
سهمیهنام پدرنامنام خانوادگیردیف

ایثارگرنریمان راضیه احتشامی 1

ایثارگراکبراقا محدثه اخوندزاده ارانی 2

ایثارگرعزیز امیرمحمد اسدی 3

ایثارگراکبر سعید اشرافی 4

ایثارگرعلی فهیمه اکبری 5

ایثارگرمحمد نیلوفر بازوند 6

ایثارگرمحمد الهه باقری 7

ایثارگربایرام مجتبی بایرام زاده 8

ایثارگرمحرم پیام بخشی 9

ایثارگرسیدعلی مریم السادات بدری فر 10

ایثارگرعبدالناصر فاطمه بهنام 11

ایثارگرنوبخت رقیه بیگی چراغ تپه 12

ایثارگرنوروز علی پاشائی 13

ایثارگرمسعود محسن توکلی 14

ایثارگرگرامی فواد جباری 15

ایثارگرعلیرضا یلدا جعفرزادشایان 16

ایثارگررسول احد جعفریان 17

ایثارگرمحمدرضا امین جنتی سراب 18

ایثارگرصمد مجید جوکار 19

ایثارگرمحسن زهرا حاجی رحیمی 20

ایثارگرداود هانیه حاجی عسگری 21

ایثارگرذبیح اله علی اکبر حدادی 22

ایثارگرمرادحسین یونس حسین زاده 23

ایثارگرمحمدامین سمیه حسینی 24

ایثارگرحجت علی رضا حیدری 25

ایثارگرفرج اهلل محمدمصطفی خرازی توکل 26

ایثارگربزرگ ریحانه درستکار 27

ایثارگرکاووس حسین دهقانی 28

ایثارگراحمد حسین دهقانی زاده 29

ایثارگرسیدمحسن سیدعلی ذوالفقاری 30

ایثارگرمحمد احمد رحمانی 31

ایثارگریداله سیفعلی رحیم پور 32

ایثارگرعلی مراد سعدی رحیمی 33

ایثارگرمیرزا محمد رشیدی 34

ایثارگرعلی همت محمد زحمت کشان 35
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ایثارگربابا حامد زینال فام 36

ایثارگررضا مرتضی سبزی پور 37

ایثارگرحمید حامد سلطانی 38

ایثارگربهزاد سارا شاپورزاده 39

ایثارگرسیدمسعود سیدامیر شرفا 40

ایثارگرمحمدرضا داود شفیع زاده برمی 41

ایثارگرعباس فاطمه شفیعی علویجه 42

ایثارگرصفر مریم شمسی 43

ایثارگرعثمان محسن صالح نژاد 44

ایثارگررضا مهدی صفی 45

ایثارگرپرویز یعقوب طاهرزاده 46

ایثارگرجواد محدثه طباطبائی راد 47

ایثارگرمحمدجواد امین طمراسی 48

ایثارگرعیسی رسول عابدی 49

ایثارگرزین العابدین فاطمه عابدی 50

ایثارگرعلی محمدحسین عابدی فیروزجائی 51

ایثارگرجعفر رضا عسگری 52

ایثارگراحمد فاطمه علی حیدری کشکوئی 53

ایثارگرعلی سجاد فاتحی پیکانی 54

ایثارگرحسن دالرام فاخته 55

ایثارگرصیدعلی امیر فرحناکی 56

ایثارگرعلی خواست حمیدرضا فرخی پور 57

ایثارگرعبدالکریم زهرا قنبرزاده بهبهانی 58

ایثارگرخلیل حسین قوی پیکراسطلخی 59

ایثارگرعلی علی رضا کاظم زاده 60

ایثارگرسعدی زهرا کوچکی شوئیلی 61

ایثارگرغالمرضا محمدعلی کیومرثی 62

ایثارگرتقی علی گرجی 63

ایثارگرمحمد نادر گودرزی نظامی 64

ایثارگررحیم صادق مسلمی نیا 65

ایثارگرسیدحسن سیدعباس مصطفوی شالقونی 66

ایثارگرداود محمدرضا منصوراسمعیلی 67

ایثارگراحمد حمید مهدیان 68

ایثارگرکرامت امید میرفردی 69

ایثارگرمجید مائده ناصری 70
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ایثارگرحمیدرضا روح اله نعمت الهی 71

ایثارگرکرم هادی نکیسا 72

ایثارگرقدیر سیاوش وثوقی 73

ایثارگرحسن حبیب اهلل وحدت پور 74

ایثارگرحمید نسرین یادگاری رزوه 75


