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 هر روز )صبح( هر روز )عصر(

02629529100 90-65 3-92 02690732000 خانم مهدیه عظمایی   خانم فریبا جمالی 

02629572702 90-62 اصالنی منصوره   02262222052 69-60  آقای یوسف قادری 

02622791922 67-65 2-66 02020562500 خانم یاسمن محقق     روستا خانم نگار 

02696075535 99-67 ورزند اکرمخانم    02692257920 69-60 رجایی خانم میترا   

02699306527 00/99-96 نژادی علیان خانم فاطمه   02002010222 62-69 امینیان خانم فاطمه   

02071072562 67-65 66-60 02035136990 خانم زهرا حیدری   خانم جعفری 

02696226703 61-65 7-00/2 02059670077 آقای رضا قلی تبار  محقق )فقط واتساپ( خانم عزت   

02993630763 62-67 قادروند خانم سمیرا   02602733369 2-3  آقای احمد سالمتی 

02690010206 99-63 قزاق خانم مرسده   02609090301 60-3  خانم زهرا آخوندی یزدی 

02007906030 63-65 عزیزی آقای جابر   02067202212 62-3  خانم صبا یزدان پناه 

02622063609 92-65 60-69 02697325523 خانم مالحت تقوی زاده   خانم فریده نصیری 

02055062396 90-96 3-60 02695000037 خانم منصوره ابوالحسنی  رضادکتر ناهید    

02006276003 63-67 60-65 02699306527 خانم مرضیه مجیدی  نژادی علیان خانم فاطمه   

09611550625 67-60 60-62 02699955506 خانم زهرا برخوردار پور   دکتر داود عباسی )پزشک( 

65-67و 96-99 02266103052 پور صفی خانم سهیال      

02059055301 99-90     خانم طاهره زرکالم  

02609663065 90-96     خانم نیلوفر جامه بزرگی 

02691351579 90-62     آقای روح اهلل پاک خوی 

02051965311 67-62     خانم صدف عباسی 

 شنبه تا چهارشنبه ) صبح( شنبه تا چهارشنبه ) عصر(

02006292223 62-67 عطاری بهناز خانم دکتر   02065962609 65-66  خانم خدیجه نوروزی 

02691162003 62-61     خانم سعیده سجادی راد 

02632006200 62-63     خانم فاطمه بابایی 

02025035353 67-62 حسینی خانم زهرا      

02016103062 63-62        پیران خانم فائزه 

02097663235 90-62 امینیخانم لعیا       

02602926920 63-00/62     خانم فاطمه سادات زاهدی 

02960796255 63-65 پوراحمدی خانم سمیه      

02036027031 63-61     ابیهرخانم سارا ش 

02002010222 62-69     امینیان خانم فاطمه 

02603217501 63-62     خانم زهرا سلطانی 

02620030192 90-67     بزرگیخانم طوبی  

02691760217 90-62     آقای امیر محمودیان 

 یکشنبه و سه شنبه )صبح( سه شنبه )عصر( ویکشنبه 

02056026361 63-65 3-60 02006929230 کیایی خانم طاهره   خانم مریم تیموری 

02013021009 67-62 2-69 02009993353 خانم افسانه بیاتی   خانم روشنک اهری 

02625329537 63-65 جمال پور لیال خانم 62-69 02022011202 خانم ریحانه پهلوانی   

02072091729 63-61 66-62 02690102602 خانم شهرزاد نوش آبادی   آقای محمد زراعتی 

02020256521 67-65 69-62 02002606677 خانم فاطمه فرهادی   خانم آرزو امینی 

02627690217 99-63     خانم مهتاب اسماعیل زاده 

02092622250 96-62     خانم روشنک طبا 

02006070703 62-61 راضیه میریخانم       

02692969200 67-65     خانم بهناز سادات جوادی 
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 روزهای زوج  )صبح( روزهای زوج ) عصر(

02009993353 90-67 0262-5002005 خانم روشنک اهری   62-60  آقای مصطفی افشار 

02000290021 67-66 60-60 02202023259 خانم زهرا علی پناه لو   دکتر ناهید خانبابایی 

02022903796 67-62 66-69 02969629750 خانم زهرا احمدی نژاد   دکتر فرزانه آب روشن 

02602336501 90-96 2-60 02010091925 خانم مهدیه بختیاری   دکتر لیال عباسی 

02092200200 96-63 60-67 02693961309 دکتر مهدی وفانوش  فریدخانم فریدا    

09611550625 92-99 60-69 02056000095 خانم زهرا برخوردار پور   آقای محمدجواد علیمردانی 

02601222263 67-65 60-60 02090263223 خانم رضوان جعفری   خانم لیال تبریزی 

02099060035 63-61 60-69 02072096621 خانم لیال قیداری   خانم شیما نظری مجد 

02066032353 63-61 پوردل مژگان خانم   02095169691 66-3  خانم فهیمه فتحی 

02690932025 62-67 2-69 02051059510  امیری خانم فاطمه   خانم لیال پرکاری 

02261050090 67-62 60-60 02056535029 خانم زهرا رضایی  مختارزاده خانم شبنم   

02623227036 63-65 60-69 02090601103 خانم فاطمه فروزان فر  موسوى نرگس سیدهخانم    

02006960527 62-67 نورصالحی خانم آناهیتا   02002576261 60-2 اکرم مطهری نسب دکتر   

02601222263 67-65 جعفری خانم رضوان   02622501552 69-60  خانم سکینه رستم زاده  

02007217999 63-61 شفایانی خانم اکرم   02035136990   60-66  خانم معصومه جعفری 

02005105075 99-90 60-69 02997906513 خانم افشینه شیخ االسالمی   خانم فاطمه اقلیمی 

02990651011 67-69 60-69 02050252200 خانم زهرا نوری   خانم زهرا مطهری 

02627963752 90-62 66-62 02027213266 خانم معصومه عسگری   خانم مریم قدیانی 

02002500292   62-61 رحمانیخانم فریبا    02695523192 69-3 پناه رحمت خانم سودابه   

02667330350 62-61 66-65 02000202610 خانم سوده حسین نژاد   خانم سمیه آقاباباپور 

02969511592 67-62 66-60 02696501752 خانم مهدیه خادمی   خانم پروانه هوشیار 

02022090200 90-62     خانم مریم ارزانی بیرگانی 

02960796255 63-65     خانم سمیه پوراحمدی  

02699966626 99-90     دکتر محمد مهدی پورملک 

02692062752 96-62     آقای هادی بنکدار 

 روزهای فرد )صبح( روزهای فرد )عصر(

02013021009 67-62 60-69 02625035655 خانم افسانه بیاتی   آقای سیدعلی بهشتی 

02053116530 96-62 66-60 02606002533 خانم سپیده صادقی   دکتر فریبا امینی )روانپزشک( 

02603736002 90-65 کاظمی نوش خانم مهر   02693750723 66-3  خانم نفیسه کاشی 

02052255915 67-65 3-69 02969063070 آقای کاظم عربلو   آقای محمد یادسائی 

02993035591 61-65 صفرزاده مریم دکتر   02909130127 67-60 امام جمعهخانم مرجان    

02900520003 90-62     خانم فریبا نظیفی 

02073357556 67-62     خانم سارا کریم آبادی 

02003526519 67-65     خانم مهناز رشنو 

99-صبح0 02093550000     خانم مژده یحیایی 

02012030953 67-65     خانم مریم اسدی 
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 شنبه و دوشنبه )صبح( شنبه و دوشنبه )عصر(

02095016163 63-65 دیرمانچی خانم نیلوفر   02610203255 66-2  خانم ماریا غایبی 

02065700013 67-65 گوزل صدیقه دکتر   02690102602 62-66  آقای محمد زراعتی 

02032032712 63-61     خانم مرضیه سلطانی 

02013756031 92-92 خوانین زادهخانم زهرا       

 شنبه )صبح( دوشنبه و چهارشنبه )عصر(

02629623917 90-63 60-69 02263609926 دکتر سیدعلیرضا مرتضوی   خانم فرحناز جعفری 

 دوشنبه  )صبح( یکشنبه ودوشنبه )عصر(

02006232732 62-67 60-69 02966600021 خانم فاطمه تبریزی    خانم نسیم هادیان 

)عصر(شنبه تا دوشنبه   02609009563 60-3 صبوری آقای فرهاد   

02016270152 67-61 3-60 02200596020 آقای ناصر علیزاده  ریحجت االسالم دکتر حسام الدین خلعتب   

 جمعه )صبح( جمعه )عصر(

02699306527 96-60 2-60 02009993353 خانم فاطمه علیان نژادی   خانم روشنک اهری 

02900520003 90-62 فریبا نظیفیخانم    02690732000 92-3  خانم فریبا جمالی 

99-صبح0 02093550000 60-65 02092622250 خانم مژده یحیایی   خانم روشنک طبا 

 سه شنبه و چهارشنبه )عصر( دوشنبه و سه شنبه )عصر(

02603630607 67-65 67-90 02290203615 خانم مرضیه نیکبخت   خانم راحله همتی 

02031999775 90-61 62-63 02603217501 خانم لیال اسماعیل زاده   سلطانی زهراخانم  

   02990232122 62-62  خانم مهدیه وهابی 

   02691997013 67-65  خانم مهسا شاهین بنا 

سه شنبه )صبح( -شنبه چهار شنبه ) عصر(  

جمال پور لیال خانم 69-62 02022011202  02990315020 66-2  خانم ماندانا عطایی 

 پنجشنبه )صبح( پنجشنبه )عصر(

02627360006 67-60 مقدم  رضازاده خانم سونه   02200596020 69-60 ریحجت االسالم دکتر حسام الدین خلعتب   

02023901119 61-62     خانم معصومه مغانلو 

 سه شنبه و پنجشنبه )صبح( (عصرسه شنبه و پنجشنبه )

02290203615 90-67 66-60 02020260235 خانم راحله همتی    سلطانی خانم متین 

   02966737915 60-66 جعفر ثمری صفاآقای    

پنجشنبه )صبح( -دوشنبه   

     02006272226 65-60 خانم منیره پناهی    

چهارشنبه )صبح( -یکشنبه چهارشنبه )صبح( -یکشنبه   

02625026327 67-62 2-69 02009229022 خانم زهرا ضیایی   خانم نگار یمین 

  شنبه تا پنجشنبه )عصر(

02696226703 61-65     آقای غالمرضا قلی تبار 

  سه شنبه )عصر(

02263609926 62-65     خانم فرحناز جعفری 

02691997013 67-65 بنا شاهین مهساخانم       

  پنجشنبه و جمعه )عصر(

02022750171 67-65     دکتر هایده طالیی 

 یکشنبه )صبح( یکشنبه )عصر(

02013756031 92-92 2-66 02055051500 خانم زهرا خوانین زاده   خانم فاطمه خوشپور 

(عصرشنبه وچهارشنبه )  شنبه وچهارشنبه )صبح( 

02092622250 90-67 60-60 02006770622 خانم روشنک طبا  حمیدی مریمخانم    

 


