
 

 

  انوادگينام و نام خ  رديف  انوادگينام و نام خ  رديف

  عليرضا         جمالي  19  مسلم          اشوري  1

  زينب           جمالي  20  فاطمه        اشوري  2

  مبينا            جمالي  21  اشوري  فائزه  3

  خانبيانفخري السادات    22  اسماعيل   اكبرزاده  4

  يزدان        خوش بيان  23  زهرا       اكبرزاده  5

  مريم          حالج باشي  24  حسين      اكبرزاده  6

  كبري         حفيضيان  25  مهرزاد    اريانپور  7

  عفت          خسروان زاده  26  مهراب     اريانپور  8

امير        اقازاده شوش   9
  ابادي

  دهقاني يزدلي    عباس       27

  مريم          دانش وزيري  28 اسيه        بوستاني طاهري  10

  علي اصغر   رسولي رهقي  29  بابايي وادقاني فاطمه       11

  علي           رسولي رهقي  30  بابايي سميرمي  نگار        12

  امير حسين   رسولي رهقي  31  محمد        پراور  13

  عليرضا       راحتي  32  امين   پراورمحمد   14

  سارا           راحتي  33  احمد          پيام  15

  اكرم         رجبي نوش ابادي  34  محمد رضا   ترنجي مفرد  16

جواد          تدبيري نوش   17
  ابادي

  محمد حسين  رضايي بارونقي  35

محمد مهدي  تدبيري .  18
  نوش ابادي

  رحيمي زارع     امنه       36



 

 

  مهدي         عباسي كاشاني  56  پارسا             زهره  37

  ليال            غفور  57  سعيد          زاده محمدي  38

  سيد عباس      قهاري  58  محمدرضا    سمائي  39

  سمانه سادات   قهاري  59  نسرين        سمائي  40

  سميرا سادات   قهاري  60  نسترن        سمائئي  41

  فاطمه           قاسمي  61  محمد         ستاره  42

زهره        سهرابي ابوزيد   43
  ابادي

  زهرا           قرا خاني اراني  62

  فاطمه          قاري ويدوجي  63  علي           صاحب  44

  ازاده           كوشا فر  64  مجتبي         صاحب  45

  طاهره         كريمي ساري  65  زهرا         صاحبي كاشاني  46

  نيلوفر          گيو كاشي  66  سيد مهدي     صالحي  47

  حميدرضا      گيو كاشي  67  طاهره        صابري رهقي  48

  فائزه            گلناري  68  مهديه         صابري رهقي  49

  لطفي           تقي    69  علي اكبر     صديقيان  50

  ملحيه           لطفي  70  مصطفي      طحان يزدلي  51

رضا          عابدزاده نوش   52
  ابادي

  محمد           لطفي  71

فاطمه         عابدزاده نوش   53
  ابادي

  حميد رضا     لطفي  72

معصومه      عابدزاده   54
  كلهرودي

  هادي           المع  73



 

 

عميايي نوش           زهرا  55
  ابادي

  محسن          مازندرانيان فرد  74

مهدي         مازندرانيان   75
  فرد

  حميدرضا        نوريان زواره  94

هديه          مازندرانيان   76
  فرد

  حاجي محمد     يوسفي محسن  95

  رضا             يوسفي محسن  96  حسين         متشكر اراني  77

  مهدي            يوسفي محسن  97  محمود        متشكر اراني  78

محمد          محمدي   79
  منفرد

98    

    99  سارا          محمدي منفرد  80

    100  احسان        مقدسيان  81

    101  فاطمه         مقدسيان  82

    102  مهسا          مهري  83

    103  منيرالسادات   مسئله  84

    104  مهدي          مخبر  85

محمود      محمدزاده   86
  يزدلي

105    

    106  كوثر          معيلي اراني  87

    107  اعظم         ميرزاپور  88

صديقه       ميرزايي   89
  سادياني

108    

    109  سيد نظام       موسوي فر  90

ناهيد          مندي علي   91
  ابادي

110    



 

 

    111  ازيتا          نزادي  92

    112 معصومه     نويدي قره كش  93

  نادره           اربابي  20  محمد           اعتصام  1

  فاطمه         اديب  21  عادل           اعتصام  2

  محمد مهدي      اسيابان  22  عليرضا        اعتصام  3

  مرجانه         اكبري  23  احمد            افشار پور  4

  شكوفه گل    احمدي خزاقي  24  ارمان          افشار پور  5

  عرفان         باقرزاده  25  جعفر          اخباري  6

  عليرضا       باقرزاده  26  مريم           اخباري  7

  صديقه         برفي  27 عباسعلي   اكبرزاده مرشدي  8

  محمد          باغ شيخي  28 اكبرزاده مرشديمينو          9

  سيد رضا      بوذ ري  29  علي اكبر     انصاري  10

عادله السادات  بنرودي زاده   30  زهرا          انصاري  11
  قمصري

  مجيد            بازدار  31  ازاده          ايران منش  12

  زاده بيدگلي هادي          بقال  32  مه زاد       ارمي  13

  زهرا سادات    بهشتيان  33  حسين        اصغري زاد  14

  عليرضا      پهلوان زاده كاشان  34  حميده        اشكسي  15

فاطمه       استاد محمدي   16
  اراني

  سپهر        پهلوان زاده كاشان  35

  هانيه        پهلوان پور جوشقاني  36  سعيد        امامي تبار  17



 

 

  فائزه         پهلواني اراني  37  زهرا        اقبالي بيدگلي  18

مجيد        ارباب زاده   19
  نياسر

  زهرا          تعظيمي فر  38

  مهدي        حريري كاشان  58  الهه            توكلي مقدم  39

  اعظم السادات    حسيني  59  امير           جمشيدي ازاد  40

جمشيدي          اميد     41
  ازاد

  اختر السادات     حمصي  60

  مريم            حجازي راد  61  فاطمه         جمال پور  42

  حميدرضا      خرم فر  62  زهره          جمال پور  43

  امير حسين     خرم فر  63  كوثر          جساس  44

  خاتمي بيدگليزهرا            64  مريم          جاويد تبريزي  45

  فاطمه         خرميان  65  ازيتا          جمعه  46

سميه   جزابادي   47
  حسنارودي

  منيره           خاكباز  66

  نسرين         خاك نجفي  67  طيبه    چيت ساز اراني  48

  مريم          دشتي منفرد  68  فاطمه         چمني  49

  زهرا           دهقاني  69  حميدرضا      حمصيان  50

  حسن         دوكي استركي  70  احمدرضا      حمصيان  51

  فاطمه     در مسجدي اراني  71  فاطمه          حمصيان  52

وحيد     حسين زاده   53
  خزاقي

  كبري        درويش زاده  72

  مصطفي         داور  73  بهاره    حسين زاده خزاقي  54



 

 

  داود     دهقاني محمد ابادي  74  حاجي فروش  مهدي        55

  فاطمه         دهقاني اران  75  ليال           حاجي فروش  56

  حسن             دلخواه  76  ميترا         حناني  57

  سجاد             زارعي  96  زهره             دارا  77

  زارعي       زينب        97  فاطمه          دلداده اراني  78

  جواد             زارعي  98  زهره         ذاكري قزااني  79

  ابراهيم           زيلويي  99  مهدي               راهب  80

  محمد طه         زيلويي  100  محمد امير          راهب  81

  محمد              زركار  101  جواد               رضايي  82

  عباس       سهيلي كاشاني  102  رضايي             علي    83

مهدي   رحيمي محمد   84
  ابادي

  محبوبه     سهيلي كاشاني  103

فاطمه  رحيمي محمد   85
  ابادي

  مجتبي      سهيلي كاشاني  104

  محسن      سهيلي كاشاني  105  وجيه              رويان  86

  منصوره    سهيلي كاشاني  106  محمد             رسمي  87

  محمود             سامي  107  اكرم      رسوليان برزكي  88

  محمد جواد        سامي  108  زهرا   رجب زاده كاشاني  89

  عليرضا           سامي  109  فاطمه               رجبي  90

  جواد      سلماني نصراباد  110  طيبه    رمضاني جوشقاني  91

  محدثه     سلماني نصراباد  111  سيما           راستي  92



 

 

  محمد مهدي  سلماني نصراباد  112  اسما           ربيعي  93

  محمد امين        سينايي  113  زينب   رحيمي نصر ابادي  94

  مليكا              سينايي  114  مريم       رضوانيان فر  95

  وحيد رضا       شرفي فرد  134  ايرج     سليماني نصرابادي  115

  غال رضا        شهسواري  135 متين     سليماني نصرابادي  116

  خديجه            شيرين  136  ميالد    سليماني نصرابادي  117

ام البنين   سركاري محمد   118
  ابادي

  حسين              صابر  137

سيد علي    سيد زاده نوش   119
  ابادي

  محمد               صابر  138

  عليرضا            صادقي  139  ليال             سحر خوان  120

  زهرا               صادقي  140  عليرضا   شفيعي اردستاني  121

  .محمد جواد         صادقي        141 اسيه       شفيعي اردستاني  122

  صادقي          غالمرضا  142  امين      شفيعي اردستاني  123

  امير حسين         صادقي  143  عباس         شيباني اراني  124

محمد حسين   شيباني   125
  اراني

  حميد رضا         صابري  144

  فاطمه               صابر  145  نرجس        شريفي مرقي  126

  علي         صالحي ديزچه  146  علي           شريفي  127

  پويا               صالحي  147  اعضم         شفايي مقدم  128

  زهرا            صدقي نژاد  148  محمد           شاهمير  129

  داود           صادقيان پور  149  شهاب          شريف  130



 

 

  فهيمه            صدق گو  150  فهيمه          شبستري  131

  عليرضا         صباغيان  151  ليال             شعباني  132

  علي                  صابر  152  نرجس         شير خدايي  133

  افسانه             عابدي فر  173  امير                  طيبه  154

  علي اقا             عرفان  174  محمد امين           طيبه  155

  صديقه         علي عظيمي  175  حسين                طيبه  156

  رضوان         عرب بيگي  176  حميدرضا        طيبه  157

سيد محمد تقي       158
  طباطبائي

  مرضيه            عرشي  177

  زهرا               عبداشا  178 سيد محمد رضا   طباطبائي  159

  عظيمياسما                  179  زهرا               طاهري  160

  فاطمه               عبدي  180  سميه        طحاني راوندي  161

  ليال                  عبيري  181  محمدرضا         طلوعي  162

  زينب    عبادي نوش ابادي  182 زكيه  سادات      طباطبائي  163

  صديقه       عسگري اراني  183 محمد رسول ظفرمند حالج  164

  مريم         عسگري اراني  184  ابوطالب        عابدي اراني  165

  سعيد          عارف پناه  185  نگين           عابدي اراني  166

  صفيه         عليزاده بادي  186  متين           عابدي اراني  167

  فاطمه         عليان فيني  187  ابوالفضل       عظيمي تبار  168

  حسين           غفوري  188 عظيمي تبار            حانيه  169



 

 

  عليرضا        غفوري  189  اعظم             عمو رجبي  179

  زهرا    غالمي نصر ابادي  190  حسين      عمو رمضانزاده  171

  رضا         غفاري تبار  191  مريم              عرب زاده  172

  طيبه         قاسمي طاهري  211  فالحتيفاطمه                192

  معصومه        قند دوست  212  مختار             فالحتي  193

غالمحسين      فقيري نوش   194
  ابادي

  عطيه          قاسم ابادي  213

احمدرضا       فقيري نوش   195
  ابادي

  عبدالرسول     قاري يزدلي  214

  مهناز         قاسمي ارمكي  215  مرتضي   فرامرزي بهداني  196

علي اصغر    فرامرزي   197
  بهداني

  مليحه    قديري نوش ابادي  216

  مجيد      كريمي اسد ابادي  217 نرگس            فهيمي نژاد  198

  عليرضا   كريمي اسد ابادي  218  الهه                فالح  199

  زهرا             كرمي  219  محمود             فيروز  200

  فرشته          كچويان فيني  220  فاطمه              فتاحي  201

سعيد             فيضي   202
  خادم

  احمد                  كهكي  221

  نفيسه               كريمي  222  اعظم              فقداني  203

  كريم زاده يزدليمرتضي     223  علي اكبر  قرباني حسنارود  204

  زهرا        كريمي مرقي  224  ريحانه     قرباني حسنارود  205

  زهرا          كارگر  225  حسين           قنبري  206



 

 

  علي           گلستاني  226  پدرام           قنبري  207

  ريحانه        گلستاني  227  هاشميه         قالب تراش  208

  مريم          گياهي برزكي  228  قامتي         منيژه      209

  رسول         لسان  229  رقيه             قاليباف  210

  نيره          مكرمي بيدگلي  249  عاطفه               لسان  230

  عاطفه       مكرمي بيدگلي  250  زينب                لسان  231

  جواد             مفيمي پور  251  عطيه                لسان  232

  علي             مقيمي پور  252  سيد سيامك     الجوردي  233

  عليرضا             مقني  253  سيد بهزاد       الجوردي  234

  سجاد                مقني  254  الهه            المع اراني  235

  مخبر        محمد رضا  255 مسعود       مطلبي كاشاني  236

  نرجس             موذن  256 ميالد         مطلبي كاشاني  237

  جواد              مختاري  257  مژده         مطلبي كاشاني  238

  روح اهللا           متيني  258  مهدي   مسعود ابادي اراني  239

  مجيد               موجودي  259  حسين  مسعود ابادي اراني  240

  ستايش             مازوچي  260  علي   مسعود ابادي اراني  241

  غالمرضا         مهراجي  261 عباسعلي      موحدي نسب  242

  مريم              مصطفايي  262  مصطفي      موحدي نسب  243

  حسين             محتشميان  263  نيره           موحدي نسب  244



 

 

  فائزه               ميرزايي  264  معروفي ارانيعلي           245

  فاطمه          مداح قزااني  265  امير حسين  معروفي اراني  246

  محبوبه          مازندرانيان  266  رسول       معروفي اراني  247

  زهرا السادت       محسني ارمكي  267  علي         مكرمي بيدگلي  248

  مريم                   نمكي  280  مجبوريان     فهيمه          268

  فهيمه              نيك فرد  281  الهه               مظلوم  269

  زهرا               ناصحي  282  نرجس           مداحي فر  270

سميه السادات    مسعودي   271
  علوي

  مليحه              هواشمي  283

  فاطمه         هاشمي اراني  284  نيكزاد  حسين             272

  قاسم            واحدي پور  285  محسن             نيكزاد  273

  دانيال          واحدي پور  286  مهسا              نيكزاد  274

  حسين          واليتي فرد  287  مريم              نيكزاد  275

  عليرضا           يگانه  288  محسن   نوروزنژاديان بالغ  276

  ريحانه            يگانه  289  مبين    نوروزنژاديان بالغ  277

  فاطمه السادات     يوسفي  290  مجتبي       نوذرزاده اراني  278

  زهرا        يزداني يزدلي  291  زهرا        نوذرزاده اراني  279.
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