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روبروی آموزش وپرورش شهرستان.بلوارمدرس. ایالمسمیه کرمیباغ نشاط1

ابن سینا روبروی دبیرستان سمیه.خ .ایالم1393/11/25طیبه محمدیطیبه محمدیآ فتاب مهتاب2

بلواردانشجو روبروی باشگاه نشاط.ایالم 1387/1/311392/9/2عاطفه اکبریشاپرک3

روبروی آزمایشگاه مرکزی–چهار راه سعدی .ایالم 1388/4/81392/9/2وحیده موسویآوا4

پیام کوچه شهیدترنیان.خ.ایالم 1387/10/251391/12/8مریم صالحی زالنیزینب عین الهیباغچه گل5

خرمشهرکوچه ششم.خ.ایالم 1391/11/25سوسن اکبریسوسن اکبرییاس سفید6

مهدیه کوچه معارف یک.خ.محله فرهنگیان.ایالم 1393/12/27منظرنیک زادهایمان7

خاتمیه کوچه قبادیان.خ.میدان انقالب. ایالم1391/10/5معصومه قبادی نژادمعصومه قبادی نژادسرای کودک8

میدان دادگستری روبروی مسکن مهر.ایالم1391/10/91391/11/15فریبا گل پورماهک9

روبروی اداره کار.جنب بانک رفاه.بلوار مدرس.ایالم1380/7/311393/6/15توران محمودیتوران محمودیام البنین10

2بالل جنب درمانگاه شماره.خ.هانیوان.ایالم1388/12/241393/5/6ثریا عباسیسمیراشفیعی ارفعفرزندان مهر وطن11

.ایالم1392/5/281392/8/25زهره موسی نژادگلهای امین12

سلیم بیگی کوچه شهیدعبدی نژاد.پشت سپاه خ.ایالم1391/5/161391/9/18نسرین آشامنسرین آشامنازدونه13

کوچه سهند.شلمچه.خ.فرهنگیان.ایالم1393/10/20زهرایاریتبسم14

پشت بازارمیوه.میدان شهدا.ایالم1390/12/161394/6/29منور حاتمیمنورحاتمیکاله قرمزی15

ایت اهلل حیدری جنب اداره مسکن وشهرسازی.خ.ایالم1393/7/20سمیره اصیل وندیفرشتگان نور16

کوچه شهیدحسینی.میدان انقالب.ایالم1391/9/15شیرین کریمیشیرین کریمیطاها17

آیت اهلل حیدری کوچه شکور.خ1391/12/201392/2/24هدا  رعناییفرشته های نازنین18

بلوار شهیدبهشتی پایین تر از نیروی انتظامی کوچه طراوت.ایالم 1390/2/261392/2/24نسرین قربانیطنین19

بلوار ابوالفضل انتهای خیابان الزهرا. جانبازان .ایالم 1393/11/21مرضیه محمدیشکوفه ها20

بلوارامام علی پایینتر از بیمارستان کوثر.ایالم1390/11/121393/10/20حنانه زهرا اوسزینب گلشنیسرزمین کوچولو21

رزمندگان خ مالصدرا  نبش مال صدر ا هفت.خ.ایالم1391/11/21392/8/27مریم غضنفرینیکو22

فردوسی کوچه شهیدشیرخانی. خ.ایالم1393/5/5مزگان سمندریمژگان سمندریسرزمین کودکان23
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آیت اهلل حیدری کوچه شاهد.خ.ایالم1388/9/291391/10/28ملیحه عیدصیدملیحه عیدصیدآی تک24

خرمشهر خ سلمان فارسی.خ. ایالم1391/10/11ناهیدصلواتیناهیدصلواتیهستی25

خیام کوچه سبز.میدانشهدا خ.ایالم1388/11/51391/11/30گالره کشاورزسحر26

میدان مخابرات بلوار نماز.ایالم 1391/12/121391/12/24فرحناز خدایاریهانا27

فرهنگ.خ.بلوار خبرنگار .ایالم 1393/10/20نعیمه مسعودیامیررضاخاکیبام28

ملک الشعرا بهار. جانبازان خ.ایالم 131393/7/20روح انگیز رضازادهکوثر29

ابتدای بلوار فارابی.میدان میالد.ایالم 1390/9/131391/9/22فاطمه اجاللیفاطمه اجاللیروزگارکودکی30

ایالم بلوارجمهوری جنب مدرسه شهادت1385/11/81391/11/23زینب رستمی اصلغزل باران31

میدان کشوری بلوار آزادی. ایالم1391/10/10نیلوفررستمینیلوفر رستمیگلها32

میدان دادگستری روبروی مسکن مهر.ایالم1392/4/4مهین داری پورمادر33

روبروی بانک تجارت.نبش خیابان .میدان انقالب.ایالم1393/1/23شیرین خانیانشیرین خانیانهمه فرزندان من34

2بالل جنب درمانگاه شماره.خ.هانیوان.ایالم1389/11/41391/10/10الهام آیینینی نی ناز35

7رسالت.رسالت.خ.ایالم1386/11/71394/2/28صدیقه شاهمرادیسایدا36

سلیم بیگی کوچه شهیدعبدی نژاد.پشت سپاه خ.ایالم1390/12/161391/11/15فرنگیس سبزیفرنگیس سبزیگل نرگس37

کوچه سهند.شلمچه.خ.فرهنگیان.ایالم1390/9/131394/4/22لیالموالپورمهر ایلیا38

پشت بازارمیوه.میدان شهدا.ایالم1390/6/61394/6/29فرشته حسنیچترآبی39

ایت اهلل حیدری جنب اداره مسکن وشهرسازی.خ.ایالم1391/12/61392/4/24طاهره نوروزیطیبه نوروزیسالم40

کوچه شهیدحسینی.میدان انقالب.ایالم1392/8/71393/7/28معصومه کرمیخوشه های ماه41

آیت اهلل حیدری کوچه شکور.خ1391/14/101391/09/26شهال    فرخینسیم42

بلوار شهیدبهشتی پایین تر از نیروی انتظامی کوچه طراوت.ایالم 1391/06/151391/07/03آرزو صیادیآرزوی صیادیفرشته ها43

بلوار ابوالفضل انتهای خیابان الزهرا. جانبازان .ایالم 1390/4/301393/06/18زینب دارابینرجس44

2230025بلوارامام علی پایینتر از بیمارستان کوثر                             .ایالم1387/03/131391/06/04صنم باباییصنم باباییشبنم45

رزمندگان خ مالصدرا  نبش مال صدر ا هفت.خ.ایالم1390/9/161391/7/3منیره قاسمیمنیره قاسمیپرنیان چوار46

3340738فردوسی کوچه شهیدشیرخانی                                 . خ.ایالم1388/06/181391/09/15صفورا احمدیصفورا احمدیقصر کوچولوها47

3353602آیت اهلل حیدری کوچه شاهد                                   .خ.ایالم1390/11/121391/11/11سارا طاهری کاله آبادیساراطاهری کاله آبادیعطریاس48



روستای هفت چشمه خ تعاون1392/12/121393/10/06معصومه بسطامیشکوفه های امید49

روستای هفت چشمه ک جنب ازمایشگاه1387/04/181391/11/01سمیه باولیسمیه باولیساره50

-روستای جعفرآباد .میشخاص 1388/07/071391/06/04فرشته فرخیپریا51

-روستای کله کبود .میشخاص 1388/09/031391/12/12نیلوفرسلطانی فرحنا52

-روستای محمودآباد .میشخاص 1394/3/3سمیره موسویگلبرگ53

-روستای چنارباشی .میشخاص 1391/06/041391/07/03زهرافرجیدنیا54

روستای جعفرآباد.میشخاصمریم خدامرادیحوض نقاشی55

-روستای چشمه کبود 1390/05/181391/06/04زهرافرجیترنم56

-روستای قجر . میشخاص1388/05/191391/06/04الهام جانیالهام جانیشایان57

-روستای پاکل گراب .میشخاص 1390/09/131393/10/08زینب مرادیفاطیما58

-روستای فاطمیه 1388/07/071391/06/04معصومه یوسفیمعصومه یوسفیطلیعه نور59

-روستای بانقالن 1388/11/141391/11/08فرشته حسینی فرفرشته حسینی فرگلهای بهشت60

روستای چالسرا1390/07/171391/06/04فاطمه عبدولیفاطمه عبدولیسرزمین فرشته ها61

روستای چالسرا13/09/19901393/12/03سمیه عزیزیفرشته های کوچولو62

-سرطاف جنب درمانگاه 1393/3/171393/8/10خدیجه یعقوبیخدیجه یعقوبیباران63

-شهرک قدس .ایالم 1389/10/131392/02/24بنفشه تربالیبنفشه تربالیهانیه64

-روستای میدان .میشخاص1391/07/021391/10/07حلیمه قاسمیحلیمه قاسمیخانه مهر65

روستای مورت. چوار 1393/07/221393/10/23صغری کریمیرویای کودکانه66

شهرک شهید کشوری سرطاف.ایالم1387/4/181391/6/4لیلی قاسمی زادلیلی قاسمی زاداقاقیا67

روستای حیدر آباد. میشخاص 1393/10/61393/12/27لیال عین الهیلیال  عین الهینو اندیشان کوچک68

دانشگاه ایالم1394/6/29نسرین منصوریبهشت برین69

70


