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بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک10010575138

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 20014438933

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 30063779501

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 40081583389

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 50083485341

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک60480374309

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک70639445209

21طبرسی - مرکس بهداشت ثامه 80670137588

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک90670212296

21طبرسی - مرکس بهداشت ثامه 100681973862

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 110682460249

21طبرسی - مرکس بهداشت ثامه 120690017839

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 130690045476

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک140690066181

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک150690243911

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک160690252536

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 170690305291

52بسرگراٌ بسیج،بعد از پل فريدگاٌ، بسیج - مرکس بهداشت شمارٌ پىج 180702668931

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک190703660349

21طبرسی - مرکس بهداشت ثامه 200703876473

52بسرگراٌ بسیج،بعد از پل فريدگاٌ، بسیج - مرکس بهداشت شمارٌ پىج 210703987895

21طبرسی - مرکس بهداشت ثامه 220720081300

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک230732377110

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک240732395097

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 250732395453

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 260740036998

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 270740043579

52بسرگراٌ بسیج،بعد از پل فريدگاٌ، بسیج - مرکس بهداشت شمارٌ پىج 280740060686

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 290749396679

52بسرگراٌ بسیج،بعد از پل فريدگاٌ، بسیج - مرکس بهداشت شمارٌ پىج 300760001121

21طبرسی - مرکس بهداشت ثامه 310760001170

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 320760013853

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک330760038597

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک340760079064

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 350760121796

پىجراٌ پاییه خیابان ، بلًار يحدت- مرکس بهداشت شمارٌ دي 360769841007

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک370769855571

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک380769856535

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک390769979149

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک400770128270
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بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک410779547667

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 420780012305

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک430780144783

21طبرسی - مرکس بهداشت ثامه 440780147235

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک450780149033

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک460780297814

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 470780378581

21طبرسی - مرکس بهداشت ثامه 480793691478

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 490794972391

21طبرسی - مرکس بهداشت ثامه 500795005091

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 510795102054

21طبرسی - مرکس بهداشت ثامه 520795206208

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک530795267381

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک540820046825

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک550820069541

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 560820195502

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 570820239321

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 580829845593

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک590830048677

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 600840117078

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 610849967155

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک620850010381

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک630850046238

21طبرسی - مرکس بهداشت ثامه 640850085853

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 650859881210

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک660859890694

21طبرسی - مرکس بهداشت ثامه 670859908860

21طبرسی - مرکس بهداشت ثامه 680860132935

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک690860203956

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک700860349373

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک710872478270

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک720872501973

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک730872888075

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک740872970728

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک750880152575

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک760890069492

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 770890074267

21طبرسی - مرکس بهداشت ثامه 780890082790

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک790890084726

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 800890085315
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24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 810890086559

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک820890224501

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک830890259380

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک840901254525

21طبرسی - مرکس بهداشت ثامه 850901324507

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 860901344151

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 870901364967

21طبرسی - مرکس بهداشت ثامه 880902350919

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک890902352717

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک900902392050

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 910902396358

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک920902488351

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک930902550640

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 940919964151

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک950920076114

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک960920083064

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک970920124811

21طبرسی - مرکس بهداشت ثامه 980920140297

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک990920176941

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 1000920217575

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 1010920256600

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 1020920278183

52بسرگراٌ بسیج،بعد از پل فريدگاٌ، بسیج - مرکس بهداشت شمارٌ پىج 1030920379699

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک1040920425054

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 1050920429831

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک1060920477747

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 1070920500641

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 1080920506496

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 1090920520065

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک1100920536026

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 1110920582842

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 1120920623212

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 1130920673953

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک1140920686771

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک1150920757741

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک1160920768911

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک1170920783058

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک1180920790216

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 1190920798918

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 1200920822762
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24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 1210920863612

21طبرسی - مرکس بهداشت ثامه 1220920878962

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 1230920883117

21طبرسی - مرکس بهداشت ثامه 1240920901281

52بسرگراٌ بسیج،بعد از پل فريدگاٌ، بسیج - مرکس بهداشت شمارٌ پىج 1250920943284

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک1260920955150

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 1270920960847

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک1280921032072

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک1290921033745

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک1300921039761

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 1310921115431

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک1320921127472

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک1330921194935

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 1340921206461

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک1350921328151

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک1360921355076

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 1370921459361

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 1380921491069

21طبرسی - مرکس بهداشت ثامه 1390921508565

21طبرسی - مرکس بهداشت ثامه 1400921706261

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک1410921719809

21طبرسی - مرکس بهداشت ثامه 1420921732406

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 1430921774389

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک1440921796900

21طبرسی - مرکس بهداشت ثامه 1450921812442

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک1460921828438

21طبرسی - مرکس بهداشت ثامه 1470921861621

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 1480921882920

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 1490921900414

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک1500921909314

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک1510921928947

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 1520921969910

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 1530922095884

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 1540922144540

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک1550922180229

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 1560922260001

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 1570922319480

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک1580922338167

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 1590922360952

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک1600922660549



محل مراجعٍشمارٌ ملی ردیف 

95/7/24محل مزاجعه افزاد اصلی پذیزفته شده نهائی                                                تاریخ مزاجعه 

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک1610930798910

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک1620931614791

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 1630931622360

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 1640933375263

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک1650934057311

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک1660938063413

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 1670938067591

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 1680938099175

پىجراٌ پاییه خیابان ، بلًار يحدت- مرکس بهداشت شمارٌ دي 1690938107984

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 1700938205234

21طبرسی - مرکس بهداشت ثامه 1710938852248

21طبرسی - مرکس بهداشت ثامه 1720939759391

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک1730939874822

21طبرسی - مرکس بهداشت ثامه 1740940962233

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک1750940975289

21طبرسی - مرکس بهداشت ثامه 1760941124282

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 1770941599310

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 1780941669297

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک1790941724301

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک1800942003373

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک1810942117311

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک1820942126076

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک1830942496671

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 1840942610199

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 1850942632974

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 1860943071356

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک1870943128765

21طبرسی - مرکس بهداشت ثامه 1880943508460

52بسرگراٌ بسیج،بعد از پل فريدگاٌ، بسیج - مرکس بهداشت شمارٌ پىج 1890943569230

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک1900944227511

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک1910944692982

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 1920944754961

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 1930944772420

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک1940944772595

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 1950944787770

52بسرگراٌ بسیج،بعد از پل فريدگاٌ، بسیج - مرکس بهداشت شمارٌ پىج 1960944806090

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 1970944809200

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک1980944851479

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک1990944937918

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک2000944945041
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بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک2010944954731

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک2020945001541

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک2030945033028

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 2040945086407

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 2050945092482

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک2060945125305

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 2070945174152

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک2080945187483

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک2090945336901

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 2100945337280

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک2110945340079

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک2120945510748

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک2130945557612

21طبرسی - مرکس بهداشت ثامه 2140945558643

پىجراٌ پاییه خیابان ، بلًار يحدت- مرکس بهداشت شمارٌ دي 2150945569221

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک2160945586167

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک2170945601395

21طبرسی - مرکس بهداشت ثامه 2180945696590

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 2190945710933

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 2200945757190

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک2210945763623

21طبرسی - مرکس بهداشت ثامه 2220945781547

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک2230945790716

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک2240945797362

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک2250945797702

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک2260945808828

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک2270945820534

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 2280945876807

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک2290945883791

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 2300945969414

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک2310946015295

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک2320946060770

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک2330946244782

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 2340946359520

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک2350946383091

21طبرسی - مرکس بهداشت ثامه 2360946394717

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک2370946404836

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک2380946446377

21طبرسی - مرکس بهداشت ثامه 2390946461686

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک2400946500691
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بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک2410946551243

21طبرسی - مرکس بهداشت ثامه 2420946650519

پىجراٌ پاییه خیابان ، بلًار يحدت- مرکس بهداشت شمارٌ دي 2430946693358

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک2440946707650

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 2450946716579

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 2460946718032

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک2470946748047

21طبرسی - مرکس بهداشت ثامه 2480946761248

52بسرگراٌ بسیج،بعد از پل فريدگاٌ، بسیج - مرکس بهداشت شمارٌ پىج 2490946795819

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 2500946857180

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 2510946889392

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 2520946902658

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک2530946917612

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک2540946997950

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک2550947121609

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک2560947123091

21طبرسی - مرکس بهداشت ثامه 2570954309376

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک2581050236483

پىجراٌ پاییه خیابان ، بلًار يحدت- مرکس بهداشت شمارٌ دي 2591050277791

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک2601050371372

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 2611062788028

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک2621063568331

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک2631063946670

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 2641064032834

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک2651064034039

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک2661064119662

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 2671289632278

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک2681293269141

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک2692050245424

21طبرسی - مرکس بهداشت ثامه 2702110013796

52بسرگراٌ بسیج،بعد از پل فريدگاٌ، بسیج - مرکس بهداشت شمارٌ پىج 2712122923539

21طبرسی - مرکس بهداشت ثامه 2722260003265

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 2732269862120

21طبرسی - مرکس بهداشت ثامه 2742560052326

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک2752980676756

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 2763319954679

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک2773500968902

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک2783580204653

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک2793610386150

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک2803674202174



محل مراجعٍشمارٌ ملی ردیف 

95/7/24محل مزاجعه افزاد اصلی پذیزفته شده نهائی                                                تاریخ مزاجعه 

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک2813674217570

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 2823860410059

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک2834284444638

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 2844310547443

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 2854520032229

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 2864580093682

52بسرگراٌ بسیج،بعد از پل فريدگاٌ، بسیج - مرکس بهداشت شمارٌ پىج 2874722583250

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک2884860005661

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک2894980154409

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 2905219705032

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 2915219859171

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 2925219980521

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 2935220053930

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 2945229795298

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 2955229840374

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 2965530013945

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 2975539895428

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 2985720025855

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک2995739148472

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک3005739924601

21طبرسی - مرکس بهداشت ثامه 3015749910148

21طبرسی - مرکس بهداشت ثامه 3025749916456

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 3035799775228

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک3046240027502

پىجراٌ پاییه خیابان ، بلًار يحدت- مرکس بهداشت شمارٌ دي 3056358764357

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک3066359896931

21طبرسی - مرکس بهداشت ثامه 3076449856793

52بسرگراٌ بسیج،بعد از پل فريدگاٌ، بسیج - مرکس بهداشت شمارٌ پىج 3086449865784

21طبرسی - مرکس بهداشت ثامه 3096449896000

21طبرسی - مرکس بهداشت ثامه 3106500002611

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک3116509926113

بلًار يکیل آباد، جىب شهرک شهرباوی- مرکس بهداشت شمارٌ یک3126510021031

24آخًود خراساوی - مرکس بهداشت شمارٌ سٍ 3136519941409

21طبرسی - مرکس بهداشت ثامه 3146519977349

21طبرسی - مرکس بهداشت ثامه 3156529960910

پىجراٌ پاییه خیابان ، بلًار يحدت- مرکس بهداشت شمارٌ دي 3169023824700


