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1287اتَرر طاّری44583445تیژى دٍاز1

1417فریذ هحوذ هالک31932846هحوذ هظلَم اردکاًی2

1257حوسُ تراتی24832847حویذرضا زارع3

1227هحوذ قاسن زاد19352448ُػلی هحوذ حاجی ضؼثاًی 4

2106هحوذرضا ًَرتاال19352449تی تی فاطوِ هیرجلیلی5

2056ػلیرضا صذیقی18682450ضایستِ دادفرًیا6

1936ػلیرضا گرجی13202151هٌصَر ًوازیاى7

1576سیذ صادق قاسوی تٌادکَکی10581852ػلثاسؼلی جؼفری8

1216هحوذرضا تاتاى6641753هحوذ ػثذاللْی9

966فضل اهلل ادیة ًیا7251454هحوذ هْذی حسیٌی10

966اکثر دّقاى ًژاد6121455فاطوِ توذى11

856ػلی اصغر ػلوذار5071356ػلی تٌَیذی12

866رضا سؼادت7251257ػثاس تْجت13

996ػیسی هحوَدی4441258هحوذػلی کریوی زارچی14

716حویذ رضا تَدجی4761259هحوذکاظن تَسلی15

826هسؼَد ػاتسی4001260سؼیذ ػلیخاًی16

1026هْری خاتوی4231261ػلی هصطفائی پَر17

716احوذرضا فقیِ خراساًی8901162رٍیا دستجردی18

876هْذی ضریفیاى5661163هحوذ تقی صادقی19

2125ٍحیذ اتَطالثی4881164احوذ قرتاًی20

1405هحوذ جَاد رضایی275965اتَالفضل هیرجلیلی21

1115زلفا زیٌل پَر265966احوذ صادقی22ِ

1185اصغر دضتی رحوت آتادی269967جوطیذ اتَیی23

885اصغر هصلح آراًی210968هحوذصاتر فالح ًژاد24

875احوذ ػلی دّقاًی204969هحوذ فاتحی هرجی25

785حویذ سَدائی زاد827870ُهحوذصالح اٍلیا26

915ٍلی درّوی 314871حویذ رضا اتَطالثی27

735ػثاس هسیذی300872ػلی اکثر دّقاى 28

685هحوَد ترّاًی244873ػلی اکثر تذیي29

555فریثا کارگریاى235874هسؼَد هَحذی30

495ػلی رضا هطرقی220875هحوذػلی اهراللْی31

1394ًصرت اهلل اهاًیاى200876قاسن هیرجلیلی32

1234حویذ ػالهی175877سیذ هحوذ اًَری33ِ

844فرّاد ًژادکَرکی155878قاسن تریذ لقواًی34

884حویذ سؼیذی سَرک135879هحوذ فرضی35

754ػلی طالثی135880هحوذهْذی حیذری36

664سیذ هحوذ تقی الوذرسی272781تْرٍز احوذی ًذٍضي37

734هحوذ حکیوی201782هحوذ تسرگ 38

644ػلیرضا فتَحی207783سیذ هٌصَر تیذکی39

714رضا دّقاى158784افساًِ حاضری40

554هٌصَر رفیؼیاى163785هحوذ اسالهی کالًتری41

614حسي خادهی زارع179786هحوذرضا َّضوٌذ42

514هحوذ هَسَی ًژاد149787سؼیذ اتراّیوی43

454ػلیوحوذ لطیف137788حویذ رضا هظاّری44
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152رتاتِ حاجیاى464134هحوَد خذاداد89

152ػلی دّقاى494135سیذ ػثاس هیرجلیلی90

162سیذ هحسي هیرحسیٌی اترًذآتادی514136ػلوی هحوذ لطیف91

182رٍح اهلل دٍست حسیٌی474137داٍد ضیطِ تری92

132هْذی ًجفی364138هْذی رضائیاى93

132هْذی فالح تفتی354139هحوذ ػلی تَاًایی94

132کیارش هیساًیاى524140ػلی دالٍر خلفی95

132اهیر سیف الذیٌی434141اتراّین هسؼَد ًیا96

122هحوذحسیي اکرهی314142هحوذهْذی اتَتراتی97

122رٍح اهلل ػسیسی تفتی1443143ػلی هحوذ سلواًسادُ یسدی98

112حویذرضا کریوی زارچی1243144ػثاسؼلی حیذری99

102هحوذرضا زارع هیرک آتاد1053145ٍلی کالًتر100

102هرین هستاجراى783146ػلی اکثر داهکی101

132سؼیذ سؼیذا اردکاًی843147ػلیرضا تخطایص102

92هحوذرضا ًظری583148هسؼَد آقاتسرگی103

92هحوذّادی ٌّرٍر593149حجت اهلل راکرزاد104ُ

82حسیي قاًؼی یخذاى503150رضا هرضذ105

62آفاق تاتٌذ543151ُفرّاد تراب106

62هحوذرضا ًقصاى هحوذی483152ػلی اکثر جؼفری107

72هٌصَرُ تاتاری393153هحوذهْذی لطفی108

82اکثر زارع ضاُ آتادی363154ػثذالحویذ اًصاری109

72هْذی رحیوی433155هحوذ خَاجِ هْریسی110

62هسؼَد حاجی زاد333156ُزّرا رضائی111

72تْوي کیاًی 393157جوال ترزگری خاًقا112ُ

212سواًِ اسذی313158هحوذػلی زارع چاَّکی113

101هحوذػلی فیض پَر283159هحوذػلی ضفاّی 114

101هحوذصالح احوذی273160هیترا تَکلی115

71لیال غالم زاد223161ُهحوذهْذی جلیلی116

51طِ کطاٍرز213162هحوذرضا احوذی زًذ117

71هحثَتِ ٌّرٍر163163رسَل رٍزگار118

61هْذی خذاداد183164ػلیرضا ضفیؼی119

61حسي هطرٍطِ 243165ػلی هرٍتی120

51ًرگس تیذآتادی692166گلٌار هسدا یسٌا121

51کوال اهیذٍار562167هحوذهْذی خثیری122

41رستن ًریواًیاى382168پذرام پیًَذی123

51غالهرضا تردتار282169هسؼَد هصالیی پَر124

61کاظن ترزگر تفرٍیی302170هْذیِ ّاضوی125

31ػلیرضا افطاًی332171هحوذ کوالًَذ126

41حسیي جَاًطیری292172هحسي ّادی زادُ 127

41اهیر جْاًگرد352173رضا جَادیاى128

21حسیي اکثرزاد292174ُػثاس ػسکری ًذٍضي129

21ػلی اکثر کریویاى252175حویذ هحوذی130

21احوذ زًذٍاًیاى242176هْذی کالًتر131

21حاهذ خاًی ساًیج192177حویذرضا فالح132

21هحوذرضا ّادیاى172178ضْرام طالثی133
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00هحوذرضا تالًیاى31224سیذ هحوذ هطتاقیَى179

00حسي قاسوی هقذم31225سیذ هحوَد زًجیرچی180

00گلپر ًصری31226ػلی فالحتی هرٍست181

00حسیي ًَرهحوذزاد11227ُجلیل سرٌّگ زاد182ُ

00اهیر جَدٍی21228ػلی دست ترآٍرد183ُ

00هْرتاى پارساهْر11229هحوذ طْواسثی184

00هحوذ حسیي ترٍهٌذ21230زّرا ًصراللْی 185

00هْذی ضفیغ زاد11231ُحسي زارػی هحوَدآتادی186

00کاظن ترخَرداری11232رضا پَرحسیٌی187

00ٍصال هیوٌذی11233حسیي افراسیاتی 188

00فاطوِ هْذٍی راد11234سیذ هحسي سؼیذی هذًی189

00حسیي هْذٍی پَر190

00هحسي رفؼیاى191

00ػلی اکثر کَضطگراى192

00آزادُ خاکی قیصر193

00سیذ هحوذ طثاطثائی ًسة194

00احوذ هسیذی195

00هحوذهْذی سوتی 196

004.20هرین کیاى 197

00ػلی تَالیی198

0037638رضا اکثری199

00ػلی تیٌالَیی200

00هحوذرضا رضایی201

00هحوَد ًادری تٌی202

00اکثر غفَری203

00ػلی اکثر کریویاى204

00هْذی فاتحی ًیا205

00هحوذرضا ًجاریاى206

00حویذرضا هحثی 207

00تْرام احوذی208

00سیذُ زیٌة ػوادیاى209

00هٌصَر  هْیٌی زاد210ُ

00حسیي اتَیی هْریسی211

00هحوذ ػاتذی اردکاى212

00خذاکرم غریثی213

00الْام رسَلی214

00اهیر رٍضي215

00هحوذرضا ػلوی216

00هحوذرضا رحوتی217

00سیذهْذی الحسیٌی الوذرسی218

00هحوذ خذادادی219

00غالهرضا تاج تخص220

00سؼیذ ػطار221

00هرین هختاری222

00هحسي ػثاسی223
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Hهیاًگیي ضاخص 

تؼذاد کل استٌادّا


