
توضیحاترتبهخانه بهداشتنام و نام خانواد گیشهرستانردیف

اولسیرالیوهعلیرضا شبانی زاده آستارا1

اولهجرتآی سن طنازی آستارا2

اولسیجفرناز داراییآستارا3

اولکانرودحدیث ثمینآستارا4

اولقره سوهانیه تربیتی آستارا5

اولحیرانحلیا دولتشاهیآستارا6

اولسیبلیمنیره شیرین نیاآستارا7

137اول برای پست اولویرمونیمریم بردباریآستارا8

135اول برای پست اولویرمونیسیما زاهد کارآستارا9

اولکورکاءمحمد جواد جهانی پورآستانه اشرفیه10

اولچورکوچانمحمد رضا محمد دوست گوهردانی آستانه اشرفیه11

اولکماچالیاسمن مجتهدی آستانه اشرفیه12

اولکاچاء پایینزهرا مهدی خواهآستانه اشرفیه13

اولامیرهندهسیده مرضیه سید زاده امیر هندهیآستانه اشرفیه14

اولشیرکوهمهدیه باقر پور چهاردهآستانه اشرفیه15

اولانبارسررقیه فرجودی مریدانیآستانه اشرفیه16

اولهردوابفاطمه لرودی اصلی املش17

اولگرکرودمحمد مهدی جعفرنژاداملش18

اولحاجی آباد مجید کریمی شکرکشاملش19

اولکجید زهرا نظری کجیدی املش20

اولپوردین لنگهزینب رضایی ملجایی املش21

اولنرکهمریم اصغریاملش22

اولمشکلهزهرا علیزاده دزلیاملش23

اولسنگاچین باال محلهفاطمه عاشورپوربندر انزلی24

اولکپورچالریحانه میرزا باباییبندر انزلی25

اولحسن رودمعصومه صائمی زیر دهیبندر انزلی26

اولآبکنارسارا شکرگذاری آبکنار بندر انزلی27

اولجوکندان دیراکرینعیمه داداشی جوکندانتالش28

اول اوله کری ایلیا بادعلیرضا شهبازی طوالرودیتالش29

اولپالسیرباب رحیمی حورتالش30

اولپالسیفرزاد سلیمان نژاد لمرتالش31

اولبوره سراجاوید عبدالهی نژادتالش32

296 پست اولباالدهفروغ ندائی لمرتالش33

297پست اولباالدهکوثر پاکتالش34

اولتنکابرقیه جعفر پورتالش35

اولاوله کری نارنجدونساجد عباس زاده ناویتالش36

اولاوله کری نارنجدونسیده سوگند ستوده ناورودیتالش37

اولآق اولرسودا جبرائیلی جوکندانتالش38



اولمسجد قاباقیعمار غالمی چوبرتالش39

اولمسجد قاباقیسحر یاقوتی نصرت آبادتالش40

اولنعلبندآرزو محمودی شکر دشتتالش41

اولمطلع سرابهمن یغموری لمیریتالش42

اولنرگس آبادالهه شکری خطبه سراتالش43

اولمال محلهحدیثه شکری ناورودتالش44

اولمثال کوهمینا باجی ریگتالش45

اولهند کرانپگاه اقبالی طوالرودتالش46

اولویشخصه محلهسمیرا پورجوزی کله سرائیتالش47

اولهرندانشبنم آهنگیتالش48

اولوزمه بیجارسیما اسالم دوست دیگه سراتالش49

اولیگانه محلهیاسین شعبانی کجلتالش50

اولاگربوجاقشقایق علی نیای هره دشتتالش51

اولحجت محلهعسل همتیتالش52

اولشیخ محلهساناز فراهیتالش53

اولدیزگاهصنم فرج پور جوکندانتالش54

اولطوالرودمهرنوش شجاعی طوالرودتالش55

اولخواجه کری خطبه سرارضا خوشدلتالش56

اولخانقاه پایینحوریه محمدیتالش57

اولخرجگیلسیاوش بابایی ناویتالش58

اولخواجه کری جوکندانفاطمه قهری طولیتالش59

اولحاج شهباز محلهشبنم علی پور باالدهتالش60

اوللمرسفلیاسماء کیانی لمرتالش61

اوللیساراسیده معصومه عظیمی خطبه سراتالش62

اولکالت و انبوهیلدا ندائی خطبه سراتالش63

اولمطلم کممهرداد شهپورتالش64

اوللمیرمعین مرادیتالش65

اوللمیرمژده عظیمی لمرتالش66

اولعنبرا پشتمژده قلی نژاد طوالرودیتالش67

اولکشلیسحر کیومرثیتالش68

اولکوهستان پایینالهام کوهستانی حویقتالش69

اولقلعه بینثریا نمازیتالش70

اولخلیل سراپریسا جعفری حویقتالش71

اولاشمنان طالمعادل اسالمی طالمیرشت72

اولبیجارپسفاطمه پور محمدی بجارپسیرشت73

اولخشت مسجدسیده زهرا موسویان تجدد پرست گیالنیرشت74

اولحاجی بکندهفاطمه یعقوبی پور حاجی بکندهرشت75

اولبازقلعه ملکحسن رحیمی بازقلعهرشت76

اولگیلواسیده محدثه شمشیری گیلواییرشت77



اولکنارسر بزرگسیده فاطمه شفیعی کنارسریرشت78

1016پست اولسروندانزکیه جمالی سروندانیرشت79

1015 پست اولسروندانمریم رمضانی کدوسرائیرشت80

اولآتشگاهسیده محدثه عادلی پسیخانیرشت81

اولگیالوندانرضا جوانی گیالوندانیرشت82

اولدارسازیفاطمه محب پلکوئیرشت83

اولپاچه کنارسیده حاتمه امیری لچه گورابیرشت84

اولجعفرآبادسجاد بلوکی جعفرآبادیرشت85

اولمرز دشتآتنا  سخاوت جورشت86
1102برای پست اولبلسبنهمحدثه قربانی بلسبنهرشت87

1103برای پست اولبلسبنهسحر صداقت ایمن آبادیرشت88

اولخشک اسطلخمحسن عبدالهیان بلوچیرشت89
اولتالش محلهمعصومه بخشنده کوهیرشت90

اولشهرستانسمیه راستگو شهرستانیرشت91

اولچوکام دوعلی ضرابی هلل کاءرشت92
373برای پست اولچوکام دوفاطمه رجائی چوکامیرشت93

372برای پست اولچوکام دوسحر پور مهدی مژدههرشت94

اولنودهفاطمه خوش نیت نودهیرشت95

اولامام زاده هاشمحمیدرضا قربانی آسیابررشت96
اولپیربازارمعصومه رضایی بوساریرشت97

اولاسالم آبادسونیا نیازمند مشهور جانعلیرشت98

اولفشتکهزهرا تقی نژاد فشتکهرشت99

اولفلکدههانیه علی محمدیرشت100

اولپونلنیلوفر دولتی اسطلخواررضوانشهر101

اولپونلفرشاد خان پور سنگدهرضوانشهر102

اولفیض محلهامید جوزی زاده ارده جانرضوانشهر103

اولصیقل سراسپیده آذر کشب اسکستانرضوانشهر104

اولصیقل سرامهدی پورداداش سنگدهرضوانشهر105

197 برای پست اولکالنتر محلهسیده سپیده ذبیحی ناورضوانشهر106

196 برای پست اولکالنتر محلهشقایق جمالیرضوانشهر107

95برای پست اولبنویامیر محمد رنجبر خیمه سریرضوانشهر108

94برای پست اولبنویسیامک محمدنیا پیلمبراءرضوانشهر109

اولانگولشفرزانه شعبانی ماللرضوانشهر110

اولچکوچه پشتبتول دولتی اسطلخواررضوانشهر111

اولاردهمائده دلیردیکه سرارضوانشهر112

اولخالیارعاطفه کریمی شیرازیرضوانشهر113

اولخالیارسلمان کافی چرودهرضوانشهر114

اولآلکام باالشایان قلی زاده آلکامیرضوانشهر115

اولآلکام باالپریسا مقدمیرضوانشهر116

اولیگان محلهسینا نیک خواه اردهرضوانشهر117



اولشفارودزهرا فانی کلیمانیرضوانشهر118

اولنوکندهشیواگنجه آقمسجدرضوانشهر119

اولنوکندهنیما بهرامیرضوانشهر120

اولجوبنساجده انصاری جوبنیرودبار121

اولچلوانسراستاره رحیمی دوسالدهرودبار122

اولپارودبارحانیه فالحرودبار123

اولطالکوهعلیرضا محجوب طالکوئیرودبار124

اولگلنکشآیدا شهیدی شهیدانیرودبار125

اولخرم کوهزینب قربانی یکنمیرودبار126

اولسی بنزینب مرتضی پوررودبار127

اولسفیدرودفاطمه سرمعلی زاده علی آبادیرودبار128

اولنصفیماندانا یکتا نصفجیرودبار129

اولخیاط محلهسعید قربان زاده سیاهکلرودیرودسر130

اولاحمد آبادمریم رمضانی صحنه سراییرودسر131

147پست اولبی باالنمائده خزائی لنگرودیرودسر132

146پست اولبی باالنزهرا  آقاجانی کالمرودیرودسر133

اولجیراوشیانزهرا احمدی جیردهیرودسر134

اولسروالتبهاره مسلمی دوران محلهرودسر135

اولشاه مراد محلهفاطمه خداداد یاسوریرودسر136

اولناصر سرامبینا قانع پور دریاسریرودسر137

اولکالن کالیهمجتبی اکبر پور کالنکالیهرودسر138

اولرضا محلهسارا اسفندیاریرودسر139

اولشوئیلمهتاب قنبرزادهرودسر140

اولسوگوابررقیه علی پور سیاه گلرودسر141

اوللسبومحلهمریم حسن زاده تکاسیرودسر142

اولقاسم آباد سفلیکوثر پیامیرودسر143

اولدعویسرافاطمه آقاجانزادهرودسر144

اولدوران محلهنگار ناظر زادهرودسر145

اولکرباسرا سفلیسعید حسن زاده تکاسرودسر146

اولچایخانسرامیر صادقیرودسر147

اولبازنشین سفلیعاطفه آزادرودسر148

اولبیجارگاه علیاسیده معصومه موسویرودسر149

اولپرندانزهرا یوسف پوررودسر150

اولماچیانمحبوبه حیدری شوکیرودسر151

اوللشکاجان علیافاطمه شکری سرایدشتیرودسر152

اولوسمه جانعاطفه شریفی نژادسیاهکل153

اولبندبنآزاده جادیسیاهکل154

اوللشکریانداریوش روشن دل کل نادانسیاهکل155

اوللشکریاننوا طالبیسیاهکل156

اولپشکلیجاندنیا صادقی جلیسهسیاهکل157



اولتوتکینوید امیدوار اسپیلیسیاهکل158

اولکوجیلآسیه محبوبی مادرسراسیاهکل159

اولازبرمثریا هادی پور چوشلیسیاهکل160

اولچوبرمیثاق رجبی ویسرودیشفت161

اولتکرممحمدرضا حسنی کمساریشفت162

اولتوسهپیمان احمد علی پور لپوندانیشفت163

اولخرمکشحمیدرضا رضایی سیاهمزگیشفت164

اولالسکعاطفه میرزایی السکیشفت165

اولطالقانآرزو حاجتی دو رودخانیشفت166

اولکالشم باالآرمین امیری مقدمشفت167

اولخرطومفاطمه معصومی خرطومیشفت168

اولشیخ محلهمعصومه نوروزی مژدههشفت169

اولشالدهفاطمه حقگوی تکرمیشفت170

اولآقا سید یعقوبفاطمه شعبان زادهشفت171

اولدوبخشرزهرا عزیز زاده دوبخشریشفت172

اولجیرده پسیخانمریم حسن نیا فضلی سراوانیشفت173

اولپشتمسارشبنم قاسمی مهویزانیصومعه سرا174

اولپشتمسارعلی رحیمیصومعه سرا175

اولپوستین سرابهناز جوان با شعفصومعه سرا176

اولاباترفاطمه ستواصومعه سرا177

اولچالکسرمهسا عزت دوست سه ساریصومعه سرا178

اولآسیابسرسامیه برمچصومعه سرا179

اولتنیان اصلینازنین رحمتی تنیانیصومعه سرا180

اولمیانبرشکوفه انوشه خواصومعه سرا181

اولتنیان باالعیسی بخشی تنیانیصومعه سرا182

اولنفوتسوگند قاسم زاده نفوتیصومعه سرا183

اولمناره بازارطاهره آسایش طلبصومعه سرا184

اولدوگورحورا عاطفی دوگوریصومعه سرا185

اولنرگستانریحانه نصراهلل خواهصومعه سرا186

اولخراط محلهصدیقه کشاورزصومعه سرا187

اولچوبهسیده نگین اسالمی چوبه صومعه سرا188

اولخشک رودبارمحدثه بهجتی ماسولهصومعه سرا189

اولتنیان میانیرقیه مونسی تنیانیصومعه سرا190

اولتنیان میانیسید علی جلیلی تنیانیصومعه سرا191

اولکیش رودبارمرضیه بخشی زاده گشتیفومن192

اولقلعه رودخانیاسمن معصومی نیا قلعه رود خانیفومن193

اولسید سراعلی همتی شکالگورابیفومن194

اولآبرودشاهین رحیمی دهرائیفومن195

اولشنبه بازارمحمد صدقی شنبه بازاریفومن196

اولخشکنودهان باالفاطمه عابد محزون پسندفومن197



اولخسمخرضوان شفاهی فومن198

اولکلشتاجانسیده راضیه حسینی هرویالهیجان199

اولشیرنساءزینب ابراهیمی لشکستانیالهیجان200

اولشیرنساءمهدی قربانی دیزبنیالهیجان201

اولمیان محله گلرودبارمعصومه اصغر پورالهیجان202

اولمیان محله گلرودبارمحمد جواد نوریالهیجان203

اولسرشکهمهدیه تیغ نورد سرشکهالهیجان204

اولپایین محله لفمجانالهام شعبان دوست لفمجانیالهیجان205

اولبیجاربسته سرسید حنانه کیایی جمالی الهیجان206

اولباال ناصر کیادهمعصومه عترتی دهبهالهیجان207

اولسراجارمعصومه موالیی سراجاریالهیجان208

اولشیخانبرصاحبه پیچ بینیالهیجان209

اولدیز بنمطهره ملکی دیزبنیالهیجان210

اولامامدهسیده مریم رضوی طوسیالهیجان211

اولپایین گملصدیقه زریانالهیجان212

اولدهسرشهاب مجدیالهیجان213

اولبیجاربنه پایینسودابه زحمتکش الهیجان214

اولکچالمفاطمه نوروز پور زارعالهیجان215

اولگنجعلی سراعلی گالش سراییلنگرود216

اولسیگارودمریم کریمی سیگارودیلنگرود217

اولپایین سرای لیال کوهفاطمه کوهستانی دیوشلی لنگرود218

اولبی پس باغمریم پورنقدی شصتن رودی لنگرود219

اولسیاه منسه پایینراضیه علی پورلنگرود220

اولتالش محلهسیده زهرا هاشمی پور دیوشلیلنگرود221

اولاسطلخ زیرپژمان بخشی پور نیالشماسال222

اولقرآنام البنین ملکی معافیماسال223

اولشالماءمهیرا رمضانیماسال224

اولچپه زادپیمان ابراهیم پورماسال225


