
 باػوِ تعالی

 هدتوع آهَصؿی غیشدٍلتی آسهاى

 701 مالع

 

 ًام پذس ًام خاًَادگی ًام #

 حوضُاحوذی  اهیشحؼیي 1

 علیشضا الِ مشم ایلیا 2

 هحوَد بْادسی فشد هْضیاس 3

 علی بْذاسًٍذ آسؽ 4

 هْذی بْضادی هاًی 5

 اهیش بَخاسیاى ماؿی اهیي 6

 ؿْشام پَسهْابادیاى اهیشعلی 7

 حؼیي ٍسیحییپ ػْیل 8

 ماظن حدی پَسمـتاى پَیا 9

 هحوذحؼیي حؼٌی ًیوا 10

 هْذی ساصگشداًی ؿشاّی عشؿیا 11

 احوذ صهاًیاى اهیشعباع 12

 هحوذموال ػلیواًی اٍسُ ػیٌا 13

 تقی ؿاُ علی ؿایاى 14

 هحوذ مشیوی اهیي 15

 علی گلی اهیشهحوذ 16

 خؼشٍ هْشی هْذی 17

 هَػی هؤهٌی افـیي 18

 قشباًعلی هؤهٌی هَگَئی اهیشهحوذ 19

 ػعیذ َّؿوٌذی دسخـاى هاّاى 20



 باػوِ تعالی

 هدتوع آهَصؿی غیشدٍلتی آسهاى

 702 مالع

 ًام پذس ًام خاًَادگی ًام #

 هْذی خامؼاسی هقذم حؼیي 1

 حؼیي داهشٍدی هحوذهْذی 2

 ماهشاى دسبٌذی آسهاى 3

 حویذسضا سٍیائی اهیذسضا 4

 هْشداد ادػشحذی ًظ ؿایاى 5

 عباع ؿشاّی ابَالفضل 6

 هْذی ؿشیفی ًَسعیٌی هاّاى 7

 هحوذسضا ؿیخی اهیشهحوذ 8

 حویذ صادقی هْشاد 9

 بیظى عابذی اهیشهحوذ 10

 حویذسضا عباػی اهیشهحوذ 11

 ػیذسضا عطائی ػیذاهیشعلی 12

 هیثن علَی هحوذهتیي 13

 هحوَد عٌایتی هحوذ 14

 هحؼي عَض پَس حؼي 15

 حؼي قٌبشصادُ ٍسیاپ 16

 حویذ هشصباى هحوذهدتبی 17

 حؼیي هٌظشی هؼلن 18

 هدیذ ًدوی هبیي 19

 اػوعیل ًعوتی هیشی هْذی 20

 

 



 باػوِ تعالی

هدتوع آهَصؿی غیشدٍلتی آسهاى 

 703 مالع

 ًام پذس ًام خاًَادگی ًام #

 عوشاى اػوعیل صادُ آستیي 1

 عباػعلی آقابابائی سضا 2

 غالهشضا حؼٌی فـویآقام اهیشعلی 3

 هحوذ ایضدی هْذی 4

 علی بْشاهیِ هْبذ 5

 داسیَؽ پٌاّی ٍقاس ؿایاى 6

 سضا خاللی ؿْشبابنی اهیشعباع 7

 فشؿیذ خلح ػاٍخبالغ هاّاى 8

 هحوذ ربیح الْی آسیي 9

 فشصاد سضائی سادیي 10

 غالهشضا ؿفیعی ؿْشاد 11

 هْذی ؿْؼَاسیاى ؿایاى 12

 ػیذحویذ ثیغیا ػیذهحوذاهیي 13

 هٌصَس فتحی اهیشعلی 14

 حؼیي قاػن پَس اهیشهحوذ 15

 حویذ قٌبشی اهیي 16

 حویذ مبابیاى ماؿاًی ًظاد سضا 17

 علی مشیوی هحوذ 18

 هحوذسضا هعصَهی گَدسصی هحوذهْذی 19

 هحوذعلی ًدفی ابَالفضل 20

 هْذی ًعوتی هحوذحؼیي 21

 ًاصش ًگْذاسچالسػی پاؿا 22

 

  



 باػوِ تعالی

 هدتوع آهَصؿی غیشدٍلتی آسهاى

 801 مالع

 ًام پذس ام خاًَادگیى ًام #

 ػیذؿْشام ابشاّیوی ػیذمؼشی 1

 ایشج اؿشفی ایواى 2

 هْذی اهاًی هیثن 3

 هحوَد بابائی علی 4

 ػویع الِ پشّیضماسی اهیشعلی 5

 حویذسضا تاخیل اهیشهحوذ 6

 حؼي تَؿِ خَمَؿالی هحوذهْذی 7

 خذامشم دّقاًی هحوذسضا 8

 هَػی صسیي قبا علیشضا 9

 سضا ادت پَسػع علیشضا 10

 سضا ػلطاى هحوذی آسهیي 11

 علیشضا ؿیشصادُ ایلیا 12

 احوذسضا صباح هـْذ آسهاى 13

 داٍد مالت پاسػا 14

 هْذی هحوذی میا عشفاى 15

 ًاصش هحوذیاى ػبحاى 16

 هحوذ هصطفائی علیشضا 17

 اهیشحؼیي هٌصَسی علیشضا 18

 حؼیي هیشحوضُ آسهیي 19

 دهحن هیشصائیاى هاّاى 20

 ػیذعلی هیشقادسی ػیذهحوذحؼیي 21

 بْشام ًابغی اهیشحؼیي 22

 هْذی ًَسهحوذخالص عباع 23

 علیشضا ًَسٍصی هحوذمیاى 24

 خعفشًَسی ػاهاًلَ  علیشضا 25

 اللَْیشدی َّؿوٌذتاتاسعلیا آسیي 26



 باػوِ تعالی

 هدتوع آهَصؿی غیشدٍلتی آسهاى

 802مالع 

 ًام پذس ًام خاًَادگی ًام #

 ایَب ابَالقاػوی مَصُ مٌاى آسهیي 1

 هٌصَس اسخوٌذ هحوذهْذی 2

 علیشضا اػواعیلی صادُ یًَغ 3

 ابَالحؼي اصغشی هْشاى 4

 احوذ بزسافـاى اهیشحؼیي 5

 هحؼي پاؿا هْذی 6

 علیشضا پیاهیاس هحوذپاسػا 7

 ػلین تقَی اهیش 8

 احوذ ثقفی ػْشاب 9

 اهیي خاًداى هحوذ 10

 حؼي حؼیي صادُ عشؿیا 11

 هؼلن سباًی احؼاى 12

 علیشضا سحیوی خواهی بٌْام 13

 حویذسضا سٍصبْاًی هحوذیاػیي 14

 علیشضا ػلطاى ؿاُ هیعاد 15

 هحوذ ؿامشی هْبذ 16

 علیشضا ؿشیفی ػپْش 17

 سضا عیؼی صادُ هالاحوذ اهیي هْذی 18

 حویذ قْشهاًی ًظاد هاّاى 19

 امبش قادسی بشهی عشفاى 20

 ػیذابَالفضل ماؿاًی ػیذاحوذسضا 21

 حؼي سضا مشهی هبیي 22

 اهیش هحوذ هاًی 23

 ػیذحویذ هَػَی ػیذهحوذهْذی 24

 بْشٍص ًدف یاسساصلیقی هحوذ 25

 هحوذابشاّین ٍاثقی علی 26

 



 باػوِ تعالی

 آسهاىهدتوع آهَصؿی غیشدٍلتی 

 901مالع 

 ًام پذس ًام خاًَادگی ًام #

 اػواعیل ابشاّیوی هحوذاهیي 1

 هْذی اخَت علی 2

 هصطفی اقبالیاى هحوذحؼیي 3

 علی پیواًی گل هحوذی عشؿیا 4

 ػعیذ خعفشی هحوذصالح 5

 علی حؼي پَس ّادی 6

 حویذسضا حیذسپَس پاسػا 7

 عبذالِ خوداًی فشاّاًی ػبحاى 8

 علیشضا سسادپَ آسیي 9

 قشباًعلی ساصگشداًی اهیشهحوذ 10

 هحوذ ساّضاًی اهیشحؼیي 11

 بابل سخ فشٍص علیشضا 12

 بیَه آقا سػَل صادُ دسآباد پاسػا 13

 حؼیي سضائی هحوذهتیي 14

 حویذسضا سٍؿاى عواد 15

 هحوذ ؿشیف ًیا یَػف 16

 علیشضا علیضادُ هضخشدی هبیي 17

 حؼي مافی علی 18

 ػعیذسضا ػٌیهح هْذی 19

 فشاهشص هحوذصادُ صباغی هحوذفشدیي 20

 هؼلن هعلوی اهیشپاسػا 21

 ػیذمیَاى هعٌَی ػیذاحؼاى 22

 ماهشاى هیشصائی آسیي 23

 علیشضا ًداسصادُ آستیي 24

 غالهحؼیي ًدفی علی 25

 هحوذسضا ًَسٍصی مَسٍؽ 26

 عضیضالِ ّذاًٍذ هحوذ 27

 اصغش یاػبالغی علیشضا 28

 



 عالیباػوِ ت

 هدتوع آهَصؿی غیشدٍلتی آسهاى

 902 مالع

 ًام پذس ًام خاًَادگی ًام #

 هحوذسضا ابشاّین قضٍیٌی پَسیا 1

 هٌصَس اسخوٌذػلطاى احوذی حؼیي 2

 سضا اصالًی علی 3

 هٌصَس اًیؼی هْیاس 4

 اطدس باقشی قَخِ قیائی حؼیي 5

 هشٍت خْاًگیشپَس اهیش 6

 علیشضا چٌگیضیاى هحوذ 7

 بابل حاج هحوذخاًی سحؼیياهی 8

 علی حاهذی پَیاى 9

 هدیذ حؼي گَدسصی عشفاى 10

 داًؾ خطائی مالسیداًی هحوذهْذی 11

 هْذی داٍدی گواػائی حؼیي 12

 هْذی رامشی هحوذپاسػا 13

 قشباى ساصگشداًی ؿشاّی هحوذسضا 14

 علی اصغش سضائی اهیشحؼیي 15

 هؼعَد صاّذیاى مَسؽ 16

 هحوذ سیػیاسؿاك علی 17

 هدیذ ػیشاًٍذ هاّاى 18

 ابَالفضل عاهشی سحوت آبادی هحوذػام 19

 امبش علی اٍػط هحوذ 20

 قاػن قوـلَئی ؿشاّی عباع 21

 احوذ ماٍك تَ هحوذسضا 22

 ػیذعیي الِ مشهی ػیذهْذی 23

 هٌَچْش هشادی ًاصش ًیوا 24

 حویذ هشصباى هحوذهصطفی 25

 ٍحیذ هِ آبادماؿاًی علی 26

 بْشام هْذٍی هْش علیشضا 27

 قاػن ًَسٍصی علیشضا 28

 


