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2039قاسمي بنادكوكيسيدصادق54983841دوازبيژن1
2029ايرانمنشمحمد علي42273342مظلوم اردكانيمحمد2
1789ترابيحمزه29053043زارعحميد رضا3
1539فرشيمحمد23542644حاجي شعباني يزديعلي محمد4
9798اولياءمحمد صالح23002645ميرجليليبي بي فاطمه5
3198نخ كشمنصور22722646دادفرنياشايسته خانم6
2408بزرگ حسين آباديسيدمحمد15272247نمازيانمنصور7
2188غالم نژادجواد12331948جعفري نجف آباديعباسعلي8
2128انوريهسيدمحمد8461749تمدنفاطمه صغرا9
2058دولتيعلي8071750عبداللهي علي بيكمحمد10
1998ابراهيميسعيد7551651بنويديعلي11
1898اسالمي كالنتريمحمد7181652مصطفائي پورعلي12
1768محموديعيسي6661653زارع مهرجردييحيي13
2747ابوطالبيوحيد6931554توسليمحمد كاظم14
2287گرجيعليرضا8181355بهجتعباس15
1907اختصاصيمحمد رضا5141356كريمي زارچيمحمد علي16
1687مظاهري تهرانيحميد5911257قربانياحمد17
1397درهميولي5341258عليخانيسعيد18
1197قاسم زادهمحمد3771259فالح نژادمحمد صابر19
1127رحيمي بندرآباديحسينعلي3761260ابوئيجمشيد20
1117عابسيمسعود11171161دستجرديرويا21
1067علمدار يزديعلي اصغر6221162صادقيمحمد تقي22
1047حيدريمحمد4961163دهقانعلي اكبر23
2386نورباال تفتيمحمد رضا3421164فاتحي مرجيمحمد24
2376صديقي اناركيعليرضا3201065هوشمنداصلمحمدرضا25
1806عالميحميد3111066تدين تفتعلي اكبر26
1716انتظاممهدي2821067حسيني نسبحسن27
1336دشتي رحمت آبادياصغر2481068مالك قائينيفريد28
1286زينل پور يزديزلفا2121069حاضريافسانه29
1276طالبيعلي352970ابوطالبيحميدرضا30
1186برهاني زرنديمحمود347971احمدي ندوشنبهروز31
1156فقيه خراسانياحمد رضا320972وفازادهرسول32
1146سعادترضا303973صادقيهاحمد33
1036اديب نيافضل اله288974بيدكيسيدمنصور34
1036خادمي زارعحسن288975موحديمسعود35
1026مزيديعباس287976ميرجليليابوالفضل36
926تودجيحميد رضا260977ميرجليليقاسم37
866خاتميمهري245978امراللهي بيوكيمحمد علي38
846صادق زادهمحمد علي215979حيدريمحمد مهدي39
786شيشه بريداود207980بريدلقمانيقاسم40
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544زارع چاهوكيمحمد علي1905121رضائيمحمد جواد81
524ودودمرتضي1725122عباسي بافقيحميد82
524يزديان دهكرديمهدي1545123كالنترولي83
514رضائيانمهدي1355124فخرزادمحمد باقر84
514كمالوندمحمد1285125بخشايشعليرضا85
504سفيدمحمد1125126سودائي زادهحميد86
494جباريعلي اكبر1085127صراممهدي آقا87
484قديري هراتيمنصور1085128ملكي نژادحسين88
444ابوترابي زارچيمحمد مهدي1075129جعفري خسروآباديعلي اكبر89
394رضائيزهرا1055130سعيدي سوركحميد90
394قاسمي سعادت آباديسميه1005131يار احمدي بافقيعليرضا91
953دامكي علي آبادعلي اكبر995132حكيمي بغداد آباديمحسن92
933فالح يخدانيحميد رضا975133دهقاني فيروزآبادياحمد علي93
923مزدايسناگلنار935134خواجه امينيانمحسن94
693محمدترابفرهاد925135فريدداريوش95
683خبيريمحمد مهدي855136رفيعيان سيچانيمنصور96
683مرشدرضا845137جهانباني اردكانيفاطمه97
543انصاريعبدالحميد835138فتوحي فيروز آبادعليرضا98
533برزگري خانقاهجمال815139ميرغفوريسيد حبيب اله 99
513علمداركمال805140موسوي نژادسيدمحمد100
443مشتاقيونسيدمحمد735141خواجه مهريزيمحمد101
413مدرس مصدقسيدمحمد صادق725142آقا بزرگي صحافمسعود رضا102
393هاشمي نژادمهديه725143دالور خلفيعلي103
383اسعديآزيتا715144كارگران بافقيفريبا104
363شفائيمحمد علي625145ميرجليليسيدعباس105
353توكلي اردكانيميترا615146خداداد سريزديمحمود106
353روزگاررسول525147توانائيمحمد علي107
313سعيدي مدنيسيدمحسن1864148حيدريعباسعلي108
303جليلي بهاباديمحمد مهدي1624149امانياننصرت اهللا109
293احمدي زندمحمد رضا1234150نژاد كوركيفرهاد110
283حسين مرشديامين1104151ميرزائياحمد111
273شفيعيعليرضا1004152ذاكرزاده فروشانيحجت اهللا112
263زنجيرچيسيد محمود914153دهقانرضا113
263عزيزي تفتيروح اله814154الحسيني المدرسيي سسيد محمد تقي114
253فضيلت فرعلي محمد694155لطفيمحمدمهدي115
233جغتائيمحمد694156لطيفعلي محمد116
233سعيدا اردكانيسعيد624157پيونديپدرام117
233ميرحسيني ابرندآباديسيدمحسن594158حسنيسعيد118
223استواريفاطمه584159حدادمحمدعلي119
223سيف الدينيامير574160شريفيانمهدي120
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132پژوهانمحمدرضا223201مشتاقيونسيدمحمد161
132قانعي يخدانحسين213202مروتي شريف آباديعلي162
132هنرور محجوبينمحمد هادي203203ميزانيان باغ گلستانكيارش163
122اختياري كسنويه يزداسفنديار193204صالح زاده ابرقوئيمريم164
122اسعديسمانه183205فتاحيسعيد165
122مستاجران گورتانيمريم183206كالته ساداتياحمد166
122مصطفويسيد اكبر173207فالح تفتيمهدي167
122هنرورمحبوبه173208كشاورزطه ياسر168
112برزگر بفروئيكاظم163209تاتاري ورنوسفادرانيمنصوره169
112خداميمهناز163210محمدي منشحسين170
112زارع شاه آبادياكبر133211نظري امينهمحمدرضا171
112عظيم زادهحميد رضا652212كوهسارياميرحسين172
112كيانيبهمن442213محمدميرزائي بافقيمحمد علي173
102بهادري فرسيد بهنام412214جواديانسيد رضا174
102رحيميمهدي412215عسكري ندوشنعباس175
102مختاريحسين372216مصالئي پور يزديمسعود176
92اخوان قاليبافمحمد352217هادي زادهمحسن177
92تابنده سارويآفاق342218وحدت زادمحمدعلي178
92حاجي زاده ميمنديمسعود332219افشانيسيد عليرضا179
92فالحتيعلي312220ابوئيمحمد حسين180
92ميرفخرالدينيسيد حيدر292221محمديحميد181
82دست برآوردهعلي282222كالنترمهدي182
82كريميانعلي اكبر242223نجفيمهدي183
72نقصان محمديمحمد رضا212224دوست حسينيروح اله184
72نميرانيانرستم212225طالبيشهرام185
62عندليب اردكانيداود212226ناصر صدرآباديعليرضا186
62هاديانمحمد رضا202227حاجيانربابه187
52پارسا مهرمهربان202228ستودهاحد188
52زندوانياناحمد182229دهقانيعلي189
281صادقيان شاهيمحمد رضا172230سپهرحميد190
211سلطان زادهزينب172231ناظمي اردكانيمهدي191
211مكيانسيد نظام الدين162232كريمي زارچيحميدرضا192
201احمديمحمد صالح152233اكرمي ابرقوئيمحمد حسين193
181فاضلمحمدرضا152234جوانشيري قاسم آباديحسين194
161نواب پورحميد رضا152235رجبي پورميبديعليرضا195
131زمانيرؤيا152236شرزه ئيمريم196
111حكيمي ميبديمحمد حسين152237فيض پورمحمد علي197
111زارعمحمد152238مجتهدزادهسيدحسين198
111مباركيمحمد132239اميدواركمال199
101فاتحي نيامهدي132240اميريانقاسم200
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11ميرركنيسيدمجيد81281بردبارغالمرضا241
00آيتي زاده تفتيفرحناز81282غالمزاده كليشميليال242
00ابوئي مهريزيحسين81283مظفريغالمعلي243
00احمديبهرام71284خداداد سريزديمهدي244
00احمديه يزديمرتضي61285بيد آبادينرگس245
00اسالمي زادهاحمد رضا61286جهانگرد رفسنجانيامير246
00اسمعيل پورنجما61287مراديغالمحسين247
00افخمي عقدارضا61288مشروطهحسن آقا248
00اكبريرضا61289نادريحجت249
00حسيني المدرسي ط سسيد مهدي41290ايران نژادپاريزيمحمدحسين250
00انوشهسيدمحمد41291زارع مهرجرديابوالفضل251
00باغيانيحميدرضا41292سرائيمحمد حسين252
00برومندمحمد حسين41293سرافراز اردكانيمحمدرضا253
00بالنيانمحمدرضا41294سرهنگ زادهجليل254
00بيانلوعلي31295اكبرزادهحسين255
00پورمهدي قايم مقاميحسين31296خاني سانيجحامد256
00تشكري بافقيعلي اكبر31297رشتيانآناهيتا257
00توانامحمد علي31298سبك رومهدي258
00توشهآرش31299طهماسبيمحمد259
00توكليآفرين31300غفاريان مالميريحميد رضا260
00توالئيعلي31301غفورزاده يزديعلي261
00جاللي پندرييداهللا31302مكي زاده تفتيبي بي فاطمه262
00جهانتيغحسين21303آيت اللهيسيد محمد حسين263
00جودويامير21304افراسيابيحسين264
00چراغيزهره21305پورحسيني اردكانيرضا265
00حاتميصفيه21306پورداراهادي266
00حكيم زاده اردكانيمحمد علي21307توكلي زاده راوريمحمد267
00خاوري خراسانيليلي21308خورشيديحسين268
00خداداديمحمد21309عباسي هرفتهمحسن269
00دانشسيدحسينعلي21310مزيدياحمد270
00دبيرياحمد21311منتظرالحجهمهدي271
00دلشادعلي21312موسوي زادهسيد محمد علي272
00دهقان منگاباديبمانعلي21313نصراللهيزهرا273
00رئيسي مباركهنفيسه11314برخورداري بافقيكاظم274
00رحمتيمحمد رضا11315تاج بخشغالمرضا275
00ردائيعليرضا11316رضائيمحمد رضا276
00رسولي ثاني آباديالهام11317زارعي محمود آباديحسن277
00رضائيپژمان11318زال زادهابراهيم278
00رفيعيان نجف آباديمحسن11319عابدين زاده ماسولهسعيد279
00روان شادعلي اصغر11320مهدوي رادفاطمه280
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00مهدوي پوربابكيحسين00361روشنامير321
00مهرنهادحميد00362سپهرحسن322
00مهيني زادهمنصور00363سلماني مروستمحمد علي323
00موسويسيد احمد00364سمتيمحمد مهدي324
00ميرجليليسيد كاظم00365شريف نژادمجتبي325
00ميمنديوصال00366شريفي پيچونمحمد326
00نادري بنيمحمود00367شريفي مهرجرديعلي اكبر327
00نبي ميبديمسعود00368شفيع زادهمهدي328
00نجاريانمحمدرضا00369صادقيحجت اله329
00نصري نصرآباديگلپر00370صراف شيرازيمحمد جواد330
00نورمحمدزادهحسين00371طباطبائي نسبسيد محمد331
00هاشم زاده محمديهعباس00372عابدي اردكانيمحمد332
00عطارسعيد333
00علميمحمد رضا334
00علوي لنگروديسيدكاظم335
00علي مندگاريمليحه336
00عماديان رضويسيده زينب337
00غريبيخداكرم338
00غفورياكبر339
00غالمي خسروآباديمريم340
00فارسيبهنام341
00فرح زانريمان342
00فالحمرتضي343
00فنائي شيخ االسالميفريبا344
00قادريفاطمه345
00قاسمي مقدمحسن346
00كمالي علي آبادكاظم347
00كهدوئيمحمد كاظم348
00كوششگرانسيدعلي اكبر349
00كيانمريم350
00لشگري تفرشياحسان351
00محبيحميدرضا352
00مختاريمريم353
00مرشديابوالفضل354
00مستقيميعلي اكبر355
00مشرفي فرمحمد رضا356
00معماريانمحمد حسين357
00ملك ثابتمهدي358
00مندگاريكاظم359
00مهتديانيكاظم360
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