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

زین الحاجیلو1700170589اسماعیلمیثم بهرام پوراسکو
زین الحاجیلو1700155350لطف الهمهران فتحی زین الحاجلواسکو
زین الحاجیلو1700182870ابولفضلمقصود فرشیاسکو
کردلر1490461973علیمیثم گنجهاهر
کردلر1490525106پناهعلیمحمد مرده کتاناهر
دوشتور1490393341عیسیحسین جعفری دوشتوراهر
دوشتور1490502831داودمهران ابراهیمباناهر

قراغیل1690094745قنبرمحمود شکرالهی قراغیلیآذرشهر
آلمالوداش1690101547محمدرضاکریم حیدرپورآذرشهر
آلمالوداش1690129379مجیدابوالفضل ستاری جراغلآذرشهر
آلمالوداش1690154209حسینرامین خان بابائی جراغلیآذرشهر
سیالب1690192704یونسمحمد قلی زاده سیالبیآذرشهر
سیالب*1690136030حسنقاسم خیری سیالبآذرشهر
سیالب*1690171324جعفرمحمد فیضی سیالبآذرشهر
سیالب*1690150874رسولمهدی نجفی سیالبآذرشهر

بنه کهل 1710341696یوسفحسین طالبیبستان آباد
خانه برق قدیم*1680203241رسولبهنام عبدیبناب
ذینجناب1362614130حسیناسماعیل محمدی ذینجنابتبریز
اسنجان1361366338جاللابراهیم امیراسنجانتبریز
اسنجان1362709557محمدعلیرضا عهدی اسنجانتبریز
فتح اباد1362116017حسینعلیرضا امعانی فتح ابادتبریز
ینگی اسپیران *1361941782هادیرضا خیرالهی سفیدان جدیدتبریز
ینگی اسپیران 1361978562اصالنعلیرضا وظیفه سفیدانتبریز
ینگی اسپیران 1362289401احمدمحمد غفارزادهتبریز
فتح اباد1361805889محمدعلینادرجباری چوانتبریز

آغجه ریش6360047705بهرامبهنام مهدویچاراویماق
آغجه ریش*6360022729غیبعلیبابک حسنپورچاراویماق
آغجه ریش6360051291امرعلیرضا حسنپورچاراویماق
قرمزی باغ6360060132شیرعلیرضا مردیچاراویماق
قرمزی باغ*6360027631خانعلیعلی صادق زادهچاراویماق
اندبیل1361151196سید اشرفسید محمد حسینیشبستر
گروس6230062399علیمحمدرضا اسماعیلیشبستر
گروس6230042053محمدحسین  ولی زادهشبستر
نظرلو*6230045885بهروزعلیرضا غریبیشبستر
نظرلو6230028549بهمنبهرام نیکیشبستر
نظرلو6230037971جوادابوالفضل تیری نظرلوشبستر
کافی الملک1720171157رضامهدی مسیب نژادشبستر
کافی الملک1720136394قربانعلیعلی علیاریشبستر

آغجه اوبه5060115550رضامحسن احمدیعجب شیر
آغجه اوبه5060063909رحیمحجت باغبانیعجب شیر
آغجه اوبه5060071634جلیلاسماعیل چوپانیعجب شیر
رازیان5060095241فرهادمهران عنبری گوروانعجب شیر
رازیان5060073221یوسفامیر نهروانی شیرازعجب شیر
رازیان*5060129470سیدکبیرسید هادی ناوندیعجب شیر
تجرق5060104982سیفعلیمنصور رضائیانعجب شیر
تجرق5060065006نادعلیتوحید امامی قوزلوجهعجب شیر
تجرق5060097005فیض الهاصغر منصوریعجب شیر
هرگالن5060117995عیسیابوالفضل محمدقلی زاده هرگالنعجب شیر

اسامی داوطلبان مرد با مدرک دیپلم



هرگالن5060114058محمدحسن جعفرپور هرگالنعجب شیر
هرگالن5060094121عزتسجاد هرگالنیعجب شیر

امیرایاد5190219811حمیدرضابابک شادیکلیبر
امیرایاد5190219909تیموررامین آذرمیکلیبر
قوشابالغ5190108503صدیارعلی بهنام قوشچیکلیبر
قوشابالغ5190190617صدیارهادی بهنام قوشچیکلیبر
قوشابالغ5190155978صادقحسین فرج زادهکلیبر
گوار*5190137902محمود علیمحمد ابراهیمیانکلیبر
اتی کندی5190264688علی اصالنپیمان غریبی کلیبر
اتی کندی5190160475منصورمحسن شجاعکلیبر
انامق1570389829نصرالهمحمدرضا صفریمرند
لیوارپایین*1570470431علیمیثم ذوالفقاریمرند
ابرغان1570377200میرعدالتمیر رحیم ابرغانی اقدممرند
ابرغان1570441871میررضامیر مجید حسینی اقدممرند
ابرغان1570466661رضاهادی موسی پورمرند
انامق1570268551میر احمدمیر مهدی پورربیمرند
ابرغان1570465703بهرامعلیرضا نوریمرند
یولقونلوی جدید5070139721فریدونوحید فکورملکان
یولقونلوی جدید5070161180نوروزامید بصیر یولفونلوملکان
ایده لوی بزرگ5070185918قهرمانتوحید محمد نژادملکان
ایده لوی بزرگ5070137964تیمورمنصور نیکملکان
ایده لوی بزرگ5070179993منصورحامد شهسواریملکان
شریفلو5070169807جعفرساسان فیضیملکان
شریفلو5070163272باقرجعفر جباریان ملکان
یالقوزآغاج5450050607محب الهابوالفضل رمضانیمیانه
طوق1520382065یوسفسعید کریمیمیانه
طوق1520413572اسماعیلمحمد نعمتیمیانه
طوق*1520331274جلیلجالل بابائی اقدممیانه
گونلو*1520177178فیروزحامد حقی میانه
ساری قمیش*1520488211نورعلیحسین محمدیمیانه
ساری قمیش1520465572شهرامپوریا رستمیمیانه
سبز*1520348665مسعودآرمان  خسروی نیامیانه
گوندوغدی1520411529علیحامد اصالنیمیانه

بکرآباد*5670037881یعقوبجواد جوانیورزقان
بکرآباد*5670036689یاسینیاسر شکریورزقان
تخمدل*5670069161بیوک آقامهدی حافظیورزقان
تخمدل5670079248محمدافشین اسمعیل زادهورزقان
تخمدل5670062116حسنعلی فرج زادهورزقان
آقبالغ سفلی5670065591احمدجاوید زیادیورزقان
آقبالغ سفلی5670065166غالمرضامحمود حسین زادهورزقان
آقبالغ سفلی5670036875اصغرحسن اکبریورزقان
مهترلو5670060601غفاررسول سبزیورزقان
مهترلو5670048369محمدیوسف نریمانیورزقان
مهترلو5670068841حکمتامین احمدیانورزقان
صومعه دل5670037863عوضیونس سرداریورزقان
صومعه دل5670083369حسنعلیمهران اصالنیورزقان
صومعه دل5670061284جاللحمید بابازادهورزقان
جانقور1730205739یعقوبقاسم محمدیان جانقورهریس
جانقور1730139914محرمسجاد اسدی جانقورهریس
جانقور1730200176اسماعیلحسنقلی ابراهیمی جانقورهریس



شهرک پایین1730219160محرمعلیمهدی رزمی شهرکهریس
شهرک پایین1730202111محمدحمید امیری بشیرهریس
سرای1730173731حسینسجاد کریم زاده سرایهریس
سرای1730178960اسمعیلایوب جدیدیهریس
سرای1730194524داودامین دهقانی سرایهریس
سرند1730184881علیاحمد کشورآرای سرندهریس
باروق1730182704صیادمحمد اکبرزاده باروقیهریس
باروق*1730154433محمداسماعیلهادی یک کالمهریس
قراجه1730120301سلمانمهرداد کاظمی قراجههریس
قراجه1730127541حسنسعید میزاخانیهریس
آتش بیگ*1590213238اسماعیلاسفندیار جمشیدیهشترود
آتش بیگ1590284836حسینرامین فعله گیریهشترود
آتش بیگ1540343863قبادیونس نبی زادههشترود
نصرآباد1590325516سلطانحسینعلی عبداله نژاد هشترود
نصرآباد1590221516سهراب حسن نورمحمدیهشترود
آالقیه1590341570علیفریدون قنبریهشترود
آالقیه1590310136صفر علی محسن ستودههشترود
آالقیه1590321588یوسفمیالد برزگرهشترود
سعادتلو1590337751ملکعلی امین صدقی سعادتلوهشترود
سعادتلو1590275055ایوازجاوید محبعلی پورهشترود
نخود آباد1590305401سیامکعبداله اسماعیلیهشترود
نخود آباد1590286243محمدمرتضی غفوریهشترود
نخود آباد*1590288092علیحسینعلی مهدی پورهشترود
قره کلک1590360583جعفرامیر مهدی عباسپورهشترود
بیگ کندی1590325745حسینامیر رضازادههشترود
بیگ کندی1590308328محمد حسینوحید صمدزادههشترود
بسیط1590281306یونسرامین جباریهشترود
بسیط1590326581عوضعباس مسیبیهشترود
بسیط*1590281691فیض اهللجواد جباری هشترود
باباکندی رود1590235355صمدیوسف فاقدی باباکندیهشترود
باباکندی رود1590322460احمدرضا فاقدی باباکندیهشترود
باباکندی رود*1590332695صادقفرهاد بهرامی هشترود
ارنان6040058463علیعلی رحیمیهوراند
گوالن*6040039582حسنعلیداود عابدی قوتانلوهوراند
گوالن6040047321مطلبعلی باباییهوراند
گوالن6040055855رحمنعادل محمدیهوراند

شیراونده *1710115467سید عادلفرامرز هاشمیبستان آباد


