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۶٩٩ 
 

  شماره جداول  مأخذ  فصل
      عنوان  شماره

  سرزمین و  1
  آب وهوا 

  1-5الی  1- 1  استانداري 
  1-8الی  1-6  اداره کل هواشناسی استان

  1-12، 1-11، 1- 9  اداره کل حفاظت محیط زیست استان
  1-10، 1- 5  سازمان جهاد کشاورزي استان

2  
  

مسکن سرشماري عمومی نفوس و. مرکز آمار ایران   جمعیت
  .استان 1335آبان  ماه 

1 -2 ،2-2 ،3-2 ،10-2  
  

سرشماري عمومی نفوس ومسکن . مرکز آمار ایران 
  .استان 1345آبان  ماه 

1 -2 ،2-2 ،3-2 ،18-2 ،19-2  
10-2  

سرشماري عمومی نفوس ومسکن . مرکز آمار ایران 
  استان1355آبان  ماه 

1 -2 ،2-2 ،3-2 ،18-2 ،19-2  
10-2  

سرشماري عمومی نفوس ومسکن . ایران  مرکز آمار
  .استان 1365مهر ماه 

1 -2 ،2-2  ،3-2 ،8-2 ،10-2  
18-2 ،19-2  

آمارگیري جاري جمعیت مهر ماه .مرکز آمار ایران 
  .نتایج عمومی استان  1370

1 -2  ،2-2  ،3-2 ،8-2 ،10-2  
18-2 ،19-2  

سرشماري عمومی نفوس ومسکن . مرکز آمار ایران 
تهران  : نتایج تفضیلی استان  1375آبان ماه

:1376  

1 -2  ،2-2  ،3-2،8-2،10-2 
،18-2،19-2   

سرشماري عمومی نفوس ومسکن . مرکز آمار ایران 
  استان1385آبان ماه 

1 -2 ،2-2 ،3-2 ،10-2،8 -2 ،  
9 -2  ،15-2 ،16 -2 ، 18-2، 

19-2  
سرشماري عمومی نفوس ومسکن . مرکز آمار ایران 

  .استان 1390آبان ماه 
  2-19الی  2- 1

  2- 24الی 2-20  اداره کل ثبت احوال استان
3  

  
سرشماري عمومی نفوس ومسکن . مرکز آمار ایران   نیروي انسانی

  .استان 1335آبان  ماه 
1 -3  
  

سرشماري عمومی نفوس ومسکن . مرکز آمار ایران 
  .استان 1345آبان  ماه 

1 -3  
  

ی نفوس ومسکن سرشماري عموم. مرکز آمار ایران 
  استان1355آبان  ماه 

1 -3  
  

سرشماري عمومی نفوس ومسکن . مرکز آمار ایران 
  استان1365آبان  ماه 

1 -3  
  

سرشماري عمومی نفوس ومسکن . مرکز آمار ایران 
  .استان 1375ماه  آبان

1 -3   
  

سرشماري عمومی نفوس ومسکن . مرکز آمار ایران 
  استان1385ماه  آبان

1 -3   

سرشماري عمومی نفوس ومسکن . رکز آمار ایران م
  استان1390ماه  آبان

    

  3-15الی  3- 1
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٧٠٠ 
 

  شماره جداول  مأخذ  فصل
      عنوان  شماره

آمار گیري از ویژگیهاي .  مرکز آمار ایران  نیروي انسانی  3
  اردیبهشت ماه– 1383اشتغال وبیکاري خانوارسال

  3-23الی  16-3
  

طرح نیروي کارسال اطالعات .  مرکز آمار ایران
  1387،8138،1389،1390و1386

  3-23الی  16-3
  

  3-31، 3-24  کلیه دستگاههاي اجرایی استان
  3- 36، 3-32  اجتماعی استان رفاهو  تعاون، کاراداره کل 

کشاورزي ،   4
جنگلداري و 

  شیالت

نتایج تفضیلی سرشماري .  مرکز آمار ایران
  1382عمومی کشاورزي سال 

الی  4-20، 4- 16الی  1-4
25-4   

نتایج سرشماري مرغداریهاي .  مرکز آمار ایران
  1384پرورش دهنده مرغ تخمگذار

26-4 ،27 -4 ،30-4 ،32-4 ، 
36-4  

نتایج سرشماري مرغداریهاي .  مرکز آمار ایران
  1382پرورش دهنده مرغ گوشتی 

26-4  ،28 -4  ،30-4 ،  
 32-4 ،37 -4  

آمار گیري از گاو نتایج .  مرکز آمار ایران
  1385داریهاي صنعتی کشورسال  

29-4  ،31 -4  ،33-4  ،  
34-4  

نتایج آمارگیري از آمار کشتار دام .  مرکز آمار ایران
الی  1385و1380،  1375کشتارگاههاي کشور سالهاي 

1389  

37-4  

  4-19، 4-18  شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزي استان
  4-47، 4-4،46-44الی4-41  استان اداره کل منابع طبیعی

  4-39  استان ، کار و اموراجتماعیاداره کل تعاون
  4-40  اداره کل تعاون روستایی استان
  4-17، 4-47الی  4-41  سازمان جهاد کشاورزي استان

 ،4-54الی  4- 51،  4-48  اداره کل شیالت استان
56-4  

  ،  4-50الی  4-48  شیالت سیستان
  4- 56الی53-4

نتایج آمار گیري از معادن در .  مرکز آمار ایران  معدن  5
  1370حال بهره برداري کشور سال 

نتایج آمار گیري از معادن در .  مرکز آمار ایران
  1375حال بهره برداري کشور سال 

نتایج آمار گیري از معادن در .  مرکز آمار ایران
  1379حال بهره برداري کشور سال 

1-5 ،3-5   
  
1-5 ،3-5   
  
2-5  
  

  5-7  استان ، کار و رفاه اجتماعیاداره کل تعاون
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٧٠١ 
 

  
  فصل

  
  مأخذ

  
  شماره جداول

    عنوان  شماره
نتایج آمار گیري از معادن در .  مرکز آمار ایران  معدن  5

  1380حال بهره برداري کشور سال 
  5-3الی  1-5
  

نتایج آمار گیري از معادن در .  مرکز آمار ایران
  1385برداري کشور سال حال بهره 

  5-6الی  1-5
  

نتایج آمار گیري از معادن در .  مرکز آمار ایران
  1389الی 1386حال بهره برداري کشور سال 

  5-6الی 1-5

  
 –شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی   نفت و گاز  6

  منطقه زاهدان
1-6  ،2-6  

 –شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی 
  منطقه چابهار

1-6  ،2-6  

  7-4الی  7-1  سازمان صنعت، معدن و تجارت استان  صنعت  7
نتایج آمار گیري ازکار .  مرکز آمار ایران

  1389گاههاي صنعتی  
  7-13الی    5-7
  

نتایج آمار گیري ازکار .  مرکز آمار ایران
  1380، 1375گاههاي صنعتی در سال هاي 

  1389الی  1385 

7-7  ،10-7  ،12 -7    
   

نتایج آمار گیري ازکار گاههاي .کز آمار ایرانمر
  1389الی1380،1385صنعتی در سالهاي

14-7  

  7-15  اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان
  8-1  شرکت سهامی آب منطقه اي استان  آب و برق  8

  8-4الی  8-2  شرکت مهندسی آب و فاضالب استان
  8-8،12-10الی 8-5  شرکت برق منطقه اي استان

  8-11، 8-13  شرکت توزیع نیروي برق استان
سرشماري عمومی نفوس و  –مرکز آمار ایران 
  1390مسکن آبان ماه 

14-8  

9  
  

ساختمان و 
  مسکن
  

 اطالعات پروانه هاي. مرکز آمار ایران 
  ساختمانی صادر شده توسط شهرداریهاي کشور 

  9-8الی   1-9
  

  :می ایراننشریه بانک مرکزي جمهوري اسال
  ساختمانهاي بخش خصوصی 

  9-12الی  9-9

  9-14، 9-13  راه و شهرسازي استان اداره کل
سرشماري عمومی نفوس . مرکز آمار ایران 

  1390، 1385، 1375آبان ،1365ومسکن مهر
15-9    
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٧٠٢ 
 

سرشماري عمومی نفوس . مرکز آمار ایران 
  1385،1390ومسکن آبان ماه 

16-9  

سرشماري عمومی نفوس . ران مرکز آمار ای
  1390ومسکن آبان ماه 

17-9  

  9- 19،  9-18  مرکز آمار ایران

  9-20  استان اداره کل تعاون، کارو رفاه اجتماعی

، بازرگانی  10
رستوران و 

  هتلداري

نتایج سرشماري کار گاهی . مرکز آمار ایران
1373  

1-10  ،2-10   
  

  ر گاهی نتایج سرشماري کا. مرکز آمار ایران
1381  

  10- 10،  10- 4الی   1-10
  10-20الی  17-10

   10-5  اداره کل ثبت اسناد و امالك استان
  10- 6  استان ، کار و رفاه اجتماعیاداره کل تعاون

  10-8،  10-7  اداره کل تعاون روستایی استان
  10-9  حوزه نظارت بر گمرکات استان

و  ، صنایع دستیسازمان میراث فرهنگی
  گردشگري

  10- 16الی  11-10

  ،حمل و نقل  11
انبارداري و 

  ارتباطات

  11-3الی  11-1  اداره کل راه آهن استان
  11- 6الی  11-4  استان شهرسازياداره کل راه و 
  11- 6الی  11-4  ایرانشهر شهرسازياداره کل راه و 

سازمان هاي اتوبوسرانی زاهدان ، ایرانشهر ، 
  زابل و چابهار

7-11  

معاونت راهنمایی و  –ناحیه انتظامی استان 
  رانندگی

8-11  

  11-14الی  11-9  سازمان حمل ونقل و پایانه هاي استان
  11-17الی  11-15  ي استاندریانورداداره کل بنادر و 

  11-21الی  11-18  اداره کل فرودگاههاي استان
  11-22  استان ، کارورفاه اجتماعیاداره کل تعاون
  11-24،  11-23  مرکز آمار ایران

  11-26،  11-25  اداره کل غله استان
  11-32الی  11-27  اداره کل پست استان

  11-35الی  11-33  اداره کل مخابرات استان
  11-36  مرکز زاهدان –صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران 
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٧٠٣ 
 

    فصل
  مأخذ

  
  عنوان  شماره  شماره جداول

ر هاي بازا  12
  مالی

  12-9الی  12-1  بانکهاي دولتی و خصوصی
دي  ،دانا البرز، ،سرپرستی بیمه آسیا، سینا
  ایران ،توسعه، کوثر، میهن، نوین

  12-13الی  10-12

  12-14  استان ، کارورفاه اجتماعیاداره کل تعاون
  13-4الی  13-1  اداره کل دادگستري استان  امور قضایی  13

  13-13الی  13-5  استانناحیه انتظامی 
  13-14  سازمان پزشکی قانونی استان

بهزیستی و   14
تأمین 
  اجتماعی

سرشماري عمومی نفوس  – مرکز آمار ایران
  1385ومسکن آبان ماه 

1-14  ،2-14  

  14-9الی  14-3  سازمان بهزیستی استان
  14-12الی  14-10  استان) ره(کمیته امداد امام خمینی 

  14-17الی  14-13  بنیاد شهید و امور ایثارگران استاناداره کل 
  14-22الی  14-18  جمعیت هالل احمر استان

  14-28الی  14-23  اداره کل تأمین اجتماعی استان
  14-29  استان بیمه سالمتاداره کل 

  14-30  مدیریت بازنشستگی استان
سرشماري عمومی نفوس . مرکز آمار ایران   آموزش  15

   1335کن آبان ومس
1-15  
  

سرشماري عمومی نفوس . مرکز آمار ایران 
  1345ومسکن آبان 

1-15 ،2-15  

سرشماري عمومی نفوس . مرکز آمار ایران 
  1355ومسکن آبان 

1-15  ،2-15  
  

سرشماري عمومی نفوس . مرکز آمار ایران  .
  1365 مهرومسکن 

1-15 ،2-15  
  

ري جمعیت مهر آمارگیري جا.مرکز آمار ایران 
  .نتایج عمومی استان  1370ماه 

1-15   ،2-15  
  

سرشماري عمومی نفوس . مرکز آمار ایران 
: نتایج تفضیلی استان  1375ومسکن آبان ماه

  1376:تهران  

1-15 ،2-15  

سرشماري عمومی نفوس . مرکز آمار ایران  .
  1385ومسکن آبان 

1-15 ،2-15   
  

شماري عمومی نفوس سر. مرکز آمار ایران  .
  1390ومسکن آبان 

1-15 ،2-15 ،3-15  
  15-39و  38-15
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٧٠۴ 
 

 
    فصل

  مأخذ
  

  عنوان  شماره  شماره جداول
   15-30الی  15-4  سازمان آموزش و پرورش استان  آموزش  15

، 15-40و15-37الی15-31  موسسه پژوهش و برنامه ریزي آموزش عالی
41-15  

  15- 15،43-42  سازمان آموزش فنی و حرفه اي
بهداشت و   16

  درمان
    

  16-20الی  16-1  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی زاهدان
  16-20الی  16-1  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی زابل

  16-21، 16-20  اداره کل دامپزشکی استان
 ،فرهنگ  17

رزش و و
  گردشگري

  17-5الی  17-1  نمرکز زاهدا –صدا وسیماي جمهوري اسالمی ایران 
  17-12الی  17- 6  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
  17-12  کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان

  17-21  سازمان حج و زیارت استان
  17-13  اداره کل اوقاف و امور خیریه استان

، گردشگري و صنایع سازمان میراث فرهنگی
  دستی استان

14-17 ،19 -17  

  17-18الی 17-15  اداره کل تربیت بدنی استان
  17-20  نیروي انتظامی استان

عمران   18
  شهري

   18-1  شهرداریهاي استان

بودجه   19
عمومی 
  استان

معاونت برنامه ریزي استانداري استان سیستان 
  وبلوچستان

  19- 8الی   1-19

هزینه و   20
درآمد 
  خانوار

از هزینه و  نتایج آمار گیري.  مرکز آمار ایران
 1386سالهاي: درآمد خانوار هاي شهري  تهران 

   1390الی 

  20- 7الی   1-20
  
  

شاخصهاي   21
  قیمت

شاخص بهاي کاالها و خدمات .  مرکز آمار ایران
لغایت  1386مصرفی در نقاط شهري سال 

1390  

1-21  
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٧٠۵ 
 

  
  

  

 
 

  

شاخص بهاي کاالها وخدمات .   مرکز آمار ایران
  یی کشور مصرفی خانوارهاي روستا

  1390لغایت1386سال 

2-21  
  
  

    
  

شاخصهاي   21
  قیمت

و کاالها  ايـشاخص به.  مرکز آمار ایران
خدمـات مصرفی خانوارهاي روستایی بر حسب 

گروه هاي اختصاصی،اصلی و برخی از گروه هاي 
          فرعی

3-21  
  

حسابهاي   22
  استان

. حسابهاي ملی ایران .   مرکز آمار ایران
ید استانهاي بهاي منطقه اي حساب تولحسا

  تهران: کشور 
  1389الی1385، 1380

  22- 3الی   1-22
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٧٠۶ 
 

  1390-اسامی کارشناسان همکار دردستگاههاي اجرایی 
 جعفرياداره کل آموزش فنی و حرفه اي استان                                                           آقاي 

  خانم نگار رفیعی               و تحقیقات صنعتیاداره کل استاندارد 
  آقاي کیخا     اداره کل امور عشایر

  عبد الهیاداره کل امور مالیاتی                                                                                  خانم 
  مقدم آقاي عزیزي    اداره کل تربیت بدنی

  استان                                                                    آقاي مهدي ایل مهدي اداره کل تبلیغات اسالمی
  اداره کل تعاون استان                                                                                 خانم مالکی

  خانم فرامرزي   اداره کل بیمه و خدمات درمانی استان
  خانم سرگزي                                   بنیاد شهید و امور ایثارگران استان                   اره کل اد

  خانم شیبانی              اداره کل پست 
  آقاي رضا هادي نیا               اداره کل پزشکی وقانونی 

  خانم سراوانی               اداره کل ثبت احوال
  حیدري امینخانم اداره کل ثبت اسناد و امالك                                                                         

  خانم نخعی مقدم  اداره کل حمل و نقل و پایا نه هاي استان
  آقاي نیک بخت زاده            داره کل دامپزشکی استان                                                                ا

  دلنواز اداره کل زندانها                                                                                        آقاي
  خانم خاقانی    اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

  خانم اقتدار نسب                                     اداره کل کار و امور اجتماعی استان                                 
  میري خانم             اداره کل نوسازي مدارس استان

  ناوکی خانم            اداره کل هواشناسی
  صیفیآقاي         استانداري سیستان و بلوچستان

  آقاي مهدي رخشانی اول       اتو بوسرانی زاهدان و حومه
  تیموري قاسمیآقاي        حومه اتو بوسرانی زابل و 

  پاك نژاداتو بوسرانی ایرانشهر و حومه                                                                       آقاي 
  آموزشکده فنی و حرفه اي باهنر                                                                   آقاي نوري

  نی و حرفه اي دختران                                                                خانم نجاريآموزشکده ف
  آموزشکده فنی و حرفه اي زابل                                                                    آقاي میر

  سرگزيآقاي                                            بانک پاسارگاد                                             
  خانم گزمهبانک پارسیان                                                                                         

  خانم کیخا          پست بانک                                                                                   
  بانک توسعه صادرات                                                                                 آقاي عمرانی

  بانک توسعه تعاون                                                                                   آقاي خوشخو    
     ،ریگی شهرکی انآقای                                                                                        بانک سامان  

       بانک سینا                                                                                            خانم افتخاري
                                                                                                        آقاي حسین زهی                                                                         بانک سرمایه                

  خانم فهیمه دادنام      بانک صنعت ومعدن
  ،شهریاري،سهرابیعباس کریمیان  انآقای             بانک ملی
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  خانم ساالري       بانک صادرات
  آقاي ابراهیم ناصري   بانک کشاورزي                                                                                  

  آقاي عباسی           بانک تجارت 
  کشتگرآقاي            بانک سپه

  عثمانیآقاي            بانک رفاه کارگران
  آقاي کیخاي ساالر           بانک مسکن

  شاهبیگی، ناروییآقایان         بانک ملت                                                                                 
  خانم معصومه مالئی           بیمه البرز

  آقاي صفاري                                                           بیمه ایران                                  
  سهرابی آقاي  بیمه آسیا

  بیمه پارسیان                                                                                         آقاي کمالی
  ریگیآقاي                                                     بیمه دانا                                           

  بیمه دي                                                                                              آقاي یارمحمدي
  آقاي مصطفی میرزا جانی                      بیمه سینا                                                                      

  بیمه معلم                                                                                            آقاي خدابخشیان
  عبدالعزیز دامنیآقاي     بنادر و کشتیرانی 

  خانم کاخی پور    بنیاد مسکن انقالب اسالمی
  خانم عربشاهی    ي آموزشی انتقال خون پایگاه منطقه ا

  علی آباديآقاي   حوزه نظارت بر گمرکات
  آقاي ذوالفقاري  جهاد کشاورزي 

  ابراهیمیآقاي   جمعیت هالل احمر استان
  خانم افتخاري          دانشگاه سیستان و بلوچستان

  خانم نوشین کامبوزیا                   دانشگاه جامع علمی و کاربردي                                             
  دانشگاه آزاد اسالمی خاش                                                                       آقاي یارمحمدي

  خانم ظریف  دانشگاه آزاد اسالمی چابهار
  خانم راشکی      دانشگاه آزاد اسالمی زاهدان

  جهانتیغ آقاي     دانشگاه آزاداسالمی سراوان 
  دانشگاه پیام نور خاش                                                                            آقاي رحمان کاوه

  خانم حسینی  دانشگاه پیام نور زاهدان
  اي دهمردهدانشگاه پیام نور زهک                                                                          آق

  مالکیآقاي دانشگاه پیام نور سراوان                                                                      
  دانشگاه پیام نور نیکشهر                                                                        آقاي رئیسی

  ار                                                      آقاي ایزديدانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابه
  راهوارهآقاي           دانشگاه زابل

  آقاي عالیدانشکده علوم قرآنی زاهدان                                                                    
  خانم لیال چاهی  دیوان محاسبات

  قاسم نژاد خانم  راه و ترابري استان
  سارانیآقاي   راه و ترابري ایرانشهر

  ي فیروزيآقا                                                                      سازمان آموزش و پرورش
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  میرزاییخانم   سازمان امور اقتصادي و دارایی                                                                 
  خانم مریم خزائی        زمان بهزیستیسا

  سازمان بازرگانی                                                                                    آقاي اویسی
  خانم رهسپار    سازمان تعاون روستایی
  خانم بهرامی  سازمان تأمین اجتماعی

  آقاي کیخا  سازمان حج و زیارت 
  آقاي روحانیمعادن                                                                            سازمان صنایع و

  آقاي محمد کیخائی  سازمان نظارت بر تاکسیرانی زاهدان 
  و علیزاده اکبريو اخالقی و خانم ها  صوفیآقایان   سازمان مسکن وشهرسازي                                       

  ساالرين ملی جوانان                                                                                آقاي سازما
  آقاي بختیاريسازمان میراث فرهنگی ،گردشگري و صنایع دستی                                         

  آقاي پهلوانی    شرکت آب منطقه اي استان 
  روستاخانم   شرکت آب و فاضالب 

  هاشمزهیآقاي           شرکت سهامی برق منطقه اي
  ژاد  وثوقی نآقاي           شرکت شهرك هاي صنعتی

  خانم مال شاهی       شرکت سهامی توسعه منابع آب و خاك سیستان
  محموديضیه شرکت عمران شهر جدید رامشار                                                               خانم مر

  خانم میر فخرایی  شرکت غله و خدمات بازرگانی                                                               
  آقاي سید رضا حسینی    شرکت خدمات حمایتی کشاورزي

  محموديي آقا     شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی زاهدان
  انم صادقیخ    شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی چابهار

  آقاي پیر زاده    شهرداري ادیمی
  دیده ور، کلکلی نیا ،براهویی ،آقایان ریگی                                                                     شهرداري ایرانشهر

  تاج محمد ریگی آقاي  شهرداري بمپور
  دامنی آقاي                          شهرداري پیشین

  بلوچیآقاي    بنتشهرداري 
  شهرداري بنجار                                                                                  خانم نورا

  ،شهنواز،رضایی  شعلی بر انآقای                                                                                  شهرداري خاش
  ،دادور،آذرکمان،بمپوري،قدوسیان،سازور،اظهري کلوانقان دریایی ، ایازيآقای                              ارشهرداري چابه

  رافعآقاي    شهرداري دوست محمد
  شهرداري راسک                                                                               آقاي دل پیشه   

  آذر مینا آقاي                                                                          شهرداري زاهدان    
  ، دانش شهرکیآقایان زینلی ،آذر بویه                          شهرداري زهک          

  آقاي دادکانی      شهرداري سرباز                                                                          
  حسین برآقاي       شهرداري سیرکان

  اربابیآقاي      شهرداري فنوج
  نواز مال زهیشهرداري قصرقند                                                                              آقاي 

  قورزهیآقاي                          شهرداري علی اکبر                                                   
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  آقاي عیسی عبداله زاده      شهرداري کنارك
  بامريآقاي       شهرداري گلمورتی

  شهرداري گشت                                                                                 آقاي ارباب
  آقاي عباسعلی رخشانی                                              شهرداري نصرت آباد                            

  شاهرودي آقاي  شهرداري نیکشهر
  شهرداري محمدي                                                                             آقاي سعیدي

  آقاي الشاري                              شهرداري محمدان                                               
  سنچولی دلیر آقاي    شهرداري نگور

  شهرداري نوك آباد                                                                            آقاي هاشم زهی
  خسرويآقاي        شیالت استان

  نوراآقاي    شیالت سیستان
  چیدانخانم                                                                        صدا و سیما              

  اصغري آقاي    کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان
  اسدالهی آقاي)                                                               ره(کمیته امداد امام خمینی 

  هرکیشخانم     علوم پزشکی زابل
    علوم پزشکی زاهدان                                                                  آقایان رجایی،ریگی،سرگزي،نوروزي                    

  ،ساالري،حسن زهی ،ساکنی ،صوفی ،اوکاتی و
  خانم ها  زیبنده ، الماسی ،رضایی ، پارسی 

  خمر آقاي                                                     مرکز تربیت معلم مطهري             
  سرگلزایی مقدممرکز تربیت معلم رسالت                                                                    خانم 

  آقاي ناصري   نهضت سواد آموزي                                                                       
  آبرومند زادهآقاي   نیروي انتظامی

  
  .وبا تشکر از کلیه همکارانی که نام آنها سهوأ ذکر نشده است 


