
خانه بهداشتتاریخ تولد مرکز بهداشت مرکز بهداشتی درمانی کد ملینام پدرنام و نام خانوادگیردیف

 آبسرد1378/6/1ایرانشهر بزمان6820033680محمدالهه جهانگیری 1007

 آبسرد1372/8/21ایرانشهر بزمان6820000332جانمحمد فریبا نارویی1008

 آبسرد1377/4/1ایرانشهر بزمان6820022263عبدلمریم شهلی بر1016

ابتر1369/10/18ایرانشهر  ابتر 3580253271احمدزکریا  دستیار 1156

ابتر1375/1/22ایرانشهر  ابتر 3580713345 حمل عارف دامنی 1162

ابتر1373/10/8ایرانشهر  ابتر 3580567446نور محمد محمد  دستیار 1154

آبادان1373/7/1ایرانشهر آبادان3580805729کریم بخشصایمه دامنی زمانی1052

آبادان1379/3/1ایرانشهر آبادان3581084831امیرفرزانه بهروزی1040

آبادان1378/5/7ایرانشهر آبادان3580847831حامدفریبا محمدی1031

آبادان1376/5/18ایرانشهر آبادان3580811908امیرمهرانگیز بهروزی1041

آزمناباد1370/4/15ایرانشهر  ابتر 3580314769 جان  بیک  اکبر سیاه خانی 1221

آزمناباد1372/6/1ایرانشهر  ابتر 3580473964 مراد بخش  بهزاد دامنی 1218

آزمناباد1374/2/12ایرانشهر  ابتر 3580619101میرزا عبدالرئوف شهدادزهی1216

آزمناباد1374/4/3 ایرانشهر  ابتر 3580599623 احمد  محمد دامنی 1217

بادکوبقصر قند دهیرک4690021289الل محمد ناصر  دارکی 1283

بنه 1373/1/15سرباز پشامگ6450072466 عبدالرحیم امیره  دینارزئی 1266

جعفر آباد 1376/11/1ایرانشهر  قاسم آباد 3580748408عبدالرشید فریبا نارویی فر 1127

جعفر آباد 1376/11/29ایرانشهر  قاسم آباد 3580864556 عبدالحمید آمنه  دیناری 1135

جعفر آباد 1378/2/24ایرانشهر  قاسم آباد 3580846183مراد محمد زری اخالقی 1123

چراغ آبادنیکشهر دوشینکوه مهمدان 5250262139مصطفی فاطمه حوتی ماه 1282

چراغ آبادنیکشهر دوشینکوه مهمدان 5250396747دین محمد ملک ناز  محمد زایی1281

دهیرکنیکشهر دهیرک6690043835چهارشنبهریحانه  بلوچ1304

دیرمانقصر قند تلنگ6690035212عبدالحکیم مریم امیری1291

رامک فنوج  خیر آباد 4710193604 پیر محمد احمد  درزاده 1298

رامک فنوج  خیر آباد 597003843والیمحمد یونس رئیسی1293

رامک فنوج  خیر آباد 3640156031غالمرضامیر هوتی میر الشاری 1295

ریکپوت1370/4/2ایرانشهر نوکجوب3580302469درمحمدرقیه بامری1066

ریکپوت1374/11/14ایرانشهر نوکجوب3580644998نیک محمدمرضیه پس کوهی1074

ریکپوت1370/10/2ایرانشهر نوکجوب3580358995عبدالواحدوحیده نارویی1080

سر میچ نیکشهر اسپکه 3580541102گل محمد احمد  دانش  پیپ1279

سر میچ نیکشهر اسپکه 5970025712محمود حمزه بلوچی رزی1276

سر میچ  نیکشهر اسپکه 3580138103شیر محمد رضا درزاده 1275

سرکهوران 1371/8/12ایرانشهر شهردراز 3580440977امان اهللفاطمه خاصه زهی1175

سرکهوران 1378/2/30ایرانشهر شهردراز 3580839322ولی محمد مهسا  رودینی1174

سرکهوران 1376/1/10ایرانشهر شهردراز 3580806300غالموحیده بلوچی1179

شمس آباد1376/11/6ایرانشهر  دهمیر 3580757415 اسمعیل  زهرا پاداش 1254

شمس آباد1372/7/19ایرانشهر  دهمیر 3580529285 علی بخش  عالیه نارویی 1242

شمس آباد1373/12/2ایرانشهر  دهمیر 3580668171مراد بخش عاطفه  نارویی 1243

شمس آباد1376/2/13 ایرانشهر  دهمیر 3580747711 عبدالحمید فرشته نارویی 1246

شهرک شهید  بهشتی 1371/3/23ایرانشهر  محمدان 3580395912 هارون  حمزه بامری 1231

شهرک شهید  بهشتی 1373/6/13 ایرانشهر  محمدان 3580536801 نصیر  عبداهلل بامری 1228

شهرک شهید  بهشتی 1370/11/21ایرانشهر  محمدان 3580391844 برکت  موسی بامری 1224

علی آبادنیکشهر اسپکه5970057649 مهران حسین  درزاده 1267

علی آبادنیکشهر اسپکه5970093289غمی خلیل قنبری 1268

علی آبادنیکشهر اسپکه3580140744محمد محمد شریف گردهانی 1274

عیسی آباد نیکشهر اسپکه6450187670بلوچامید مبارکی1303

عیسی آباد  نیکشهر اسپکه 5970004677مراد محمد راشد محمدی 1284

قادر آباد 1372/4/2ایرانشهر دامن 3580526014 چاکر  عبدالباسط دامنی 1168

قادر آباد 1370/12/1ایرانشهر دامن 3580701770 عید محمد  عبدالحمید روه 1171

قادر آباد 1369/12/1ایرانشهر دامن 3580277847کرمداد جاسم  صالحی  فرد 1166

قادر آباد 1369/5/2ایرانشهر دامن 3580184628عبدالخالقعبدالرزاق مرادی 1167



قاسم آباد 1374/8/29ایرانشهر  قاسم آباد 3580616587 دین محمد   آسیه نارویی 1150

قاسم آباد 1372/9/7ایرانشهر  قاسم آباد 3580510584 شنبه  معصمه  نرماشیری 1143

قاسم آباد 1373/6/10ایرانشهر  قاسم آباد 3580538063 نیاز سمیه نارویی 1141

قاسم آباد 1379/5/21ایرانشهر  قاسم آباد 3580922432نبی بخشفایزه امیریان1153

کستگ1375/5/1سرباز کشاری3580719971 اله داد زینب  نارویی شکر1265

کلینک تاج محمد خانی 1369/12/24ایرانشهر  کلینک تاج محمد خانی 3580371762 عبدالرسول  عبدالساجد شاهکزهی 1214

کلینک تاج محمد خانی 1372/6/28 ایرانشهر  کلینک تاج محمد خانی 3580472577عبدالرحمان  مهر اله نارویی  1213

کلینک تاج محمد خانی 1369/6/18 ایرانشهر  کلینک تاج محمد خانی 3580508024 محمد انور اسالم بارانی 1212

کوران علیا 1373/1/10ایرانشهر  دامن 3580531670 موسی  سمانه احمدی 1206

کوران علیا 1377/7/1ایرانشهر  دامن 3580796267سلیم اهلل  مریم مرادی  1205

کوران علیا 1376/5/24ایرانشهر  دامن 3580729403 محمد صالح مهرناز کورانی 1203

گیمان 1372/7/1ایرانشهر بزمان3580507869اسحاق عبداهلل اربابی مقدم 1200

گیمان 1376/4/13ایرانشهر بزمان6820003641 محمد علی مرادی فر 1201

گیمان 1370/10/11ایرانشهر بزمان3580490214نوروز محمد اربابی 1199

ملک آباد1376/11/7ایرانشهر بمپور3580747754داد محمدبلقیس رودینی1098

ملک آباد1376/8/18ایرانشهر بمپور3580746707یوسفعاطفه شهسواری1102

ملک آباد1375/3/18ایرانشهر بمپور3580672398عبدالحقمریم مومنی1097

مینان1372/4/13 سرباز مینان6450034424 خداداد  عبدالمنان قاسمی اعظم 1261

مینان1372/10/4سرباز مینان6450084545عبدالصمد عبداهلل ایراندوست 1260

مینان1369/1/25سرباز مینان6450015217پیر محمد عبدالناصر ملک رئیسی 1264

هلنچکانقصر قند قصر قند 6690100677عمر افسانه  رئیسی1289

هلنچکانقصر قند قصر قند 6690023613 حسن سمیه رئیسی 1290

هلنچکانقصر قند قصر قند 6690044661اسماعیلمرضیه رئیسی1285

هلنچکانقصر قند قصر قند 5250122299دادمحمد نسرین رئیسی1287

هیر گووسدلگانهودیان7370011755حیدر عباس  داد شاهی 1301

هیر گووسدلگانهودیان3580248138محمدیوسف جاللی فتح1302


