
 69 بهمن لیست مراقبین به تفکیک معلولین

 توضیحات معلولین تحت پوشش مراقب ردیف

1   

 طیبه نعمت اللهی  

  مهرانا اسدپورورهرزدی       

 الیاس سیاحی    متین نقدی

 حسن و زهرا شریفی

2  

 خدیجه سلیمانی

  آیات حسینی      حسین طرفی
 آلبوطرفییونس پاک رام     مبینا 

 زهرا و علی عچرش

3  

 هاشمیه ابلقیان

  علی صحت  عانبگاحمد   نصیر پور  
 حدیث حزباوی   

 بهنوش و بنفشه بیک زاده             

4  

 معصومه مالیی

  یاس صالحوندآیسو زمان پور      
 فاطمه آسیاییپویا عطار     

 سام منجزیقضاجو    

5  

 امیرپرست علیرضا

  هوشنگ مدیری     عارف نواصری

 شالبافان      سیاوش بابااحمدی

 مهدی صمدی        عین اهلل موسوی

9  

 اسرا شوهانی

  مظلوم زاده         عسل سلیمانی
 هانیه بنی صالحی     سعدونی

 فاطمه براجعه     طاها ثامری

7  

 فاطمه رضایی

  شکوه روزبه       سعیدی نیا            

 قصاب زاده     مریم پرهیزتبار

 آرزوصفری           اکبرزاده 

8  

 فاطمه قوماتی

  رقیه نصراللهی      شقایق محبی
 رقیه دائمیمحسن آلبوغبیش       

 محمد عماد حمادی    مائده باوی

6  

 راضیه بداغی

  شهال بوعذارپارسا مرادی      
 سمیه خالدی              میثاق مرادی 

 امیر حسین و علیرضا عبودی

11  

 لیال سعیداوی

 

    طاهاصاحیامید حزبه نژاد     
 راضیه و سمیه آقابیگی

 نرگس امانی      فاطمه محمدیان

 

 



 توضیحات معلولین تحت پوشش مراقب ردیف

11  

 حمیده موسوی

  مهزیار باوی      فاطمه آزما
 دغاغلهمعصومه     ایزدخواستیان  

 بهاره دشتیمحمد حسین غزی      

12  

 پروین منجزی

  عرب کمریعلی محسن پور       
 زهرا خلیلی فر     امیرمحمد فرجی نیا

 باران طاهری      فاطمه و سونیا مرادی

13  

 زادهخاطره خان 

  نادیه فرهانی     الهه نوروزی

 رقیه تمیمی        ترکمان

 ایناس و انوار عالمی

14  

 زینب عیاشی

  محمدرضا عبیداوی     خدیجه لویمی
 ریحانه دورقی    مطلق زاده

 افسانه باطبی       

15  

 کرمال چعب

  علی فرهادی      فرزاد جامعی
 علی تیالوی حسین قالوند         

 مازیار موزان زاده        علی آریافر

 معصومه عیاشی 19

 

  محمدحسین الباجی   قائم بیت حردان
 رساله حیادر         بنیامین بیت سیاح

 محمد سواعد            زلی زادهغفاطمه 

17  

 کلثوم نیسی

  اسماعیلیانعلیرضا سجاد حیدری     
 مبین شریفی

 محمد منشداوی      محمد عباس جوالیی

18  

 باویزهرا

  فاطمه شهریاری   هانیه شهریاری 
      امیرحسین دردشت    آنیتاشهریاری 

 میرپور امیرحسین        اطهرابوالعباسی

16  

 فاطمه باوی

  پونه شهریاری        زینب سواری
 موسوی       منا راشدی سامیار

 سارا حزبائیان     پگاه گدازپور

21  

 فاطمه عبدالی

  مینا مدرس    علی خان آبادی
 رقیه هلیچی

 فاطمه هادی قنواتی

  غالمرضا غویثی اصل رحیم ناصری 21
 امین صفری

 


