
 باسمه تعالی

 (به تفکیک) رتبه بندی شعب مؤسسه بیت االحزان

 شعب روستایی

 رتبه امتیاز نام شعبه ردیف رتبه امتیاز نام شعبه ردیف

 سی و نهم 857 سیف آباد 93 اول 9783 بلیان 1

 مچهل 894 سهل آباد 04 دوم 8252 شهرک فتح المبین 8

 و یکمچهل  819 هورز 01 سوم 8988 رحمت آباد 9

 ومدچهل و  175 جلیان 08 چهارم 1328 صحرارود 0

 مسوچهل و  178 میرآباد  09 پنجم 1258 خیرآباد 5

 مچهارچهل و  171 تل مهتابی 00 ششم 1088 شاه مرز 2

 مپنجچهل و  188 أرد 05 هفتم 1883 همنده 8

 مششچهل و  125 خسویه 02 هشتم  1841 گرده 7

 مهفتچهل و  151 اهلل آباد 08 نهم 1458 )علیه السالم(شهرک امام رضا  3

 چهل و هشتم 108 حسن آباد 07 دهم 1411 جویم 14

 چهل و نهم 108 زرگران 03 یازدهم 333 سبزآباد 11

 پنجاهم 115 تنگ کرم 54 دوازدهم 873 قاسم آباد 18

 پنجاه و یکم 114 بنوان 51 سیزدهم 887 شهرک وزیره 19

 مدوپنجاه و  35 جنجان 58 چهاردهم 828 رونیز سفلی 10

 مسوپنجاه و  31 علی آباد شمس 59 پانزدهم 842 سنان 15

 مچهارپنجاه و  75 کریم آباد 50 شانزدهم 203 تنگ کتویه 12

 مپنجپنجاه و  79 فرشته جان 55 هفدهم 291 ماهفرخان 18

 مششپنجاه و  88 حسین آباد باال 52 هجدهم 245 موسویه 17

 مهفتپنجاه و  85 ده فیش 58 نوزدهم 575 ده چاه 13

 پنجاه و هشتم 81 پل فهلیان 57 بیستم 520 شرفویه 84

 پنجاه و نهم 05 جهان آباد 53 بیست و یکم 552 خورنگان )یاسریه( 81

  مشصت 97 نودان 24 بیست و دوم 584 دوبرجی 88

 میکشصت و  92 چاه کمال 21 بیست و سوم 020 معزآباد 89

 مدوشصت و  94 فهلیان 28 بیست و چهارم 000 توتستان 80

 مسوشصت و  94 گزگر 29 بیست و پنجم 009 دستجه 85

 مسوشصت و  80 صادق آباد 20 بیست و ششم 014 هنگام 82

 مچهارشصت و  80 گرفهلیان 25 بیست و هفتم 042 جهادآباد 88

 مچهارشصت و  89 شمس آباد 22 بیست و هشتم 975 مالی انبار 87

 مپنجشصت و  81 حاجی آباد 28 بیست و نهم 979 آباد خیر مبارک 83

 مشششصت و  84 حسین آباد پائین 27 سی ام 978 محمد آباد 94

 مهفتشصت و  15 دهک دولت آباد 23 سی و یکم 983 برج معاذ 91

 شصت و هشتم 9 چاه کیچی 84 سی و دوم 927 سنگ چارک 98

     مسوسی و  997 مهرنجان 99

     مچهارسی و  991 منصورآباد 90

     مسی و پنج 988 فدشکویه 95

     مسی و شش 988 دامچه 92

     تمسی و هف 915 کوشکک 98

     مسی و هشت 942 کلون 97



 


