
 نمره نام ونام خانوادگي خانه بهداشت مركز شهرستان  

 19 پرّیس هرازی جعفر اتاز کْزراى کرهاًػاٍ 1

 19 ًارًج اهیر ُاغوی گلْزرٍ کْزراى کرهاًػاٍ 2

 19 کثری اریک پایگاٍ کْزراى کرهاًػاٍ 3

 17 کیْهرث عثاضی چگٌی کْزراى کرهاًػاٍ 4

 19 فریسٍ الطازات حطیٌی زایار کْزراى کرهاًػاٍ 5

 19 عثسالجثار حػوتی ًیالّرٍ کْزراى کرهاًػاٍ 6

 19 فِیوَ قازر پٌاٍ پایگاٍ کْزراى کرهاًػاٍ 7

 18 ریحاى هِسّی جعفر آتاز کْزراى کرهاًػاٍ 8

 19 تْراى پیکاًی ذْرًَ ضفلی کْزراى کرهاًػاٍ 9

 19 فراهس شاکری قثاق تپَ کْزراى کرهاًػاٍ 10

 18 فرزاز ًعوتیاى رغیس علی کْزراى کرهاًػاٍ 11

 19 جثار ضعازت تثار چقاگٌْژ کْزراى کرهاًػاٍ 12

 19 تِساز رضایی تاتا ى ضرزار کْزراى کرهاًػاٍ 13

 19 اکثر اًصاریاى ُفت آغیاى کْزراى کرهاًػاٍ 14

 19 آرزّ اتسام غید هصطفی کْزراى کرهاًػاٍ 15

 19 زیٌة چوک ُفت آغیاى کْزراى کرهاًػاٍ 16

 19 گیطیا ًْری قلعَ ضلیواى ذاى کْزراى کرهاًػاٍ 17

 19 ّلی ّیطی قلعَ ضلیواى ذاى کْزراى کرهاًػاٍ 18

 18 جْاُر طِواضثی تاتا کْضَ کْزراى کرهاًػاٍ 19

 18 فْزیَ علیپْر ُفت آغیاى کْزراى کرهاًػاٍ 20

 19 هیٌْ هرازی ُفت چػوَ کْزراى کرهاًػاٍ 21

 19 هحوس علی اریک ضاالر آتاز کْزراى کرهاًػاٍ 22

 19 فراًک پیػاًی زار قثاق تپَ کْزراى کرهاًػاٍ 23

 19 فرّزاى هیری  رغیس علی کْزراى کرهاًػاٍ 24

 19 جْاز حاتوی ترتگاُی غید هصطفی کْزراى کرهاًػاٍ 25

 16 علی کرهی ذْتیاراى چٌار کرهاًػاٍ 26

 16 علی قثاز حثیثی زرٍ زّزخ چٌار کرهاًػاٍ 27

 18 احوس ًْری هیساى چٌار کرهاًػاٍ 28

 18 علی گْزرزی ضویوَ چٌار کرهاًػاٍ 29

 18 تتْل احوسی ضویوَ چٌار کرهاًػاٍ 30

 17 علی ًظری هطتعلی چٌار کرهاًػاٍ 31

 16 ذلیل هیری یاریجاى چٌار کرهاًػاٍ 32

 18 غالهرضا رضتوی تیاهي چٌار کرهاًػاٍ 33

 17 پرّیس رضایی گاّهرٍ چٌار کرهاًػاٍ 34

 17 غْراًگیس ًصیری هطتعلی چٌار کرهاًػاٍ 35

 19 غالهرضا رضایی گلیاًَ علی تاقر چٌار کرهاًػاٍ 36

 16 کاهراى غالهی ضرزل چٌار کرهاًػاٍ 37

 12 قرتاًعلی عسیسی چػوَ گچ چٌار کرهاًػاٍ 38

 17 هحوس کرم هحراتی غیٌَ چٌار کرهاًػاٍ 39



 16 پرّاًَ هرازی تْژاى چٌار کرهاًػاٍ 40

 17 زُرٍ ُاغوی ضرزل چٌار کرهاًػاٍ 41

 18 ًسا صفر تیگی  گلیاًَ علی تاقر چٌار کرهاًػاٍ 42

 18 فِیوَ چِر آزاز ذْتیاراى چٌار کرهاًػاٍ 43

 17 الِام پیری  چػوَ گچ چٌار کرهاًػاٍ 44

 18 علیرضا ذاًی تْ ژاًی تْژاى چٌار کرهاًػاٍ 45

 18 یًْص زل رّز کریاى چٌار کرهاًػاٍ 46

 17 عسیس رضایی پْر هریْاًی تاًگٌجاب کرهاًػاٍ 47

 19 ًگار هحوسی ضویوَ تاًگٌجاب کرهاًػاٍ 48

 0 یار هراز الواضی کاغٌثَ تاًگٌجاب کرهاًػاٍ 49

 17 فریسّى اتْشری  زًس ُر تاًگٌجاب کرهاًػاٍ 50

 19 قور ًاز آضتیي چپ هریْاًی تاًگٌجاب کرهاًػاٍ 51

 19 افطاًَ غکر تیگی کاغٌثَ تاًگٌجاب کرهاًػاٍ 52

 17 جِاًػاٍ کریوی زٍ ضفیس تاًگٌجاب کرهاًػاٍ 53

 19 الِام عثاضی زٍ ضفیس تاًگٌجاب کرهاًػاٍ 54

 19 عثسهللا رضتارٍ زٍ پِي ًْکاى کرهاًػاٍ 55

 19 افطاًَ قیطًْسی زٍ پِي  ًْکاى کرهاًػاٍ 56

 19 هرضیَ اهیری زٍ پِي ًْکاى کرهاًػاٍ 57

 19 هحوس حطیي رضایی ضویوَ ًْکاى کرهاًػاٍ 58

 19 فرّزاى کرهی ّرهٌجَ ضویوَ ًْکاى کرهاًػاٍ 59

 19 فرغتَ ریسًّسی ضویوَ ًْکاى کرهاًػاٍ 60

 18 ضٌگیي طال هْضایی ضویوَ ًْکاى کرهاًػاٍ 61

 0 هیٌْ صیفْری پایگاٍ ُْا ًیرّز ًْکاى کرهاًػاٍ 62

 19 ًجاتعلی کراًی گاکیَ ًْکاى کرهاًػاٍ 63

 19 هراز هحوسی تیجاًَ ًْکاى کرهاًػاٍ 64

 18 هِیي ذاًی ضیاٍ تیس ضفلی ًْکاى  کرهاًػاٍ 65

 19 ضلواى حسازی ضیاٍ تیس ضفلی ًْکاى  کرهاًػاٍ 66

 17 زُرا حطیٌی ضیاٍ تیس علیا ًْکاى کرهاًػاٍ 67

 19 احترام حطیٌی فرز زٍ پِي ًْکاى کرهاًػاٍ 68

 19 پاغا زژ آگَ   ًْکاى کرهاًػاٍ 69

 19 عػرت ُاغوی   ًْکاى کرهاًػاٍ 70

 19 هرین عوی گاکیَ  ًْکاى  کرهاًػاٍ  71

 13 فاًْش جاللی پْر کلَ ُْ کِریس کرهاًػاٍ 72

 15 ضیرّش رضایی کوراب کِریس کرهاًػاٍ 73

 13 غکْفَ هحوسی عوَ  کِریس کرهاًػاٍ 74

 14 عثاش طلیعی پػتَ کع کِریس کرهاًػاٍ 75

 14 تسریَ اهیریاى پػتَ کع کِریس کرهاًػاٍ 76

 جاهَ غْراى کِریس کرهاًػاٍ 77
علی حطیي جاهَ 

 14 غْراًیاى

 14 جلیل کٌجْری قْرتاغطتاى کِریس کرهاًػاٍ 78

 12 تِوي یاری ذْاٍ عوَ  کِریس کرهاًػاٍ 79

 15 پرّیي عثاضی تثار زًگیػَ کِریس کرهاًػاٍ 80



 15 غِیي آزازی جاهَ غْراى کِریس کرهاًػاٍ 81

 11 هٌصْر زًگیػَ ای زًگیػَ کِریس کرهاًػاٍ 82

 15 هرضیَ پیری زلفاى کِرار هْقْفَ کِریس کرهاًػاٍ 83

 15 فرغتَ هٌْچِر آتازی هٌْچِر آتاز کِریس کرهاًػاٍ 84

 10 جْاًػیر افتحی فر هٌْچِر آتاز کِریس کرهاًػاٍ 85

 14 افرّز غازهاى  قْرتاغطتاى کِریس کرهاًػاٍ 86

 13 فرزاًَ قرٍ تپَ ضویوَ کِریس کِریس کرهاًػاٍ 87

 13 ّالیَ هحثیاى ضویوَ کِریس کِریس کرهاًػاٍ 88

 12 حطي هحثیاى ضویوَ کِریس کِریس کرهاًػاٍ 89

 9 طال تاقری یاّری کِریس کرهاًػاٍ 90

 15 ضِیال زارع ضْرکاًی کٌجْر ضفلی کِریس کرهاًػاٍ 91

 10 اکثر غیاثی رزیي پیر کاغاى کرهاًػاٍ 92

 8 رحوتاهلل ازازی کالیاًی کالیاى پیر کاغاى کرهاًػاٍ 93

 12 فرغتَ ازازی کالیاًی کالیاى پیر کاغاى کرهاًػاٍ 94

 9 ذطرّ عسیسی تاقر اتازی ضویوَ پیر کاغاى کرهاًػاٍ 95

 10 اهرهللا ًاهی زاهلَ پیر کاغاى کرهاًػاٍ 96

 9 ضیس عیي هللا هْضْی ضریٌجگَ پیر کاغاى  کرهاًػاٍ 97

 8 ضعازت ًیک ًژاز  گٌس اتاز پیر کاغاى کرهاًػاٍ 98

 11 حرهت تِراهی کرم تطت پیر کاغاى کرهاًػاٍ 99

 11 آفرتاج هرازی ضریٌجگَ پیر کاغاى کرهاًػاٍ 100

 11 غوطی کرهی رزیي پیر کاغاى کرهاًػاٍ 101

 19 تِرّز حیسری چػوَ ضفیس  ضیس یعقْب کرهاًػاٍ 102

 18 هصطفی اضواعیلی چقاتلک غِالیی ضیس یعقْب کرهاًػاٍ 103

 19 علیرضا زرکَ ضیویٌَ علیا ضیس یعقْب کرهاًػاٍ 104

 18 علی فتاحی تٍْ لطیف ضیس یعقْب کرهاًػاٍ 105

 19 ًعوت الَ اهیسی کٌگرتاى ضفلی ضیس یعقْب کرهاًػاٍ 106

 16 احوس کرهی چػوَ ضفیس ضیس یعقْب کرهاًػاٍ 107

 18 علی چقازرزی قلعَ زاراب ذاى ضیس یعقْب کرهاًػاٍ 108

 19 فاطوَ کارگر کٌگرتاى ضفلی ضیس یعقْب کرهاًػاٍ 109

 18 هرضیَ غیرزازی جاهَ غْراى ضیس یعقْب کرهاًػاٍ 110

 19 قور تَ ًِاز چػوَ ضفیس ضیس یعقْب کرهاًػاٍ 111

 19 هعصْهَ هطاعی قلعَ زاراب ذاى ضیس یعقْب کرهاًػاٍ 112

 19 غالهرضا ًْرترع جاهَ غْراى ضیس یعقْب کرهاًػاٍ 113

 18 غٌِاز هحوس زازٍ چقاتلک غِالیی ضیس یعقْب کرهاًػاٍ 114

 19 علی اکثر زّلتی ضویوَ ضیس یعقْب کرهاًػاٍ 115

 19 هرین رحیوی ضویوَ ضیس یعقْب کرهاًػاٍ 116

 18 هرین چػوَ قوػَ تپَ ضیس یعقْب کرهاًػاٍ 117

 16 عثاش ضِراتی یار  قوػَ تپَ ضیس یعقْب کرهاًػاٍ 118

 کرهاًػاٍ 119
ضراب 

 16 اضس عرفاًی هجس ضویوَ ًیلْفر

 کرهاًػاٍ 120
ضراب 

 15 لیال پرّرپْر ضویوَ ًیلْفر



 کرهاًػاٍ 121
ضراب 

 12 هِْظ لرضتاًی قسقثری ًیلْفر

 کرهاًػاٍ 122
ضراب 

 15 هطعْز زائی چی زائی چی ًیلْفر

 کرهاًػاٍ 123
ضراب 

 14 فرغتَ تاتا جاًی غاُیٌی ًیلْفر

 کرهاًػاٍ 124
ضراب 

 14 علی احوس هحوسی زارزرّظ ًیلْفر

 کرهاًػاٍ 125
ضراب 

 16 غکْفَ زائی چی زائی چی ًیلْفر

 کرهاًػاٍ 126
ضراب 

 14 فرحٌاز پرّیي تازٍ اتاز هْرچی ًیلْفر

 کرهاًػاٍ 127
ضراب 

 14 ذطرّ زارع  تازٍ اتاز هْرچی ًیلْفر

 کرهاًػاٍ 128
ضراب 

 16 ضیرّش تاًّس پْر گاللی ًیلْفر

 کرهاًػاٍ 129
ضراب 

 قس قثری  ًیلْفر
ارزغیر یاری زاراب 

 14 ذاًی 

 کرهاًػاٍ 130
ضراب 

 16 گل اًسام تِراهی ضویوَ ًیلْفر

 کرهاًػاٍ 131
ضراب 

 16 هحوس رضا ترتیاری هجس غاُیٌی ًیلْفر

 17 الِام رضایی چٌاری ضلیواًیَ رحین آتاز کرهاًػاٍ 132

 16 فرُاز کراًی کراًی ضفلی رحین آتاز کرهاًػاٍ 133

 17 ضیرّش غالهی  ضویوَ رحین آتاز کرهاًػاٍ 134

 17 افطاًَ کراًیاى کراًی ضفلی رحین آتاز کرهاًػاٍ 135

 17 پرضتْ تگی پْر کاّرٍ لْاى رحین آتاز کرهاًػاٍ 136

 17 ًظر علی زّضتی گاّ پٌام رحین آتاز کرهاًػاٍ 137

 15 علی ًقی قرتاًی قوػَ تپَ رحین آتاز کرهاًػاٍ 138

 16 پرّاًَ قاضوی ضَ چک رحین آتاز کرهاًػاٍ 139

 17 الَِ حیسری غاُولکی غاُولکی رحین آتاز کرهاًػاٍ 140

 15 غاز الَ افضلی کاکاًّسی غاُولکی رحین آتاز کرهاًػاٍ 141

 0 پریطا اضسی  گاّ پٌام رحین آتاز کرهاًػاٍ 142

 17 فراًک رغتَ هحوسی  ضویوَ رحین آتاز کرهاًػاٍ 143

 18 فرغتَ حطٌی فراهاى رحین آتاز کرهاًػاٍ 144

 18 علی حیسر ًْری فرهاى رحین آتاز کرهاًػاٍ 145

 13 ًرگص پرّیسی هِسیَ هِسیَ کرهاًػاٍ 146

 13 هیٌا غالهی هِسیَ هِسیَ کرهاًػاٍ 147

 13 ًصرت حیراًی عور هل هِسیَ کرهاًػاٍ 148

 0 علی اغرف ًجفی هِسیَ هِسیَ کرهاًػاٍ 149

 10 هِْظ تاتا جاًی ضیاٍ کور هِسیَ کرهاًػاٍ 150

 15 علی اکثر احوسی ضواق هرزتاًی کرهاًػاٍ 151

 10 فاطوَ کرهی هیاًرّز هرزتاًی کرهاًػاٍ 152

 10 افطاًَ کرهی  ضویوَ هرزتاًی کرهاًػاٍ 153

 13 اضحاق آریي پْر ضویوَ هرزتاًی کرهاًػاٍ 154



 12 پرّیي احوسی ضواق هرزتاًی کرهاًػاٍ 155

 13 علیرضا کرهی هیاًرّز هرزتاًی کرهاًػاٍ 156

 12 حاهس حطیٌی  کوػْر هرزتاًی کرهاًػاٍ 157

 11 طیثَ هحوسی  کوػْر هرزتاًی کرهاًػاٍ 158

 17 ُاجر هحوسی لعل آتاز هاُیسغت کرهاًػاٍ 159

 17 عیطی اضسی لعل آتاز هاُیسغت کرهاًػاٍ 160

 17 هرین ضلیوی چاالتَ  هاُیسغت کرهاًػاٍ 161

 20 ضعسالَ قرتاًی چاالتَ  هاُیسغت کرهاًػاٍ 162

 14 ایرج رحیوی چقا کلثعلی هاُیسغت کرهاًػاٍ 163

 14 هلک چراغی پتی آتاز  هاُیسغت کرهاًػاٍ 164

 16 رحواى فتاحی پیر حیاتی هاُیسغت کرهاًػاٍ 165

 18 لیال کاا ظوی چاالتَ ضاهرٍ هاُیسغت کرهاًػاٍ 166

 18 ًعوت تاتایی قلعَ ًجفعلی ذاى هاُیسغت کرهاًػاٍ 167

 18 ضیس حجت الَ ًاهساری ریسٍ ًّس هاُیسغت کرهاًػاٍ 168

 17 الَ زاز کریوی پتی آتاز  هاُیسغت کرهاًػاٍ 169

 18 فْزیَ هرازی پایگاٍ هاُیسغت کرهاًػاٍ 170

 16 هجیس جوػیسی قیواش هاُیسغت کرهاًػاٍ 171

 18 فیرّزٍ فسایی پْر چقا کلثعلی هاُیسغت کرهاًػاٍ 172

 18 ًازعلی جاللی پایگاٍ هاُیسغت کرهاًػاٍ 173

 18 لیال هرازی کلیایی هاُیسغت کرهاًػاٍ 174

 0 ًقرٍ حیسری چقا ًرگص هاُیسغت کسهاًػاٍ 175

 18 افػار عثاضی  چقا ًرگص هاُیسغت کسهاًػاٍ 176

 18 رضا رضتوی کلیایی هاُیسغت کسهاًػاٍ 177

 17 لیالفتحی ضراتلَ قساًچی کرهاًػاٍ 178

 13 ترزّ تْحیسی پْر احوس ًّس قساًچی کرهاًػاٍ 179

 16 کوال السیي فرُازی ًظام آتاز قساًچی کرهاًػاٍ 180

 15 تیژى تِوٌی  تاضْرٍ جاى قساًچی کرهاًػاٍ 181

 16 غضٌفر حیسری تپَ افػار قساًچی کرهاًػاٍ 182

 17 تِویٌَ اکثری ضویوَ قساًچی کرهاًػاٍ 183

 16 فریسّى گرغاضثی ذْغیٌاى  قساًچی کرهاًػاٍ 184

 17 حطیي غالهی ًْرّز آتاز قساًچی کرهاًػاٍ 185

 17 یاّر تاتایی زّچقا قساًچی کرهاًػاٍ 186

 16 فریسّى قیطًْسی تریوًْس قساًچی کرهاًػاٍ 187

 15 حطیي رضا رضتوی یاّری قساًچی کرهاًػاٍ 188

 قساًچی کرهاًػاٍ 189
چقا هاراى ذضر 

 17 هرتضی اضفٌسیاری زًسٍ

 17 تاجٌوا چِار آییي زّچقا  قساًچی کرهاًػاٍ 190

 16 آرزّ هحوسی ذْغیٌاى  قساًچی کرهاًػاٍ 191

 17 زّلت غِثازی ضویوَ قساًچی کرهاًػاٍ 192

 17 تسری حوسٍ هٌع عولَ علیا قساًچی کرهاًػاٍ 193

 14 عطریَ هرازی ز احوس ًّس قساًچی کرهاًػاٍ 194
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