
 اسامی مددجویان تحت پوشش مؤسسه خیریه خادمین کتیج

 

 زنان بیوه 

 نام و نام خانوادگی نام شوهر تعداد و نام  وضعیت تحصیلی فرزندان شماره حساب و کارت توضیحات

 

 

شماره 

 مدد جو

بارانی  -   ال ح فرزند ندارند   بیوه نیازمند  1 

تینصر    -ال  د فرزند ندارند  0319855232007 بیوه نیازمند  2 

دانش پیپ   -ز  د فرزند ندارند  5859831051000957 بیوه نیازمند  3 

چاکری  -ها    ر فرزند ندارند  6037991878008378 بیوه نیازمند  4 

بارانی    -آم  ع فرزند ندارند  6037701131836840 بیوه نیازمند  5 

نیبارا    -مه   ک فرزند ندارند  6037997256229980 بیوه نیازمند  6 

بارانی -خا     گ فرزند ندارند   بیوه نیازمند  7 

مختاری  -ال     د فرزند ندارند   بیوه نیازمند  8 

مرادی  -گل    ص فرزند ندارند   بیوه نیازمند  9 

بارانی   -سن   ب فرزند ندارند   بیوه نیازمند  10 

بارانی  -زر    ک فرزند ندارند   بیوه نیازمند  11 



 

نصرتی -گل   غ فرزند ندارند   بیوه نیازمند  18 

چا هانی  -عا  ا فرزند ندارند  6037997163482194 بیوه نیازمند  19 

لشکری راد  -رو   ش فرزند ندارند  6037997235565430 بیوه نیازمند  20 

ازمندبیوه نی نصرتی -نا   ر فرزند ندارند     21 

ریسی -مل   س فرزند ندارند  6037991878109218 بیوه نیازمند  22 

ریسی  -مر  خ فرزند ندارند  6037997241568535 بیوه نیازمند  23 

پردلی نژاد   -خی   ع فرزند ندارند   بیوه نیازمند  24 

آزدی  -سل  ج  فرزند ندارند 6037997200036813 بیوه نیازمند  25 

درزاده   -تز    ر فرزند ندارند  6037991734814670 بیوه نیازمند  26 

نصرتی  -شه   ح فرزند ندارند  6037991333733230 بیوه نیازمند  27 

چاکری نژاد  -فا   ج فرزند ندارند  6037991331275036 بیوه نیازمند  28 

ند فرزند ندار 6037991865177467 بیوه نیازمند چاکری     -پو   م   29 

زمندبیوه نیا بارانی   -بی   ن فرزند ندارند  0306268750001   12 

ریسی  -مه     ر فرزند ندارند  0335717320000 بیوه نیازمند  13 

بارانی  -گن    د فرزند ندارند   بیوه نیازمند  14 

بارانی  -طل  ع فرزند ندارند   بیوه نیازمند  15 

بارانی پور  -تل   ش فرزند ندارند  6037997240084559 بیوه نیازمند  16 

بارانی  -رو   ق فرزند ندارند   بیوه نیازمند  17 



رخشا   -گو    ا فرزند ندارند  6037997249151177 بیوه نیازمند  30 

بامری   -مه    پ فرزند ندارند  6037701131650092 بیوه نیازمند  31 

چاکری خیر  -گل     ح فرزند ندارند  6037991735008553 بیوه نیازمند  32 

زند ندارند فر 6037997223808438 بیوه نیازمند چاکری   -زه   ا   33 

چاکری     -گل   آ فرزند ندارند  5892101002919997 بیوه نیازمند  34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نصرتی   -زر     ا فرزند ندارند   بیوه نیازمند  35 

بارانی    -گنج    ا فرزند ندارند   بیوه نیازمند  36 

نازک زاده    -زب    ا فرزند ندارند   بیوه نیازمند  37 

 0379971437299466 نصرتی حسین    -شه   م فرزند ندارند    38 



 

 اسامی مددجویان تحت پوشش مؤسسه خیریه خادمین کتیج

 

 لهبدون عای زمند نیا بزرگسالمددجویان 

شماره  نام و نام خانوادگی نام شوهر تعداد و نام فرزندان شماره حساب و کارت توضیحات

 مددجویی

زمند مددجویان بزرگسال نیا نصرتی  -مر   ش فرزند کوچک ندارند     1 

زمند دجویان بزرگسال نیامد چاکری-مل   ک فرزند کوچک ندارند  6037991878206279   2 

زمند مددجویان بزرگسال نیا آزدی-فا   ش فرزند کوچک ندارند  6037997265568536   3 

زمند مددجویان بزرگسال نیا نصرتی -جا   خ فرزند کوچک ندارند  6037991733844645   4 

دزمن مددجویان بزرگسال نیا چاکری -کم   جا فرزند کوچک ندارند  6037701451980830   5 

زمند مددجویان بزرگسال نیا بارانی  -گن  خد فرزند کوچک ندارند  6037691548626712   6 

زمند مددجویان بزرگسال نیا چا کری -عا  حس فرزند کوچک ندارند     7 

زمند مددجویان بزرگسال نیا میهن پرست   -مع   عز فرزند کوچک ندارند     8 

زمند مددجویان بزرگسال نیا بارانی زاده -نو  چم فرزند کوچک ندارند     9 

زمند مددجویان بزرگسال نیا بارانی  -بی  قن فرزند کوچک ندارند     10 

زمند مددجویان بزرگسال نیا نصرتی-خا فق فرزند کوچک ندارند  6037701131660687   11 

زمند مددجویان بزرگسال نیا رزند کوچک ندارند ف   داودی ناز-نا شا   12 



زمند مددجویان بزرگسال نیا بارانی -رو حا فرزند کوچک ندارند     13 

زمند مددجویان بزرگسال نیا چاکری-گر شه فرزند کوچک ندارند     14 

زمند مددجویان بزرگسال نیا نصرتی -خی هی فرزند کوچک ندارند     15 

زمند مددجویان بزرگسال نیا زند کوچک ندارند فر   چاکری-مر دو   16 

زمند مددجویان بزرگسال نیا چاکری -فا خد فرزند کوچک ندارند     17 

زمند مددجویان بزرگسال نیا نصرتی -مر قن فرزند کوچک ندارند     18 

زمند مددجویان بزرگسال نیا نصرتی-مر اب فرزند کوچک ندارند     19 

زمند مددجویان بزرگسال نیا  3003033566507 چاکری-فا ح فرزند کوچک ندارند    20 

زمند مددجویان بزرگسال نیا چاکری -مه عل فرزند کوچک ندارند  0335775230006   21 

زمند مددجویان بزرگسال نیا درزاده -مر شه فرزند کوچک ندارند  6037991733918001   22 

زمند مددجویان بزرگسال نیا دهقانی -زه رحمی فرزند کوچک ندارند     23 

زمند مددجویان بزرگسال نیا نصرتی پور-نا رض فرزند کوچک ندارند  6037991732035914   24 

زمند مددجویان بزرگسال نیا آزدی-فا پن فرزند کوچک ندارند  6037701129357155   25 

زمند مددجویان بزرگسال نیا بارانی-مه  اب فرزند کوچک ندارند     26 

زمند مددجویان بزرگسال نیا  3799726567982060 نصرتی-بر حس فرزند کوچک ندارند    27 

زمند مددجویان بزرگسال نیا بارانی-شی وا فرزند کوچک ندارند  0351585598007   28 

زمند مددجویان بزرگسال نیا نصرتی-شه بل فرزند کوچک ندارند     29 

زمند مددجویان بزرگسال نیا نصرتی-سا شن فرزند کوچک ندارند     30 



زمند ان بزرگسال نیامددجوی چاکری-زی ز فرزند کوچک ندارند  6037701675329186   31 

زمند مددجویان بزرگسال نیا ریسی -ال اح فرزند کوچک ندارند     32 

زمند مددجویان بزرگسال نیا ریسی-زر چ فرزند کوچک ندارند     33 

زمند مددجویان بزرگسال نیا چاکری-حو گو فرزند کوچک ندارند 0335710904007   34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 اسامی مددجویان تحت پوشش مؤسسه خیریه خادمین کتیج

له مند نیازمندئمددجویان عا  

شماره  نام و نام خانوادگی نام شوهر تعداد و نام فرزندان وضعیت تحصیلی شماره حساب و کارت توضیحات

 مددجویی

. بی سواد سمانه-1 6037997200327311 مددجویان عایله مند نیازمند مارکزاده-ما شه   1 

3425009846037991 مددجویان عایله مند نیازمند عبداهلل -مریم اول ابتدای  - 2ارش چهارم -1 

 کودک

چاکری-زه عی  2 

-4عایشه دیپلم –دانشجو  3زهره-2 دیپلم مریم-1 6037997231465122 مددجویان عایله مند نیازمند

زهرا راهنمایی–چهارم  6آسیه-5زینب پنجم   

چاکری-فا ال  3 

مریم کودک -2فاطمه راهنمایی-1  مددجویان عایله مند نیازمند چاکری-خد خد   4 

-3امیرحسین سوم ابتدای 2میالددبیرستان -1 0326325820006 مددجویان عایله مند نیازمند

 محمد طا ها کودک

اربابی-مه کر  5 

 -3امیرعلی کودک -2محمد امین سوم ابتدای -1  مددجویان عایله مند نیازمند

 اسنا کودک

آزدی -من   6 

ندمددجویان عایله مند نیازم عبدالرحمان راهنمایی-1 0351500363002  بارانی-نو حس   7 

-1 6037997270561179 مددجویان عایله مند نیازمند بارانی در-رحم حس   8 



عبداهلل راهنمایی       -2عطاالهء دانشگاه       -1 6037991395426855 مددجویان عایله مند نیازمند

     محمد حسین ابتدای -4عبدالعزیز دبیرستان  -3

علی کودک -5  

ریسی -در ای  9 

-3فاطمه راهنمایی      -2مریم دبیرستان          -1 0330023281006 مددجویان عایله مند نیازمند

خدیجه کودک-4عایشه ابتدایی          

مرادی -ج  کر  10 

بتدای علی رضا ششم ا-2ماریه اول ابتدای      -1 6037691595567025 مددجویان عایله مند نیازمند

آرین کودک-4آریا کودک  -3  

نصرتی -عا حم  11 

-3فاطمه دبیرستان       -2احمد دانشجو           -1  مددجویان عایله مند نیازمند

 عایشه ابتدایی

ریسی-گر جل  12 

ریسی فر-خا غل   مددجویان عایله مند نیازمند  13 

امیر حسین کودک    -2ابتدایی       مریم پنجم-1 6037997253580535 مددجویان عایله مند نیازمند

مهسا اول ابتدایی-3  

نارویی-مه   عب  14 

محمد دبیرستان ترک -2افشین دبیرستان        -1 6037997266380667 مددجویان عایله مند نیازمند

 تحصیل کرده

چاکری--زه رم  15 

فاطمه ابتدایی ترک -2محمد دوم راهنمای      -1 6037997137912086 مددجویان عایله مند نیازمند

عاطفه ابتدایی ترک تحصیل کرده-3تحصیل کرده    

چاکری -چم مر  16 

محمد ششم ابتدایی -2ستاره دوم راهنمایی   -1  مددجویان عایله مند نیازمند

مریم سوم ابتدای      -4علی رضا اول ابتدای   -3

کودک-6فاطمه کودک -5  

چاکری زاده --سم به  17 

 

 

 

 



 

 

 اسامی مددجویان تحت پوشش مؤسسه خیریه خادمین کتیج

و ایتام یله مند بدون سرپرستخانواده های عا  

شماره  نام و نام خانوادگی نا تعداد و نام فرزندان  وضعیت تحصیلی شماره حساب و کارت توضیحات

 مددجویی

و ایتام بدون سرپرست اسماعیل چهارم ابتدای-2محمدپنجم ابتدای -1 6037997260172458  چاکری شاد  -مه   عی   1 

و ایتام بدون سرپرست  2340386037997135 فضیله دبیرستان ترک تحصیل کرده -1  چاکری   -مر   اس   2 

و ایتام بدون سرپرست حلیمه دیپلم -2زهراابتدای ترک تحصیل کرده  -1 6037991732418409 

قریب پنجم ابتدای -4عرفان دوم ابتدای  -3بیکار 

منصورپنجم ابتدای-5  

چاکری -فا چه  3 

و ایتام بدون سرپرست  -2ابراهیم ابتدایی ترک تحصیل کرده الل            -1 6037997139985932 

یوسف  -4مریم بیسواد الل   -3سحردوم ابتدای      

 کودک

بلوچ کار  -ماه    م  4 

و ایتام بدون سرپرست آرزودبیرستان ترک تحصیل-1 6037997189977912  چاکری    - سخ شن   5 

و ایتام بدون سرپرست بارانی    -میر   رش     6 

و ایتام ون سرپرستبد مصطفی دانشجو-2علی پشت دیپلم        -1 6037991343859983  بارانی    - حا  دو   7 

و ایتام بدون سرپرست سلمه دبیرستان ترک تحصیل-2سمیه بیسواد -1   چاکری نژاده      زه قن   8 

و ایتام بدون سرپرست نورخاتون-2قاسم       – 1   میری    -    زر صا   9 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و ایتام رپرستبدون س پریسا-1 6037991342381252  بارانی -زی چم   10 

و ایتام بدون سرپرست میری  -زر عب     11 

و ایتام بدون سرپرست مریم دبیرستان-1 6037997204465323  بامری   -جم اب   12 

و ایتام بدون سرپرست مبینا اول ابتدای-2امیر حسین دوم  ابتدای -1   نصرتی -زی اف   13 

و ایتام پرستبدون سر احمد دبیرستان-1 6037997108749210  کوهی حوت  -نو کا   14 

و ایتام بدون سرپرست فاطمه دوم ابتدای-2یاسمین پنجم ابتدای -1 034766484007  نصرتی -زی نظ   15 

و ایتام بدون سرپرست محمد دانشگاه-2احمد ششم ابتدای -1   سییری -در س   16 

و ایتام بدون سرپرست حسین -3اسماعیل راهنمایی -2بیرستان محمد د-1  

 دومابتدای

سییری  -مر ر  17 

و ایتام بدون سرپرست مهرداد چهارم ابتدای -2مرتضی پنجم ابتدای -1  

فاطمه -4محمد اول ابتدای ترک تحصیل کرده -3

بهزاد کودک-5کودک   

نصرتی -حمی عی  18 

و ایتام بدون سرپرست -2           یوسف راهنمای ترک تحصیل کرده     -1  

امیرحسین -4بنیامین  ابتدای -3مریم راهنمای  

 کودک

چاکری -زی مح  19 

و ایتام بدون سرپرست ریسی-گل  مه     20 

و ایتام بدون سرپرست امیرحسین پنجم-2مصطفی اول راهنمای - 6037997197747505  قاضی زاده-خیر مح   21 



 

 

 اسامی مددجویان تحت پوشش مؤسسه خیریه خادمین کتیج

بدسرپرست و  له مندخانواده های عائ  

اره حساب و کارتشم توضیحات شماره  نام و نام خانوادگی نام شوهر تعداد و نام فرزندان وضعیت تحصیلی 

 مددجویی

بدسرپرست و  عایله مند صهیب ابتدای-2حسام راهنمای-1   ریتکی زاده -مر نو   1 

بدسرپرست و  عایله مند محمد -3یاسین راهنمای -2علی دبیرستان -1 6037997267308691 

ارغوان پیش دبستان-5ینا ابتدای س-4متین ابتدای   

چاکری    -بد یو  2 

بدسرپرست و  عایله مند الهه راهنمایی -1 -1 603799726565201  چاکری-زه اک   3 

بدسرپرست و  عایله مند ملیکا  -2عبداهلل  اول راهنمای  -1 -1 6037997157046013 

 ابتدای

آزادی-خد رج  4 

بدسرپرست و  عایله مند الهام  -3مروان راهنمای -2ددبیرستان میال-1 0204761799005 

 عطیه کودک -5آرمان ابتدای -4راهنمای 

چاکری-فا شع  5 

بدسرپرست و  عایله مند چاکری -ج اب دوتا کودک دارند    6 

بدسرپرست و  عایله مند -3منصورابتدای -2عبداهلل راهنمای -1 0333736512003 

فیصل ابتدای-4حامدراهنمایی  

چاکری-فا جم  7 

بدسرپرست و  مند عایله عبداهلل اول راهنمایی -2رویاسوم راهنمایی    -1  

احمد چهارم ابتدایی-3  

چاکری-مر دا  8 



بدسرپرست و  عایله مند محمدعارف ابتدایی             -2سامان ابتدای   -1 6037997243166569 

احالم کودک-3  

چاکری  -ظه ضا  9 

بدسرپرست و  عایله مند احمدراهنمایی         -2محمددبیرستان            -1 6037997178366614 

-5امیرحسین ابتدایی    -4نیماابتدای              -3

-7امیرحمزکودک       -6فاطمه کودک          

 معصوم بی سواد

چاکریان -جم مر  10 

بدسرپرست و  عایله مند ی  یلدااول راهنمای-2احمددبیرستان دوم         -1 6037997265852487 

محمدامین اول ابتدایی  -4مریم سوم ابتدایی     -3

منیره کودک -5  

رخشا-جا جم  11 

بدسرپرست و  عایله مند -3نجمه دانشجو          -2زینب راهنمایی        -1 6037991892130174 

 سامره دبیرستان

مارکزاده -فا  عب  12 

بدسرپرست و  عایله مند محمدطیب کودک-2 محمدطاها کودک-1 6037691592661276  مارکزاده-زر نو   13 

بدسرپرست و  عایله مند با رانی -مر  عز     14 

بدسرپرست و  عایله مند ارسام کودک-2آرمان اول ابتدایی     -1   بارانی  -سک عب   15 

بدسرپرست و  عایله مند -3یوسف ابتدایی         -2یونس راهنمایی        -1 0311215288002 

شایسته کودک-4ان    اسماعیل دبیرست  

بارانی  -ثم قا  16 

بدسرپرست و  عایله مند ما -3زهره راهنمایی       -2ارش دانشگاه          -1  

زهراراهنمایی-4ئدراهنمایی           

بارانی -رو صا  17 

 

بدسرپرست و  عایله مند محمد سروش کودک-1 6037997208576976  بارانی -ثر حس   18 

پرستبدسر و  عایله مند فاطمه راهنمایی-2احمددبیرستان    -1   بارانی  -زب غل   19 



بدسرپرست و  عایله مند عسل        کودک-1 6037997241591511  ریسی پاک -شر عب   20 

بدسرپرست و  عایله مند سمین ششم ابتدایی   -2فاطمه اول دبیرستان   -1 6037691616532453 

محمدطاها اول ابتدایی-3  

ریسی-مر عب  21 

بدسرپرست و  عایله مند بارانی-ال  کر     22 

بدسرپرست و  عایله مند ریسی -گل  مه  6037991393476753   23 

بدسرپرست و  عایله مند ریسی -در سا     24 

بدسرپرست و  عایله مند ریسی -مر رض  6037997153492310   25 

بدسرپرست و  عایله مند نصرتی -حم عی     26 

رستبدسرپ و  عایله مند چاکری -زی مح  0335504206003   27 

 

بدسرپرست و  عایله مند میرزایی -گل  عب     28 

بدسرپرست و  عایله مند -3الیسا کودک           -2بهنام دبیرستان         -1  

مریم ابتدای-4آرش راهنمایی          

امیری -مه  کر  29 

بدسرپرست و  عایله مند محمدحسام -2راهنمایی     محمدسجا د-1 6037997177675502 

امیرعلی ابتدایی-3ابتدایی         

اربابی  -مع سل  30 

بدسرپرست و  عایله مند -2عایشه دبیرستان ترک تحصیل کرده -1 0351599745005 

 محمدابتدایی

بارانی-خا رج  31 

بدسرپرست و  عایله مند حسام راهنمایی-2فاطمه دبیرستان       -1   بارانی -خو حس   32 



بدسرپرست و  یله مندعا میالد کودک           -2محمود اول دبیرستان  -1  

محمد امین دیپلم 4مریم ابتدایی          -3  

ریسی -مه آخ  33 

بدسرپرست و  عایله مند مریم کودک           -2مائده اول ابتدایی      -1  

ماجده کودک-4محمدحسام کودک       -3  

چاکری -رح کر  34 

بدسرپرست و  عایله مند -3یوسف کودک        -2یونس کودک            -1 6037997123965957 

 مهیا کودک

نصرتی-اس سع  35 

بدسرپرست و  عایله مند علی دوم ابتدایی-2مریم پنجم ابتدایی      -1 6037997203496956  نصرتی-بش سع   36 

بدسرپرست و  عایله مند انا کودک-2عمران کودک          -1   نصرتی-فر نا   37 

بدسرپرست و  عایله مند 2فاطمه اول راهنمایی  -1   نصرتی -زه  رم   38 

بدسرپرست و  عایله مند محمد طاها کودک-2فاطمه دوم ابتدایی     -1   پورزاد  -زی  مح   39 

بدسرپرست و  عایله مند آرمین چهارم -2امیر حسین بیسواد کروالل-1  

ودکزینب ک-4زهرا بیسواد   -3ابتدایی   

چاکری -سم  اح  40 

بدسرپرست و  عایله مند احمد ششم ابتدایی     -2مریم بیسواد            -1  

مرتضی کودک-4یاسین دوم ابتدایی     -3  

بارانی پور  -فا آگ  41 

بدسرپرست و  عایله مند -2ناهید سوم راهنمایی ترک تحصیل کرده       -1 6037701131337922 

امیر کودک-3  اسماء پنجم ابتدایی    

نصرتی -مر رم  42 

بدسرپرست و  عایله مند  

 

 

 

محمد چهارم ابتدایی    -2زینب ششم ابتدایی     -1 6037997204095161

مروه کودک-3  

نصرتی -شه شی  43 



بدسرپرست و  عایله مند ارمین ششم -2مریم چهارم ابتدایی -1 6037701455546868 

علی رضا -3ابتدای ترک تحصیل کرده 

-5عبداهلل کودک -4ابتداییچهارم 

 فاطمه کودک

چاکری  -مع خا  44 

 

بدسرپرست و  عایله مند محمد شعبان کودک     -2یلداپنجم ابتدایی       -1  

کودک عبداهلل-3  

برجسته-مر  اح  45 

بدسرپرست و  عایله مند گلثوم سوم دبیرستان-1 6037997178366614  چاکری -مع نو   46 

بدسرپرست و  عایله مند مرضیه دوم ابتدایی   -2میالد اول راهنمایی -1 0336016424000 

ارمین کودک تاالسمی-3  

نصرتی -فا بش  47 

بدسرپرست و  عایله مند -2فرهادراهنمایی ترک تحصیل کرده -1 6037997267635531 

زینب چهارم -3نیلوفرراهنمایی سوم راهنمایی

صالح -5محمد دوم ابتدایی-4ابتدایی 

بتداییمریم ششم ا-6کودک  

آزادی-الل اب  48 

بدسرپرست و  عایله مند ارش -3ارمان کودک -2کودک  فاطمه-1 6037997265632647 

 کودک

چاکری-عص دا  49 

بدسرپرست و  عایله مند ماریا چهارم ابتدایی -2یوسف اول ابتدای -1 6037691634561666 

اسیه کودک -4ارمان اول ابتدای 3  

آزادی -سی عــث  50 

بدسرپرست  و عایله مند مومل -3راحیل کودک -2مصعب ابتدایی-1  

 کودک

میری-فا حس  51 

بدسرپرست و  عایله مند زینب دوم راهنمایی  -2عدنان اول دبیرستان  -1 6037997235703189 

حنانه دوم ابتدایی-4محمد چهارم ابتدایی    -3  

چاکری -زه اب  52 



بدسرپرست و  عایله مند ابتداییمحدثه -2محمد راهنمایی -1   شناس -بت جم   53 

بدسرپرست و  عایله مند امیر اول ابتدایی-1   رخشا-فا وا   54 

بدسرپرست و  عایله مند چاکری-گل خد اسماعیل -1 6037997266381947   55 

 

 

 

 

 

 

  


