
  نام             نام خانوادگي  رديف  نام          نام خانوادگي  رديف

  علي اصغر  باصري اراني  19  علي اكبر    اخوان ارمكي  1

  مصطفي        بادي زاده  20  ليال           اخوان ارمكي  2

  علي اصغر    بني  ادميان كاشي  21  زهرا         اخوان ارمكي  3

  سيد علي          پيغمبري  22 .ارمكي    محمد رضا  اخوان   4

  سيد مرتضي     پيغمبري  23  مصطفي     اميدي بيدگلي  5

  سيد ابوالفضل     پيغمبري  24  فاطمه        اميدي بيدگلي  6

  سيد ميثم            پيغمبري  25  روح اله       اناري  7

  سميه            پور قدرت  26  زهرا             امامت  8

  منيژه             تجملي  27  فاطمه          افتابي اراني  9

  عباس   جعفري فرد بيدگلي  28  زهرا   احمديان علي ابادي  10

  امير علي      جعفري فرد بيدگلي  29  فاطمه    انتصاريان بيدگلي  11

  امير محمد      جعفري فرد بيدگلي  30  محمد          بيگانه  12

  سيد احمد         حسيني  31  بيگانهبنيامين          13

  فاطمه سادات    حسيني  32  زهرا          بيگانه  14

  سيد محمد طاها   حسيني  33  مجيد        بابا احمدي فرد  15

  ريحانه           حميدي  34  مهدي              بهداد  16

  رضا            حميدي  35  سعيد               بهداد  17

  سعيد            حيدري  36  محمد   باصري ارانيعلي   18



  فاطمه          زارع صدر  56  جواد               حيدري  37

  فاطمه         زلفي كاشاني  57  محبوبه           حيدريان  38

  سيد جالل      سيدي اراني  58  حسن           حجتي تبار  39

  سيدي اراني     سميرا       59  مريم              ديدبان  40

  علي             سلطاني راد  60  فاطمه         دهقاني اراني  41

  محمد           سلطاني راد  61  سيد حسن         رسا  42

  سيد علي         سجاد  62  سيدمحمد جواد    رسا  43

  سيد طه           سجاد  63  سيد سعيد          رسا  44

  سيد سعيد        عباس زاده  64  سيد محمد محسن رسا  45

محبوبه       رسول زاده   46
  بيدگلي

  منيژه سادات     سعادتدار اراني  65

  حسن           شاطري فرد  66  شهال           رفيعي  47

  شادي          شاطري فرد  67  زهره           رجبي اراني  48

  شيرين         شاطري فرد  68  محسن          رضوي  49

  محمد علي     شاطري فرد  69  اصغر          زهادت  50

  محمد مهرداد   شفيعي فيني  70  سهيل           زهادت  51

  عليرضا       شفيعي فيني  71  سعيد            زهادت  52

  فاطمه    شاهميري برزكي  72  ستار            زهادت  53

  شاطريانفاطمه              73  محمد            زيبايي  54

  هادي          شيري اراني  74  سپنتا             زيبايي  55



  فرزانه              فيروزه  94  حسن   صفري محمد ابادي  75

  نرجس     فيروزي راوندي  95  زهرا   صفري محمد ابادي  76

  رضا            قطبي تبار  96  مهدي  صفري محمد ابادي  77

  زهرا            قطبي تبار  97  احسان     صالحي طاهري  78

علي اصغر      صالحي   79
  طاهري

  عادله      قاسمي قمصري  98

  فاطمه قرباني پشت مشهدي  99  زهرا             صالحي  80

  حميدرضا         گيالسي  100  فاطمه       صفاري بادي  81

  زينب              گيالسي  101  طاهره         صابر طحان  82

  محمد حسين       گيالسي  102  اكب            صحتعلي   83

  اكرم    گندمي نصر ابادي  103  پويا               صالح پور  84

  زهره    گندمي نصر ابادي  104  سيد رضا   طباطبايي بادي  85

  معصومه      گندمي اراني  105  زهراسادات طباطبايي بادي  86

مريم سادات     طباطبايي   87
  بادي

  زهرا            مصيبي  106

  مهدي           مصيبي  107  وحيد          عبدالرزاقي  88

  محسن         مصيبي  108  روح اله         غنچه  89

  فاطمه سادات     مستوري  109  محمد            فرگاه  90

  مليحه        مطهري نسب  110  حميد رضا      فرگاه  91

  فاطمه         منصف  111  عليرضا         فرگاه  92

  صديقه         نجات پور  112  زهرا            فرگاه  93



  سيد ابوالفضل      ياسين  114  فاطمه           نادي  113

  مهديه       يزدلي كاشاني  116  معصومه    هاشمي سعادت  115

  محمد             يعغوبي  118  سيد محمد رضا     ياسين  117

 


