
 ردیف نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی

 1 جمال شورجه 30 عباس براتی پور

 2 انسیه شاه حسینی 31 محمد حسین انصاری نژاد

 3 حبیب اله بهمنی 32 مهدی عبداالهی

 4 حمید بهمنی 33 غالمرضا راهپیما

 5 محمد تقی فهیم 34 جواد مومنی

 6 آبادیمهدی عظیمی میر  35 محمد حبیبی

 7 سعید الهی 36 محمد شفیعی

 8 علی غفاری 37 داوود نیکنام

 9 پرویز شیخطادی 38 کوروش زارعی

 10 شفیع آقا محمدیان 39 احمد جوالیی

 11 قربانعلی طاهر فر 40 یداله وفاداری

 12 مهدی فیوضی 41 محسن سلیمانی

 13 ماشااهلل شاه مرادی زاده 42 علی امیر کمالی

 14 آرش خیری 43 کاوه ایمحمد  

 15 ابوالفضل همراه 44 محمد حمزه زاده

 16 رضا برجی 45 امیر حسین شفیعی

 17 پرویز فارسیجانی 46 محسن متین وفا

 18 خانم ارطایفه 47 حمید نیلی

 19 خانم مغانی 48 هاشم پور محمدی

 20 عبدالصاحب رومزی پور 49 رضا اسماعیلی 

 21 شریف رضویان مریم 50 حسین اسرافیلی 

 22 محبوبه معراجیپور 51 مرتضی حیدری 

 23 احسان عباسلو 52 محمد حبیبی 

 24 رحیم مخدومی 53 علی حسین امینی 

 25 جهانگیر خسروشاهی 54 حسین عصمتی 

 26 احمد شاکری 55 معصومه بهرامی 

 27 اکبر صحرایی 56 جمشید جم 

 28 عالیه محرابی 57 هوشنگ جاوید 

 29 علیرضا قزوه 58 حسین دی پیر 



 ردیف نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی

 59 علیرضا پاشایی   مرتضی شعبانی 

 60 عسگر هنردوست   مرضیه صفا 

 61 کمال الدین شاهرخ   زهره میرزایی 

 62 ناصر افراسیابی   سیده زهرا رضوی پور 

 63 عباس حاجی پور آرانی   پریسا عباسی 

 64 محمود بدر فر   نسا حالج نیشابور 

 65 محمود صادقی   سیده زهرا مهدی 

 66 مهدی معصومی گرجی   آمنه یزدانی 

 67 داریوش عسگری   سیده فاطمه حسینی 

 68 علی فریدونی   آسیه شهروزی 

 69 سید جلیلی حسینی زهرایی   

 70 سید حسن اطیابی   

 71 هوشنگ توکلی   

 72 محمد بخشی زاده   

 73 سمانه شانه ساز   

 74 خلیلی رسولی   

 75 سیده معصومه حسینی   

 76 زهرا صالحی   

 77 مرجان اسفندی   

 78 فرزانه علی نژاد   

 79 آسیه بختیاری   

 80 علی مراوندی   

 81 علی حسن پور   

 82 فاطمه کوکائیان   

 83 فاطمه قنبری   

 84 زینب نیکبخت   

 


