
 باسمه تعالی

 (همه شعب) رتبه بندی شعب مؤسسه بیت االحزان

 رتبه امتیاز نام شعبه ردیف رتبه امتیاز نام شعبه ردیف

 سی و چهارم 1191 قلعه گنج 43 اول 9256 بنارویه 1

 سی و پنجم 1194 فیروزآباد 42 دوم 2122 جهرم 5

 سی و ششم 1111 مسلم 49 سوم 2265 استهبان 4

 سی و هفتم 1563 دلگان 41 چهارم 2141 امام شهر 3

 سی و هشتم 1525 (علیه السالم)شهرک امام رضا  43 پنجم 3519 داراب 2

 سی و نهم 1543 خرامه 46 ششم 4645 (علیه السالم)مدرسه امام حسن  9

 چهلم 1511 جویم 35 هفتم 4316 بلیان 1

 چهل و یکم 666 سبزآباد 31 هشتم  4234 کارزین 3

 چهل و دوم 661 قیر 35 نهم 4412 فاطمیهمدرسه  6

 چهل و سوم 615 رامهرمز 34 دهم 4552 (علیه السالم)مدرسه ابا عبداهلل الحسین  15

 چهل و چهارم 655 (علیه السالم)مدرسه امیر المؤمنین  33 یازدهم 5923 کازرون 11

 چهل و پنجم 331 سروستان 32 دوازدهم 5929 شهرک فتح المبین 15

 چهل و ششم 355 شهرپیر 39 سیزدهم 5914 1شعبه  فسا 14

 چهل و هفتم 136 قاسم آباد 31 چهاردهم 5211 نی ریز 13

 چهل و هشتم 113 شهرک وزیره 33 پانزدهم 5415 رحمت آباد 12

 چهل و نهم 191 رونیز سفلی 36 شانزدهم 5455 میمند 19

 پنجاهم 125 الر 25 هفدهم 5539 مهرگان 11

 پنجاه و یکم 159 سنان 21 هجدهم 5155 پردیسان 13

 پنجاه و دوم 936 تنگ کتویه 25 نوزدهم 5525 منوجان 16

 پنجاه و سوم 941 ماهفرخان 24 بیستم 5533 خورموج 55

 پنجاه و چهارم 952 موسویه 23 بیست و یکم 5544 دبیران 51

 پنجاه و پنجم 232 ده چاه 22 بیست و دوم 1695 صحرارود 55

 پنجاه و ششم 215 (شهرک الزهرا) 4فسا شعبه  29 بیست و سوم 1314 قائمیه 54

 پنجاه و هفتم 293 شرفویه 21 بیست و چهارم 1925 خیرآباد 53

 پنجاه و هشتم 229 (یاسریه)خورنگان  23 بیست و پنجم 1945 فراشبند 52

 پنجاه و نهم 239 شهرک صدرا 26 بیست و ششم 1293 بهاباد 59

 شصتم 243 میان شهر 95 بیست و هفتم 1394 علیارونیز  51

 شصت و یکم 255 دوبرجی 91 بیست و هشتم 1344 (شهید بردبار)پودونک  53

 شصت و دوم 393 معزآباد 95 بیست و نهم 1355 شاه مرز 56

 شصت و سوم 333 توتستان 94 سی ام 1462 ایج 45

 شصت و چهارم 334 دستجه 93 سی و یکم 1556 همنده 41

 شصت و پنجم 315 هنگام 92 سی و دوم 1519 5فسا شعبه  45

 شصت و ششم 359 جهادآباد 99 سی و سوم 1551 گرده 44



 صدم 135 زرگران 151 شصت و هفتم 352 نودژ 91

 صد و یکم 155 بزمان 155 شصت و هشتم 432 مالی انبار 93

 صد و دوم 113 زیباشهر 154 شصت و نهم 434 مبارک آباد استهبان 96

 صد و سوم 112 تنگ کرم 153 هفتادم 435 محمد آباد 15

 صد و چهارم 114 (مسجد غدیر) 3فسا شعبه  152 هفتاد و یکم 416 برج معاذ 11

 صد و پنجم 115 بنوان 159 هفتاد و دوم 493 سنگ چارک 15

 صد و ششم 62 جنجان 151 هفتاد و سوم 431 مصیری 14

 صد و هفتم 61 علی آباد شمس 153 هفتاد و چهارم 439 عنبرآباد 13

 صد و هشتم 32 کریم آباد 156 هفتاد و پنجم 443 مهرنجان 12

 صد و هشتم 32 (پیروزی)مسجد جابری  115 هفتاد و ششم 444 خومه زار 19

 صد و نهم 34 فرشته جان 111 هفتاد و هفتم 441 منصورآباد 11

 صد و دهم 11 حسین آباد باال 115 هفتاد و هشتم 445 شهر الوان 13

 صد و یازدهم 12 ده فیش 114 هفتاد و نهم 451 فدشکویه 16

 صد و یازدهم 12 شادگان 113 هشتادم 452 تبریز 35

 صد و دوازدهم 11 پل فهلیان 112 هشتاد و یکم 455 دامچه 31

 صد و سیزدهم 32 جهان آباد 119 هشتاد و دوم 412 کوشکک 35

 صد و چهاردهم 43 نودان 111 هشتاد و سوم 459 کلون 34

 صد و پانزدهم 49 چاه کمال 113 هشتاد و چهارم 593 شهر ری 33

 صد و شانزدهم 45 فهلیان 116 هشتاد و پنجم 523 سیف آباد 32

 صد و شانزدهم 45 گزگر 155 هشتاد و ششم 531 نورآباد 39

 صد و هفدهم 53 صادق آباد 151 هشتاد و هفتم 543 زنجان 31

 صد و هفدهم 53 گرفهلیان 155 هشتاد و هشتم 545 سهل آباد 33

 هجدهمصد و  54 شمس آباد 154 هشتاد و نهم 514 هورز 36

 صد و نوزدهم 51 حاجی آباد 153 نودم 551 شهر حر 65

 صد و بیستم 55 حسین آباد پائین 152 نود و یکم 132 جلیان 61

 صد و بیست و یکم 12 دهک دولت آباد 159 و دوم نود 135 میرآباد  65

 صد و بیست و دوم 4 چاه کیچی 151 نود و سوم 131 تل مهتابی 64

     نود و چهارم 111 أرد 63

     نود و پنجم 111 دبستان یاس فسا 62

     نود و ششم 192 خسویه 69

     نود و ششم 192 نوبندگان 61

     نود و هفتم 122 رودبار جنوب 63

     نود و هشتم 121 اهلل آباد 66

     نود و نهم 131 حسن آباد 155

 


