
نام پدر  نام خانوادگی  نام  ردیف

علی  ابراهیمی  فاطمه  1

عزیز  اتوت  مریم  2

محمدعیسی  اجاقعلی  رشید  3

یونس  احمدی  میثم  4

هوشنگ  اسدی  هایده  5

ناجی  اسدی راشدی  کاملیا  6

علیقلی  اکبر  خانی  7

بهزاد  انصافی اذر  بهناز  8

علی اشرف  اوصالی  عسگر  9

امراله  ایازپور  هاجر  10

مرادعلی  بابائی ارچنگان  زهرا  11

حمید  بخشایش  امیرحسین  12

جلیل  بیات  امینه  13

علی  بیگدلی  احمد  14

حبیب  پرتوی خرائیم  محمدرضا  15

اسرافیل  تقی زاده معفوی  افسانه  16

محمدحسین  توفیقی  زهره  17

عباس  توکلی  نازیال  18

هوشنگ  تیموری  مهرداد  19

علی  تیموری  رامین  20

علی قربان  جباری  احمد  21

ابراهیم  جواندل جانانلو  فیروز  22

شعبانعلی  حبیبی  محسن  23



نام پدر  نام خانوادگی  نام  ردیف

علی اکبر  حدادخراسانی  معصومه  24

سیدمسعود  حسینی  زهراسادات  25

سیدجالل  حسینی ایمنی  سیده لیال  26

رضا  حموله  شیما  27

سلیمان  حیدری ازاد  سمیه  28

احمد  خداشناس  علی  29

سروش  دادوند  ارمین  30

مصطفی  درایت  حسن  31

حسن  رحیمی  مازیار  32

سیدرضا  رضوی  سیدحسین  33

یداهلل  رنجبردامغانی  شبنم  34

صفدر  روستایی  سعیده  35

محمرحیم  زرناروئی  محمدمهدی  36

محمدحسین  سامنی  وحید  37

محمدباقر  سعیدی روشن  صبا  38

غالم حسین  سلطانی  لیال  39

محسن  سلطانی  صبا  40

بیژن  شاه محمدی دینه رودی  ارزو  41

مرتضی  شاهی گاورقلعه  سمانه  42

محمدحسن  شیاسی  مهران  43

نصراهلل  طاهری  صدیقه  44

جعفر  طاهریان  سیروان  45

عادل  عادلی  سعید  46



نام پدر  نام خانوادگی  نام  ردیف

برات  عادلی ابی بیگلو  اسیه  47

صفر  عبدزاده  موسی  48

حاجی رضا  عرشیان  مهدی  49

قربان  عزیزی  پروانه  50

محمدولی  عقیلی عسگرپور  بهاره  51

سیدرضا  علوی  فرشته السادات  52

علی اصغر  علی زاده پاکدل  قاسم  53

محمدرحیم  عیوضی  فائزه  54

نورمراد  فاضلی  سامان  55

اسداهلل  فتحی  نگین  56

هوشنگ  فالحتی مرکیه  سودابه  57

ابراهیم  قاسمی  وحید  58

اسمعیل  قاسمی  نرگس  59

منصور  قنبری  بهزاد  60

محمد  کاظمی متواضع  سعیده  61

محمدقاسم  کاویانی  زهره  62

شعبان  کردی  رویا  63

بهرام  کرکانی  ایمان  64

جمشید  کریمی حصاری  فرشید  65

علی اکبر  کشاورز  فاطمه  66

رجب  لطفی علی ابادی  پگاه  67

محسن  ماستری فراهانی  علی اصغر  68

اسمعیل  محمدی  ملیکا  69



نام پدر  نام خانوادگی  نام  ردیف

عبداله  محمدی بارچانی  حسین  70

مهراب  محمدی هابیل  مهدی  71

سیدعنایت اله  موسوی  سیدمجتبی  72

محمود  موسی زاده  محمدرضا  73

جابر  مویدی  رضا  74

محمدرضا  ناظریان  مژگان  75

جواد  نجارزاده  لیدا  76

حسین  نظری  حجت  77

قاسم  نقی پورحمزه کالئی  امیر  78

غالمعلی  نورعلی  دوستعلی  79

سیدعلی  ورزشی  زهراسادات  80

قدرت اله  هاشم لو  مرتضی  81

مسلم  هژیرمشعوف  پریسا  82

حنیفه  یارمحمدی  نازنین  83

حسن  یزدان پناه  مهناز  84


