
پایه تحصیلیمقطع تحصیلیفرزند ممتاز همکارمحل خدمتنام و نام خانوادگیپرسنلیردیف
اول کارشناسی ارشددانشگاهمحمد محمد آذريقائمشهرپرویز محمد آذري11185
اول کارشناسی ارشددانشگاهحسین طالبی قادیکالئیجویبارمنصور طالبی قادیکالئی21963
سوم کارشناسیدانشگاهسوده حسین پوراسکندرکالئیقائمشهرولی اله حسین پوراسکندرکالئی31974
دکتريدانشگاهمسعود فلکی گله کالئیحوزه ستاديصفر فلکی گیله کالئی42295
سوم کارشناسیدانشگاهمهسا فلکی گله کالئیحوزه ستاديصفر فلکی گیله کالئی52295
اول کارشناسی ارشددانشگاهمسعود گرائیلی نژادبابل کنارکیامرز گرائیلی نژاد62304
اول کارشناسی ارشددانشگاهمیالد گرائیلی نژ ادبابل کنارکیامرز گرائیلی نژاد72304
چهارم کارشناسیدانشگاهمبینا باقرزاده قزوینیقائمشهرغالمرضا باقرزاده قزوینی82388
سوم دبیرستاندبیرستانسیدحافظ سودمند آملمحمد رضا سودمند92484
چهارم کارشناسیدانشگاهسیدحسام سودمند آملمحمد رضا سودمند102484
دکترادانشگاهمحمدرضا شیرزادکبریابابلسرهوشنگ شیرز اد کبریا112523
سوم دبیرستاندبیرستانمعصومه نوروزپوربابل کناررجبعلی نوروزپورچاري122552
اول راهنمائیمدرسه راهنماییمریم نوروزپوربابل کناررجبعلی نوروزپورچاري132552
پیش دانشگاهیدبیرستانسمیرا نوريحوزه ستاديفتح ا000 نوري142665
سوم ابتدائیدبستانمحمدابراهیم رنجبر اقمشهديحوزه ستادياحمد رنجبر اقمشهدي152713
اول راهنمائیمدرسه راهنماییفاطمه رنجبر اقمشهديحوزه ستادياحمد رنجبر اقمشهدي162713
اول کارشناسیدانشگاهسیدمحسن رستمکالئی مطلقحوزه ستاديسیدمهدي رستم کالئی مطلق172747
ششم ابتدائیدبستانمحمدرضا امینیبهشهرمحمدعلی امینی182758
سوم راهنمائیمدرسه راهنماییمهسا رضائیقائمشهرعلی اصغر رضائی192776
اول کارشناسیدانشگاهمنیره علی اصغريحوزه ستاديمحمدعلی علی اصغري202777
اول دبیرستاندبیرستانعلی موظف رستمینکارضا موظف رستمی212779
سوم دبیرستاندبیرستانمیالد موظف  رستمینکارضا موظف رستمی222779
پنجم ابتدائیدبستانستاره جهانگیري حسین آباديبهشهرموسی جهانگیري حسین آبادي232781
سوم کارشناسیدانشگاهالهه السادات مجتبويزاغمرزسیدجعفر مجتبوي242784
دوم دبیرستاندبیرستانمریم بخشی الوکندهنکاعلی اکبر بخشی الوکنده252830
اول دبیرستاندبیرستانمریم بخشی الوکندهنکاعلی اکبر بخشی الوکنده262830
اول راهنمائیمدرسه راهنماییامیرعلی فالحی آقمشهديحوزه ستاديسیاوش فالحی اقمشهدي272885
سوم کارشناسیدانشگاهتهمینه فالحی آقمشهديحوزه ستاديسیاوش فالحی اقمشهدي282885
سوم دبیرستاندبیرستانسید مریم موسوي بورخیلیقائمشهرسید علی موسوي بورخیلی293223
سوم راهنمائیمدرسه راهنماییمحمدحسین مقتدائی  آزادهحوزه ستاديعلیرضا مقتدائی303267
دوم ابتدائیدبستانایلیا رحیمی پاشاکالئی آزادهحوزه ستاديهادي رحیمی پاشاکالئی313269
اول دبیرستاندبیرستانسیده فاطمه زهرا کاظمی  آزادهحوزه ستاديسیدطالب کاظمی323272
سوم راهنمائیمدرسه راهنماییفاطمه عالئی  آزاده آملمجید عالئی333282
چهارم ابتدائیدبستانمهیار قاسم نیاشمال بابلمحمدرضا قاسم نیا بابلی343288
سوم راهنمائیمدرسه راهنماییمهرشاد قاسم نیاشمال بابلمحمدرضا قاسم نیا بابلی353288
دوم دبیرستاندبیرستانفاطمه ت قفی آملهاشم ثقفی363306
سوم ابتدائیدبستانمانی فضلی  آزادهقائمشهرمحمد ابراهیم فضلی373308
اول دبیرستاندبیرستانمریم فضلیقائمشهرمحمد ابراهیم فضلی383308
اول راهنمائیمدرسه راهنماییعلیرضا براري روشنجنوب بابلمسعود براري روشن393319
ششم ابتدائیدبستانمهران محسنیانامیرکالحسن محسنیان آهنگر403324
سوم راهنمائیمدرسه راهنماییمصطفی خلیلیحوزه ستاديهوشنگ خلیلی413332
پنجم ابتدائیدبستانسانیا اسماعیل پورجنوب ساريفرزاد اسماعیل پور423336
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پایه تحصیلیمقطع تحصیلیفرزند ممتاز همکارمحل خدمتنام و نام خانوادگیپرسنلیردیف
چهارم ابتدائیدبستانمجتبی حسین زاده امیردهیگتابمحمد حسین زاده امیردهی433338
سوم ابتدائیدبستانسیده مهنا سیدخندانسیمرغسید سعید سیدخندان443339
اول راهنمائیمدرسه راهنماییعلی امیري عالیه کالئیقائمشهرحسین امیري عالیه کالیی453346
سوم ابتدائیدبستاننگین یکتاحوزه ستاديرضا یکتا463348
اول دبیرستاندبیرستاننگار یکتاحوزه ستاديرضا یکتا473348
پنجم ابتدائیدبستاننیما مدوییشمال ساريعلی اکبر مدویی483352
اول کارشناسیدانشگاهمریم صدیقی دیوکالئیحوزه ستاديحمید صدیقی دیوکالئی493356
سوم ابتدائیدبستاننرگس صدیقی  دیوکالئیحوزه ستاديحمید صدیقی دیوکالئی503356
پنجم ابتدائیدبستانپریا قربانی دیوکالئیقائمشهرمصطفی قربانی دیوکالئی513362
دوم ابتدائیدبستانپرهام قربانی دیوکالئیقائمشهرمصطفی قربانی دیوکالئی523362
سوم راهنمائیمدرسه راهنماییسجاد زبردستبهنمیرمحمدرضا زبردست533373
سوم کارشناسیدانشگاهارغوان زبردستبهنمیرمحمدرضا زبردست543373
اول کارشناسی ارشددانشگاههادي جعفري کلیجیحوزه ستاديمنوچهر جعفري کلیجی553413
سوم کارشناسیدانشگاهمرضیه جعفري کلیجیحوزه ستاديمنوچهر جعفري کلیجی563413
سوم راهنمائیمدرسه راهنماییامیررضا خطیبی آملقربان خطیبی573424
سوم راهنمائیمدرسه راهنماییسهیل میرزازاده کشتلیشمال بابلعبدالرحیم میرزازاده کشتلی583454
دوم ابتدائیدبستانیاسین راستگوحوزه ستاديغالمعلی راستگو593455
ششم ابتدائیدبستانسید رضا حسینی کارنامیشمال ساريسید کاظم حسینی کارنامی603569
چهارم ابتدائیدبستانفاطمه زهرا لنگوريحوزه ستاديصفرعلی لنگوري نوکال615586
دوم ابتدائیدبستاننرجس نجفقلی زادهشمال بابلحسن نجفقلی زاده روشن625623
اول دبیرستاندبیرستانسیده سعیده موسوي چمانینکاسیدجالل موسوي  چمانی635684
پنجم ابتدائیدبستانسارا صالحی زادهحوزه ستاديحبیب اله صالحی زاده645701
سوم دبیرستاندبیرستانفرنام سلیمانیحوزه ستاديصغري نبی زاده کوهی خیلی655725
دوم دبیرستاندبیرستانفرنام سلیمانیحوزه ستاديصغري نبی زاده کوهی خیلی665725
اول دبیرستاندبیرستانشیوا صدريحوزه ستاديسکینه باج قلی675745
دکتريدانشگاهشروین صدريحوزه ستاديسکینه باج قلی685745
سوم راهنمائیمدرسه راهنماییشیوا صدريحوزه ستاديسکینه باج قلی695745
پیش دانشگاهیدبیرستانشروین صدريحوزه ستاديسکینه باج قلی705745
پیش دانشگاهیدبیرستانعلی متقی مجدحوزه ستاديمهدي متقی مجد715748
سوم دبیرستاندبیرستانعلی متقی مجدحوزه ستاديمهدي متقی مجد725748
اول کارشناسیدانشگاهزینب رادمهرحوزه ستاديمحمد رادمهر735820
اول ابتدائیدبستانعباس دالك خیلیحوزه ستاديعلی اکبر دالك خیلی745829
سوم راهنمائیمدرسه راهنماییامین آبیانحوزه ستاديحسین آبیان755841
اول کارشناسیدانشگاهفاطمه اندرخوراحوزه ستادياسماعیل اندرخورا765852
دوم کارشناسیدانشگاهایمان اصغري تیلمیحوزه ستاديلطفعلی اصغري775859
اول دبیرستاندبیرستانفاطمه حاجی زاده ابوخیلیحوزه ستاديجانعلی حاجی زاده ابوخیلی785863
اول راهنمائیمدرسه راهنماییفاطمه نوري اواتیپل سفیدخدایار نوري اوانی795869
چهارم ابتدائیدبستانفاطمه اکبريجنوب بابلسلیمان اکبري بنگر805882
اول ابتدائیدبستاناحمدرضا مقیم پور بیژنیشمال بابلمهدي مقیم پور بیژنی815884
اول دبیرستاندبیرستانفاطمه طهماسبی کوچکسرائیقائمشهرمحمدعلی طهماسبی کوچکسرائی825905
سوم راهنمائیمدرسه راهنماییعلیرضا بابائیقائمشهربهداد بابایی835910
اول ابتدائیدبستانمهدیس بابائیقائمشهربهداد بابایی845910
دوم کارشناسی ارشددانشگاهمحمود غالمی آملبرزو غالمی855916
سوم دبیرستاندبیرستانفاطمه صمدي سروکالئیشمال بابلعلی صمدي سروکالئی865949
پنجم ابتدائیدبستانعلی حق پرستمیاندرودمصطفی حق پرست875962
اول راهنمائیمدرسه راهنماییمریم نصیرزاده باروقشمال ساريسیروس نصیرزاده باروق885964
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سوم راهنمائیمدرسه راهنماییعلی خواريسوادکوه شمالیعلیرضا خواري895970
ششم ابتدائیدبستانامیر علی پورحسینحوزه ستادياسماعیل پورحسین906001
اول راهنمائیمدرسه راهنماییسهیل علیزاده آملحسین علیزاده916018
پنجم ابتدائیدبستانآرتین آقاجانیشمال بابلمحمدزمان آقاجانی926021
پنجم ابتدائیدبستانمعصومه قائمی امیريبابلسرمحمدسعید قائمی امیري936047
اول راهنمائیمدرسه راهنماییامیرحسین اسديحوزه ستاديکیامرز اسدي946075
دوم دبیرستاندبیرستانفاطمه اسديحوزه ستاديکیامرز اسدي956075
اول ابتدائیدبستانابوالفضل نجف نژاد دردرانحوزه ستاديمهدي نجف نژاد966076
سوم ابتدائیدبستانمریم نجف نژاد دردرانحوزه ستاديمهدي نجف نژاد976076
دکتريدانشگاهمحمد امین نجف نژاد دردرانحوزه ستاديمهدي نجف نژاد986076
سوم راهنمائیمدرسه راهنماییرسول سعیدبخترینهحسین سعیدبخت996082
چهارم کارشناسیدانشگاهماندانا انجم روزحوزه ستاديعلی اکبر انجم روز1006088
اول دبیرستاندبیرستانضحی جمشیدي مقدمحوزه ستاديسیده طیبه رحیمی1016105
چهارم کارشناسیدانشگاهفاطمه زارعی کیاپیحوزه ستاديطوبا فضل اهللا زاده سورکی1026107
دوم ابتدائیدبستانمهرنوش رزاقی ابوخیلیحوزه ستادينعیما رزاقی ابوخیلی1036125
دوم کارشناسیدانشگاهداریوش رزاقی ابوخیلیحوزه ستادينعیما رزاقی ابوخیلی1046125
اول راهنمائیمدرسه راهنماییسمیرا خلیلی آملشعبان خلیلی1056128
چهارم ابتدائیدبستانامیرمحمد مفتحالئیمحمد اسماعیل مفتح1066222
اول دبیرستاندبیرستانمحمدرضا رحمانیحوزه ستاديعلی رحمانی1076224
چهارم ابتدائیدبستانالهه مهدویانحوزه ستاديخداداد مهدویان راد1086225
اول دبیرستاندبیرستانمحمد سرويجنوب ساريجعفر سروي1096242
سوم دبیرستاندبیرستانرضا عموزادهحوزه ستاديایوب عموزاده1106288
دوم دبیرستاندبیرستانرضا عموزادهحوزه ستاديایوب عموزاده1116288
پنجم ابتدائیدبستانسبحان خلیل خلیلینکااحمد خلیل خلیلی1126306
دوم دبیرستاندبیرستانسارا خلیل خلیلینکااحمد خلیل خلیلی1136306
اول راهنمائیمدرسه راهنماییهدیه حبیب پور کاشیبابلسرحسن حبیب پور کاشی1146358
اول دبیرستاندبیرستاناحسان حبیب پور کاشیبابلسرحسن حبیب پور کاشی1156358
پنجم ابتدائیدبستانمهرآسا کاویانیشمال ساريکریم کاویانی چراتی1166371
سوم راهنمائیمدرسه راهنماییفاطمه مقدس رستمیبهشهرمحمدمهدي مقدسی رستمی1176442
سوم ابتدائیدبستانسیده پریناز علیان امیريحوزه ستاديسید محمد علیان امیري1186470
سوم راهنمائیمدرسه راهنماییمیرمحمد مصطفوي موسويحوزه ستاديمعصومه علیپور ایگلی1196802
ششم ابتدائیدبستانمیرمحسن مصطفويحوزه ستاديمعصومه علیپور ایگلی1206802
اول دبیرستاندبیرستانحانیه یعقوبی بایکالئیحوزه ستاديزهرا رضائی1216803
اول راهنمائیمدرسه راهنماییماهان جباريجویبارمحمدرضا جباري1226824
سوم ابتدائیدبستانپرنیان جباريجویبارمحمدرضا جباري1236824
ششم ابتدائیدبستانماهان جباريجویبارمحمدرضا جباري1246824
سوم راهنمائیمدرسه راهنماییعلی شریعت  نژادحوزه ستاديحمیدرضا شریعت نژاد1256838
اول ابتدائیدبستانمحمداویس شریعت  نژادحوزه ستاديحمیدرضا شریعت نژاد1266838
چهارم ابتدائیدبستانرزیتا قلندریان فیروزجائیبندپی شرقیرضا قلندریان فیروزجائی1276839
اول کارشناسیدانشگاهکیانا تقی زادهحوزه ستاديحمیدرضا تقی زاده1286845
سوم راهنمائیمدرسه راهنماییپوریا اصغرينکارضا اصغري1296851
اول ابتدائیدبستانپارسا اصغرينکارضا اصغري1306851
پنجم ابتدائیدبستانرضا خان محمديشمال بابلوحید خان محمدي1316852
چهارم ابتدائیدبستانپگاه سادات حسینیزیرابضیاء الدین حسینی1326855
سوم دبیرستاندبیرستانمهدي روحی زاده آهنگرجنوب بابلآیت اهللا روحی زاده آهنگر1336856
چهارم ابتدائیدبستانمحمد روحی زاده آهنگرجنوب بابلآیت اهللا روحی زاده آهنگر1346856
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اول راهنمائیمدرسه راهنماییکوثر بزي آملحسین بزي1356857
پنجم ابتدائیدبستانمحدثه بزي آملحسین بزي1366857
سوم ابتدائیدبستانعلی باقري دادوکالئیمیاندرودحمیدرضا باقري دادوکالیی1376862
اول راهنمائیمدرسه راهنماییزینب باقري دادوکالییمیاندرودحمیدرضا باقري دادوکالیی1386862
اول راهنمائیمدرسه راهنماییعلیرضا حاجی حاجیکالئیقائمشهررضا حاجی حاجیکالئی1396864
سوم راهنمائیمدرسه راهنماییامیر رضا کاظمی بالففریدونکنارکاظم کاظمی بالف1406865
سوم راهنمائیمدرسه راهنماییپردیس چمنیحوزه ستاديمحمود چمنی1416871
ششم ابتدائیدبستانغزل نوروزيشمال ساريرشید نوروزي1426872
چهارم ابتدائیدبستانآرش شکريقائمشهرعلی شکري1436874
چهارم ابتدائیدبستانشایان فرجیزیرابمحمدمهدي فرجی1446876
چهارم ابتدائیدبستانالهام رستمی اسطلخیزیرابعلی اکبر رستمی1456877
سوم راهنمائیمدرسه راهنماییالهه رستمی اسطلخیزیرابعلی اکبر رستمی1466877
اول دبیرستاندبیرستانمحمد معین میرزائی اسرمیامرهجواد میرزائی اسرمی1476899
اول دبیرستاندبیرستانمهسان یعقوبیحوزه ستاديعلی اصغر یعقوبی بایع کالئی1486902
سوم راهنمائیمدرسه راهنماییمهسان یعقوبیحوزه ستاديعلی اصغر یعقوبی بایع کالئی1496902
چهارم کارشناسیدانشگاهاحسان یعقوبیحوزه ستاديعلی اصغر یعقوبی بایع کالئی1506902
سوم دبیرستاندبیرستاننیما طیبیقائمشهرکامبیز طیبی1516905
دوم دبیرستاندبیرستاننیما طیبیقائمشهرکامبیز طیبی1526905
چهارم ابتدائیدبستانسیدفرزام مصطفويحوزه ستاديسید محمود مصطفوي1536906
چهارم ابتدائیدبستانمسعود عرب خزائلیجویبارمسلم عرب خزائلی1546913
سوم دبیرستاندبیرستانمریم عرب خزائلیجویبارمسلم عرب خزائلی1556913
اول دبیرستاندبیرستانمهدي عرب خزائلیجویبارمسلم عرب خزائلی1566913
دوم ابتدائیدبستانماهک عباسی کاردرحوزه ستاديسعید عباسی کاردر1576914
سوم دبیرستاندبیرستانالهام زینتیحوزه ستاديبهزاد زینتی1586915
چهارم ابتدائیدبستانالهه زینتیحوزه ستاديبهزاد زینتی1596915
دوم دبیرستاندبیرستانالهام زینتیحوزه ستاديبهزاد زینتی1606915
ششم ابتدائیدبستاننازنین نوربینیجنوب بابلعباسعلی نوربینی1616916
پیش دانشگاهیدبیرستانامیر فربد نوربینیجنوب بابلعباسعلی نوربینی1626916
چهارم ابتدائیدبستانفرزان ابراهیمیحوزه ستاديبهیار ابراهیمی اوریمی1636917
دوم دبیرستاندبیرستانفاطمه ابراهیمی اوریمیحوزه ستاديبهیار ابراهیمی اوریمی1646917
دوم دبیرستاندبیرستانمحمد جواد کامران کله بستیشمال بابلعبدالرضا کامران1656921
سوم ابتدائیدبستانفاطمه سلیمانیحوزه ستاديرمضانعلی سلیمانی خوئین مطلق1666922
پنجم ابتدائیدبستانسارا اسدي گرجیحوزه ستاديمحمد حسین اسدي گرجی1676923
سوم راهنمائیدبیرستانصبا اوالدي عباس آباديحوزه ستاديشهرام اوالدي عباس آبادي1686924
ششم ابتدائیدبستانثمین اوالدي عباس آباديحوزه ستاديشهرام اوالدي عباس آبادي1696924
دوم ابتدائیدبستانسیدنیما حسینیحوزه ستاديسید حسن حسینی1706925
سوم دبیرستاندبیرستانسیده نفیسه حسینیحوزه ستاديسید حسن حسینی1716925
دوم کارشناسیدانشگاهزهرا محمدپور کلیجیحوزه ستادينعمت محمدپور کلیجی1726926
اول دبیرستاندبیرستانمحمد حسین محمدپور کلیجیحوزه ستادينعمت محمدپور کلیجی1736926
دوم راهنمائیمدرسه راهنماییفاطمه زهرا طالبی خشکروديحوزه ستاديحسن طالبی خشکرودي1746928
اول راهنمائیمدرسه راهنماییفاطمه زهرا طالبی خشکروديحوزه ستاديحسن طالبی خشکرودي1756928
پیش دانشگاهیدبیرستانمعظمه طالبی خشکروديحوزه ستاديحسن طالبی خشکرودي1766928
اول راهنمائیمدرسه راهنماییمطهره آقابزرگیحوزه ستادياحمدعلی آقابزرگی1776929
اول دبیرستاندبیرستاننگار رضا زاده آملسیف اله رضازاده1786931
دوم ابتدائیدبستانعلی کالته عربیبهشهرحسن کالته عربی1796935
دوم ابتدائیدبستانمبینا مرادیانحوزه ستاديفاطمه صمدائی گله کالئی1806936
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ششم ابتدائیدبستانمحمد جمشیديحوزه ستاديشمس الدین جمشیدي کوهساري1816937
دوم دبیرستاندبیرستانفاطمه جمشیديحوزه ستاديشمس الدین جمشیدي کوهساري1826937
سوم ابتدائیدبستانحوریه ابراهیمی الریمیحوزه ستاديعلیرضا ابراهیمی الریمی1836940
سوم ابتدائیدبستانحسام ابراهیمی الریمیحوزه ستاديعلیرضا ابراهیمی الریمی1846940
چهارم ابتدائیدبستاننیایش لطفی پورحوزه ستاديبهزاد لطفی پور1856945
اول دبیرستاندبیرستانهستی عقیلیحوزه ستاديهدیه مهدوي کوچکسرائی1866947
دوم کارشناسیدانشگاهعرفان عقیلیحوزه ستاديهدیه مهدوي کوچکسرائی1876947
اول دبیرستاندبیرستاننگار قشقاويشمال بابلمهري کباریان1886951
دوم دبیرستاندبیرستانسیده کیانا عمادي جمالیحوزه ستاديسیدنقی عمادي جمالی1896952
اول راهنمائیمدرسه راهنماییسیده کیمیا عمادي جمالیحوزه ستاديسیدنقی عمادي جمالی1906952
ششم ابتدائیدبستانسیده کیمیا عمادي جمالیحوزه ستاديسیدنقی عمادي جمالی1916952
اول دبیرستاندبیرستانسیده کیانا عمادي جمالیحوزه ستاديسیدنقی عمادي جمالی1926952
چهارم ابتدائیدبستانمحمدمهدي قاسمی شوبی آملنورعلی قاسمی شوبی1936953
دوم دبیرستاندبیرستانامیرحسین قاسمی شوبی آملنورعلی قاسمی شوبی1946953
سوم راهنمائیمدرسه راهنماییفاطمه اندرخوراحوزه ستاديابراهیم اندرخورا1956954
سوم راهنمائیمدرسه راهنماییفاطمه باجقلیحوزه ستادينادیا مرتضویان1966955
اول راهنمائیمدرسه راهنماییپارسا کرامتی فرح آباديحوزه ستاديسیروس کرامتی فرح آبادي1976959
اول ابتدائیدبستانپدرام کرامتی فرح آباديحوزه ستاديسیروس کرامتی فرح آبادي1986959
اول دبیرستاندبیرستاننیلوفر رستم پورحوزه ستاديمحمد رستم پور1996960
سوم راهنمائیمدرسه راهنمایینیلوفر رستم پورحوزه ستاديمحمد رستم پور2006960
اول ابتدائیدبستانفاطمه طالبیان کوچکسرائیجنوب ساريرجبعلی طالبیان کوچکسرائی2016962
چهارم ابتدائیدبستانزهرا طالبیان کوچکسرائیجنوب ساريرجبعلی طالبیان کوچکسرائی2026962
پنجم ابتدائیدبستانزهرا کبیریانحوزه ستاديصادق کبیریان2036963
چهارم ابتدائیدبستانفاطمه کبیریانحوزه ستاديصادق کبیریان2046963
سوم راهنمائیمدرسه راهنماییآتوسا آبیانحوزه ستاديمعصومه صمدي کوچکسرائی2056965
ششم ابتدائیدبستانالینا آبیانحوزه ستاديمعصومه صمدي کوچکسرائی2066965
پنجم ابتدائیدبستانامیرمهدي غفاريحوزه ستاديرضا غفاري2076968
سوم راهنمائیمدرسه راهنماییشهروز فلکیمیاندرودنوروز فلکی گله کالئی2086969
دوم ابتدائیدبستانرومینا فلکیمیاندرودنوروز فلکی گله کالئی2096969
دوم دبیرستاندبیرستانرضا نادعلی زادهنکاعلی نادعلی زاده2106972
اول دبیرستاندبیرستانرضا نادعلی زادهنکاعلی نادعلی زاده2116972
سوم ابتدائیدبستانامیر حسن نادعلی زادهنکاعلی نادعلی زاده2126972
چهارم ابتدائیدبستانایلیا درویشی کوالئیجنوب ساريحافظ درویشی کوالئی2136976
اول راهنمائیمدرسه راهنماییمعراج جعفريشمال بابلابراهیم جعفري سوخت آبندانی2146997
پنجم ابتدائیدبستاناشکان سپريحوزه ستاديفرامرز سپري2157012
اول راهنمائیمدرسه راهنماییامیر رضا مراديشمال بابلشاهین مرادي2167018
ششم ابتدائیدبستانامیر رضا مراديشمال بابلشاهین مرادي2177018
اول ابتدائیدبستانعرشیا مراديشمال بابلشاهین مرادي2187018
اول ابتدائیدبستانسیدحسن کریمی ساداتیشمال ساريسید رضا کریمی ساداتی2197020
اول ابتدائیدبستانمحمد هادي فتاحی ولیالئیحوزه ستاديعلیرضا فتاحی ولیالیی2207022
چهارم ابتدائیدبستانصفورا صمدي پاشا کالئیحوزه ستاديکریم صمدي پاشاکالئی2217024
چهارم ابتدائیدبستانطهورا صمدي پاشا کالئیحوزه ستاديکریم صمدي پاشاکالئی2227024
پنجم ابتدائیدبستانصمد تقوائی ماچکه پشتیشمال ساريحلیمه ابراهیم پور2237028
چهارم ابتدائیدبستانسارا عزیز کمالیشمال ساريطاهره فالح2247029
پنجم ابتدائیدبستانصبا کریمیسیمرغرضا کریمی2257035
چهارم ابتدائیدبستانزهره خلیلیشمال بابلکاظم خلیلی2267038
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سوم راهنمائیمدرسه راهنماییسبحان کرامت امیر کالئیشمال بابلسعید کرامت امیرکالئی2277039
اول راهنمائیمدرسه راهنماییزهرا کباریان آملعلیرضا کباریان2287040
پنجم ابتدائیدبستانابوالفضل فتاحی آملقاسم فتاحی2297043
ششم ابتدائیدبستانهستی فرج نژادزیراببهروز فرج نژاد2307046
اول ابتدائیدبستاننازنین احمدي کالریجانیپل سفیدمحمد احمدي کالریجانی2317047
چهارم ابتدائیدبستانارسیا جوادیانزیرابخسرو جوادیان2327049
پنجم ابتدائیدبستانآرمین نامداربهشهررمضان نامدار2337056
چهارم ابتدائیدبستانیونس دستگیربهشهررضا دستگیر2347057
اول راهنمائیمدرسه راهنماییصفیه مجیدي تروجینرستمکالمجید مجیدي تروجنی2357059
چهارم ابتدائیدبستانیاسمن ملک محمديبهشهرقنبر ملک محمدي2367062
اول ابتدائیدبستانسیده کیمیا آقائی میرحوزه ستاديیاسمن خانلرزاده2377063
اول ابتدائیدبستانضحا طاهري مزديحوزه ستاديقاسم طاهري مزدي2387065
پنجم ابتدائیدبستانرضا طاهري مزديحوزه ستاديقاسم طاهري مزدي2397065
پنجم ابتدائیدبستانمحمد مهدي محمودي عالمیسوادکوه شمالیحسن محمودي عالمی2407067
سوم ابتدائیدبستانبیتا بهرامیانبابلسرعادله آقابراریان حمزه کالئی2417070
سوم دبیرستاندبیرستانزهره شفیع زاده سماکوشبابلسرسیروس شفیع زاده سماکوش2427103
سوم ابتدائیدبستانستاره ساجدي فرحوزه ستاديجواد ساجدي فر2437110
سوم ابتدائیدبستانمحمدجواد رفیعی کشتلیگتابعلی اعظم رفیعی کشتلی2447130
اول ابتدائیدبستانسینا شمس تبارامیرکالعاطفه زارع تبار2457140
اول ابتدائیدبستانسپهر شمس تبارامیرکالعاطفه زارع تبار2467140
اول راهنمائیمدرسه راهنماییسیده نیایش رزاقی موسويحوزه ستاديسیدرحمت رزاقی موسوي2477141
دوم ابتدائیدبستانامین فروتنحوزه ستاديسیده فضه حسینی زرویجانی2487144
پنجم ابتدائیدبستانکیمیا بشیريحوزه ستاديخدیجه خلیلی ماهفروجکی2497146
پنجم ابتدائیدبستانفاطمه دهقانسیمرغحسن دهقان2507149
سوم راهنمائیمدرسه راهنماییزهرا ایومنمیاندرودابوالفضل ایومن2517151
ششم ابتدائیدبستانصبا ایومنمیاندرودابوالفضل ایومن2527151
دوم کارشناسی ارشددانشگاه شمال ساريوحید عسگري2537165
سوم ابتدائیدبستانسید محمد موسويحوزه ستاديسمیه غفاري2547206
ششم ابتدائیدبستانمهرشاد جعفريشمال ساريفیروزه کاویانی چراتی2557207
سوم ابتدائیدبستانیلدا باقريدابودشتحمیدرضا باقري2567212
سوم ابتدائیدبستانفاطمه حیدريبهنمیریعقوب حیدري2577219
ششم ابتدائیدبستاننیلوفر بخشی عیسی خندقیحوزه ستاديسعید بخشی عیسی خندقی2588004
اول راهنمائیمدرسه راهنماییسید امیر رزاقی موسويجنوب بابلسید غالمحسن رزاقی موسوي2598421
اول ابتدائیدبستانامیر علی نوروزيسوادکوه شمالیامید نوروزي سرخکالئی2608447
سوم دبیرستاندبیرستانفاطمه زهرا کبریائیجنوب بابلنادر کبریایی حاجی2619027
سوم دبیرستاندبیرستانمجتبی علی تبارسرحمامیامیرکالعبداهللا علی تبار سرحمامی2629029
اول دبیرستاندبیرستانسارا رفیعیشمال بابلمحمدرضا رفیعی2639031
دوم دبیرستاندبیرستانمریم آمالیامیرکالمحمدرضا آمالی امیري2649034
دوم دبیرستاندبیرستانمریم آمالیامیرکالمحمدرضا آمالی امیري2659034
پنجم ابتدائیدبستانساناز بابازاده چاريشمال بابلعلی باباز اده جاري2669035
سوم ابتدائیدبستانمهدي رنگ ریزیانشمال بابلمحمود رنگریزیان2679038
سوم ابتدائیدبستانمحمدیاسین قاسم نژادلنیديشمال بابلفرامرز قاسم نژاد لیندي2689042
اول ابتدائیدبستانحسین سعیدیانشمال ساريعلیرضا سعیدیان2699048
اول کاردانیدانشگاهآرین قویدل رکابدارکالئیجنوب ساريعلیرضا قویدل رکابدارکالئی2709049
دوم ابتدائیدبستانآیناز قویدل رکابدارکالئیجنوب ساريعلیرضا قویدل رکابدارکالئی2719049
دوم دبیرستاندبیرستانامیرحسین غفاريجنوب ساريخلیل غفاري2729051
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سوم راهنمائیمدرسه راهنماییکیمیا کریمی گ له دونیمیاندروداحمد کریمی گله دونی2739052
اول راهنمائیمدرسه راهنماییعلیرضا صالحی زادهجویباراصغر صالحی زاده2749053
پیش دانشگاهیدبیرستانحسین صادقی واسکسیقائمشهرکوروش صادقی واسکسی2759105
ششم ابتدائیدبستانکوثر باقرپورمیاندرودرمضانعلی باقرپور ریکنده2769106
اول راهنمائیمدرسه راهنماییزهرا مدانلوجویبارسهراب مدانلو جویباري2779108
اول راهنمائیمدرسه راهنماییعلی رضا کاظمیسیمرغرجبعلی کاظمی2789109
چهارم کارشناسیدانشگاهمیثم کاظمیسیمرغرجبعلی کاظمی2799109
سوم راهنمائیمدرسه راهنماییمهدي معتقدي آملحمید معتقدي2809113
سوم راهنمائیمدرسه راهنماییمبینا نواییان آملشجاع نواییان2819115
اول کارشناسیدانشگاهسیده الهام حسینی آملسیدمجتبی حسینی2829119
پیش دانشگاهیدبیرستانحسین رستخیز هللا مرزيحوزه ستاديغالمرضا رستخیز هللا مرزي2839133
پنجم ابتدائیدبستانمحمدجواد رستخیز هللا مرزيحوزه ستاديغالمرضا رستخیز هللا مرزي2849133
ششم ابتدائیدبستانیاسمین امرائی لرستانیقائمشهررضا امرائی لرستانی2859136
اول دبیرستاندبیرستانسیده فاطمه رحیمی امرئیحوزه ستاديسیده خدیجه حسینی2869137
دوم ابتدائیدبستانسیدامیر محمد رحیمی امرئیحوزه ستاديسیده خدیجه حسینی2879137
چهارم ابتدائیدبستانارمیا صالحی زادهحوزه ستادينادر صالحی زاده2889140
سوم راهنمائیمدرسه راهنمایینادیا صالحی زادهحوزه ستادينادر صالحی زاده2899140
پنجم ابتدائیدبستانمبینا غفاريفریدونکنارحسین غفاري2909301
سوم دبیرستاندبیرستانعلی غفاريفریدونکنارحسین غفاري2919301
دوم دبیرستاندبیرستانزهرا محمديجنوب بابلمحمد محمدي2929302
ششم ابتدائیدبستانزینب محمديجنوب بابلمحمد محمدي2939302
سوم ابتدائیدبستانمهرنوش فاضلیقائمشهرزمان فاضلی2949303
سوم راهنمائیمدرسه راهنماییامیر علی حاجی تشکريبابلسرحمید حاجی تشکري کناري2959304
دوم ابتدائیدبستانامیرحسن رضازادهرینهرمضان رضازاده2969305
سوم ابتدائیدبستانابوالفضل عبدي کریمینکاسیف اهللا عبدي کریمی2979307
سوم راهنمائیمدرسه راهنماییعلیرضا عبدي کریمینکاسیف اهللا عبدي کریمی2989307
چهارم ابتدائیدبستانعباس رحمانی فیروز جائیبندپی شرقیعلی رحمانی فیروز جائی2999308
سوم ابتدائیدبستانابوالفضل تقويجویبارمسعود تقوي3009309
اول دبیرستاندبیرستانآالله تقويجویبارمسعود تقوي3019309
دوم ابتدائیدبستانآرشام رضاییقائمشهرمحمود رضائی هللا زاري3029310
ششم ابتدائیدبستانفاطمه ابوالحسنیخشرودپیرضا ابوالحسنی3039312
ششم ابتدائیدبستانملینا جمشیديحوزه ستاديمحمود جمشیدي3049313
سوم ابتدائیدبستانامیر حسین پرواززیرابمهدي پرواز3059316
اول راهنمائیمدرسه راهنماییامیرمحمد آقائیحوزه ستاديمرتضی آقایی3069317
اول ابتدائیدبستانمحسن ماشین چیانقائمشهرمرتضی ماشین چیان3079318
دوم ابتدائیدبستانسید محمدماهان رضوي نیاجنوب ساريسید حسین رضوي نیا3089325
اول راهنمائیمدرسه راهنماییغزاله خونرزنکارحمان خون رز3099326
ششم ابتدائیدبستانفاطمه کمالی نژادنکاابراهیم کمالی نژاد3109328
اول ابتدائیدبستانبهار رضوانیسیمرغاحمد رضوانی حاجیکالئی3119329
پنجم ابتدائیدبستانعلی شاکري آملبهروز شاکري3129331
اول ابتدائیدبستانعلی محمد حیدري شیاده آملمصطفی حیدري شیاده3139334
اول دبیرستاندبیرستانرضا حسامی موخررستمینکاحسن حسامی موخررستمی3149335
چهارم ابتدائیدبستانامیرحسین جهانشاهی نوکنديشمال ساريمجتبی جهانشاهی نوکندي3159336
اول ابتدائیدبستانسیده فاطیما مظهريبندپی شرقیسید داود مظهري موسوي3169337
سوم راهنمائیمدرسه راهنماییعلی اکبر حاللخور میرکالییگتابمحمد حاللخور میرکالئی3179339
دوم ابتدائیدبستانحسین حاللخور میرکالییگتابمحمد حاللخور میرکالئی3189339



پایه تحصیلیمقطع تحصیلیفرزند ممتاز همکارمحل خدمتنام و نام خانوادگیپرسنلیردیف
سوم راهنمائیمدرسه راهنماییمهدیه رضانیا گنجیشمال بابلمحسن رضانیا گنجی3199345
دوم ابتدائیدبستانفاطمه رضانیا گنجیشمال بابلمحسن رضانیا گنجی3209345
ششم ابتدائیدبستانفاطمه روحانی اطاقسرا آملمحمد علی روحانی اطاقسرا3219348
ششم ابتدائیدبستانیگانه جهانبخشقائمشهرمحمد جهانبخش3229351
دوم ابتدائیدبستانمحدثه جهان بخشقائمشهرمحمد جهانبخش3239351
پنجم ابتدائیدبستانفاطمه بیگناه سروینه باغیامرهمحمدحسین بیگناه3249358
چهارم ابتدائیدبستانسینا زلیکانیجنوب ساريحسینعلی زلیکانی3259362
دوم ابتدائیدبستانستایش شفائیحوزه ستاديمجتبی شفائی3269367
چهارم ابتدائیدبستانمحمد علی باهوسیاهرودکالئیجنوب ساريعباسعلی باهو سیاهرودکالئی3279368
ششم ابتدائیدبستانعلی طهماسبی نژادگتابمحمد طهماسبی نژادزواردهی3289370
اول ابتدائیدبستانطه حسین طهماسبی نژادگتابمحمد طهماسبی نژادزواردهی3299370
چهارم ابتدائیدبستانفاطمه خدابنده کوچکسرائیقائمشهربهرام خدابنده کوچکسرائی3309371
پنجم ابتدائیدبستانامیرمهدي داوديجویبارعبداله داودي دیوکالئی3319373
دوم دبیرستاندبیرستانحسن داوديجویبارعبداله داودي دیوکالئی3329373
سوم ابتدائیدبستانرضا خواجه محلهچهاردانگه (کیاسر)موسی خواجه محله3339374
اول دبیرستاندبیرستانفاطمه زهرا خواجه محلهچهاردانگه (کیاسر)موسی خواجه محله3349374
اول راهنمائیمدرسه راهنماییریحانه داداشی تنکابنیبابلسرمجید داداشی تنکابنی3359375
چهارم ابتدائیدبستانمحمدرضا نورپورجویبارعلی اصغر نورپور جویباري3369376
سوم ابتدائیدبستانمحمدعرفان یزدانیاننکاجواد یزدانیان3379378
اول راهنمائیمدرسه راهنماییفاطمه الزهرا یزدانیاننکاجواد یزدانیان3389378
چهارم ابتدائیدبستانمریم حسین پور شیرسواربابلسرحسینعلی حسین پورشیرسوار3399379
سوم ابتدائیدبستانفاطمه حسین پور شیرسواربابلسرحسینعلی حسین پورشیرسوار3409379
ششم ابتدائیدبستانفاطمه زهرا غالمی ابوخیلیحوزه ستاديمحمد غالمی ابوخیلی3419381
پنجم ابتدائیدبستانرامین نوري سوچلمائینکاابراهیم نوري سوچلمائی3429382
دوم ابتدائیدبستانکیارش کاظمیحوزه ستاديمحمدقاسم کاظمی3439383
سوم راهنمائیمدرسه راهنماییپانیذ شکري سارويحوزه ستاديهلن شیروانی3449385
دوم دبیرستاندبیرستانعرفان عباس  نتاجبابلسرشمس اله عباس نتاج3459386
ششم ابتدائیدبستانکوثر عباس  نتاجبابلسرشمس اله عباس نتاج3469386
اول ابتدائیدبستانسید علی فغانیاحمدچاله پیسید کریم فغانی3479387
پنجم ابتدائیدبستانامیراحمد اسمعیل پور معلمخشرودپیداود اسمعیل پورمعلم3489391
چهارم ابتدائیدبستانمهنا اکبرزادهمیاندرودحبیب اکبرزاده اسرمی3499404
اول ابتدائیدبستانزهرا بابائی نسامیمیاندرودعلی بابائی نسامی3509405
اول ابتدائیدبستانسیدعلی احمدي آزادقائمشهرسید محسن احمدي آزاد3519409
اول ابتدائیدبستانحسین اسپهبديدودانگه (محمدآباد)مهران اسپهبدي3529411
چهارم ابتدائیدبستانمرتضی اسمعیل زاده قمیامیرکالمحمدهادي اسمعیل زاده قمی3539412
سوم ابتدائیدبستانادریس رمضانی برسمنانیجنوب بابلحسین رمضانی برسمنانی3549422
دوم ابتدائیدبستانمانی مهدوي کوچکسرائیقائمشهرمجید مهدوي کوچکسرائی3559424
چهارم ابتدائیدبستانسیده فاطمه موسوي بورخیلیقائمشهرسید مهدي موسوي بورخیلی3569426
سوم ابتدائیدبستانامید ذاکري عزیزياحمدچاله پیحمیدرضا ذاکري عزیزي3579434
سوم ابتدائیدبستانحسام یخکشینکامهدي یخکشی3589438
چهارم ابتدائیدبستانمحمدحسین بخشیحوزه ستاديعلی بخشی3599440
پنجم ابتدائیدبستانعلی اصغرزاده شکتائیحوزه ستاديعماد اصغرزاده شکتائی3609445


