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9273حيذري ّحْذ ّٜذي 40635746دٗاز تيژ1ٓ

9253قاسْي تٖادم٘مي سيذصادم35476047ّظَُ٘ اردمإي ّحْذ2

9229تراتي حْس31316048ٙزارع حْيذ رضا3

9175كرضي ّحْذ27273049حاجي ضؼثإي يسدي ػَي ّحْذ4

9151كقيٚ خراسإي احْذ رضا27263450دادكرٕيا ضايستٚ خإِ 5

8361ٕخ مص ّٖص٘ر27252751ّيرجَيَي تي تي كاط6ْٚ

8287تسره حسئ آتادي سيذّحْذ24166952ْٕازيآ ّٖص٘ر7

8279ػالّي حْيذ20107853ّصطلائي پ٘ر ػَي8

8244ىرجي ػَيرضا19126154جؼلري ٕجق آتادي ػثاسؼَي 9

8238ّحْ٘دي ػيسي 1996655ػثذاٍَٜي ػَي تيل ّحْذ10

8207اسالّي مالٕتري ّحْذ1896456تٖ٘يذي ػَي11

8184درْٛي ٍٗي 1895157تْذٓ كاطْٚ صـرا12

8161قاسِ زادٙ ّحْذ1781458ت٘سَي ّحْذ ماظ13ِ

8145حيذري ّحْذ 1779859زارع ّٜرجردي يحيي 14

7342ات٘طاٍثي ٗحيذ1590560تٜجت ػثاس15

7261ٕ٘رتاال تلتي ّحْذ رضا1461361ػَيخإي سؼيذ 16

7237اسذي زارچ ّحْذاّي1453362ٔمريْي زارچي ّحْذ ػَي17

7236اختصاصي ّحْذ رضا1366563قرتإي احْذ18

7211طاٍثي ػَي1356664كاتحي ّرجي ّحْذ19

7180ّظاٛري تٜرإي حْيذ1345865كالح ٕژاد ّحْذ صاتر 20

7166ّ٘س٘ي ٕژاد سيذّحْذ1267166صادقي ّحْذ تقي21

7160صراُ ّٜذي آقا1247167ات٘ئي جْطيذ22

7155ظريق زادٙ سجاد 11129968دستجردي رٗيا 23

7149خادّي زارع حس1162769ٔدٛقآ ػَي امثر24

7147ٕژاد م٘رمي كرٛاد 1144370ٛ٘ضْٖذاصٌ ّحْذرضا25

7142ترٛإي زرٕذي ّحْ٘د1138971تذئ تلت ػَي امثر 26

7138سؼادت رضا1136272حسيٖي ٕسة حس27ٔ

7134يار احْذي تاكقي ػَيرضا1033973صادقيٚ احْذ28

7128ركيؼيآ سيچإي ّٖص٘ر1032774ّيرجَيَي قاس29ِ

7122ػَْذار يسدي ػَي اصـر1032375ّ٘حذي ّسؼ٘د 30

7119رحيْي تٖذرآتادي حسيٖؼَي1030476ّاٍل قائيٖي كريذ31

7117صثاؽ ضرف آتادي سيذ ماظِ 1026477تريذٍقْإي قاس32ِ

7115خاتْي ّٜري1025378حاضري اكسا33ٕٚ

7107ت٘دجي حْيذ رضا1024579ايرإْٖص ّحْذ ػَي34

7103ضيطٚ تري داٗد9110380اٍٗياء ّحْذ صاٍح35

6283صذيقي إارمي ػَيرضا943281ات٘طاٍثي حْيذرضا36

6236رضائي ّحْذ ج٘اد940682احْذي ٕذٗضٔ تٜرٗز 37

6195ػثاسي تاكقي حْيذ934883ٗكازادٙ رس38ً٘

6193إتظاُ ّٜذي 931984تيذمي سيذّٖص٘ر39

6178ضخصي ٕيائي ّجيذ 930885ؿالُ ٕژاد ج٘اد 40

6166جؼلري خسرٗآتادي ػَي امثر 930586ّيرجَيَي ات٘اٍلض41ٌ

6166كخرزاد ّحْذ تاقر928287اّراٍَٜي تي٘مي ّحْذ ػَي42

6155دضتي رحْت آتادي اصـر927788دٍٗتي ػَي 43

6145زيٌٖ پ٘ر يسدي زٍلا927689اتراٛيْي سؼيذ 44

6145َّني ٕژاد حسي927690ٔإ٘ريٚ سيذّحْذ45
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473سليذ ّحْذ6122136جٜإثإي اردمإي كاطْٚ 91

472يسديآ دٛنردي ّٜذي 6119137ادية ٕيا كضٌ ا92ٍٚ

459ات٘تراتي زارچي ّحْذ ّٜذي 6117138ّسيذي ػثاس 93

457قاسْي سؼادت آتادي سْيٚ 6115139كريذ داري٘ش94

456ّطتاقي٘ٓ سيذّحْذ6112140خ٘اجٚ اّيٖيآ ّحسٔ 95

455ضاٙ ٕظري درچٚ ّصطلي 6103141آقا تسرىي صحاف ّسؼ٘د رضا 96

455ّذرس ّصذم سيذّحْذ صادم6102142خ٘اجٚ ّٜريسي ّحْذ 97

452زٕجيرچي سيذ ّحْ٘د6102143كت٘حي كيرٗز آتاد ػَيرضا 98

452مالتٚ ساداتي احْذ6101144ّيرجَيَي سيذػثاس99

451اسؼذي آزيتا693145حسٖي سؼيذ 100

447رضائي زٛرا 693146صادم زادٙ ّحْذ ػَي101

447رٗزىار رسً٘ 652147ػسيسي تلتي رٗح اٍٚ 102

444سؼيذي ّذٕي سيذّحس5211148ٔحيذري ػثاسؼَي 103

437سؼيذا اردمإي سؼيذ5198149مالٕتر ٍٗي104

435ضليؼي ػَيرضا5176150تخطايص ػَيرضا105

432تاتاري ٗرٕ٘سلادرإي ّٖص٘رٙ 5154151سؼيذي س٘رك حْيذ 106

431زارع احْذ آتادي حثية 5132152س٘دائي زادٙ حْيذ107

427ٖٛرٗر ّحج٘تئ ّحْذ ٛادي5129153ّيرزائي احْذ108

425مطاٗرز طاٛا5124154حنيْي تـذاد آتادي ّحسٔ 109

3189اّإيآ ٕصرت اهلل5122155ّصَح آرإي اصـر110

3110كالح يخذإي حْيذ رضا5109156ّيرؿل٘ري سيذ حثية اٍٚ 111

3110ّسدايسٖا ىَٖار5101157دٛقإي كيرٗزآتادي احْذ ػَي112

392مريْيآ ػَي امثر595158ٍطلي ّحْذّٜذي113

384خثيري ّحْذ ّٜذي594159اٍحسيٖي اٍْذرسي ي س سيذ ّحْذ تقي114

369ّرضذ رضا593160پيٕ٘ذي پذراُ 115

361إصاري ػثذاٍحْيذ588161ّطرقي ػَيرضا116

357ػَْذار مْاً 585162ّطتاقي٘ٓ سيذّحْذ117

350اكطإي سيذ ػَيرضا584163دالٗر خَلي ػَي118

349ّحْذّيرزائي تاكقي ّحْذ ػَي 580164مارىرآ تاكقي كريثا 119

348ٛاضْي ٕژاد ّٜذيٚ 575165ضريليآ ّٜذي 120

344جَيَي تٜاتادي ّحْذ ّٜذي 571166رضائيآ ّٜذي 121

343ضلائي ّحْذ ػَي571167مْإٍ٘ذ ّحْذ 122

341ٗحذت زاد ّحْذػَي570168خذاداد سريسدي ّحْ٘د123

340كضيَت كر ػَي ّحْذ564169ت٘إائي ّحْذ ػَي 124

339احْذي زٕذ ّحْذ رضا564170حذاد ّحْذػَي 125

339ت٘مَي اردمإي ّيترا564171ٗدٗد ّرتضي 126

338ترخ٘رداري تاكقي ماظ559172ِقذيري ٛراتي ّٖص٘ر127

337مالٕتر ّٜذي4157173رامرزادٙ كرٗضإي حجت ا128ٍٚ

334است٘اري كاط4113174ْٕٚ٘ري خضرآتاد ّحسٔ 129

334حسئ ّرضذي اّي4110175ٔداّني ػَي آتاد ػَي امثر130

334ٕاصر صذرآتادي ػَيرضا4110176دٛقآ رضا131

332رجثي پ٘رّيثذي ػَيرضا498177ّحْذتراب كرٛاد132

331ّرٗتي ضريق آتادي ػَي 489178زارع تيذمي ػَي ّحْذ133

331ٕجلي ّٜذي 483179ترزىري خإقاٙ جْا134ً

330سيق اٍذيٖي اّير 477180ٍطيق ػَي ّحْذ135
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219ّجتٜذزادٙ سيذحسي328226ٔحاجيآ رتاتٚ 181

218ترزىر تلرٗئي ماظِ 328227دٛقإي كٜي182ْٚ

218ػظيِ زادٙ حْيذ رضا325228امرّي اترق٘ئي ّحْذ حسئ 183

217ّصطل٘ي سيذ امثر325229ّيسإيآ تاؽ ىَستآ ميارش 184

217زارع ضاٙ آتادي امثر324230ّحسٔ اٍحسيٖي سيذػَي ّحْذ185

216اّيريآ قاس324231ِّيرحسيٖي اترٕذآتادي سيذّحس186ٔ

216كالحتي ػَي 323232زارع تيذمي حنيْٚ 187

215اخ٘آ قاٍيثاف ّحْذ323233صلذرخإي ٛادي 188

215حاجي زادٙ ّيْٖذي ّسؼ٘د323234ٕاظْي اردمإي ّٜذي 189

215خذاّي ّٜٖاز 322235صاٍح زادٙ ّريِ 190

215ميإي تْٜٔ 322236كاتحي ٕيا ّٜذي 191

215ّستاجرآ ى٘رتإي ّريِ 321237كتاحي سؼيذ192

214ٖٛرٗر ّحث٘ت319238ّٚحْذي ّٖص حسئ 193

213اّيذٗار مْا318239ًضرزٙ ئي ّري194ِ

213زٕذٗإيآ احْذ 318240كالح تلتي ّٜذي195

212اختياري مسٖ٘يٚ يسد اسلٖذيار318241ٕظري اّيٖٚ ّحْذرضا196

211دست ترآٗردٙ ػَي317242قإؼي يخذآ حسي197ٔ

211رحيْي ّٜذي316243پژٗٛآ ّحْذرضا198

210اسؼذي سْإٚ 316244جثاري ػَي امثر199

210تٜادري كر سيذ تٜٖاُ 315245تجَْيآ حاّذ200

210تاتٖذٙ سارٗي آكام 315246ّيركخراٍذيٖي سيذ حيذر201

210ّختاري حسي314247ٔػارف ّٖص زٛر202ٙ

29جـتائي ّحْذ 312248ػٖذٍية اردمإي داٗد 203

29رضائي ّحْذ رضا 311249پارسا ّٜر ّٜرتآ 204

29ّيرحسيٖي سيذّحس274250ٔم٘ٛساري اّيرحسي205ٔ

29ْٕيرإيآ رست251251ِػسنري ٕذٗضٔ ػثاس206

28ٕقصآ ّحْذي ّحْذ رضا250252ج٘اديآ سيذ رضا 207

27جٜإيرد ركسٖجإي اّير249253صارّي ٕائيٖي ّحْذػَي 208

27ػثقري ّحْذ ج٘اد243254كرْٖٛذ ّٜٖاز 209

27ٛاديآ ّحْذ رضا 242255ّصالئي پ٘ر يسدي ّسؼ٘د 210

26پ٘ردارا ٛادي237256ٛادي زادٙ ّحس211ٔ

26حاج اّيٖي ٕجق آتادي ّٜذي236257طاٍثي ضٜرا212ُ

26سرٖٛو زادٙ جَي235258ٌات٘ئي ّحْذ حسي213ٔ

25اكراسياتي حسئ 230259ات٘ئي ػَي 214

25ؿلاريآ ّاٍْيري حْيذ رضا 230260ّحْذي حْيذ 215

24ّٖتظراٍحجٚ ّٜذي229261احْذي ّحْذ صاٍح216

130صادقيآ ضاٛي ّحْذ رضا226262ج٘إطيري قاسِ آتادي حسئ 217

122ٕ٘اب پ٘ر حْيذ رضا226263سَطآ زادٙ زيٖة 218

120ّنيآ سيذ ٕظاُ اٍذي224264ٔدٗست حسيٖي رٗح اٍٚ 219

112حنيْي ّيثذي ّحْذ حسي223265ٔكاضٌ ّحْذرضا220

111ؿالّسادٙ مَيطْي ٍيال 222266ضاٛسادٙ كاضَي سيذات٘اٍلض221ٌ

111ّظلري ؿالّؼَي221267كيض پ٘ر ّحْذ ػَي222

111ٕادري حجت 221268مريْي زارچي حْيذرضا 223

110ّثارمي ّحْذ 220269سپٜر حْيذ224

19تردتار ؿالّرضا220270ست٘دٙ احذ225
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00اسْؼيٌ پ٘ر ٕجْا19316خذاداد سريسدي ّٜذي271

00اكخْي ػقذا رضا19317زارع ّٜرجردي ات٘اٍلضٌ 272

00امثري رضا 18318حارقيآ ّحْذ273

00اٍحسيٖي اٍْذرسي ط س سيذ ّٜذي 18319ٍ٘ك زادٙ ٛادي274

00إ٘ضٚ سيذّحْذ17320آيت اٍَٜي سيذ ّحْذ حسي275ٔ

00تاؿيإي حْيذرضا 17321تيذ آتادي ٕرىس 276

00ترّٖٗذ ّحْذ حسي17322ّٔطرٗطٚ حسٔ آقا277

00تالٕيآ ّحْذرضا16323امثرزادٙ حسي278ٔ

00تيإَ٘ ػَي 16324ايرآ ٕژادپاريسي ّحْذحسي279ٔ

00پ٘ررٗستايي اردمإي ج٘اد 16325ّرادي ؿالّحسي280ٔ

00پ٘رّٜذي قايِ ّقاّي حسي15326ٔزّإي ّحْذ صادم 281

00پ٘يآ ّجيذ 15327سراكراز اردمإي ّحْذرضا282

00پَٜ٘آ حسيٖي ػَي اصـر14328خإي سإيج حاّذ 283

00تطنري تاكقي ػَي امثر14329خاٗري خراسإي ٍيَي284

00ت٘مَي آكرئ 14330رضتيآ إٓاٛيتا 285

00ت٘الئي ػَي 14331سرائي ّحْذ حسي286ٔ

00جؼلري ٕذٗضٔ ػَي امثر14332ؿل٘رزادٙ يسدي ػَي287

00جالٍي پٖذري يذاهلل13333ت٘مَي زادٙ راٗري ّحْذ288

00ج٘دٗي اّير13334حنيِ زادٙ اردمإي ّحْذ ػَي289

00جٜإتيؾ حسئ 13335خ٘رضيذي حسي290ٔ

00چراؿي زٛر13336ٙدّ٘ري داري٘ش291

00حاتْي صليٚ 13337رحيْي حجت ا292ٍٚ

00حسيٖي ّحْذ13338رٗحإي ػَي293

00خذادادي ّحْذ 13339زارػي ّحْ٘د آتادي حسٔ 294

00دتيري احْذ13340سثل رٗ ّٜذي 295

00دٍطاد ػَي 13341طْٜاسثي ّحْذ296

00دٛقآ ّٖياتادي تْإؼَي13342ػَْي ّحْذ رضا297

00رحْتي ّحْذ رضا13343ّيررمٖي سيذّجيذ298

00ردائي ػَيرضا 12344احْذي تٜرا299ُ

00رسٍ٘ي ثإي آتادي اٍٜاُ 12345پ٘رحسيٖي اردمإي رضا300

00رضائي پژّآ 12346صْذزادٙ يسدي ّحْذرضا301

00ركيؼيآ ٕجق آتادي ّحسٔ 12347ّسيذي احْذ302

00رٗآ ضاد ػَي اصـر 12348ٕصراٍَٜي زٛرا 303

00رٗضٔ اّير11349آيتي زادٙ تلتي كرحٖاز304

00رئيسي ّثارمٚ ٕليسٚ 11350تاج تخص ؿالّرضا 305

00زارع ّريِ 11351زاً زادٙ اتراٛي306ِ

00سپٜر حس11352ٔصراف ضيرازي ّحْذ ج٘اد307

00سَْإي ّرٗست ّحْذ ػَي11353طاٛري اتراٛيِ 308

00سْتي ّحْذ ّٜذي 11354ػاتذئ زادٙ ّاسٍ٘ٚ سؼيذ 309

00ضريق ٕژاد ّجتثي 11355ّختاري ّريِ 310

00ضريلي پيچ٘ٓ ّحْذ 11356ّٜذٗي راد كاط311ْٚ

00ضريلي ّٜرجردي ػَي امثر11357ّٜرٕٜاد حْيذ312

00ضليغ زادٙ ّٜذي00358ات٘ئي ّٜريسي حسي313ٔ

00صادقي حجت اٍٚ 00359احْذيٚ يسدي ّرتضي314

00طثاطثائي ٕسة سيذ ّحْذ 00360اسالّي زادٙ احْذ رضا315
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