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اولويتنام خانه بهداشتنام و نام خانوادگي

اصليشیتابافراسیاب محمدپور1

ذخیرهشیتابپیمان آسودی شیتاب2

اصليبیشه ایمیالد حاجت زاده3

ذخیرهبیشه ایکامل طهماسبي4

اصليکهناباحمد روزخوش5

ذخیرهکهنابمرتضي بهروز6

اصليمال شیخمهديه مرادی7

ذخیرهمال شیخطاهره صانعي زاده8

اصليمال شیخآرش علي پور9

اصليدهنو اسالم آبادسید موسي پژوهش10

ذخیرهدهنو اسالم آباداشکان آرزو11

اصليدهنو اسالم آبادخديجه آذر12

ذخیرهدهنو اسالم آبادفريده باالکش13

اصليدره لیرعلي عارفي اصل14

ذخیرهدره لیرذبیح اهلل بالیزيان15

اصليالقچین علیانسرين کرمي القچین علیا16

ذخیرهالقچین علیارضوان کرمي القچین علیا17

اصليدلیاسیرعلي صفايي نیکو18

ذخیرهدلیاسیربهنام بخشايش نیا19

اصليدم مهدزيبا خواسته20

ذخیرهدم مهدحمیرا افروشته21

اصليتل مرغبهادر کاظمي فر22

ذخیرهتل مرغابراهیم کاظمي فر23

اصليپس رشسید صابر شريعت منش24

ذخیرهپس رشهجیر آذربار25

اصليبي سیدونسید اکبر پور اصغری26



ذخیرهبي سیدونصمد دمان27

اصليالوه پاتليونس استاد نسب28

ذخیرهالوه پاتلکريم استاد29

اصليبرديانمیالد موسوی30

اصليبرديانسیده نازنین بشتام31

اصليکهنابعفت پرمر32

اصليکاليهسید اسداهلل داورپناه33

اصليقیامبیژن رحیمي34

اصليراکآتوسا حکمتي35

اصليشوتاورعفت اتابک36

اصليسمغانطیبه ستوده37

اصليفیلگاهزينب آهسته38

ذخیرهفیلگاهعهديه مهار39

اصليدم تنگ سپوامید جوادی مهر40

ذخیره دم تنگ سپومهدی محرابي نژاد41

اصليگرابراضیه آبروشن42

ذخیرهگرابزينب عابدی نیک43

ذخیرهگرابسیما پارسنگ44

اصليگرابجاسم شکیبايي نژاد45

ذخیرهگرابمرتضي تباره46

اصليکالبحمزه مهدی پور47

ذخیرهکالبرسول شايسته نیا48

اصليکالت دشمن زياریرامین رز رخ49

ذخیرهکالت دشمن زياریرسول کالني50

اصليپاتاوه جاوردهافسانه بازدار51

ذخیرهپاتاوه جاوردهصديقه زعیمي نژاد52

اصليبادنگانجواد آزغ53

ذخیرهبادنگانمحمد سپهری زاده54

اصليبادنگانسمانه آذرفر55

ذخیرهبادنگانزيور بادسار56



اصليوزگسامان نجفي57

ذخیرهوزگفرشید مکرم58

اصلينسه صفرسید صادق علوی59

ذخیرهنسه صفرکامبیز بهشت فر60

اصلينسه صفرافسانه غفاری پور61

ذخیرهنسه صفرفاطمه واحدی زاده62

اصليمختارمحسن صولتي63

ذخیرهمختارعلي کريمیان64

اصليمحمدآبادبهمن قائمي نژاد65

ذخیرهمحمدآبادامیر آذر نیوشه66

اصليمیانتنگانعابدين پیمان67

اصلينره گاهصادق رزم خواه68

اصليضمیمه چینشعبان انگاشته69

ذخیرهضمیمه چینمحمد نبي سعادت مقدم70

اصليصالحاننیما نوری چشمه چنار71

ذخیرهصالحانمحمد رهگشای72

اصليموردرازشهال يوسفي نیا73

ذخیرهموردرازسمیرا نعمتي74

اصليپوله زيالييسید يعقوب آرامش75

ذخیرهپوله زيالييابوالفضل ثريانیا76

اصليدوسیریوحید اسفنديارنژاد77

ذخیرهدوسیریمصطفي دلسیر78

اصليدهنو لودابکشواد پالیز79

ذخیرهدهنو لودابسامان رزم آور80

اصليچنارستانسعید الهي81

ذخیرهچنارستانصادق محمديان82

اصليدروهانبهنام خیری83

ذخیرهدروهانمنصور صولتي خواه84

اصليدروهانسیما عزتیان  زاده85

ذخیرهدروهانزهرا صولتي  خواه86

اصليقالتسحر کريمي87

ذخیرهقالتشکوفه اسدپور88



اصليامیرآباد دشترومهادی علیپور89

ذخیرهامیرآباد دشترومعلیرضا نقیبي90

اصليبیلوخرراضیه بهادران91

ذخیرهبیلوخرمحبوبه پازاج92

اصليسپیدارزهرا نورمحمدی93

اصليسپیدارمهران براتي94

اصليسارانسیمین دلجو95

اصليگردوهسیامک احساني96

اصليتنگاریفاطمه اديب زاده97

اصليآبچندار گالليوسف رضايیان مهر98

اصليشهرک واليتحسین آريايي نژاد99

اصليمزدکسامان زماني حبیب آباد100

اصليکتاابوذر بیناپور101

اصليباگفیروز آبرود102

اصليتمنکمريم دژاگاه103

اصليگدارتختيزينب خويي پور104

ذخیرهگدارتختياقدس اوژن105

اصليگچ بلندمرضیه محمدی نژاد106

اصلينرمونسلطنت توته107

ذخیرهنرمونکلثوم رحمت مقدم108

اصليشهرک ولیعصرسمیرا روتلخي109

اصليشهرک ولیعصرمحمد شمشیری110

ذخیرهشهرک ولیعصرمهدی درخشان منش111

اصليضمیمه ديلفاطمه مرادنژاد112

ذخیرهضمیمه ديلفاطمه عطايي ديل113

اصليشهرک مهاجرينناهید قرقاني114

ذخیرهشهرک مهاجرينزينب حسیني بیدک115

اصليآبريگوننسرين چراغي116

ذخیرهآبريگونرعنا محمديان117

اصليپشه کانسحر شکوهي پور118

ذخیرهپشه کانصديقه معیني فرد119

اصليبن پیرمحسن سلیماني يادکوری120



اصليسعادت آبادمهرداد محمدپور121

اصليپادوکوحید کاظمي122

ذخیرهپادوکمیالد کاظمي123

اصليسرآبیزاسماء حسیني124

ذخیرهسرآبیزفائزه حسیني125

اصليسرآبیزمحمد حسیني126

ذخیرهسرآبیزهادی حسیني127

128

زمان انجام مصاحبه جهت خانه بهداشت فشیان اعالم خواهد شد

نتیجه خانه بهداشت دالون متعاقبا اعالم میگردد


