
 نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

 ابراهیم اژدری تازه کند مریم 1

 قربان استوار اسما 2

 سلمان اسدی داش اتان لیال 3

 سلطانعلی اسکندری حسن  4

 علیرضا اسکندری حسین 5

 منصور اسکندری خلیفه کندی لیال 6

 مقصود اسالمی سودا 7

 علی اشرفیان چوان محمد 8

 یوسف اعظمی مهسا 9

 کاظم افخمی لیال 10

 قادر اکبرزاده چوان سپیده 11

 حمزه اکبری زهرا 12

 حمزه اکبری مینا 13

 محمود اکبری کامل  آباد نگین 14

 فرهاد امجد نگار 15

 جعفر امیرسلیمانی هاجر 16

 ناصر امیرشکری مریم 17

 سهراب امیرکریمی یوسف 18

 ارسالن آذری آقاجری مریم 19

 سلیمان آراسته فاطمه 20

 کریم بابائی چوان رقیه 21

 محمد بشیری چوان سفلی زهرا 22

 حمید باللی چالن رقیه 23

 پرویز بهروزی رقیه 24

 موسی پاشاپور داش اتان معصومه 25

 امید پرکار شاهوردی زهرا 26

 اسالم پوراصغر سعیده 27

 علیرضا پورداداش مهدی 28

 کیومرث پیروی محمد 29

 طهماسب پیروی وحید 30

 عباسعلی تقی زاده چوان حیدر 31

 الماس تیموری چوان کبری 32



 نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

 محمدرضا تیموری کامل آباد رامین 33

 محمد جعفری معصومه 34

 کالم اله جهان بینی  ینگجه مریم 35

 محسن جهان بین زهرا 36

 اکبر جهاندیده رامین 37

 علی جهانی قشالق نرگس 38

 عابدین جوادی ینکجه زهرا 39

 جهانگیر جوانی حکیمه 40

 محمد حسنوی زهرا 41

 فرامرز حسین زاده بلوک آباد فاطمه 42

 حسن حنیفی پور محدثه 43

 سیروس حیدری پریسا 44

 ابراهیم خجسته قاطرگوترن منیره 45

 بهروز خدایاری سنوکش معصومه 46

 یوسف خسروی چوان خدیجه 47

 غالمعلی خلیلی زهرا 48

 نادر خلیلی چوان میالد 49

 اصغر خیری هریس فائزه 50

 یوسف دالوری تازه کند رقیه 51

 عزیز دلداری بهناز 52

 بایرام دوستی چوانسفلی صغری 53

 احد دینی کهالن زینب 54

 احمد رحمتیان نگین 55

 الهویردی رستمی چوان معصومه 56

 عبداله رستمی زادینکجه فاطمه 57

 محرم رسولی علیرضا 58

 یعقوب رشیدپور مریم 59

 علی رضائی زینب 60

 علی رضوانی تازه کند ستایش 61

 صفر روح زاد کامل آباد پرستو 62

 جعفر زلیخائی فاطمه 63

 علی سامی ناهید 64



 نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

 صفر سبحانی زهرا 65

 سلطانعلی ستاری عاطفه 66

 خلیل ستاری ینگجه لیال 67

 اصغر سعیدی مریم 68

 نوروز سعیدی فاطمه 69

 اسالم سعیدی چوان محدثه 70

 علی سعیدی قاط کتورن مریم 71

 قنبر سلطانی احمدآباد فاطمه 72

 ااصرافیل سلیمی قاطرگتورن معصومه 73

 صالح شادان چوان اکبر 74

 اسماعیل شاهی کرده ده معصومه 75

 کریم شکری چوان زهرا 76

 قربانعلی شوقی اقاجری مریم 77

 غالمرضا شیردل زهرا 78

 ابراهیم عاظمی تازه کند زهرا 79

 غیبعلی عبادزاده اشان سمیرا 80

 قادر عبادی زهرا 81

 صفر عبدی اسفتانج نساء 82

 جعفر عزت شعار زهرا 83

 افسر علی عزیزی قاطر گتون سفلی الهه 84

 کریم علی وند علی 85

 کریم علیزاده یحیی 86

 قوچعلی فارسی مریم 87

 مراد فارسی چوان زهرا 88

 سعید فردوسی زهرا 89

 محمد رضا فرمانی زهرا 90

 حسن فنائی معصومه 91

 سلیمان قاسمی معصومه 92

 بیت اله قسمی معصومه 93

 لطفعلی قهرمانی زینب 94

59  بایرام کاظمی لیال 

 بایرام کاظمی زینب 96



 نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

 منوچهر کوه نورد کل تپه پریسا 97

 بابا گل سرخ تازه کند معصومه 98

 قربان محسنی زهرا 99

 محمود محسنی کامل آباد زینب 100

 رضا محسنی کهق زهرا 101

 سیفعلی محمدی تازه کند خدیجه 102

 حیدر محمدی زاد قرطاول عزیزه 103

 ابوالحسن محمدی شاهوردی کندی فاطمه 104

 محمد محمودی فاطمه 105

 صمد مختاری تازه کند اسماعیل 106

 سید توحید مرسلی سیده مریم 107

 هاشم مرسلی آقاجری پریناز 108

 فاضل معزز چالن زهرا 109

 علی منصوری تازه کند زهرا 110

 علی منصوری تازه کند فاطمه 111

 حیدر نامورچالن مریم 112

 صابر نصرتی پالچقلو مهسا 113

 حافظ نوزاداشان مهسا 114

 قربان نویدپورعلویان مریم 115

 ایرج همت پور فاطمه 116

 رضا واحدپور ستاره 117

 احمد واحدی چوان ندا 118

 ذکریا یاری نگین 119
 


