
نمرهکد پرسنلی نام ادارهکد ملینام و نام خانوادگیردیف

از2291281712ساره حق خواه1 6001421320شیر

1068870320مهر2452330698احسان زارع2

6226784120کازرون2370434198کریم دهقانی3

ی4 1269244720اقلید2530101817نسیم ظهیر

6237078120آباده1289439001پریسا فتویح5

6176750420  میمند2451318902فرهاد پرویزی6

6228450120میمند2451317957شهال پرویزی7

6182974720 میمند2292716951سیده فرزانه پورلطانی8

ضا گودرزی9 6169127220جهرم2471018114علیر

6181786720جهرم2470813549سوسن مصیل نژاد10

6259223320جهرم2470886813زهراصداقت پیشه11

6094947720جهرم2470777951سودان فانی جهریم12

6144824220 جهرم2470850606محمد سعادتیان13

9157035120جهرم2470756774سعیده فانی جهریم14

9155514820جهرم2470786274فرزانه روانان15

6183272620 جهرم2470867851معصومه مصیل نژاد16

1108170620جهرم2471445179سیاوش رضا زاده17

6002767020جهرم2297658389مرضیه شهر جوی حقیقی18

آبادی19 8118680820فسا2571688448آزیتا ستوده خیر

6100626120فسا2570207926احمدفردوس مکان20

9150331120فسا2571279424سهیال نادری باقرآبادی21

6239080120فسا2571686895فرزانه بردبار22

6173327720فسا5150322164سیده رباب احمدی زاده23

ی24 6168519220الرستان2510148141فاطمه بصیر

6172464820الرستان2511233541زرین تاج حمیدیان25

یقی میناب26 ی شر 6172507920الرستان2511195011سیمیر

1169594720الرستان2511819104مرضیه ظریف27

6177325320الرستان2511988259فاطمه عایل نسب28

6172794120الرستان2511277654فرشید مصالنی29

8156409120الرستان2511293552محمدحسن یزدان پناه30

6172778820الرستان2571134191زینب کانی پور31

1012401420الرستان2511360284مهدی صالح نیا32

6164289120الرستان2500450430فاطمه مهدوی مقدم33

6164076920الرستان2511221128معصومه جعفری باغونی34

6168618720الرستان2510884972ایران باقری35

6177165120الرستان2511323540ساجده حامدی نیا36

6164078320 الرستان2511200058زیبا حایحی رجبی37

6259016620الرستان2511231433زینب حایحی رجبی38

36117450820 ناحیه2570230731غالمعیل محب زاده39

36010933020 ناحیه 2296841961الله آتشر40

36051382420ناحیه 2291200496سکینه کارپرور41

36134842420ناحیه 5279653829زهرا عبایس42

36011851120ناحیه 2297983190معصومه مخصوص43

20 360017554ناحیه 2296835856راهله شایق44

36256101720ناحیه 2571278096صدیقه نرصی45

زانی46 6237530020شچهان5139686562فرزانه میر

46043410120ناحیه 2291167707فاطمه سلطانی کوهنجانی47

15فهرست فرهنگیان برگزیده تشویق معاون وزیر در مسابقه بزرگ میثاق با خورشید پنهان



46051276620ناحیه 5489543851بهبود قائدی48

46242432620ناحیه 2430209111آسیه شعبانی49

6169045720زرین دشت2470913220مریم جهانی فرد50

9636076420زرین دشت6549861640حسن کریم زاده51

2399046420زرین دشت6549957931فاطمه آذرآبادی52

یز2559558203مهناز راسخ53 6232674120نیر

6001724020نی ریز2559565218حسن سلطانی54

یز2559726335زهرا فتیح55 6002824920نیر

یز2559050757رسول طبییع56 6100609020نیر

6215853720نی ریز2559730626فاطمه ابراهییم57

یز2559155397غالمحسن مهدی نژاد58 9635138920نیر

6232703820نی ریز2297963416غالمرضا حمیدی59

ی محمدی میدوک60 6215631820نی ریز3149472237حسیر

1139137520نی ریز 2559080011صدیقه پرنوری61

6215675920نی ریز2559056836زبیده سمیع پور62

ه حایحی زاده63 ر 6232720720نی ریز2559524651منیر

6215658120نی ریز2559534088 نرگس خاتون جاودان64

6215664620 نی ریز2470764603محبوبه جالیل65

6164166520گراش2510139614سیما پنهان66

8602093520گراش6569893661فاطمه محسن زاده67

6172685120 گراش6569911805نفیسه رحمانیان68

1238599620گراش6569942328محمد حسن پورکهن69

6172838820گراش6569928414لیال کیانی70

ی71 ه مباشر 6265230620گراش.2511851768نیر

6253999120گراش2511332085فاطمه ببی زمان72

26021065620ناحیه2296816436زینب خوبیاری ابوالوردی73

26255002620ناحیه2432745701سیده معصومه حسیبی74

ضا صالیح75 16198948220ناحیه 2539143296علیر

16255085120ناحیه 2410523323صغری نعمت اللیه76

16239292520ناحیه 2371492620مژده اسماعییل77

6061685620زرقان2298973733سارا تکمیل78

6053154120زرقان2293610691غالمرضا قاسیم اتابیک79

6043942120زرقان2559536366فتانه فاتیح80

6052847420زرقان2091921971نادیا نگهداری راد81

6051602620خرامه5489801514زینب واحد82

6051554620خرامه5489370025لیال کشاورزی83

آبادی84 6051482620خرامه5489361255زهرا محمدی اکیی

6254124720خرامه5489590734محمد غبی85

6050455520خرامه5489354054محمود ایزدی86

جابری87 6051430420خرامه2291050559معصومه پیر

8547699720خرامه5489357290یعقوب جدی88

6051318120خرامه5489601159پریچهر حاتیم فاریس89

6089095020جویم2470836301خدیجه صداقت پیشه90

و کارزین 2450504540نرگس زمانی91 6139636620قیر

6056786220شوستان2295351049محمد هادی سلطانی92

6056859120شوستان5149551686فتانه احمدزاده شوستانی93

6056661320شوستان5149552429خلیل قاسم زاده شوستانی94

95
ی

ف تزنیک وزه اشر 6253085920شوستان5149761311فیر

9156550720شوستان5149753009فاطمه خریم96

6254636620فراشبند2450726748محمدرضا کشاورز97



6010972520 ارژن2297896174زهرا رضانی پور98

6265059920سپیدان2549317191رقیه احمدی اردکانی99

6109117120سپیدان2549764439مریم ترحیم اردکانی100

1208065820سپیدان2549928105ابراهیم فریدونی101

9401888620 خفر6559855422طاهره عابدشهرخفری102

6265297120خنج2510708570فهیمه زاهدیان103

1189137820 خرم بید2410235141لیال کارگر104

1098327120استهبان2529700060محمد جوادآریا فر105

6081661520استهبان2529240515لیال امیبی106

شکاری107 6081807120استهبان2529319618فرحناز میر

6105573520استهبان2559071479فرحناز مظفریان108

1300001820کوار2281934179فروغ سهراب پور109

6102056820داراب2491179008عبدالمهدی خائقی110

6001109520داراب2490582429حکیمه افرسده111

6124861320 شیبکوه2571487744جاسم صفدار112

6139458820شیبکوه2572809087معصومه  بابانی113

1169584120اوز6499961833مریم حاجیان114

1206645520اوز2500182762زهرا اسدی115

6135037720 عشایر سیار1209321254مریم ثاقب پور116

ی117 9398464020سده2530166595الدن ظهیر

6101606520فرگ2491129531اعظم السادات مبرصی پور118

6033211020بیضا2297656882سیده سعیده سبحانی119

2398216920المرد5159218343مرتضی حقیقت120

ی تایحی121 9404721920کوه چنار2391927088صدیقه نگیر

9635193220 اشکنان5159807616 عیل حقیقت122

9632792520 اشکنان5159925775فاطمه تقوی123

ی124 6181720020اشکنان2451954981زهرا ساکت قیر

1283102120اشکنان5150087025حاتم حاتیم125

6256337020اشکنان5159928502سکینه اسدی126

1189676120گله دار2529692408مریم جوکار127

ی بانیانی128 1189214720ششده2570130508منصوره اکیی

6232876120 بختگان2559626667آزاده عفت کار129

6081787120بختگان2529253374رقیه شهری130

م2510511394غالم محمدی131 1034019220بیر


