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 نام  ونام خانوادگی ردیف
نام خانه 

 بهداشت
 زمان حضور جهت مصاحبه

                                         صبح                                                                                              7ساعت  79/7/11روزچهارشنبه مورخه  ابرغان سیده لیال عالی ابرغانی  1

            صبح                                                                                                                           7ساعت  79/7/11روزچهارشنبه مورخه  ابرغان سعیده معصومی  2

            صبح                                                                                                                           7ساعت  79/7/11روزچهارشنبه مورخه  ابرغان رویا رضائی ابری  3

            صبح                                                                                                                           7ساعت  79/7/11روزچهارشنبه مورخه  اردالن خدیجه صبوری اردالنی  4

                                                                                                            صبح                           7ساعت  79/7/11روزچهارشنبه مورخه  اردالن سمیراجالل زاده بهرمانی  5

                                                             صبح                                                                          7ساعت  79/7/11روزچهارشنبه مورخه  اردها رقیه جلیلیان اردهایی  6

            صبح                                                                                                                           7ساعت  79/7/11روزچهارشنبه مورخه  اردها آرزوقربانی اردهائی  7

            صبح                                                                                                                           7ساعت  79/7/11روزچهارشنبه مورخه  اردها فاطمه دانا  8

            صبح                                                                                                                           7ساعت  79/7/11روزچهارشنبه مورخه  اسبقران نرگس سالمی  9

                                                                                                                         صبح              7ساعت  79/7/11روزچهارشنبه مورخه  اسبقران زهرا ابراهیمیان  10

                                                                               صبح                                                        7ساعت  79/7/11روزچهارشنبه مورخه  اسفستان زهراعباس زاده اسفستانی  11

                                 صبح                                                                                                      7ساعت  79/7/11روزچهارشنبه مورخه  اسفستان آیالرطاهری اسفستان  12

13 
سیده فاطمه موسوی  

 اسفستانی
            صبح                                                                                                                           7ساعت  79/7/11روزچهارشنبه مورخه  اسفستان

            صبح                                                                                                                           7ساعت  79/7/11روزچهارشنبه مورخه  اندراب حکیمه عظیم زاده  14

            صبح                                                                                                                           7ساعت  79/7/11روزچهارشنبه مورخه  اندراب فاطمه غفاری  15

                                                                                                        صبح                               7ساعت  79/7/11روزچهارشنبه مورخه  اندراب رحیمه حبی اندرابی  16

                                                       صبح                                                                                7ساعت  79/7/11روزچهارشنبه مورخه  اوغان فرحناز ادیب اوغان  17

            صبح                                                                                                                           7ساعت  79/7/11روزچهارشنبه مورخه  اوغان فاطمه قهرمانی اوغانی  18

            صبح                                                                                                                           7ساعت  79/7/11روزچهارشنبه مورخه  اوغان فرناز ارباب اوغانی  19

            صبح                                                                                                                           7ساعت  79/7/11روزچهارشنبه مورخه  آغمیون مریم کباری  20

                                                                                                                    صبح                   7ساعت  79/7/11روزچهارشنبه مورخه  آغمیون زهرا بابایی  21

                                                            صبح                                                                           7ساعت  79/7/11روزچهارشنبه مورخه  آغمیون زهرا فرجی  22

            صبح                                                                                                                           7ساعت  79/7/11روزچهارشنبه مورخه  آالن پروانه ابوالقاسمی  23

            صبح                                                                                                                           7ساعت  79/7/11روزچهارشنبه مورخه  آالن فاطمه کامیاب  24

            صبح                                                                                                                           7ساعت  79/7/11روزچهارشنبه مورخه  آالن فرزانه نوری  25

                                                                                                                     صبح                  7ساعت  79/7/11روزچهارشنبه مورخه  بیجند رقیه اصغرنژاد  26

                                                                صبح                                                                       7ساعت  79/7/11روزچهارشنبه مورخه  بیجند رقیه هادی نیا  27

               صبح                                                                                                                        7ساعت  79/7/11روزچهارشنبه مورخه  بیجند مهدیه ذکائی بجندی  28

            صبح                                                                                                                           7ساعت  79/7/11روزچهارشنبه مورخه  جهیزدان فاطمه وجدانی براز  29

            صبح                                                                                                                           7ساعت  79/7/11روزچهارشنبه مورخه  جهیزدان زهرا ندائی  30

                                                                                                                     صبح                  7ساعت  79/7/11روزچهارشنبه مورخه  جهیزدان فریبا ندائی  31
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                                                                                                                           صبح                                                                       8ساعت 79/7/17روزپنجشنبه مورخه  چقوش سیده نرگس  حسینی  32

                                                                                                                            صبح                                                                      8ساعت 79/7/17روزپنجشنبه مورخه  چقوش زهرا احمدیان 33

34 
سیده خدیجه حسینی  

 چقوش
 چقوش

                                                                                                                                       صبح                                                           8ساعت 79/7/17روزپنجشنبه مورخه 

                                                                                                                                             صبح                                                     8ساعت 79/7/17روزپنجشنبه مورخه  داراب مریم  احمدی اصل  35

                                                                                                                                                   صبح                                               8ساعت 79/7/17روزپنجشنبه مورخه  داراب زهرا مرتضی نژاد  36

                                                                                                                                                                   صبح                               8ساعت 79/7/17روزپنجشنبه مورخه  داراب پریسا   یگانه زیرک دارابی  37

                                                                                                                                                                       صبح                           8ساعت 79/7/17روزپنجشنبه مورخه  دامنجان کبری قربانی  38

                                                                                                                                                                                     صبح             8ساعت 79/7/17روزپنجشنبه مورخه  دامنجان خدیجه جوانی دامن جانی  39

                                                                                                                                                                                               صبح   8ساعت 79/7/17روزپنجشنبه مورخه  دامنجان عاطفه ابنعلی زاده  40

                                                                       صبح                                                                                                                           8ساعت 79/7/17روزپنجشنبه مورخه  دانباران سولمازپروائی  41

                                                                       صبح                                                                                                                           8ساعت 79/7/17روزپنجشنبه مورخه  دانباران حبیبه ناصری دانبرانی  42

                                                                       صبح                                                                                                                           8ساعت 79/7/17روزپنجشنبه مورخه  انباراند مریم حقیقی پوری  43

                                                                       صبح                                                                                                                           8ساعت 79/7/17روزپنجشنبه مورخه  دمیرچی رقیه اسماعیل زاده  44

                                                                       صبح                                                                                                                           8ساعت 79/7/17روزپنجشنبه مورخه  دمیرچی معصومه اسماعیلزاده  45

                                                                       صبح                                                                                                                           8ساعت 79/7/17روزپنجشنبه مورخه  دمیرچی مریم اسماعیل زاده  46

                                                                       صبح                                                                                                                           8ساعت 79/7/17روزپنجشنبه مورخه  رازلیق فریبا نوعی رازلیقی  47

                                                                       صبح                                                                                                                           8ساعت 79/7/17روزپنجشنبه مورخه  رازلیق نفیسه شجاعی  48

                                                                       صبح                                                                                                                           8ساعت 79/7/17روزپنجشنبه مورخه  رازلیق سمیه نورخواست  49

                                                                       صبح                                                                                                                           8ساعت 79/7/17روزپنجشنبه مورخه  سردها فاطمه   نادرزاده  50

                                                                       صبح                                                                                                                           8ساعت 79/7/17روزپنجشنبه مورخه  سردها فاطمه مطلب نژادسردهایی  51

                                                                       صبح                                                                                                                           8ساعت 79/7/17روزپنجشنبه مورخه  سردها سمیرا   عالی شیره جین  52

                                                                          صبح                                                                                                                        8ساعت 79/7/17روزپنجشنبه مورخه  سنزیق مریم گل محمد پور  53

                                                                                  صبح                                                                                                                8ساعت 79/7/17روزپنجشنبه مورخه  سنزیق فاطمه فدای طارانی  54

                                                                                  صبح                                                                                                                8ساعت 79/7/17روزپنجشنبه مورخه  سنزیق ندا عالئی  55

                                                                                          صبح                                                                                                        8ساعت 79/7/17روزپنجشنبه مورخه  شیره جین سمیه باقر نژاد  56

                                                                                              صبح                                                                                                    8ساعت 79/7/17روزپنجشنبه مورخه  شیره جین آیدا نصیری  57

                                                                                                   صبح                                                                                               8ساعت 79/7/17روزپنجشنبه مورخه  شیره جین گلناز رزاقی  58

                                                                                                       صبح                                                                                           8ساعت 79/7/17روزپنجشنبه مورخه  شیره جین زهرا اصغری  59

                                                                                                              صبح                                                                                    8ساعت 79/7/17روزپنجشنبه مورخه  شیره جین مهری علیا طلب  60

                                                                                                                     صبح                                                                             8ساعت 79/7/17روزپنجشنبه مورخه  شیره جین مریم مختاریان  61

                                                                                                                      صبح                                                                            8ساعت 79/7/17روزپنجشنبه مورخه  فرکوش زهرا شهابی  62

                                                                                                                      صبح                                                                            8ساعت 79/7/17روزپنجشنبه مورخه  فرکوش زهرا هادی  63

                                                                                                                              صبح                                                                    8ساعت 79/7/17روزپنجشنبه مورخه  فرکوش رقیه طالبی فرکوشی  64
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                                                                                                                                                  صبح                                                8ساعت 79/7/17روزپنجشنبه مورخه  قلعه جوق دنیا علیقلی زاده قلعه جوقی  65

                                                                                                                                                            صبح                                      8ساعت 79/7/17روزپنجشنبه مورخه  قلعه جوق مینا صادقپورآزاد  66

                                                                                                                                                                            صبح                      8ساعت 79/7/17روزپنجشنبه مورخه  قلعه جوق حانیه الهوتی قلعه جوقی  67

                                                                                                                                                                                صبح                  8ساعت 79/7/17روزپنجشنبه مورخه  قلعه جوق شیوا ذبیحی  68

                                                                                                                                                                                               صبح   8ساعت 79/7/17روزپنجشنبه مورخه  قلعه جوق فاطمه عظیمی قلعه جوقی  69

                                                                       صبح                                                                                                                           8ساعت 79/7/17روزپنجشنبه مورخه  قلعه جوق مهسا دژمی قلعه جوقی  70

                                                                       صبح                                                                                                                           8ساعت 79/7/17روزپنجشنبه مورخه  هریس سمیه جوانی  71

                                                                       صبح                                                                                                                           8ساعت 79/7/17ه مورخه روزپنجشنب هریس مهدیه علیجانی هریس  72

                                                                       صبح                                                                                                                           8ساعت 79/7/17روزپنجشنبه مورخه  هریس هانیه ابراهیم یار  73

                                                                       صبح                                                                                                                           8ساعت 79/7/17روزپنجشنبه مورخه  هریس زینب بشیری  74

 ظهر 11ساعت  79/7/11روزچهارشنبه مورخه  راناسبق قادر امانیان  75

 ظهر 11ساعت  79/7/11روزچهارشنبه مورخه  اسبقران پیمان نوریان قره قیه  76

 ظهر 11ساعت  79/7/11روزچهارشنبه مورخه  اسبقران علی زینی اسبقرانی  77

 ظهر 11ساعت  79/7/11روزچهارشنبه مورخه  اوغان چنگیز اعظمی اوغانی  78

 ظهر 11ساعت  79/7/11روزچهارشنبه مورخه  اوغان حسن شادمانی سیه دوالن  79

 ظهر 11ساعت  79/7/11روزچهارشنبه مورخه  اوغان فرهاد اقبالی اوغانی  80

 ظهر 11ساعت  79/7/11روزچهارشنبه مورخه  آناقیز ایرج فردی اناقیزی  81

 ظهر 11ساعت  79/7/11روزچهارشنبه مورخه  آناقیز محسن فرجی  82

 ظهر 11ساعت  79/7/11روزچهارشنبه مورخه  آناقیز علیرضا    محمودپور  83

 ظهر 11ساعت  79/7/11روزچهارشنبه مورخه  چقوش علی رضا   کریمان  84

 ظهر 11ساعت  79/7/11روزچهارشنبه مورخه  چقوش سیروس ملک نسب چقوشی  85

 ظهر 11ساعت  79/7/11روزچهارشنبه مورخه  چقوش شهاب نمازی چقوش  86

 ظهر 11ساعت  79/7/11روزچهارشنبه مورخه  رازلیق علی کاوه ثانی رازلیقی  87

 ظهر 11ساعت  79/7/11روزچهارشنبه مورخه  رازلیق امیر ملکیار رازلیقی  88

 ظهر 11ساعت  79/7/11روزچهارشنبه مورخه  رازلیق میالد نظری رازلیقی  89

 ظهر 11ساعت  79/7/11روزچهارشنبه مورخه  وانق سفلی علی فهیمی وانقی  90

 ظهر 11ساعت  79/7/11روزچهارشنبه مورخه  وانق سفلی محمد سلیمانی  91

 ظهر 11ساعت  79/7/11روزچهارشنبه مورخه  وانق سفلی رضا صالحی وانقی  92

 ظهر 11ساعت  79/7/11روزچهارشنبه مورخه  هریس بابک علیزادگان هریس  93

 ظهر 11ساعت  79/7/11روزچهارشنبه مورخه  هریس مهدی عقبی هریس  94

 


