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 01/01/1386 سال تولد:  (3379حسین . ا)  نام و نام خانوادگی:  
 درلیست جراحی آخرین وضعیت بیمار:  شهرری،تهران محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  18/05/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 27/09/1385 سال تولد:  (3908نعیم . ا)   نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  عنبرآباد،کرمان محل سکونت: 
 بیمارستان بهرامی مرکز درمانی:  01/07/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی :بیماری 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 

 

 03/06/1393 سال تولد:  (4011ملیسا.ب)  نام و نام خانوادگی: 
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  کرمانشاه محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  31/06/1395  تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 08/03/1382 سال تولد: (3929محمدرضا.ج) نام و نام خانوادگی:  
 درلیست جراحی آخرین وضعیت بیمار:  کرمان محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  02/05/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 06/12/1379 سال تولد:  (2581علی.ح) نام و نام خانوادگی:  
 درلیست جراحی بیمار:آخرین وضعیت   خمین،مرکزی محل سکونت: 
 بیمارستان امام خمینی مرکز درمانی:  08/06/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 
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 05/02/1377 سال تولد:  (3790محمدامین.ع)  نام و نام خانوادگی:  
 درلیست جراحی آخرین وضعیت بیمار:  کرمان محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  25/05/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 25/07/1382 سال تولد:  (3988ابوالفضل.غ)   نام و نام خانوادگی:    
 درلیست جراحی آخرین وضعیت بیمار:  قائنات،خراسان محل سکونت: 
 بیمارستان بهرامی مرکز درمانی:  02/06/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری 
  وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 

 

 01/01/1379 سال تولد:  (3871ناصر.ن)  نام و نام خانوادگی: 
 درلیست جراحی آخرین وضعیت بیمار:  رفسنجان،کرمان محل سکونت: 
 بیمارستان شریعتی مرکز درمانی:  17/03/1395  تاریخ ارائه خدمات: 
 مهرپوردکتر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 21/09/1384 سال تولد:  (3880حنانه.ن) نام و نام خانوادگی:  
 بستری دربیمارستان آخرین وضعیت بیمار:  خراسان رضوی محل سکونت: 
 بیمارستان میاد مرکز درمانی:  24/07/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترصفایی پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 05/11/1385 سال تولد:  (3903حدیث.و) نام و نام خانوادگی:  
 درلیست جراحی آخرین وضعیت بیمار:  قم محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  19/04/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 
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 07/08/1392 سال تولد:  3992محمدامین.ک)  نام و نام خانوادگی:  
 شده ترخیص آخرین وضعیت بیمار:  کرمان محل سکونت: 
 نورافشار بیمارستان مرکز درمانی:  11/06/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 200،000،000 هزینه های انجام شده: 

 28/12/1389 سال تولد:  (3967سیدمهدی.آ)   نام و نام خانوادگی:    
 شده ترخیص آخرین وضعیت بیمار:  یاسوج محل سکونت: 
 نورافشار بیمارستان مرکز درمانی:  13/06/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 مزدادکتر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 200،000،000 هزینه های انجام شده: 

 

 

 01/10/1383 سال تولد:  (2796محمد.ا)  نام و نام خانوادگی: 
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  اصفهان محل سکونت: 
 سینابیمارستان  مرکز درمانی:  08/05/1395  تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 19/05/1367 سال تولد:  (4001سولماز.ا) نام و نام خانوادگی:  
 شده ترخیص بیمار:آخرین وضعیت   زنجان محل سکونت: 
 نورافشار بیمارستان مرکز درمانی:  11/06/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 مزدادکتر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 200،000،000 هزینه های انجام شده: 

 12/08/1384 سال تولد:  (1995زهرا.ب) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  سرباز،سیستان وبلوچ محل سکونت: 
 بیمارستان نورافشار مرکز درمانی:  13/06/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 مزدادکتر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 200،000،000 هزینه های انجام شده: 
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 12/04/1379 سال تولد:  (3888مرجان.ا) نام و نام خانوادگی:  
 بستری دربیمارستان آخرین وضعیت بیمار:  خراسان رضوی محل سکونت: 
 بیمارستان میاد مرکز درمانی:  31/05/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترصفایی پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 08/12/1380 سال تولد:  (3396خدیجه.د)   نام و نام خانوادگی:    
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  رفسنجان،کرمان محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  03/07/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر معالج:پزشک   ارتوپدی بیماری 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 

 

 26/09/1385 سال تولد:  2619ابوالفضل.  نام و نام خانوادگی: 
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  خرم آباد،لرستان محل سکونت: 
 بیمارستان نورافشار مرکز درمانی:  13/06/1395  تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترمزدا پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 200،000،000 هزینه های انجام شده: 

 22/10/1381 سال تولد:  (3023شاهین.ح) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 
 بیمارستان شریعتی مرکز درمانی:  14/06/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 12/12/1385 سال تولد:  (2453فاطمه.ح) نام و نام خانوادگی:  
 بستری دربیمارستان آخرین وضعیت بیمار:  قم محل سکونت: 
 شریعتیبیمارستان  مرکز درمانی:  02/06/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 مهرپوردکتر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 بستری وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 
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 10/10/1380 سال تولد:  (2494سعید.ز) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  مایر،همدان محل سکونت: 
 نورافشار بیمارستان مرکز درمانی:  13/06/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 مزدادکتر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 ن شد،هزینه پرداخت نشدهدرما وضعیت درمانی: ریال 200،000،000 هزینه های انجام شده: 

 21/05/1389 سال تولد:  (3957مهسا.ن)   نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 
 بیمارستان بهرامی مرکز درمانی:  11/08/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 02/02/1382 سال تولد:  3064رضوانه.ق)  نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  رباط کریم محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان درمانی: مرکز  05/08/1395  تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 31/01/1382 سال تولد:  3144فردین.ش) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  دهگان،کردستان محل سکونت: 
 نورافشار بیمارستان مرکز درمانی:  11/06/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 مزدادکتر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 200،000،000 هزینه های انجام شده: 

 09/04/1391 سال تولد:  (3869مبینا.م) نام و نام خانوادگی:  
 بستری دربیمارستان آخرین وضعیت بیمار:  شهرری،تهران محل سکونت: 
 بیمارستان شریعتی مرکز درمانی:  20/06/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 
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 08/06/1389 سال تولد:  (3964امیر.ص) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  ارسنجان،فارس محل سکونت: 
 نورافشاربیمارستان مرکز درمانی:  13/06/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 مزدادکتر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 200،000،000 هزینه های انجام شده: 

 10/06/1380 سال تولد:  (3695آرمین.ط)   نام و نام خانوادگی:    
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 
 نورافشار بیمارستان مرکز درمانی:  20/06/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 مزدادکتر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 200،000،000 هزینه های انجام شده: 

 

 

 31/02/1383 سال تولد:  3375هورمزد.م)  نام و نام خانوادگی: 
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  جکر محل سکونت: 
 بیمارستان نورافشار مرکز درمانی:  17/06/1395  تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترمزدا پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 200،000،000 هزینه های انجام شده: 

 27/05/1384 سال تولد:  (2961اطمه.م)ف نام و نام خانوادگی:  
 بستری دربیمارستان وضعیت بیمار:آخرین   رفسنجان،کرمان محل سکونت: 
 نورافشار بیمارستان مرکز درمانی:  08/06/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 مزدادکتر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 بستری وضعیت درمانی: ریال 200،000،000 هزینه های انجام شده: 

 17/11/1381 سال تولد:  (3970مهدی.ک) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  رامهرمز،خوزستان محل سکونت: 
 نورافشاربیمارستان  مرکز درمانی:  17/06/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دازمدکتر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 نشدهدرمان شد،هزینه پرداخت  وضعیت درمانی: ریال 200،000،000 هزینه های انجام شده: 



∵ 
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 18/06/1380 سال تولد:  (2087حدیثه.ع) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  رباط کریم،تهران محل سکونت: 
 بیمارستان سینا مرکز درمانی:  10/05/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترصفایی پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 15/12/1381 سال تولد:  3887ابوالفضل. نام و نام خانوادگی:    
 بستری دربیمارستان آخرین وضعیت بیمار:  کرمان محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  15/08/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 

 

 06/02/1383 سال تولد:  (3559فاطمه.ی) نام و نام خانوادگی: 
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  بروجن،چهارمحال  محل سکونت: 
 بیمارستان شریعتی مرکز درمانی:  09/04/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترمهرپور پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 08/12/1390 سال تولد:  (1927طاها.م) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  رباط کریم،تهران محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  16/05/1395 خدمات:تاریخ ارائه  
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 11/11/1382 سال تولد:  (3855رضا.آ) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  گنبدکاووس محل سکونت: 
 بیمارستان بهرامی مرکز درمانی:  18/05/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 5،000،0000 هزینه های انجام شده: 



∫ 
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 15/03/1393 سال تولد:  (3212حلما.ا) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 
 بیمارستان نورافشار مرکز درمانی:  10/06/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترمزدا پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشد وضعیت درمانی: ریال 200،000،000 هزینه های انجام شده: 

 01/01/1379 سال تولد:  (3696فاطمه.ا) نام و نام خانوادگی:    
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  رباط کریم،تهران محل سکونت: 
 بیمارستان شریعتی مرکز درمانی:  18/06/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترمهرپور پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشد وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 

 

 30/11/1387 سال تولد:  2685محمدامین. نام و نام خانوادگی: 
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  قم محل سکونت: 
 بیمارستان شریعتی مرکز درمانی:  27/02/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترمهرپور پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 23/10/1386 سال تولد:  (3893هانیه.ه) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده بیمار:آخرین وضعیت   اراک.مرکزی محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  23/04/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 06/06/1388 سال تولد:  (3673میثم.ا) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  اصفهان محل سکونت: 
 بیمارستان میاد مرکز درمانی:  15/11/1394 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترصفایی پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 شد،هزینه پرداخت نشد درمان وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 



∬ 

          

 

 

 

 

∬ 

 25/10/1385 سال تولد:  (3360امیر.ح) نام و نام خانوادگی:  
 بستری دربیمارستان آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 
 بیمارستان شریعتی مرکز درمانی:  18/08/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترمهرپور پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 18/05/1383 سال تولد:  (3910فاطمه.ا) نام و نام خانوادگی:    
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  قزوین محل سکونت: 
 بیمارستان نورافشار مرکز درمانی:  09/06/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترمزدا پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشد وضعیت درمانی: ریال 200،000،000 هزینه های انجام شده: 

 

 

 20/08/1393 سال تولد:  (3541امیرعلی.ا) نام و نام خانوادگی: 
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  قزوین محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  31/05/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 01/11/1387 سال تولد:  (3077مهسا.ب) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  رباط کریم،تهران محل سکونت: 
 بیمارستان بهرامی مرکز درمانی:  28/04/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشد وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 25/10/1389 سال تولد:  (3586علی.ب) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  بجستان،خراسان  محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  25/02/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشد وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 



 

          

 

 

 

 

≒≡ 

 

 04/02/1389 سال تولد:  2588بنیامین.ب) نام و نام خانوادگی: 
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  پارس آباد.اردبیل محل سکونت: 
 بیمارستان امام خمینی مرکز درمانی:  02/05/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشد وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 14/09/1383 سال تولد:  (3346فاطمه.پ) نام و نام خانوادگی:    
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  ورامین،تهران محل سکونت: 
 بیمارستان شریعتی مرکز درمانی:  23/03/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 

 

 15/08/1380 سال تولد:  (3463رضا.ت) نام و نام خانوادگی: 
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            رباط کریم،تهران                                                                                                               محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  15/05/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 25/09/1382 سال تولد:  3901یاسمن.ت) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  جیرفت،کرمان محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  23/04/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 شد،هزینه پرداخت نشددرمان  وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 15/08/1380 سال تولد:  3429حسین.ت) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  کرمانشاه محل سکونت: 
 بیمارستان شریعتی مرکز درمانی:  20/05/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 شده:هزینه های انجام  



 

          

 

 

 

 

≒≒ 

 10/03/1390 سال تولد:  (1840مهدی.ج) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  قم محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  29/01/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده درمانی:وضعیت  ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

  سال تولد:  (3032احمد.ج) نام و نام خانوادگی:    
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  قم محل سکونت: 
 بیمارستان ولیعصر مرکز درمانی:  09/03/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 

 

 28/09/1390 سال تولد:  (3131علی.ج) نام و نام خانوادگی: 
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  بم،کرمان محل سکونت: 
 بیمارستان شریعتی مرکز درمانی:  22/12/1394 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 01/01/1384 سال تولد:  3948علیرضا.ب نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  ورامین محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  12/07/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 04/09/1386 سال تولد:  (1877محمد.ج) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده وضعیت بیمار: آخرین  آزادشهر.گلستان محل سکونت: 
 بیمارستان نورافشار مرکز درمانی:  11/06/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترمزدا پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 200،000،000 هزینه های انجام شده: 



 

          

 

 

 

 

≒≪ 

 01/04/1381 سال تولد:  (3827عابد.ج) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  زاهدان محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  09/03/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده درمانی: وضعیت ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 31/02/1386 سال تولد:  (2159فاطمه.ج) نام و نام خانوادگی:    
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  کاشان محل سکونت: 
 بیمارستان سینا مرکز درمانی:  02/06/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 

 

 20/03/1382 سال تولد:  (3784فاطمه.ج) نام و نام خانوادگی: 
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  کرمان محل سکونت: 
 کودکانمرکزطبی  مرکز درمانی:  08/02/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 13/08/1385 سال تولد:  (2990نگین.ح) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  یزد محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  03/06/1395 خدمات:تاریخ ارائه  
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشد وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 30/05/1391 سال تولد:  (3850محمد.ح) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده وضعیت بیمار: آخرین  گنبدکاوس محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  13/05/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 



 

          

 

 

 

 

≒≫  

 07/06/1377 سال تولد:  (1108فاطمه.ح) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  کرمان محل سکونت: 
 بیمارستان شریعتی مرکز درمانی:  23/02/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 18/02/1390 سال تولد:  (2998سهیل.ح) نام و نام خانوادگی:    
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  اراک،مرکزی محل سکونت: 
 بیمارستان شریعتی مرکز درمانی:  29/04/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 

 

 01/03/1390 سال تولد:  (3858یوسف.ح) نام و نام خانوادگی: 
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  شهرری،تهران محل سکونت: 
 بیمارستان شریعتی درمانی: مرکز  17/05/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 27/11/1386 سال تولد:  3921مرتضی.ح) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  قم محل سکونت: 
 بیمارستان بهرامی مرکز درمانی:  08/06/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 
 

 14/01/1390 سال تولد:  (3716کیمیا.ح) نام و نام خانوادگی: 
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  پیشوا،تهران سکونت:محل  
 بیمارستان بهرامی مرکز درمانی:  13/02/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 



 

          

 

 

 

 

≒√ 

 17/10/1386 سال تولد:  (3752فاطمه.ح) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  زابل محل سکونت: 
 بیمارستان شریعتی مرکز درمانی:  26/03/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 08/10/1387 سال تولد:  (3383فاطمه.ح) نام و نام خانوادگی:    
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  گناوه،بوشهر محل سکونت: 
 بیمارستان امام خمینی مرکز درمانی:  05/02/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 

 

 15/12/1384 سال تولد:  3861ام البنین.م) نام و نام خانوادگی: 
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  کهنوج،کرمان محل سکونت: 
 بیمارستان شریعتی مرکز درمانی:  12/03/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترمهرپور پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 09/02/1394 سال تولد:  (3636علی.ح) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده بیمار:آخرین وضعیت   ساوه محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  25/05/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 13/02/1379 سال تولد:  (3619محسن.خ) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  شاهین دژ،آذربایجان محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  10/10/1394 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 



 

          

 

 

 

 

≒∽ 

 08/03/1382 سال تولد:  2924سوزان.س نام و نام خانوادگی:  
 درلیست جراحی آخرین وضعیت بیمار:  مشهد محل سکونت: 
 بیمارستان شریعتی مرکز درمانی:  24/07/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 23/03/1385 سال تولد:  2282ام کلثوم.خ نام و نام خانوادگی:    
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  کاله،گلستان محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  03/02/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 

 

 20/07/1383 سال تولد:  (3883محسن.د) نام و نام خانوادگی: 
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  کوهرنگ،چهارمحال  محل سکونت: 
 شریعتیبیمارستان  مرکز درمانی:  23/04/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 07/01/1382 سال تولد:  (3610فاطمه.د) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  اراک،مرکزی محل سکونت: 
 بیمارستان میاد مرکز درمانی:  06/04/1395 ارائه خدمات:تاریخ  
 دکترصفایی پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 25/02/1387 سال تولد:  (1913حسن.م) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  قزوین محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  05/02/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 



 

          

 

 

 

 

≒∝ 

 25/04/1394 سال تولد:  (3690محمد.د) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  سمنان محل سکونت: 
 بیمارستان شریعتی مرکز درمانی:  05/12/1394 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 17/11/1380 سال تولد:  (2648خنسا.ر) نام و نام خانوادگی:    
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  کرمان محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  02/02/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر معالج:پزشک   ارتوپدی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 

 

 12/07/1377 سال تولد:  (2794زهرا.م) نام و نام خانوادگی: 
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  قزوین محل سکونت: 
 بیمارستان شریعتی مرکز درمانی:  23/05/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترمهرپور پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 18/04/1390 سال تولد:  (3136محمد.ر) نام و نام خانوادگی:  
 شدهترخیص  آخرین وضعیت بیمار:  اسامشهر،تهران محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  03/02/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 06/08/1386 سال تولد:  (3874تینا.ر) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  تهران سکونت:محل  
 بیمارستان شریعتی مرکز درمانی:  22/03/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترمهرپور پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 



 

          

 

 

 

 

≒∵ 

 12/11/1384 سال تولد:  (3580حسین.ر) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  بیرجند،خراسان محل سکونت: 
 بیمارستان بهرامی مرکز درمانی:  27/02/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 14/05/1388 سال تولد:  (2074حمیده.ر) نام و نام خانوادگی:    
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  مشهد محل سکونت: 
 بیمارستان سینا مرکز درمانی:  19/03/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترصفایی معالج: پزشک  ارتوپدی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 

 

 19/04/1385 سال تولد:  (3787یاسمن.ر) نام و نام خانوادگی: 
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  کرمان محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  21/02/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 27/07/1381 سال تولد:  (3780امین.س) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  کرمان محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  26/03/1395 ارائه خدمات:تاریخ  
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 30/06/1381 سال تولد:  (3309فاطمه.س) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  زابل محل سکونت: 
 بیمارستان شریعتی مرکز درمانی:  18/03/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترمهرپور پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 



 

          

 

 

 

 

≒∫ 

 26/02/1388 سال تولد:  3454آرتین.س) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 
 بیمارستان بهرامی مرکز درمانی:  31/03/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 17/05/1380 سال تولد:  3397کامران.س نام و نام خانوادگی:    
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  15/02/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر معالج:پزشک   ارتوپدی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 

 

 14/05/1378 سال تولد:  (3794سهیل.د) نام و نام خانوادگی: 
 بستری دربیمارستان آخرین وضعیت بیمار:  گلستان،کاله محل سکونت: 
 بیمارستان شریعتی مرکز درمانی:  22/07/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترمهرپور پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 01/01/1382 سال تولد:  3873مهدی.س) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  22/03/1395 خدمات:تاریخ ارائه  
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 11/06/1379 سال تولد:  (2272محمد.س) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده وضعیت بیمار:آخرین   تهران محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  03/02/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 



 

          

 

 

 

 

≒∬ 

 09/09/1386 سال تولد:  (3783ناهید.ش) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  ریگان.کرمان محل سکونت: 
 بیمارستان شریعتی مرکز درمانی:  01/03/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترمهرپور پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 28/03/1385 سال تولد:  3407علیرضا.ص نام و نام خانوادگی:    
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  ،خراسانبجنورد محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  13/03/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشد وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 

 

 07/06/1384 سال تولد:  (2765رضا.ع) نام و نام خانوادگی: 
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  چاراویماق،آذربایجان محل سکونت: 
 بیمارستان سینا مرکز درمانی:  19/03/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترصفایی پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 01/07/1383 سال تولد:  (1908سارا.ع) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  اسامشهر،تهران محل سکونت: 
 بیمارستان سینا مرکز درمانی:  20/10/1394 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترصفایی پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

:خانوادگی نام و نام   :تولد سال  3367ن.ابوالفضل   07/08/1393 

:سکونت محل  :بیمار وضعیت آخرین  شهریار،تهران   شده ترخیص 

:خدمات ارائه تاریخ  :درمانی مرکز  03/02/1395   شریعتی بیمارستان 

:بیماری  :معالج پزشک  ارتوپدی   دکترمهرپور 

:شده انجام های هزینه  :درمانی وضعیت ریال 5،000،000   نشده پرداخت شد،هزینه درمان 



 

          

 

 

 

 

≪≡ 

 10/04/1383 سال تولد:  (3959رقیه.ع) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  خورموج،بوشهر محل سکونت: 
 بیمارستان شریعتی مرکز درمانی:  27/05/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترمهرپور پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 14/04/1393 سال تولد:  (3296طاها.ع) نام و نام خانوادگی:    
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  کرج،البرز محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  03/02/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 

 

 03/11/1388 سال تولد:  (3335بهار.ع) نام و نام خانوادگی: 
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  خرم آباد،لرستان محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  03/02/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 07/10/1385 سال تولد:  (3361تینا.ع) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده بیمار:آخرین وضعیت   دیواندره،کردستان محل سکونت: 
 بیمارستان میاد مرکز درمانی:  05/11/1394 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترصفایی پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 17/06/1386 سال تولد:  (3457پویا.ع) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  لنگرود،گیان محل سکونت: 
 بیمارستان شریعتی مرکز درمانی:  26/03/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترمهرپور پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 



 

          

 

 

 

 

≪≒ 

 

 14/10/1389 سال تولد:  (2089میاد.ف) نام و نام خانوادگی: 
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  هشتگرد،البرز محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  25/11/1394 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 23/09/1391 سال تولد:  (3202دیانا.ق) نام و نام خانوادگی:    
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  باغ ملک،خوزستان محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  30/11/1394 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 

 

 28/09/1381 سال تولد:  (3444فاطمه.ق) نام و نام خانوادگی: 
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  تاکستان،قزوین محل سکونت: 
 بیمارستان شریعتی مرکز درمانی:  05/12/1394 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترمهرپور پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 11/02/1391 سال تولد:  (2281شایان.گ) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  کاله،گلستان محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  02/02/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 10/12/1389 تولد:سال   (2626نادیا.م) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  پیرانشهر،آذربایجان محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  02/04/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 پرداخت نشدهدرمان شد،هزینه  وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 



 

          

 

 

 

 

≪≪ 

 31/04/1394 سال تولد:  (4079محمد.د) نام و نام خانوادگی:  
 بستری دربیمارستان آخرین وضعیت بیمار:  ایرانشهر محل سکونت: 
 بیمارستان شریعتی مرکز درمانی:  03/08/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترمهرپور پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

  سال تولد:   نام و نام خانوادگی:    
  آخرین وضعیت بیمار:   محل سکونت: 
  مرکز درمانی:   تاریخ ارائه خدمات: 
  پزشک معالج:   بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال  هزینه های انجام شده: 

 

 

  تولد:سال    نام و نام خانوادگی: 
  آخرین وضعیت بیمار:   محل سکونت: 
  مرکز درمانی:   تاریخ ارائه خدمات: 
  پزشک معالج:   بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال  هزینه های انجام شده: 

  سال تولد:   نام و نام خانوادگی:  
  آخرین وضعیت بیمار:   محل سکونت: 
  درمانی:مرکز    تاریخ ارائه خدمات: 
  پزشک معالج:   بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال  هزینه های انجام شده: 

  سال تولد:   نام و نام خانوادگی:  
  آخرین وضعیت بیمار:   محل سکونت: 
  مرکز درمانی:   تاریخ ارائه خدمات: 
  پزشک معالج:   بیماری: 
  درمانی:وضعیت  ریال  هزینه های انجام شده: 





 

          

 

 

 

 

≒ 

 07/06/1393 سال تولد:  (7960سجاد.ک) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  یزد محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  01/08/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترشعبانیان پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده درمانی:وضعیت  ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 20/10/1388 سال تولد:  (7535یاسین.ر) نام و نام خانوادگی:    
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  زاهدان محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  09/08/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترآقایی پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 

 

 18/08/1392 سال تولد:  (7308اعظم.م) نام و نام خانوادگی: 
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  جیرفت،کرمان محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  20/07/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترشعبانیان پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 28/05/1390 سال تولد:  (6981نسا.ا) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  قزوین محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  08/06/1395 ارائه خدمات:تاریخ  
 دکترشعبانیان پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 07/07/1392 سال تولد:  (6604محمد.ب) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  مایر،همدان محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  05/08/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 میرزاآقایاندکتر پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 



 

          

 

 

 

 

≪ 

 16/03/1387 سال تولد:  (5767محمد.ب) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  کاله،گلستان محل سکونت: 
 بیمارستان امام خمینی مرکز درمانی:  23/06/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکتررادمهر پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 20،000،000 هزینه های انجام شده: 

 01/01/1389 سال تولد:  (7702سارا.ت) نام و نام خانوادگی:    
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  کرمان محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  31/05/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترنوابی شیرازی پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 20،000،000 هزینه های انجام شده: 

 

 

 24/03/1392 سال تولد:  (6611محمد.م) نام و نام خانوادگی: 
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  گنبدکاووس محل سکونت: 
 بیمارستان مدرس مرکز درمانی:  09/08/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترقاسمی پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 20،000،000 هزینه های انجام شده: 

 04/06/1386 سال تولد:  7814عبدالعزیز. نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  چابهار محل سکونت: 
 بیمارستان مدرس مرکز درمانی:  29/03/1395 ارائه خدمات: تاریخ 
 دکترقاسمی پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 20،000،000 هزینه های انجام شده: 

 
 
 
 

 27/09/1389 سال تولد:  (7745سواره.ر) نام و نام خانوادگی: 
 ترخیص شده بیمار:آخرین وضعیت   سنندج،کردستان محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  22/04/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترشعبانیان پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 



 

          

 

 

 

 

≫ 

 01/01/1388 سال تولد:  (7982اکبر.ر) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  کرج.البرز محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  25/06/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترشعبانیان پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 03/12/1393 سال تولد:  7762معصومه.م) نام و نام خانوادگی:    
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  کرج محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  28/07/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترشعبانیان پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 

 

 20/11/1394 سال تولد:  (7869باران.ل) نام و نام خانوادگی: 
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  همدان محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  11/08/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترمیرزاآقایان پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 20،000،000 هزینه های انجام شده: 

 06/03/1395 سال تولد:  7844علیرضا.س نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  شوش،خوزستان محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  17/03/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترشعبانیان پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 
 

 14/11/1394 سال تولد:  (8025علی.) نام و نام خانوادگی: 
 ترخیص شده وضعیت بیمار:آخرین   گناباد،خراسان  محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  10/08/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترشعبانیان پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 



 

          

 

 

 

 

¶ 

 01/07/1394 سال تولد:  (7830فاطمه.ش) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  نیشابور محل سکونت: 
 بیمارستان مدرس مرکز درمانی:  04/05/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترقاسمی پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 20،000،000 هزینه های انجام شده: 

 10/11/1389 سال تولد:  (7898نارین.ص) نام و نام خانوادگی:    
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  سنندج،کردستان محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  10/05/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترشعبانیان معالج: پزشک  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 

 

 13/05/1395 سال تولد:  (7969الیاس.ع) نام و نام خانوادگی: 
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  کرج،البرز محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان درمانی:مرکز   23/06/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترشعبانیان پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 15/01/1385 سال تولد:  (7113علی.ف) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  خوی،آذربایجان  محل سکونت: 
 بیمارستان مدرس مرکز درمانی:  31/05/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترقاسمی پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 20،000،000 هزینه های انجام شده: 

 01/02/1387 سال تولد:  (7976طاها.م) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  مارد محل سکونت: 
 بیمارستان مدرس مرکز درمانی:  14/07/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترقاسمی پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 20،000،000 هزینه های انجام شده: 



 

          

 

 

 

 

◯ 

 23/06/1395 سال تولد:  (8011زهرا.ز) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  بم،کرمان محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  15/08/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترمیرزاآقایان پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 20،000،000 هزینه های انجام شده: 

 02/04/1392 سال تولد:  (8015النا.س) نام و نام خانوادگی:    
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  همدان محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  01/08/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترآقایی معالج:پزشک   قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 

 

 09/12/1390 سال تولد:  (6190مهسا.م) نام و نام خانوادگی: 
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  31/03/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 آقاییدکتر پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 20،000،000 هزینه های انجام شده: 

 02/02/1388 سال تولد:  (6349علیرضا.م) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  آزادشهر،گلستان محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  23/05/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترشعبانیان پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 21/06/1391 سال تولد:  7100ستایش.ن) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  سراوان،سیستان سکونت:محل  
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  09/06/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترمیرزا آقایان پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 20،000،000 هزینه های انجام شده: 



 

          

 

 

 

 

０ 

 24/01/1394 سال تولد:  (7439فاطمه.م) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  سیرجان،کرمان محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  17/06/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترشعبانیان پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 2/03/1392 سال تولد:  (6564ایلیا.آ) نام و نام خانوادگی:    
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  قزوین محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  07/05/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترشعبانیان معالج:پزشک   قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 26/11/1393 سال تولد:  (7935یسنا.ش) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  16/08/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکتررادمهر پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 20،000،000 هزینه های انجام شده: 

 28/10/1394 سال تولد:  (7820آتریسا.ا) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  03/03/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترشعبانیان پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 16/03/1394 سال تولد:  (7829مجتبی.ا) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  بوشهر محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  16/03/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکتررادمهر پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 20،000،000 هزینه های انجام شده: 



 

          

 

 

 

 

∵ 

 29/08/1392 سال تولد:  (7755زینب.ا) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  25/12/1394 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترشعبانیان پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 

   

 09/04/1391 سال تولد:  (7910سیاوش.ا) نام و نام خانوادگی: 
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  03/06/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترشعبانیان پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 

 

 25/06/1394 سال تولد:  (7810مهسا.ا) نام و نام خانوادگی: 
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  ورامین،تهران محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  16/03/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترمیرزاآقایان پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 20،000،000 هزینه های انجام شده: 

 24/12/1393 سال تولد:  (7788یوسف.ا) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  کاشان محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  18/03/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترشعبانیان پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 
 

 17/06/1390 سال تولد:  (7822نازگل.ب) نام و نام خانوادگی: 
 ترخیص شده بیمار: آخرین وضعیت  کرمان محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  04/03/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترشعبانیان پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 



 

          

 

 

 

 

∫ 

 10/08/1383 سال تولد:  (6225امیر.ع) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  15/08/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکتردهستانی پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده درمانی: وضعیت ریال 20،000،000 هزینه های انجام شده: 

 

 31/06/1390 سال تولد:  (7827زهرا.ب) نام و نام خانوادگی: 
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  اندیکا،خوزستان محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  06/03/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترشعبانیان معالج:پزشک   قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 

 

 21/10/1394 سال تولد:  (7845محمد.ب) نام و نام خانوادگی: 
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  پیشوا،تهران محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان درمانی:مرکز   29/03/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکتررادمهر پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 20،000،000 هزینه های انجام شده: 

 31/01/1395 سال تولد:  (7947فاطمه.ش) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  قزوین محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  15/08/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترآقایی پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 04/04/1395 سال تولد:  (7955امیر.پ) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  قزوین محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  14/06/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترشعبانیان پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 



 

          

 

 

 

 

∬ 

 23/09/1393 سال تولد:  (7301محمد.ت) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  15/05/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترنوابی شیرازی پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 20،000،000 هزینه های انجام شده: 

 03/04/1395 سال تولد:  (7876فاطمه.ت) نام و نام خانوادگی:    
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  اراک،مرکزی محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  14/04/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترشعبانیان معالج:پزشک   قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 

 

 19/03/1395 سال تولد:  (7934یسنا.ت) نام و نام خانوادگی: 
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  مشهد،خراسان محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان درمانی:مرکز   04/06/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترنوابی شیرازی پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 20،000،000 هزینه های انجام شده: 

 01/03/1382 سال تولد:  (8019محمد.ح) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  قم محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  04/08/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکتررادمهر پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 20،000،000 هزینه های انجام شده: 

  08/08/1393 سال تولد:  8012حسین.ک نام و نام خانوادگی:  
  ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  آبدانان،ایام محل سکونت: 
  مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  25/07/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
  دکتررادمهر پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
  درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 20،000،000 هزینه های انجام شده: 



 

  

 

 

 

 

≒≡ 

 07/09/1394 سال تولد:  (7861محمد.ح) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  یزد محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  27/04/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترشعبانیان پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده درمانی:وضعیت  ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 03/09/1391 سال تولد:  (6179مهسا.ح) نام و نام خانوادگی:    
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  12/03/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکتردهستانی پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 20،000،000 هزینه های انجام شده: 

 30/09/1393 سال تولد:  (7322محیا.ح) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  قم محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  12/05/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکتررادمهر پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 20،000،000 هزینه های انجام شده: 

 02/04/1394 سال تولد:  (7793نازنین.ح) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  تربت جام،خراسان محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  13/04/1395 خدمات:تاریخ ارائه  
 دکترقاسمی پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 20،000،000 هزینه های انجام شده: 

 24/02/1391 سال تولد:  (7808الینا.خ) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده وضعیت بیمار:آخرین   همدان محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  11/06/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترشعبانیان پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 



 

          

 

 

 

 

≒≒ 

 09/03/1395 سال تولد:  7917نازنین.خ) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  بروجرد،لرستان محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  11/06/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکتررادمهر پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 20،000،000 هزینه های انجام شده: 

 13/07/1391 سال تولد:  (7062الهام.ش) نام و نام خانوادگی:  
 بستری دربیمارستان آخرین وضعیت بیمار:  کرج محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  18/07/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترشعبانیان پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 

 

 17/03/1378 سال تولد:  (7961خاطره.د) نام و نام خانوادگی: 
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  ورامین،تهران محل سکونت: 
 امام خمینیبیمارستان  مرکز درمانی:  11/06/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکتررادمهر پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 20،000،000 هزینه های انجام شده: 

 04/01/1394 سال تولد:  (8042امیر.گ) نام و نام خانوادگی:  
 بستری دربیمارستان آخرین وضعیت بیمار:  پاکدشت.تهران محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  12/08/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترآقایی پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 5/12/1394 سال تولد:  (7846امیر.ر) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده بیمار:آخرین وضعیت   کرج،البرز محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  06/04/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترشعبانیان پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 



 

          

 

 

 

 

≒≪ 

 24/03/1389 سال تولد:  (5236فاطمه.ر) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  همدان محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  13/06/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترمیرزاآقایان پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 20،000،000 هزینه های انجام شده: 

 21/01/1385 سال تولد:  (6488فرشته.ر) نام و نام خانوادگی:    
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  ورامین،تهران محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  22/03/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترشعبانیان معالج: پزشک  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 

 

 22/12/1392 سال تولد:  (7325مهراوه.ر) نام و نام خانوادگی: 
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  کاشان،اصفهان محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  26/02/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 مرکزطبی کودکان پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 20،000،000 هزینه های انجام شده: 

 01/01/1393 سال تولد:  (7533یلدا.ر) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  06/04/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترمیرزاآقایان پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 20،000،000 هزینه های انجام شده: 

 
 

 30/01/1392 سال تولد:  (6663رسول.ر) نام و نام خانوادگی: 
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 
 بیمارستان مدرس مرکز درمانی:  01/03/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترقاسمی پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 20،000،000 هزینه های انجام شده: 



 

          

 

 

 

 

≒≫ 

 08/03/1393 سال تولد:  7627سدیس.ز نام و نام خانوادگی:  
 بستری دربیمارستان آخرین وضعیت بیمار:  زاهدان محل سکونت: 
 بیمارستان مدرس مرکز درمانی:  02/08/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترقاسمی پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 20،000،000 هزینه های انجام شده: 

 02/03/1393 سال تولد:  (7182آتنا.س) نام و نام خانوادگی:    
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  کرمان محل سکونت: 
 بیمارستان مدرس مرکز درمانی:  04/03/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترقاسمی پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 20،000،000 انجام شده:هزینه های  

 

 

 11/07/1394 سال تولد:  (7883یگانه.س) نام و نام خانوادگی: 
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  مینودشت،گلستان محل سکونت: 
 بیمارستان مدرس مرکز درمانی:  15/05/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترقاسمی پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 20،000،000 هزینه های انجام شده: 

 01/01/1387 سال تولد:  (０≪∫∵)مهسا.س نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  کاشان،اصفهان محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  15/05/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکتررادمهر پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 20،000،000 هزینه های انجام شده: 

 26/07/1393 سال تولد:  (7697علی .س) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  گنبدکاووس،گلستان محل سکونت: 
 بیمارستان مدرس مرکز درمانی:  18/03/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترقاسمی پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 20،000،000 هزینه های انجام شده: 



 

          

 

 

 

 

≒¶ 

 01/05/1394 سال تولد:  (7812زینب.ش) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  کاشان،اصفهان محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  20/03/1393 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترشعبانیان پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 30/03/1395 سال تولد:  7878یاسین.ص) نام و نام خانوادگی:    
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  شهریار،تهران محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  16/05/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترمیرزاآقایان پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 20،000،000 هزینه های انجام شده: 

 

 

 01/01/1388 سال تولد:  7795اسماعیل.ط نام و نام خانوادگی: 
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  قزوین محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  16/03/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترشعبانیان پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 05/12/1392 سال تولد:  (7800نازنین.ع) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  کرج،البرز محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  18/03/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترمیرزاآقایان پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 20،000،000 هزینه های انجام شده: 

 8/12/1393 سال تولد:  (7608اهورا.ع) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  کرج،البرز محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  19/04/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکتررادمهر پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 20،000،000 هزینه های انجام شده: 



 

          

 

 

 

 

≒◯ 

 01/09/1394 سال تولد:  (7718حمید.ع) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  قزوین محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  01/04/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکتررادمهر پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده درمانی: وضعیت ریال 20،000،000 هزینه های انجام شده: 

 21/11/1392 سال تولد:  (7205حلما.ع) نام و نام خانوادگی:    
 بستری دربیمارستان آخرین وضعیت بیمار:  ساوجباغ محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  08/08/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکتررادمهر معالج:پزشک   قلبی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 20،000،000 هزینه های انجام شده: 

 

 

 20/01/1395 سال تولد:  (7835پرهام.ع) نام و نام خانوادگی: 
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  02/05/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترمیرزاآقایان پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 20،000،000 هزینه های انجام شده: 

 27/12/1386 سال تولد:  (7973سامان.م) نام و نام خانوادگی:  
 بستری دربیمارستان آخرین وضعیت بیمار:  کرمان محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  17/08/1395 خدمات: تاریخ ارائه 
 دکتردهستانی پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 20،000،000 هزینه های انجام شده: 

 11/02/1386 سال تولد:  (7950آتوسا.ق) نام و نام خانوادگی:  
 شدهترخیص  آخرین وضعیت بیمار:  کرمانشاه محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  06/06/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترنوابی پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 20،000،000 هزینه های انجام شده: 



 

          

 

 

 

 

≒０ 

 10/04/1387 سال تولد:  (7868زهرا.ق) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  شهرری،تهران محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  07/05/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترنوابی شیرازی پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 27/06/1394 سال تولد:  (8016محمد.پ) نام و نام خانوادگی:    
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  رازوجرگان محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  05/08/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترمیرزاآقایان پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 20،000،000 هزینه های انجام شده: 

 

 

 20/03/1393 سال تولد:  (7273محمد.گ) نام و نام خانوادگی: 
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  تفرش،مرکزی محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  14/04/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزینالو پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 01/01/1378 سال تولد:  (8014زهرا.ت) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده بیمار:آخرین وضعیت   شهریار محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  04/08/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترشعبانیان پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 12/05/1394 سال تولد:  (7733الیاس.ج) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  مشهد محل سکونت: 
 بیمارستان مدرس مرکز درمانی:  04/08/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترقاسمی پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 20،000،000 هزینه های انجام شده: 



 

          

 

 

 

 

≒∵ 

 03/11/1392 سال تولد:  (6874باران.م) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  کامیاران،کردستان محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  20/01/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترشعبانیان پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 03/09/1382 سال تولد:  (7786ستاره.م) نام و نام خانوادگی:    
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  12/05/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترشعبانیان پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 12/11/1384 سال تولد:  (7103سنا.ب) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  کرند،کرمانشاه محل سکونت: 
 بیمارستان محب مرکز درمانی:  05/08/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترشعبانیان پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 01/01/1392 سال تولد:  7750مصطفی.م) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده وضعیت بیمار:آخرین   شهرری ،تهران محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  03/03/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترشعبانیان پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 05/04/1393 سال تولد:  (7245آیسا.ن) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  کرمانشاه محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  28/07/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترآقایی پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 



 

          

 

 

 

 

≒∫ 

 90/90/1801 سال تولد:  (7387مبینا.م) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  شهرری ،تهران محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  22/90/1801 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترشعبانیان پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 1،999،999 هزینه های انجام شده: 

 10/93/1831 سال تولد:  (1120امین.م) نام و نام خانوادگی:    
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  کرمانشاه محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  12/91/1801 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکتررادمهر پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد، هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 29،999،999 هزینه های انجام شده: 

 

 

 97/19/1800 سال تولد:  (7031نازنین.م) نام و نام خانوادگی: 
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  اراک محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  23/90/1801 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترمیرزاآقایان پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 29،999،999 هزینه های انجام شده: 

 89/19/1800 سال تولد:  (7311حسن.ر) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده بیمار:آخرین وضعیت   بروجرد،لرستان محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  11/90/1801 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترشعبانیان پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 1،999،999 هزینه های انجام شده: 

 90/97/1801 سال تولد:  (7090فرحت.م) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  کرج،البرز محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  90/91/1801 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکتردهستانی پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 29،999،999 هزینه های انجام شده: 



 

          

 

 

 

 

≒∬ 

 21/05/1389 سال تولد:  (7989یاسین.ع) نام و نام خانوادگی:  
 درلیست جراحی آخرین وضعیت بیمار:  اهواز محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  18/08/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکتردهستانی پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 20،000،000 هزینه های انجام شده: 

 21/11/1386 سال تولد:  (7747زینب.م) نام و نام خانوادگی:    
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  اراک،مرکزی محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  01/03/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترشعبانیان پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 های انجام شده:هزینه  

 

 

 03/09/1394 سال تولد:  (7807م)محمد. نام و نام خانوادگی: 
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  قزوین محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  04/03/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکتررادمهر پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 20،000،000 هزینه های انجام شده: 

 15/01/1387 سال تولد:  (5187نازیا.م) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  بم،کرمان محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  10/06/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 شعبانیاندکتر پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 13/12/1386 سال تولد:  8030محمدرضا.ا نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده بیمار:آخرین وضعیت   کرمان محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  16/08/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترآقایی پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 



 

          

 

 

 

 

≪≡ 

 19/04/1392 سال تولد:  (6451مهدی.ن) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  رفسنجان،کرمان محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  02/06/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکتررادمهر پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه  پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 20،000،000 هزینه های انجام شده: 

 14/08/1392 سال تولد:  (7197آرمین.ن) نام و نام خانوادگی:   
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  کرمانشاه محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  05/08/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 یدکترآقای پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 ،هزینه پرداخت نشدهدرمان شد وضعیت درمانی: ریال 20،000،000 هزینه های انجام شده: 

 

 

 07/05/1391 سال تولد:  (6189امیر.ن) نام و نام خانوادگی: 
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  آران وبیدگل،اصفهان محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  25/03/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترشعبانیان پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 25/11/1384 سال تولد:  (6917آیدا.و) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده بیمار:آخرین وضعیت   تهران محل سکونت: 
 بیمارستان محب مرکز درمانی:  13/03/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترنوابی شیرازی پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 20،000،000 هزینه های انجام شده: 

 12/01/1391 سال تولد:  (6409امیر.ک) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  کرج،البرز محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  16/03/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترمیرزاآقایان پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 20،000،000 هزینه های انجام شده: 



 

          

 

 

 

 

≪≒ 

 01/01/1384 سال تولد:  (7825محمد.ح) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  بومهن محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  27/06/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترشعبانیان پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
  درمانی: وضعیت ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 01/03/1390 سال تولد:  6404نازنین.ک) نام و نام خانوادگی:    
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  نهاوند،همدان محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  09/08/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکتررادمهر پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 انجام شده: هزینه های 

 

 

 23/11/1394 سال تولد:  7894یاسین.ا نام و نام خانوادگی: 
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  ورامین محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  06/07/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترنوابی پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 20،000،000 هزینه های انجام شده: 

 14/04/1395 سال تولد:  (8001محمد.ا) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  ورامین محل سکونت: 
 بیمارستان مدرس مرکز درمانی:  03/07/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترقاسمی پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 20،000،000 هزینه های انجام شده: 

 01/08/1395 سال تولد:  8034متین.ر نام و نام خانوادگی:  
 بستری دربیمارستان آخرین وضعیت بیمار:  قم محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  15/08/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترآقایی پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 



 

          

 

 

 

 

≪≪ 

 05/06/1390 سال تولد:  (7971فاطمه.ب) نام و نام خانوادگی:  
 درلیست جراحی آخرین وضعیت بیمار:  ایرانشهر محل سکونت: 
 بیمارستان مدرس مرکز درمانی:  11/06/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکتربقایی پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 20،000،000 هزینه های انجام شده: 

 25/06/1381 سال تولد:  (7937فاطمه.ح) نام و نام خانوادگی:    
 ص شدهیترخ آخرین وضعیت بیمار:  ورامین،تهران محل سکونت: 
 مرکزطبی  کودکان مرکز درمانی:  23/05/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترنوابی شیرازی پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 20،000،000 هزینه های انجام شده: 

 

 

 26/01/1389 سال تولد:  (6328رقیه.د) نام و نام خانوادگی: 
 درلیست جراحی آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 
 بیمارستان محب مرکز درمانی:  18/05/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترنوابی شیرازی پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 20،000،000 هزینه های انجام شده: 

 01/01/1388 سال تولد:  7911معصومه.م) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  قم محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  29/06/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترشعبانیان پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 بستری وضعیت درمانی: ریال 20،000،000 هزینه های انجام شده: 

 27/04/1387 سال تولد:  (7874میاد.ن) نام و نام خانوادگی:  
 درلیست جراحی آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 
 بیمارستان محب مرکز درمانی:  19/04/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 قاسمیدکتر پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 20،000،000 هزینه های انجام شده: 



 

          

 

 

 

 

≪≫ 

 24/03/1389 سال تولد:  (5236فاطمه.ر) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شد آخرین وضعیت بیمار:  همدان محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  20/06/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترنوابی پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده درمانی:وضعیت  ریال 20،000،000 هزینه های انجام شده: 

 11/07/1387 سال تولد:  8028هانیه.ح نام و نام خانوادگی:    
 بستری دربیمارستان آخرین وضعیت بیمار:  ورامین محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  11/08/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکتردهستانی پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 20،000،000 هزینه های انجام شده: 

  04/05/1394 سال تولد:  7715مائده.ت  نام و نام خانوادگی:  
  بستری دربیمارستان آخرین وضعیت بیمار:  شهریار محل سکونت: 
  مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  17/08/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
  دکتررادمهر پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
   وضعیت درمانی: ریال 20،000،000 هزینه های انجام شده: 

 19/07/1385 سال تولد:  (7551طهورا.ج) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شد آخرین وضعیت بیمار:  ساری،مازندران محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان درمانی:مرکز   06/07/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترشعبانیان پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 01/01/1383 سال تولد:  (7875شاعق.م) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  10/07/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترمیرزاآقایان پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 20،000،000 هزینه های انجام شده: 



 

          

 

 

 

 

≪√ 

 24/05/1395 سال تولد:  (8009امیر.د) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  بیرجند محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  13/07/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترآقایی پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده درمانی:وضعیت  ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 16/10/1389 سال تولد:  (7624محمد.ر) نام و نام خانوادگی:    
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  جیرفت.کرمان محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  19/07/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 میرزاآقایاندکتر پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 23/01/1390 سال تولد:   8024خاطره.ا  نام و نام خانوادگی:  
 بستری دربیمارستان آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان درمانی:مرکز   13/08/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترآقایی پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 10/05/1395 سال تولد:  (8003شیبا.ع) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  بیرجند محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  06/07/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترآقایی پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 25/05/1394 سال تولد:  (7964بنیامین.ع) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  کرمان محل سکونت: 
 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  11/07/1395 ارائه خدمات:تاریخ  
 دکترشعبانیان پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 





 

          

 

 

 

 

≒ 

 24/08/1390 سال تولد:  10297محمد.ج) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  رباط کریم محل سکونت: 
 بیمارستان ولیعصر مرکز درمانی:  10/06/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترفتحی پزشک معالج:  ترمیمی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 01/08/1394 سال تولد:  (10829بارانا.م) نام و نام خانوادگی:    
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 
 بیمارستان  ولیعصر مرکز درمانی:  15/07/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترفتحی معالج:پزشک   ترمیمی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 

 

 27/06/1381 سال تولد:  10449نرگس.ع نام و نام خانوادگی: 
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  بجنورد،خراسان محل سکونت: 
 بیمارستان ولیعصر درمانی:مرکز   18/05/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترفتحی پزشک معالج:  ترمیمی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 17/03/1382 سال تولد:  10773رامین.ع نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  کوهدشت،لرستان محل سکونت: 
 بیمارستان امیراعلم مرکز درمانی:  06/05/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترفتحی پزشک معالج:  ترمیمی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 11/05/1394 سال تولد:  10772آرش.ع نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  کرمان محل سکونت: 
 بیمارستان ولیعصر مرکز درمانی:  11/03/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترفتحی پزشک معالج:  ترمیمی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 



 

          

 

 

 

 

≪ 

 24/12/1385 سال تولد:  10815سیما.ع نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  زاهدان محل سکونت: 
 بیمارستان ولیعصر مرکز درمانی:  31/04/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترفتحی پزشک معالج:  ترمیمی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 05/04/1390 سال تولد:  10826حسین.ع نام و نام خانوادگی:    
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  مشهد محل سکونت: 
 بیمارستان امیراعلم مرکز درمانی:  17/07/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترفتحی معالج:پزشک   ترمیمی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 23/10/1387 سال تولد:  (10659رقیه.ر) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  قم محل سکونت: 
 بیمارستان ولیعصر مرکز درمانی:  05/05/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترفتحی پزشک معالج:  ترمیمی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 06/02/1390 سال تولد:  10707شیما.م نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  زاهدان محل سکونت: 
 بیمارستان امیراعلم مرکز درمانی:  17/06/1395 ارائه خدمات:تاریخ  
 دکترفتحی پزشک معالج:  ترمیمی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 03/12/1392 سال تولد:  10519محمد.س نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 
 بیمارستان ولیعصر مرکز درمانی:  13/07/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترفتحی پزشک معالج:  ترمیمی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 



 

          

 

 

 

 

≫ 

 26/07/1393 سال تولد:  10635امیررضا. نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  ایام محل سکونت: 
 بیمارستان ولیعصر مرکز درمانی:  01/03/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترفتحی پزشک معالج:  ترمیمی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

   

 19/08/1394 سال تولد:  10803امیر.م نام و نام خانوادگی: 
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  گنبدکاوس،گلستان محل سکونت: 
 بیمارستان ولیعصر مرکز درمانی:  17/06/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترفتحی پزشک معالج:  ترمیمی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 

 

 23/02/1385 سال تولد:  10098شها.ی نام و نام خانوادگی: 
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  بجنورد،خراسان محل سکونت: 
 بیمارستان ولیعصر مرکز درمانی:  23/05/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترفتحی پزشک معالج:  ترمیمی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 14/08/1392 سال تولد:  (10717امیر.پ) نام و نام خانوادگی:  
 شده ترخیص آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 
 بیمارستان ولیعصر مرکز درمانی:  14/07/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترفتحی پزشک معالج:  ترمیمی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 17/12/1391 سال تولد:  (10471مهدی.ا) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  شهریار سکونت: محل 
 بیمارستان ولیعصر مرکز درمانی:  14/07/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترفتحی پزشک معالج:  ترمیمی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 



 

          

 

 

 

 

¶ 

 18/01/1392 سال تولد:  10636امیر.ی نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  بومهن محل سکونت: 
 بیمارستان امیراعلم مرکز درمانی:  24/06/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترفتحی پزشک معالج:  ترمیمی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 21/6/1391 سال تولد:  10542امیر.ر نام و نام خانوادگی:    
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  مشهد،خراسان محل سکونت: 
 بیمارستان امیراعلم مرکز درمانی:  06/05/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترفتحی پزشک معالج:  ترمیمی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 

 

 22/12/1388 سال تولد:  10812بنیامین.ق نام و نام خانوادگی: 
 درلیست جراحی آخرین وضعیت بیمار:  رشت،گیان محل سکونت: 
 بیمارستان امیراعلم مرکز درمانی:  22/04/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترفتحی پزشک معالج:  ترمیمی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 01/06/1381 سال تولد:  (10821)زهرا.ن نام و نام خانوادگی:  
 درلیست جراحی آخرین وضعیت بیمار:  رفسنجان،کرمان محل سکونت: 
 بیمارستان امیراعلم مرکز درمانی:  17/05/1395 ارائه خدمات: تاریخ 
 دکترفتحی پزشک معالج:  ترمیمی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 31/05/1386 سال تولد:  (10475رقیه،آ) نام و نام خانوادگی:  
 درلیست جراحی آخرین وضعیت بیمار:  کاشان محل سکونت: 
 بیمارستان امیراعلم مرکز درمانی:  30/05/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترفتحی پزشک معالج:  ترمیمی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 



 

          

 

 

 

 

◯ 

 31/04/1386 سال تولد:  10641روژان.گ نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  شاهین دژ محل سکونت: 
 بیمارستان امیراعلم مرکز درمانی:  20/06/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترفتحی پزشک معالج:  ترمیمی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 02/06/1394 سال تولد:  10746محمد.پ نام و نام خانوادگی:    
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  نورآباد،لرستان محل سکونت: 
 بیمارستان ولیعصر مرکز درمانی:  03/09/1394 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترفتحی پزشک معالج:  ترمیمی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 01/10/1384 سال تولد:  10543سجاد.ر نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  مشهد،خراسان محل سکونت: 
 بیمارستان امیراعلم درمانی:مرکز   06/05/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترفتحی پزشک معالج:  ترمیمی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 09/03/1394 سال تولد:  (10763امیر.ا) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  مشهد محل سکونت: 
 بیمارستان امیراعلم مرکز درمانی:  01/03/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترفتحی پزشک معالج:  ترمیمی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 12/02/1394 سال تولد:  (10699زهرا.ا) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  قم سکونت:محل  
 بیمارستان ولیعصر مرکز درمانی:  03/02/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترفتحی پزشک معالج:  ترمیمی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 



 

          

 

 

 

 

０ 

 16/08/1394 سال تولد:  (10779سجاد.ا) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  شهرری،تهران محل سکونت: 
 بیمارستان ولیعصر مرکز درمانی:  02/06/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترفتحی پزشک معالج:  ترمیمی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 22/05/1395 سال تولد:  (10768فاطمه.ا) نام و نام خانوادگی:    
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  سمنان محل سکونت: 
 بیمارستان ولیعصر مرکز درمانی:  14/06/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترفتحی پزشک معالج:  ترمیمی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 

 

 06/12/1394 سال تولد:  (10825سارا.ا) نام و نام خانوادگی: 
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  گرمسار،سمنان محل سکونت: 
 بیمارستان  ولیعصر مرکز درمانی:  17/06/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترفتحی پزشک معالج:  ترمیمی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 14/11/1394 سال تولد:  (10787امیر.ا) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده بیمار:آخرین وضعیت   ورامین،تهران محل سکونت: 
 بیمارستان ولیعصر مرکز درمانی:  02/06/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترفتحی پزشک معالج:  ترمیمی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 17/12/1391 سال تولد:  (10471مهدی.ا) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  شهریار،تهران محل سکونت: 
 بیمارستان ولیعصر مرکز درمانی:  14/06/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترفتحی پزشک معالج:  ترمیمی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی:  5،000،000 هزینه های انجام شده: 



 

          

 

 

 

 

∵ 

 13/10/1382 سال تولد:  10456ابراهیم.ر نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  ساری،مازندران محل سکونت: 
 بیمارستان امیراعلم مرکز درمانی:  23/05/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترفتحی پزشک معالج:  ترمیمی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 01/02/1387 سال تولد:  10675حسن.ب نام و نام خانوادگی:    
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  کاشان محل سکونت: 
 بیمارستان امیراعلم مرکز درمانی:  28/04/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترفتحی پزشک معالج:  ترمیمی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 

 

 09/05/1387 سال تولد:  10306فاطمه.ب نام و نام خانوادگی: 
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  همدان محل سکونت: 
 بیمارستان امیراعلم مرکز درمانی:  04/06/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترفتحی پزشک معالج:  ترمیمی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 22/06/1390 سال تولد:  10686محمد.ب نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  ریگان،کرمان محل سکونت: 
 بیمارستان امیراعلم مرکز درمانی:  12/03/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترفتحی پزشک معالج:  ترمیمی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 22/06/1390 سال تولد:  10762پیگانه. نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  گالیکش،گلستان محل سکونت: 
 بیمارستان امیراعلم مرکز درمانی:  13/06/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترفتحی پزشک معالج:  ترمیمی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 



 

          

 

 

 

 

∫ 

 02/04/1394 سال تولد:  10760بال.پ نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  بندرترکمن،گلستان محل سکونت: 
 بیمارستان ولیعصر مرکز درمانی:  18/03/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترفتحی پزشک معالج:  ترمیمی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 15/09/1382 سال تولد:  10653متین.ت نام و نام خانوادگی:    
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  مشهد،خراسان محل سکونت: 
 بیمارستان امیراعلم مرکز درمانی:  09/06/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترفتحی پزشک معالج:  ترمیمی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 

 

 10/07/1391 سال تولد:  10790سجاد.ج نام و نام خانوادگی: 
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  بندرعباس،هرمزگان محل سکونت: 
 بیمارستان ولیعصر مرکز درمانی:  19/02/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترفتحی پزشک معالج:  ترمیمی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 26/03/1384 سال تولد:  10550مصطفی. نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده بیمار:آخرین وضعیت   قم محل سکونت: 
 بیمارستان امیراعلم مرکز درمانی:  16/03/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترفتحی پزشک معالج:  ترمیمی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 02/08/1393 سال تولد:  10651زینب.ح نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  قم محل سکونت: 
 بیمارستان ولیعصر مرکز درمانی:  14/07/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترفتحی پزشک معالج:  ترمیمی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 



 

          

 

 

 

 

∬ 

 22/08/1384 سال تولد:  10752حدیثه.ح نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  قم محل سکونت: 
 بیمارستان امیراعلم مرکز درمانی:  30/05/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترفتحی پزشک معالج:  ترمیمی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده درمانی: وضعیت ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 29/03/1392 سال تولد:  10818سبحان.ح نام و نام خانوادگی:    
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  ورامین،تهران محل سکونت: 
 بیمارستان ولیعصر مرکز درمانی:  10/06/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترفتحی معالج:پزشک   ترمیمی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 

 

 21/04/1380 سال تولد:  10551عرفان.ح نام و نام خانوادگی: 
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  اسام آباد،کرمانشاه محل سکونت: 
 بیمارستان ولیعصر مرکز درمانی:  29/04/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترفتحی پزشک معالج:  ترمیمی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

 19/10/1377 سال تولد:  1030 8شرمین. نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده بیمار:آخرین وضعیت   مهاباد،آذربایجان  محل سکونت: 
 بیمارستان ولیعصر مرکز درمانی:  30/05/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترفتحی پزشک معالج:  ترمیمی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،0000 هزینه های انجام شده: 

 22/12/1392 سال تولد:  10780مهراوه.ر نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  کاشان محل سکونت: 
 بیمارستان شریعتی مرکز درمانی:  15/12/1394 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترفتحی پزشک معالج:  ترمیمی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 



 

          

 

 

 

 

≒≡ 

 19/11/1379 سال تولد:  (10548فاطمه.ر) نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شده آخرین وضعیت بیمار:  اهواز محل سکونت: 
 بیمارستان ولیعصر مرکز درمانی:  30/05/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترفتحی پزشک معالج:  ترمیمی بیماری: 
 درمان شد،هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 5،000،000 هزینه های انجام شده: 

  سال تولد:   نام و نام خانوادگی:    
  آخرین وضعیت بیمار:   محل سکونت: 
  مرکز درمانی:   تاریخ ارائه خدمات: 
  پزشک معالج:   بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال  هزینه های انجام شده: 

 

 

  سال تولد:   نام و نام خانوادگی: 
  آخرین وضعیت بیمار:   محل سکونت: 
  مرکز درمانی:   تاریخ ارائه خدمات: 
  پزشک معالج:   بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال  هزینه های انجام شده: 

  سال تولد:   نام و نام خانوادگی:  
  آخرین وضعیت بیمار:   محل سکونت: 
  مرکز درمانی:   تاریخ ارائه خدمات: 
  پزشک معالج:   بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال  هزینه های انجام شده: 

  سال تولد:   نام و نام خانوادگی:  
  آخرین وضعیت بیمار:   محل سکونت: 
  مرکز درمانی:   تاریخ ارائه خدمات: 
  پزشک معالج:   بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال  انجام شده:هزینه های  





 

          

 

 

 

 

≒ 

 25/09/1393 سال تولد:  (∵≫０≪)امیر.ا نام و نام خانوادگی:  
 فیزیوتراپی  انجام آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 
 خانه اطفال زنجیره امید مرکز درمانی:  30/01/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی،توانبخشی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 8،000،000 شده:هزینه های انجام  

 04/06/1391 سال تولد:  (3836آیسان.ا) نام و نام خانوادگی:    
 فیزیوتراپیانجام  آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 
 خانه اطفال زنجیره امید مرکز درمانی:  30/05/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی،توانبخشی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 44،000،000 هزینه های انجام شده: 

 

 

 05/06/1393 سال تولد:  (3911علی.ا) نام و نام خانوادگی: 
 فیزیوتراپیانجام  آخرین وضعیت بیمار:  قائن،خراسان جنوبی محل سکونت: 
 خانه اطفال زنجیره امید مرکز درمانی:  19/04/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی،توانبخشی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 40،000،000 هزینه های انجام شده: 

 27/07/1387 سال تولد:  (3079شیدا.ا) نام و نام خانوادگی:  
 فیزیوتراپیانجام  آخرین وضعیت بیمار:  قم محل سکونت: 
 خانه اطفال زنجیره امید مرکز درمانی:  24/06/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگز پزشک معالج:  ارتوپدی،توانبخشی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 12،000،000 هزینه های انجام شده: 

 
 

 27/07/1387 سال تولد:  (3080شیوا.ا) نام و نام خانوادگی: 
 فیزیوتراپیانجام  آخرین وضعیت بیمار:  قم محل سکونت: 
 خانه اطفال زنجیره امید مرکز درمانی:  24/06/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی،توانبخشی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 12،000،000 هزینه های انجام شده: 



 

          

 

 

 

 

≪ 

 15/04/1390 سال تولد:  (3825طیبه.ج) نام و نام خانوادگی:  
 انجام کاردرمانی آخرین وضعیت بیمار:  زاهدان محل سکونت: 
 خانه اطفال زنجیره امید مرکز درمانی:  24/03/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی،توانبخشی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 24،000،000 شده:هزینه های انجام  

 27/03/1394 سال تولد:  (3872محیا.ح) نام و نام خانوادگی:    
 انجام کاردرمانی آخرین وضعیت بیمار:  شهرری،تهران محل سکونت: 
 هال احمر مرکز درمانی:  27/03/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی،توانبخشی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 2،415،000 هزینه های انجام شده: 

 

 

 25/07/1385 سال تولد:  (3574امیر.د) نام و نام خانوادگی: 
 انجام کاردرمانی آخرین وضعیت بیمار:  شهریار،تهران محل سکونت: 
 اطفال زنجیره امیدخانه  مرکز درمانی:  19/04/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی،توانبخشی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 72،000،000 هزینه های انجام شده: 

 25/03/1394 سال تولد:  3884علی ا.م نام و نام خانوادگی:  
 انجام فیزیوتراپی آخرین وضعیت بیمار:  اراک،مرکزی محل سکونت: 
 خانه اطفال زنجیره امید مرکز درمانی:  08/04/1395 ارائه خدمات:تاریخ  
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی،توانبخشی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 24،000،000 هزینه های انجام شده: 

 09/10/1389 سال تولد:  (3951امیر.ز) نام و نام خانوادگی:  
 انجام کاردرمانی وضعیت بیمار:آخرین   کرمانشاه محل سکونت: 
 خانه اطفال زنجیره امید مرکز درمانی:  27/06/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی،توانبخشی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 28،000،000 هزینه های انجام شده: 



 

          

 

 

 

 

≫ 

 14/10/1390 سال تولد:  (3451نرجس.ا) نام و نام خانوادگی:  
 انجام کاردرمانی آخرین وضعیت بیمار:  رفسنجان،کرمان محل سکونت: 
 زنجیره امید خانه اطفال مرکز درمانی:  26/04/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی،توانبخشی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال  انجام شده:هزینه های  

 20/01/1390 سال تولد:  (3562مبین.ا) نام و نام خانوادگی:    
 انجام کاردرمانی آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 
 خانه اطفال زنجیره امید مرکز درمانی:  31/03/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی،توانبخشی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال  هزینه های انجام شده: 

 

 

 19/04/1381 سال تولد:  (3287محمد.ک) نام و نام خانوادگی: 
 انجام فیزیوتراپی آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 
 اطفال زنجیره امیدخانه  مرکز درمانی:  18/02/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی،توانبخشی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 24،000،000 هزینه های انجام شده: 

 14/12/1393 سال تولد:  (3722یگانه.ب) نام و نام خانوادگی:  
 انجام کاردرمانی آخرین وضعیت بیمار:  کرج،البرز محل سکونت: 
 خانه اطفال زنجیره امید مرکز درمانی:  21/04/1395 ارائه خدمات:تاریخ  
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی،توانبخشی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال  هزینه های انجام شده: 

 05/02/1390 سال تولد:  (3243میثاق.پ) نام و نام خانوادگی:  
 انجام کاردرمانی بیمار:آخرین وضعیت   مارد،تهران محل سکونت: 
 توانبخشی ،البرز مرکز درمانی:  21/04/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی،توانبخشی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال  هزینه های انجام شده: 



 

 

 

 

 

 

√ 

 17/05/1380 سال تولد:  3397کامران.س نام و نام خانوادگی:  
 انجام کاردرمانی آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 
 هال احمر مرکز درمانی:  23/06/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی،توانبخشی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 12،000،000 هزینه های انجام شده: 

 23/12/1393 سال تولد:  (3538حنانه.س) نام و نام خانوادگی:  
 انجام کاردرمانی آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 
 خانه اطفال زنجیره امید مرکز درمانی:  14/06/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی،توانبخشی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 24،000،000 هزینه های انجام شده: 

 

 

 22/11/1377 سال تولد:  (3828محمد.س) نام و نام خانوادگی: 
 انجام کاردرمانی آخرین وضعیت بیمار:  نورآباد،لرستان محل سکونت: 
 امیدخانه اطفال زنجیره  مرکز درمانی:  10/03/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی،توانبخشی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 4،000،000 هزینه های انجام شده: 

 23/08/1387 سال تولد:  (3939هستی.ک) نام و نام خانوادگی:  
 انجام فیزیوتراپی آخرین وضعیت بیمار:  کرمانشاه محل سکونت: 
 خانه اطفال زنجیره امید مرکز درمانی:  31/05/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی،توانبخشی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 18،000،000 هزینه های انجام شده: 

 22/12/1386 سال تولد:  3806نرگس.ش نام و نام خانوادگی:  
 انجام کاردرمانی آخرین وضعیت بیمار:  شهرری،تهران محل سکونت: 
 هال احمر مرکز درمانی:  16/03/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی،توانبخشی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 12،000،000 هزینه های انجام شده: 



 

          

 

 

 

 

◯ 

 92/92/3731 سال تولد:  (7373یلدا.ش) نام و نام خانوادگی:  
 انجام کاردرمانی آخرین وضعیت بیمار:  کرج ،البرز محل سکونت: 
 توانبخشی ،البرز مرکز درمانی:  99/90/3721 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  رتوپدی،توانبخشیا بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 39،199،999 شده:هزینه های انجام  

 32/39/3723 سال تولد:  (7031نازنین.ع) نام و نام خانوادگی:    
 انجام کاردرمانی آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 
 خانه اطفال زنجیره امید مرکز درمانی:  79/93/3721 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی،توانبخشی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 7،999،999 هزینه های انجام شده: 

 

 

 92/90/3732 سال تولد:  (7307علی.ق) نام و نام خانوادگی: 
 انجام کاردرمانی آخرین وضعیت بیمار:  رباط کریم،تهران محل سکونت: 
 امید خانه اطفال زنجیره مرکز درمانی:  93/90/3721 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی،توانبخشی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 0،999،999 هزینه های انجام شده: 

 93/92/3723 سال تولد:  (7022آیدا.ق) نام و نام خانوادگی:  
 انجام کاردرمانی آخرین وضعیت بیمار:  گنبدکاوس،گلستان محل سکونت: 
 خانه اطفال زنجیره امید مرکز درمانی:  93/99/3721 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی،توانبخشی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 1،919،999 هزینه های انجام شده: 

 92/39/3729 سال تولد:  (7373امیر.م) نام و نام خانوادگی:  
 کاردرمانیانجام  آخرین وضعیت بیمار:  شهریار،تهران محل سکونت: 
 خانه اطفالف زنجیره امید مرکز درمانی:  90/91/3721 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی،توانبخشی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 39،199،999 هزینه های انجام شده: 



 

          

 

 

 

 

∝ 

 12/06/1390 سال تولد:  (3756کوثر.م) نام و نام خانوادگی:  
 انجام کاردرمانی آخرین وضعیت بیمار:  کرج،البرز محل سکونت: 
 هال احمر مرکز درمانی:  19/03/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی،توانبخشی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 16،000،000 هزینه های انجام شده: 

 28/10/1391 سال تولد:  (3810مائده.م) نام و نام خانوادگی:    
 کاردرمانی انجام آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 
 خانه اطفال زنجیره امید مرکز درمانی:  22/04/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ،توانبخشیارتوپدی  بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 36،000،000 هزینه های انجام شده: 

 

 

 08/06/1388 سال تولد:  (4019سحر.ن) نام و نام خانوادگی: 
 انجام کاردرمانی آخرین وضعیت بیمار:  ایرانشهر محل سکونت: 
 خانه اطفال زنجیره امید مرکز درمانی:  16/06/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی،توانبخشی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 8،000،000 هزینه های انجام شده: 

 04/11/1377 سال تولد:  (1261مریم.ک) نام و نام خانوادگی:  
 انجام کاردرمانی آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 
 خانه اطفال زنجیره امید مرکز درمانی:  31/05/1395 ارائه خدمات:تاریخ  
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی،توانبخشی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 2،000،000 هزینه های انجام شده: 

 23/10/1386 سال تولد:  (1895محمد.ک) نام و نام خانوادگی:  
 انجام کاردرمانی آخرین وضعیت بیمار:  روانسر،کرمانشاه محل سکونت: 
 خانه اطفال زنجیره امید مرکز درمانی:  01/06/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی،توانبخشی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 1،000،000 هزینه های انجام شده: 



 

          

 

 

 

 

∵ 

 26/05/1393 سال تولد:  (3739نازنین.ب) نام و نام خانوادگی:  
 فیزیوتراپیانجام  آخرین وضعیت بیمار:  لردگان،چهارمحال  محل سکونت: 
 خانه اطفال زنجیره امید مرکز درمانی:  28/02/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترکامرانی پزشک معالج:  ارتوپدی،توانبخشی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 24،000،000 هزینه های انجام شده: 

 08/03/1385 سال تولد:  (3385علی.ب) نام و نام خانوادگی:    
 فیزیوتراپیانجام  آخرین وضعیت بیمار:  قائن،خراسان جنوبی محل سکونت: 
 زنجیره امیدخانه اطفال  مرکز درمانی:  24/01/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترمزدا پزشک معالج:  ارتوپدی،توانبخشی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 20،000،000 هزینه های انجام شده: 

 

 

 08/03/1385 سال تولد:  (3730امیر.پ) نام و نام خانوادگی: 
 فیزیوتراپی انجام آخرین وضعیت بیمار:  نائین،اصفهان محل سکونت: 
 خانه اطفال زنجیره امید مرکز درمانی:  05/02/1395 خدمات: تاریخ ارائه 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی،توانبخشی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 32،000،000 هزینه های انجام شده: 

 19/08/1393 سال تولد:  (3563کوثر.ق) نام و نام خانوادگی:  
 انجام فیزیوتراپی وضعیت بیمار: آخرین  اسامشهر،تهران محل سکونت: 
 خانه اطفال زنجیره امید مرکز درمانی:  10/06/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی،توانبخشی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 46،000،000 هزینه های انجام شده: 

 03/06/1391 سال تولد:  (3800سارا.خ) نام و نام خانوادگی:  
 فیزیوتراپی انجام آخرین وضعیت بیمار:  کوهدشت،لرستان محل سکونت: 
 خانه اطفال زنجیره امید مرکز درمانی:  21/02/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی،توانبخشی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 20،000،000 هزینه های انجام شده: 



 

          

 

 

 

 

∫ 

 06/07/1385 سال تولد:  (3702سعید.ش) نام و نام خانوادگی:  
 انجام فیزیوتراپی آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 
 خانه اطفال زنجیره امید مرکز درمانی:  02/04/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی،توانبخشی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 6،000،000 شده:هزینه های انجام  

 12/07/1394 سال تولد:  (3820حسنا.ص) نام و نام خانوادگی:    
 انجام فیزیوتراپی آخرین وضعیت بیمار:  ساوه محل سکونت: 
 خانه اطفال زنجیره امید مرکز درمانی:  02/04/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترولنتی پزشک معالج:  ارتوپدی،توانبخشی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 24،000،000 هزینه های انجام شده: 

 

 

 16/10/1381 سال تولد:  (3917زهره.ف) نام و نام خانوادگی: 
 انجام فیزیوتراپی آخرین وضعیت بیمار:  گالیکش،گلستان محل سکونت: 
 خانه اطفال زنجیره امید مرکز درمانی:  13/06/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی،توانبخشی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 16،000،000 هزینه های انجام شده: 

  سال تولد:   نام و نام خانوادگی:  
  آخرین وضعیت بیمار:   محل سکونت: 
  مرکز درمانی:   تاریخ ارائه خدمات: 
  پزشک معالج:   بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال  هزینه های انجام شده: 

  سال تولد:   نام و نام خانوادگی:  
  آخرین وضعیت بیمار:   محل سکونت: 
  مرکز درمانی:   تاریخ ارائه خدمات: 
  پزشک معالج:   بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال  هزینه های انجام شده: 





 

          

 

 

 

 

≒ 

 20/08/1388 سال تولد:  (3741امیر.ر) نام و نام خانوادگی:  
 درحال انجام خدمات توانبخشی آخرین وضعیت بیمار:  شهرری محل سکونت: 
 هال احمر شهرری مرکز درمانی:  10/12/1394 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 805،000 هزینه های انجام شده: 

 30/08/1390 سال تولد:  (3736فاطمه.ا) نام و نام خانوادگی:    
 درحال انجام خدمات توانبخشی آخرین وضعیت بیمار:  شهرری محل سکونت: 
 هال احمر شهرری مرکز درمانی:  30/08/1390 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 4،830،000 هزینه های انجام شده: 

 

 

 27/02/1392 سال تولد:  (3599هلنا.ن) نام و نام خانوادگی: 
 انجام کاردرمانی آخرین وضعیت بیمار:  شهرری محل سکونت: 
 هال احمرشهرری مرکز درمانی:  31/01/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 انجام خدمات توانبخشی وضعیت درمانی: ریال 3،220،000 هزینه های انجام شده: 

 27/02/1392 سال تولد:  (3599هلنا.ن) نام و نام خانوادگی:  
 انجام فیزیوتراپی آخرین وضعیت بیمار:  شهرری محل سکونت: 
 هال احمرشهرری مرکز درمانی:  31/01/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 انجام خدمات توانبخشی وضعیت درمانی: ریال 1،050،000 هزینه های انجام شده: 

 23/03/1391 سال تولد:  (2137زهرا.ک) نام و نام خانوادگی:  
 انجام خدمات توانبخشی آخرین وضعیت بیمار:  ورامین محل سکونت: 
 هال احمرشهرری مرکز درمانی:  11/02/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 4،830،000 هزینه های انجام شده: 



 

          

 

 

 

 

≪ 

 27/07/1387 سال تولد:  (3080شیوا.ا) نام و نام خانوادگی:  
 انجام خدمات توانبخشی آخرین وضعیت بیمار:  حسن آبادفشافویه محل سکونت: 
 هال احمرشهرری مرکز درمانی:  12/02/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 4،830،000 هزینه های انجام شده: 

 27/07/1387 سال تولد:  (3079شیدا.ا) نام و نام خانوادگی:    
 انجام خدمات توانبخشی آخرین وضعیت بیمار:  حسن آبادفشافویه محل سکونت: 
 هال احمرشهرری مرکز درمانی:  12/02/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 4،830،000 هزینه های انجام شده: 

 

 

 01/01/1384 سال تولد:  (3358محمد.ح) نام و نام خانوادگی: 
 انجام خدمات توانبخشی آخرین وضعیت بیمار:  شهرری محل سکونت: 
 احمرشهرریهال  مرکز درمانی:  03/03/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 4،830،000 هزینه های انجام شده: 

 30/08/1390 سال تولد:  (3736فاطمه.ا) نام و نام خانوادگی:  
 انجام خدمات توانبخشی آخرین وضعیت بیمار:  شهرری محل سکونت: 
 هال احمرشهرری مرکز درمانی:  17/03/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 4،830،000 هزینه های انجام شده: 

 27/03/1394 سال تولد:  (3872محیا.ح) نام و نام خانوادگی:  
 انجام خدمات توانبخشی آخرین وضعیت بیمار:  شهرری محل سکونت: 
 هال احمرشهرری مرکز درمانی:  27/03/1395 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
  وضعیت درمانی: ریال 2،415،000 هزینه های انجام شده: 


