
 رادیولوژی پریو بیماری  ها کودکان نام خانوادگی نام

 11اردیبهشت ساعت11 11اردیبهشت ساعت 4 11اردیبهشت ساعت 11   ابراهیمی زاده فغفوری یاسمین

       11:21اردیبهشت ساعت1 ابوالفتحی  ستاره 

         ادیب قدس غزاله

 11اردیبهشت ساعت11 11اردیبهشت ساعت 4 11اردیبهشت ساعت 11 غیبت غیر موجه اران پیمان

         استخر داريوش

 11اردیبهشت ساعت11     غیبت غیر موجه اسدی مریم 

   11اردیبهشت ساعت 4 11اردیبهشت ساعت 11   اسدی راد سینا

         اسدی رومنی شیما

         اسدی قالهری  شاهین

     11اردیبهشت ساعت 11   اقاکثیری  مجید 

 11اردیبهشت ساعت11 11اردیبهشت ساعت 4 11اردیبهشت ساعت 11   اقدسی دارا

 11اردیبهشت ساعت11 11اردیبهشت ساعت 4 11اردیبهشت ساعت 11   اکبری مارال

 11اردیبهشت ساعت11 11اردیبهشت ساعت 4   11:21اردیبهشت ساعت1 ال محمد سید امین

         الیاسی محمد

 11اردیبهشت ساعت11 11اردیبهشت ساعت 4 11اردیبهشت ساعت 11   الیاسی میالد

         امامى مصطفى

 11اردیبهشت ساعت11 11اردیبهشت ساعت 4 11اردیبهشت ساعت 11 11:21اردیبهشت ساعت1 امامي باريجوق مهرداد

       11:21اردیبهشت ساعت1 اميدى بهرام امين

         اميني شاهين

 11اردیبهشت ساعت11 11اردیبهشت ساعت 4 11اردیبهشت ساعت 11 11:21اردیبهشت ساعت1 انصاری زهرا

     11اردیبهشت ساعت 11 11:21اردیبهشت ساعت1 ايزدپناهيان الهام

 11اردیبهشت ساعت11 11اردیبهشت ساعت 4 11اردیبهشت ساعت 11 غیبت غیر موجه آجورلو امیر حسین

     11ساعت اردیبهشت 11   آقایان مقدم مهدی

 11اردیبهشت ساعت11 11اردیبهشت ساعت 4 11اردیبهشت ساعت 11 غیبت غیر موجه آهنچیان فاطمه

 11اردیبهشت ساعت11 11اردیبهشت ساعت 4 11اردیبهشت ساعت 11 غیبت غیر موجه بازرگانی  حامد 

     11اردیبهشت ساعت 11   بختیاری حسین

       غیبت غیر موجه بختیاری لیال

 11اردیبهشت ساعت11 11اردیبهشت ساعت 4 11اردیبهشت ساعت 11 11:21اردیبهشت ساعت1 بدری یعقوب

       11:21اردیبهشت ساعت1 بهاری علی

     11اردیبهشت ساعت 11 غیبت غیر موجه بهرامیه یاسمن

     11اردیبهشت ساعت 11 11:21اردیبهشت ساعت1 بیابانی قلیچی بابک

 11اردیبهشت ساعت11 11اردیبهشت ساعت 1 11اردیبهشت ساعت 11   بیاتی مژگان

 11اردیبهشت ساعت11 11اردیبهشت ساعت 4 11اردیبهشت ساعت 11 11:21اردیبهشت ساعت1 پتفت ليال

         پوالدی باغبادرانی احمد 

   11اردیبهشت ساعت 4 11اردیبهشت ساعت 11 11:21اردیبهشت ساعت1 پیوسته مهرگان

 11اردیبهشت ساعت 11     11:21اردیبهشت ساعت14 تات علیرضا

         تات حسین

     11اردیبهشت ساعت 11   تازیک محمدرضا 

سید 
 11اردیبهشت ساعت11   11اردیبهشت ساعت 11   ترابی امیرعلی

 11اردیبهشت ساعت11 11اردیبهشت ساعت 4 11اردیبهشت ساعت 11   جاهدی سجاد

 11اردیبهشت ساعت14 11اردیبهشت ساعت 4 11اردیبهشت ساعت 11 11:21اردیبهشت ساعت11 جاودانه امين

         جبارزاده رفیع امیررضا

 11اردیبهشت ساعت 11       جباري سحر

 11اردیبهشت ساعت14 11اردیبهشت ساعت 4 11اردیبهشت ساعت 11   جراحي ميثم



   11ساعت  اردیبهشت4 11اردیبهشت ساعت 11   جهانديده سنا

         جهانیان مینا

         چهارباغی سیچانی علیرضا

   11اردیبهشت ساعت 4 11اردیبهشت ساعت 11 11:21اردیبهشت ساعت14 حاجی زاده فاریا

         حجازی امیرحسین

 11اردیبهشت ساعت14 11اردیبهشت ساعت 4 11اردیبهشت ساعت 11   حسینی  سیدعلی

   11اردیبهشت ساعت 4 11اردیبهشت ساعت 11   حلوایی محمد 

 11اردیبهشت ساعت14 11اردیبهشت ساعت 4 11اردیبهشت ساعت 11 11:21اردیبهشت ساعت11 حيدري پور كيانوش

         خلیلی امیر حسین

   11اردیبهشت ساعت 4 11اردیبهشت ساعت 11   خمسه سهيال

       11:21اردیبهشت ساعت14 خوانساري نژاد نيلوفر

   11اردیبهشت ساعت 4 11اردیبهشت ساعت 11   داداللهی کیومرث

         دادمهر مجيد 

 11اردیبهشت ساعت14 11اردیبهشت ساعت 4 11اردیبهشت ساعت 11 11:21خرداد ساعت11 دادیان ساالر

   11اردیبهشت ساعت 4 11اردیبهشت ساعت 11 11:21اردیبهشت ساعت14 درست امید

         دريكوندى اذين

 11اردیبهشت ساعت1   11اردیبهشت ساعت 11   دستیار فرید

     11اردیبهشت ساعت 11   دشتستانی الوار امید

         دهقانی سهند

       11:21اردیبهشت ساعت14 ذبیحی سلطانی محمود رضا

       غیبت غیر موجه راد پژمان

 11اردیبهشت ساعت1 11اردیبهشت ساعت 1 11اردیبهشت ساعت 11 11:21اردیبهشت ساعت11 رحیم زاده براغوش محمد 

 11اردیبهشت ساعت1 11اردیبهشت ساعت 1 11اردیبهشت ساعت 11   رشيدي رضا

 11اردیبهشت ساعت1 11اردیبهشت ساعت 1 11اردیبهشت ساعت 11 11:21اردیبهشت ساعت11 رضائی شیرازی ارمیا

   11اردیبهشت ساعت 1 11اردیبهشت ساعت 11   رضائی کوجانی علی

         رضوى پيمان

     11اردیبهشت ساعت 11 11:21خرداد ساعت11 رومی سعید

       غیبت غیر موجه ریاحی شمیم

     11اردیبهشت ساعت 11   زارعان دولت آبادي سهيال

       11:21اردیبهشت ساعت14 زاستگو محمد رضا

     11اردیبهشت ساعت 11 غیبت غیر موجه زلکی زاده محمود 

         زمانى فر ساناز

 11اردیبهشت ساعت1       زند حسین

         سديفى سحر

         سلحشور امیر

   11اردیبهشت ساعت 1 11اردیبهشت ساعت 11 غیبت غیر موجه سلطانی سپیده

       11:21اردیبهشت ساعت14 شاگردی اغمیونی پیمان

 11اردیبهشت ساعت2 11اردیبهشت ساعت 1 11اردیبهشت ساعت 11 11:21خرداد ساعت11 شبانپور زينب

 11اردیبهشت ساعت2   11اردیبهشت ساعت 11 11:21اردیبهشت ساعت14 شجاعى سروش

       11:21خرداد ساعت11 شریف دشتی پیوند

         شریف زاده اکباتانی هدیه

 11اردیبهشت ساعت2 11اردیبهشت ساعت 1 11اردیبهشت ساعت 11   شعبانی المیرا

         شكراللهي يانچشمه شهال

 11اردیبهشت ساعت2 11اردیبهشت ساعت 1 11اردیبهشت ساعت 11 11:21خرداد ساعت11 شهرامیان زهرا

 11اردیبهشت ساعت2 11اردیبهشت ساعت 1 11اردیبهشت ساعت 11 غیبت غیر موجه شهیدی ساناز

       11:21اردیبهشت ساعت11 شهیدی  بهزاد 



 11اردیبهشت ساعت2 11اردیبهشت ساعت 1 11اردیبهشت ساعت 11   شوقی جواد

         صالحى زهرا

     11اردیبهشت ساعت 11 11:21خرداد ساعت11 صالحی امین

     11اردیبهشت ساعت 11   صالحی فهیمه

 11اردیبهشت ساعت9 11اردیبهشت ساعت 1 11اردیبهشت ساعت 4 غیبت غیر موجه صالحی سپیده

       11:21خرداد ساعت11 صحاف  نفيسه

 11اردیبهشت ساعت9 11اردیبهشت ساعت 1 11اردیبهشت ساعت 4   صدقی اصفهانی نگین

سحر 
 11اردیبهشت ساعت9   11اردیبهشت ساعت 4   صفوي سهي سادات

   11اردیبهشت ساعت 1 11اردیبهشت ساعت 4 11:21اردیبهشت ساعت14 صنمى راد زهرا

     11اردیبهشت ساعت 4   طالبی سیدحمید

     11اردیبهشت ساعت 4 11:21خردادساعت11 طاهرخانی الهام

         طاهرلو شیال

 11اردیبهشت ساعت11 11اردیبهشت ساعت 1 11اردیبهشت ساعت 4 11:21خرداد ساعت11 طباطبايى حكيم زهرا سادات

 11اردیبهشت ساعت11 11اردیبهشت ساعت 1 11اردیبهشت ساعت 4 11:21خرداد ساعت11 طباطبایی سید رسول

 11اردیبهشت ساعت11   11اردیبهشت ساعت 4 غیبت غیر موجه طبیب زاده زهره

         عباسی وحید

   11اردیبهشت ساعت 1 11اردیبهشت ساعت 4   عبدالهي نامانلو رضا

   11اردیبهشت ساعت 1     عزیزی امیرحسین

     11اردیبهشت ساعت 4 11:21اردیبهشت ساعت14 عطايي پور ارشام

       11:21خرداد ساعت11 عالقبند فرخنده

       11:21اردیبهشت ساعت11 علمداری  مسعود 

سحر 
       غیبت غیر موجه علوی فرد السادات

     11اردیبهشت ساعت 4   غفارزاده خوئی غفار

سيد 
         يزديغفوري  مصطفى 

   11اردیبهشت ساعت 1 11اردیبهشت ساعت 4 غیبت غیر موجه غالمي علي 

 11اردیبهشت ساعت11 11اردیبهشت ساعت 1 11اردیبهشت ساعت 4 غیبت غیر موجه فرجي اميرحسين 

     11اردیبهشت ساعت 4 11:21خرداد ساعت11 فرخ زاده  فرید

     11اردیبهشت ساعت 4   فرشادفر ملیکا

         فرشی وحید

 11اردیبهشت ساعت11 11اردیبهشت ساعت 1 11اردیبهشت ساعت 4 11:21خرداد ساعت11 فرقان پریسا

 11اردیبهشت ساعت11 11اردیبهشت ساعت 1 11اردیبهشت ساعت 4   فروتن لهام ا

 11اردیبهشت ساعت 4 11:21خرداد ساعت11 فروزان الهام
اردیبهشت ساعت 11
 11ساعتاردیبهشت 14 11

       11:21خرداد ساعت11 فقيه مجتبي

       11:21اردیبهشت ساعت11 فقيه شجاعي فاطمه

       غیبت غیر موجه فالحى عليرضا

         فيلي عليرضا

 11اردیبهشت ساعت 4 غیبت غیر موجه قاسمبان امیری هادی
اردیبهشت ساعت 11
11   

         قاسمی گلناز

 11اردیبهشت ساعت 4 11:21خرداد ساعت11 قانع راد نیکتا
اردیبهشت ساعت 11
 11اردیبهشت ساعت 1 11

       غیبت غیر موجه قبادی کتایون

     قربانخان پریسا
اردیبهشت ساعت 11
11   



 11اردیبهشت ساعت 4 11:21خرداد ساعت11 قشقايي سعدي سحر 
اردیبهشت ساعت 11
11   

 11اردیبهشت ساعت 4   قندی فاطمه
اردیبهشت ساعت 11
 11اردیبهشت ساعت 1 11

     11اردیبهشت ساعت 4 11:21خردادساعت11 كهوازي محمدرضا

         کاظمی معصومه

         کاویان فر االله

         کبیری پدرام

       11:21خردادساعت11 کریم آبادی مهدی

 11اردیبهشت ساعت 4   کشوری حمید
اردیبهشت ساعت 11
 11اردیبهشت ساعت 1 11

 11اردیبهشت ساعت 4 غیبت غیر موجه کالنتر اسماعیل
اردیبهشت ساعت 11
11   

         کمانگر پوریا

   11:21اردیبهشت ساعت1 کنعانی بهری پگاه
اردیبهشت ساعت 11
11   

 11اردیبهشت ساعت 4   گل رضایی جمشید
اردیبهشت ساعت 11
11   

         لركي آيسودا

 11اردیبهشت ساعت 2 11:21خرداد ساعت11 لطفی بیانلوجه حسین 
اردیبهشت ساعت 11
 11اردیبهشت ساعت 1 11

 11اردیبهشت ساعت 2 11:21خرداد ساعت11 لقمان محمدجواد
اردیبهشت ساعت 11
 11اردیبهشت ساعت9 11

 11اردیبهشت ساعت 2 غیبت غیر موجه محدثی سید فرزاد 
اردیبهشت ساعت 11
 11ساعتاردیبهشت 9 11

     11اردیبهشت ساعت 2   محمدکاظمی مونا

         محمدی سامان

 11اردیبهشت ساعت9     11:21اردیبهشت ساعت11 محمدی هدی

         مختاري سارا

       غیبت غیر موجه مدرسه سعيد

         مدرسی راد سید ارمان

 11اردیبهشت ساعت 2   مرتضوی سعید
اردیبهشت ساعت 11
 11اردیبهشت ساعت 1 11

 11اردیبهشت ساعت 2 11:21خردادساعت11 مرحوم ميرزابيگ الناز
اردیبهشت ساعت 11
 11اردیبهشت ساعت 1 11

 11اردیبهشت ساعت 2 11:21اردیبهشت ساعت11 مسعودی سینا
اردیبهشت ساعت 11
 11اردیبهشت ساعت 1 11

 11اردیبهشت ساعت 11   11اردیبهشت ساعت 2 11:21اردیبهشت ساعت11 مشائی نژاد نیلوفر

     11اردیبهشت ساعت 2   مظاهری کاهکشی مریم

         مظفری نمین حمید

 11اردیبهشت ساعت 2 غیبت غیر موجه معظمي گودرزي دنيا
اردیبهشت ساعت 11
 11اردیبهشت ساعت 1 11

 11اردیبهشت ساعت 2   ملک زاده شیروانی سیما
اردیبهشت ساعت 11
 11ساعت اردیبهشت 1 11

 11اردیبهشت ساعت 2 غیبت غیر موجه مهران نژاد فرناز
اردیبهشت ساعت 11
 11اردیبهشت ساعت 1 11

         مهرورز  پیام

 11اردیبهشت ساعت 2 غیبت غیر موجه مهری بهروز
اردیبهشت ساعت 11
 11اردیبهشت ساعت 1 11

         موحد فاطمه 

       11:21خرداد ساعت11 موالیی فاطمه

 11اردیبهشت ساعت 11   11اردیبهشت ساعت 2   میراحمدی ثانی مریم 



 11اردیبهشت ساعت 11   11اردیبهشت ساعت 2   میراحمدی ثانی مریم

       غیبت غیر موجه میرزازاده محمدیحیی

       11:21خردادساعت11 میرشاهی نسترن

         میکائیلی نایری

     11اردیبهشت ساعت 2 غیبت غیر موجه نادری امیر مهدی

       11:21اردیبهشت ساعت14 ناطقی فاطمه

 11اردیبهشت ساعت 2 11:21اردیبهشت ساعت11 ناطقی راد  مهدی
اردیبهشت ساعت 11
 11اردیبهشت ساعت 4 11

     ناموری نیک احمد
اردیبهشت ساعت 11
11   

 11اردیبهشت ساعت 2 11:21خرداد ساعت11 نصراللهزاده نیاسر رویا
اردیبهشت ساعت 11
 11اردیبهشت ساعت 4 11

 11اردیبهشت ساعت 2 11:21خرداد ساعت11 نظری حسام
اردیبهشت ساعت 11
 11اردیبهشت ساعت 4 11

     11اردیبهشت ساعت 2   نوراللهي رومني ميالد

     11اردیبهشت ساعت 2 11:21خرداد ساعت11 نوراللهی رومنی محمد

     11اردیبهشت ساعت 2   نورى شريك اباد رحيم 

         نيك آئين شقايق

 11اردیبهشت ساعت 2 11:21اردیبهشت ساعت14 هرمزفرد رسول
اردیبهشت ساعت 11
 11اردیبهشت ساعت 4 11

     11اردیبهشت ساعت 2   هنرمند باقری مهسا

 11اردیبهشت ساعت 11       وطنخواه محمد علی

     11اردیبهشت ساعت 2 11:21خرداد ساعت11 وطنى مريم

 11اردیبهشت ساعت 2 11:21خرداد ساعت11 يسبح حامد
اردیبهشت ساعت 11
 11اردیبهشت ساعت 4 11

 11اردیبهشت ساعت 2 11:21اردیبهشت ساعت11 يوسف زاد شيوا
اردیبهشت ساعت 11
 11اردیبهشت ساعت 4 11

         یوسفی عماد

       عدم ثبت اطالعات غفوری سبزواری علی

محمد 
       عدم ثبت اطالعات صادقی سعید

 


