3

سید محمد بنارویی

سید مرتضی

2491648008

9347685770

4

عبدالجلیل پورحیدری

نورمحمد

5860041837

9179939921

5

عبدالرحیم تاج فیروز

عبداله

3430210704

9013059657

6

شهرام جام گوهری

میرداد

3150064694

9379783714

7

عیسی خازنی

رمضان

1171310587

9379472514

8

داریوش خدایاری

علی

2281147622

9365906966

9

مهدی دلیخون

داوود

4210189510

9127163318

10

میالد رئیسی اردلی

وجی اله

4680117575

9014262277

11

مسعود رئیسی اردلی

وجی اله

4680160969

9014262277

1

هادی راه نشین

نایب علی

732371929

9395096566

2

علی اکبر ربیعی فرادنبه

یارعلی

4650751241

9364002018

3

احسان رحمان پور

غالم غوث

653221185

9359324525

4

ابوالفضل رحیمی ساروکالئی

رضا

2150215901

9031976906

5

بهروز رضاپور

محمد

2640002597

9216849210

6

سید محمد رگیده

سید حسین

2710314630

9307436367

7

احسان زراعتکار

کرامت اله

2560058316

9383404914

8

عباس سالم زاده

احمد

5860005520

9164326065

9

یونس سلگی

بختیار

3950152040

9018481872

10

محمدرضا سلمانی نصرآبادی

حسن

6199975685

9365458795

11

هادى سهرابی

اهلل وردى

1689933550

9353995944

1

رامین سهمانی

بهمن

2649944110

9370975110

2

سید میالد سید جوادی

سید اکبر

311497152

9347694782

3

عبدالعلی شعبان پور

نصرت

2279729253

9364738072

4

ابوالفضل شفیعی حصاری

عوض

2420477057

9351666272

5

رحمان شیرانی فرادنبه

علی اکبر

4640100906

9347688202

6

حجت االه صباحی پشت سری

حسین

3150276217

9103394860

7

مهدی صفری

ابراهیم

1570339491

9391789092

8

میالد عالئی

رمضانعلی

4640028466

9903275737

9

مرتضی علیخانی

عبداله

4310781527

9120822357

10

اکبر فتوحی

مسلم

2680084950

9128953211

11

حسین فراحی قصر ابونصر

محمدرضا

1270056913

9013449506

روز شنبه مورخ  1399/08/03ساعت 08:00صبح

2

فردین باقری زاد اعظم

علی

5060071707

9359277133

روز یکشنبه مورخ  1399/08/04ساعت 08:00صبح

1

رضا ارنواز

جعفر

2710015609

9027098766

روز دوشنبه مورخ  1399/08/05ساعت 08:00صبح

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

کدملی

شماره همراه

تاریخ مراجعه به بیمارستان

1

اشکان قربانی احمدروغنی

جعفر

453747221

9356566280

2

سعید قزوینی

رحمت اله

3131485841

9137067489

3

مجتبی قنبرپورورنوسفادرانی

محمدعلی

1130087379

9387981770

4

میثم قنبری چمازکتی

حسین

2162792613

9338003509

5

محمد مهدى کاظمی راد

حشمت اهلل

440491738

9381845484

6

دانیال گودرزی

داود

4133159268

9336672369

7

لطف اله لطفی نوایی

هوشنگ

5689949973

9192886140

8

بهنام مباشری قنات

مهراب

2301334732

9385918573

9

سجاد مجید ناتری

تیمور

2050045638

9391712524

10

پیام محمد غریب

حجت االه

2710165252

9394839272

روز سه
روز شنبه
 1399/08/03ساعت
شنبه مورخ
صبح
08:00صبح
ساعت 08:00
مورخ 1399/08/06

1

ایوب مصفائی

غالمحسین

3341692584

9388536665

2

جمشید ملکی

علی

1583237992

9216166276

3

غالمرضا مهاجری

غالمحسین

2560102110

9350606119

4

محمد مومن

قربان

2249460140

9347685687

5

سیدمحمد میرآئیز

سیدعلی

2240213736

9119674842

6

کامبیز نظری

کیدی

3410125426

9212530276

7

سامان نوری زاده

حسین بک

4190047341

9024064814

8

میالد کریمی

محمد

6670000227

9347684904

9

کیوان یونس پور

احمد

3410314466

9017690988

10

امیر مسعود اکبری

نصراله

3860201115

9365808180

روز چهارشنبه مورخ  1399/08/07ساعت 08:00صبح

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

کدملی

شماره همراه

تاریخ مراجعه به بیمارستان

