
 باسمه تعالی

  رتبه بندی شعب مؤسسه بیت االحزان

 شعب شهری

 رتبه امتیاز نام شعبه ردیف رتبه امتیاز نام شعبه ردیف

 سی و سوم 275 )شهرک الزهرا( 3فسا شعبه  33 اول 9256 بنارویه 1

 سی و چهارم 239 شهرک صدرا 33 دوم 2722 جهرم 5

 پنجمسی و  235 میان شهر 32 سوم 2265 استهبان 3

 سی و ششم 352 نودژ 39 چهارم 2131 امام شهر 3

 سی و هفتم 337 مصیری 37 پنجم 3519 داراب 2

 سی و هشتم 339 عنبرآباد 35 ششم 3253 کارزین 9

 سی و نهم 333 خومه زار 36 هفتم 5925 کازرون 7

 چهلم 335 شهر الوان 35 هشتم  5913 1فسا شعبه  5

 چهل و یکم 352 تبریز 31 نهم 5211 نی ریز 6

 چهل و دوم 595 شهر ری 35 دهم 5355 میمند 15

 چهل و سوم 537 نورآباد 33 یازدهم 5559 مهرگان 11

 چهل و چهارم 533 زنجان 33 دوازدهم 5155 پردیسان 15

 چهل و پنجم 551 شهر حر 32 سیزدهم 5525 منوجان 13

 ششمچهل و  171 دبستان یاس فسا 39 چهاردهم 5533 خورموج 13

 چهل و هفتم 192 نوبندگان 37 پانزدهم 5533 دبیران 12

 چهل و هشتم 122 رودبار جنوب 35 شانزدهم 1573 قائمیه 19

 چهل و نهم 155 بزمان 36 هفدهم 1935 فراشبند 17

 پنجاهم 115 زیباشهر 25 هجدهم 1295 بهاباد 15

 پنجاه و یکم 113 )مسجد غدیر( 3فسا شعبه  21 نوزدهم 1393 رونیز علیا 16

 پنجاه و دوم 52 مسجد جابری )پیروزی( 25 بیستم 1333 پودونک )شهید بردبار( 55

 پنجاه و سوم 72 شادگان 23 بیست و یکم 1362 ایج 51

     بیست و دوم 1519 5فسا شعبه  55

     بیست و سوم 1197 قلعه گنج 53

     بیست و چهارم 1193 فیروزآباد 53

     بیست و پنجم 1117 مسلم 52

     بیست و ششم 1563 دلگان 59

     بیست و هفتم 1533 خرامه 57

     بیست و هشتم 667 قیر 55

     بیست و نهم 675 رامهرمز 56

     سی ام 551 سروستان 35

     سی و یکم 555 شهرپیر 31

     سی و دوم 725 الر 35



 


