
سهمیهنام پدرنامنام خانوادگیردیف

عادیسیدمجتبی زینب سادات اچشمه 1

عادیابوطالب محدثه احمدابادی 2

عادیخلیل مهدی احمدپور 3

عادیرضا وحید احمدوند 4

عادیقاسم حسین احمدی 5

عادیغالمحسین ستاره احمدی 6

عادیمحمدتقی سمیه اخالقی 7

عادیعلی امین ارشیا 8

عادیمحمد صیاد ازادی امرائی 9

عادیمحمود حسین ازادی سوری 10

عادیقدرت اهلل امیرحسین اسدی 11

عادیناصر سپیده اسدی 12

عادیپرویز مهرداد اسکندرزاده 13

عادیبهرام سمیه اصغرپورلشکامی 14

عادیاحمد مریم اصغری مهرابادی 15

عادیمحمود فرشته افراسیابی 16

عادیعزت اله محسن اقایی 17

عادیغالمرضا عباس اقبالی مطلق 18

عادیحسینعلی زهرا اهلل دادیان فالورجانی 19

عادیرضا سعید املی 20

عادیمحمد نرجس خاتون امیری 21

عادیکالم اله مهدی اوریده 22



عادیحسن شقایق باغستانی 23

عادیمحمدامین ارش باقری 24

عادیعلیمحمد محسن بختیاری 25

عادیفتح اله فیض اله بدرلو 26

عادیعلی وحید براتی 27

عادیاسمعیل ودود برزگر 28

عادیهوشنگ عذرا برموده 29

عادیجعفر ملیحه بشارتی وینه 30

عادیباقی لقمان بکری زاده 31

عادینادعلی سمیه بالغی اینالو 32

عادیکریم عادل بنی مسنی 33

عادیهدایت شیوا بهاری سیسی 34

عادیرضا مهدی بهشتی نسب 35

عادیحسن یگانه بیگ مرادی جبالبازی 36

عادیعبدالرسول زهرا پاسدار 37

عادیاسمعیل ابوالفضل پایدار 38

عادیحسن نرگس پورپرور 39

عادیفریدون مهشید تربتی 40

عادیعباس مهناز ثقفی 41

عادیناصر محمود جابری 42

عادیاسد خدیجه جوادی شریف عریانی 43

عادینوراله محمد جوکار 44

عادیمنصور سینا چاوشی 45



عادیحاتم عادل حاتمی 46

عادیعلی مریم حاتمی 47

عادیمحمدصادق مصطفی حاجی زاده پاشا 48

عادیمحمد نسرین حاجی مصیبی 49

عادیافشین ارغوان حاجیان 50

عادیاسماعیل سحر حجازی زاده 51

عادیرمضان حامد حسن دوست دموچالی 52

عادیسیدیوسف سیدمحمدجواد حسینی 53

عادیسیدمحمد سیده زهرا حسینی عابد 54

عادینظرعلی روح اله حقدار 55

عادیشیرولی شهریار خدادادیان 56

عادیشاداهلل فاطمه خلوصی روان 57

عادیجالل سجاد خواجه افضلی 58

عادیریحان رامین خواهش 59

عادیایرج متینه خیرخواه پاوا 60

عادیمحمدرضا حامد داستان پور 61

عادیعلی محمدرضا دانشیان 62

عادیسیدحسین سیده فاطمه درویشی احمدی 63

عادیحسن سمیه ذبیح پور 64

عادیعمر علی رحمانی 65

عادیعبدالعلی ابراهیم رحمتی 66

عادیبهادر امیرحسین رحیمی 67

عادیخسرو سارا رحیمی 68



عادیایرج مهتاب رهبر 69

عادیعلی بهنام زاهدی 70

عادیحسین سحر سایه وند 71

عادیمحمدنبی حسن سپهری پور 72

عادیامین اله مهدیه سعیدی 73

عادیعلی اصغر محمدساالر سلیمی اکین اباد 74

عادیسیدجواد فاطمه سادات سیدمحمدافجه 75

عادیممی نادر سیفی 76

عادیعبدالخلیل علی شریف پور 77

عادیمحمدعلی حمید شریفی 78

عادیعباس علیرضا شریفی دهشیری 79

عادیعشورعلی امید شکوری 80

عادیبیژن فاطمه شهباز 81

عادیعلی اکبر فرهاد شهرابی 82

عادیسیدمهدی مهدیس سادات صابری 83

عادیداود سمیرا صنوبری 84

عادیموسی سعیده طالب روحی 85

عادینصراله صدیقه طاهری 86

عادیحسین ریحانه طاهری زاده 87

عادیبهمن ارسالن طریقتی 88

عادیهاشم سعید عابدینی 89

عادیحمید وحید عزیزی 90

عادیحسین پویا علیزاده 91



عادیکامران نرگس علیشاهی 92

عادیعلی زهرا عمرانی 93

عادیعلی الناز غالمی میشوانی 94

عادیاسماعیل صنم غیاثی شاوون 95

عادیعبداله المیرا فرجی 96

عادیرمضان زینب فرجی 97

عادیفرهاد فاضل فرید 98

عادیمحمدناصر حسن فالح تفتی 99

عادیمحمدتقی فرزانه فیاضی 100

عادیعبداله مجید قدبیکی 101

عادیحسن حسین قدیمیان 102

عادیکاظم مصطفی قربانی 103

عادیفریبرز پویا کاراندیش 104

عادیمجتبی امین کریمی 105

عادیخیراله حسیبا کریمی 106

عادینصرت نصرت اله کشوری 107

عادیمحمدعلی حسین کشیری 108

عادیپرویز حماد کیهانی 109

عادیمهدی سودابه کیهانیان 110

عادیفرامرز محمد گوهری فر 111

عادیمهدی محمدامین مالکزاده 112

عادیولی اله نگار محسنی 113

عادیعلی اصغر مرتضی محمداقایی سبزوار 114



عادیمجید زهرا محمدعلیپور 115

عادیفریدون ارسالن محمودی 116

عادیفرامرز فاطمه مرادیان 117

عادیکریم امیر مرجانی 118

عادیابوالفضل وحید مسعودی 119

عادیداود ایلین مظاهری 120

عادیاحمد حمیدرضا ملک 121

عادیکشکول مریم مهدوی چشمه کبود 122

عادیرمضان مهرشاد مهرنیا 123

عادیسپهدار بهادر میرزاوند 124

عادیسعید ویدا میرزایی 125

عادییزدان حمید نادعلیان 126

عادیلطف اهلل فائزه نجفی 127

عادیحمید نسیم نخجیری 128

عادیعلی مرتضی نصیری 129

عادیرضا ندا نظری مفرد 130

عادیکریم اروشا نعمتی 131

عادیعباس لیال نوبخت 132

عادیشیرمحمد احمد نورالهی 133

عادینادر فاطمه نوروزی 134

عادیحسین سجاد نوری 135

عادیهوشنگ خدیجه نیکوئی 136

عادیقادر جواد وخشور 137



عادیداود سعید وطن خواه قشالق جایی 138

عادیابوالفضل مجتبی یزدیان 139

عادیمحمدرضا سپیده یوسفی نژاد 140

عادیحسن فاطمه یونسی 141


