
 لیست معلولین تحت پوشش مرکز نویدمهر

  79 خرداد

 نوع معلولیت نام و نام خانوادگی ردیف نوع معلولیت نام و نام خانوادگی ردیف

 حرکتی-جسمی پارسا مرادی       11 جسمی آیات حسینی       1

 اتیسم شهال بوعذار 12 جسمی یونس پاک رام      2

 حرکتی-جسمی         مرادیمیثاق        11 جسمی حسین طرفی 1

 حرکتی-جسمی سمیه خالدی       14 اتیسم مبینا آلبوطرفی 4

 اتیسم علیرضا عبودی 15 حرکتی-جسمی زهرا عچرش 5

 اتیسم امیرحسین عبودی 16 حرکتی-جسمیب  علی عچرش 6

 جسمی امید حزبه نژاد      19 حرکتی-جسمی نصیر پور     9

 حرکتی-جسمی طاهاصاحی   18 ذهنی احمد بگعان   8

 حرکتی-جسمی سمیه آقابیگی 17 سندرم داون علی صحت 7

 حرکتی-جسمی راضیه آقابیگی 41 حرکتی-جسمی حدیث حزباوی    11

 جسمی میثم خدادادی 41 حرکتی-جسمی بنفشه بیک زاده 11

 جسمی فاطمه محمدیان 42 حرکتی-جسمی بهنوش بیک زاده 12

 ام اس الهه نوروزی      41 هیدروسفال آیسو زمان پور       11

 ام اس نادیه فرهانی 44 جسمی یاس صالحوند 14

 سندرم داون رقیه تمیمی         45 حرکتی-جسمی میناکریمی 15

 اتیسم ترکمان 46 جسمی فاطمه آسیایی 16

 ام اس انوار عالمی 49 اتیسم سام منجزی 19

 ام اس ایناس عالمی 48 اتیسم قضاجو 18

 جسمی علی فرهادی 47 حرکتی-جسمی مظلوم زاده          17

 حرکتی-جسمی فرزاد جامعی       51 حرکتی-جسمی عسل سلیمانی 21

 حرکتی-جسمی سیاوش بابااحمدی 51 جسمی هانیه بنی صالحی      21

 ذهنی-جسمی علی تیالوی 52 کما سعدونی 22

 اتیسم مازیار موزان زاده 51 جسمی فاطمه براجعه      21

 جسمی علی آریافر 54 اتیسم طاها ثامری 24

 حرکتی-جسمی فاطمه شهریاری    55 حرکتی-جسمی قصاب زاده      25

 حرکتی-جسمی هانیه شهریاری 56 حرکتی-جسمی مریم پرهیزتبار 26

 حرکتی-جسمی آنیتا شهریاری 59 حرکتی-جسمی آرزوصفری 29

 جسمی دردشتامیرحسین  58 دندری واکر اکبرزاده 28

 اتیسم امیرحسین میرپور 57 اتیسم سعیدی نیا           27

 جسمی اطهرابوالعباسی 61 حرکتی-جسمی شکوه روزبه 11

 

 

 

 



 

 نوع معلولیت نام و نام خانوادگی ردیف نوع معلولیت نام و نام خانوادگی ردیف

 حرکتی-جسمی عین اهلل موسوی 71 جسمی رقیه نصرالهی 61

 حرکتی-جسمی پونه شهریاری 72 ذهنی آبادیعلی خان  62

 جسمی پگاه گداز پور 71 حرکتی-جسمی مینامدرس 61

 جسمی-ذهنی سارا حزباییان 74 جسمی-ذهنی رقیه هلیچی 64

 ذهنی مناراشدی 75 حرکتی-جسمی فاطمه هادی قنواتی 65

 جسمی زینب سواری 76 حرکتی-جسمی یق محبیاشق 66

 ام اس فاطمه آزما     79 حرکتی-جسمی امین صفری 69

 میکروسفال ایزدخواستیان 78 حرکتی-جسمی غالمرضا غویثی 68

 حرکتی-جسمی معصومه دغاغله 77 حرکتی-جسمی رقیه دائمی 67

 حرکتی-جسمی محمد حسین غزی       111 هیدروسفال سامیارموسوی 91

 اتیسم بهاره دشتی 111 جسمی فاطمه غزلی زاده 91

 جسمی محمدرضا عبیداوی      112 حرکتی-جسمی حسین قالوند 92

 حرکتی-جسمی  خدیجه لویمی 111 حرکتی-جسمی ورهرزدی 91

 حرکتی-جسمی ریحانه دورقی     114 اتیسم مهرانا اسدپور 94

 حرکتی-جسمی مطلق زاده 115 حرکتی-جسمی الیاس سیاحی     95

 حرکتی-جسمی افسانه باطبی        116 حرکتی-جسمی متین نقدی 96

 جسمی محمدحسین الباجی    119 حرکتی-جسمی زهرا شریفی 99

 جسمی قائم بیت حردان 118 حرکتی-جسمی حسن شریفی 98

 جسمی بنیامین بیت سیاح     117 ام اس نرگس امانی       97

 جسمی-ذهنی رساله حیادر 111 جسمی علی محسن پور        81

 ذهنی محمد سواعد     111 جسمی زهرا خلیلی فر      81

 حرکتی -جسمی سجاد حیدری      112 دیستروفی سونیا مرادی       82

 حرکتی-جسمی علیرضا اسماعیلیان 111 دیستروفی فاطمه مرادی 81

 سندرم داون مبین شریفی 114 جسمی-ذهنی باران طاهری 84

 ذهنی محمد منشداوی       115 جسمی عرب کمری 85

 جسمی محمد عباس جوالیی 116 جسمی فرجی نیاامیرمحمد  86

 اتیسم درسا خواجوی 119 جسمی هوشنگ مدیری      89

 جسمی محسن آلبوغبیش        118 حرکتی-جسمی عارف نواصری 88

 حرکتی-جسمی محمد عماد حمادی     117 حرکتی-جسمی شالبافان 87

 جسمی مائده باوی 121 حرکتی-جسمی مهدی صمدی         71

 


