
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   مدیریت آموزش و پرورش شهرستان تنکابن از :

 کلیه ی مدارس دوره ی ابتداییبه: 

  (رسمی و پیمانی) سازماندهی کلی آموزگاراناعالم امتیازات  موضوع:
 

 با سالم و احترام؛
به  2042-2041در سال تحصیلی   سازماندهی کلی آموزگارانامتیازات ،  مدیریت بهینه منابع انستان در راستتا      

 نستتتتتت ت به،  دستتتتتتتورا    پیوستتتتتتت ارستتتتتتاا م   ردد  دتتتتتتایستتتتتتته استتتتتتت مدیرا  م ترم  تتتتتت   م ا  ه د ی  م اد 
 اطالع رسان  به کلیه آموز ارا  زیر مج وعه خود ، ا دام ن ایند  
 

 ند اجرايفرآ: 

 پیوست می باشد.آموز ارا   سازمانده  کل  یست امتیازات  .2
 آموزش ابتدای  جهت مشاهده نصب م  بادد واحد در تابلو  اعالنات  لیست ریز امتیازات .1

کت اً  52/30/1031تاریخ  تاد ن؛ م  توان دناعتراض دار خود ، شاااااااد   کسااااااا نسااااااامت ب  امتیاز  آموزگاارانی کا  .3
 د نه واحد آموزش ابتدای  ارائه ن ایدرخواست خود را ب

؛ چنانچه زوج فرهنگ  ت ای  به  در ستتازمانده  استتت اده ن ایند ، م  توانند از میانگی  امتیاز خود زوجین فرهنگی .0

ه واحد آموزش ابتدای  بدرخواستتتتتتت خود را کت اً  52/30/1031 تا تاریخاستتتتتتت اده از ای  بند را دارد ؛ م  تواند 
 د ارائه ن ای

نظر ک یستتتتیو  پ دتتتتت   نوع مشتتتتت   و با ارائه ؛  همکارانی ک  دچار بیماری ، مشااااکم جساااامانی و ... می باشااااند .5
  وندم  د، سازمانده   و تص یم ک یته سازمانده  ، با توجه به نیاز دهرستا  ، بدو  احتساب امتیازدتهرستا  

ب   جهات دریاافات میرفی نااما  52/30/1031م  توانتد تتا تتاریخ دتتتتتتتراین ای  بنتد را دارد ؛  آموز تار چنتانچته 
 د مراج ه ن ایآموزش ابتدای   واحدبه  درمانگا  فرهنگیان

 .م  بادد 52/30/1031بخشنامه فوق ، فقن تا تاریخ ( 4(و)3(،)2) مهلت استفاد  از بندهایتاکید م   ردد ؛  .6

   دداطالع رسان  خواهد ، ط  بخشنامه  2042اواسط تیرما  تا پس از بررس  درخواست ها ، امتیازات نهایی   .7
 

 

 عبادا... مافی

 پرورش شهرستان تنکابنمعاون مدیر کل و مدیر آموزش و 

 

 

 

  042/1212 شماره: 

 42/43/2042 تاریخ: 

 دارد پیوست: 
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امتیاز کـل 
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جمع کلتخصصیعمومیجنسیتسمتنام پدرنام و نام خانوادگیردیف

486.08302788.08زنآموزگارحبیبمحبوبه رحمانیان1

573.25118691.25زنآموزگارعباسطیبه بی غم لنگرودی2

480.93189669.93زنآموزگارعبدالحسینمعصومه کامرانی3

428.5235663.5زنآموزگاررجب علی بهناز خانعمویی4

451.35208659.35زنآموزگارنعمت الهصغری جواهردهی5

545113658مردآموزگاررحمت الهسیاوش نقی پور6

454.03192646.03زنآموزگارعزیز الهزهرا بوک7

470.66162632.66زنآموزگاراحمدکیمیا افشنگ8

458.13160618.13زنآموزگارهوشنکجمیله دشتی9

477.76136613.76زنآموزگاررضاشهال جنت امانی10

452.86156608.86زنآموزگارعلی اشرفمهری شفیعی11

452.16155607.16زنآموزگارموسیفروغ علی آقایی12

464139603زنآموزگارعیسیزهرا سلیمی13

457.65144601.65زنآموزگارعلی اعظمام البنین رمضان زاده14

477.66122599.66زنآموزگارعزت اهللزبیده قنبر هراتی15

433.53164597.53زنآموزگاررضاکبری الریجانی16

456.64140596.64زنآموزگارمصیبشهربانو امین17

456.41136592.41زنآموزگارحسنمنصوره حاتمیان18

411.33181592.33زنآموزگارمسلمعصمت جوینی19

445.5144589.5زنآموزگارعبدالحمیداقدس احمدیان20

440149589زنآموزگارنورعلیصدیقه اشکور دلیلی 21

480.25108588.25زنآموزگاربرجعلیشهین نجفی22

445.6139584.6زنآموزگارعبدااهللعذرا مسلمی23

426.08152578.08زنآموزگارهوشنگالدن دین محمدی24

420.8155575.8زنآموزگارکریماشرف جنتی25

434.31140574.31زنآموزگارعلی اعظمزینت رمضانزاده26

464.25110574.25زنآموزگارمیرزاقاربابه خشنودی مطلق27

443.08130573.08زنآموزگاررمضانهاجر عزیز ساجدی28

440.58129569.58زنآموزگارابوالحسنمریم کاکرودی29

462.3104566.3زنآموزگارمرتضیفیروزه منصورکیایی30

477.2589566.25زنآموزگارابراهیمخدیجه منصوری31

402.85162564.85زنآموزگارمهدیعالیه محمودنژاد32

427.28137564.28زنآموزگارغضنفرفریده شورج33

 (رسمی و پیمانی)امتیازات سازماندهی کلی آموزگاران 

1402-1401

امتیازات کسب شده
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 (رسمی و پیمانی)امتیازات سازماندهی کلی آموزگاران 

1402-1401

امتیازات کسب شده

46697563زنآموزگارعلیفیروزه منصورکیایی34

452.73109561.73زنآموزگارامیر خانخورشید عسگری مقدم35

420.33140560.33زنآموزگارعلیمعصومه غالمرضائی36

449.75110559.75زنآموزگارابوطالببهجت مدون37

409.15150559.15زنآموزگاردوستعلیمحبوبه قاسم بیکی38

397.1162559.1زنآموزگارعلی فاطمه بشیری 39

398.97160558.97زنآموزگارقربانعلیسیما سبزیان40

393.75163556.75زنآموزگارمحمدطاهره الچینی41

425.53128553.53زنآموزگارمعصوم معصومه رحیم پور 42

418.31134552.31زنآموزگارسیدیوسفسیده مژگان عقیلی43

400.08150550.08زنآموزگارشمسعلیگیتا تدریسی44

466.6883549.68زنآموزگارتقیزهرا حدادنورگستر45

401.25143544.25مردآموزگاریعقوبعباس قلیئی46

458.5585543.55مردآموزگارفرامرزحبیب  اله جورکریمی47

417.5125542.5زنآموزگارعیسیزیبا سلیمی48

460.7577537.75زنآموزگارنور علیزهرا ابراهیمی نژاد49

473.4163536.41زنآموزگاردانیالنسرین مسعودی50

413.58122535.58زنآموزگارسیدحسینسید ارام حسین زاده51

440.3395535.33زنآموزگارموسیرخشنده خانیانی52

436.6698534.66زنآموزگارحجت طاهره دریایی 53

467.0867534.08زنآموزگارابوالفتحرویا توغانی54

435.6198533.61زنآموزگارعزیزالهمعصومه  کبیری فر55

377150527زنآموزگارابراهیمکلثوم خانیانی 56

436.4187523.41زنآموزگارحسینفاطمه جعفری57

390.75131521.75زنآموزگارابراهیمحکیمه مسلمی58

415106521زنآموزگارعبدالهپوران ساعدی59

428.891519.8زنآموزگارمحمدحکیمه رحمتی خانیان60

413.33104517.33زنآموزگارعلیفروزان گلی61

438.6677515.66زنآموزگارسید کاظم سیده راضیه معافی مدنی 62

401.75109510.75زنآموزگاریحیینرجس غالم یوسفی63

406.65101507.65زنآموزگارمحمودبهشته جعفری 64

470.0837507.08زنآموزگارامیرناهید جنت فریدونی65
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 (رسمی و پیمانی)امتیازات سازماندهی کلی آموزگاران 

1402-1401

امتیازات کسب شده

416.590506.5زنآموزگارغالمحسنفرح ناز توکلی66

434.468502.4زنآموزگارلیال بانو کوده حاتمیان67

412.8589501.85زنآموزگارمحمدرضا مهناز قنبرهراتی 68

396.25105501.25زنآموزگارحسینجمیله عسگرشمسی69

373.66126499.66زنآموزگارحسین آمنه منتظری 70

419.2580499.25زنآموزگاراحدزینب کاظمی الموتی71

382.18117499.18زنآموزگارعلیفریده غالمرضایی72

420.9876496.98زنآموزگارسخاوتافسانه همرنگ73

411.885496.8مردآموزگارابراهیمحبیب دیندار74

419.777496.7زنآموزگارمصطفیتهمینه عباسپور75

44052492زنآموزگارخلیلناهید ابراهیمان76

420.571491.5زنآموزگارحسینلیال شعبانزاده77

360.25123483.25زنآموزگارمحسنسمیه کیامرادی78

398.8880478.88زنآموزگارسید حسینسیده آرزو حسین زاده79

402.7675477.76زنآموزگارحشمت اهللبیتا صالحی80

431.546477.5مردآموزگاررضامحمد طاهر نجاتی81

405.0870475.08زنآموزگارموسیزهره رجبعلیان 82

393.9380473.93زنآموزگارسلطانمعصومه مسعودی کیا83

372.61100472.61زنآموزگارعلی محبوبه یزدانی84

352.83118470.83زنآموزگارحسینفاطمه قدیری راد 85

377.0893470.08زنآموزگاراعتقادمهری لطفی86

406.6660466.66زنآموزگاررجب علینوش آفرین غالمی87

338.1126464.1زنآموزگارمحمدمهدی طاهره منتظری 88

383.9178461.91زنآموزگاررحیمراحله خیل کردی89

375.3383458.33زنآموزگارنوروزمریم محمدی90

340117457زنآموزگارعلی سهیال نظری مقدم91

321.75134455.75زنآموزگاردرویشعلیزهرا شجاع شفیعی92

386.569455.5زنآموزگارخوردعلیزینب پویان فرد93

371.1382453.13زنآموزگارمحمد علیپری گل فرد قاسمی94

378.0869447.08مردآموزگارارسالنعلی ساحلی95
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1402-1401

امتیازات کسب شده

342.08102444.08زنآموزگارمختارمریم عبداللهی96

336108444زنآموزگارعلی اصغرنرکس طریقی97

38656442زنآموزگارعلیلیال غالمرضایی98

346.3394440.33زنآموزگارپرویزفاطمه نژادی99

330.25110440.25زنآموزگارمحمدزهرا عال ء الدینی100

350.4789439.47زنآموزگارابوطالبزهرا حاجی پور101

358.3381439.33زنآموزگارمحب اهللژاله کریمی102

392.4140432.41زنآموزگارحسینسودابه خوشدل103

326.06105431.06زنآموزگارحسینمحدثه علیزاده اصل104

318112430زنآموزگارحسنزبیده پور حسینی105

412.116428.1زنآموزگارعزیزاهللفرح ایمان پرور106

345.3381426.33زنآموزگارمحرمعلیساحره صائب 107

356.0570426.05زنآموزگارشیرویهآذر کاظمی108

4127419زنجایگزینمحمد باقرپوراندخت ساعدی109

333.3385418.33زنآموزگارفرج الهنگار برخی110

34375418زنآموزگارکوثر داوودی راد111

329.588417.5زنآموزگارمحمدرضازهرا منور عسگری112

353.863416.8زنآموزگاراسماعیلسمیه مشهدی113

357.357414.3زنآموزگارعلیفاطمه رعنارئوف114

339.2571410.25زنآموزگارعلی اصغرآیناز فالح115

31496410زنآموزگارمحمدعلیصدیقه فرجی116

338.6671409.66مردآموزگارقهرماننظرعلی کترا ابراهیمی117

367.2542409.25زنآموزگارعلیفرشته گلی توانا118

39415409زنآموزگارخضرعلیلیال اشکوریان119

359.549408.5مردآموزگارناوخاصکیوان خدری120

308100408زنآموزگارمختارمحبوبه جعفر رمجی121

347.7556403.75زنآموزگارقربانعلیصبورا گلین شریف دینی122

369.233402.2زنآموزگاررمضانسکینه حسن نژاد123

323.1679402.16زنآموزگارمحمدرضاطیبه صالحیان124

340.3358398.33زنآموزگاررمضانعلیسهیال اولیایی125
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1402-1401

امتیازات کسب شده

34552397زنآموزگارفاطمه خلیلی ماشک126

290.5105395.5زنآموزگارعلی مرتضیزینب الجوردی127

312.8682394.86زنآموزگارمحمد ابراهیمرقیه ابوالحسنی128

30291393زنآموزگارکریممریم کریمی فرد129

330.9162392.91مردآموزگاربهرامعلیمحمدکاظم همشبوری130

294.6394388.63زنآموزگارصفر علیسمیه سرابی131

338.8348386.83زناموزگارقربانعلیزهرا مال حسینی132

374.5812386.58زنآموزگارشعبانعلیکبری باقری گرمارودی133

327.2558385.25زنآموزگارمحمدرفیعلیال سام134

33548383زنآموزگارعیسیسکینه صالح درجانی135

272.75109381.75زنآموزگارزلفعلیطاهره جنت فریدونی 136

302.8175377.81مردآموزگارسلمانرسول هراتی137

331.539370.5مردآموزگاررضوان اهللآرش گلیج138

311.8757368.87زنآموزگارسامره حسین بیگی139

254.5108362.5زنآموزگارمجیدهاله شیخ کاظم ها140

305.6354359.63زنآموزگارقاسممعصومه قاسمپور141

246113359زنآموزگارصادقمعصومه یوسف خواه142

276.580356.5مردآموزگاریحیمهدی کریمی راد 143

294.7355349.73زنآموزگارمحمد علیزهرا علینژاد144

288.3561349.35زنآموزگارمحمدخدیجه  گلیج145

300.7548348.75مردآموزگارحسینمهدی خرمدل146

277.8370347.83زنآموزگاریحییفاطمه وکیلی147

275.3372347.33زنآموزگارمحمدرضاستاره فقیه نصیری148

28958347زنآموزگارمحمدفاطمه قنبری149

291.6653.5345.16زنآموزگارمنصورصائمه بالسی150

28558343زنآموزگارعلی اشرفنرجس منصورکیایی151

294.7546340.75زنآموزگارمحمد رضابتول روغنچی152

323.615338.6زنآموزگارعباس مهدیه اولیایی 153

276.3562338.35مردآموزگاراحمدحسن ساعی154

289.149338.1مردآموزگاراسدالهروشن زحمتکش155
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1402-1401

امتیازات کسب شده

272.0862334.08مردآموزگارعلی اصغر سعید درویش156

258.2575333.25زنآموزگارکامرانخاطره زمین پیما157

278.552330.5زنآموزگارسلیمانمینو لزرعشوری158

271.2159330.21زنآموزگارمحمد رسولساغر عباسی159

267.5859.5327.08زنآموزگارحسنکبری نبئی160

261.7564325.75زنآموزگارمحمد قاسمفاطمه رمک قاسمی161

298.6627325.66مردآموزگارسیداسماعیلسیدابراهیم مهری162

267.0556323.05زنآموزگارجعفرفاطمه وحدانی163

223.5899322.58زنآموزگارحمیدرضاسحر جاللی164

270.552322.5زنآموزگاراحمد علیفاطمه محبوبی165

223.596319.5زنآموزگارعلیرضاصدیقه جمشیدی اول166

225.2593318.25زنآموزگارمحمد علیمهدیه شورمیج167

245.6672317.66زنآموزگارگشتاسبمرضیه قاسمی پور168

275.9340315.93مردآموزگارمنصورسینا اشگوریان169

267.2547314.25مردآموزگارمحمد طاهرسعید زمانپور170

281.0833314.08زنآموزگارهوشنگمژگان زروج حسینی171

281.4831312.48زنآموزگارناصرفاطمه یزدانی172

231.580311.5زنآموزگاررمضانمحترم ناظریان173

26149310زنآموزگارشهرامشکیبا امیدی اصل 174

25060310زنآموزگارالهام شاه نظری175

291.8316307.83زنآموزگارحسنعلیمائده منصوری176

239.567306.5زنآموزگارمحمدزهرا پور محمدی عمران177

254.152306.1مردآموزگارهوشنگعلیرضا توکلی178

255.3749304.37مردآموزگارمحرمعلیهادی شلفی179

240.0763303.07زنآموزگارشعبانهانیه کیا حسینی180

25150301زنآموزگارعلنقیعاطفه کشتکار181

270.530300.5زنآموزگاریعقوبالهام مقدم182

224.2574298.25زنآموزگاربیژننرجس نصری183

207.2587294.25زنآموزگاریوسفپروانه رحیمی اربوسرا184

279.814293.8زنآموزگارعلیمینا عبدی نیا جوریانی185
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267.3326293.33زنآموزگارنریمانمعصومه نورمحمدی186

244.2539.5283.75مردآموزگارعبداهللحسین عمرانی پور187

253.4130283.41زنآموزگارمحمدتقیزهرا منصورکیایی188

248.4533281.45زنآموزگارشهرامحانیه لشتو عبدالهی189

248.3333281.33مردآموزگارصادقمحمد شورمیج190

21862280زنآموزگارحسنصغری محمدیان191

232.5146278.51مردآموزگارسید جاللسید مصطفی فاطمی192

20672278زنآموزگارخلیلزینب خاتون مرشدی193

223.7553276.75زنآموزگارعلی اکبرمهرنوش کتولی194

239.537276.5زنآموزگارهاشمهاجر یاحقی195

272.53275.5زنآموزگارفرشته یوسف عینی196

225.549274.5زنآموزگارعلیآزاده طوسی197

22350273زنآموزگاررسولفاطمه غالمعلی زاده198

261.811272.8مردآموزگارمحرمعلیمجتبی اسفندیاری199

22151272زنآموزگارصفرسعیده علی نیا200

200.571271.5زنآموزگاررحمت الهعالمه خواجه محمدی201

20269271زنآموزگارعلی اصغرخدیجه امان پور202

231.539270.5زنآموزگارموسیحکیمه مقدم203

25414268مردآموزگارسیدجاللسید مرتضی فاطمی204

206.560.25266.75زنآموزگاراهلل وردیحوریه احمدی خصال205

226.4139265.41مردآموزگارعیسیحسن غنمی206

228.1637265.16زنآموزگارجوادنجمه امینی207

213.7549262.75مردآموزگارجعفرعلیرضا دلیلی208

20853261زنآموزگاربهمنسحر قنبری209

23029259زنآموزگاررحمانعلیمرجان موفقی210

192.566258.5زنآموزگاراسماعیللیال عامری211

215.0543258.05مردآموزگارعلی اصغرعلی طریقی212

218.2538256.25زنآموزگارقربانعلیمریم شایانفر213

22331254زنآموزگارمهدیآمنه ورزی آج پیشه214

19757254زنآموزگارعلی ویدا آقاجان اشکوری 215
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22921250زنآموزگارعلی اشرفمریم اشراقی216

19851249زنآموزگاررحیمهنگامه برکم217

200.5548248.55زنآموزگاربهادرسارا محجوب218

21137248زنآموزگارمحمد رضازیبا عرفانی طالقانی219

21136247زنآموزگاربهروزفاطمه عبدالملکی220

202.543245.5زنآموزگارمحمد علیلیال کوده چوپانی221

203.1642245.16زنآموزگارصفرعلیندا اوجانی222

20242244مردآموزگارعبداهللعلی رنجبر شهرستانی223

17767244زنآموزگارعلی نظرزینب منتظری224

216.2527243.25زنآموزگارصفرعلیزهرا بابازاده225

192.8349241.83زنآموزگارمهدیطاهره وکیلی226

211.629240.6زنآموزگارمحرمعلیسمیه علیزاده فالح227

198.2542240.25زنمعاونابراهیممعصومه دوستی228

21525240زنآموزگارعلینرگس باصری229

18654240زنآموزگارعلی فرهنگطاهره گلیج230

202.537239.5زنآموزگاررمضا نعلیام البنین سام خانیانی231

202.534236.5زنآموزگارنورالهلیال میرزا جانی232

215.7520235.75زنآموزگاررمضانزهره منوری233

201.4133234.41زنآموزگارکردعلیمریم اکبری234

193.540233.5زنآموزگاراکبرسارا قربان زاده235

22310233زنآموزگارعبادالهریحانه سلملیان236

20231233زنآموزگارعلی اکبرنرگس نوروز رجبی 237

207.525232.5مردآموزگاراسماعیلسعید محمد دوست لشکاجانی238

19042232زنآموزگارعلیرضامهدیه نقدی239

20823231زنآموزگارصمد علی مهری خصالی 240

20030230زنآموزگارعلی اصغرمائده  امانپور241

188.541229.5زنآموزگاررمضانعلیفتانه عبداله بیکی242

21613229مردمعاون اجراییابراهیمعلی اصغر اشکور کیایی243

20128229زنآموزگاررحمت الهعاطفه شجاعی244

20227229زنآموزگارسیروسهنگامه شیرمداح245
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20029229زنآموزگارعلیسمیه  نیک نژاد246

208.520228.5زنآموزگارعلیجانراضیه حسینی247

18939228زنآموزگاررحمانزهرا عبدالملکی248

20721228زنآموزگاراحمدفاطمه پور کیوان249

20424228زنآموزگارمحمدسمانه اشکوری250

202.0825227.08زنآموزگارکیو مرثالهام ولی پور251

19532227زنآموزگارعلیرضازهرا  کیایی تنکابنی252

200.526226.5زنآموزگارسیروس هاجرخالخالی253

17056226زنآموزگاربهمنشمیم تراب پرهیز254

19630226زنآموزگاراسرافیلسهیال رضاپور255

209.7516225.75مردآموزگاربهروزامیراحد عمادی256

19233225زنآموزگارمنصورمریم چالکش یوسفیان257

20025225زنآموزگارحسینسکینه حاجی آقایی258

15767224زنآموزگارسلمانرابعه هراتی259

200.7523223.75زنآموزگارداریوشمریم رضایی وناشی260

189.7534223.75زنآموزگارمصطفیطلعت عباس قربانی261

190.533223.5مردآموزگارباباجانعابدین بازبند لیسه رودی262

195.2527222.25زنآموزگارمحمودمینا ساحلی263

20516221زنآموزگارامیرمرضیه علی فالحی264

2146220زنآموزگارسید اسماعیلفخری السادات میر سعید قاضی265

19921220زنآموزگارحسینالهام دماوندی266

19128219زنآموزگاررحیمآرزو فاضلی267

186.8331217.83مردآموزگارمحمد حسینمحمد حسن علیدوست راد268

191.7526217.75زنآموزگارسبزعلیراویه شفیعی269

203.7513216.75زنآموزگارمحرمعلیمرضیه سعادت یار270

186.7529215.75زنآموزگارمحمدعلیماریه دستیار271

191.7524215.75زنآموزگارعبداله مژگان خزایی 272

195.519214.5مردآموزگارمرتضیمهران حسینی پور273

149.6664213.66زنآموزگارمحمد تقی نسرین صفری 274

173.1839212.18زنآموزگاراسمعیلزینب اسد نعیمی275



امتیاز کـل 
690

امتیاز کـل 

848

امتیاز کـل 

1538

جمع کلتخصصیعمومیجنسیتسمتنام پدرنام و نام خانوادگیردیف

 (رسمی و پیمانی)امتیازات سازماندهی کلی آموزگاران 

1402-1401

امتیازات کسب شده

18131212زنآموزگارزمانهاجر غفاری چراتی276

174.8337211.83زنآموزگارعباسعلیفاطمه شعبانی277

189.520209.5مردآموزگارمحمدصادق منصورکیایی278

194.515209.5زنآموزگارمصطفیمریم کرمی279

19514209زنآموزگاراسماعیلمهدیه شاهری280

170.538208.5مردآموزگارحسنمحسن پور حسین سرنی281

18424208زنآموزگارفریبرزفاطمه فتح آبادی 282

185.8522207.85زنآموزگارعسگرطاهره رجبی283

195.9511206.95زنآموزگارعلیرضاصدیقه کریمی284

169.0137206.01زنآموزگارمحمد قاسمزهرا ریاضی285

182.322204.3زنآموزگارتقیسمانه کشاورزی286

1959204زنآموزگارمنصورآزیتایکتن ثانی287

194.59203.5زنآموزگارمحمدجعفرزهرا نجفی288

18319202زنآموزگارعیسی مهدیه منتظری 289

18813201مردآموزگارهاشممسعود شلفی290

186.755191.75زنآموزگارمحمدمرضیه مرادی291

182.59191.5زنآموزگاراسماعیلصدیقه شمسی292

18110191زنآموزگارمحمد رفیععاطفه عزیزی293

176.2511187.25زنآموزگارعسگرمطهره رجبی294

1816187مردآموزگارنگفتنرامین حیدری295

1840184زنآموزگارزینب گلیج296

170.7511181.75زنآموزگارسید محمد علینرجس خاتون امین297

173.50173.5مردآموزگارسید حسنسید محمد حسین رضایی298

165.36171.3زنآموزگارسیف اهللآسیه گلیج299

121.7549170.75مردآموزگارفرامرزشهباز منصورکیایی300

11852170مردآموزگارحسینعلیمحسن مهدوی301

164.25169.2زنآموزگارمحمد علینغمه مشایخی302

13829167زنآموزگارمحمدحاتمه رجبی نیا303

151.511162.5زنآموزگارخدا پناهمریم صادق زاده304

112.2550162.25زنآموزگارعلیجانمرضیه اولیایی305

133.1616149.16زنآموزگارعلی اکبرفاطمه نعمت داد306
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11127138مردآموزگاراسفندیارعباس عبدالرحیمی307

107.530137.5مردآموزگارحسنمحمدرضا الکتراشی308

9536131زنآموزگارنظرعلیفاطمه شورج309

10820128مردآموزگارعلی محمد قربان پور310

100.527127.5زنآموزگاررمضانمبارکه پروانه311

10021121زنآموزگارزمان اهللزهره  نژاد مقدم312

10713120زنآموزگارکاظمفهیمه سحری 313

92.524116.5زنآموزگارحسینسحر گیالنی نژاد314

10412116زنآموزگارمحرم علیزهرا شیرود عیسی315

10113114مردآموزگاررفیعمیالد خانه کشی316

80.532112.5زنآموزگارجوادسمانه یحیی پلنگی317

9615111زنآموزگارمحرمتفاطمه قوی پنجه دیگه سرا318

1019110زنآموزگارمحمد یوسفزهرا مقیمیان 319

1063109مردآموزگارمحمدامید فروزش320

8920109زنآموزگارمحب علیانسیه عباسی بلده سر321

9415109زنآموزگارمحمدرسولمرضیه مافی322

78.7530108.75زنآموزگاررفیعندا پوررستم323

98.759107.75زنآموزگارقربانعلیحدیثه شعبانی مقدم324

9313106زنآموزگارعلیسهیال اسماعیلی325

101.53104.5زنآموزگارصداقتفائزه خواجوند326

949103زنآموزگارابراهیملیال داجلری327

9310103زنآموزگارهدایتزهرا دلیلی328

90.2512102.25زنآموزگاراحمدپریسا شعبانی سبزه میدانی329

89.2511100.25مردآموزگارغالممحمدعلی افتخاری330

84.81296.8مردآموزگارسیدنورالدینسیدحسین جوادپور331

90595زنآموزگارمحمد تقیمنصوره گلیج332

92395زنآموزگاریعقوبماه نو تلیکانی333

91.5394.5زنآموزگارنظام علیفاطمه جانعلی زاده334

73.252093.25زنآموزگاررحمانقلیانسیه محمدی الموتی335

74.91892.9زنآموزگارصفرعلیالهه رضایی 336
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77.351592.35زنآموزگارامیررضازهرا زینعلی337

88.25391.25زنآموزگارعباسسحر نجار لشکری338

88.25391.25زنآموزگاراسحاقفاطمه محمودی لیمایی339

87390زنآموزگارطالبمنیر نوری340

84690مردآموزگارحسینماهان گل محمدی341

82890مردآموزگارمختارعلی رضا کاسانیان 342

86.5389.5مردآموزگارعلییعقوب مهدوی343

79887زنآموزگارمحمد رضالیال مرادی توچانی344

83.25386.25زنآموزگارمحمدمهدیریحانه پورسعید345

79685زنآموزگارمحمدعلی عشرت ابراهیمی346

67.51279.5زنآموزگارسید موسیسعیده سادات رضوی مهدیان347

64.51276.5زنآموزگارموسی نصیبه کمال  زاده348

61.61475.6زنآموزگارسید محسنسیده فاطمه حسینی ثابت349

71.8374.8زنآموزگارناصرارکیده افتخاری350

63.45972.45زنآموزگارکریمعاطفه قنبری351

62.25971.25زنآموزگارجهانگیرتکتم فتحی زینی352

521870زنآموزگارمختارشعله نجاتی353

63.55366.55زنآموزگاراسماعیلزهراشریف دینی354

63.5366.5زنآموزگارخدایارزینب اشکوریان355

55.51065.5زنآموزگارکریمفریبا تاجدار356

60464زنآموزگارجمشیدفروغ وکیلی357

58.4361.4زنآموزگارغالمعلیسمیه بهلول358

50.25858.25زنآموزگاراحمدمریم سازش حسنی359

55358زنآموزگارشاپورزهرا رمضانی سیاه خلکی360

51.8354.8زنآموزگارمختارسکینه طالبی361

46349زنآموزگارجمشیدنعیمه دیلمی معزی 362

25.52348.5زنآموزگارعلیقائمه صارم363

47047زنآموزگارمجیدعاطفه قلی پور364

39039زناموزگارزکریامینا شمسی365

000مردآموزگارادریسجمشید رحمانی366


