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 3043بهورزی در آذر ماه سال  13و  13برنامه مصاحبه از فراگیران دوره 

 برنامه 
تاریخ انجام 

 مصاحبه 
 گروه مصاحبه شونده  

تعدادافراد گروه 

 مصاحبه شونده
ساعت ویزیت پزشک و 

 روانشناس
ساعت انجام مصاحبه 

 گروهی

برنامه روز اول 

 نفر ( 13مصاحبه ) 
روزسه شنبه تاریخ 

 3043آذر ماه  31

 نفر3 طالبخان -3

 33الی  9ساعت  صبح 34الی  8ساعت 
 نفر6 مرزپور-2

 نفر32 داش آتان -1

 31:14الی33ساعت 32:14الی 34:14ساعت  نفر32 خداجو-0

برنامه روز دوم 

 نفر (11مصاحبه ) 

روز چهار شنبه 

آذر ماه  36تاریخ 

3043 

 نفر6 نوا -1
 33الی  9ساعت  صبح 34الی  8ساعت 

 علویان-6
 نفر36

 نفر0 داشبالغ بازار -7

 31:14الی33ساعت 32:14الی 34:14ساعت 
 نفر2 کهجوق-8

 نفر1 گل تپه -9
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 3043آذر ماه  31لیست اسامی گروههای مصاحبه شونده در تاریخ 

 نام پدر نام خانوادگی نام  مرکز گروهنام 

 کریم علیزاده یحیی طالبخان 1

 مرزپور 2

 علی اشرفیان محمد

 محمدرضا تیموری رامین

 علیرضا پورداداش مهدی

 منصور اسکندری لیال

 محمود اکبری نگین

 محمود محسنی زینب

 داش آتان 3

 قربان استوار اسما

 یعقوب آذرآئینی شبنم

 هاشم مرسلی پریناز

 جعفر امیر سلیمانی هاجر

 موسی پاشاپور معصومه

 ابراهیم عاظمی زهرا

 جعفر رجبی سحر

 عبداله رستمی فاطمه

 محمد محمودی فاطمه

 کلمه اله جهان بینی مریم

 خلیل ستاری لیال

 اسماعیل شاهی معصومه

 خداجو 4

 امید پرکار زهرا

 صفر سبحانی زهرا

 ابوالحسن محمدی فاطمه

 حمید باللی رقیه

 جعفر عزت شعار زهرا

 فاضل معززچالن زهرا

 کاظم افخمی لیال

 عزیز دلداری بهناز

 بیت اله قسمی معصومه

 احمد رحمتیان نگین

 علی سامی ناهید

 اصرافیل سلیمی قاطرگتورن معصومه
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 نوا 5

 حمزه اکبری زهرا

 محمد جعفری معصومه

 یوسف خسروی خدیجه

 سلطانعلی اسکندری حسن

 علیرضا اسکندری حسین

 نادر خلیلی میالد

 علویان 6

 غیبعلی عباد زاده سمیرا

 حافظ نوزاد اشان مهسا

 بایرام یوسفی زیبا

 ابراهیم اژدری مریم

 علی منصوری زهرا

 علی منصوری فاطمه

 علی درخشان ویدا

 کریم علیوند علی

 محمدرضا فرمانی زهرا

 سیدتوحید مرسلی سیده مریم

 محرم رسولی علیرضا

 صمد مختاری اسماعیل

 بایرام کاظمی زینب

 بایرام کاظمی لیال 

 قربان محسنی زهرا

 رضا محسنی کهق زهرا 

 داشبالغ بازار 7

 اسالم پور اصغر سعیده

 جهانگیر جوانی حکیمه

 اکبر صادقی امیرحسین

 بایرام کرمی فاطمه

 کهجوق 8
 احد دینی زینب

 حیدر محمدیزاد عزیزه

 

 گل تپه

 پرویز بهروزی رقیه

 طهماسب پیروی وحید 

 فرامرز حسین زاده فاطمه 9

 منوچهر کوه نورد پریسا 

 کیومرث پیروی محمد 

 

     


