
شهرشغلنام و نام خانوادگی

 دیلم  فارغ التحصیل مهندسی عمران  احمدرضا فهیمی

 دیلم شغل آزاد   حسن خواجوی 

دیلم  شغل آزاد   سعید آزاد 

 دیلم فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی شیمی  صادق ناصری

 دیلم فارغ التحصیل رشته ی مدیریت بازرگانی  علی محسنی 

 دیلم دانشجو  علی محمدزمانی 

 دیلم شغل آزاد   علیرضا تنگسیری 

 دیلم دانشجو  علیرضا درویشی 

 دیلم دانشجو  فرزان لیراوی 

 دیلم فارغ التحصیل کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور   محسن شاکریان 

 دیلم شغل آزاد   محمد جواد قنواتی 

 دیلم دانشجو  محمدرضا تنگسیری

 دیلم دانشجو  محمدرضا جوکار 

 دیلم  فارغ التحصیل مهندسی مکانیک دانشگاه دولتی شیراز   محمدرضا قصابکار

 دیلمدانشجو  محمدرضا کنارکوهی 

 دیلمفارغ التحصیل مهندسی برق دانشگاه آزاد   محمود خادم 

 دیلم فارغ التحصیل مهندسی مکانیک دانشگاه دشتستان   مهدی غالمشاهی 

دیلم  کارسناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه آزاد نجف آباد ابراهیم عباسیان 

دیلم دانشجو حسن الطافی

 دیلم دانشجو داوود رجب پور

  بوشهر  فعالی قرآنی راضیه غفاری

برازجانخانه دار زهرا تقی زاده

دیلم  دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران  دانشگاه خلیج فارس  سعید دیلمی 

  خورشهابطلبه سعیده ناصری فر

 دیلم  خانه دار  سکینه عبدالهی 

دیلم  مشاغل خانگی  سیده مرضیه ساداتی 

 دیلم دانشجو عرفان طیبی 

دیلم کارشناس آموزش ابتدایی از دانشگاه معلمان بوشهر  علی جبلی

 گنخک--- علی یوسفی

دیلم فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه امیر کبیر تهران علیرضا علی پناه 

 دیلم  خانه دار فاطمه عبدالهی 

 دیلم فارغ التحصیل مهندسی صنایع دانشگاه خلیج فارس  مجتبی دیلمی 



  بوشهر  کتابفروش محمد حیدری

 بوشهر طلبه محمد علی علیپور

دیلم بازنشسته محمدحسین پاژخ زاده

دیلم  فارغ التحصیل  مهندسی مکانیک دانشگاه اسفراین محمدرضا الوان

دیلم آزاد محمدرضا زرین تاج

دیلم فارغ التحصیل مهندسی صنایع از دانشگاه خلیج فارس محمدرضا محسنی

 بوشهر کارمند محمدصادق عمادی

 بوشهر خانه دار مرضیه علی پور

وحدتیهخانه دار نادیا خواجه

چغادکطلبهابتسام عباس نصاری

کنگانکارمندابراهیم بحرانی

دشتستانبناابراهیم قائدی

 بوشهر فیلمسازابراهیم قهوه چی زاده

دشتستانکارمندابوالحسن ارجمند

دشتستاندانشجوابوالفضل احمدی

دیلم دانشجوی کارشناسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت تهرانابوالفضل زاهدی پور 

بوشهرآزادابوالفضل شریفی

تنگستانکارگرابوالفضل ممسنی

بندر بوشهر آزادابوالفضل یاری

برازجانمعلمابولفضل برازجانی

کنگاندانشجواحسان رضایی

 بوشهر دانشجواحسان زیارتی

تنگستانآزاداحسان شریفی

چغادکدانشجواحمد اسالمی زاده

بوشهرآزاداحمد آبادی

بوشهرکارمنداحمد پاکزاد

جمآزاداحمد جواهری

دشتستان کارگراحمد دهقان

کنگانکارمنداحمد ربیعی

کنگانکارمنداحمد ساربان

کنگانکارمند پتروشیمیاحمد شفیعی

کنگان/دیرمعلماحمد شفیق زاده

کنگانکارمنداحمد کارگر



اهرمآزاداحمد محمدحسینی

بوشهردانشجواحمدرضا زارعی

دیرآزاداسحاق تمیمی

کنگانکارمنداسحاق طاهرزاده

جمکارگراسداهلل جواهری

دشتستانبازنشستهاسکندر پرواز

نظرآقاکشاورزاسماعیل بنافی

بوشهردندانپزشکاسماعیل اکبری

کنگانآزاداسماعیل ایدانی

کنگانمعلماسماعیل رمضانی

 بوشهر کارگراسماعیل زیارتی

کنگانآزاداسماعیل غالمزاده

دشتستانبنااسماعیل قایدی

بردخونطلبهاسماعیل نجار

 بوشهر دانشجواصغر محمدحسنی

چغادکخانه داراعظم زارعی

ریزآزاداکبر عارفی

جمکارمنداکبر محمدی

 دیلمخانه دارالهام احمدزاده

بوشهرخانه دارالهام حاجی حسینی

خورموج---ام البنین زارعی کوشا

نظرآقامعلمامراهلل شیخیانی

کنگانآزادامید بلوچی

کنگانکارمندامید صنعتی

برازجانکارمندامید کازرونیان

تنگستانآزادامیر اردن

بوشهرکارمندامیر استرش

بوشهرآزادامیر حسین سلیمی

تنگستانآزادامیر زائری

جمکارمندامیر صادق زاده

بوشهرکارمندامیر مطاف

تنگستانآزادامیر یزدانپرست

بوشهرآزادامیرحسین ابراهیمی



بوشهردانشجوامیرحسین بنچاری

بوشهرآزادامیرحسین حسنی

 عالی  دانش آموزامیرحسین حیدری

بوشهرآزادامیرحسین زنده بودی

بوشهرآزادامیرحسین مهرنگار

بوشهردانشجوامیررضا آل بویه

بوشهرکارمندامیرساالر رئیسی نژاد

دشتستانمغازه دارایرج قائدی

 بوشهر آزادایمان زنده بودی

 بوشهر طلبهایمان کیانی

بوشهرطلبهآرش شادمان

 بوشهر طلبهآرمان شادمان

 گنخکخانه دارآسیه درویشی

 دیلم فعال معلمآسیه زنده باد

چغادک خانه دارآمنه حیدری

چغادک خانه داربتول حیدری

چغادک خانه داربتول مرادی

دشتستانکارمندبهادر احمدی

چغادک آزادبهجت عراضه موسوی

دشتستاندامداربهمنیار ارجمند

کنگانآزادبهنام صفایی

 عالی دانشجوبیتا خردور

برازجانکارمندپرویز بنافی

 بوشهر  دانشجوپریا ماهری

کنگانآزادجابر جاتوت

کنگانمعلمجاسم علینژاد

کنگانپرستارجواد اسماعیل پور

نظرآقامعلمجواد بنافی

 بوشهر طلبهجواد قلندری

بوشهردانشجوحامد ایمانی

عسلویهکارمندحامد شادمان

کنگانکارمندحامد طاهری

کنگانمعلمحامد عبدی



تنگستانآزادحبیب اهلل بارانی

تنگستانکارمندحبیب اهلل حیدری

بردخونطلبهحبیب اله رئیسی

دشتستانبناحبیب دهقان

تنگستانروحانیابوالفضل بحرینی

برازجانکارمندحجه اهلل غالمی

 بوشهر دندانپزشکحسن باربرز

بردخونکارشناس ارشد حقوق خصوصیحسن بردستانی

کنگانرانندهحسن بزرگمهر

دشتستانکارمندحسن باللی

کنگانکارمندحسن بهادر

کنگانکارمندحسن پرسش بین

تنگستانآزادحسن حیدری

کنگانکارمند حسن رجبی

 بوشهر آزادحسن سالمی

کنگانکارمندحسن صابر

آبپخشبازنشستهحسن موسایی

 بوشهر دانشجوحسن نوبخت

 گنخککشاورزحسن یوسفی

برازجانکشاورزحسین بنافی

نظرآقاکارمندحسین نکویی

بوشهرخانه دارحسیبه عوفی نژاد

دشتستانکارگرحسین ارجمند

تنگستانکارمندحسین اردانه

دشتستانبناحسین اسفندیاری

کنگاندانشجوحسین اسماعیل زاده

بندرسیرافمعلمحسین افکار

بوشهرآزادحسین آبادی

آبپخشمعلمحسین باقری حقیقی

  کنگانمعلمحسین بلوچی

کنگانبازنشستهحسین جاتوت

 اهرمطلبهحسین جمالی

بوشهرکارمندحسین حیدری



کنگانکارمندحسین دربندی

بندر پرککارگرحسین دهقان زاده

کنگانآزادحسین رضایی

کنگانکارمندحسین روزفراخ 

کنگانکارمندحسین روشن

کنگانآزادحسین ساربان

بوشهردانشجوحسین سرتلیان

دیربازنشسته آموزش و پرورشحسین شهری

برازجانآزادحسین شهریاری

  جمکارمند پتروشیمیحسین فارسی

شبانکارهکارگرحسین قاسمی

کنگانآزادحسین قاسمی

دشتیکارمندحسین قلی زاده

  برازجانروحانیحسین کره بندی عسکری

دشتستانباغدارحسین گلدهان

 بوشهر پزشکحسین مهدویان

بوشهرآزادحسین موسوی

 بوشهر خانه دارحلیمه بارفرد

 عالی خانه دارحلیمه مغدانی

نظرآقامعلمحمید بنافی

نظرآقاخانه دارحمیده بنافی

آبپخشآزادحمید تجا

سیرافکارمندحمید وحدانی

دشتستانراننده شرکتحمید پرواز

بوشهرکارمندحمیدرضا باقری

برازجانکارمندحیدر بنافی

جمکارمندحیدر بازیاری

کنگانراننده حیدر جوانبخت

دیلم فارغ التحصیل کاردانی آی تی دانشگاه صنعتی شیرازحیدر جوکاری

تنگستانآزادحیدر گلزاری

دشتستانباغدارخداکرم احمدزاده

چغادکخانه دارخدیجه روغنی

کنگانآزادخلیل عادلی



نظرآقامعلمخیری موصلی

دشتستانکارگردانیال ارجمند

دشتستانکارگرداوود سواحلی

 بوشهر دانشجوراحله رحمانی

دیلم فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه مالک اشتررامین اخالق 

بوشهرآزادرحمان حسنی

بوشهرکارمندرحمان دادفر

نظرآقاکشاورزرسول بنافی

برازجانمعلمرضا اخالص کیش

بوشهرآزادرضا اژدری

نظرآقاکارمندرضا بنافی

 بوشهر طلبهرضا بنیادی

خورموج---رضا تنورمال

کنگاندانشجورضا دهقانی

بوشهرآزادرضا رحمانی فرد

بوشهرکارمندرضا شبانی

تنگستانآزادرضا قاسمی پور

دیلم دانشجوی رشته کامپیوتر دانشگاه آزاد دیلمرضا منصوری

بوشهرفیلمسازرضا میرشکاری

کنگانتکنسین رادیولوژیرضا یونسی

کنگانکارمندرضا حسن پور

چغادک خانه داررضوان اسماعیلی

بوشهرخانه داررقیه بحرینی

بوشهرکارمندروح اهلل اسماعیلی

خشتکارگرروح اهلل دهقانی

نظرآقاکارمندروح اهلل بنافی

کنگانکارمند پتروشیمیروشندل

کنگاندانشجورویا دهقانی

چغادک خانه دارریحانه عبادی پور

برازجانخانه دارزبیده عباسیان

برازجانخانه دارزهرا بنافی

برازجان خانه دارزهرا خادمی

چغادک خانه دارزهرا خدری



کنگاندانشجوزهرا دهقانی

 بوشهر  پرستارزهرا سخایی

سیرافخانه دارزهرا کرمی

آبپخشدانشجوزهرا موسایی

جمآزادزهرا نیک منش

کنگانخانه دارزهره رضایی

چغادکدانشجوزهره مرادی

بوشهرطلبه و فعال معلمزهره نصیحت کن

  بردخون کهنهآزادزهیر غالمی

نظرآقادانشجوزینب بنافی

برازجاندانشجوزینب پورخوبیاری

 برازجان خانه دارزینب خادمی

خورموجخانه دارزینب رومنا

 دیلم  خانه دار زینب صالحی فرد 

چغادککاسبزینب عباس  نصاری

بوشهرطلبهزینب کشاورزی

چغادک طلبهساجده نژاد مرزوقی

بوشهردانشجوسجاد رستمی

عالی فعال معلمسجاد فقیه

کنگانکارمندسجاد مومنی

کنگانکارمندسجاد میرزایی

کنگانکارمندسجاد نادری

چغادکخانه دارسروگل جابری

نظرآقاخانه دارسعیده بنافی

 بوشهر کارمندسعید جام شیر 

عالی کارمندسعید جامشی

کنگانرانندهسعید جوکار

خورموجطلبهسعید زنده بودی

تنگستانمعلمسعید عبدالهی

  بوشهر  کارمند نیروگاه اتمیسعید کبیری

بوشهرآزادسعید کرمانی

بوشهرآزادسعید محمودوند

روستای زیراهکروحانیسعید محمدی



نظرآقاخانه دارسکینه صادقی نژاد

 بوشهر خانه دارسکینه خواجه

چغادکخانه دارسکینه سالمی

برازجانخانه دارسمیه بنافی

چغادکطلبهسمیرا شهریاری

چغادک خانه دارسمیه سالمی

چغادک خانه دارسمیه الغری

کنگاندانشجوسیاوش دهقانی

بوشهرکارمندسید اسد موسوی

بوشهردانشجوسید امیرمحمد اکبری

بوشهرطلبهسید روح اهلل هاشمی پیکر

بوشهرکارمندسید عباس میری

عالیشهرروحانیسید عبدالجلیل حسینی

 بوشهر آزادسید علی اسالمی

بوشهربازنشسته آموزش و پرورشسید علی موسوی

بردخونکشاورزسید قاسمعلی حسینی

بوشهردانشجوسید محسن حسینی

بوشهرکارمندسید محسن علوی

بوشهرروحانیسید محمد عسکری

بوشهرسید محمدحسین حسینی

بوشهرکارمندسید محمدرضا رضوی

 گنخککارمندسید مهدی حبیبی

 بوشهر معلمسید مهدی حسینی مفرد

قلعه سفیدکارمندسید هادی موسوی

آبپخشکارگرسیدجواد مهدوی مرتضوی

بوشهرکارمندسیدرضاعلی رضوی دشتی

تنگستانکارمندسیدعادل هاشمی نژاد

چغادکدانشجوسیده ام البنین هاشمی

برازجانخانه دارسیده امینه مهدوی

عالی معلمسیده صفورا هاشمی

کنگاندانشجوسیده فاطمه حسینی

چغادک کاسبسیده فاطمه عطشانی

 دهمال بزرگ خانه دارسیده فاطمه مرتضوی



چغادکطلبهسیده فاطمه هاشمی

 بوشهر خانه دارسیده فاطمه هاشمی

 بوشهر دانشجوی ارشد کتابداری پزشکیسیده محبوبه حسینی

بوشهرکارمندسینا کمالی

جمکارمندشهاب الدین داغباشی

اهرمدانشجوشهرام جعفری

کنگانکارمندشهرام هاشمی

چغادک خانه دارشهناز بچاچری نژاد

چغادک خانه دارشهناز الغری

برازجانخانه دارشهناز میردوستی

تنگستانآزادصابر عمرانی

اهرمکارمندصاحب حاجی زاده

دشتستانکارگرصادق احمدی

بوشهرکارمندصادق دارویی

عالی معلمصادق رحمانی

خورموجطلبهصادق زنده بوی

  بوشهر طلبهصادق قاری بوشهری

 خورشهابکارمندصادق ناصری فر

دیلم فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه آزاد بوشهرصادق یزدان پناه  

چغادک خانه دارصدیقه صداقت

 بوشهر طلبهصدیقه فاطمی نسب

نظرآقاخانه دارصغری رزمجو

 برازجانخانه دارصغری خادمی

دشتستانکارگرصفدرباللی

کنگانبازنشستهصفر روزفراخ

 بوشهر روحانیصمد گل محمدی

بوشهرخانه دارطاهره حاجی حسینی

نظرآقاخانه دارطلعت بنافی

برازجانخانه دارطوبی بنافی

  بنککارمند پتروشیمیعابد ساربان

کنگانکارمندعابد ساربان

شبانکارهکارگرعادل شهسواری

بوشهرخانه دارعاطفه حاجی حسینی



دشتستانکارگرعباس احمدزاده

تنگستانعباس احمدی

دشتستان کارگرعباس ارجمند

اهرمکارگرعباس بارانی

بوشهرکشاورزعباس حاجی حسینی

بوشهرآزادعباس سعدآبادی

دشتستانکارمندعباس سواحلی

تنگستاندانشجوعباس قاسمی

کنگانطلبهعباس کاظمی زاده

دشتستانکارگرعباس گلدهان

ریزکارمندعباس محدثی

بوشهرآزادعباس نگارستان

کنگانکارمندعبپالحسین اسمعیلی

ریزکارمندعبدالحمید خورشیدی

بوشهرکارمندعبدالخالق زارعی

 گنخککارمندعبدالرحمن قاسمی

دشتستانکارمندعبدالرحیم افروغ

نظرآقامعلمعبدالرسول بنافی

بوشهرآزادعبدالرضا آبادی

کنگانآزادعبدالعظیم بهمنی

تنگستاندانشجوعبدالکریم حیدری

بوشهردانشجوعبداهلل پیل بان

کنگانکارمندعبداهلل رمضانی

  بنککارمند پتروشیمیعبداهلل زارعی

دیلم فارغ التحصیل مهندسی برق الکترونیک دانشگاه علم و صنعت تهران عبداهلل عیسی وندی

نظرآقاکارمندعبدالمحمد کرمی

نظرآقاکارمندعبداهلل بازیار

تنگستانکارگرعبدالهادی حیدری

دشتستانباغدارعبدی گلدهان

  بردخون کهنهمغازه دارعزت پیرایه

 بوشهر بازنشستهعقیل سخایی

بوشهرکارمندعلی بنافی

تنگستانآزادعلی اسلوب



کنگانکارمندعلی اصغر رمضانی

بوشهرآزادعلی اصغر شریفی

کنگانکارمندعلی اصغر علمداری

بوشهرکارمندعلی انصاری

بوشهرطلبهعلی آبادی

دشتستانرنگ کارعلی بازیار

دشتستانکارگرعلی باللی

دیلم دانشجوی دبیری ادبیات عرب دانشگاه معلمان شیرازعلی بهبهانی زاده

کنگانحسابدارعلی بهمنی

بوشهربازنشستهعلی جمالی

بوشهرآزادعلی جمهوری

تنگستانآزادعلی حیدری

دیلم دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه شیرازعلی خلیلی

 بوشهر معلمعلی دهدارفرد

دشتستانآزادعلی دهقان

کنگانآزادعلی دوراهکی

 بوشهر بازاری علی رمضانی 

دلوارمعلمعلی روزبهانی

بوشهربازنشسته آموزش و پرورشعلی زارع

کنگانکارمندعلی زارعی

بردخونکارگرعلی سخایی

بوشهرکارمندعلی عابدی

 بوشهر کارمندعلی غالمیان بوشهری

کنگانکارمندعلی کرم ایزدی

 بوشهر کارگرعلی محمدحسنی

 بوشهر  آزادعلی مرادی

کنگانآزادعلی مومنی

دشتستانآزادعلی نامی نظری

  دیرمغازه دارعلیرضا ابراهیمی

عالی  فعال معلمعلیرضا امینی

دیلم  فارغ التحصیل رادیولوژی دانشگاه شیراز علیرضا بازیار 

بوشهردانشجوعلیرضا زارعی

کنگاندانشجوعلیرضا قاسمی



 بوشهر طلبهعلیرضا لطفی

دیرکارمندعلیرضا نجار

برازجانکشاورزغالم حسین بنافی

کنگان---غالم علی حاجی پور

 برازجان کارمندغالمحسین خادمی

دشتستانبناغالمرضا ارجمند

عالی آزادغالمرضا قطب الدین

  جمکارمند پتروشیمیغالمعباس فرح فرد

نظرآقادانشجوفاطمه بنافی

برازجانپرستارفاطمه بنافی

بوشهرخانه دارفاطمه حاجی حسینی

چغادک خانه دارفاطمه حسین پور

کنگان فارغ التحصیل مترجمی زبانفاطمه حیدری 

بوشهرخانه دارفاطمه زارع

چغادک خانه دارفاطمه زارعی

  بوشهر  خانه دارفاطمه شریفی

چاهکوتاهبیکارفاطمه عدالت خواه

   بردخون کهنهخانه دارفاطمه غالمی

  بوشهر  دانشجوفاطمه کبیری

چغادک دانشجوفاطمه کرمی

چغادک خانه دارفاطمه کعبی

چغادک بیکارفاطمه مسعودی

آبپخشدانشجوفاطمه موسایی

چغادک خانه دارفاطمه میرزایی

برازجانخانه دارفاطمه ناصری فر

بوشهرطلبهفالح عریضاوی

بوشهرخانه دارفائزه خشنود

نظرآقامعلمفتح اله بنافی

گناوهکارمندفرشاد  ذهاب

جمکارمندفرشاد عبدی

 گنخکدبیر ریاضیفرشاد مختاری

برازجانخانه دارفرشته شهبازی

چغادککاسبفرشته منصوری



کنگانکارمندفرشید جاللی

نظرآقاخانه دارفریده بنافی

 گنخک---فهیمه یوسفی 

بوشهرآزادفیاض قائدی

برازجانآزادقاسم بیغرض

کنگانکارمند قاسم عاشوری

کنگانکارمندقاسم علمداری

چغادک خانه دارکبری راخ

شبانکارهکارگرکمیل زراعت گر

کنگانپرستارکورش صادقی

 گنخک---کیمیا یوسفی

چغادک خانه دارلیال قایدی چغادکی

دشتستانکارگرمالک باللی

چغادک خانه دارماهزاده مختاری

کنگانکارمندمجتبی احمدی

اهرممعلممجتبی پیام یار

کنگاندانشجومجتبی تابش 

کنگانکارپردازمجتبی راده

بوشهرروحانیمجتبی محمدیان

سیرافکارمندمجید روشن

بوشهرروحانیمجید مرتضوی

 بوشهر خانه دارمحدثه بلندهمت

 بوشهر خانه دارمحدثه طالبی

عالی دانشجومحسن احمدی

تنگستانکارگرمحسن بارانی

نظرآقاشرکت پتروشیمیمحسن بنافی

کنگانکارمندمحسن جاتوت

برازجانکارمندمحسن جوکار

نظرآقاآزادمحسن علی پور

برازجانطلبهمحسن نادری

بوشهرروحانیمحسن یوسفی

عالی کارمند نیروگاه اتمی بوشهرمحمد احمدنیا

کنگانآزادمحمد اسماعیل زاده



 بوشهر شغل آزادمحمد آبادی

بوشهرآزادمحمد بریدانی

 بوشهر آزادمحمد بلندهمت

بوشهربازنشسته آبفارمحمد پردل

بوشهرکشاورزمحمد حاجی حسینی

 خورشهابمعلممحمد درویشی

بوشهرآزادمحمد دهقانی

تنگستانمعلممحمد ذوحانی

ریزکارمندمحمد رضا عبدی

 بوشهر کارمندمحمد رضا محمد حسینی

برازجانطلبهمحمد رضاریاستی

 بوشهر ---محمد سخایی

کنگانمعلممحمد سیفی

 بوشهر دانشجومحمد عاشوری

  کنگانکارمند پتروشیمیمحمد عالی

تنگستانآزادمحمد عبادی

نظرآقاکارمندمحمد علی نکویی

دیلم دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه سیرجانمحمد علی کپتان 

دیلم  دانشجوی کارشناسی حسابداری دانشگاه آزاد دیلم محمد علی مرادی 

برازجانآزادمحمد فخرایی

بوشهرروحانیمحمد قادری

  آبادآزادمحمد کشتکار

دیلم طلبهمحمد کنارکوهی

بوشهردانشجومحمد مهدی زارعی

بوشهرطلبهمحمد مهدی غریبی

  بوشهر  کارمندمحمد نباتخور

عالیشهردانشجومحمد نمازی

عطیبهفارغ التحصیلمحمد نیک فزا

بوشهرکارمندمحمدامین صادق

 عالی  شغل آزادمحمدجواد حیدری

بوشهرکارمندمحمدجواد لهسایی

دشتستانبنامحمدحسین سواحلی

  آبادآزادمحمدرضا  نیکو سرشت



بوشهرآزادمحمدرضا برزگر

بوشهرآزادمحمدرضا دهدارباشی

آبپخشآزادمحمدرضا دولتیاری

بوشهرآزادمحمدرضا شاطر

برازجانکارمندمحمدرضا عبدالهی

 بوشهر روحانیمحمدرضا فکوری

 بوشهر کارمندمحمدرضا محمدحسنی

جزیره خارگمعلممحمدرضا مرادی

اهرمکارمندمحمدرضا محمدحسینی

بوشهرکارمندمحمدعلی حجری

بوشهرمحمدقاسم کاظمی

آبپخشکارمندمحمدمهدی موسایی

عسلویهکارمندمحمود بنافی

گناوهمعلممحمود پورداوودی

عالیشهربازنشستهمحمود خدری

اهرمبازنشستهمحمود محمدحسینی

برازجانپتروشیمیمرتضی فاضل زاده

بوشهرکارمندمرتضی بیوکی

کنگانکارگرمرتضی خلفانی

دشتستانکارگرمرتضی کرمی

کنگانکارمندمرتضی یوسفی نژاد

کنگاندانشجومرضیه امینی

عالی خانه دارمرضیه ایمان پناه

 عالی  دانشجو شهرسازیمرضیه حیدری

چغادکخانه دارمرضیه رحمت

آبپخشخانه دارمرضیه رستگار

 بوشهر معلممریم السادات میرمحمدی

نظرآقاخانه دارمریم بنافی

برازجانخانه دارمریم بنافی

آبپخشخانه دارمریم ایرج زاده

چغادک خانه دارمریم جمالی

 بوشهر خانه دارمریم دوالب

بوشهرکارمندمسعود خورند



دیرمغازه دارمسعود شهری

دشتستانبازنشسته ناجامسلم ارجمند

تنگستانآزادمسلم قاسم زاده

  بوشهر کارمندمصطفی شمسا

 بوشهر ---مصطفی امیری نژاد

کنگانکارمندمصطفی ثابت

 بوشهر آزادمصطفی یوسفی

کنگانخانه دار- طلبه مطهره تنگستانی

آبپخشمعلممعصومه موسایی

 بوشهر رادیولوژیستمعظمه کردوانی

کنگاندانشجوملیکا رضایی

نظرآقاپتروشیمیمنصور بنافی

نظرآقاخانه دارمنصوره بنافی

چغادک خانه دارمنصوره سالمی

برازجانپرستارمهدی بنافی

برازجانآزادمهدی عباسیان

بوشهرآزادمهدی اندرز

بوشهردانشجومهدی ایزدی فر

بوشهرکارمندمهدی بردبار

 بوشهر بازنشسته شرکت نفتمهدی بنیادی

کنگانکارمندمهدی حسن پور

کنگانکارمندمهدی حسن پور

کنگانآزادمهدی خوشبخت

بوشهرآزادمهدی دهقانی

بوشهرکارمندمهدی عباسی

خورموجطلبهمهدی غریبی

  بوشهر  طلبهمهدی کبیری

کنگانآزادمهدی مختارپور

بردخونآزادمهرعلی معصومی

برازجانخانه دارمهسا شریفی

بوشهرآزادمیثم پویا

 عالی  طلبهمیالد حیدری

بوشهرآزادمیالد سرتلیان



 بوشهر نقاشمیالد مهدویان

 بوشهر طلبهنادیا ناصری فر

کنگانکارمندناصر ایالنی

آبپخشآزادناصر حاج حسینی

بوشهربازنشسته آموزش و پرورشنرگس موسوی مکابری

مال قاید  ستان گناوه فعال معلمنسترن رستمی

 مال قاید  ستان گناوه فعال معلمنسترن رستمی

کنگاندانشجونسترن ملکی

جموکیلنسیبه جعفرنیا

 بوشهر خانه دارنسیبه سخایی

 بوشهر خانه دارنصرت شموسی

عالی معلمنیره امینی

 برازجانکارمندهاجر خادمی

 بوشهر طلبههاجر صالح

چغادک خانه دارهاجر کردی

وحدتیهکارگرهادی باقرزاده

 تنگستانآزادهادی محمدحسینی

  بوشهر  خانه داروجیهه کبیری

کنگانسربازوحید بهادران

تنگستانمعلموحید حیدری

بوشهرکارگروحید محمودوند

چغادکآزادوحید نوایی لقب

کنگانکارمندیاسر توزی

بوشهرآزادیاسر جمالی

کنگان---یاسر صفایی

آبپخشمعلمیحیی شفیعی

بوشهرآزادیونس خدری

بوشهرمحصلفریده سعیدی

بوشهرطلبهسعیده ناصری فر

بوشهرفعال قرآنیراضیه غفاری

بوشهرخانه دارمرضیه علیپور

دیلم دکترای دامپزشکیصادق خواجه

دیلمکارشناسی مهندسی رباتیکمحمد خادم



دیلمدانشجومحمدجواد مرادی فرد

دیلمدانشجوابوالفضل صادقی آزاد

دیلمدانشجومحمدرضا درویشی

دیلمدانشجواحمد خادم

دیلمآزادمهدی دهدشتی

دیلمکارشناس مهندسی صنایعسید رضا هاشمی

دیلمدانشجوعیسی رئوف

دیلمدانشجومحمدجواد قنبری

دیلمآزادمحمدحسن آزاد

دیلمطلبهمحمدباقر نوبخت

دیلمکارشناس مهندسی صنایعمحمدرضا محسنی

دیلمکارشناس آموزش ابتداییعلی جبلی

دیلمدانشجوسعید دیلمی

دیلمآزادمحمدرضا زرین تاج

دیلمکارشناسی ارشد مهندسی مکانیکابراهیم عباسیان

دیلممهندسی مکانیکمحمدرضا الوان

دیلمدانشجوحسن الطافی

دیلمکارشناسی مهندسی شیمیصادق ناصری

دیلمآزادحسن خواجوی

دیلمدانشجومحمدرضا کنارکوهی

دیلمکارشناسی مدیریت بازرگانیعلی محسنی

دیلمکارشناسی مهندسی عمراناحمدرضا فهیمی

دیلمدانشجوداوود رجب پور

دیلمآزادسعید آزاد

دیلمآزادعلیرضا تنگسیری

دیلمآزادمحمدجواد قنواتی

دیلمدانشجوعلیرضا درویشی

دیلمدانشجوعلی محمدزمانی

دیلمکارشناسی مهندسی مکانیکمحمدرضا قصابکار

دیلمدانشجوفرزان لیراوی

دیلمدانشجومحمدرضا تنگسیری

دیلمدانشجوعرفان طیبی

دیلمدانشجومحمدرضا جوکار



دیلمکارشناسی مهندسی مکانیکمهدی غالمشاهی

دیلمکارشناسی مهندسی صنایعمجتبی دیلمی

دیلمکارشناسی مهندسی برقمحمود خادم

دیلمکارشناسی مدیریت بازرگانیمحسن شاکریان

دیلمکارشناسی ارشد مهندسی شیمیعلیرضا علی پناه

جمخانه دارمعصومه غفاری

بوشکانآزادخلیل دسترس

بوشکانکارمندابراهیم دسترس

بوشکانکارگرپارسا ارجمند

بوشکانکارگریداهلل ارجمند

بوشکانکشاورزنعمت نعمتی

بوشکانکاسبسعید نعمتی

بوشکانآزادیحیی ارغوانی

بوشکاندامدارمحمدرضا صفری

بوشکاندامدارمحمدحسن صفری

بوشکانکارمندبهادر احمدی

بوشکانمحصلابوالفضل احمدی

بوشکانکشاورزجونزیر دسترس

بوشهرکارگرهاشم عابدمنش

آبپخشآزادفاضل فاضل زاده

آبپخشکارگرمهدی احمدی

آبپخشطلبهرضا احمدی

دلوارکارمندحمزه بردنوس

درودگاهکارمندرضا کریمی راد

آبپخشپزشکسعید شریفی

آبپخشدانشجوسجاد سلیمانی مقدم

برازجانکشاورزعلی احمدزاده

برازجاندانشجومحمد امیری

برازجاندانشجوروح اهلل دهقانی

برازجاندانشجومحمدرضا بنافیان

برازجانطلبهعباس میر

برازجاندانشجومهدی عباسیان

برازجاندانشجومحمد وطن دوست



برازجاندانشجواحسان زیارتی

برازجانمعلموحید عنایتخواه

آبپخشآزادمحمدجواد صابری

بوشهرطلبهامین اردشیر

عالیشهردانشجوحمزه نظارات

روستای طلحهطلبهخدیجه عابدی

طلحهکشاورزمصطفی برومند نژاد

شلدانخانه دارصفیه صیادی

طلحهمعلمروح اهلل شمسی

طلحهروحانیمحمد جوکار

کلمهکارمندعلی تقدیری

کلمهکارمندمهرداد مبرزی

شلدانمعلمکرامت خلیفه

طلحهطلبهاعظم جوکار

طلحهکشاورزشهریار رمضانی

طلحهمعلمحبیب محبی

طلحهمعلمماهرخ محمدی

بوشکانکارمندمصطفی گرامی

بوشکانکارمندرمضان امینی

بوشکانکارمندسید مرتضی هاشمی

فاریابکارمندسید مهدی موسوی نژاد

طلحهطلبهمهران افرنده

طلحهمعلممهدی دانیالی

طلحهکارمندسمیه کارگر

طلحهدانشجومریم کارگر

شاه پسرمردکشاورزعسکر زارعی

درنگکشاورزحجت دهقانی

طلحهخانه دارنجمیه سلیمانی

بوشکانکشاورزسید منصور موسوی

طلحهکارمندعلی انصاری زاده

طلحهخانه دارلیال انصاری زاده

طلحهمغازه دارابوذر کارگر

طلحهکشاورزمحمدتقی احمدی



طلحهمعلمسهراب فرامرزی

طلحهدانشجوسید محمود هاشمی

طلحهآزادمحمد برومند

طلحهکارمندسید مرتضی حسینی

طلحهطلبهمحمد امین انصاری

طلحهکارمندحجت دهقانی

طلحهطلبهحسین دانا

خونکارمندخسرو دسترس

بوشکانآزادسید صابر باقری

طلحهخانه دارخاطره دیهمی

بوشکانکشاورزسید مسعود موسوی

بوشکانمعلمسید یوسف بزرگی

طلحهطلبهیحیی جوکار

طلحهکارمندصدیق زیارتی

طلحهآزادمحمد جواد زیارتی

طلحهخانه دارزرافشان عقاری

طلحهکارمندمحمدعلی دردانه

بوشکانمغازه دارنجف زنگنه

طلحهکارمندمحمدهادی رمضانی

طلحهطلبهسکینه دهقانی

نظرآقامعلمامراهلل شیخیانی

نظرآقاخانه دارفرشته نکویی

نظرآقامعلمامان اهلل شیخیانی

نظرآقادانشجومحمد بازنشان

نظرآقاکارگراسماعیل پرانیده پور

نظرآقاخانه دارسکینه جمالی

نظرآقاخانه دارسهیال جمالی

نظرآقاآزاداسحاق نصراللهی

نظرآقابازنشستهغالمحسین پردل

نظرآقاخانه دارعزت بحرینی

نظرآقاکارگرکریم علی پور

نظرآقاکارگرموال علی پور

نظرآقاکارگرنعمت ابراهیمی



نظرآقاکارمندمحمد ابراهیمی

نظرآقاکارگرحسین ابراهیمی

نظرآقاکارگرمحمد دوزنده

نظرآقاخانه دارفرشته محمدی سده

نظرآقاخانه دارسکینه محمدی سده

نظرآقاروحانیرضا عباس زاده

نظرآقاکارگرسهراب جوکار

نظرآقاخانه داررباب گرامی

نظرآقاخانه دارجعفر پادیر

نظرآقاخانه دارموسی پادیر

نظرآقاکارمنداهلل کرم نظرآقایی

نظرآقاکارمندحسین جمالی

نظرآقاکارمندعبدالمحمد کرمی

نظرآقاکارمندحسین علیخانی

نظرآقاکارمندسید محمود موسوی نژاد

نظرآقاکارمندعلی بنافی

نظرآقاکارمندرضا رضایی

نظرآقاکارمندعلی رضایی

نظرآقاخانه دارراضیه پرانیده پور

نظرآقاخانه دارزینب محمدی

نظرآقاخانه دارمعصومه احمدزاده

نظرآقاخانه دارمریم صفرپور

نظرآقاکارگرروح اهلل عاملی

نظرآقاکارگرحسین عاملی

نظرآقاکارگراسفندیار عاملی

نظرآقاکارمندعبدالهادی عاملی

نظرآقاکارگرحسن عاملی

نظرآقاخانه داررحیمه آفرین

نظرآقاکارگرعوض بحرانی

نظرآقاکارگراسماعیل دوزنده

نظرآقابازنشسته شرکت نفتمحمدعلی نکویی

نظرآقاکارمند شرکت نفتمحمد جمالی

نظرآقاخانه دارایران حسن زاده



نظرآقابازنشسته آموزش و پرورششهریار پردل

نظرآقاخانه دارکبری فرامرزی

نظرآقامعلماحسان صالحی

نظرآقاخانه دارزهرا پردل

نظرآقابازنشستهحسن صالحی

نظرآقاخانه دارفاطمه پردل

نظرآقاکارمند آموزش و پرورشابراهیم نامجو

نظرآقاکارمندحسین حاجی پور

نظرآقاکاسبمرتضی علیخانی

نظرآقاآزادمهدی دوزنده

نظرآقاخانه دارفاطمه دوزنده

نظرآقابازنشستهمحمدرضا جمالی

نظرآقاخانه دارشیرین پردل

نظرآقاکارمندمحمود جمالی

نظرآقاخانه دارفاطمه ابراهیم پور

نظرآقاکارمندعلیرضا جمالی

نظرآقاخانه دارفاطمه حبیب زاده

نظرآقاطلبهزهرا ابراهیم پور

نظرآقاخانه دارثریا جمالی

نظرآقاخانه دارزینت جمالی

نظرآقاخانه دارشاخانم پردل

نظرآقاخانه دارزینب جمالی

نظرآقاخانه دارنرگس جمالی

نظرآقاخانه دارفاطمه جمالی

نظرآقاکارمندکرامت نامجو

نظرآقاخانه دارطیبه ابراهیم پور

نظرآقابازنشستهمحمدتقی جمالی

نظرآقاخانه دارخاتون جمالی

نظرآقاخانه دارخاور جمالی

نظرآقاکارمندفرشاد محمدی سده

نظرآقاکارمندحسین محمدی سده

نظرآقاکارمندفرشید محمدی سده

نظرآقاکارمندتورج کرم پور



نظرآقاکارگرسیروس کرم پور

نظرآقاکارمندداریوش کرم پور

نظرآقاکارمندکورش کرم پور

نظرآقاکارگررضا پادیر

نظرآقاکارگرعلیرضا کرم پور

نظرآقاکارگراحمدرضا دوزنده

نظرآقاکارمندمحمد دوزنده

نظرآقاکارگرامیرحسین جوکار

نظرآقاکارمندروح اهلل علیخانی

نظرآقاخانه دارنسترن ندیمی نیا

نظرآقاکارگرعبدالکریم پرانیده

نظرآقاخانه دارفاطمه ندیمی نیا

نظرآقاکارمند شرکت نفتحیدر صالحی

نظرآقاخانه دارناهید ندیمی نیا

نظرآقاخانه دارعذرا پردل

نظرآقاکارگرفتح اهلل ندیمی نیا

نظرآقاخانه دارکبری پاو

نظرآقابازنشستهیداهلل ندیمی نیا

نظرآقاکارمندصادق ندیمی نیا

نظرآقاکارمندسجاد ندیمی نیا

نظرآقاکارگرمحمد ندیمی نیا

نظرآقاکارمنداهلل کرم احمدی

نظرآقاخانه دارمعصومه نیک منش

نظرآقاکارمندعلی کرم احمدی

نظرآقاکارمندعلیرضا احمدی

نظرآقاکارگرروح اهلل احمدی

نظرآقاکارگرخدامراد احمدی

نظرآقاکارمندمحمود پاو

نظرآقابازنشستهمحمد ابراهیم پور

نظرآقاکارگرغالمرضا ابراهیم پور

نظرآقامعلمعلی پاو

نظرآقاکارگرمسلم ابراهیم پور

نظرآقاکارگرروح اهلل نامجو



نظرآقاکارمندسید عباس حسینی

نظرآقاکارگرسید احمد حسینی

نظرآقابازنشستهعلی کرم حسینی فر

سربستکارمنداهلل کرم شاه حسینی

دشتستاندانشجوسینا ناجی

عسلویهکارگرمجتبی صابرآزاد

سرقناتتولید کنندهسعید مقدس

سرقناتتولید کنندهعلی مقدس

سرقناتکاسبمحمد مقدس

سرقناتآزادرضا مقدس

سرقناتآزادمحمدحسن هوشمند

دشتستانکارگراحمد فرامرزی

بوشهربازنشسته ارتشخلیل بختیاری پور

طلحهمعلمغالمشا زیارتی

برازجانبازنشستهناصر شهبازی

برازجانخانه دارفاطمه شهبازی

برازجانآزادعباس شهبازی

برازجانآزادحمید بحرینی

بوشهرآزادفرشاد ابن رومی

حسینکیکارمندسید علیرضا حسینی

بوشهرآزادمجید زنده بودی

حسینکیآزادعبداهلل جوکار

برازجانخانه دارمدینه رجایی

برازجانآزادسید مصیب شهبازی

برازجانخانه دارزهرا حسن پور

برازجانطلبهباقر محمدی

برازجانطلبهزهرا قاسمی

برازجانآزادمحسن یاری منفرد

برازجانکارمندحمید یاری منفرد

برازجانطلبهصادق محمدی خو

برازجانمعلمثریا مختاری

برازجانمعلمفاطمه مختاری

برازجانآزاداحمد تنگستانی



زیارتفعال فرهنگیحسین آذرکشت

زیارتفعال فرهنگیشاهین پورحاجی

زیارتطلبهمسعود پرنیان

زیارتدانشجواحسان زیارتی

زیارتکاسبعلی پرنیان

زیارتفعال فرهنگیقاسم گل افشان

زیارتدانشجومحمدحسین عضدی

زیارتآزادسعید زرنگار

زیارتآزادعلی آذرکشت

برازجانطلبهمحمد مهدی حاجیانی

برازجانطلبهعلیرضا منصوری

برازجانروحانیصالح شهریاری

برازجانروحانیخداداد حقیقت منش

برازجانروحانیماشااهلل ذاکرزاده

برازجانروحانیمجید فیضی

برازجانروحانییحیی جوکار

آبپخشآزادمحمدباقر کازرونی

دشتستانخانه دارفریده اخالقی

آبپخشکارمندعباس محمودی

آبپخشآزادحسن بنافی

شبانکارهخسرو مستوفی

آبپخشکارمند آموزش و پرورششهریار پیروی

آبپخشآزادمهدی احمدی

آبپخشآزادسجاد احمدحسینی

آبپخشآزادبنیامین صمصامی

آبپخشآزادمحمد رستگار

آبپخشآزادابراهیم نیکخواه

آبدانغالمرضا جمالی

گزبلندهیبت اهلل گزبلندی

برازجانپرستارفاطمه نامی نظری

برازجانمعلمعلیرضا ایرج زاده

برازجانخانه دارهاجر نگهبان

برازجانپیمانکار ساختمانمحمد بحرینی فرد



برازجانپیمانکار ساختمانمحمد نامی نظری

برازجانروحانیاله کرم بحرینی فرد

برازجانطلبهوحیده بوستانی

برازجانکارمند شرکت نفترضا نامی نظری

بوشهرکارمندمحسن برزگر

برازجانخانه دارزینب بحرینی

برازجانمهندس عمرانحسین اسدی

برازجانمعاون مدیر کارخانه سیمان دشتستانغالمحسین بحرانی

درودگاهخانه دارسکینه اخالص کیش

نظرآقاخانه دارزهرا باهنر

نظرآقامغازه داراحمد سعادت

برازجانخانه دارخانم جوکار

برازجانخانه دارخانم فیضی

برازجانخانه دارخانم شهریاری

برازجانخانه دارخانم حقیقت منش

برازجانخانه دارخانم ذاکرزاده

برازجانروحانیامیر یاری منفرد

بوشهرمکانیکسعید بوری

بوشهرآزاداحمد ابن رومی

بوشهرHSEمهندس سید جواد موسوی

بوشهرمهندس نرم افزارمحمد بی غش

بوشهردانشجومهدی زارعی

بوشهردانشجوسید محسن حسینی

بوشهرراننده تاکسیعبدالحسین دهقانی

بوشهربازنشسته ارتشبهمن دهقانی

بوشهرآموزشگاه خصوصیفائزه دهقانی

بوشهردانشجورضا دهقانی

بوشهرآزادفرشید دهقانی

بوشهرکاسباحمد نصرتی

دیربازنشسته آموزش و پرورشیداهلل دهقانی

دیرکارمند پتروشیمیحامد دهقانی

دیرخانه دارنسرین بوستان

برازجانبازنشسته آموزش و پرورشمهدی جهانگیری



بوشهرخانه دارفاطمه خرمی

گورکراننده تاکسیرحیم زائرابراهیمی

جمکارمند شرکت نفترضا دهقانی

بوشهرکارمند اداره بنادر و دریانوردیسید علی موسوی

برازجانسنگ شکن دارسعادت حاجی امینی

برازجانسنگ شکن دارمحمد جواد مقدس

برازجانسنگ شکن دارسعید مقدس

بوشهربازنشستهسید هاشم عسکری

بوشهرمکانیکسید احمد عسکری

بوشهرخانه دارسیده طاهره جعفری

برازجاندانشجوقاسم برانداف

برازجانخانه دارفرشته شحنه پور

برازجانآزادحسن بحرینی

برازجانخانه دارسوگل نظری

برازجانآزادعلی بحرینی

گناوهاسماعیل سراجی

گناوهرئیس انجمن جایگاه داران سوختالیاس بیژنی

گناوهکارمندعبداهلل پرور

گناوهعلی سلطان پناهی

گناوهزهرا رستمی

گناوهبنگاه دارسید مجتبی موسوی

گناوهخانه دارخانم عبداللهی

اهرمکارمندروح اهلل عارف آزاد

اهرمکارمنداحسان مفتاحی

اهرمکارمندمحمد لطفی

اهرمکارمندیوسف برومند

اهرمکارمندمحمد روحانی

اهرمکارمندیاسر عمرانی

اهرمطلبهعلی جمالی

اهرمکارمندعلیرضا زائرعلیزاده

اهرمدانشجوعلیرضا قاسمی زاده

اهرمکارمندمهدی حسن عالی

اهرمکارمندرضا کیامرزی



اهرمکارمندمحمدرضا شهریاری

اهرمطلبهوحید حیدری

اهرمکارمندحمید حیدری

اهرمطلبهفرید خالدی

اهرمفعال اجتماعیابوذر صبوحی

اهرمدانشجومحمد صبوحی

اهرمکارمندیوسف عزت رفتار

روستای محمد احمدی تنگستانفعال فرهنگیامید طاهریان

اهرمفعال فرهنگیعابد صبوری

اهرمفعال فرهنگیعباس بحرانی

اهرمفعال فرهنگیعلی رستمی

اهرمدانشجوسید محمد موسوی

بوشهرآزادسید محمدعلی باخدا

دیلمبازنشستهسید حاجی باخدا

دیلممدیرعامل تعاونی حمل و نقلسید عبدالرضا باخدا

بوشهرروحانیسید محمدحسین باخدا

برازجانکارمندسید محمدجعفر باخدا

دیلممعلمسیده سیما باخدا

بوشهرخانه دارسیده اشرف باخدا

دیلممغازه دارسیده لیال باخدا

دیلمرانندهسید عباس باخدا

دیلمراننده تاکسیمهدی بشیری

بوشهرراننده تاکسیسید مرتضی هاشمی تنگستانی

بوشهرکارمندخلیل حسن زاده

بوشهرطلبهنیلوفر قدیمی

بوشهرلیسانس زبان انگلیسیالهام خالقی

بوشهرکارشناس شیالتفوزیه مجاهد

بوشهرمحصلزهرا سادات باخدا

بوشهرخانه دارفوزیه کردستانیان

خارگبرقکاریونس بحرینی منفرد

بوشهرخانه دارمعصومه یوسفی

آبادمعلماحمد زنگنه آبادی

بوشهرفعال جهادیحجت پارمان



بوشهرروحانیمحمود پارمان

برازجانآزادصادق آزادفر

بوشهرخانه دارطاهره احمدزاده

بوشهرخانه داراعظم شحنه زادگان

دیلمخانه دارسیده نجیبه باخدا

بوشهرمعلمبدری گلشاد

برازجانبازنشستهسید یحیی حسینی مقدم

برازجانخانه دارسیده مرضیه حسینی مقدم

برازجانخانه دارسیده محیا حسینی مقدم

برازجاندانشجوعلیرضا شفیعی

برازجانسید محمدرضا حسینی مقدم

برازجانخانه دارسیده محدثه طالبی

بوشهرکارمندامین یزدان پناه

گناوهکاسبحسن بهادر

گناوهآزادغالمعباس نعیمی

گناوهکارمندبهروز بام نشین

گناوهآزادبهزاد نعیمی

گناوهکاسببهنام بهمرد

گناوهآزادمحمد حسین آتشی

گناوهآزادبهنام آتشی

گناوهکارمندحمید بهروزی

گناوهکاسبحسین بهروزی

گناوهکارمندحسین احمدی

گناوهکاسبمحمد بیرانوند

گناوهکاسبحسین بهادر

گناوهکارمندمحمد بوستانی

گناوهآزادحیدر بشیری

گناوهدانشجومهدی بوستانی

گناوهمحصلرضا بشیرزاده

گناوهطلبهاحمد بوستانی

گناوهکارمندحسین بوستانی

گناوهآزادمحمد بوشخور

گناوهبرقکارعلی جمیلی



گناوهکارمندامیرحسین جمیلی

گناوهکارمندمهدی ویسی

گناوهدانشجوبهنام براتی

گناوهدانشجوماندنی براتی

گناوهحسین براتی

گناوهحسن براتی

گناوهجهان براتی

گناوهمحمد براتی

گناوهمهدی براتی

گناوهخسرو براتی

گناوهمحصلمجتبی بردستانی

گناوهدانشجوعلی بردستانی

گناوهکارمندمصطفی بنی هاشمی

گناوهمجتبی بنی هاشمی

گناوهکارمندحسین غالمی

گناوهکاسبمحمد آبروشن

گناوهدانشجوایرج شریعتی

گناوهکارمندایمان هدایت نژاد

گناوهکارمندامین هدایت نژاد

گناوهکارمندناصر هدایت نژاد

گناوهچوپانامیر هدایت نژاد

گناوهدانشجوایمان علیپور

گناوهدانشجوایوب خدری

گناوهکارمندایوب محمدی

گناوهدانشجوسید محسن موسوی

گناوهکارمندسید عباس موسوی

گناوهکاسبباباجان علیزاده

گناوهآزادبابک موسوی

گناوهکارمندسید کرامت عوض پور

گناوهدانشجوسید اسماعیل عوض پور

گناوهدانشجوسید محمد عوض پور

گناوهمحصلسید یوسف عوض پور

گناوهکاسبسید حسن عوض پور



گناوهکاسبسید علی عوض پور

گناوهدانشجوسهراب بامیان

گناوهدانشجوباقر خوشنود

گناوهمحصلسید باقر موسوی

گناوهکارمندعبداهلل امیری

گناوهامیر ثفیان پور

گناوهامیرحسین خدری

گناوهدانشجوامیرحسین دهقان

گناوهماهیگیرامین شفیعی

گناوهدانشجوجواد امیری

گناوهکارمندعلی امیری

گناوهورزشکارمیثم امیری

گناوهکارمندحسین امیری

گناوهکارمندحسین امیریان

گناوهدانشجوحیدر باقری

گناوهدانشجوامین دریائیان

گناوهامیررضا عرب

گناوهخانه دارپری گل امیری

گناوهکارمندحیدر شهریاری

گناوهکاسبامیررضا زینی وند

گناوهدانشجوخداکرم موسوی

گناوهخانه دارزبیده امیری

گناوهکارمندامیر امیری

گناوهدانشجوامراهلل باقری

گناوهکارمندیداهلل باقری

گناوهکارمندحسن باقری

گناوهآزادعباس باقری

گناوهآزادعلی باقری

گناوهبازنشستهامراهلل تعاون کردار

گناوهدانشجوامید توصیفیان

گناوهآزاداسماعیل جوهری

گناوهکارمنداصغر خدری

گناوهکارمنداصغر شنبدی



گناوهکارمندامان اهلل مظفری

گناوهامید خواجه

گناوهدانشجومحمدرضا حقیقت

گناوهکارمندامان اهلل محمدی

گناوهدانشجومجتبی حقیقت

گناوهکارمنداکبر شیخی

گناوهاکبر لعلیان

گناوهکاسباکبر دهباشی

گناوهکاسبافضل خدری

گناوهکاسبعلی اکبری

گناوهکارمندافشین اسفندیاری

گناوهکارمنداصغر نعیمی

گناوهدانشجوامید مینایی

گناوهدانشجومعین احمدزاده

گناوهکارمنداکبر زمانی

گناوهدانشجوعبداهلل احمدزاده

گناوهورزشکارهادی عرب زاده

گناوهدانشجوامید بهی

گناوهکارمنداسماعیل پناهی

گناوهکارمندامید پیشاهنگ

گناوهکارمنداسماعیل بهزادی

گناوهتعویض روغنیمحمد بهزادی

گناوهآزادامید حصاری

گناوهکارمند شرکت نفتاسماعیل بهرامیان

گناوهآزادامید ثقفیان خو

گناوهکارمندامیر ثقفیان خو

گناوهدانشجوامیرحسن خدری

گناوهحیدر ابراهیمی

گناوهدانشجومجتبی ابراهیمی

گناوهکارمندحیدر رستمی

گناوهکاسبعلی ابراهیمی

گناوهآزادمحمد روستایی

گناوهآزادغالمرضا روستایی



گناوهفرج ابراهیمی

گناوهکارمندکریم ملک زاده

گناوهآزادحیدر روستایی

گناوهکاسبمحمد ابراهیمی

گناوهنجارمحمد ملک زاده

گناوهجوشکاراسداهلل ملک زاده

گناوهکاسبفرج اهلل محمدی

گناوهکارمندحیدر لیراوی

گناوهدانشجومراد مرادی

گناوهنجارحسن امیری

گناوهکاسبیعقوب راشدی

گناوهدانشجومهدی ملک زاده

گناوهجوشکارمیثم ملک زاده

گناوهمحصلصادق موسایی

گناوهکاسبمسلم منظم

گناوهطلبهحسین یوسف زاده

گناوهطلبهعبداهلل عبداهلل فرد

گناوهطلبهعلی رستمی

گناوهدانشجوسجاد مرادی

گناوهمعلمحسن امیری

گناوهمکانیکمحسن مرادی

گناوهدانشجومحمد مرادی

گناوهدانشجوقاسم جوهری

گناوهمحمود نظری

گناوهدانشجوعلی رستمی

گناوهکاسبمحمود عرب زاده

گناوهکاسبموسی عرب زاده

گناوهکارمند شرکت نفتعباس زارعی

گناوهکاسبمهرداد حیاتی

گناوهکاسبجهانشیر عبداللهی

گناوهآزاداحمد سرافراز

گناوهکاسبامید عبداللهی

گناوهکاسبامیر عبداللهی



گناوهخانه دارفاطمه گرنه

گناوهخانه دارخیری عبداللهی

گناوهخانه داردولت شاعری

گناوهخانه دارزینب امیری

گناوهطلبهمریم امیری

گناوهکارمندمحمد کرم نژاد

گناوهخانه داررضوان حسینی حقیقی

گناوهدانشجومجتبی رضایی

گناوهعکاسمحمد عرب زاده

گناوهمحصلعلی کدایی

گناوهکارمندحسین کدایی

گناوهکارمندمجید کدایی

گناوهکارمندمرتضی کدایی

گناوهدانشجوجعفر کدایی

گناوهدانشجوعلی محمد کدایی

گناوهدانشجومصطفی کدایی

گناوهدانشجومحسن خلیلیان

گناوهمحمد حسن خلیلیان

گناوهدانشجومحمد بامیان

گناوهدانشجوشایان مظفری

گناوهدانشجوعلی سراجی

گناوهدانشجوسجاد بویراحمدی

گناوهآزاداسماعیل عبداللهی

گناوهنقشه کش ساختمانمهدی برفی

گناوهبرقکارهادی برفی

گناوهبرقکارمحمد برفی

گناوهکارمنداحمد برفی

گناوهخانه دارمعصومه رامش

گناوهدانشجوعلی عبداللهی

گناوهکارمندحسین احمدزاده

گناوهکارمنداحمد احمدزاده

گناوهکارمندعبدالرضا کدایی

گناوهمحمد عبداللهی



گناوهعبداهلل احمدزاده

گناوهدانشجوعلی امامی

گناوهدانشجورضا امامی

گناوهدانشجوابراهیم زیارت زاده

گناوهتعمیرکار فنیشهاب لیراوی

گناوهدانشجومحمد امامی

گناوهماهیگیرشهید دارمی نژاد

گناوهمصطفی کدایی

گناوهکاسبعلی حسنی

گناوهکاسبمحمد حسنی

گناوهکاسبحسین حسنی

گناوهکاسبحسن حسنی

گناوهکارمندمحمد حیات داوودی

گناوهکارمندعبدالحسین نظری

گناوهکارمندابراهیم احمدی

گناوهکارمندابراهیم رضایی

گناوهکارمندابراهیم کارگر

گناوهدانشجوی دکتریاحسان بهروزی

گناوهکارمندمصطفی مظفری

گناوهدانشجواحسان جعفری

گناوهکارمنداحسان سلیمان شعار

گناوهمحصلاحسان شهریاری

گناوهتعمیرکارمیالد محمدی

گناوهتعمیرکاراحمد ابراهیمی

گناوهکارمند شرکت نفتاحمد ربیعی

گناوهدانشجواحمد احمدی

گناوهمعلمعلیرضا صفایی

گناوهکاسبمحمد صفایی

گناوهمحمود صفایی

گناوهکاسبرضا صفایی

گناوهکارمندجعفر رئیسی

گناوهکاسبعلیرضا احمدی

گناوهکاسبیوسف احمدی



گناوهدانشجوسعید نصاری

گناوهکارمندنجف احمدی

گناوهکارمندمهدی احمدی

گناوهکارمندمحمد احمدی

گناوهدانشجوخداکرم جوهری

گناوهکارمندپیمان منصوری

گناوهحسین احمدزاده

گناوهاحمد احمدزاده

گناوهدانشجوابراهیم احمدزاده

گناوهدانشجواسماعیل احمدزاده

گناوهبهمن احمدزاده

گناوهحسین عبداللهی

گناوهمحمد عبداللهی

گناوهکاسباحمد شرطی

گناوهآزاداحمد شریعتی

گناوهطلبهزهره امیری

گناوهکاسباحمد محمدی زاده

گناوهخانه دارآذر یوسفی

گناوهعکاسمعصومه ابریشمی

گناوهکاسباحمد جعفری

گناوهخانه دارفاطمه امیری

گناوهکارمنداحمد حامدی

گناوهکارمندعبدالمهدی شاهین زاده

گناوهنجاراحمد روستا

گناوهکارمنداحمد علیزاده

گناوهکاسباحمد عباسی

گناوهدامدارغالمرضا باغبانی

گناوهرانندهیوسف باغبانی

گناوهآزادعبدالحسین باغبانی

گناوهکاسباحمدرضا خدری

گناوهکارمندعبداهلل باغبانی

گناوهخانه دارمریم باغبانی

گناوهخانه دارلیال امیری



گناوهتعمیرکاراحمد رجایی

گناوهکارمندسید احسان به بین

گناوهاحمد لیراوی

گناوهکاسبعلی زارعی

گناوهکاسبعلی عوض پور

گناوهکارمنداردشیر قبادی

گناوهتولیدکنندهامین امیری

گناوهکارمندامین احمدزاده

گناوهکاسبمحمد احمدزاده

گناوهکاسبایوب علیپور

گناوهآزادقاسم تاوان

گناوهکارمندقاسم ملک زاده

گناوهاحمد منصوری

گناوهمحمد مذکوری

گناوهمعلماحمد فرهنگی

گناوهکاسباحمد مذکوری

گناوهتعمیرکارمهران ابراهیمی

گناوهبازنشستهاحمد ملک زاده

گناوهامید امیری

گناوهقاضیعیسی امیری

گناوهرنگ کاراسماعیل امیری

گناوهکاسبابراهیم امیری

گناوهخانه دارزهرا امیری

گناوهمریم امیری

گناوهکارمندروح اهلل چشم جهان

گناوهکاسبحسین امیری

آبپخشآزادروح اهلل صابری

برازجانروحانیعلی آرش

برازجانآزاداسماعیل مبین

برازجانخانه دارزهره ثنایی

گناوهدانشجوقاسم خضری

گناوهمحصلعباس خضری

گناوهکاسبعلی محمدی



گناوهمرغدارینیما ملک زاده

گناوهکاسبمصطفی محمدی

گناوهکارمندعلیرضا محمدی

گناوهماهیگیروحید احمدی

گناوهبازنشستهغالمرضا امیری

گناوهکارمندمسلم امیری

گناوهدانشجومحمد کرم نژاد

گناوهطلبهزینب امیری

گناوهدامدارمحمدعلی امیری

گناوهخانه دارزهرا مومنی

گناوهکاسبعلی مومنی

گناوهکاسبحمزه مومنی

گناوهمحصلامیر خدری

گناوهکاسبمصطفی امیری

گناوهدانشجومیثم امیری

گناوهدانشجوحسین امیری

گناوهدانشجوآیت نوایی

گناوهآزادسید محمد طباطبایی

گناوهرانندهسید نجف طباطبایی

گناوهآزادسید رسول طباطبایی

گناوهآزادسید جبار خارگی زاده

گناوهطلبهعباس طاهری

گناوهدانشجواحمد غواص

بوشهروکیلجعفر ایزدی

بوشهرکارمندمحمدرضا خیراندیش

بوشهرطلبهسروش مزارعی





























































روستای محمد احمدی تنگستان


