53794010201

شهید حسینی پوردارابتندروصغری53862632293

شهید حسینی پوردارابحسینی پورزهرا53910891417



اداره فرگ مدرسه عترت قعله نوداراباسفندیاری آلسعدیمریمفرهنگی54023982505

دارابدارابمعتمدیمریم54193990289

داراب دبستان شهید زمانی فرددارابخیراندیشالهه54296352318

شهید زاهدیدارابقائدیمصطفی54310983708

پیامبر اعظمدارابزاهدینسیم54412621881

شهید زمانی فرددارابحقیقتمحبوبه54561018848

داراب شهید زمانی فرددارابفلسفیملیحه54661728998

دارابدارابعلویسید محمد جواد54712826135

اداره آموزش و پرورش فورگدارابفتحیعباس54823990517

 مدرسه شهید زمانی فرددارابکشاورزمحبوبه54912067376

شهیدزمانی فرد.دارابدارابشجاعخدیجه55010988633

آموزش وپرورش درودزندرود زنروستاییفائزه55194018952

آموزش وپرورش درودزندرود زنجوکارنرجس55211893711

آموزش وپرورش درودزندرود زنمرادیلیال55393964933

آموزش وپرورش درودزندرود زنصفریطاهره55462424340

آموزش وپرورش درودزندرود زنشیفته منفردمهین55562356356

اداره رستمرستمنگین تاجیهمایون55660484199

اداره رستمرستمحسینیماهمنیر55762393187

شهید ناموررستمحسینیطاهره55860026021

حضرت مریمرستمبهروزیشهناز55962312025



رستمرستم حسینیسیده رقیه56011695464

رستمرستمکاظمیسهیال56181371921

اداره رستمرستمنیکنامایرج56262050337

شهید نیک نژادرستمعبدالهیقمر56362310695

اداره رستمرستمباقریشهناز56462550795

شهید مسعودیانرستمکشوری نیاشعیب56512316305

حضرت رقیه دهنورستمحسینیماهرخ56662630148

اداره رستمرستمهاشمیقاسم56710043301

اداره رستمرستمغالمیفرزانه56862303503

شهید کریم صالحیرستمخادمیفرحناز56961821991

ایمانرستمگودرزیپریناز57062312988

اداره رستمرستمانصاریمحمدجان57162308631

رستمرستم علوی نژادجان آفرین57262395374

مدرسه ابن سینا. آموزش پرورشزرقانخبیرنجمه57323983546

2زینت باقری زرقاننجفینورالهدی57493964785

اداره زرقانزرقانشیروانیزهرا57593994275

آموزش و پرورشزرقانکاظمی رادمریم57693995307

آموزش وپرورشزرقانعزت کاممعصومه57786311194

زرقانعلی عسکریهما57860437160
آموزش و پرورش زرقان اموزشگاه 

شهید فهمیده

فجرزرقانرضایی نوبندگانیمریم57912690877



زرقاندادخواهسمیه93964895 580
مدرسه شهید -آموزش پرورش زرقان 

درخشان

زرقانزرقانکوه برفاطمه58194018964

آموزش و پرورش زرقانزرقانچپوییمحترم58293966635

آموزش و پرورش زرقان فارسزرقاناوانیآیه58311488898

مدرسه شهید درخشانزرقانبشارتیرویا58411392909

آموزش و پرورش زرقان فارسزرقاناحراریمریم58561690866

مدرسه شهید فهمیدهزرقانموثقی سارا58693966788

دبیرستان حجاب- آموزش و پرورش زرقانتوکلیپروانه58761050888

هنرستان مرضیه/آموزش پرورش زرقانزرقانمسعودیفاطمه58894017660

زرقانزرقانمهتابیسعیده58961010515

زرقانجعفریلیال 59062550298
دبستان . آموزش و پرورش زرقان

2شهید جعفری 

زرقان مدرسه بهمن بیگیزرقانجعفریصدیقه59193995308

 زرقانزرقانوحیدیکوکب59294018991

برادران توکلیزرقانانصاریسارا59361910971

مدرسه زینت باقریزرقانجعفریلیال59494019199

(س)حضرت رقیه زرقانقائدشرفیزهرا59561830241

دبیرستان حجابزرقاننظیری نسبمریم59681328295



آموزش و پرورش زرقان فارسزرقانفرهادبرافسانه59723980398

دبستان زینت باقری یکزرقانهمرزممریم59860531164

زرقانزرقانجعفریمعصومه59960531686

اداره آموزش و پرورشزرقانعاطفت دوستحسن60060527698

مدرسه زینب کبریزرقانرحیمیمحبوبه60162422393

آموزش و پرورشزرقانزارعنورالدین60212385451

مدرسه لپویی زرقانزرقانپوست فروشپروانه60361687541

عفافزرقانموحدهانیه60461727026

زینت باقریزرقانمرزبانمریم60562430491

اموزش وپرورش زرقانزرقانزارعنوش آفرین 60693995670

اداره آموزش و پرورش زرقانزرقانجعفریفاطمه60711437511

کارودانش مرضیهزرقانحمزهمریم 60861989997

زرقانزارعمحسن60910654457
اداره اموزش و پرورش ، حاج منصور 

باقری

دبیرستان فاطمیهزرقانکالهیطیبه61060021415

آموزش وپرورش زرقانزرقانانصاری جابریستاره61194019220

زرقانصفوت دارابیافسانه61294018774
دبستان حاج منصور / اداره زرقان 

باقری

زرقانکریمیسمیه61393995315
اداره آموزش و پرورش شهرستان 

زرقان مدرسه مرادی



آموزش وپرورش زرقانزرقانموسویسیده نازنین 61496326132

حضرت رقیهزرقانهاشمیزهرا61581368951

دبستان شهید محمدی دودجزرقانحسین پورفاطمه61661993151

دبستان میعادزرقانشکری کوچکسارا61794019051

مدرسه شهید فهمیده لپوییزرقانبی آزارهاجر61823980739

مدرسه عفافزرقانتربنمرضیه61920757138

2زینت باقری زرقانزارعیمعصومه62011277516

شهید اژدریزرین دشتامیریمختار62161047563

مدرسه شهید ملک حسینیزرین دشتراستگومجاهده62211695545

(س)حضرت خدیجه کبریزرین دشتذوالفقارپورزهرا62393995598

عترتزرین دشتسبحانیگیتا62461056399

آموزش و پرورش زرین دشتزرین دشتفرحبخشامید62512836396

اموزش و برورشزرین دشتسلیمانی رادمسعود62661055439

اندیشهزرین دشتجوکاردارابیمرضیه62711817931

زرین دشتکاظمیحکیمه62823982230
آموزش وپرورش زرین دشت مدرسه 

شهیدنوروزی

عترتزرین دشتتروالزهرا61645158 629



زرین دشتمیرشکالیعلی قاسم63061054109
آموزش وپرورش شهرستان زرین 

دشت آموزشگاه شهید حوا

اموزش و پرورشزرین دشتامانیرقیه63193975299

دبستان گلبانگزرین دشتقدیمشهرام63261685851

زرین دشتبادرنگینفاطمه63323982235
مدرسه /آموزش و پرورش زرین دشت

/ی شهید نوروزی

2عصمت زرین دشتماهرفرشته63493975837

 مدرسه شهید رافتزرین دشتعسکری زادهمرضیه63561055076

 مدرسه حضرت معصومهزرین دشتامانیناظم63661639769

اموزش و پرورشزرین دشتعابدییعقوب63712077171

آموزش وپرورشزرین دشتنظریخلیل63861054194

کاردانش ابوریحانسپیدانشفیعیایرج63961090844

بنت الهدیسپیدانکریمیزهرا64012973866

دبیرستان دخترانه هاجرسپیدانمصطفایی دولت آبادیمرجان64161093060

هنرستان ابوریحان سپیدانسپیدانمصطفی64261092950

آموزش و پرورش سپیدانسپیداننیک کردارلیال64393970316

شهید باهنرسپیدانامینیعباس64462214218

دانش کمهرسپیدانخسرویفاطمه6452540208371

آموزش و پرورشسپیدانداوریناهید64660333391

آموزش و پرورش سپیدانسپیدانکرمیهادی64712773070



مدرسه تالش و خرد بیضاسپیدانحسینیمریم64823980698

سپیدانحسنی اردکانیسعیده64961094224
مدرسه -آموزش و پرورش سپیدان

کاردانش کوثر

مدرسه سمیهسپیدانشفیعی اردکانیفاطمه65061094288

ابوریحان سپیدانسپیدانشفیعیابراهیم65162392379

شهیدتوسلیسپیداناسکندری زادهناهید 65261091500

مدرسه شهید پیروز بخت سپیدانسپیدانپور علی تنگستانیفاطمه65323980328

مدرسه شهید صاحب کرمسپیدانحسنیسوسن65461094626

ابوریحانسپیداننعمتی طیبلوفرشید65561093906

اموزش پروش سپیدانسپیدانزیدیفرشته65661451687

آموزش و پرورشسپیدانفروغی رودبالیصدیقه 65761093977

شهید باهنر سپیدانسپیدانطهماسبیمحمد65861090072

مدرسه شهید غفاری برشنهسپیداندستخوانمسعود65912826199

سپیدان دلستان ام البنینسپیدانصالونیزهره66011642925

آموزش و پرورش سپیدانسپیدانزیرراهیمریم66161511189

ابوریحانسپیدانغفاریغفار66261943197

آموزشگاه شهید جاوید دالین/ سپیدانسپیدانفرهامپروا66393968981



حاح کرانت اله صالحیسپیدانصلح دوستحعفر66461089403

آموزش وپرورش سپیدانسپیداناشراقی اردکانیسید احمد66561092894

آموزشگاه بنت الهدی صدرسپیداندهدشتی اردکانیزهرا66661092823

سپیدانهوشمندیلیال66711824890
اموزش وپرورش سپیدان مدرسه 

ابتدایی دالین

آموزش و پرورش سپیدانسپیداننام آورمریم66861094129

اداره آموزش و پرورش سپیدانسپیدانشریفیزهرا66993981403

سپیدانمعینی رودبالیمحمد67061091469
سپیدان دبیرستان متوسطه اول شهید 

.اند رزگو

نرجسسپیدانایزدیزهرا67160515909

هنرستان شهید پیروزبختسپیدانفرهمنداعظم67211398804

 مدرسه هاجرسده وحیدیمرضیه67362248711

آموزش و پرورش سدهسده شهیدپوریعلی67493981237

شهید مطهریسده امیریزهرا67512825775

  مدرسه هاجرسده جعفریفاطمه67696362141

 دخترانه حضرت رقیهسده ابراهیمیفائزه67712080552

آموزش و پرورش سدهسده شهیدپور بوگربهنام 67894017617

(س)مدرسه حضرت زهراسده خداوردیسارا67994018795

اداره منطقه سدهسده یوسفیوجیهه68012649688



سرچهانسرچهانافشارعبدالحسین68113449755

علم وادبسرچهانموسویحلیمه68262375124

آموزش و پرورش سرچهانسرچهانابراهیم نیافاطمه68323983479

سرچهانسرچهانجوانمردفاطمه68411893727

شهید مطهریسرچهانملکیمنصور68562370358

ادارهسرچهانشاکرابراهیم 68662372390

فرهنگیان/ حضرت آسیه/ سرچهانسرچهانبیاتاعظم68793975309

آموزش و پرورش سرچهانسرچهانکارگرقنات نوحیآمنه68811895336

سرچهانسرچهانمیرزاینوروزعلی68962592018

اموزش و پرورشسرچهانطالییمهدی69096374289

دبیرستان علم و ادبسرچهانصادقزهرا69111891281

حضرت صالحسرچهانکرمیایمان69223983415

شهیدثانیسرچهانحسن پورجشنیعلی69385026884

سرچهانسرچهانصباحیزهرا69462375406

سرچهانرفعتیزینب69512828611
اداره اموزش و پرورش 

دبیرستان شبانه روزی الزهرا/سرچهان

اداره آموزش و پرورش سرچهانسرچهاندمیریمهدی69612739631

آموزش وپرورش سرچهانسرچهانزارع سارا69711172833



دارالقران شهید غالمیسرچهانخانی زادهزینب69860710546

دبیرستان خدیجه کبریسروستانحسینی فردلیال69986308426

سروستانسروستانرضائیمحمد رضا70013018523

سروستانکریمی کوچیآمنه70111891120
دبستان .آموزش وپرورش سروستان

شهید محمد حسین شفیعی

دبستان شهیدان گلیسروستانهوشیاروحید70296354500

شهید محمد حسین شفیعیسروستانمحمودیرضا70360815204

هنرستان فنیرشهداسروستاناشرفیغالمعباس70466366850

حوزه ریاستسروستانروحانیمحمد حسن70560562119

سروستانسروستانخرمیغالمحسین70660312252

دبیرستان کوثرسروستانخرمینرگس70760026277

حضرت معصومه سسروستانرضاییفریبا70891575817

سروستانسروستانشفیعیندا70962633295

4هنرستان کاردانش شهدای کربالی سروستان جان طهماسبی سروستانیشعله71060568399

سروستانمحمودیحمیرا71112463070
اموزش پرورش، دبیرستان شهید 

مهران رجبی

آموزش و پرورشسروستانرضاییصدراله71260611688

آموزش وپرورش سروستان فنی شهداسروستانمحمدیمهراب71360610774



هنرستان فنی شهدا سروستانسروستانبیژنیمرتضی71412326021

دبیرستان خدیجه کبریسروستانروحی سروستانیزینب71561830017

4هنرستان کاردانش شهدای کربالی سروستانسلطانی سروستانیزینب71661822751

4هنرستان کاردانش شهدای کربالی سروستانجوکارلیال71760568889

سروستانسروستانطبریشهناز7182296086942

شبانه روزی خدیجه کبریسروستان شبان سروستانیفریناز71960143367

سروستانسروستانموسویمعصومه بیگم 72069564521

سروستانسروستان مومنی صفری کوچیصدیقه72111537433

سروستانسروستان نعمت الهی سروستانیسوسن7225149548022

اداره آموزش وپرورش سروستانسروستانهاشمی تزنگیفاطمه72393995513

سروستانسروستانکمالی سروستانیآفرین72460568818

سروستان، دبیرستان شهید مطهریسروستاناستواری مقدممحمدحسین 72512077220

4هنرستان شهدای کربالی سروستانکریمیاعظم72610625354

(س)حضرت معصومه سروستان قامضنرگس72785342869

آموزش و پرورش سروستانسروستان میرحسینی سروستانیسید موسی 72862212285



احمدزادهسروستانفتحیتهمینه72961639977

سروستانسروستانسعیدی نسبنرگس7300

شهیدان گلیسروستان شاکرینرجس73113000000

مدرسه شهید عبدالعظیم پور انصارسروستانتوکلی شوریجهاحمد73210139517

سروستانسروستانخدادادیحسن7335149764140

شهید پورانصار شوریجهسروستانسلیمی کوچیشبنم73412832471

4شهدای کربالی سروستان کمالی سروستانیصدیقه73560028464

سروستان عباسی تزنگیهاجر73693994401
آموزش و پرورش سروستان مدرسه 

شهید جلودار

دبستان شهید مظلمسروستانروحانیمحبوبه73794019013

حضرت معصومه سسروستانکمالی سروستانیاعظم73862535086

سروستانسروستانشیبانیفاطمه73912980539

شهیدان گلیسروستان ابراهیم زاده سروستانیفرحناز74060560131

مدرسه شهیدان گلیسروستانجاللی فرلیال74160568601

آموزش و پرورش سروستانسروستاننقی زاده سروستانیافسون74260565315

مدرسه شهید باهنرسروستان حاجی زاده تزنگیراحله74391435052

(س)حضرت معصومهسروستانسارا حسینی سروستانیسارا74460568247

بزرگسال دخترانهسروستانابراهیمیمهوش74560567608

(س)حضرت زینب سروستان هاشمی سروستانیرقیه74661226721

دبستان شهید باهنرسروستانفتاحیفاطمه74723983336



سروستانسروستان اسپرجانیصدراهلل74893975822

هنرستان فنی حرفه ای حضرت رسولسروستانتفاحفاطمه74961009674

4شهدای کربالی سروستان کمالی سروستانیصدیقه75060028464

مدرسه شهید خانیسروستاننادری تزنگیمجتبی75123980320

کوثرسروستانرضاییزهرا75260568335

کاردانش شهدای عشایر سروستانسروستاننصرتیمصطفی75396327589

شبانه روزی خدیجه کبریسروستان میرمحمدیکبری75493990252

سروستاننیکبخت سروستانیلیال 75562535142
دبیرستان کوثر آموزش و پروش 

سروستان

سروستان کشاورزیانعاطفه75612979835
آموزش و پرورش سروستان شیانه 

روزی خدیجه کبری

آموزش و پرپرش سروستانسروستانکیالیمرضیه75796314264

اسدااله مدنیسروستانهمتی سروستانیندا75893995612

مدرسه شهید اسداهلل مدنیسروستانرحیمیحمیده75923982492

دبیرستان استقاللسروستان شکریطاهره76060114899



سروستانفاضلمحمد حسین 76110991981
آموزش و پرورش سروستان مدرسه 

استقالل

استقاللسروستانروحانی سروستانیمریم76260568906

اداره سروستانسروستانویسیحانیه76393967860

4هنرستان شهدای کربالی سروستانبهمنشفاطمه76461644711

 هنرستان فنی شهداسروستان رضایی تزنگیفرنگیس 76560566109

شهید یوسف اکبریسروستان قاسمی فارسیفاطمه76694005113

دبیرستان کوثرسروستانسهیال76786014446

دبیرستان دکتر شریعتیسروستان روحانی سروستانیفاطمه76860568381

سروستانسالحیفاطمه76923980648
اداره آموزش و پرورش،مدرسه شهید 

امینی

دبستان امام خامنه ایسروستان نوروزی قطب آبادیفرزاد77060609238

 دبیرستان شهید حسین فقیریسروستان دانشمندزهرا77194005147

آموزش وپرورش سروستانسروستانروشن شوریجهقاسم77211081248

(ع)امام سجاد ششدهکرمی زادهمحمدرضا77312077252

آموزش و پرورشششدهاکبرزادهرویا77461053724

مدرسه امام سجاد-ششدهششدهشجاعیفهیمه12998699 775



مدرسه صدیقه طاهرهششدهصلح جو هارمیزمان77661226832

صدیقه طاهرهششدهقانعبهار77761192001

اموزش و پرورش ششده قره بالغششدهکریمیشهین77861727160

خدیجه کبری/ششده وقره بالغششدهرنجبریسمانه77996361500

ششدهزارعی جلیانیفاطمه78061016509
اداره آموزش و پرورش ششده و قره 

بالغ

آموزش وپرورش شیبکوهشیبکوهمحمدیزهرا78161224130

آموزش و پرورش شیبکوهشیبکوهغفاریفریبا78261820911

آموزش و پرورششیبکوهکریمیانحاجیه بی بی78385351327

شیبکوهامیریسکینه78461245960
مدرسه مهندس علی رعیت - شیبکوه

پیشه

ابتدایی شهید خوشبختشیبکوهنیکخواهیحمیده78511695827

آموزشگاه طیبه السادات زاهدانیشیبکوهصیامی جهرمیمعصومه78660951408

شیبکوهاله بخشیمدینه78761224726
اموزش وپرورش شیبکوه مدرسه شهید 

غمخواری

آموزش وپرورششیبکوهقاسمیراضیه78861053234

شیبکوهعزیزیطاهره78981560305
-اداره آموزش وپرورش شیبکوه 

دبیرستان طیبه السادات

اداره  شیبکوهشیبکوهخسروانی شیریزهرا79096355596



هنرستان شهید دهقانیشیبکوهسجادیاناعظم79161189736

اداره آموزش و پرورش شیبکوهشیبکوهاسماعیلی مزیدیلیال79261248892

شیبکوهاکبر نژادجمیله خاتون79362450952
شیبکوه مدرسه شهید عبدالوهاب 

تهمتن

مدرسه شهید غمخواریشیبکوهعبداللهیفاطمه79485673824

شیبکوهشیبکوهبهزادیآسیه79562550562

آموزش  وپرورش  شیبکوهشیبکوهزارعپور نصیرآبادیشهدخت79660952583

آموزشگاه شهدای میانشهرشیبکوهمدنیصدیقه79785025804

دبیرستان شهید عباسی متوسطه دومشیبکوهممتازیصدیقه79861247844

دبیرستان شهید عباسی متوسطه دومشیبکوهممتازیصدیقه79961247844

شیبکوهجوکارمژگان80060613748
شیبکوه فسا مدرسه مهندس علی 

رعیت پیشه

اموزش و پرورششیبکوهعباس زادهمژده,80162562869

شهید عباسیشیبکوههاشمی زادهلیال80285355846

شهید سیارشیبکوهقاسم زادگانفرزانه80362452297

آموزش و پرورش  شهید سیارشیبکوهقنبریشهناز80462395832



شیبکوهرهنماسیده مریم80561054532
 آموزش و پرورش شیبکوه هنرستان 

شهید دهقانی

شیبکوهمرادی کوچیمحترم80661053571
آموزش پرورش شیبکوه دبیرستان 

شهید عباسی

آموزش وپرورششیبکوهجعفری فارسی8072571458590

حضرت رقیه سشیبکوهبیژن کوچیزینب80812531731

شهید عباسیشیبکوهشریفیمریم80961244006

آموزش و پرورششیبکوهسینایی فردایوب81085489101

دبستان احمدیشیبکوهامانیمحمدرضا81162286304

شبانه روزی حضرت معصومه سعشایرجهانی دوقزلوکوکب81262215393

حضرت معصومه سعشایرنادری منششهره81362218818

مدرسه حکیم جهانگیر خانعشایرعاطفت دوستحسین81462212895

اداره عشایرعشایربوذرجمهرگوهر شاد81562215428

اموزش و پرورشعالمرودشت  هاشمیسیده فاطمه81694001147

دبستان شهید احمدیعالمرودشتزرین دوستاکبر81793967390

شهید شریفیعالمرودشتمحمودیمحمود81861835201

آموزش و پرورش عالمرودشتعالمرودشتشریفیمجتبی81912397989

کازرون (س)دانشگاه زینب کبریعالمرودشتصادقیمعصومه82023991322

مدرسه زنده یاد ملک زادهعالمرودشتمیرزادهنرگس82162291012



عالمرودشتعالمرودشتتقی پورعلی82262600413

عالمرودشتعالمرودشتفضلیمحمد82361805560

عالمرودشتنکوئیانمریم82423983668
اداره آموزش پرورش منطقه 

عالمرودشت مدرسه فدک

عالمرودشتاسالم لوئیباقر82510041514
اداره اموزش وپرورش عالمرودشت 

ابوذر.

اداره عالمرودشتعالمرودشتمقصودیمژگان82662550273

عالمرودشتعالمرودشتخلیلی باصریحمیدرضا82713027278

آموزش و پرورشعالمرودشت رضائیعلی اکبر82811618878

آموزش و پرورشفراشبندپالیزدانیاننسرین82913417992

مدرسه حضرت معصومهفراشبندمحمدیعاتکه83061349560

مدرسه نرجس نوجینفراشبندنوجوانمریم83160029459

بنیاد مهدویت      آ پفراشبندمحمدیمجتبی83262271193

قدسفراشبندخادمی گوریحیدر83361351081

فراشبندنوشادیزهره83462531924
مدرسه نرجس . آموزش و پرورش 

نوجین

شهید مصطفی خمینیفراشبندغالمیعباس83561819331

دبیرستان پیامفراشبندامیریفاطمه83613449836

فراشبندفراشبندموحدیانزهره83794047227

شهید پور آقاییفراشبندعقبی آویزیخدیجه83861349095

دبیرستان توحیدفراشبندجاللیزهرا83923983245

آموزش و پرورشفراشبندجوکارمحمد84061348008



هنرستان کاردانش امام صادق عفراشبندنوروزیمحمدعلی84161309999

آموزش و پرورش فراشبندفراشبنداحمدیدرنا84213418017

آموزش وپرورش فراشبندفراشبندفرازیلیال84311896031

آموزش و پرورش فراشبندفراشبندمنصوری علی 84462106011

اموزش و پرورش فراشبندفراشبندکاظمی پوربتول84561347704

مدرسه نوجینفراشبندجوکارصدیقه84662550451

فراشبندپورمهدیکلثوم84793965932
مدیریت آموزش و پرورش 

فراشبند،آموزشگاه زینبیه

پیام. نرجسفراشبندپناهیاحترام84862550322

اداره آموزش و پرورش فراشبندفراشبندمزار عیمصطفی84994002393

آموزش و پرورشفراشبندغریبیاحمد85012592869

فراشبندحسانیرقیه85162534791
دبیرستان حضرت  _فراشبند

(س)معصومه

نرجسفراشبندکرمیزهرا 85294001788

اموزش و پرورش فراشبندفراشبندنبی شریفیمحمد85362267381

توحیدفراشبندقاسمی نژادمحبوبه85461346854

شهید رستگار مرزفرگ معتمدیصفیه85561055446



نویدفرگ قوهستانیاحسان85661020455

شهید رستگارفرگ فریدونیفاضل85723983049

آموزش و پژوهش فورگفرگعسکرپوررسول85823983604

شهید رستگار مرزفرگ حیرانی پورنرگس85961018414

فرگفرگ اکبری زادهعقیل86023983615

شهید موذنفرگ اکبریاسماعیل86162454212

شقایقفرگ فیروزیمعصومه86211081784

آموزش و پرورش دبستان عالمه امینیفسارحیمی کوشک قاضیافسانه86392730589

دبستان امینفسافرهمندهارمیایران86491575077

بنت الهدیفساامدادیانسعیده86585447090

امام رضافساصفارآمنه86661248388

آموزشگاه شهید رجبی جلیانفسارضایی جلیانیعبداهلل86761185489

(س)دبیرستان صدیقه طاهرهفساتیموریانمریم86861041643

دبستان حجابفساآزادیفریبا86961224807

آموزش و پرورش فسافسامحمد شفیعیلیال87061058152

مدرسه رسالت. فسا فساجعفریفرزانه87161183051

آموزش و پرورش فسافساصمدیشهدخت87285611251

هنرستان شهیدرجاییفساجاویدیعبداهلل87362413381

مرکز یادگیری رشد فسافسارسولیسمیه87496353696

عفاف/فسافساامیدیمعصومه87562353456



مدرسه نگین دانشفساقانعفاطمه8762740516592

فساعسکریعالیه87762395857
آموزش و پرورش فسا مدرسه شهدای 

غواص

آموزش وپرورشفساکریم نژادراضیه87861173672

2مدرسه جمهوری اسالمی فسارضا زادههما87961056335

دبستان شهید فهمیدهفساجعفریفهیمه88061832042

آموزش وپرورشفساتقی  خانیبهجت88191575895

آموزش وپرورشفساحریریرقیه88292756247

فسا مدرسه باغ کودکفسازحمتکش نیازهرا88361834857

آموزش و پرورشفسارنجبرلیال88461220711

/عفاف/فسافسایاراحمدیمعصومه سادات88562290797

(س)حضرت زینب فساتنهاییمنصوره88661057071

نیکانفساافتخاریرویا88761187073

عفاف/فسافسااحراریزهرا88861240042

نیکانفسافیروزیایوب88992755615

آموزش و پرورش فسافسارنجبرعلی89023990199

آموزش وپرورش فسافساهاشم زادهمحمدحسن89192700847

نیکانفسااکبریمحمود رضا89261160060

آموزش وپرورش فسافسااستوارمرضیه89361220655

آموزش و پرورش فسافسااسما عیلیحوا89462343178

محمدحسن مجتهدفساشبانیشهربانو89512078487

آموزش و پرورش فسافساروئین تنشهره89661011309



فارس  فسا  دبستان حجابفساحبیبینرگس89792756448

دبیرستان صدیقه طاهره سفساپرویزینرگس 89861041964

پروین اعتصامیفساانواریمریم89911695898

مدرسه رسالت. فسا فسافیروزیسارا90093966714

پروین اعتصامیفسارنجبرحلیمه90111695961

مهرگان نیکفسااسماعیلی فریدسهیال90260889631

آموزش وپرورش فسا مدرسه غدیرفسابها  بیژنیدنیا90361688744

آموزش و پرورشفیروزآبادزیباییفاطمه90461306432

مدرسه وحدت متوسطه اولفیروزآبادزیباییعاطفه90561306432

فیروزآبادپناهیجمیله90661309847
آموزش وپرورش فیروز آباد دبستان 

1شهید قاسم زاده 

نمونه دولتی افرینشفیروزآبادآزادی چگینینجمه90761308186

مدرسه اندیشه شهرستان فیروزآبادفیروزآبادرستمیلیال90861308732

فیروزآبادشرفی ترکسلویهصفرا90961303980
شهیدعلی -آموزش وپرورش میمند 

امینی



فیروزآبادزمانی نودادیخدیجه91011288592
مدرسه شهید قاسم / آموزش و پرورش 

/زاده شاهد

شهید باهنر آموزش وپرورش فیروزآبادفیروزآبادکاظمیشهرام91162286368

دبیرستان آفرینشفیروزآبادکمالیطاهره91261306785

آموزش و پرورشقیرو کارزینرضاییعالیه91361394621

قیرو کارزینمرادیسعیده91423980681
دبستان .آموزش و پرورش قیروکارزین

بنت الهدی

 مدرسه عمار یاسرقیرو کارزیناسدیجمیله91523990352

اداره آموزش و پرورشقیرو کارزین هاشمی قیریسید مجتبی91662543281

قیرو کارزینابراهیمیمحمدجواد91761638021
        قیروکارزین ، مدرسه شهدای 

کارزین

قیروکارزین، دبیرستان خوارزمیقیرو کارزینطالبیحمیده91860027897

آموزش و پرورشقیرو کارزینمریدزادهیوسف91912324812

قیر و کارزین، دبستان هاجر مبارک آبادقیرو کارزینخانیپریسا92012832374

اداره آموزش و پرورشقیرو کارزینخوشکامهمایون92161392224

اداره آموزش وپرورشقیرو کارزینموسوی قیریمعصومه92286019942

کاردانش شهید مرادی قیرقیرو کارزینسلیمی بنیکریم92361393681



قیرو کارزینجعفریحسنیه92461395461
اداره آموزش و پرورش ، مدرسه 

خوارزمی

دبیرستان خوارزمیقیرو کارزینفرجی نژاد جهرمیفرانک92593991755

آموزش وپرورشقیرو کارزینانصاریمرضیه92661395597

قیرو کارزینتوجیهرضیه92762601912
آموزش وپرورش مدرسه هاجر مبارک 

آباد

آموزش و پرورشقیرو کارزینغالمی قیریاعظم92861396704

هنرستان ابوریحانقیرو کارزینروستااسماعیل92961764435

شهید بهشتیقیرو کارزین هاشمی قیریسید ذبیح اله93061397449

آموزش وپرورش قیروکارزینقیرو کارزینرحمانیانشمسی9312471185185

کازرون دهقانیخدیجه 93261348151
مدرسه ... آموزش و پرورش کازرون

شهید حسینی

کازرون ، دبستان میالد زهراکازرونبارونیخدیجه93361425759

فاطمه زهراکازرونشهیدزادهمژگان93461511012

اموزش و پرورشکازرون رفیعیمهرشاد93561446071

مدرسه شهید دهقانکازروناردشیریحبیب93662105699

(ع)امام علی-قائمیه کازرون عرفانیانغالمحسین93761397706

مدرسه خیام-امورش و پرورشکازرون نجیبیسیده شهین93893995283

شهید حسن زادهکازرونظریفکارعلی اکبر93910121530



کازروندشتیانعصمت94061455236
امام موسی -آموزش و پرورش کازرون 

1صدر

دبستان قدسی کازرونکازرونمعنویانفهیمه 94161454989

بهبهانی.اموزش وپرورش کازرون کازرونعباسپورفرزانه94261547824

آموزش و پرورشکوارسهرابیفرشته94311696681

آموزش و پرورشکوارحالجپروانه94460605375

هنرستان حضرت مریمکوارنباتیزهرا94593980602

فاطمه زهرا سکواربراتیآرزو94662561680

(س)دبیرستان فاطمه زهرا کوارمحمدیفاطمه94762538973

فرشتگان کوارکواردلرباالهه94812650293

اداره  کوارکوارزارعراضیه94996335741

هنرستان کوثرکوارشفیعیطاهره95011895431

ولیعصرکوارعالیی جهرمیزهرا95112992659

فاطمه زهرا وآسیهکوارارجیصغری95260441134

آموزش و پرورش کوارکوارآفتابفاطمه 95360032011

کوار، دبستان شهید سرانجامکواررحیمیاحمد95411671071

آموزش وپرورش  کوارکوارعزیزیزمان95560615036

(ع)کوار آموزشگاه امام رضا کوارفضلیطاهره95660214205

آموزش و پرورشکوارمظفریکبری95711697387



کوارفاطمه  زهراکوارقربانیشکوفه95860439943

کوارمنفردشهناز95911817681
 کوار روستای محمود آباد مدرسه 

شهید بردبار

طسوج (ع )مدرسه امام رضا کوارسورغالیاعظم96062562932

کوارکوارمدللفرحناز96160329290

شهید باقری اکبرآبادکوارفالح زادهمحمد حسن96260114578

اداره آموزش و پرورش کوارکوارجمالیلیال96311868205

شهید نعمتی/کوارکواررحیمیزهرا96413000071

هنرستان کوثرکوارمبیّنمعصومه93991235 965

آموزش وپرورش  کوارکوارکریمیلیال96660328940

ساجدهکواربراهیمیمعصومه96723982974

مدرسه حضرت مریمکوارقنواتیمهین96867224602

 مدرسه شهیدسرانجامکوارزارع احتشامیمریم96994047233

امام حسین روستای مظفریکوارسلمان پورلیال97012530867

  شهیدجوکاروامام خمینیکوهچنار محمدیسیما97162215386

سایرکوهچنار اسدیانمیترا9725479737570

عزیزاله حسنیکوهچنار نوذرینسرین97393975507

  شهید سرتیپ میرزاییکوهچنار فرجادخدیجه97423982500



آموزش و پرورش کوهچنارکوهچنار جعفریاسالم97561587882

 مدرسه شهید عزیزاله  حسنیکوهچنار دهقانطیبه97623982461

آموزش وپرورش کوه چنارکوهچنارطیبی زادهامید97762217083

آموزش و پرورش کوهچنارکوهچنار پیکارالهام97812997961

(ره)دبیرستان امام خمینی کوهچنار محمدیفریده97961583860

کوهچنار هاشمیسارا98012972896
مرکز . اداره آموزش و پرورش کوهچنار

اندیشه

کوهچنار جعفریزهرا98161547631
مدرسه -آموزش و پرورش کوهچنار

شهید حمد اله کریمی

آموزش و پرورشکوهچنارسیاه مردناهید98261587057

اداره کوهچنرکوهچنارجعفریاسالم98361587882

کوهمره نودانکوهمرهموسوی مقدمسیده زهرا98411872384

نودانکوهمرهکریمیفرح98593995654

زینب کبریکوهمرهجاللیپروین98612818277

مدرسه شهید محمد اژدریکوهمرهپورقیومیفرخنده98713450071

مکتب الزهراکوهمرهمحسنیهاجر98812980306

(س)زینب کبریکوهمرهفردوسیمحدثه98912979190



اداره کوهمره نودانکوهمرهپورقیومیمریم99012997947

اداره کوهمره نودانکوهمرهنادریمحمد99161548231

دبیرستان زینب کبری سالم اهلل علیهاکوهمرهزارعیهاجر99223983458

مدرسه رهنوردگراشمقدسیبدریه99391560138

آموزشگاه بعثت فداغگراشطاهریحمید99485086498

گراشیوسفیمیالد99513051653
اداره آموزش و پرورش گراش، مدرسه 

عظیمی

گراشحاجیانحکیمه99661728028
اموزش و پرورش گراش،دبیرستان ام 

البنین

مدرسه پاکزاد گراشگراشفروزانطاهره99762652024

اداره آموزش و پرورش گراشگراشمحمدزاده گراشیسکینه99861728444

مدرسه قمریگراشاردشیریفاطمه99923982792

کریمیانگراشسلیمیآمنه100093995285

آموزش و پرورشگراشمنصوریمرضیه100161770508

کریمیان- آموزش و پرورش گراشپزشککبری100223982802

اداره گراش، مدرسه صنعت فداغگراشلطفیسپیده100323982939

آموزش و پرورشگراشعصمت کوهجردیزهرا100423983525



مدرسه ی فاطمه الزهرا اردگراشفرجادکلثوم100523982946

دبستان ام البنینگراشکارگرزینب100612067457

هنرستان خیرالنساء زاهدیگراشصالح فرخدیجه100723982798

مدرسه فرزانه روستای لب اشکنگراشگودرزیثریا100823982868

(س)حضرت زینب گراشجوشنشهناز100991560360

آموزشگاه قمریگراشده بزرگیمرضیه101011437781

آموزش و پرورشگراش درویشیعلی اکبر101161729245

(ع)امام حسن عسکری گراشخواجه گراشیعاطفه101261728765

دبستان پیام نور/ آموزش و پرورشگراشزیرراهیصدیقه101323982962

امام حسن عسکری عگراشاوسط جهرمیراضیه101461820067

 مدرسه فاطمه الزهرا سالم اهلل علیهاگراشدالورانصدیقه101562553198

عالیانگراشکاظمیانسپهر101661725181

دبستان ام البنین فداغگراشجنگجوسکینه10172512012840

101861727763vگراشداوری فردسکینه
آموزش و پرورش گراش، هنرستان 

امیرکبیر

مدرسه بعثتگراششمسیدانیال101993975303

شهید قاسمی فداغگراشصادقیفیروز102094046947

گراشگراشزارع پور نصیرآبادیراضیه102109904460136



گراشگراشجعفریمریم102223982813

گراشسلیمیمحمد102361726151
دبستان پیام .  آموزش و پرورش گراش

نور

مدرسه بانو حقانیگراشبیوارهمعصومه102461728162

گراشعلیخانیابراهیم102523982915
اداره گرا مدرسه فرزانه روستای لب 

اشکن

مدرسه ام البنین فداغگراشجوکارزهرا102623982806

نرجس خاتون سگراشانصاریلیال102761765966

گراشعابدیزینب102823983521
اداره آموزش و پرورش مدرسه شهید 

مطهری

اداره گراش مدرسه فرجیگراشغفاریپروانه102923982964

مهر سلیمیگراشمهیایییوسف 103061725223

مدرسه وارث انصاریگراششاهسوندیمهدی103194046946

گراشگراشطاهری طاهر کیخاپریسا103223982939

امیرکبیرگراشاژدریمرضیه103361728701

(ع) دبیرستان نمونه دولتی امام رضاگراشعباس پوررؤیا 103462537139

احمدیگراشزندی لکحلیمه103523982795

بانو عظیمی بشیرابادگراشکوهپیمااصغر103623982966

مدرسه تربیت خلیلیگراشکاظم زادهزهرا103723983532

تربیت خلیلیگراشفرهمندغربیوجیهه103893995382

گراشگراشهاشمیافسانه103923983094



گراشگراش صیادی پورحبیب اله104061825813

مدرسه ام البنینگراشمدرسیصفیه104161725031

شهید دکتر باهنر اردگراشکمالیسکینه104261770498

هنرستان ابوذرغفاری- الرستان گراشولی زادهشهرام104361727925

امیرکبیرگراشنورانیحکیمه104461727523

تربیتگراشدشبانفرشته104512530994

دبستان فرزانه لب اشکنگراشطاهریرضا104693952221

آموزش و پرورشگراشدرویشیحبیبه104761727308

مدرسه لب اشکن اداره گراشگراشیزدان پرستصغری104823982866

مدرسه حر ریاحی-گله دارگله  دارحسینیسید احمد104996330664

گله  دارجوریزمریم105023983502
آموزش وپرورش مدرسه پروین 

اعتصامی

آموزش و پرورش گله دارگله  دارپرازدهعذری105162394196

دبستان دکتر احمدیگله  دارابراهیمیطاهره105262552453

مدرسه الزهرا سالم اهلل علیهاگله  دارمحمودیمعصومه105312078208

مدرسه دخترانه اسماعیل نژاد خورالرستانبیگیفاطمه105460950221



الرستانشیخیالهه105511695746
هنرستان / اموزش وپرورش الرستان

فهیمی هرمود

آموزش و پرورش الرستانالرستانسجادیمحمد105685349808

آموزش و پرورشالرستانکامران فردروح اهلل105723980623

اداره آموزش و پرورش الرستانالرستانشمسی زادهفرحناز105884111915

دبستان فاطمیه لطیفیالرستانمعقولیمعصومه105961644798

الرستانمختاریمحبوبه106061641464
 \اداره آموزش و پرورش مارستان 

دبیرستان شادروان جدی

آموزش وپرورش الرستانالرستانمبارکپروانه 106161640039

آموزش و پرورش الرستانالرستاننظریعباس106261645479

مدرسه شهید طالعیالرستانعفیفیزینب106361641344

دبیرستان امیرکبیرالرستانشمسیمهران106461636643

(ع)نمونه امام موسی کاظم الرستانخردنیافاطمه106527140211

آموزش و پرورشالرستانادبیعبدالمجید106610128341

نمونه امام موسی کاظم عالرستانمحمدیانرامش106761635793



الرستانیوسفیخدیجه106894019039
مدرسه /آموزش وپرورش الرستان

شادروان سجادی روستای علی آباد

آموزش و پرورشالرستانحدیدیفرشته106912993996

الرستانفرامرزی فرسهیال 107061645630
معاونت اداره کل و مدیریت آموزش و 

پرورش الرستان

الرستانسکوتیمژگان107191565401
آموزش و پرورش الر ستان  کامیابی 

خور

الرستانخوش لقافاطمه107293966794
آموزش و پرورش مدرسه شهدای 

فرهنگی

مدرسه شهید فراستالرستانجعفریافشین107310596701

مشفق و قطبا خورالرستاندبستانهاجر107461644341

الرستانهاشمی پورگیتا107585057162
دبیرستان /آموزش و پرورش الرستان

کوثر

مدرسه فاطمیه لطیفیالرستانجالل پورمریم107691565088

دبیرستان خدیجه کبری س براکالرستانعلی شیرسمانه 107762532098

الرستانیادگارفردفیروزه107811285117
آموزش و پرورش  الرستان کامیابی 

خور

الرستانالرستانحیدریارسالن107961645567

آموزش وپرورش التانالرستانحق خواهفهیمه108085351380



الرستانزارعیان جهرمیجمیله108161683833
دبیرستان / اداره آموزش و پرورش

عدالت

آموزش و پرورش الرستانالرستانرنجبریساره108212465405

مدرسه استثنایی گلهاالرستانزمانی الریعفیفه108361642811

(ع)مدرسه امام علیالرستانعباسیحکیمه108462653435

مدرسه ابوریحان.الرستانالرستانبالغیمیالد108513049501

دبیرستان نبوت لطیفیالرستانفقریانفاطمه108661642748

مدرسه شهداالرستانمصلی نژادفرشته108723982413

دهقانی دهکویهالرستانادرحوریه108894044867

الرستاننیرومندصغری108961646470
آموزش و پرورش  الرستان کامیابی 

خور

مدرسه فضیلتالرستانیوسفیسکینه109023982394

الرستاناعالئیحمید109196317396
دبستان / آموزش و پرورش الرستان

شهید طالعی براک

الرستانایزدیمژگان109261648160
آموزش و پرورش  الرستان کامیابی 

خور

الرستانظفریلیال109361641263
آمورش وپرورش الرستان مدرسه 

عدالت

اداره آموزش و پرورش الرالرستانحاجی رجبیابوالفضل109423981850

دبستان مکتب الزهراالرستانشامحمدیمهناز109561621528



دبستان هرمود صحرای باغ- الرالرستانرنجبر سروستانیفاطمه109694019050

دبیرستان متوسطه دوم پیام زینبالرستانشاه محمدینرگس109762289268

الرستانزاهدیمحبوبه109891565296
آموزش و پرورش  الرستان کامیابی 

خور

الرستانراحتشهرام109923980701
هنرستان - آموزش و پرورش الرستان

ابوذر غفاری

هنرستان شهید فروتن/ الرالرستانجعفریفرخ110010586751

.باهنر شیراز. کوثر درز. الرستانالرستانخوانساالرصدیقه110112650825

اموزش و پرورش الرستانالرستانزرگریمهناز110212980810

دبستان زینبیهالرستاناسدیزینب110323982423

دبستان هرمود صحرای باغ- الرالرستانزنگنه کازرونی نژادمرضیه110423983159

الرالرستانمعتمدینبی اله110523982412

آموزش وپرورش الرستانالرستانتشکررخشنده110661640952

سمیه لطیفیالرستانسجادیسیده الهام 110710992711

دهقانی دهکویهالرستانمرادیمریم110811891635

آموزش و پرورشالرستانمیرزادهالهام110961641538



نمونه دولتی نرجس خاتونالرستانتقوی فردایران 111061640961

دبستان فاطمیه لطیفیالرستانخداپرستیلیال111191565176

الرستانمادیلیال111261646343
پژوهش سرای .اداره آموزش و پرورش

دانش

مدرسه امامت درزالرستانکدیورسمیه111312992602

الرستانندیمینجمی111485348669
صدیقه  _آموزش و پرورش الرستان 

طاهره دهکویه

مدرسه نمونه دولتی نرجس خاتونالرستانمجیدیمریم111561643179

آموزش و پرورش الرستانالرستاننصیریسارا 111623982077

اموزش و پرورشالرستانمهرافروزسمیرا111796317018

الرالرستاناشرفیمحمدرضا111812749900

الرستانالرستانشنبه اییفاطمه111923983011

الرستانکارگرراضیه 112061644981
آموزش و پرورش الرستان، مدرسه 

حدادنژاد

الرستانسمیعی الریفرح ناز 112161623754
دبیرستان نمونه دولتی امام موسی 

کاظم

آموزش وپرورشالرستانقطبیجمیله112261639800



اموزش و پرورشالرستانباسرهفاطمه112361644364

الرستان مدرسه کوثرالرستاناژدریمسعود112494017862

الرستانراستیطوبی112591550300
آموزش و پرورش  الرستان کامیابی 

خور

بنارویه- الرستان الرستانحسینخانیروح اله 112623982270

ابن سیناالرستاندلفروزسعیده112761767487

الرستانالرستانجالل پورسارا112812826978

الرستانطاهریاسماء 112961645648
دبستان فضیلت /آموزش و پرورش الر

کورده

الرستانتازهمعصومه113091565433
آموزش و پرورش الر ستان  کامیابی 

خور

دبیرستان وحدتالرستانوطن خواهسیما113161641866

دبیرستان سید عبدالمجید جدّیالرستانفتحیلیال113261686821

مدرسه حاج عبداهلل عباس خوریالرستانصبورزادهشبنم113362538853

درز- مدرسه امامتالرستانحمیدیروح انگیز 113412980225

الرستانضیاییاحترام113561635994
آموزش و پرورش  الرستان فاطمیه 

لطیفی

اداره آموزش و پرورش الرستانالرستانرخ گیرهحمیده113660027007

وحدتالرستانشیخ االسالمیبهجت سادات 113761834889



دبستان اسیه/اموزش وپرورشالرستاناجراییمعصومه113813418835

هاشمی زاده/آموزش وپرورشالرستانخلیلی زادهاحترام113961641697

آموزش پرورشالرستانصالحیآزیتا114061819726

شهدای فرهنگیالرستاناوحدیعارفه114194044858

 راست خدیوالرستاننظافتفضیلت114261646223

مدرسه کوثرالرستاننوری کوچیحمیده114323980503

الرستانموسویسید علیرضا11441613431025
دبستان /آموزش و پرورش الرستان

کشاورزان بنارویه

الرستانحیدریخدیجه114562550386
آموزش وپرورش مدرسه دخترانه ایرج 

فهیمی

دبیرستان شادروان جدیالرستانشریفی الریفرنگیس114661641231

مدنیالرستانمنفردجواد114761817930

دبستان آزادگانالرستاندلیریطاهره114861647539

الرستانقانعاسالم114910983296
اداره آموزش و پرورش، مدرسه 

شادروان انصاری

مدرسه انصاریالرستانتدینیمریم115062285648

آموزش وپرورش دبستان مکتب زهراسالرستانپیرغیبیصفیه .11512511270838

هنرستان مشفقالرستانقطبیمریم 115261642963

فرزانگان الرستانالرستانحقیقیزهرارفعت115361634142



سمیه لطیفیالرستانشجاعیمعصومه115461641217

/اداره کل و مدیریت الرستان الرستانحق شناسآمنه115585354467

آموزش وپرورشالرستانعالیسلیمان115661764788

آموزش و پرورشالرستانشریفیفاطمه115712980257

مدرسه خواجه نصیرالرستانشاکریعبدالحمید115811695496

دبیرستان انصاریالرستانزراعتیمهناز115961622417

مدرسه استثنایی کوثرالرستاننیالییپریسا116023980535

آموزش و پرورش الرستانالرستانکیانمهسا116112832649

الرالرستانگودرزی زادمعصومه116223982383

دبستان هاشمی زاده/آموزش وپرورشالرستانشاکریطاهره11636168201

آموزش و پرورش الرستانالرستاناخوترقیه116461622287

دبستان هاشمی زادهالرستانسرادارحمیده116594047807

الرستانحاجی حسینیشهین116610688319
آموزش و پرورش الر ستان  کامیابی 

خور

اداره آموزش و پرورش الرستانالرستانمرشدیرویا116785349195

الرستانسمیعی الریفاطمه116861800709
آموزش وپرورش الر دبیرستان دخترانه 

شهدای دانش آموز



آموزش و پرورشالرستاناعتقادیمهسا116912066920

الرستانبهزادیحیدر117061621431
دبیرستان . اداره آموزش و پرورش

شهید نصیری

الرستانعسکریمریم117162537153
اداره آموزش و پرورش الر ، مدرسه 

خدیجه کبری براک

مدرسه عدالتالرستانفرهادیلیال 117285348251

الرستانپناهیفاطمه117323982416
اموزش وپرورش الرستان مدرسه 

امامت درز

الرستاندست گرد غالمرضا117461643700
اداره آموزش و پرورش الرستان 

مدرسه شادروان زارعی دهکویه.

دبیرستان شادروان جدیالرستانحامدی پور الریکبری11752511219816

الرستانالرستانخدا بخش پورغالمرضا117661644903

متوسطه اول شادروان انصاریالرستانعجمیمریم117727088714

دبستان انصاریانالرستانراغب الریسهیال117861646304

دبستان کشاورزانالرستانامیریحمید رضا117913030627

الرستانیحیی پورفرزانه118061641633
اداره آموزش وپرورش 

(س)هنرستان حضرت سکینه/الرستان

اداره آموزش پرورش الرستانالرستانخائفیسعیده118161641048



آموزش و پرورش الرستانالرستانارجمندی الریعاطفه118262538606

الرستانهاشمیصفورا118362327937
دبیرستان / آموزش و پرورش الرستان 

معظم فرج پور بریز

دبیرستان فضیلتالرستانمختاریزینب118494018877

مدرسه عدالتالرستانحقیقت الریفاطمه118512622451

دبستان مجتهدیالرستانرستمی نژادعلی محمد 118661683720

آموزش و پرورشالرستانلطفیمعصومه118723982380

هنرستان فاطمه الزهراالرستاننوروزیرضوان118861636308

دبستان هاشمی زادهالرستانمعتقدیزهره118961644195

مدرسه ابتدایی زینبیهالرستانالبرزفاطمه119061640832

دبیرستان عدالت/الرستانالرستاناقبالزهرا119161646939

دبستان هاشمی زادهالرستانمهراورانزهره119261621574

الرستاندل آویزراضیه119311694215
معاونت اداره کل و مدیریت آموزش و 

پرورش الرستان

دبستان فاطمیه لطیفیالرستانمبشریسمیه 119462552358

(الرستان)دبیرستان شهید قنادی الرستانجنگجوکوروش119561644491



الرستانرحیمیوحیده119613084591
فارس الرستان بنارویه دبیرستان 

حضرت معصومه س بنارویه

الرستانمروجحسینعلی119793981030
معلم مدرسه مدنی _آموزش و پرورش

دهکویه

مدرسه ابتدایی شهید برزگرالمردشبانیفاطمه119861834092

آموزشگاه شهید تواناالمردخرم دلمرضیه119961832733

آموزش وپرورش المردالمردعلی پورعبدالرضا120061802011

آموزش پرورش، مدرسه شهید خسرویالمرداسعدیمریم120194046981

نرجس خاتدنالمردعلیپورزینب120293968918

 شهرستان المرد، دبستان شهید برزگرالمردابراهیمیآسیه120362552238

آموزش وپرورشالمردحاجی پورزهرا120462397089

المرد مدرسه آزادگانالمردحقیقتعباس120510136303

دبیرستان رقیه بدیعیالمردمنصوریصالحه120662538541

ام البنینالمردکاکلیزهرا120761834215

.دبیرستان امام صادق.المردالمردرحیمیمحمد120861827528

المردزارعیزهرا120962538243
. اداره اموزش و پرورش المرد

دبیرستان رقیه بدیعی



ام ابیهاالمردحسینیکبری121061834231

حبیب ابن مظاهرالمردحسینیعباس121161810141

امردالمردمستان نوازعلیرضا121262396023

اموزش و پرورشالمردرضاییزهرا121393991601

شهیدمحمود خسرویالمردشهیدیفاطمه121461832772

المردالمردمنصوریحمزه121561830987

المرد مدرسه شهید خسرویالمردایزدیصفیه12165159316965

دبیرستان زینبیهالمردمحمد زادهناهید121761833460

المردصادقی فردوحیده121812065453
اداره آموزش وپرورش المرد دبستان ام 

لیال

غیرانتفاعی نیکانالمردبشولسمیه121962552196

رقیه بدیعیالمردمحمدینرگس122061831650

ام لیالالمردنیکوسیرتفاطمه122111635057

آموزش و پرورش المردالمردآگاههاجر 122211288241

المردرستگاراسیه122327087511
دبیرستان رقیه _اموزش وپرورش

بدیعی المرد

-المردالمردامیریزیبا122493968917

المرد مرادپورام السمه122593963982
دبستان دخترانه خدیجه کبری س 

المرد

المردخشنوحمیده 122694018872
آموزش و پرورش المرد، مدرسه 

خدیجه کبری



مرودشت مسعودیفریبا122762429101
مدرسه امام صادق ع مجد آباد 

مرودشت

اداره آموزش پرورش مرودشتمرودشت روستائیفتح اهلل122861869407

آموزش و پرورشمرودشتحسن لینسرین122993995735

آموزش پرورشمرودشت امیریجیران123093967600

ام ابیها سلطان والیتمرودشت بهروزیفاطمه123161910650

دارالقران امام خمینیمرودشت باقریشکوفه123262412005

مرودشت خلیفهمحمد123310657815
دبستان مال محمد اسماعیل -مرودشت 

مردانی

مدرسه ام ابیها سلطان والیتمرودشتکریمیزهرا62429149 1234

ادبستان حاج نادر گودرزیمرودشت سجادیانزهرا123593964762

مرودشت فرزانگانمرودشتفروتن دشتکیفاطمه123662420505

دارالقران امام خمینیمرودشت مختاریفاطمه123762420512

آموزشگاه حاج عبداهلل قانعیمرودشت کشاورزفهلیانیلیال123860486611

اموزش و پرورشمرودشت خادمینعمت اله123962419671

اموزش وپرورشمرودشتمقبلی زادهلیال11861347 1240

مدرسه عزیز شعبانیمرودشتدشمن زیاریحکیمه124162420401

عدالتمرودشتزارعیمحمد124291582381



دبیرستان فرزانگان مرودشتمرودشت یاریشهناز124362427041

مدرسه شاهدمرودشتسعیدی عملهمریم124462430445

اداره آموزش و پرورش مرودشتمرودشتترابی اردکانیفرح ناز124562410756

دارالقران امام خمینیمرودشتمعتضدیانزهرا124662430773

مرودشتمرودشت کرمیسودابه124762352824

دبستان دخترانه ابوذرمرودشت حبیبیفاطمه124811893533

مرودشت نعمتیشهال124962552012
مدرسه ابتدایی شهید ظهرابی روشن 

مرودشت

اموزش و پرورشمرودشت جعفریمهناز125010668002

مرودشتجهانیپری125162352870
دبستان دخترانه شهید حسین فهمیده 

دوره اول

مرغاب (ره)حضرت روح اله مشهد مرغاب نگهداریمصطفی125212741279

شهید رجاییمشهد مرغاب حسینیرویا125311892242

آموزش و پرورشمشهد مرغاب خسروانیاننجمه125411618074

آموزش و پرورشمشهد مرغاب خسروانیانمهدی125594013244

آموزش و پرورشمشهد مرغاب آشفتهعلیرضا125613062570

آموزش وپرورش نورآباد ممسنیممسنیکاظمی آرازهرا125762104947

شهیدکرمانی مقدمممسنیفرامرزیزهرا125861350017



مجتمع زاگرس پراشکفت ممسنیممسنی حسنینعمت اله125962547819

ممسنیاحمدیگلزار126062048423
اداره آموزش پرورش نور آباد ممسنی 

مدرسه تربیت

مجتمع اموزشی وپرورشی زاگرسممسنیکوه پیمافضیل126162045410

شهید کریمیممسنیمحمدیسید اصغر 126261689947

اموزش وپرورش ممسنیممسنیلیاقتمندفرخنده126360515031

اداره اموزش و پرورش ممسنیممسنیکوه پیماافضل126412141001

آموزش و پرورش ممسنیممسنیعباسیشهین126581560182

آموزش و پرورشممسنیقجری شلمزاریحدیث126696375900

مدرسه شریعتی فرممسنیحسنیسجاد126761127951

ممسنیممسنیپرهمتجعفر126862048166

  دبستان هدایتمهرعلیپورشهال126962551155

مدرسه شهید علیپورمهرانصاری اصلمهوش127093995301

اداره آموزش و پرورش مهرمهرخوبانیصغری127162633993

مدرسه شهید ابولیمهرحمزویاسحاق127212831261

آموزش و پرورشمهرنوروزیزهرا127362653227

سکینه بنت الحسین عمهربی نیازفاطمه127462651505

 دبستان نرجس خاتونمیمندفالح میمندیفاطمه127562631982



2شهید قاطعی. میمندمیمندعوض پورمعصومه127693982776

مدرسه فاطمیهمیمندامیرزادگانیفاطمه127762510126

مدرسه شهید اسکندر ناصریمیمندشریفیمجتبی127812812091

میمند مدرسه فاطمیهمیمندنگهبانشهدخت127962390248

مدرسه فاطمیه_میمندمیمندفرهادیانفاطمه128023983719

آموزش وپرورشمیمندزالی پورمحسن128161304414

مدرسه سمیهمیمنداستوار میمندیمعصومه128262650101

میمندمیمندبلورچیفرانک128312065301

آموزش وپرورشمیمندشریفیداراب12846725271

ابتدایی نرجس خاتونمیمندهاشمیآریا128562511248

اموزش وپرورشمیمندشریفیداراب128661725271

مدرسه گلستانمیمندشریفیمحدثه128793975565

آموزش و پرورشمیمندنصیریمحمود128860023641

2شهید قاطعی میمندخیریسمیه128994045187

آموزش و پرورشمیمندواحدیافسانه129061304439

نشاطمیمندجبالینجمه129111818443

آموزش و پرورش میمندمیمندحمیدیقدرت129261297204

میمندهاشمی فردمحمد129323983709
هنرستان فنی سپهری و کاردانش 

امیرکبیر میمند

اداره آموزش و پرورش میمندمیمندسعیدی اصلمراد129486011786

میمندمیمندموزیریشهناز129511678026



میمندزحمتکشسیمین129661817190
آموزش وپرورش هنرستان صدیقه 

(س)طاهره

میمندساسانیبهمن129761889657
مدرسه شهید بهرام ساسانی آموزش 

پرورش میمند

آموزشگاه استثنائی گلستانمیمندشهامتیمریم129862511696

سعدیمیمندشریفیاسماعیل129962286223

آموزش وپرورشمیمندرحیمی میمندیاصغر130061766774

مدرسه فاطمیهمیمندحسینی نژادمهوش130162533815

میمندغضنفریملیحه130293989330
اداره آموزش و پرورش میمند مدرسه 

1والفجر

.آزاد فسا.سادات رفیعی.1ناحیه شیراز1ناحیه سید یوسفینادیا130360437724

 شیراز1ناحیه شریعتپروین130460063929
اداره آموزش و پرورش ناحیه یک 

دبیرستان الزهرا

 شیراز1ناحیه جهان اندیشزهرا130561089315
دبیرستان شاهد /آموزش وپرورش

دالکی

دانشوران شیراز1ناحیه حسینیآمنه 130660951239



 شیراز1ناحیه عطاروحیده130760567157
آموزش وپرورش شیراز ناحیه یک 

مدرسه شهید محمد علی نوروزانی

شهیدان محمدی شیراز1ناحیه ترابیفریبا130860332093

2دبیرستان مالصدرا  شیراز1ناحیه جعفری زادهحمید130961768150

2ناحیه یک  مدرسه افسری  شیراز1ناحیه چوبینهمریمش131081071028

7معارف  شیراز1ناحیه راسخفاطمه131160531414

 شیراز1ناحیه شرفلیال131261128921
اموزش و پرورش ناحیه یک مدرسه 

شاهد دالکی

شهید حمید کریمی شیراز1ناحیه افروزطاهره131361017451

افسری دو شیراز1ناحیه مهرخودرنا131460144418

دبستان شهید حمید کریمی شیراز1ناحیه بردبارسهیل131560119577

هنرستان مهر شیراز1ناحیه نصیری اصلرویا131661182042

7دبستان معارف  شیراز1ناحیه باقریزهرا131761950166

دبستان پسرانه مهرآیین شیراز1ناحیه شهبازی نیالیال13182299059032

 شیراز1ناحیه آزادیپریسا131961394845
مجمتع شبانه روزی فاطمه 

(سیاخ)الزهرا

 شیراز1ناحیه استخرافسانه13200913291289
آموزش و پرورش ،شهید حمید 

 شیراز1کریمی،ناحیه 

فاطمیه شیراز1ناحیه حسن پورسکینه132166097368



مهرآیین پسرانه شیراز1ناحیه پاکیاریسارا13222297886365

7دبستان معارف  شیراز1ناحیه جهان بکاممرضیه132360032371

 شیراز1ناحیه عاشوریپیمان132460949893
اداره آموزش و پرورش ناحیه 

آموزشگاه سرمدی/یک

شهید حمید کریمی شیراز1ناحیه محمودآبادیفاطمه 132560116532

7 معارف 1آموزش وپرورش ناحیه شیراز1ناحیه حاتمینرگس132661132033

 شیراز1ناحیه محصوری جهرمیزهرا132762287948
اداره اموزش وپرورش ناحیه یک 

دبستان شهید حمید کریمی

 شیراز1ناحیه پناهی کازرونیمهسا132896363925
اداره آموزش و پرورش ناحیه 

دبستان شریف اشراف.یک

2شهیدطمراس رحیمی  شیراز1ناحیه موسویزهره132962532933

دبستان غیردولتی شهر راز شیراز1ناحیه عاصیانزهره133061122848

 شیراز1ناحیه تقی زاده فردرباب133162310906
هنرستان محمد /آموزش و پرورش

حسن هاشمی

آموزش وپرورش شیراز1ناحیه فداییشمایل133261309389

1 شیراز، شهید شریف اشراف1ناحیه  شیراز1ناحیه بشریماندانا133361824995



سادات رفیعی2فرزانگان شیراز1ناحیه راجعلیال133460807145

 شیراز1ناحیه علی قنبریفاطمه133560144665
اموزش وپرورش ناحیه یک مدرسه 

والیت فقیه

7ناحیه یک شیراز دبستان معارف  شیراز1ناحیه  حسینیسیده زهرا133660952417

 سادات رفیعی2فرزانگان  شیراز1ناحیه حجازیزهرا133762044971

 شیراز1اداره ناحیه  شیراز1ناحیه اعالئیمحبوبه133860530765

 شیراز1ناحیه خلیلیانحمیرا133960614997
دبستان /1آموزش و پرورش ناحیه 

2سادات 

 سادات رفیعی2فرزانگان  شیراز1ناحیه تقی پورمهرخ134060818739

7دبستان معارف  شیراز1ناحیه صادقیسیمین134160106705

خرم بید امام حسن شیراز1ناحیه مسعودیفرهاد134210131401

آموزش وپرورش شیراز1ناحیه آقاجانیانزهرا134361586023

هنرستان نمونه دولتی مهر شیراز1ناحیه نیکو نژادراضیه134460440848

1گوهر محمودی  شیراز2ناحیه میر حسن پورخدیجه134591465196

 شیراز2ناحیه معمارضیاءفاطمه134612078423
امین فاطمة الزهرا سالم اهلل علیها 

متوسطه دوم

حاج مجیدیقطین شیراز2ناحیه ماهرجهرمیرامین134762415829

دبیرستان حضرت رقیه شیراز2ناحیه برزو قصرالدشتیلیال134886009738

 شیراز2ناحیه جوانمردیسوسن134960613106
، دبیرستان امین فاطمه زهرا 2ناحیه 

متوسطه دوم

/علوی / 2ناحیه  شیراز2ناحیه صبوریمهرنوش13502300611686



دبیرستان حضرت رقیه س شیراز2ناحیه رضوی سروستانیسعیده سادات135160613804

دبیرستان شهید نعمت الهی شیراز2ناحیه بردبارالهه135292765821

دبستان دخترانه علوی شیراز شیراز2ناحیه حسینیسیده فاطمه13532392228655

2اموزش و پرورش فارس ناحیه  شیراز2ناحیه عابدیالهام 135496364771

 شیراز2آموزش و پرورش ن  شیراز2ناحیه مکیمهنوش135561894132

 دبستان بقیه اهلل2ناحیه  شیراز2ناحیه دهقانپریسا135661455638

 شیراز2ناحیه تقویسیده پروین135761586714
 _اداره آموزش پرورش ناحیه دو 

دبستان شهید محمد پرند

دبستان شهدای گمنام شیراز2ناحیه شریفی نیاعلی135861121211

اموزش پرورش ناحیه دو شیراز شیراز2ناحیه عابدینیفریده135960757544

 شیراز2ناحیه عزیزیسعید136012077751
 2اداره آموزش و پرورش ناحیه 

1دبیرستان توحید 

2ناحیه  شیراز2ناحیه فتوتحبیبه136161991854

دبیرستان شهیدان پژمان شیراز2ناحیه ناهید136260026141



 دختران1مدرسه شهید حسن دهقان شیراز2ناحیه کاردانلیال136360094454

طالقانی دو شیراز2ناحیه پاکدلفاطمه136411083361

توحید شیراز2ناحیه تاجمحمد جواد136560815211

دبیرستان بزرگی شیراز2ناحیه خسروزادهزهرا136661091532

هنرستان معدل شیراز2ناحیه سرانجاممرضیه136760115072

مجتمع فرهنگی علوی شیراز شیراز2ناحیه حضرتی فردزهرا سادات136809170841497

(س)دبیرستان حضرت زینب شیراز2ناحیه امیریکیهانه 136933283923

شهید وطن پور شیراز2ناحیه استاد محمدابریبهار137061586561

شهید پرند شیراز2ناحیه تقویسیده پروین 137161586714

دبیرستان بزرگی شیراز2ناحیه تصوریفرحناز137261130960

گلشن شیراز2ناحیه ایزدیزهرا137386020477

اموزش وپرورش ناحیه دو شیراز شیراز2ناحیه دهقانیطاهره137460616461

علوم پزشکی دوره دوم شیراز2ناحیه سیداحمدیفرید137560811101

 شیراز2ناحیه زارعزهرا137661894693
 دبستان 2اموزش وپرورش نا حیه 

موالنا یک

بزرگی شیراز2ناحیه شمسی زیدآبادیرقیه137760949244

علوی/آموزش و پرورش شیراز2ناحیه لطیفیفاطمه13782300057867

ابتدایی آیت اهلل طالقانی شیراز2ناحیه زردشتمعصومه137962322351



دبیرستان دخترانه دکتر معطری شیراز2ناحیه رضائیصدیقه138061892636

 صحت2ناحیه - شیراز شیراز2ناحیه سلطان محمدیفریبا138162310335

شهیدوطن پور شیراز2ناحیه باقریزهرا138221511960

دبستان دخترانه علوی شیراز شیراز2ناحیه کریمیسیمین13832391793235

ناحیه دو،مدرسه امین فاطمه الزهرا شیراز2ناحیه گلستانفاطمه138420345882

علوم پزشکی دوره دوم شیراز2ناحیه حافظیروح اهلل138560661071

هنرستان کاردانش فدک شیراز2ناحیه صفایی پور138660209092

دبستان طاها شیراز2ناحیه سرانجامنجمه138791430293

2آموزش وپرورش فارس ناحیه  شیراز2ناحیه کوهپیماپروین138860028591

آموزش و پرورش ناحیه دو شیراز شیراز2ناحیه محمدیخدیجه138962470232

1 دبستان امیر کبیر 2ناحیه  شیراز2ناحیه بیاتی فردنرجس139096362041

 شیراز2ناحیه دیدارزهرا139161451334
شهیدفرج اله . آموزش و پرورش

محمدی

علوم پزشکی دوره دوم شیراز2ناحیه ستوده پورمهدی139261769226

 مدرسه والیت فقیه2ناحیه  شیراز2ناحیه تهمتنسوسن139360309322

مجتمع علویان فارس شیراز2ناحیه دهبزرگیآمنه139423020746



دبستان دخترانه علوی شیراز2ناحیه کمالیان برازجانیمریم13953521209970

شیراز2آموزش و پرورش فارس ناحیه  شیراز2ناحیه پورنوریلیال139610041715

دبستان گلشن شیراز2ناحیه اردبیلیمهرناز139762344719

مدرسه شیراز2ناحیه پورزارعیآسیه139811896851

آموزشگاه استثنایی گلشن پسران شیراز2ناحیه آقارضاییلشکر139962510983

نمونه دولتى ال محمد شیراز2ناحیه کالهىلیال140061879530

دبستان علی بن ابیطالب شهر صدرا شیراز2ناحیه امیریمیترا140161812771

2مبعث  شیراز3ناحیه رضایی سروستانیویدا140260327829

3ناحیه  شیراز3ناحیه هاشمی فرلیال140362375043

 شیراز3ناحیه نوروزیلیلی140462410202
  3اداره آموزش و پرورش ناحیه 

مدرسه امام محمد باقر

 آموزش و پرورش شیراز3ناحیه منفردناهید140561093744

 شیراز3ناحیه حسینی منشادیسید اسماعیل140660948059
شیراز مدرسه شهید علی باز 3ناحیه 

تاشکپور

شهدای اسماعیل آباد شیراز3ناحیه سبحانی مقدماطهر140727088337

هنرستان کوثر شیراز3ناحیه زارعمهری140860261307

2دبستان سالمیان شیراز3ناحیه ایالن کشکولیشهال140986310851

شهید محمد تقی دستغیب شیراز3ناحیه جوانمردسیده الهه141012531636



3اموزش پرورش ناحیه  شیراز3ناحیه سلیمانیمریم141112078582

دبیرستان معراج شیراز3ناحیه عزیزیجمیله141260115386

هنرستان ایرج کمالی شیراز3ناحیه عبدالهیسمانه141311027508

1مدرسه استثنایی گلها شیراز3ناحیه طاقدیسیلیال141412345678

2مدرسه سالمیان  شیراز3ناحیه ابراهیمیمعظمه141562539823

 شیراز3ناحیه سعدی پورمعصومه141661508139
 آموزش 3دبستان شهیدبخردناحیه 

وپرورش شیراز

6دبستان معارف  شیراز3ناحیه محکملیال141760614122

 شیراز3ناحیه آراییلیال141866573018
دبیرستان 3آموزش و پرورش ناحیه

سروش

 شیراز3ناحیه حبیب پورزادهنجمه141967768414
دبستان غالمرضا -اموزش وپرورش 

شفیعی

 شیراز3ناحیه کشاورززری142091425497
 دبستان 3آموزش و پرورش ناحیه 

(س)فاطمیه

 شیراز3ناحیه حسنیسکینه142160325649
آموزش / شیراز3ناحیه

2اتحادی/وپرورش

شیراز3ناحیه شیراز3ناحیه صبوریمهری142285601953

آموزش و پرورش شیراز3ناحیه وراوی پورسارا142362552090

2مدرسه شهیدان اتحادی  شیراز3ناحیه صحراییاننرجس14242470846080

دبستان امام محمد باقر ع شیراز3ناحیه محکمیفهیمه142561882492



 شیراز3اداره آموزش و پرورش ناحیه  شیراز3ناحیه جوازنرگس 142661247121

دبیرستان شهید کیانی زاده شیراز3ناحیه خوب کردارمسعوده142785078992

هنرستلن دکترکمالی شیراز3ناحیه سرادارانلیال142860326344

1مدرسه استثنایی گلها شیراز3ناحیه نوراییمریم142911861227

 شیراز3ناحیه برومندیمریم143061507384
 شیراز 3آموزش و پرورش ناحیه 

دبیرستان شهدای بدر

 شیراز3ناحیه نیکوئیناهید143112651023
دبستان .3آموزش وپرورش ناحیه 

شهید فریدشهابی نژاد

1دبستان مهندس صفرپور شیراز3ناحیه مهبودیمریم143296316925

 شیراز3ناحیه باقری نژادملیحه143382630832
.  شیراز3اداره اموزش و پرورش ناحیه 

کرونی مدرسه شهیدان شلمچه

مدرسه شهید پرویزی شیراز3ناحیه موسوی نژادزهراالسادات143496367389

 شیراز3ناحیه ولی بیگیزهرا143560147420
 دبستان امام 3آموزش و پرورش ناحیه 

محمد باقر

هنرستان دکتر کمالی شیراز3ناحیه عیانخدیجه143660213027

 شیراز3ناحیه نمازی قالتیزهرا143760327635
 دبیرستان 3اموزش و پروش ناحیه 

شهدای بدر

2مدرسه گلها  شیراز3ناحیه صفر زاده دهدارفاطمه143861770931



هنرستان کوثر شیراز3ناحیه باقریزهرا143960261459

 شیراز3ناحیه طاهرمنشصدیقه 144060333121
 مرکز 3شیراز آموزش و پرورش ناحیه 

1اختالالت شایسته نیا 

 شیراز3ناحیه فتوتمریم144160532134
دبستان امام محمد / آموزش و پرورش 

دختران (ع)باقر

مدرسه شهید ترکمان شیراز3ناحیه حسینیسیدمحمد مهدی 144260324781

 مدرسه پویش3آموزش پرورش ناحیه  شیراز3ناحیه علیخانیطاهره14432297516041

 شیراز3ناحیه حیدریمهرنوش144462352551
هنرستان الزهرا س هنرستان دکتر 

کمالی

2شیراز،دبستان اتحادی 3 شیراز3ناحیه پارساییدلبر144561811432

(س)صدیقه طاهره  شیراز3ناحیه علویسید علی144612341961

آموزش و پرورش مدرسه شهید رضوی شیراز3ناحیه اذرنیاهما144747283355

هنرستان دستغیب شیراز3ناحیه شریعتی نیامجتبی144861547968

2مدرسه استثنایی گلها شیراز3ناحیه پور رنگ زنفاطمه144962343081

 شیراز3ناحیه برزگرصدیقه 145060439929
 شیراز دبیرستان امام حسن 3ناحیه 

1عسکری ع 



 شیراز3ناحیه خائفمحبوبه145160437097
 شیراز دبیرستان متوسطه اول 3ناحیه 

مهندس حسن منوریان

 شیراز3ناحیه  شیراز3ناحیه زرچشمزهرا145260327233

آموزش و پرورش شیراز3ناحیه شکری پورسیمین145361188967

دبستان غیردولتی نیاز شیراز3ناحیه علیمردانیلیال14542550158458

3فرزانگان /آموزش و پرورش  شیراز3ناحیه مقرس بندمریم 145562471571

 شیراز3ناحیه رفعتیفاطمه145691475139
اداره آموزش و پرورش ناحیه سه 

دبیرستان عرفان

 مدرسه مبعث3آموزش وپرورش ناحیه شیراز3ناحیه فراروییمعصومه145791581439

مدرسه شهید غالمرضا شفیعی یک شیراز3ناحیه بورس شیرازیهوروش145861831178

1شهید شایسته نیا  شیراز3ناحیه علیزادهزهرا 145911673179

پانزده خرداد شیراز3ناحیه مفتاحرضیه146061687238

 شیراز3ناحیه مرادیمیترا146162267790
دبیرستان داربر جهرمی متوسطه دوم 

3ناحیه 

2دبستان شهید غالمرضا شفیعی  شیراز3ناحیه ابول پورمفردنرگس146292025101

(س)دبیرستان صدیقه طاهره شیراز3ناحیه جهرمی زادهفاطمه146312531393



اداره شیراز3ناحیه جعفریمجید146461305688

1دبیرستان سید مرتضی علوی  شیراز3ناحیه فرمانیفاطمه146561686846

هنرستان کوثر شیراز3ناحیه محمدی نژاد امامزادهمژده146661189616

دبیرستان شهید دستغیب شیراز3ناحیه حیات بشرهاله146762413303

 شیراز3ناحیه سادات گنجیفاطمه146860760354
 دبیرستان 3اموزش و پروش ناحیه 

شهدای بدر

 شیراز3آموزش و پرورش ناحیه  شیراز3ناحیه مریم146960953218

مدرسه شهید حدادی شیراز3ناحیه قیصریسعیده147061547661

مدرسه سید مرتضی علوی یک شیراز3ناحیه حمزویناهید 147161686010

هنرستان دکترایرج کمالی شیراز3ناحیه آزادیمهرانگیز147261094201

1مدرسه استثنایی گلها-3ناحیه  شیراز3ناحیه کشاورزیفاطمه147360517356

شهید حدادی شیراز3ناحیه زارعیرقیه147460515962

1دبستان مهندس صفرپور  شیراز3ناحیه باقری شوریجهصدیقه147560214244

3اداره آموزش وپرورش ناحیه  شیراز3ناحیه کوشکیمریم147611027949



 شیراز3ناحیه خلیلیانسلمی147760109700
دبیرستان /3اموزش و پرورش ناحیه 

فروزان

2مبعث شیراز3ناحیه روشن سروستانیزهره147860568617

دبستان امام جعفر صادق ع -  3ناحیه  شیراز3ناحیه سعیدی فردنسرین147960443385

دبیرستان شهید دستغیب شیراز3ناحیه همتی بوشهریریحانه148012978953

دبیرستان شهید شجاع الدین رضوی شیراز3ناحیه هادی پورمطلقرقیه148181080432

3آموزش وپرورش ناحیه  شیراز3ناحیه عباسیراضیه148296358200

 شیراز3ناحیه شعبانیفریبا148310986679
 شیراز  3آموزش و پرورش ناحیه 

دبیرستان داربر

 شیراز3ناحیه تقدیریفاطمه148460815490
سید مرتضی علوی /آموزش وپرورش

یک

 دبستان غیر دولتی امین شیراز3ناحیه محبوبی نژادسعید148560878751

 شیراز3آموزش و پرورش ناحیه  شیراز3ناحیه شیخیمحبوبه148660267347

 شیراز3ناحیه حاجی زادهماریا148762045562
 شیراز 3آموزش پرورش ناحیه 

هنرستان الزهرا

آموزش و پرورش شیراز3ناحیه نوروزی دوستفریده148860307600

1اختالالت شایسته نیا - 3پ ناحیه .آ شیراز3ناحیه عابدیخلیل148912426121



 شیراز3ناحیه محمدیطاهره149081325541

- فارس - اداره آموزش و پرورش  

شیراز دبستان شهید محمد رضا 

حدادی

مدرسه شهید رضوی شیراز3ناحیه کریمی نیالیال149162410298

2آموزشگاه استثنایی گلها  شیراز3ناحیه جباریلیال149262343107

(س)دبستان فاطمیه  شیراز3ناحیه دهقانسمیه149396352632

وحدت شیراز3ناحیه زارعیسمیه149462535641

اداره آموزش وپرورش شیراز3ناحیه فیروزىمنصوره149562049841

دبیرستان سروش/3ناحیه  شیراز3ناحیه اردال زادهفاطمه149638142636

2 مهندس صفر پور 3ناحیه  شیراز3ناحیه صبوریفرزانه149710042280

هنرستان دکتر ایرج کمالی شیراز3ناحیه به منشنازیال149860568374

شاهد قهرمان ایزدی شیراز3ناحیه آشنامهشید149960010304

 شیراز3ناحیه فهندژسعدیرویا10774528 1500
 مدرسه 3آموزش و پروش ناحیه 

فاطمیه

مهندس منوریان _شیراز  _ناحیه سه  شیراز3ناحیه صحرائیانالهام150160112366

شهید غالمرضا شفیعی شیراز3ناحیه کارگرفردنرجس150261822841

آموزش و پرورش شیراز3ناحیه محمدیسمیه150360618874

آموزش و پرورش شیراز3ناحیه محمدیسمیه150460618874



دبیرستان داربر جهرمی شیراز3ناحیه نیک بخشمهروش150581006859

آموزش وپرورش شیراز3ناحیه پدرامفاطمه150661307184

 شیراز3ناحیه منصوریلیال150760530331
هنرستان  / 3آموزش و پرورش ناحیه 

(س)راضیه 

نمونه دولتی پویش شیراز3ناحیه سیناییژاله150891410188

 شیراز3ناحیه احمدیاعظم150911618853
اداره آموزش و پرورش 

مدرسه پروین اعتصامی/شیراز3ناحیه

1مدرسه شهید حسن دهقان  شیراز3ناحیه اسماعیل زادهمنیره151091584161

1امام محمد باقر  شیراز3ناحیه جلیل پورکژل151191715462

 مدسه شهیدغالم رضا شفیعی3ناحیه  شیراز3ناحیه صفایی اردکانیمریم151260325818

 شیراز3ناحیه کریم زادهاعظم151385070074
آموزش و پرورش دبستان غالمرضا 

شفیعی

(عج)ولی عصر شیراز3ناحیه رهبرعلی اصغر 151461220542

مدرسه شهید رضوی شیراز3ناحیه اسکندرپورزهرا55647 1515610

هنرستان کوثر شیراز3ناحیه سرافرازراضیه 151661241674

6دبستان معارف  شیراز3ناحیه فرمانیمژگان151711083241

مدرسه مهندس حسن منوریان شیراز3ناحیه غضنفریملیحه151860951694

آموزش وپرورش ناحیه سه شیراز شیراز3ناحیه عبودیمعصومه 151961132594



1دبیرستان پویش  شیراز3ناحیه بهیآذر152060260337

مدرسه شیراز3ناحیه موادی شهریاریپروین152138374661

 شیراز4ناحیه  محمدیحاجیه152211600741
دبستان پروین دخت  .4ناحیه 

1جمشیدی 

انقالب اسالمی یک شیراز4ناحیه  بذرافکنفاطمه 152362042551

شهید سهرابی شیراز4ناحیه  صادقیحکمت152460441166

2دبستان مهرگان  شیراز4ناحیه  فقیهیفاضله 152511618691

 دبیرستان شهید مرتضی جاویدی شیراز4ناحیه سکینه152691503248

شاهد امام خامنه ای شیراز4ناحیه  قاسم پوراظهر152760816809

1آموزش و پرورش سید ایمان حسینی شیراز4ناحیه  روان سدهیمحبوبه152862511738

 شیراز4ناحیه  نیک دلمریم152961090019
مدرسه انقالب اسالمی -4اداره    ناحیه 

یک

(ع)دبستان امام جواد شیراز4ناحیه  زارعیفائزه 153062453891

دبیرستان صدیقه کبری شیراز4ناحیه شفیعیناهید153167272336

2 دبستان نبوت 4ناحیه شیراز4ناحیه  انتظاری نسبوجیهه153261125025

 شیراز4ناحیه  محمودی سروستانیحلیمه153361894781
دبیرستان .4آموزش پرورش ناحیه 

2احسان

 شیراز4ناحیه  تواضعیالدن153461898621
اداره اموزش و پرورش فارس  مدرسه 

حاج زین العابدین مختاری



2 دبستان شهدای کوی آزادکان4ناحیه  شیراز4ناحیه  قالینی نژادکبری153591435158

مدرسه حاج زین العابدین مختاری شیراز4ناحیه  قدیرىنازى153661226014

مدرسه حسینی زاده شیراز4ناحیه  دباغ منشلیال153760952248

مدرسه شهیدان اقبال پور یک شیراز4ناحیه  جعفری پناهحمید153862356613

2آموزشگاه عادل زاده شیراز4ناحیه  اسدسنگابیزهرا153911664858

دبیرستان شهید جهان ارا یک شیراز4ناحیه زارعزهرا154072705666

 زندی اکبری9شاهد  شیراز4ناحیه  پیرویمهشید154160214951

2دبستان شهید چراغی شیراز4ناحیه  فتاح زادهشهره154286079605

هنرستان امام موسی صدر شیراز4ناحیه  محمدیمحبوبه154361394011

4اداره ناحیه  شیراز4ناحیه  امیر آبادیطاهره154460117478

مدرسه استثنایی احسان شیراز4ناحیه  بن جواد طالبینیلوفر154562343410

2دبستان دخترانه شهید بابایی شیراز4ناحیه  حیاتبهنوش154660610534

 شیراز4ناحیه  طهماسبینازیال154786079926
 آموزش وپرورش استثنایی، اداره 

4ناحیه 

اموزش وپرورش شیراز4ناحیه  قاسمی پورزهرا154861906431



 شیراز4ناحیه  منصوریانفاطمه154962416965
 شیراز ، 4آموزش و پرورش ناحیه 

2مدرسه شهید حمزه 

/1شهیدان اقبالپور/آموزش پرورش شیراز4ناحیه  عباسعلی نژادصغری155061306931

 شیراز4ناحیه  کشاورزخرامهفاطمه155181502029
آموزش وپرورش ناحیه 

2شیرازدبیرستان احسان4

4فرهنگی ناحیه  شیراز4ناحیه  پوررمضانمحمد رضا155260615082

فاطمیه داریون شیراز4ناحیه  عبدلی برایجانیفاطمه155360517500

اموزش وپرورش شیراز4ناحیه  معمارپورنرجس155460814941

2مدرسه علی اکبر قریشی شیراز4ناحیه  افتخاریفاطمه155596358257

 شیراز4ناحیه  مهدوی پورفاطمه155691415194
 هنرستان 4اموزش وپرورش ناحیه 

کیمیا

 دبیرستان ستارگان یک4ناحیه  شیراز4ناحیه  فرخ روزاردکانیغالمرضا155760437530

 شیراز4ناحیه  هاشمیفرزانه155862418077
، مدرسه 4آموزش و پروش ناحیه 

2شهید فرج آله کشاورز 

2شهیدجهان آرا شیراز4ناحیه   سجادیانمحمد حسن155960383851

4فرهنگی ناحیه  شیراز4ناحیه  اسکندریزهرا156012067231

 دبیرستان نیرومند شیراز4ناحیه  خاکسارصدیقه156160566437



4مدرسه دباغ منش ناحیه  شیراز4ناحیه  محجوب اردکانیمژگان156211550264

مدرسه پاسداران شیراز4ناحیه  افراسیابیزهره156311866265

2عادل زاده شیراز4ناحیه  قاسمیمریم156462427956

2شهیدچراغی شیراز4ناحیه  زارعیفاطمه156561832476

اموزش و پرورش دهخدا شیراز4ناحیه  رضاییمریم156691445570

4ناحیه شیراز4ناحیه  زارعیفاطمه156711891850

 شیراز4ناحیه  امیری زاده امیریفاطمه156860434863
مدرسه استثنائی /آموزش و پرورش

شوریده شیرازی

4ناحیه  شیراز4ناحیه  پاکیزه خوزیبا156911891850

ایثار جعفرآبادنی ریزقراییسیمین157061907978

هنرستان عصمتیهنی ریزفرج زاده نیریزیسهیال157162158512

دبستان رقیه بنت الحسیننی ریزرهبراعظم157262161451

مدرسه هفده شهریورنی ریزدمیرینسرین157362375029

نی ریزنی ریزیادگارافسانه157462286777

نی ریزنی ریزمنظریمحبوبه157561827870

شهید معصومینی ریزاسماعیلیمحمد157610041521

شهید باهنرنی ریزآزادمرضیه157762159708

نی ریزنظریطاهره157862159112
مدرسه - آموزش و پرورش نی ریز 

شهدای مشکان

نی ریزنی ریزعبیدیطیبه157993969885



آموزشگاه شهید طاهرینی ریززرپرورشهال158062160722

فاطمه آزادنی ریزآزادگاننسرین158162324836

پروین اعتصامینی ریزجاللیمریم158262157895

نعمت اله مسرورینی ریزنصیری اصلمحسن158362544940

نی ریزمتذکرعلی158485561701
آموزش و پرورش نی ریز آموزشگاه 

انقالب اسالمی

شهید باهنرنی ریزعاشوریمجید158562415219

نرجس خاتوننی ریزاشرف منصوریزهراسادات158662156685

رقیه بنت الحسیننی ریزپورزین العابدینطیبه158796362089

آموزش وپرورش نی ریزنی ریزتاج پورنرگس خاتون 158862158713

نی ریززنی ریزحدادانطیبه158961828350

نی ریزنی ریزمحمد علی پورندا159023982069

شهدای مشکاننی ریزاحسانیانمریم159193969875

هنرستان کاردانش الزهرانی ریززردشتسعیده159262157493

آموزشگاه شهدای مشکاننی ریزمرادیراضیه159311290403

8والفجر نی ریزرعیت گرینسرین159462326653

 دبیرستان شهید معصومی مشکاننی ریزنظریعلی اصغر 159561007261

آموزش و پرورشنی ریزموسی زادهفاطمه159662326981

نی ریزنی ریزطالبیطاهره159762156364

آموزشگاه فاطمه الزهرا قطرویهنی ریزدستیاریزهرا159893969881



نی ریزنی ریزفاتحیحاجیه بی بی 159923983022

نی ریزنی ریزمستورینرجس160062156711

نی ریزنی ریزاستقاللصدیقه160192730518

مدرسه ی آزادینی ریزبهادرحمیده160262158833

نی ریزنی ریزایراندوستصدیقه160362161435

نی ریزنی ریزتندهوشنرجس خاتون 160462355202

نی ریزنی ریزشریفی نیاملیحه160562159049

نجمهنی ریزرختابناکمریم 160662158738

نی ریزنی ریزنجفیراضیه160794018888

نی ریزنی ریزمیرزاعبداللهینرگس160862156519

نی ریزبرهانینرجس160911892757
آموزش و پرورش  نی ریز آموزشگاه 

رقیه بنت الحسین

نی ریزنی ریزآهنگریطیبه161093967729

نی ریزنی ریزمستوریزهرا161162147465

8دبیرستان شهدای والفجرنی ریزمنشآمنه161262154681

شهیدغفارینی ریزمختاریمعصومه161392765643

نی ریزنی ریزجعفرپورمریم161462160761

نی ریزنی ریزعباس نژادمحبوبه161593995593

ولی عصر عجنی ریزتواضععباس161662323231

شهریور17 مدرسه نی ریزنگهداریزهرا161723980372

عصمتیه.نی ریزنی ریزنقی زادهامنه161862156420



نی ریزپهلواناعظم161986020325
مرکز اختالالت یادگیری شهید فهمیده 

نی ریز

سید جمال الدین اسدابادینی ریزهژبرعلیرضا162023983008

 دبیرستان شهید معصومی مشکاننی ریزبرهانعلیرضا 162162158720

 اداره آموزش وپرورش نی ریزنی ریزداودیمریم162262601334

نی ریزنصرت آبادینرجس162312446281
آموزش و پرورش نی ریز مدرسه آیت 

اهلل کاشانی

اداره آموزش وپرورشنی ریزعابدیشهربانو162496357918

 دبیرستان شهید معصومی مشکاننی ریزخلیلیداوود162511176693

 زینبیهنی ریزشمسائیمعصومه162662156325

آموزش وپرورشنی ریزبرزگراختری162761832370

آموزشگاه شهید زاهدینی ریزعلیزادهاکبر162862157422

نی ریزنی ریزدانشفرعبدالرسول162923983756

نی ریزنی ریزاکتسابیمنیژه163062156341

نی ریزنی ریزدبستانیسعیده163193995334

مدرسه نجمه/ نی ریزنی ریزاسماعیلیبهاره163294001553

نی ریزنی ریزفرهادپورنسرین163362591827

آموزش و پرورش نیریزنی ریزبیاتسعید163412750315

حضرت معصومهنی ریزاعتباریلیلی163562326621



 نی ریز دبیرستان خوارزمینی ریزکیخسرویمحسن163662153071

نی ریزبیاتیمنوچهر163762157662
اموزش و پرورش نی ریز مدرسه شهید 

عیدی

نی ریزنی ریزاهنگریمعصومه163862346303

نی ریزنی ریزشعبانیسمیه163923983029

نی ریزنی ریزمهر آراطاهره164062562192

 مدرسه ی پروین اعتصامینی ریزسلیمیصغری164110983987

آیت اله کاشانینی ریزصغیرفرحناز164262156251

آموزش و پرورش نی ریزنی ریزمنادی زادهطیبه164361907960

آموزش وپرورش نی ریزنی ریززارعیمحمدرضا164485582782

نی ریزنی ریزعلیزادهنجمه164562158181

نی ریززنی ریزصادق پورمهین164662630927

حاج نعمت اله مسرورینی ریزتاج بخشمحمدجواد164762161234

نی ریزنی ریزعطاپورطاهره164861007423

مدیریتنی ریزصالحی زادهحسین16492559068591

خرداد15نی ریزرجبیفاطمه165062325651

نی ریزنی ریزایمانداراعظم165162592025

نی ریزنی ریزنصیرینصیر165292756021

نی ریزنی ریزعابدیمحمدحسن165362542859

نی ریزنی ریزمعماریزهرا165461832500

ریزابنی ریزاحسنیلیال165585674199



نی ریزنی ریزمعماریحلیمه165662328142

مدرسه شهید زاهدینی ریزعباسپورمحمد165710983994

دبیرستان غیر دولتی سینانی ریزنیکونژادآزیتا165861832148

نی ریزنی ریزساجدی نیااکبر165991575801

نی ریزنی ریزمالزادهاعظم166093969872

نی ریزنی ریزپهلوانفهیمه166193995489

نی ریزنی ریزمظلومیعبدالحسین166292700903

نی ریزنی ریزحسامپورطیبه166323983025

توحیدنی ریزخدادادزهرا166462327415

شهید مدنینی ریزشادمانیسعید166562156484

 بهمن22آموزشگاه نی ریزدهقانیاسداله166662157408

شهریور17نی ریزسلطان محمدیحمیده166762161361

آموزش و پرورشنی ریزآئین پرستقاسم166820354060

نی ریزنی ریزشیربانیانحسین166910974580

نی ریزنی ریزمظلومیصدیقه167095097498

شهید باهنرنی ریزخالقیانمحمد علی 167161089259

آموزش و پرورشنی ریززردشتزهرا167262452321

دین ودانشنی ریزفتح پورفرزانه167360509931

نی ریزنی ریزرعناییسارا167460816710

آموزش پرورش نی ریز حضرت مریمنی ریزافسرزهرا167562327214



دبیرستان نجمه بنه کالغینی ریزخدمتیصمژگان167623983006

دبیرستان دخترانه حضرت معصومه سنی ریزرنجبرلیال167762160611

مدرسه غفارینی ریزعلیخانیصدیقه167811894905

دبیرستان دین و دانشنی ریزگنجیامینه167962550821

دبستان پسرانه سحاب نی ریزینی ریزنظریزهرا168062158745

کاشانی... ایت ا/نی ریز نی ریزفرمان آرامریم168162326533

 دبیرستان شهید معصومی مشکاننی ریزصفاریباقر168293982393

دبیرستان شهیدآذرنی ریزمرادیرقیه168312651441

آیت اهلل کاشانینی ریززردشتطاهره 168460814393

نی ریزنی ریزحمزه خانیاحمد168510979501

نی ریزنی ریزشاهسونیزهرا168662159320

نی ریزنی ریزجعفرپورمحبوبه168762160698

دبستان سحابنی ریزگنجیفاطمه168892745753

نی ریزنی ریزپناه برخداشهناز168991576135

عصمتیه.کارودانش الزهرانی ریزمطهریمریم169011892443

نی ریزنی ریزجمالیعشرت169162155394

نی ریزنی ریزحدادانمریم169262326928

نی ریزنی ریزاسماعیلیمسعود169385189593

دبستان شهید غفارینی ریزآل سعدی ثانیسمیرا169482615003



دبیرستان کاشانینی ریزخلیلیطاهره169562147377

نی ریزنی ریزخلق الهمطهره169662601133

آموزش وپرورش مدرسه کاشانینی ریزمهدویانسیه169762327165

نی ریزنی ریزدرویشیپروین169862159361

امزش و پرورشنی ریزفتح پورطاهره169962323961

نی ریزنی ریززارعیفرشته170023980728

نی ریزنی ریزفداییمریم170162393557

آیتنی ریزغنی زادهاحمد170262160296

 دبیرستان دخترانه دین ودانشنی ریزنقیبیلیال170360030120

نیریزنی ریزمعماریفاطمه170462325838

دبیرستان والفجرنی ریزاسماعیلیهاجر170562158826

مدرسه توحیدنی ریزنوروزپورلیال170662159602

نی ریزنی ریزپورجعفرمحدثه170793967732

نی ریزنی ریزنمازیقدرت اله170892715105

نی ریزمهدویعلی17096700017874
آموزش و پرورش نی ریز مدرسه شهید 

مدنی

آموزش و پرورش نی ریزنی ریزهمایونیمهناز171062322078

آموزش و پرورشنی ریزمحمود زاده اشکیلیسکینه171192415366

حضرت معصومهنی ریزعلیمردانیفاطمه171262153111

دبیرستان زینبیهنی ریزارجمندلیال171362326124

مدرسه حضرت مریمنی ریزابوالقاسمیفرح انگیز 171462591182



مصطفی خمینینی ریزنصیرزادهعلی رضا 171562322737

هنرستان فنی قاسمی نژادنی ریزنوروزپورصدیقه171661834575

 نی ریز2مدرسه شهید اکبرینی ریزمدرسیمحسن171794001530

مدرسه فرهمندینی ریزحیدریمحمد علی 171873066709

علی بن ابیطالبنی ریزرجبیحسین171962156149

دبستان شهید محمود طاهرینی ریزطباطباییسیده زهره  172062158128

 دبیرستان غیر دولتی پویندگاننی ریزاحسانیطه172160706251

بهمن22نی ریزداورپناهخدیجه172262326967

آموزش و پرورش نی ریزنی ریزروشن دیدالهه172312994074

 دبیرستان پویندگاننی ریزهمایونیمحبوبه172462154191

شهیداکبرینی ریزجوادپورطیبه172512582936

پروین اعتصامینی ریزغنی زادهفاطمه172611391488

هفده شهریورنی ریزتاتیفاطمه172711892412

مدرسه شهید طاهرینی ریزخجستهطیبه172862156653

هنرستان عصمتیهنی ریزکرمیسمیه172996360671

نی ریزحدادینسرین173061049937
آموزش پرورش نی ریز مدرسه دین 

ودانش

.مدرسه فاطمه آزاد. نی ریزنی ریزدیده جهانرسول173110992401



نی ریزمیمندیحبیبه173262325901
آموزش و پرورش دبستان رقیه بنت 

الحسین

شهید باهنرنی ریزشاهمرادیمحمدرضا173362147507

شهرستان نیریزنی ریزفاتحیآسیه173462160962

امام خمینینی ریزسرافرازحمید رضا 173562147225

2شهدای نی ریزخضابفهیمه173693996122

دین و دانشنی ریزفرمان آراطاهره173786079228

دین ودانشنی ریزدیرمجالخدیجه173810677222

آموزش و پرورش مدرسه پویشنی ریزشادمانیجمیله173962356726

اداره اموزش و پرورشنی ریزمحسنیسودابه174062154730

نی ریزبابریاعظم174186205095
هنرستان /آموزش پرورش نی ریز

عصمتیه

دبیرستان زینبیهنی ریزمختاریزهرا174262157863

 شهریور17آموزشگاه نی ریزگلزادهحلیمه174362160955

آموزش وپرورش نی ریزنی ریزنبوی باسفرهخانیمریم174462373709

رضواننی ریزصغیرحمیده174562328304

2 آموزشگاه شهید اکبری نی ریزازادینرجس174662159338

نی ریزنی ریزنصرت ابادیرقیه174710637821

دبیرستان زینبیهنی ریزصابرانناهید174861049912

 مدرسه آیت اهلل کاشانینی ریزفرهنگ فرنجمه174913455634

عالمه امینینی ریزساالریذبیح اله 175060950653



مدرسه بعثتنی ریزبنانافسانه175162158248

دبستان فرهمندی نی ریزنی ریزره فرساهادی175210637509

آموزشگاه عفتنی ریزحدادیزینب175362327172

هنرستان بهشتینی ریزآریان پوراسماعیل175460012354

نی ریزنی ریزجلوداریاسما175596330232


