
 

  

 یبولق تیالو شهرستان بهداشت خانه پدر نام یخانوادگ نام و نام فیرد

 اصلی خدابنده آغوزلو محمد ابراهیم زهرا نجفی 1

 ذخیره خدابنده آغوزلو اسالم معصومه بیگلو 2

 اصلی خدابنده بیجقین سیف الدین سید جالل حسینی 3

 ذخیره خدابنده بیجقین صدرالدین سید حسین حسینی 4

 اصلی خدابنده پیرمرزبان شیرویه ا سعیدیزهر 5

 ذخیره خدابنده پیرمرزبان نادر سحر بیگدلو  6

 اصلی خدابنده حی یوسفعلی وحید محمدی 7

 ذخیره خدابنده حی محرم سعید رضایی 8

 اصلی خدابنده دالیرسفلی شاپور مریم خوئینی 9

 ذخیره خدابنده دالیرسفلی اله وردی مریم محمدلو  10

 اصلی خدابنده دوتپه سفلی حسینعلی ین اکبریام 11

 ذخیره خدابنده دوتپه سفلی قربان حسین محمدی 12

 اصلی خدابنده صالح آباد ابوالفضل مریم کردی 13

 اصلی خدابنده کشک آباد علی فاطمه مرادی 14

 ذخیره خدابنده کشک آباد علی اصغر فاطمه مرادی 15

 اصلی خدابنده یاراحمدلو رمضانعلی پریسا نوری 16

 اصلی  ابهر  مرشون  بابا معصومه محمودی 17

 ذخیره ابهر مرشون محمد مهناز محمودی 18

 اصلی ابهر قارلوق جالل محمد کرمی 19

 ذخیره ابهر قارلوق معرفت اله محمد شاهسون 20

 اصلی ابهر الگزیر میرزاعلی آرمین شیروانی 21

 ذخیره ابهر الگزیر ترابعلی محمد شیروانی 22

 اصلی  ابهر نورین محمد حسن  محسن دودانگه 23

 ذخیره ابهر نورین حسن مجتبی حاتمی 24

 اصلی سلطانیه سبزدرق نصرت اله پروانه کاظمی 25

 ذخیره سلطانیه سبزدرق عزت اله عاطفه خوئینی 26

 اصلی سلطانیه گوزلدره علیرضا وحید بابالی 27

 ذخیره سلطانیه گوزلدره عباس بهزاد قربانی 28

 اصلی سلطانیه ونونان حیدر علی بتول قیدرلی 29

 اصلی سلطانیه یوسف اباد قلعلی مریم نصیری 30

 ذخیره سلطانیه یوسف اباد یوسف خدیجه نصیری 31

 اصلی ماهنشان علم کندی حسن  مریم مرادی 32

 اصلی ماهنشان تات قشالق قربانعلی مریم مرادی 33



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یبولق تیالو شهرستان بهداشت خانه پدر نام یخانوادگ نام و نام فیرد

 ذخیره ماهنشان تات قشالق یاور رقیه حسنخانی 34

 اصلی ماهنشان تخته یورد فیروز آرزو محمدی 35

 اصلی ماهنشان میانج حیدر علی علی طیبی 36

 اصلی ایجرود شیوه حسین  حمیرا اسکندری 37

 ذخیره یجرودا شیوه نبی اله رقیه محمودی 38

 اصلی ایجرود مالپیری خیراله صفوره موسی لو 39

 ذخیره ایجرود مالپیری علی مونا نظری 40

 اصلی ایجرود ینگی کند جامع السراء رضا سمیرا شعبانی 41

 اصلی طارم کلوچ طهما سب زهرا شاه کرمی 41

 ذخیره طارم کلوچ سعید معصومه عباسی گوهر 42

 اصلی طارم یلوانگ داود سمانه افراه 43

 ذخیره طارم گیلوان جواد زینب امیرخانی 44

 اصلی  طارم ولیدر سیروس سکینه حاجیلو 45

 ذخیره طارم ولیدر منصور لیال حاجیلو  46

 اصلی زنجان سارمساقلو  محسن فاطمه صادقی 47

 ذخیره زنجان سارمساقلو  عباس زهرا رمضانلو 48

 اصلی زنجان لو سارمساق صفرعلی محمد رمضانلو 49

 ذخیره زنجان سارمساقلو  مرتضی علیرضا صادقی 50

 اصلی زنجان نیماور علی فاطمه قربانی 51

 ذخیره زنجان نیماور اکبر زینب حاتمی 52

 اصلی زنجان سرچم قهرمان لیال محرمی 53

 ذخیره زنجان سرچم روح اله رویا یوسفی آقکند 54


