
 دفتر( 603)   پیشخواندفاتر لیست

 شماره همراه محل دفتر نام و نام خانوادگی شماره دفتر دیفر

 پاسارگاد

1 
اداره پست 

 1198888111 اداره پست پاسارگاد  محمدجعفر شعبانی پاسارگاد

8 
98811887 

حمید رضا  رنجبر)شیدا 

 استوار(

 -بلوار امام خمینی  -سعادتشهر 

 1191891117 جنب مسجد ابوالفضل 

 1199881827 خ امام زاده  -سعادتشهر   علیرضا  نظری 98811121 3

 1193227211 خ آثار باستانی  -مادرسلیمان  قاسم  همتی 98811111 1

 13179112 خ قصر الدشت  -سعادتشهر  سمیه کوچکی  98811281 1

1 
اداره پست 

 2891 183 119   شکراله آشفته گراش

 1199817321 -ارد  -گراش  ابراهیم خرم دل 9881382 8

 1191172231  -فداغ  -گراش  معصومه رستگار 9881811 3

 1191881288 -روبروی باغ ملی-گراش اصغرمحسنی 98811217 1

 1191811212 -روی مسجدولیعصر)عج(-گراش فاطمه کوزلی 98811883 1

7 
 غالمرضاافشار 98811338

جنب مسجدامام حسن -گراش

 1197837811 -عسکری)ع(

 1193832187 -بلوارسپاه-گراش مهدی دادخدایی 98811111 9

 فراشبند

 9219 812 119 اداره پست فراشبند  باقر بهمنی  1

 1199288828 فراشبند انتهای خ سپاه علی نوشادی  98811273 8

 1193892281 فراشبند چهار را ه سپاه علیداد سرایی خوب 98811223 3

 1193181112 ایران خودرو اسماعلیانروبرو  سحر کاویانی 98811191 1

 1199388819 شهر نوجین لیال جوکار 98811112 1

 1193118733 شهر دهرم طمراس حاجی زاده 98811121 7

 1191132118 روستای خانیک قاسم مزارعی 9881811 9

 1197318881 روستای دولت آباد )دزگاه( علی اکبر غالمی  9881339 8



 1321813218 روستای احمد آباد  هرمز طاهری  9881819 1

 مرودشت

1 
اداره پست 

 21191891138 مرودشت خ امام خمینی )ره( صادق زارع مرودشت

 21191877188 مرودشت خ میرزاخانی  فرشته رفیعی 98811137 8

3 
 عالیه مردانی 98811213

بهمن چهار راه  88مرودشت خ 

 21193218129 سوم

1 
 برندهاحمد  98811311

مرودشت خ سعدی روبروی بانک 

 21191178131 ملت

1 
 مریم فتوحی 98811187

مرودشت خ کمربندی محله مهر 

 21193883121 آباد

7 
 نرگس جوکار 98811318

تیر نرسیده به  9مرودشت خ 

 21199812177 میدان قدس

 21191877111 شهرک مهدیه  روبروی دانشگاه فاطمه عمادی 98811118 9

 21191883321 سیدان غالمحسین رضایی 98811281 8

 21191179911 رامجرد امین زارع 98811383 1

 21191881118 کامفیروز محسن بهشتی 98811811 12

 21191881718 خانیمن عبدالکریم پرهیزگار 9881392 11

 21191891118 سیوند وحید قاسمی 9881881 18

 21191111113 فاروق وحید زارع 98811113 13

 21319171813 درود زن زهرا مومنی پور 9881381 11

 21191117381 کوه سبز شهدخت قاسمی 9881118 11

 21311122911 مجد آباد مصطفی گلگون 9881117 17

 21388338318 رجا آباد رقیه زارع 9881387 19

 21191819171 حاجی آباد ملیحه حبیبی 9881371 18

 21197283178 فتح آباد زارعیخالق  9881389 11

 21329889281 کرایی حمیرا قاسمی 98811111 82

 1193179189 کامفیروز علی اباد علیا سمیه زارع 9881312 81

 1191871231 روستای زرگران رامجرد کرامت اله دانشمند 9881828 88

 زرین دشت



1 
اداره پست 

 2887 132 119   محسن رسولی زرین دشت

 1198131817 خ امام-حاجی اباد زهره شکاری 98811318 8

 1197191399 خ آیت اله نسابه-حاجی اباد معصومه صالحی 98811173 3

 1193321119 خ امام خمینی -شهرپیر یونس آلسنا 98811831 1

 1197218178 خ امام خمینی-دبیران شیروانی 98811198 1

 1318981218 روستای گلکویه بتول بختیاری 9881128 7

 1171211918 روستای خسویه طاهره کشاورزی 9881111 9

 1191331398 روستای زیراب زهره صابر 9881811 8

 1191111937 روستای حاجی طاهره فرزانه خادمی 9881192 1

12 
 روح انگیز مقدمی 98811231

دفتر پیشخوان -زرین دشت

 1191328898 دبیران

 1191381932 حاجی آباد-دشتزرین  حسن شکری 98811817 11

18 
 مختار امانی 9881131

دفتر  روستایی -زرین دشت

 1191318127 مزایجان

 فیروزآباد

1 
اداره پست 

 1191881217   رسول محیط فیروزآباد

 1199182271 سه راه بروجردی-فیروزآباد غالمرضا افراسیابی 98811117 8

3 
 عزیز نارنجی  98811331

روبروی  خ مدرس -فیروزآباد

 1191389122 نانوایی رزازان

1 
 فاطمه پرکار 98811821

کوچه  -بهمن 88خ -فیروزآباد

 1111387183 روبرو فرهنگ وارشاد

1 
 مریم صفری 98811212

خ -چهار راه مجاهدین -فیروزآباد

 1191117381 یاوران جنوبی

7 
 علی اصغرالیاسی 98811288

  -خ امام خمینی شمالی-فیروزآباد

 1199181718 مسجد صاحب الزمانروبروی 

9 
 اکبرنامداری 98811331

  -خ امام خمینی  جنوبی-فیروزآباد

 جنب عکاسی یلدا

21333211398-

21198117229 

 1199183917 ساختمان  پست -میمند  میمند -مریم قدمی 98811238 8

1 
 خ محالت -میمند  فاطمه قربانی 98811313

1197171812-

1191893188 



 1198218117 خ محالت -میمند  علی اکبر همایونی 98811181 12

 1191388111 بلوار امام حسین-فیروزآباد خانم  لیال جعفری 98811179 11

 1129229871 روستای پر زیتون-بخش میمند فاطمه شریفی 9881131 18

 سروستان

1 
اداره پست 

 1273 917 119   محمد منفرد سروستان

 1191183188 سروستان عبدی   جالل    98811817 8

 1193187338 سروستان محمدحسین  رضایی 98811111 3

 1311121911 سروستان نجمه   ثابت 98811291 1

 1199181819 سروستان نرگس ارجمندی 98811881 1

 1387712171 سروستان زهرا صابر زاده 98811128 7

 1193219121 کوهنجان عبدالرحمن عباسی 98811829 9

 مهر

1 
اداره پست 

 1198 388 119   عبدالرضا برزگر مهر

 18881111 مهر مسعود آریا منش 98811228 8

 18888881 مهر حسن بهزاد پور 98811121 3

 18811828 گله دار آسیه رنجبر 98811898 1

 18811133 گله دار جعفر جمالی 98811111 1

 18818881 میر ملکی فاطمه آسایش 98811117 7

 18811371 نرمان سکینه نیکخو 11111 9

 18812222 نورآباد امیر باقری 9818189 8

 18817111 خوزی خاتون موسوی 11111 1

 18838733 ارودان سمیرا زائری 11111 12

 18831222 زیغان مهدی استواری 9881333 11

 18883137 دارالمیزان سید حبیب حسینی 9881122 18

 18818131 وراوی پور جواد واروی 988113227 13

 1121112131 اسیر فریده سیفی 98811191 11

 خرامه



1 
اداره پست 

 8933 917 119   اسماعیل معماریان خرامه

 9138988311 خرامه میدان دانشجو علی اکبر خباز خرامه 98811181 8

 9138988112 خرامه خیابان امام خمینی سعید ایزدی 98811811 3

 9138988319 خرامه خیابان غفاری رعنایی پورزهرا  98811197 1

 9138989811 خرامه بلوارسرداران شهید زهرا کرمی 98811199 1

 9138932222 خرامه روستای سقااباد علی برز حجتی 9881177 7

 9138937222 خرامه روستای دهقانان زینب زارع دهقانانی 17281 9

 9138988111 خرامه سلطانشهر هاجر زارع 98811118 8

1 ICT 9138912112 شهرک ایثار محمدامین عمادی 

 9138917182 خیرابادتوللی رحیم زراعت پیشه 9881131 12

 9138983232 قوام اباد طیبه دهقانی 9881181 11

 9138911222 معزابادجابری فاطمه کشاورزی 9881818 18

13 ICT 9138939222 معزابادگورگیر عبدالرسول زارع 

 9138938122 هالل اباد آمنه جواهری 9881313 11

 9138938111 هنگی سفلی کوهخیاره گلچهره مددی 9881898 11

 سپیدان

1 
اداره پست 

 1811 932 119   کاظم صالحی سپیدان

 37981821 سپیدان وحیدافشار 98811889 8

 37988111 سپیدان حسین عباسی 98811232 3

 37982888 سپیدان احدقادری 98811317 1

 37918811 سپیدان هادی عبادی نژاد 98811183 1

 37918383 سپیدان عزت اله قربانی 98811111 7

 37988988 بیضا مریم بدیع الزمان 98811271 9

8 
 9881819 

 37918999 بیضا اکبربانشی بانش

1 
کوشک هزار 

 9137998982 بیضا زهراحسینی  9881111

 9137992122 بیضا مریم اکبری علی آبادسرتل 12



11 
ملیان 

 1317882981 بیضا خدیجه میری 9881138

 داراب

 1198921229 داراب  زهرا       حسینی  98811318 12

 1191383113 روستای جونان بهرام      علی پور  98811113 18

 1191731182 روستای مرز الهام        معصومی 9881129 13

 1191317813 روستای رستاق خردمندزهرا         9881172 17

 1191332311 داراب معصومه   رنجبری 98811211 19

 1392791111 داراب  سید محسن   حسینی 98811311 82

   داراب حمیدرضا زمانی 98811122 81
   روستای قلعه نو -داراب  علی اصغر محمدی 9881881 88
   شهرک ولی عصر-داراب زهرا زاهدی 9881311 83
   -داراب عقیل غالم زاده 98811111 81
   روستای مادوان-داراب محمد مهدی قربانی مادوان 9881191 81

 کازرون

1 
اداره پست 

 1199111131   حشمت اله زارعی کازرون

 18131717 شهرنودان علی مختاری 98811118 8

 18111717 محله اردشیری-شهرقائمیه  موسی الماسی 98811171 3

 18111818 میدان امام )ره(-شهرقائمیه  عمران ساسانی پور 98811311 1

 18113212 اول جاده خشت-کنارتخته  منتهی گندمکار 98811321 1

 18111832 جنب بانک کشاورزی  -کنارتخته  زهرا گلستان 98811178 7

 18111111 اول خ ولیعصر -خشت  حسین رستم زاده  98811211 9

 18191888 خ شاهد-باالده گندمکارحامد  98811127 8

 18193112 خ شاهد-باالده رنجبر 98811219 1

 18833233 خ قدس شمالی-کازرون  علی قاسمی 98811881 12

 18831888 چهارراه ژاندارمری-کازرون  روح اله دهقان 98811132 11

18 
9881193  

ICT18138812 روستای گاوکشک خدیجه رضایی روستائی 

13 ICT18137122 روستای کالنی زهراشکرائی روستائی 



11 ICT18128122 روستای مالی انبار حسین پورقیومی روستائی 

11 
 91811189 

ICT18383318 روستای رشن آباد روح اله رنجبر روستائی 

17 ICT18382811 روستای انارستان  عباس حیدری روستائی 

19 ICT1198883178 زارروستای نرگس  خیراله نوروزی روستائی 

18 
 9881181 

ICT18178922 روستای بورکی  ام الهانی حبیبی  روستائی 

11 ICT18172822 روستای کمارج مرکزی کاظم جاللی روستائی 

82 
 9881831  

ICT18121282 روستای عموئی هدی هوشمند روستائی 

81 
 9881112  

ICT18122812 روستای تنگ چوگان حدیث زارع روستائی 

88 ICT18391122 روستای تل کوهک الهه زندی روستائی 

83 ICT18398181 روستای دریس مجتبی جوکار روستائی 

81 ICT18392181 روستای قلعه سید علی بابادستان روستائی 

81 
 9881311 

ICT18331132 روستای بلکتک میالدحیدری روستائی 

87 ICT18378311 روستای پل آبگینه محمدحسن آرندی روستائی 

89 ICT18373292 روستای مهرنجان سهراب رزمی روستائی 

88 ICTروستای مشتان دهقانی روستائی   

81 
9881318  

ICT18377888 روستای سیف آباد علی اکبرقاسمی روستائی 

 آباده

1 
اداره پست 

 3717 781 119   محمد مهدی آستانه آباده

 1191111119 آباده ایمان یوسفی نیا 12718198 8

 1191112377 آباده مریم اسعدی 11188198 3

 1191113811 آباده مسعود فرخی 12998198 1

 1193187998 آباده مرضیه حسینی   13138198 1

 1199112123 آباده آرش نعمت الهی 13988198 7

 1191131171 آباده زهرا سهامی دوقزلو 13818198 9



 1198117191 آباده فاطمه کریمی 13828198 8

 1199182311 آباده زهراسادات جعفری  12118198 1

 1191113171 آباده ذولفقار ایزدی 98 138981 12

 1198183111 آباده سید یحیی نعمت اللهی 11318198 11

 1198188792 آباده صدیقه مالیی 11818198 18

 1198112191 آباده سجاد منصوری 1878198 13

 1197181119 خسرو شیرین فرزانهمرضیه  1818198 11

 1191118211 دهدق احمدرضا نجفی 1178198 11

 1331831291 شورجستان صدیقه بهرامی  1818198 17

 الرستان

1 
اداره پست 

 8218 981 119   اسداله رستمی الرستان

8 
 عادل جدلی 98811889

م 18-فلکه فرمانداری-شهرجدید

 1191811711 بلوک اول-بانک سپه

 1191811112 فلکه قبله-شهرجدید هومن اکبری 98811111 3

 1171291217 بلوک دوم-م دوم 12-شهرجدید زهرا باقری 98811181 1

1 
 زهرا مظلومی 98811187

فرهنگ -بلوار فرهنگ-شهرجدید

 1193883881 بلوک اول-12

7 
 ابراهیم محبی پور 98811871

-خ آیت اله خامنه ای-شهرقدیم

 1199881111 روبروی آتش نشانی

9 
 حبیب مقیمی 98811871

-خ آیت اله خامنه ای-شهرقدیم

 1193831111 بعدازچهارراه گردان

8 
 مریم بنی زمانی 98811218

-چهارراه پیروزی-شهرقدیم

 1191883813 ساختمان فرخاری

1 
 عبدالمجید عالی 98811189

-مدرس جنوبی-شهرقدیم

 1199811289 طبقه پایین-پاساژپویا

 1193882181 پاساژ دانشمند-خ ملت محسن محبی 98811177 12

11 
 بی بی فاطمه هاشمی 98811818

پاساژ -فلکه امام شافعی -خ ملت

 1313882822 امینی

18 
 مژگان صحرانورد 98811117

-پشت بخشداری-فلکه محمدی

 1191811281 پاساژ شهرداری

 1198983122 خ امام حسین-میدان ش چمران سعید منصوریان 98811181 13



11 
 علی اصغر رنجبر 98811391

بلوار سیدابی -فلکه ش چمران

 1193819897 احمد جویمی

11 
 سیده معصومه باقری 98811312

جنب امام زاده شاه -خ عفیف آباد

 1193811181 زندو

17 
 عباس ابراهیمی 98811188

محله  -خ روستایی -میدان شهدا

 1193811939 قبله

19 
 شکوفهعلی  98811818

باالتراز بانک -خ دانش آموز

 1191913112 صادرات

18 
 زهرا ایزدی 98811181

روبروی مدرسه -خ ش رایگان

 1191889218 راهنمایی

11 
 نادر سلیمانی 98811388

 12واحد -مجتمع فضل-خ مخابرات

 1191811377 11و 

 1199881113 جنب بانک سپه-بلوار شهدا محمد دبستان 98811811 82

81 
 عبدالرضا قطبا 98811183

جنب بانک -میدان امام شافعی

 1193889981 ملی

 1197382922 جنب بانک صادرات روح اله فوالدی 98811131 88

 خرم بید

1 
اداره پست 

2113 918 119   محمدحسین نیکوئی خرم بید  

 1199117881 خرم بید حسن اسدی 13179 8

 1197912788 خرم بید سمیه اسدی 13718198 3

 1199181712 خرم بید مصطفی مفتاحی 13128198 1

 1318831822 قادرآباد سیدرضا ناظمی 13138198 1

 1199221193 مرغاب زهرا کنعانی  11198198 7

 1198112113 مشکان خدیجه مرادی  11221 9

 1193187711 قشالق عالی اردانی 11228 8

 1198131183 شهیدآباد مراد علی جانی  11227 1

 نیریز

1 
اداره پست 

 1898 122 119   صادق کشاورز نیریز

 21199118121 آباده طشک  داریوش   طهماسبی 98-81-1191 8

 21199321318 آباده طشک  فاطمه    مقصودی 98-81-1827 3



 21192119378 ریزآب -قطرویه  فاطمه     پاک بین  98-81-372 1

 21191183823 شهرک وزیره  -قطرویه   آسیه     دبیری  98-81-191 1

 21199321711 قطرویه  مجتبی   عباسی  98-81-1191 7

 21191172817  -مشکان  ادیبه سادات   جاللی  98-81-1292 9

 21199388111 ده چاه  -مشکان  اصغر   شمسی 98-81-111 8

 21191387828 تنگ حنا  حسین بیگی  98-81-813 1

 1191333781 نیریز سعید متقیان  98-81-1818 12

 21199388911 نیریز محمد رضا  سمیع پور 98-81-1891 11

 21193318887 نیریز حدادان   عزیز 98-81-1319 18

قیر   

 8218 781 119   علی اکبر رضائی اداره پست قیر 1

 1193181121 دفتر پیشخوان قیر قاسم رحیمی 98-81-1281 8

 1198828182 دفتر پیشخوان شهرگسترقیر علی اکبر علیزاده 98-81-1181 3

 1199118112 دفتر پیشخوان قیر سید محمد مرتضوی  98-81-1811 1

 1191111181 دفتر پیشخوان کارزین روح اله آزادی 98-81-1181 1

 1198121791 دفتر پیشخوان امام شهر اکبر روستا 98-81-1818 7

 1199119271 دفتر پیشخوان افزر مدینه پور حمزه 98-81-1311 9

 1193111119 دفتر پیشخوان مبارک اباد عباس حقیقت گو 98-81-1318 8

 1191121191 دفتر پیشخوان امام شهر احمد محیط لیفر جانی 98-81-1171 1

 1191971911 دفتر ای سی تی روستایی علی اباد معصومه دهقانی 98-81-111 12

11 

سی دفتر ای 

تی روستایی 

 1193183118 دفتر ای سی تی زاخرویه سجاد طاهری زاخرویه

 خنج

   خنج احمد جمالپور 98811899 1
 استهبان

1 
اداره پست 

 1197982211 استهبان حجت قابلی استهبان

 1191381289 شهر رونیز علیا نادیا آشنا 98811893 8

 1197112172 شهر ایج رضا پورعزیز 98811313 3



 1191327317 استهبان هادی تاج پیکر 98811121 1

 1191327182 روستای بنوان عظیم برگی 9881878 1

 1193322121 روستای خیر فاطمه زارع 9881881 7

 المرد

1 
اداره پست 

 1113 388 119   علی قائدی المرد

 1197182123 اشکنان حبیب نجفی زاده 98811879 8

 1191883219 المرد سید احمدرضا علوی 98811878 3

 1197871171 المرد زینب فروتن 98811211 1

 1197872118 المرد سید محمد احمدی زاده 98811171 1

 1198881123 اشکنان احمدعلی یوسفی 98811113 7

 1199883191 المرد هانی جنگی 98811288 9

 1331713118 المرد کهوردان مرتضی عبداله زاده 98811198 8

 1198283382 عالءمرودشت حسین هاشمی 98811191 1

 1193881887 اهل قاسم اورنگ 98811821 12

 اقلید

1 
اداره پست 

 1199111118 اقلید علی اصغر صمدی اقلید

 1199118189 اقلید رقیه صادقی 98811221 8

 1199188188 اقلید فرشته اسلمی 98811318 3

 1311197318 شهر سده سعید یوسفی 98811178 1

 1191113871 روستای خنجشت حجت اله نیکبخت 9881118 1

 1197271222 روستای بکان سعید دهقان 98811131 7

 بوانات

1 
اداره پست 

 1191181221   ارسالن رضایی بوانات

 1191211177 شهرک ولیعصر-کره ای-بوانات محمدخالق قائدی 98-81-1811 8

 1211918217 سفیدروستای جوی -بوانات صدیقه دهبان 98-81-171 3

 1191138889 خ اصلی-حسامی-بوانات زینت عباسی 98-81-1111 1

 1198113113 خ پست-مزایجان-بوانات زهره الری 98-81-312 1



7 
98-81-887 

عبدالعلی وطنخواه 

 1197211111 روستای باغصفا-بوانات باغسیاهی

 1193181373 روستای توجردی-بوانات مجید غالمی 98-81-889 9

 1191131372 شهرک قائم-بوانات نرگس کامگار 98-81-1128 8

 1191127121 روستای چناروئیه-بوانات فاطمه جوکار 98-81-188 1

 1198139129 کره ای-بوانات سیده آسیه رضائی 98-811282 12

 فسا

1 
اداره پست 

 1283 938 119   مجتبی آبید فسا

 1199311731 جنب خ قیام-میدان مصلی  -فسا  محمد حسینی 98-81-1211 8

 1193311117 چهار راه مسجد حمزه -فسا  هاجر شکوهی 98-81-1882 3

 1191319798 شهر دوگان -فسا مهدی بستام 98-81-317 1

 1191313912 خ امام خمینی -ششده--فسا مجتبی مکرمی 98-81-1333 1

7 
 ابراهیم کاظمی 98-81-1888

خ امام خمینی  -زاهدشهر -فسا 

 1198318181 )ره(

 1193328121 روستای فدشکویه -فسا  لیال کریمیان 98-81-132 9

 1191171817 روستای کچویه -فسا  فرهاد قائدی 98-81-832 8

 1198123111 روستای جلیان -فسا  عارفه اقائی 98-81-111 1

12 
 مجتبی بنایی 98-81-1318

خ امام خمینی  -نوبندگان  -فسا 

 1198121981 )ره(

11 
 سرور برزویی 98811138

بولوار بعثت روبروی فلکه -فسا

   سنگی
 ارسنجان

1 
اداره پست 

 1911 113 119   نبی اله حیدر پناه ارسنجان

 1193883119 ارسنجان زهره نعمتی 98811832 8

 -1191872129 ارسنجان فریبا احمدی 98811132 3

 -1197172118 ارسنجان غالمحسین نعمتی 98811378 1

 -1398238123 خبریز محمد صادق محمودی 9881322 1

 -1193887111 حسین آباد ابوذر زارع 9881821 7

 -1331139813 جوادیه عنایت اله روستائی 9881811 9



 -1198872819 جلودار  مصطفی روستائی 9881118 8

 -1191891199 شرق آباد  مهدی نجفی 9881118 1

 -1198138911 خوارچاشت  مهین برومندی 9881121 12

 -1193881378 جمال آباد  ظفر خادم الحسینی 9881131 11

 -1197321129 علی آباد ملک زهرا قاسمی 9881311 18

 نورآباد ممسنی

1 

اداره پست 

نورآباد 

 8313 181 119   مسلم قاسمی ممسنی

 1198929822 نوراباد خ شهید مدنی امنه نظری 98811133 8

 1191811118 نوراباد خ شهید مدنی باقر سجادیسید  98811813 3

 1191837983 نو راباد  شهر خومه زار کامبیز اکبری 98811311 1

 1191811817 نوراباد توتستان فاطمه خسروی 98811129 1

 1191311881 نوراباد روستای گچگران فیروزه عبدالهی 9881371 7

 1399318111 نوراباد روستای فهلیان سمیرا گودرزی 9881111 9

 رستم

1 
اداره پست 

 3381 181 119   سید فرهام حسینی رستم

 1191818818 شهر مصیری مرضیه یوسفی 98-81-1111 8

 1191218918 شهر مصیری  شریعت حسینی 98-81-1131 3

 1197821229 دهنو مقیمی علی علیزاده 98-81-391 1

 1191112111 کوپن اعظم حدادی 98-81-818 1

 1191888171 منگودرز  امین چمن 98-81-812 7

 1192191272 حسین آباد  رقیه داودی 98-81-313 9

 جهرم

1 
اداره پست 

 1318 311 119   کریم رمضانی جهرم

 1193217311 خفر ملیحه بهاری 98-81-1121 8

 1199111127 قطب آباد فریده شمشمی 98-81-1172 3

 1199182173 جهرم ماهرخ امیری 98-81-1319 1



 1191189132 جهرم مهوش پور غالمی 98-81-1399 1

 1199118922 جهرم بهاره باقری فر 98-81-1181 7

 1199118193 جهرم رویا مصلی نژاد 98-81-1189 9

 1193182883 جهرم فرشته السادات صحرائیان 98-81-1113 8

1 
98-81-

 1198178878 تادوان رقیه البرزی 18713

 1191119889 علی آباد صدیقه پناهی 98-81-12212 12

 1191128171 دوزه  حسینعلی شعبانی 98-81-131 11

 1198127113 جرمشت فاطمه رستمی 98-81-111 18
 


