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 نام یخانوادگ نام ردیف

 جالل سیذ  زادُ اتراّین  .1
 هَلَد احوذی حاجی  .2
 قٌثر اسذالْی  .3
 حسٌعلی اسذپَرجَجادُ  .4
  سیذضیاء اهاهی  .5
 سویِ اهیری  .6
 ًسین اًذرز  .7
 هجیذ آقاجاًی افراپلی  .8
 قرتاى حاجی تاتائی  .9

 سیذحسیي تاقرپَر  .10
 احساى تاقری  .11
 رجثعلی تَداغی  .12
 احذ تْوٌی  .13
 علی پٌاّی  .14
 هیثن پَررستوی  .15
 هرین جاًثازفریذًٍی  .16
 حسیي شَرکائی جاًثازی  .17
 سثحاى گرجی جوشیذی  .18
 ًَرهحوذ حسي پَرکاهی  .19
 سیذرٍح الِ حسیٌی  .20
 اتراّین سیذ ًَرری حسیٌی  .21
 پیواى حسیٌیاى  .22
 یَسف هقذم زادُ خاى  .23
 فاطوِ خذادادی  .24
 هجیذ پَرگرگاًی خلیل  .25
 حوسُ هْذیرجی خلیلی  .26
 حسیي حسٌی دائی  .27
  حاهذ ًیا درٍیش  .28

 سحر شیشَاى دیَاًی  .29
 هجتثی رحیوی قسٍیٌی  .30
 اتراّین رستوی  .31
 سپیذُ رهضاًی تثاراهیری  .32
 عسگر رهضاًی سٌجثذ  .33
 یَسفعلی زالی عسکری  .34
 هْذی زاّذیاى تجٌکی  .35
 عثاس زعفری  .36
 سیرٍس زًجاًی  .37
 الْام سیذُ ساداتی  .38
 اصغر علی سعیذی  .39
 حشوت ًیا سْراب  .40
 هحوذرضا شوشیری  .41
 اتراّین صفرزادُ  .42
 هجتثی عاتذی فیرٍزجایی  .43
 ًاصر عثاسیاى فریذًٍی  .44
 یاسر عثذی  .45
 هژدُ عصری  .46
 زیٌة ًژاد عطایی  .47
 حَریِ علیجاًی رٍشي  .48
               لیلی    فیرٍزجائی تثار علی  .49
 طاّرُ هعلن زادُ علی  .50
 هجیذ کیَاًی علیسادُ  .51
 آاللِ عوَزادُ  .52
 رشیذ تثار عٌایت  .53
 هحوذعلی  زیذی غالهیاى  .54
 زّرا سیذلر زادُ غٌی  .55
 هْذی فتحی  .56
 هٌْام فرازهٌذ  .57
 هحوذصادق سیر فرخ  .58
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 هحوذ فقیْاى  .59
 هْذی فالح  .60
 هرین ًژاد قلی  .61
 فرزاًِ قٌثرًژاد  .62
 ًادر کاظوی گَرجی  .63
 علیًاصر کَپایی   .64
 علی کیاکجَری  .65
 طاّرُ کیاکجَری  .66
 فاطوِ سیذُ کارساالری کوالی  .67
                   هحوذ  گلشیك  .68

 سیذجَاد هجیذی  .69
 سیذایَب چٌار چشوِ هحوذی  .70
 ًاصر هحوَدزادُ  .71
 جْاًثخش جَیثاری هذاًلَ  .72
 اتٌا جَیثاری هذاًلَ  .73
 فاطوِ السادات هستَری  .74
 حسي هلکی  .75
 فرشتِ سیذُ هَسَی  .76
 هْسا هَهٌی  .77
 هْری ًاجی زٍارُ  .78
 علی ًادرزادُ  .79
                    هرین ًائیجی  .80
 سیذهْذی ّاشوی  .81
        سکیٌِ سیذُ                    ّاشویاى  .82

 شعیة ّخاهٌشی  .83
 حسي یذالِ زادُ سرستی  .84
 اهٌِ اتکسری یَسفی  .85

 

 


