
تماس شماره  مسئوليت كار محل     خانوادگي نام و نام

 آبادي تقي فيروزي سهيال1 9357387379دهيار        آخور پيش

9159242595دهيار        سنجد درختاسحاقي فريدون2

9155310319دهيار        سرهنگبخشي احمد3

9157100824دهيار        عسگردپور حسين حسن محمد4

9159764692دهيار        عالقهنيا اسماعيل مجيد5

9159326864دهيار        آباد فتحقرباني حسين6

9155241533دهيار        قري كلبايگي شجاعي حميده7

9158268325دهيار        گرمابياريان هللا احمد8

9159318334دهيار        عليا لنگي يكزاده قربان حسين9

9159637043دهيار        لوگ تخته چهاريوسفي احمد10

9156548366دهيار        آباد حشمتكارگذار علي11

9159308845دهيار        خرممحمدزاده اعظم12

9153311473دهيار        رودخانهزاده حسين محمد13

9159666266دهيار        شوربيگفرزند پور حسن بتول14

9151362325دهيار        عماديهزاده قلي محسن15

9155310233دهيار        غنچييوسفي مجتبي16

9151306763دهيار        قجاقساالري زهره17

9154397246دهيار        نوريسنو نوري السادات اعظم18

9375396770دهيار        واسطنژاد پهلوان هادي19

9154197153دهيار        سفلي باريك آبغالمي ميثم20

9159220287دهيار        آبدارواميني حيدر21

9157664705دهيار        جالل حصاردادرس علي22

9371629864دهيار        آباد سلطان نيا نعمتي علي23

9153311570دهيار        آباد شيرحسيني محسن24

9156142553دهيار        آباد فخررجبي عاطفه25

9154450841دهيار        ثم كالتهرباني نجمه26

9159764291دهيار        نظاميهپايا جعفر27

9159103065دهيار        آباد اكبرنژاد پهلوان هادي28

9151362371دهيار        پاگدارعسكريان محمد غالم29

9154425093دهيار        كوهيرحيمي زهرا30

9159336260دهيار        آباد محمودانوري ذولفقار31

9156616365دهيار        مختاريكفاش ليال32

9158702170دهيار        نسرمقدم نجاتي33



9158323286دهيار        حصار شورلطفي مريم34

9159667983دهيار        خزايي آباد احمداميري جواد35

9158276754دهيار        اسديهرحيمي مجيد36

9159326178دهيار        خلج آباد اسالمقوسي مهدي 37

9151082941دهيار        دوز پوستينواخري فاطمه38

9159305345دهيار        مياندشت رباطزاده ميرزا زهرا39

9157741684دهيار        گشاد شيلهراد ملكي مسعود40

9159238162دهيار        قشرباطاحمدي يداله41

9151567754دهيار        نو قلعهسرابي عاطفه42

9158309947دهيار        پنگيبامداد حسن43

9150717619دهيار        ترقيعليزاده زهره44

9157390656دهيار        بيگي حاجمحتاجي حوا45

9159302940دهيار        چوالنك كاظمي حميد46

9154471178دهيار        كالغ چينگصفري اعظم47

9105749374دهيار        يزدان حصاررمضاني اكبر علي48

9159311926دهيار        داوريهنژاد رستم عصمت49

9153137736دهيار        دهمنارغفاري سمانه50

9397996288دهيار        آباد عبدضيايي زهرا51

9301486782دهيار        رقيچهنجفي امير سيد52

9151237944دهيار        تلخ كتهاعلمي جعفر53

9159305321دهيار        آباد نصرتشيري هللا نور54

9158931398دهيار        نوزهبهرامي هللا عبد55

9159305245دهيار        اسفيزسفندارند اسماعيل56

9153137736دهيار        برسغفاري سمانه57

9382998066دهيار        بخش تلخبهمدي زهرا58

9158329487دهيار        دافيابراهيمي مهدي59

9153311645بهورز       سنگ رباطحسينيان عصمت60

9153322502بهورز       نورياميري زهرا61

3273366بهورز       آباد حشمتآموز دانش زهرا62

53423434بهورز       خرممحسني فاطمه63

9153339814بهورز       جواديهزاده عباس نرگس64

9151332780بهورز       رودخانهباشي ده احمد65

53263341بهورز       رقيچهپرتوي كبري66

9159300132بهورز       بايگمحدثي67



9158238513بهورز       خورشبرتوانايي صغري68

9153320886بهورز       رزگآخرتي مريم69

52873405بهورز       آباد سرخكامياب زهرا70

52883340بهورز       فديههمتدين فاطمه71

52853735بهورز       حصارزاده منصور نرگس72

9159670352بهورز       رودمعجننجفي خاور73

9158120902بهورز       كدكنرحيمي مرضيه74

9154133298بهورز       برسگرگان75

9150726640بهورز       دافيزاده اسماعيل فرهاد76

53443399بهورز       اسفيزسقالطون سلطان فاطمه77

9156951181بهورز       نسرپسند شاه78

9159265594بهورز       سرباالحسيني جالل سيد79

3243577بهورز       آباد محموديوسفي غالمرضا80

9151306753بهورز       آباد اسدفر قربان اكبر علي81

9153199453بهورز       خزايي آباد احمدفر قربان82

53353400بهورز       سرهنگمحمودي كبري83

53363434بهورز       گرمابمحمدزاده معصومه84

9159305465بهورز       آباد فخررحماني85

53253723بهورز       آباد سلطانكاظمي فاطمه86

9159304075بهورز       سنجد درختمرادي كلثوم87

53383480بهورز       عليا لنگي يكزاده اسماعيل معصومه88

9158511453بهورز       سرخ حوضمحمودي ليلي ام89

9359065103بهورز       سيوكيرضاضمن معصومه90

9157109678بهورز       آباد سنگلمحمدي مريم91

9158981178بهورز       آباد جعفرحسني عفت92

9158315973بهورز       آباد بوريطحان زهرا93

9335317769بهورز       فدرداحمدي فاطمه94

52411452بهورز       خسب شترعمراني ليال95

9152029072بهورز       بيسقفيزنروحاني96

9153328568بهورز       فرزقمحمودي حاجي اشرف97

9151303383بهورز       آغويهنيا صادقي حسن98

9157101324بهورز       پايين دهمختاري مريم99

9151307462بهورز       صومعهمولوي100

9159319539بهورز       آبرودمتدين101



9381554356بهورز       دامسككرد زهرا102

9151192611بهورز       بنهنگآبادي تقي فيروزي شهين103

2433530بهورز       صنوبررستمي زهرا104

9105020165بهورز       عليا كامهمرادي زهره105

52512321بهورز       سفلي كامهزاده يوسف معصومه106

9151333442بهورز       فهندرنيا وثوق آقاي107

9151334690بهورز       قندشتننيا ناطقي عزت108

52323931بهورز       منظرپوريوسف109

52411030بهورز       دوغشكناصري ناهيد110

9155313539بهورز       نوغاباسدي مهناز111

9398737614بهورز       خوجوي كاريزككاظمي زهرا112

9159668513بهورز       اسفيوخآرمان زهرا113

9158333389بهورز       نظاميهساقي114

9368358799بهورز       صنوبررستمي115

9157086350بهورز       اسديهتيموري116

9155046098بهورز       پنگيزاده حسن117

9159308762بهورز       بيگي حاجيزداندوست118

9158135983بهورز       آباد نصرتمحمدزاده119

53293238بهورز       بخش تلخعلمي120


