
نام خانه بهداشت %5سهمیه %25سهمیه کد ملی نام پدرنام و نام خانوادگی شهرستان 

کلجاه 1700209159ابولفضلزهرا ستارزاده کلجاهی اسکو

کلجاه 1700259768یوسفسمیرا عابدینی کلجاهی اسکو

کلجاه *1700168517یوسفحانیه تقی زاده کلجاهی اسکو

سرای1700205218یوسف علی مریم انتهایی سرایاسکو

سرای1690172304نعمت الهمریم اسماعیلی سرای اسکو

سرای1690205301ولی فاطمه نصوحی سرای اسکو

باویل علیا1700200917صمدبیتا شمسی باویلی اسکو

باویل علیا1700211854رسولرعنا حجازی باویل علیاییاسکو

باویل علیا1700204793غالمرضاثمین کاظمی زاده باویل علیاییاسکو

علی آباد و قشالق1709210389هاشمزهرا غیرتی زین الحاجلواسکو

علی آباد و قشالق1708912789حسنمریم راشدی علی آباداسکو

علی آباد و قشالق1700134116محمود رقیه بهرام پور سرین دیزجاسکو

عنصرود1700166220ابراهیم محدثه صدری اسفنجانی اسکو

عنصرود1700203657علیرضاپریسا فیضی اسفنجانی اسکو

عنصرود1700208901عیوضلیال مجید زاده اسفنجانیاسکو

قلندر1490579095علیزهرا متین اصلاهر

قلندر1490574794محمدفهیمه در گاهیاهر

قلندر1490550682رضا علیرقیه صلحیاهر

چشمه وزان1490490868غفارزهراغفاریاهر

چشمه وزان1490475664محمد حسنمهدیه علیقلی زادهاهر

چشمه وزان1490501002حسنمهدیه شکرزادهاهر

خونیق1490528660محمدزهرا جعفریاهر

خونیق1490518207اسمعیلنسرین شکرزاده خونیقیاهر

قشالق شاهوردی1490423079عزبزفاطمه نقی زاده قشالقیاهر

قشالق شاهوردی1490414851بشیرسمیه پوشیدهاهر

قشالق شاهوردی1490517588حسنفاطمه احمدی قشالقاهر

سامبران1490593241حبیبمهناز برزگر سامبراناهر

اسامی داوطلبان زن  با مدرک دیپلم 



سامبران1490473041محمدکبری نریمان پور سامبران اهر

پسته بیگ1490306587داودمهناز رسولی بنهاهر

پسته بیگ1490565930فتح الهسمیرا برزگری ونه آبادیاهر

آذغان1490445757قلیفاطمه  فراموشیاهر

آذغان*5670048520اسالممحدثه پیشه زاریاهر

آذغان1490580001داودفاطمه نظریاهر

بالی قشالقی1490461647عدیلپروین خواجوی گبلواهر

بالی قشالقی1490533397رحیمسکینه دهقان ورگهاناهر

سراجلو1490519701ابوالفضلفاطمه پاشاییاهر

سراجلو1490582762ابوالفضلعاطفه پاشاییاهر

سراجلو1490413987فرامرزپروانه همت جواهر

قراغیل1690191996مجیدسحر شکرالهی قراغیلیآذرشهر

قراغیل1690256524مجیدپریا شکرالهی قراغیلیآذرشهر

قراغیل*1690237864آصفپریسا ابراهیمی قراغلیآذرشهر

خانقاه1690211350عزیزعزیزه عسگری خانقاهآذرشهر

خانقاه1690174846یحییفرانک نوری خانقاهآذرشهر

شیرامین1690178078رحیمزهرا مقصودی فرآذرشهر

شیرامین1690127384اسدالهلیلی هاشم نژاد شیرامینآذرشهر

شیرامین1690170638محمودسمیرا عبدالهی شیرامینآذرشهر

آالنق1710242833محمد حسین هانیه احمد نژاد آالنقبستان آباد

آالنق1710325070غفورزهرا وثوقی آالنقبستان آباد

آالنق*1710374500محمد حسین فاطمه شفاهیبستان آباد

کرگان جدید1710337613جمشیدسحر کشاورزبستان آباد

کرگان جدید1710207965میکائیلمریم عهدنو کرگان بستان آباد

کرگان قدیم1710257008علیراحله پور حبیبیبستان آباد

کرگان جدید*1710372257عیوضفاطمه ساعدیبستان آباد

ایرانق1710346159داودسولماز سلیمی بستان آباد

ایرانق1710274948احمدوحیده یوسفبستان آباد

ایرانق1362891444حسینفاطمه صمدیبستان آباد



ایرانق1710363010عباسزهرا پرورشبستان آباد

قره بابا 1710303141حسینمریم حسین زادهبستان آباد

قره بابا 1710309741محمد باقرفاطمه اکرامبستان آباد

قره بابا 1710334843جلیل پریسا مشفقی قره بابابستان آباد

نوشهر1710213681رحمنناهید ه فاتح نوشهربستان آباد

قلعه قاضی1710334940حافظ علی مریم جودیبستان آباد

زوارق1680290827بهمنآرزو خیریبناب

زوارق*1680298356محرمعلیندا انوری زوارقبناب

زوارق*1680298941صفرصفا رحیم زادهبناب

سهالن1362051659محمدمریم ندرتی سهالنتبریز

سهالن1362115975جعفررقیه آسمانی سهالنتبریز

سهالن1363081128جوادسمیه بلوکی سهالنتبریز

اسنجان1363142968رسولویدا پورتقی کرجانیتبریز

ینگی اسپیران 1363143492مقصودفاطمه زارعان سفیدان جدیدتبریز

ینگی اسپیران 1362219320میرجلیلفاطمه حسینی سفیدان جدید تبریز

ینگی اسپیران 1363176455توحیدفاطمه برزگرتبریز

بیرق1362687091نصرتفاطمه حبیبی بیرقتبریز

بیرق1362630136مهدیرقیه رفیعی بیرقتبریز

بیرق1361889179حسینرقیه علیخواه بیرقتبریز

بیرق1361668954عبدالهفاطمه موحدی بیرقتبریز

بیرق1362446866کاظمفریبا کیانی بیرقتبریز

بیرق1362490288حسینمریم حاجی لوئی بیرقتبریز

اسنجان1362892701حسیننساء رنجگر کرجانتبریز

اسنجان1363030655اسدمائده فتحی کرجانتبریز

مرازاد5050118352حسنمهناز اصغریجلفا

مرازاد1610296583بختیارویدا دولتخواه اوچبالغجلفا

سیلگرد5050098246رضافاطمه دوستیجلفا

سیلگرد5050113806یوسفزینب ابدالیجلفا

تخت سفلی0312535775قهرمانپریسا ترابیچاراویماق



شیویار6360099004صاحبعلیزهرا سرپرستچاراویماق

شیویار6360108641رحیم علیمعصومه قریشیچاراویماق

شیویار6360119862اکبرمهدیه اسدنژادچاراویماق

قوجا کندی6360118661مظفر مریم شیخ نژادچاراویماق

قوجا کندی6360133518جمشیدزهرا عبدپورچاراویماق

ابری بوجاق5190159442محمدعاطفه  بهاریخداآفرین

ابری بوجاق5190268071محمدزهرا جعفر پورخداآفرین

ابری بوجاق*5190248828هاشمعزیره عبادیخداآفرین

پسیان5190205215محمدژاله ظریفی خداآفرین

پسیان5190229645جبرئیلزهرا اسکندریخداآفرین

پسیان5190181499میر حمیدفاطمه جعفری فردخداآفرین

کنزرود5190144585محمدشکوفه ظریفیخداآفرین

کنزرود5190248623صمدزهرا الیاسی کنگرلو     خداآفرین

کنزرود5670087968علیفهمیه منصوری قوتوالرخداآفرین

بنیس1742283535حسینفاطمه افزودشبستر

بنیس1720212325قاسمسمیه سبحاندوستشبستر

بنیس1720156840فرامرزشبنم فرج ااهیشبستر

بیگجه خاتون1720225222رضا قلیرقیه شمس خاتونیشبستر

بیگجه خاتون1720187886مجیدحمیده شهنازی مقدمشبستر

تازه کند6230080885محمدمهدیه شوقیشبستر

تازه کند6230056011محمدحمیده روشنیشبستر

تیل1720229813حسینمهسا جهان بخششبستر

تیل*1720219478بهرامزهرا قربانزاده مطقشبستر

تیل*1720199116احدآیسان سلیمیشبستر

1دیزج خلیل1720160511بهناممحدثه آهنگر دیزجیشبستر

2دیزج خلیل1720134596سید جعفرمهسا زاهدی دیزجیشبستر

1دیزج خلیل1720145849علیاکرم جمشیدیشبستر

2دیزج خلیل1720141991حسنسکینه مناف دیزجیشبستر

2دیزج خلیل1720165815حسینزهرا حمیدزادهشبستر



1دیزج خلیل*1720146888حسینلیال پورآقای دیزجیشبستر

سرکنددیزج1720215324محمدرقیه لمسهشبستر

سرکنددیزج*6230065614رحیمفاطمه سرخوششبستر

شنگل آباد1720134626علی اصغرمهسا خدادادهشبستر

شنگل آباد1720139466بایرامعلیپریسا خداوردی زادهشبستر

شیخ ولی 1720202133محمد حسینآیدا فردشبستر

شیخ ولی *1720197172احمدلیال نعمت زادهشبستر

شیخ ولی 1720149208جعفرفاطمه علی بگ اوغلیشبستر

علی بیگلو1720199604محمدمائده دیباگرشبستر

علی بیگلو1720143072رحیمفاطمه کوهی کوزه کنانشبستر

علی بیگلو1720224269محمد علیزهرا عباسیشبستر

کافی الملک1720222231حسینرقیه احمدیشبستر

کافی الملک1720226121اسکندرسیما کاری ارونقیشبستر

کافی الملک1720209952رضامهدیه مسیب نژادشبستر

گروس*6230045842محمدزهرا پیریشبستر

گروس6230072572رحیمفاطمه روحیشبستر

گروس6230064243علی اکبرفاطمه دوستی مرودیزجشبستر

گل آباد6230069490علیمرضیه خلیلیشبستر

گل آباد6230038501حسینزینب شایگان گلیشبستر

نعمت اله6230025663حسیناسما ذکائی نعمتیشبستر

نعمت اله6230066440ابراهیماصلی حاتمی نعمتیشبستر

نعمت اله0024394653رضاسمانه دهقانشبستر

نوجه ده1720142599داودحمیده عارفیشبستر

نوجه ده1570538522عیوضرقیه حسینقلی لوشبستر

نوجه ده1720138184محمدرضافرنگیس نوجه دهیشبستر

خضرلو5060103110علیوحیده ابراهیمیعجب شیر

خضرلو5060107396علیلیال سجودیعجب شیر

خضرلو*5060022420خداقلیفرح شهبازیانعجب شیر

بوکت5060104060جمشیدلیال چاوش نیاعجب شیر



بوکت*5060146596جلیلفاطمه سیاحیعجب شیر

بوکت5060084094یعقوباکرم باغبانیعجب شیر

شیراز5060077004یوسفرقیه شریفیانعجب شیر

شیراز5060127011طهماسبفاطمه آذربیگیعجب شیر

شیراز5060099288احدمریم چوپانیعجب شیر

شیراز*5060145913فرماناسراء شاهیعجب شیر

نانساء5060079041حسینزهرا کریمی نانساءعجب شیر

نانساء5060123464اسالمفاطمه محامدعجب شیر

نانساء*5060107851بهرامفاطمه شهناز ناساءعجب شیر

رازیان5060154742یعقوبمنیره صادقیانعجب شیر

رازیان5060108430حسینافسون دروگرعجب شیر

رازیان5060127567فیروزسمانه نوذری رازیانعجب شیر

دانالو5060152227علیکوثر خاکپور دانالوعجب شیر

دانالو5060149013ولی الهمریم قادریعجب شیر

ساری درق5190285111الهقلیندا کارگرکلیبر

ساری درق5190218511حمیدسحر میرزاپورکلیبر

ساری درق5190210030عزیزعلیامینه عزیزیکلیبر

انباستیق5190278158عزیزالهفرناز سلمانیکلیبر

انباستیق5190269108فرمانسمیه صفریان پیغان کلیبر

انباستیق5190278441ذکرالهاالهه عباسپورکلیبر

زنوزق1570449521یونسپریسا سعیدیمرند

زنوزق1570632065جبرئیلمحدثه رنج خواه زنوزقمرند

اسداغی1570628238مهدیمهدیه اسداغیمرند

اسداغی1570633436محمدعلیفاطمه نقویمرند

اسداغی*1581109056حسینزینب صدقیمرند

هرزند جدید1570531331جبرئیلآیسان لطفی زادهمرند

هرزند جدید1570572331علیشبنم اجتماعیمرند

هرزند جدید1570611361صفرزهرا غیور جدیدیمرند

یکانکهریز1570440581میر یوسففائزه یوزباشیمرند



یکانکهریز1570567069میرکاظمسمیه صفریمرند

یکانکهریز1570367140میرعلی اصغرافسانه یکانکهریزیمرند

یکانکهریز1570378886شوقعلیمریم شاهینیمرند

هرزند عتیق*1570597545غالم عباسزهرا عدیمی عتیقمرند

هرزند عتیق*1570394822حسنربابه رضویمرند

هرزند عتیق*1570572348مجیدمعصومه جاهدیمرند

زرغان1570353085یوسفمعصومه حاجی میرزامرند

پیام1570375313اصغرفاطمه حمزهمرند

پیام1570572402رسولفاطمه عمراهیمرند

ارسی1570531595صمدفاطمه حسین پورمرند

ارسی1570336016قایممریم بخشی پورمرند

ارسی*1570596001معصوممریم قربانیمرند

انامق1570352151میر ارشدمرضیه کاظمی انامقمرند

انامق1570434697ولی الهفریبا خوش منظرمرند

انامق1570638306اسالمسمیرا ابراهیمیمرند

ایالت یالقوز آغاج1570565929حسنالهه ناجی ایالت یالقوزآغاجمرند

ایالت یالقوز آغاج*1570452288ولیالهام کریم زادهمرند

ایالت یالقوز آغاج1570611483محمدمعصومه عیسی خواجهمرند

دیزج علیا*1570459241محسنرویا اسماعیل پورمرند

دیزج علیا1570608296جاویدیلدا عبدالهیمرند

دیزج علیا1570621217حسننگار عاقلی اردکلومرند

دیزج علیا1570601844یعقوبرویا تاری مرزآباد مرند

دیزج علیا*1570593507خسرومیترا پورمندمرند

دیزج علیا1570553343شهرامنیلوفر شبانیمرند

پیرباال1570554218علی رضاسپیده شهابی کندلجیمرند

پیرباال1570569754ولیمعصومه زلفیمرند

پیرباال1570591393موسیحنانه کشاورز کندلجیمرند

اغجه دیزج5070255681میرعلیشیوا طاهریملکان

اغجه دیزج5070239147سعیدسحر یاوریملکان



اغجه دیزج*5070224719پوالدپریسا اکبرزادهملکان

شرانلو5070197584قوچعلیراضیه رشادتملکان

شرانلو5070183461یعقوبامنه اصغریملکان

شرانلو5070291947داریوشرقیه احمدیملکان

میدانجیق5070205994نوروز علیسولماز اکبرزادهملکان

میدانجیق5070198173وحیدمهسا اسدیملکان

میدانجیق5070248431علیکوثر فنائیملکان

ارباط1520436769محمد حسینشکیال رضائی میانه

بالسین1520448708علیزهرا قلی زاده میانه

بالسین1520433484یعقوبآیدا محمدی بالسینیمیانه

آرموداق1520539541حسینزهرا حسن زاده میانه

صومعه علیا5450085028حسینفرشته اسد زادهمیانه

صومعه علیا5450072228علیمهسا محمدیمیانه

صومعه علیا5450065108علیفاطمه حبیبیمیانه

چتاب حسین خان1520447851اسد الهمینا رحیمیمیانه

چتاب حسین خان1520522665صادقالهام زیادیمیانه

حالج سفلی1640357505صالحمدینه جمالیمیانه

آونلیق*1520468504ضربعلیمعصومه جعفریمیانه

آونلیق*1520484917صادقزهرا قره داغیمیانه

آونلیق1520553846علیزینب نجفیمیانه

طوق1520571623علیرضافاطمه قاسم زادهمیانه

شیخدرآباد*1520533845عزیزالهفاطمه خانمحمدیمیانه

شیخدرآباد1520542771جمالمریم یعقوبیمیانه

شیخدرآباد1520462931علیلیال یعقوبیمیانه

کنگاور1520354851علیهانیه عبداللهی میانه

یالقوزآغاج5450066406فتح الهفاطمه بایرامیمیانه

کنگاور1520555881اکبرفاطمه نصیریمیانه

قره بالغ6660221891ادریسزهرا نصرتی یانبالغمیانه

قره بالغ1520579381سعیدالهگیتا علمی یانبالغمیانه



کنگاور1520485344اباذرمریم طواقی میانجی میانه

یالقوزآغاج5450051271رحیملیال اسدیمیانه

یالقوزآغاج5450078072محمدمعصومه نظریمیانه

قره بالغ1520541341سیف اله مریم عبدی بهمن آبادمیانه

میلق*1490431527قربانعلیرباب ناطقورزقان

میلق*1490504745مرغوبفهیمه نچف نژادورزقان

لیجین5670082249جلیلالهه پورشریفورزقان

مسقران5670100220شهرودطاهره زارعیورزقان

مسقران5670103521بایرامرقیه خدائیورزقان

آقابابافرامرزی5670070518علیفاطمه همراهیورزقان

آقابابافرامرزی1361631351عبدالعلیپروانه بحریورزقان

مرکید1730143075عیسیاسما محمدی شهرکهریس

مرکید1730228879حسینفاطمه  جباری جانقورهریس

مرکید1730237886موسیفاطمه محمدی شهرکهریس

باروق1730210074حسینفاطمه طلوعی باروقیهریس

باروق1730136583علیالهام محمودی باروقیهریس

باروق1730252176حسینرقیه سلمان زادههریس

سرند1730244981غالمرضاثنا روحی چنزقهریس

سرند*1730247628حسینزهرا خاکپورسرندهریس

سرند1730198414صمدمهسا زهدیهریس

مقصودلو1730201318محمدمحدثه احمدی مقصودلوهریس

مقصودلو1730229298رحیمزهرا حسن زاده مقصودلوهریس

مقصودلو1730227945محمد علیالهه سیف زاده مقصودلوهریس

تازه کند نهند1362208019محمدحانیه عبدالهی قلعه لرهریس

تازه کند نهند1730204562نادرزهرا حسین پور استیارهریس

تازه کند نهند*1730242911لطف الهزهرا  علیپور ایستیارهریس

آتش بیگ1590338391حسنهاجر مرواریدیهشترود

آتش بیگ*1590371976غیبعلیفطمه اصفهانی آتش بیگهشترود

آتش بیگ1590373065تیمورفاطمه جمشیدیهشترود



آتش بیگ*1590283503عین اهللزهرا عبادی هشترود

آتش بیگ1590403533زین العابدینمریم شاکریهشترود

قویونقشالقی*1590354826جوادفاطم اصغری خورشیدهشترود

قویونقشالقی1590388852مسلمفاطمه فریدونیهشترود

قویونقشالقی1590289171پرویزفاطمه جباریهشترود

نخود آباد*5070074148رضامریم محمدیهشترود

نخود آباد*5070096001رضافاطمه محمدیهشترود

نخود آباد1590308395اکبرزهرا صمدیهشترود

سلوک1590348087اکبرمریم روستاهشترود

سلوک1590395018صیادلیال علیزادههشترود

سلوک1590364082طاهرسکینه مینائیهشترود

خلیفه لو1490516166منصورکوثر رضاییانهوراند


