
 کارگران و معلمان از لیست و چهارمین  سومین، دومین اولین،

 "باشیم زاده عظیم جعفر اعتراض صدای" طومار

 

-8 زاده عظیم لیال-7 زاده عظیم جمال -6زاده عظیم جمیل-5 زاده عظیم جواد-4 زاده عظیم آرش-3 زاده عظیم یاشار -2 پور رحیم اکرم -1

-8 شکوری آفاق-7حاجیان اشرف-6نجاتی علی -13 زمانی واله-12 خداجو ناهید -11 مرادی جوانمیر -11 دمحمی پروین-9 زاده عظیم مهری

 شریفه-16نامدار ناصر-15دمحمی شاه رویا-14همتی یداله-13فاروقی مهدی-12همتی آزاده-11برهانی شیوا-11طاهری اسماعیل-9افغانی مستانه

 مسعود-24شاهرخی مریم-23برازنده جمال-22فرخی عبدل-21احمدی صدیق -21 آور فرشید-19فرهمند غالم-18وانی شیر سهراب-17 آور

-32رسولی منیر-31افراسیابی شاهرخ-31رسولی هانیه-29 عظیمی هادی-28 احمدی شرافت -27 سهرابی عبداله-26امامت فریده-25شاهرخی

 آرزو-41سهرابی هادی-39شریفی عباس-38خرمی جمال-37تورانی میترا-36صادقی فرزاد-35ایازی گلنار-34همتی کیوان-33 همتی عذرا

 مریم-48بدویی شهاب -47اقایی لقا مه -46عربی مرتصی-45عربی صالح-44عربی جمیل-43فهادی سیمین-42عمادی فروزان-41پروازی

 خالد-56مرادی شریف-55فتحی پونه-54 فتحی علی-53رستمی علیرضا-52اساعیلی حبیب-51فرامرزی اشرف-51 توانا ابراهیم-49قدوسی

 فرهاد-64رحمانی فریدون-63رحمانی شریفه-62خرسندی رویا-61جاللی سیروان-61ذوالفقار امید-59مرادی سیروس-58 همتی آرام-57سهرابی

 فاروق-72ییاقا نصرت -71بهرامی سارا-71 بهرامی اقدس-69-سهرابی ساناز-68گدازگر هادی-67جاللی صالح-66مدرسی شروین-65قربانی

 پونه-81نعیمی شکوفه-79رسولی طراوت-78راسخ حیدر-77 تیموری فرشته-76خدایی آرزو-75 خدایی کورش-74نامداری جمشید-73قایی ا

 -88 عارفی شیرین-87 شریفی بهروز -86راوندی اسیه -85حجتی سهراب-84سلیمی مهدیه-83 رضایی آرمان-82بهادری مهناز-81بهادری

 -96شکوهی مهناز -95اردالن خدیجه -94 اردالن دمحم-93آراسته مینا -92فتحی لیال -91 یزدانی عارف -91 قربانی فریبا -89برازنده مهوش

 شهناز-113فتحی آرام-112ساعدی فرهاد -111 حیدری میترا-111 طلوعی مستانه -99آبادی دولت ساغر -98دیانت عباس -97بهرامی مهرداد

 پروین-111ستوده قربانعلی-119ستوده میترا-118ارامش شهال-117رستمی سهیال-116باغبانی طالب-115عباسی جهانگیر-114احمدی

 سعید -117حاجیان ثریا -116بنده خدا تورات -115آراسته کوکب -114فتاحی سارا -113فتاحی دنیا -112رستمی شادی-111ستوده

 اشرف-124 ن خالدیا اسد -123رحیمی لقمان -122عباسی رحمان -121فر شاد فرح -121روشن فریبا-119 سعیدی سهراب -118سعیدی

 ایرج -131آشنا مختار -131سعیدی دالور -129صحرایی توران -128رشیدی گالبتون -127غالمی مظفر -126وحدت حسین -125یاری

 امید-138هادیان هاشم-137 مرادی نعیم-136عبدی گالله-135عمویی شاهرخ-134اسدی تهمینه -133ایوبی اسماعیل -132عزیزی

 مینو -145خرسندی تهمورث-144کاوه مراد-143شوقی مهران-142باقریان ربابه -141قلی علی نصرت- 141قهاری مریم -139حاجتمند

 تیمور -152موالیی ریحانه -151مددی افسون -151قادری شادی-149 دست زبر سحر -148متین اشکان -147 متین رسول -146پناهی

 پژمان -159خلیلی نریمان -158اسدی رستم-157اسدی خشایار -156اسوه فربد -155سماواتی یدهللا -154بابا حاجی اصعر -153 رحیمی

 کریمی خلیل - 165میری بابا ناصر -164 منش راد سوما-163شیرازی مسعود -162سهرابی حمید -161یعقوبی هستی - 161 غالمی

 البرز - 173دمحمی فرشته - 172مکی جواد - 171احدی ایرج-171 اکبری احمد -169رضااسدی-168کریمی مسعود -167 کریمی منصور166

 خاطره -181 یاری اسفند جالل -179صلواتی صدرا -178صلواتی اختر -177متولی سرکه -176 ملکی هنگامه– 175احمدی دمحم - 174اسدی

 نسرین -187فخاری الله -186دشتی مهران -185 دشتی ساقی -184وجدی لعیا -183وجدی نعمت -182رضایی مریم-181 شادمان

 دنیایی عارف -194آقایی فاطمه -193دشتی عباد -192اسدی ربابه -191قاضیان شیرین -191اردالن فهیمه-189نوری مهناز -188فخاری

 بو شب -212عبدالهی باقر-211 آشنا ثمین -211مروتی عطا -199 عشقی خالد-198 سبزی غالمعلی-197آشنا علی -196دنیایی مهتاب-195

 زیبا -219قنبری خاطره -218 جاللی شکوه -217اسوه باربد -216وطنخواه سیما -215شکوری دمحم -214سبزی اقبال -213شکوهی

 مونا-216 افراخته عیسی -215 رستمی ماندانا-214جاللی فلایر -213مروتی اسیه -212مروتی الدین نجنه -211افراخته اکبر -211ساعدی

 نریمان -223شکوری آفاق -222غالمی کریم -221غالمی ناصر-221 آراسته شاپور -219خدیور پدرام -218رسولی مصطفی -217اسدی

 مریم -229مروتی شیوا -228آقایی البرز -227صمدی شاهو -226صمدی اسماعیل -225گلدسته مهدی -225 فرجی شعله -224امجدی

 وجدی افسانه -236مینایی صادق– 235گلدسته هژیر- 234گلدسته محسن - 233فخاری شهرام -232مرادی مینا -231آراسته رویا -231جوادی

 آرام-244 ساجدی سروه-243 ساجدی آهو -242رضایی مستانه -241نقوی سیما -241مروت یدی -239کرباسی گلنار -238آور غالم-237



 کبری -251غالمی اکبر -251جاهد سیروس -249جاهد مونا -248جاهد حیران-247 اسدی سلیمان -246پرویزی فریبا -245پرویزی

 شاهین -258عبدالهی سارا -257فرجی عثمان -256فارابی دنیا -255فارابی آذر -254سهرابی افشین-253اسدی حبیب -252خاتمی

 مهران - 265شرفی اکرم - 264منتهی سهراب - 263اژدری دریا - 262ستوده مژگان - 261غرقی بهاره -261 تاجیک نوشین -259عبدالهی

 ساجدی محرم - 271بنیادی افسون - 271 بنیادی شهروز -269 بنیادی آرزو - 268حسنی صادق - 267خیال خوش آیدین - 266خیال خوش

 زاهدی مونا -278نصیری مهران -277سلیمانی هادی-276 رازی نوید - 275 امجدی شهال - 274 متولی نگار - 273متولی شکار - 272

 286مروتی نریمان-285 مروتی نصرت - 284هادی شریفه - 283مینایی شعله- 282مانیسلی مجید -281رستمی جواد- 281بندری اسوه-279

 -293مستوفی آزاده -292بهرامی مریم -291رضایی نوشین -291بهرامی حمید -289بهرامی یاور - -288نجابت مونا-287 نجابت سارا -

 افروز -311خدیور مهرداد -299کریمی فروغ -298نوابی هوشمند -297کریمی ثریا -296نوابی شعله -295نوابی اقبال -294مستوفی شراره

 318دمحمی فریده-317 آقازاده شهرام -316آقازاده دمحم -315رونقی مجید -314فرهادی کریم -313فرهادی رعنا- 312مبصر شاهین -311خدیور

 دمحمی علی -314دمحمی سعیده -313مرادویسی هیداال -312سلیمانی بهمن -311فتحی عبدلرحمان -311سلیمانی خانمه-319 سلیمانی رحمان -

 مریم-321ابادی سلطان حیدر -321 سلیمانی کمال -319سلیمانی جمال-318محمودیان هیوا -317کرمی سیوان -316احمدی سیوان-315

 -329 جباردمحمی-328سلیمانی جبار -327دمحمی صاحب-326زاده قادر سروه-325دمحمی نادر -324 دمحمی عدالت -323دمحمی عادل-322جعفری

 عدنان -336نوابی جمشید -335شیرازی امید -334شیدایی خالد -333نفیسی شادی - 332مروتی ایران -331شکوری فلایر -331محرابی نوید

 قاسم-343 مرادی بهییه -342وجدی آزیتا -341ثمربخش شکوفه -341بخش ثمر آهو -339کشاورز مهدی -338کشاورز جواد -337شریفی

 -351صادقی حسن- عبدی ولی -349صادقی حامد -348صادقی بهرام -347 سعادت ماری -346وجدی آرزو -345وجدی سهیال -344مرادی

 -357 نادری رویا-356 دمحمی مریم -355 اسفندیاری زهرا-354 صالح پری-353 سمیراابراهیمی-252 نصیریان اکرم-351عارف نوشین

 حکیمی فرید -363 حکیمی دانیال -362 نخستین پروین -361 نخستین فریده -361 درکاله یناسر -359 فرجی ناهید -358 زمانی نیشتمان

 میالد -371 سلیمانی فرح -369 امامی مهناز -368 عامری عصمت -367 خازنی محبوبه -366 عمادی اعظم -365 وند قجه پروین -364

-381 نقیان منقبت -381 رازی طلعت -379 هرآیینی راضیه -378 الدین شرف گیتی -373 بهمنی پری -372 ترکمان لیال -371 صفری

 اکملی شهناز-387 پاکروان شعله-386 رضایی ضیاگل-385 سربلند غالم -384 قریشی ملیحه-383 راد خرمی نرگس -382 بیرامپور مرضیه

 جواد-394 دفین اعظم-393 مقدم رضوان-392 نژاد رفیعی مریم-391 قادری زهرا یاسمین-391 میرزاخانی شیوا-389 جباری فریدون-388

 شهبازی احسان-411 میرغفاری خدیجه سیده-399 سلیمانی آرش-398 ثابت پیمانه-397 ملک رضا-396 فرحزادی محبوبه-395 زاده منشی

 گنجی شیوا-417 نظری ماده-416 رشیدی علیرضا-415 اسانلو منصور-414 ثنایی علی-413 پور راحمی راحله-412 رمضانی دمحم-411

 نوبل رندی-414 رسولی علی-413 شافعی علی-412 احمدی شیرین-411 ذابحی نادیا-411 پناهی حسین امجد-419 اسکندری سلماز-418

-421 اسماعیلی زری-421 فرازنده زهره-419 مهدوی مهری-418 خورشیدی ملیحه-417 اندام نکو منیر-416 ریاضی منصوره -415

 ساناز-427 زمانی شیرزاد-426 گودرزی همایون-425 افضلی لقمان -424 پور کرمانی مریم-423 شهابی رضا-422 پیالرام اسفندیار

 کریمی علیرضا سید -433 بخشي اندیشه -432 زاده مصطفي سوناز -431 پناهی مریم-431 بهارلو دمحم-429 مرادی علی-428 حسینقلیزاده

 نوروزی سحر -441 بخشی پریسا -439 حبیبی آرزو 438 نظام فریبا -437 میربهاری مینا -436 احمدی جبار -435 عسکری آمنه -434

 احسان -447 نورد ره مرتضی -446 افشار فاطمه -445 کریمی زهرا -444 نصیری فاطمه -443 آیین مهر بهاره -442 عظیمی سحر -441

 -454 عباسیان حسام -453 عباسیان حمید -452 افروز علیرضا -451 عباسیان دمحم -451 قاسمی یاسمن -449 ابوالحسنی امیر -448 بهرام

 -461 اسدی امیررضا -461 خندان حسین-459 میزبان دمحم-458 مقربی ندا -457 ناصری فراست -456 عرب فاطمه -455 شوشتری مهدی

 فرد مالکی صدیقه -466 رحمانی پوران -465 خندان رضا -464 حسینی کامران سید -463 الدین شرف فیروزه -462 آبادی خسرو حسین

 مرتضی -472 آبادی جشن جلیلی الرضا موسی -471 بخت آزاد یاور -471 سپیدگران میالد-469 آزاد پروین -468 خواستار هاشم سید -467

-479 قربانی خوشبو-478 ممتهنی سهیال -477 صادقی میر هنگامه -476 قریب مریم -475 آذرشین رویا -474 ظریف میمنت -473 عامری

 فرازنده زهره -485 مهدوی مهری -484 خورشیدی ملیحه -483 اندام نکو منیر-482 ریاضی منصوره -481 امینی فرزانه-481 حمیدی سامان

 پور کرمانی مریم -487 پیالرام اسفندیار -486

 بهاری ناهید -494 قایمی مجید -493 بهاری مونا -492 مشایخی سیاوش -491 فتحیان فرشاد -491 بهاری مریم -489 بهاری نادیا -488

 مژگان -511 اسماعیلی فرزانه -511 اسماعیلی دمحم -499 اسماعیلی فایزه -498 باقری نیما -497 نعمتی فاطمه -496 بهاری مهرزاد -495



 -518 نژاذ لطفی حداد -517 باقرپور سحر -516 جعفری مریم -515 باقرپور لیال -514 باقرپور طیبه -513 باقرپور فرشته -512 نگهبان

 عراقی حمید -514 رحمانی مهدی -513 میرزائی آرش -512 داش گندم مهسا -511 معین دمحم -511 آذرنگ آراد -519 روانبخش رضا حمید

 -521 ابراهیمی دمحم -521 دلیری اسماعیل -519 افخمی مسعود -518 حسینی سعید سید -517 جعفری بهاره -516 مقدم حسینی کامران -515

 صاحبکار احسان -527 عمرانی عباس -526 شرفیان ابولقاسم -525 بامدادی امید -524 جراح رضا -523 قاسمی مهدی -522 قاسمی دمحم

 ملیکا -534 امینی ترانه -533 رحیمی نسترن -532 قدرتی بابک -531 رمضانپور مرتضی -531 احراری رضا -529 زارع حمید -528

 مریم -541 میربهاری حسین امیر -539 بهاری میر نینا -538 عزتی فرید -537 مختاری هادی -536 موسوی محسن -535 نزاد قربانی

 عباسزاده فتانه -546شاهمرادی شاهو-545 جوالنی الناز -544مروت سونا -543 نسب شریفی شهروز -542 رضائی روناک -541 حسینی

 اقبال -553مصطفی عبدهللا پیمان -552عبدی صابر-551 حسینی طاهره-551 احدی شهرام-549 زاده عبدهللا هژیر-548 رستمی مجتبی-547

 دمحمخانی پروانه-559زاده نوری عادله-558تلوار دمحمی ژوان-557جوانمیری هیمن-556مهرانگیزشاهمرادی-555 دمحمی غالم-554 دمحمی

 رحیمی علیرضا-566نیخا منصور-565توکلی بیان -564سردارزاده زهرا-563 گلی سمیه-562معالی داریوش-561فتاحی شریف-561غیاثوند

-574منوچهرمروت-573فؤادباتمانی-572مظفراحمدی-571شهبازحیدری-571خزایی هوشنگ-569امیدمؤید-568خسروزاده سمانه-567فرد

 شیث-581 حیدرى میترا -581 سلیمى زاهد-579 ارمغان فواد -578 زهدی فرزانه -577 بهروزنقشی -576 نقشی ارمان -575زاده زهراخیاط

 حسین - 588کریمی طلیعه - 587احمدی دمحم- 586کاظمی اسمائیل -585 خدامرادی جبار - 584دمحمی اقبال - 583 دمحمی گالله -582 امانی

 - 595 مختاری هادی- 594جعفری شکوه-593 جوادی نسرین- 592 خالصی اعظم- 591 اصالنی هللا حبیب -591 میرکی مهدی - 589قادری

-611 چتانی طیب -611 اکبری جمیله-599 دمحمی اکرم - 598 جوهرچى وحیده - 597 اکبر علی شکوه- نصرتی مهدیه -596 علیزاده بهرام

 فرهاد-618نوری هنگامه -617نوری اسد -616برنا هادی -615جاهد داور -614شهابی پوران -613هدایتی شیوا -612هدایتی محسن

 مردانی جلیل-615 ستوده غالم -614بنیادی فریبا -613بنیادی پرویز -612عدالتخواه مریم -611یی ذکا شروین -611صادقی قمر -619هدایتی

 -623تدین ارزو -622بهرامی خداداد -621بهرامی علی-621 رستمی نیما -619رستمی دنیا -618صارمی اختر -617صارمی شکوه-616

 -631رستمی فاروق -629مرادویسی شراره-628 مرادویسی سومیه -627جمالی بهرام-626 جمالی حیران-625 تدین اسماعیل -624تدین عالم

 شهال -637رسام امید -636فاخری هادی -635فاخری امجد -634فاخری اشکان -633ازموده گلی -632ازموده شیرین -631فخاری مراد

 نیما -644مودت شروین -643زمانی سارا-642فکر خوش عرفان -641فکر خوش ایمان -641باقری شهروز-639 باقری نوید -638باقری

 بایگان غالم -651بشارت فریدون -651بشارت فهیمه -649راستین بهرام -648راستین خاور -647رستمی بشیر -646مودت اقدس -645مودت

 اسرین -659تقوی مونا -658تقوی ارسالن -657اوایی نوید -656اوایی شیرین -655سخایی مراد -654سخایی شهرام -653بایگان هستی-652

 احترام -665زاده عظیم افسانه -664نظری حق رضا -663یاری اله گوهر -662یاری اله پرویز -661خالصی فوزیه -661 قربانی

 شکوری آفاق-671حاجیان اشرف-671پوراحمدی محمود-669 زاده عظیم سحر -668موسوی پوران -667زاده عظیم مهرداد -666شکوری

-679 موسوی پویا -678همتی یداله-677فاروقی مهدی-676همتی آزاده-675برهانی شیوا-674طاهری اسماعیل-673افغانی مستانه-672

 راضیه-685 زاده عظیم مرجان -684زاده عظیم شبنم-683 زاده عظیم فردیت -682زاده عظیم صدیقه -681همتی الناز -681همتی سولماز

 رحیم حمید-691پور رحیم دمحم -691 پور رحیم رضا -689پور رحیم دمحمتقی-688 زاده عظیم هوشنگ -687زاده عظیم آزاد -686زاده عظیم

 -698سلطانی کبری-697 رضازاده رقیه-696 نژاد دمحم فرنگیس-695 بازرگان راضیه-694 نژاد عباس مینا-693پور رحیم بهناز -692پور

 مقصودی امین -714 رضایی امید -713 اناری قادر-712 وفائی داود-711رمضانی شاه مهدی -711 الدین شرف صغری-699 شکوری ملیحه

 -711اکبری فرهاد-711 الهی حکیم رضا -719نیکو باقری سپیده -718 شفیعی امید -717 یوسفی علیرضا -716 خسروی تهمینه -715

 بشر بنی شادمان -717عارفی شروین -716بهاری عثمان -715 چتانی بختیار -714کریمی ساالر -713چتانی هوشمند-712 کریمی هوشنگ

 قنبری حسین -724شادمهر بهرام -723قادری ایران -722فرهادی خشایار -721میری بابا ناصر -721منش راد سوما -719شبندینق هیوا- 718

 تهمینه -732خوشاب رستم -731متین افسانه -731متین نسرین -729 فروتن مهری -728خوشاب شادی -727ویسی احمد -726اشنا ستار- 725

 -739 متین نیلوفر -738پور قریب شریف-737 بنده خدا آرزو -736بنده خدا فرهاد -735داروغه مهوش -734عباسی ساغر -733پور قریب

 -746 حیدریان هنگامه -745 سرشت پاک شادی -744 کرمی آرمین -743 حیدری فروغ -742 نیری علی-741 قصابی علی-741 فروتن خالد

 -753 حیدری پریسا -752 حیدری امیر -751 والدی سوسن -751 اکبری کاوه -749 خرسند ژاله -748 احمدی ابراهیم -747 صمدی سحر

 -761 موفق آرزو -759 رزاز الهام -758 خیدور عباس -757 خدری علی -756 آذری منصور -755 رادمنش جواد -754 بیات شکوفه

 نژاد قربانی ملیکا -766 رونود مریم -765 حسینی علی -764 احمدی راضیه -763 رعایایی مجید -762 شاهمرادی تاها -761 شکوهی مرجان



 -773 حسینی مسعود -772 آریایی رها -771 لنگرودی زاهدی احمد -771 موسوی محسن سید -769 رحیمی نسترن -768 امینی ترانه -767

 سومیه -781غفاری ماندانا -779قریشی شیوا -778رسولی ا پانته -777قریشی فواد -776زارعی لیال -775 یوسفی حسام -774 زنگنه سهیال

 رویا-787 فرهمند هارون -786هنرمند شیرین -785سربازی خاطره- 784کوثری عابر -783کوثری ارسالن -782عشقی سونیا -781افتخار

 سی آغا اریب -794 قربانی فراست--793 اوج شهمیر -792بهرامی منصور -791ادب ژیال-791 هانی زیباو-789 نسیمی فاطمه -788نسیمی

 -812آغاسی نسترن-811 فتحی شاهین -811ادیب مهدی -799ادیب نوبهار -798شکیبا نازی -797شکیبا سارا -796 روغنی مهرانه -795

 سیروان -818طالبی شاهرخ -817یوسفی وهاب -816فروزنده شیوا -815باغبانی س نرگ -814خراسانی شهناز - 813آراسته منبر

 چکامه -815بهرامی شهاب -814درویش آیدین -813عباسی صغری - 812هنرمند بهار -811هنرمند یونس -811 جاللی شهین -819طالبی

 خانی داریوش -822مدیری شیدا -821مدیری شهره -821خدیور سارا-819 عباسی کریم -818عبادی صالح -817عباسی قربان -816فانی

 -831 سلمانی سیما-829قوامی خلیل -828افتخار ساغر -827افتخار داود -826شهریاری معصومه -825سودمند بهرام -824ساقی گلی -823

-836 نیکو باقری سحر-835 رضوانی علی -834 وطنخواه عبدهللا -833 الدین شرف مسعود -832 اخوان علیرضا -831 هاشمی بنی حکیمه

 -843شهریاری اسو -842نعمتی شعله -841نوبری بختیار -841 براتی اقبال -839براتی قاسم -838 ابطحی مجتبی سید -837 یاسایی منصور

 سمیرا -851چمنی مهتاب -849چمنی آله عطا -848خرمی اسد -847خرمی باران- 846هاشمی دریا -845آزادی حیدر -844شهریاری فروزان

 -858آسوده هاشم -857آسوده رباب -856همتی نریمان -855چمنی آزاده -854خاتمی سروه -853خرمی عبداله -852روشن آهو -851روشن

 شاهین- 864جوادی خضری اعظم -863رضوی مهدی -862مرادی قاضی جمیل-861 آسوده هانیه -861رازی تاجی-859 خداداد یدال

 اردشیر -871جیرانی ارسطو -871والی محدثه -869محی فاتح -868اهی نزهت -867اهی فضیلت -866ندیمی عصمت- 865قادری

 بشیر -878صدقی صنوبر -877صدقی نشیمن -876فیروزی افسر -875فیروزی فرهاد -874فیروزی جواد-873 فتحی زینب -872بهمنی

 -885نیا صالح سینا -884نیا صالح مظفر -883خانی قدیم گلنار - 882بخش فیض نرمین-881عالمی مهدی -881خرمی هادی -879رستمی

-892 رزاقی نیاز- 891شرفمند هانی -891شرفمند هستی -889 آزموده رضا -888 قراگوزلو دمحم -887 اعتضادی نفیسه -886 توکلی پروین

 عرفان -899دانش خرم-898 خلیلی میترا -897جمالی نسترن -896جمالی صدیقه- 895افشاری رامین -894رزاقی رشاد -893رزاقی سهراب

 سهیال -915مرادی قاضی مهدی -914بابایی ارش -913یاری اسفند رویا -912زاده تقی صدف- 911 رونقی بو شب -911مدرسی

 پروانه -911زاده نقیب احترام -911موسس شادی -919موسس داود اسف هانیه -918قادری شیدا -917افراخته شهروز -916کرمانی

 گشتاسب-918 شوقی نازنین -917عرفانی پرشنگ -916انصاری مهدی -915قوامی مستانه -914 فروغی دلبر -913توانا شاهرخ- 912شریفی

 -926خرمی پروین- 925رشیدی دنیا -924رشیدی ساغر-923 علوی رضا-922 علوی اسیه -921علوی حسین-921 علوی مهناز -919ی عبد

 هاله - 933شادفر مونس -932بهاری ترنم -931گوهری فرخ -931بلندی امید -929فراهانی کورش -928فراهانی ازاد -927فراهانی شکوه

 ظاهری خالد-941 شیرکوند آزاده-939 دمحمی خالق-938 قربانی فرامرز-937 فالح قاسم-936 احمدی سکینه-935 بنایی اشرف-934 ذوقی

 سوسن -947قادری فیروزه -946یگانه بهروز -945گشتاسبی خاور -944عشقی عصمت -943فرخی ملوک -942 آذرگشب طوبا -941

 شهره-954 نیازی میدح -953فاروقی اوات -952خرمی مهسا -951عندلیبی رویا -951خرمی شهیاد -949پروازی رعنا -948دادشی

 فرمان -961الهوتی عرفان-961 الهوتی افسر -959راشد منیر -958راشد شکیب -957راشد انور -956رحیمی شهال -955مرادی

 لعیا -968فریبادخرسندی-967 طارم جالل -966طارم حمید -965احمدی سونیا-964 احمدی پریا-963 لطفی ادیب -962صلواتی

 یونس -975راشد شیال -974کمانگر آراسته -973فرمانبر شروین -972جنتی بهجت -971جنتی سیروس -971آقایی عبدل -969خرسندی

 -983وثوق نجیبه -982شوقی اکبر -981قربانی حسن -981ایوبی ستار -979ایوبی هادی-978 افرشته شریف -977نامجو آزاده -976محبی

 الهام -991کرامتی شادی-989 خرسندی اشکان- 988خرسندی اسد -987خندان رستم -986شکیبا جمشید -985شکیبا مهیار-984 وثوق آذر

 حسن فریاد -997بهرامی شهره -996بهرامی عابد -995خرمی عباس -994آسایش احسان -993برهانی شرافت-992 برهانی هدایت -991جنتی

 گوالله -1115سودمند هاشم -1114سودمند قاسم -1113رهنما سعید -1112 فروغی اوات -1111شادمان دلنیا - 999پور حسن شیوا -998پور

 شهیاد-1111 کرامتی فرهنگ -1111گشتاسبی اقبال-1119 خردمند لطیف -1118حسامی شروین -1117حسامی یاور -1116اسدی

 برنا -1118تمدن پروانه -1117آهی نوا -1116آهی نغمه-1115 زنگنه هانیه -1114صابری یونس -1113فرهادی آرزو -1112کرامتی

 مهناز -1125اسدی گوهر-1124 اسدی عزیز-1123 سلوکی عیسی -1122سلوکی فاتح -1121سلوکی پیمان -1121آراسته زیور -1119دیبا

 باقرآسیابان پرستو -1131 رسولی مهتاب -1131صداقت تهمینه-1129 هدایتی گیتی-1128 شفیعی یاور -1127شفیعی اکرم -1126سمیعی

 اکبر-1138 عزتی فردین -1137عزتی فرشاد-1136نبوی اسرین -1135احمدی امید -1134رضائی بختیار-1133 طالبی مصطفی -1132



 غزل 1144 ارزانی زهرا -1143 نیا حشمت دمحم -1142 فراهانی حمید-1141عباسی رضا علی -1141عباسی شهرام -1139عباسی

 دارد ادامه......رحیمی هادی - 1146عزتي فرشاد - 1145میربها

  ... لیست میندو

  -1153عباسی اکبر -1152عزتی فردین -1151 عزتی فرشاد-1151نبوی اسرین -1149احمدی امید -1148رضائی بختیار-1147

 فراهانی حمید-1155عباسی رضا علی -1154عباسی شهرام

 پری -1162عباسیان فریدون-1161 رحیمی هادی-1161 عزتي فرشاد -1159میربها غزل -1158ارزانی زهرا -1157نیا حشمت دمحم-1156

 نسیم -1168جان آتشین تبسم -1167ابراهیمی آیدا -1166مرادیون شهاب -1165میربهاری مهیار -1164نجاتی شانا - 1163آهنگر عنایتی رخ

 پیمان -1173ملکی داوود -1172زاده نادر مریم -میربهاری معصومه -1171مرادیون شهاب -1171نژاد یوسف صالح دمحم -1169جان آتشین

 زهرا -1179علیزاده اعظم - 1178کامرانی آصفه -1177پاک رسول -1176ندیمی مژگان -1175مصطفوی پروانه -1174درخشان

 بهروز-1186 صمدی دمحم -1185لو بهار دمحم-1184گودرز همایون -1183نادری نیکی-1182 عابدینی الناز-1181 فارسی آرزو -1181حسینی

 -1193اقبالی رضا -1192قادری فواد-1191 رهنما ناهید -1191صیفی آیت -1189درمشکانلو شهریار -1188مانزادهای فرج -1187رحیمی

 علیرضا-1199 دمحمی سجاد-1198 اللهی فرج بیتا -1197حضرتی شهاب-1196 قلیزاده صادق -1195وظیفه صالح-1194 نجابت خسرو

 آرش-1116 بیات سعید -1115بیات فرناز -1114بیات شیرین-1113 نظری سودا-1112 مغانلو فرهنگ -1111آذری یاشار -1111معنیان

 حمید-1112پالیزدار رامین-1111دهدار خلیل-1111 نژاد غالمی طناز -1119 آبادی نجم توران-1118 واصفی مهرنوش-1117 بیات

 -1119دل روشن نگار-1118 جعفری احمد-1117 قدم نیکو ساالر -1116کار کاشی بهرام-1115 برزگر حمید -1114سرمد ندا -1113وفایی

 پناهی مهدی-1121 زاده احمد دمحم-1121 سعادتی فوالد

 محسنی رومینا-1127 دستگردی حاجیوند سعید-1126 احمدي راضیه -1125وند قلی رامین -1124حسینقلیزاده ساناز -1123چمنی امیر-1122

 -1134 زاده رضا علی-1133 خرسند تیمور-1132 حاتمی ثریا-1131 سونشاه خدیجه-1131طالبی علی-1129 طالبی سحر-1128 رجایی

 قاعدی حکیمه-1141 اسکندری عسل-1139مریخی لیال-1138 یمینی رسول-1137راد احمد-1136عبداللهی سکینه-1135 مریخی نسرین

-1147 مریخی نسرین-1146 رحمانی جلیل -1145 رستمی مهرگان -1144 لو کاظم مجتبی-1143 فرمانی زهرا-1142پور عبدی دمحم-1141

 مسلم-1153رضازاده فاطمه-1152رضازاده عبدهللا-1151مریخی لیال-1151 یمینی رسول-1149راد احمد-1148عبداللهی سکینه

 راد ترانه-1159 زیرک مریم-1158اکرمی اکرم-1157رضازاده مدینه-1156رضازاده ابراهیم-1155رضازاده اسماعیل-1154رضازاده

 زاده حسین حسام -1165 تبریزی فتحی علی -1164 بادامچی فاطمه -1163 فوقانی حسین دمحم-1162 غالمی نوید-1161 اسدآبادی رضا-1161

-1172 کافی علی -1171 شهبازی میالد -1171 آذرگشب سارا -1169 نصیری پریسا-1168عزیزپور بهرنگ-1167 زاده تقوی مهناز-1166

 فاخری بهار -1177 یعقوبی حسن-1176 حسینی دمحم علیرضا-1175 زرگری جاویدان -1174 اعیلیاسم آرمان -1173 کانادا پیام رادیو

 مراد حبیب-1183 نیا حشمت دمحم-1182کمانگر شورش -1181 نصرالهی محسن سید -1181 درفشی هنگامه -1179پور فالح صادق-1178

 شاه حسین -1189 مهدوی امین-1188 راد مهین-1187 زاده فرج زهرا -1186 عسگرزاده معصومه -1185 برکانی ساره-1184بیگی علی

 آیده -1195زاده خواجه کبری -1194افشار پوران -1193پور برفی اشکان -1192پری شاه بابک -1191پری آذرشاه -1191پری

 رباط شیخ دمحم -1211 بیگی عبدالرحمان -1211 غیاثی غالم -1199 نوربخش تقی -1198 مرادی احمد -1197 انصاری یحیی -1196میرزائی

 بهروز -1217 سلیمانی کیومرث -1216 کوارکوهی غالم -1215 نصوری کریم -1214 تیرانداز نصرهللا -1213 تیرانداز علیرضا -1212

 -1211 غیبی اشکان -1211 عالیوند مهناز -1219 موسوی هللا قدرت -1218 عالیوند

 بهمن -1217 مرادی طالب -1216 عبدی معصومه -1215کریمی خلیل -1214بینا دل شهال-1213 ساعدپناه کیوان -1212پناه ساعد شریف

 -1224مددي فاطمه -1223اشرفي فریبا -1222رندی فواد-1221 قادری جبار -1221 کمانگر حسن -1219 تاشان فایق -1218 صفری

 علیزاده آیدین -1231جعفری مجید-1229 جعفری بردیا-1228 جعفری باربد-1227 علیزاده فاطمه -1226فرازمند رضا -1225پناه علی ایران

 -1232حسینی حسام-1231



 1239مقیمی نطیفه-1238 امیری پونه-1237امیری عذرا-1236هرباسیان محبوبه-1235 منتظم دمحم-1234جاللی حسین-1233 جعفری حسین

 نظام - 1245قویدل شاهرخ-1244 قویدل شهرام-1243 قویدل دریا -1242شاهویی اسماعیل -1241مقتدر نعمت -1241مقیمی ارش

 -1252 بویان امجد -1251بوبان شرافت- 1251باقری نسرین -1249اخوت یداله -1248عندلیب شهره -1247عندلیب اردوان -1246عنبری

 لیال-1258اسابس صدیقه -1257ربانی احمد -1256سرداری شقایق -1255سرداری محمود -1254ندیمی رضا- 1253ندیمی خسرو

 الناز -1264شکرایی میر حسین-1263 پورلر سمیرا -1262صیادی هنگامه-1261 ازادمنش رسول-1261 گشب آذر حسین-1259فاتحی

 حسیني شبنم-1269 میرزایي مهناز-1268 بیریا مریم -1267ارسالنی مژده-1266جوادی مهدی-1265 خسروی

 عباس-1276 شهرکی میالد-1275 مهرزاد رضا دمحم-1274رفیعی اکرم -1273صادقی آرزو -1272غدیری سینا -1271طالیي كیارش-1270

 جعفری جواد دمحم -1282جواهری دمحم-1281 علیدادی عباس-1281 اوسانلو امین -1279شهرکی میالد -1278چمنی امیر-1277 علیدادی

 -1289 آبادی طفل فرید-1287مصباحی حسین امیر -1286حسینی مرتضی -1285حشدری یاسمن-1284 مهریزدی سهرابیان احسان-1283

 کاوه-1295 دمحم ایولی جعفر-1294 جوشنی بهروز-1293کریمی سعید-1292 دیوارگر هایده -1291میرحسنی فردین -1291مشعشعی منیر

 صادقیان صبورا-1298 زاده صالح نجیبه-1297 صالحی محمود-1296 کریمی

 بنفشه-1315داوری معصومه -1314شقاقی ناهید-1313اکبری حسین-1312ریگی یاسر-1311فروتن علی_1311صادقیان بهناز_1299

-1312رضایی مهری-1311رمضانی شاه مهدی -1311حبیبی دمحم-1319گرگان بهرام -1318کرمی زهره-1317نصیریان جمیله -1316مافی

 مهین-1318زاده عباس دمحم -1317قیریان مینو-1316دهداری ارسالن_1315اول قلیان حسین-1314ترابی فرزانه-1313دلیریان مرتضی

 وام مهری_  1324سبزی حجت_ 1323مهدیان رضا دمحم-1322سلیمی منیژه-1321زارعشاهی حسین-1321محمودی عباسعلی-1319راد

 زهرا_1331 خالقی اعظم_ 1329کاشانی مریم_1328رحمدل فرج_1327 کاشانی منصوره_1326هاشمی بنی حکیمه-1325خواه

 سپهری زینب_  1336پور دمحم محسن_ 1335عسگرزاده معصومه-1334 عرب بانو-1333یانقمش فاطمه_1332زینتی صدیقه_ 1331زینتی

 عظیم منصور -1343عابد مرتضی -1342خدایاری معصومه -1341زارع سارا -1341 رسولی فرج-1339لقا حمید-1338تقوی احمد- 1337

 دمحم -1351کاظمی احمد -1349سرلک محسن -1348کلهر مهدی -1347شرافت جواد -1346شرافت دمحم -1345تقیان امین -1344زاده

 مرتضی -1355رمضانی رضا حمید -1354سمیعی حسین -1353نژاد طاهر اصغر علی -1352توسلی اصغر علی -1351قاسمی

 نفیسه -1361استرکی محسن -1361نجاری مهرداد -جمشیدی دمحم -1359آبنار سعید -1358جوهری وحید -1357جعفری امیر -1356زمانی

 حسن دمحم -1367خسروی عاطفه -1366مقیمیان سیاوش -1365حیدری میالد -1364 نوروزی دمحم - 1363قدس بهاره -1362اعتضادی

-1374 یوسفی میترا-1373 درودیان سمیه-1372 یسایی مینا-1371 محمودی آنا-1371حاجیوند وحید-1369 احدی شهرام-1368شهسواری

 -1381 صاحب صالحی جمال -1379 هادی اکبر -1378 فریدی علی-1377 علی شاه فرهاد-1376 پور رستم اصغر-1375 حسینکلو منصور

 منیژه -1386 امجدی کریم دمحم-1385 صلواتی سمیه -1384فر ابراهیمی سارا -1383شریفی داریوش -1382 کریمی ولی -1381مرادی فرهاد

 -1392 حسینی علیرضا سید -1391 حسینی خبات سید -1391 مرادی سعید دمحم -1389 تجره وکیلی اسعد -1388 صلواتی فاطمه -1387 دمحمنیا

 قادری امید -1398 کمانگر محمود -1397 نقشبندی سمیه-1396 عباسی گالله -1395 کریمی فرناز -1394 صیدی نادر -1393 شکیبا فریاد

 -1415 صادقی علی دمحم -1414 پور جعفر پیمان -1413 صلواتی سالم -1412 قشحی شیوا -1411 بهروش هادی -1411 باقری اسد -1399

 زاهد -1411 میرزانیا صدیق دمحم -1411 امانی فردین -1419کریمی رضا-1418 شریعتی حسین -1417 عباسی اسیه -1416 سلیمی ایوب

 صادقی جمشید -1417 پناه ساعد نازنین -1416 فخری ارزو -1415 مرادی عارف -1414 رسولی علی -1413 قرداغی نادر -1412 نصیری

 سهراب -1423 ابادی ابراهیم امید -1422 نوری خلیل -1421 نوری صدیق -1421 غفوری فرشید -1419 صاحب صالحی کریم -1418

 عزیز دمحم -1429 رحیمی عبدهللا -1428 خانزاد جمیل -1427 مرادی ابراهیم-1426 پریوش افشین -1425 رضایی شیدا -1424 صیدی

 مارابی فردین-1435 عباسی شریفه -1434 رجبی شیوا -1433 امجدی علی-1432 بین راست فریبرز -1431 کالمی پیمان -1431 رحیمی

 کریمی بیان-1441 حمیدی ارش -1441 مجیدی رئوف -1439 مجیدی کیانوش -1438 طهماسبی حسین -1437 گویلی کریم دمحم -1436

 مجید-1448مجیری حمید -1447کریمی هللا حبیب -1446کریمی شوان-1445 کریمی دلیر -1444کریمی عباد -1443کریمی خبات-1442

 احمدی هالله-1355 دمحمی ایرج -1354دمحمی آسو -1353مرادی سمیرا -1352رضایی جلیل-1351صادقی حبیب -1351تابان فواد -1349مکی

 راد ترانه-1362کریمی دمحم -1361رضایی سحر -1361رضایی سهیال -1359رضایی ژیال -1358دمحمی شهرام -1357احمدی سامان-1356

 دارد ادامه.... الهی آیت زهرا-1366 وفائی داود -1365حسینی مرتضا -1364حشدری یاسمین-1363



  ... لیست سومین

 رویا-1474پری شاه شبنم-1473شکری یوسف-1472رضایی میثم-1471خسروی ناصر-1471خسروی کاوس -1469 دمحمپور منوچهر-1468

 -1481خطیبی شیرزاد -1481ویسی حسین -1479اسدی سعید -1478عباسی قاسم-1477رضاآرش-1476پازتاریان سارا-1475نژاد شریفی

 ثریا -1487آذرگشب طوبا -1486درفشی هنگامه -1485پاکدل همایون-1484 اشتیاق اقدس-1483 آوازه شیرین  -1482نیا فرخ خسرو

 سنبل -1494اشتیاق گلبانو -1493اشتیاق سارا -1492اشتیاق صابر -1491پاکباز مهدیه -1491 پاکباز صدف- 1489پاکباز مهناز -1488تقوی

-1511گلدره شیوا -1511بهرامی مریم -1499خرمی شاهد--1498 خرمی عابد -1497شهریاری عطا -1496شهریاری نرگس -1495اشتیاق

 -1518مددی شهره -1517دستیار نادر -1516دستیار وحید  -1515نوری شادی  -1514چراغی نسترن -1513دشتی آهو -1512نور شهال

 کاوان جمیله -1514ربانی شکوفه -1513ربانی عیسی -1512ربانی مهین -1511زمانی پدرام -1511زمانی پرشنگ -1519غالمی انور

 -1521پاکدل مونا -1521مودت نسرین -1519اختیاری شاهو-1518 اختیاری مریم-1517 نسب کاوان آرشام -1516خیالی شهره -1515نسب

 ناصر-1527 شفاعتی رویا-1526 زاده نقیب درفش -1525بابایی پونه-1524 روشن سیاوش -1523شریفی خالد- 1522پاکدل شوقیه

 -1534شوقی پرهام -1533اسفندیاری باقر -1532شیردل مهدی -1531شیردل ساناز -1531پناهی اسیه -1529خرمی منصور- 1528شفاعتی

 پونه -1541شریفی حدیث 1539گلدسته الدین نجم -1538گلدسته اکرم -1537آزادی شیرین -1536آزادی رویا -1535پناهی اسد

 -1544دمحمی منیر  -1543غالمی نعیم -1542شاهپرست اسماعیل -شاهپرست نوشین -شاهپرست نیوشا -شاهپرست مونا -1541شاهپرست

  رحمتی علیرضا  -1549 گر شیشه جواد دمحم  -1548  گر شیشه مرتضی   -1547 ترابیان سعید-1546 قمری نسرین -1545دمحمی صدیق

 کاسه حمید-1555    برومند رضا   -1554 خسروی جهانگیر  -1553  حشمت حسن -1552  الطافی جمشید  -1551  گودرزی علی  -1551

   -1562  اسدابادی حسین  -1561   ترابیان رضا -1561   نترابیا جهان -1559 حامدی رضا-1558  -1557 غفوریان جواد   -1556  ساز

 حسینی هدایت-1568 -1567  کرامتی رضا    -1566  حمیدی جمیل-1565   چیتساز رضا   -1564 عظیمی جاوید  -1563  اسدابادی مهدی

 حمید  -1574 ظهیری  ابولفضل   -1573ظهیری محبوبه  -1572  حسینی جمال  -1571  حسینی تارا  -1571  حسینی رضا -1569

 -1581  فاضلی رضا -1579 اسکندری علی  -1578  اسکندری غالم-1577    عطاردی جابر  -1576 عطاردی زهرا -1575 عطاردی

 مسعود -1586سلیمی فریبا -1585اسدی توفیق -1584 احمدی علی سید -1583غفوری حمید-1582   حسینی حسین -1581 کواکبی جبار

 پارسا دانیال-1592 فرهنگ اهالی -1591مدرسی فرهاد -1591مظفری روژان -1589شاملو حامد -1588سلیمانی ملیحه-1587  صالحی

 سارا -1599شاهسون خدیجه-1598 اقدمی امید -1597رادفر ناهید-1596 زمانی شمیال -1595چراغی فاطمه -1594رضامنصوری-1593

 مریم -1615 اورمزد مری -1614شهسواری حسن دمحم -1613مختاری مسعود-1612 ادر ملکی ناصر -1611صبحانی ایران-1611 ایزدی

 فرانك -1611عبدي الهام-1611 منتظري فرشته   -1619امامیه السادات رفعت-1618 ناصری نسرین-1617 غفاری عباس-1616 زاده رفیعی

 حوري -1617زهراگودرز -1616امیري فاطمه -1615پیرا بستان پروانه -1614زاده طالب نرگس -1613نیا قرباني فاطمه  -1612جعفري

 زاده قلی مریم محمودی سعید -1622اشجاری ناصر-1621 مشایخي اعظم-1621 براتي نازنین -1619رضوي السادات احترام -1618میرمؤمن

 پیمانه-1628 سماعیلیا فاضل -1627 خانی میرزا شیوا -1626 زاده منشى جواد-1625 دفین اعظم-1624مقدم رضوان ملک رضا -1623

 مریم -1634فرشید سعید -1633خورشیدی رفعت -1632 قادری زهرا یاسمین -1631مظفری دمحم -1631نوبل رندی -1629 ثابت

 مهزاد -1641خیاط صداقتی علی-1639لفوتی صفر دمحم-1638پور غالم حسن دمحم  -1637دمحمی مهدخت-1636صادقی آرزو -1635ابراهیمی

-1646 عدیم داریوش-1645 اوحدی سعید -1644عسگری آرون -1643قدیریان مسعود -1642کاشانی نگین معصومی -1641وفا خسروانی

 نیری حسن-1652 لفوتی دمحمصفر -1651بکتاش حبیب-1651 نودشه خالد -1649امانی مژگان -1648جعفری راضیه-1647 ساعی سارا

 روئینیان( کسرا)عباس -1657رضایی شراره-1656 ابادی دولت احمد     -1655 پور زارع باقر-1654 رضایی شراره  -1653هاشمی

 -1664نشین شاه حامد-1663 بردستانی سارا-1662 مرادی کوکب -1661صمدی سمیه -1661نژاد غالم مصطفا-1659 نژاد دمحم نازنین-1658

 میالد -1671حاجیور حسینی دمحم-1669نژاد ئیآریا هومن-1668امینی قهرمان-1667صیدی کمال-1666امینی صباح-1665روشن فرزاد

 حاجیوند جواد-1676 رفیعی پریسا -1675ایازی شهریار -1674صادقی زهرا-1673 صیدی مرتضی -1672صابری ایراندخت-1671جنت

 نادر- 1682دستیار منور -1681 شاهرخی نسرین -1681شاهرخی برزو -1679عبدی فوزیه -1678ویسی ساغر -1677دستگردی

 هایده -1688طوفانی شراره -1687طوفانی فریبا -1686طوفانی اسرین -1685برهانی اشرف -1684برهانی جالل- 1683برهانی

 1695افراشته منصور -1694هردانی علی -1693رستمی جبار-1692 فراهانی ه شید -1691برازنده حامد-1691 پرویزبرهانی -1689شرفی



 -1712رسام عدنان-1711 رسام عادل -1711رحیمی اسعد -1699گنجی فروزنده -1698گنجی ثریا -1697دمحمی توران-1696 براتی ترانه-

 لقمان -1718سروش بردیا -1717سروش بابک -1716خراسانی پروانه -1715خراسانی هادی -1714اسماعیلی ربابه -1713دشتی هدیه

 مهرداد -1715برهانی شمسی-1714 دهقان حمید- 1713دهقان شاهد -1712اکبری نیره -1711بهاری شریفه -1711بهاری دمحم -1719خندانی

 -1722یوسفی ارسالن -1721یوسفی احسان -1721یوسفی قادر- 1719الفتی سیروس-1718 محسنی اکبر -1717حداد اشرف -1716برهانی

 یوسف -1728آرامش مهین -1727برهانی ناهید -1726مرادی شبیر -1725لطفی افسون -1724قاسمی فریده -1723سعادت الهام

 باقر  -1735زبردست وحید -1734توانا نفیسه -1733براتی سعید -1732براتی بابک -1731آرامش ترانه -1731آرامش سومیه -1729آرامش

 پریا-1742 کوثری شادی- 1741کوثری علیرضا -1741خادم برهان -1739خادم نیما- 1738خادم امید -1737دمحمی پور شهال- 1736پوردمحمی

 -1749شریفی پیمان-1748 شریفی عباس امیر- 1747تقوایی نرگس -1746هاتف عبید-1745 هاتف عدنان -1744کریمی فریده -1743حدادی

 گوهر-1755 وطنخواه افسانه -1754ترقی شیرین -1753فدایی عاطفه- 1752فدایی خلیل  -1751 علیخانی اسماعیل -1751شریفی رسول

 -1762برهانی شکوفه-1761 فتاحی دریا -1761فتاحی آرزو -1759فتاحی بهار گل- 1758یوسفی باران -1757احمدی ترانه -1756احمدی

 -1769تارا شیوا -1768عبدی حسین -1767عبدی حسن -1766شریفی محسن -1765عدالت فراست -1764عدالت دمحم-1763 برهانی شوقیه

 -1776چوپانی شیرزاد -1775یزدی بابک-1774 علیزاده نسرین -1773دمحملو مرتضی-1772 تارا شراره -1771تارا برهان -1771تارا نعیم

 -1783 باقری سپیده -1782باقری سکینه -1781باقری یداله -1781 رحمانی ستار -1779فرجی فروزان-1778 فرجی دمحم -1777فرجی سوما

 سعید -1789عبدالدمحمی دمحم -1788زاده عظیم آزاده-1787موسوی پوران-1786خسروی عاطفه -1785دمحمیان نرگس-1784 باقری بهاران

 الله -1795قلم مشکین شایان-1794بصیری مسعود -1793کندی عظیم زاده عظیم سحر -1792کمانگر آرش -1791سجادی علی -1791پرسا

 شادیار -1811زندی بهرنگ-1811 فکری شروین-1799 قلم مشکین شاداب-1798 قلم مشکین هادی-1797علیزاده شیرین -1796دمحمی

 امید-1816 علیزاده زری -1815 کار تجربه دمحم -1815کار تجربه مهرسا -1814کار تجربه مهسا -1813علیزاده نسرین -1812عمرانی

 -1813میربهاری هایده-1812پور مهدی سینا -1811مختاری هادی -1811یزدی مهدی -1819یزدی مهران 1818شفیعی احسان -1817شفیعی

 جعفر - 1819موسوی عفت -1818موسوی شرافت -1817خالدی اکبر-1816 مفاخری وحید -1815نودینیان شهین -1814لطفی فائق

-1826 خدایی شاهین- 1825امجدی هللا نعمت-1824 بوبان شاهپور -1823خدایی آرام-1822 موسوی بهرام -1821لطفی آدینه -1821قنبری

 علی - 1832داروغه سحر-1831  اوتاد مریم -1831اوتاد عثمان -1829 خردمند پیمان- 1828گدازگر مختار- 1827مهربانی داوود

 -1839هدایتی پارسا -1838ساعدی مهری -1837فخاری شادی -1836فخاری اختر -1835بدویی مرجانه- 1834بدویی فتحیه - 1833داروغه

 فرزاد-1845 قنبری سالم -1844موسوی زیبا -1843موسوی بذری -1842رضوانی هادی -1841هدایتی افسون -1841هدایتی لیال

 غزال-1851پور محسنی مهری-1851 گوهری شاهین-1849امینی قهرمان-1848صیدی کمال-1847امینی صباح-1846روشن

 رستمي فرانك -1857رستمي فریده -1856رستمي فرنوش-1855 عصمتي علي-1854 معنوي مژگان -1853اسماعیلی عثمان -1852اسماعیلی

 سامان -1864حسینی طه -1863احدی مینا-1862 بصیری مسعود-1861 پاک ایران کامران-1861 ابراهیمی مهناز -1859وفایي علي-1858

 -1871غالمی عارف -1871ارشادي شكوه -1869قادری آرزو-1868 زارع سیامک -1867نعمتی دمحم-1866 اهنگر مهرداد -1865وکیلی

 جان -1877نکونام حسن-1876 عسگری المغ -1875 عباسی قاسم-1874 محمودی علیرضا-1873 جعفری دمحم -1872دولتآبادي عزت

 ابوالفضل-1883اینزدام جیهان -1882بونگنبورگ شیرین -1881پیترسون هکان -1881تورکای رجان-1879 راسموسن یان -1878نیلسون

 بهرام-1891 پور باقر دانش-1889 گلی مجید-1888 دمحمی حسن-1887 اسقایی علی -1886 بابایی حمید-1885 احمدی داریوش-1884 شریفی

  تاتیانا -1896 پیرخضری  لنا کاتیا -1895 پیرخضری بختیار -1894زهتاب حسن -1893صفری دمحم -1892حسنی شبگیر- 1891امامی

 مهری-1913رشیدی محسن - 1912رمضانی شهال -1911دمحمی نگار -1911رسولی سینا - 1899دمحمی مسعود -1897 پیرخضری

 گوهری شاهین-1919ماهباز عفت-1918 حسینقلیزاده ساناز-1917 سهرابی دمحم -1916 احمدی سودابه -1915احمدی گلنار -1914تابان

 قلم مشکین شاداب -1915قلم مشکین هادی-1914علیزاده شیرین-1913 دمحمی الله -1912قلم مشکین شایان-1911 لرستانی  منوچهر-1911

 -1922فکری سیروس-1921 حکیمی محسن -1921خوشبین محسن  -1919عمرانی شادیار -1918زندی بهرنگ -1917فکری شروین-1916

-1928 موسوی سادات ربابه -1927مصطفائی مهرداد-1926 ایازی دمحم -1925ایازی شهریار-1924 جوشنی میترا-1923  اسفندیاری محمود

 -1934قشقایی معصومه -1933موسوی فاطمه -1932اردستانی..  امرا-1931 موسوی... سیداسدا -1931دشتی خاتون-1929 دشتی رضوان

 -1941میرزایی.... ا روح -1939میرزایی دمحم -1938محسنی مجید -1937عرب هللا سیف-1936 کلکو عباس-1935 شیرکوند علی قاسم

 حسینی اصغر سید-1945 حسینی طاهره -1944حسینی حیدر سید -1943حسینی علی سید-1942 اسماعیلی ملیحه -1941شریفی قربانعلی



 بربری محمود -1951خاوری ذکریا -1951خاوری حسین-1949 حسینی اکبر علی-1948 حسینی رضا -1947حسینی جعفر سید-1946

 صابرى بانو -1957موسوی اسماعیل سید -1956بربری... عبدا-1955 بربری جعفر -1954بربری یوسف-1953 بربری اسحاق-1952

 -1959فاتحی امید -1958

 داریوش -1965اوحدی سعید -1964عسگری آرون-1963 قدیریان مسعود-1962 کاشانی نگین-1961 معصومی وفا-1961 خسروانی مهزاد

 قدیریان مسعود -1971کاشانی نگین -1971معصومی وفا -1969خسروانی مهزاد -1968احسانی عبدالحمید -1967ساعی سارا -1966عدیم

 امین-1978فرزاددمحمی-1977 احسانی عبدالحمید-1976 ساعی سارا -1975عدیم داریوش -1974اوحدی سعید-1973عسگری آرون-1972

 -1985بختیارمالیی -1984مالیی مختار-1983وحیدمشیری-1982باسامی ستار -1981سعیدی شاهین -1981حیدری حسین-1979نژاد صالحی

 جاسم -1991پناه ساعد پرویز -1991پناه ساعد کریم دمحم -1989کریمی افسر -1988ناصری فراست -1987مدیر فرهاد-1986 سنجری لیال

 نسان -1997میرزائي بختیار-1996 جهانبخش معصومه-1995 دستگردی حاجیوند بهمن -1994مرادی لیال -1993مرادی رشید -1992عزیزی

 رادمنش اسرین -2113 رادمنش سیما -2112دعاچی دمحم-2111 اللهی لطف عزیزه -2111موسوی گیتی -1999آزادی طه-1998 نودینیان

-2111 حشدری یاسمین -2119 راد ترانه -2118حمیدی مهدی-2117 معینی فرزام -2116نبوی علیرضا سید -2115نادری سعید دمحم-2114

 رستمي فرانك-2116 رستمي فریده-2115 رستمي فرنوش -2114عصمتي علي -2113معنوي مژگان -2112وفائي داود-2111 حسینی مرتضا

 لطفی سیروس -2123رحمانی کامیاب -2122اشرفی دمحم -2121ساالر سپیده-2121 واحدی دنیا-2119 فالح مسلم -2118وفایي علي-2117

 رضایی فربد-2129 کوالهی جمال -2128شمس فرامرز -2127عبدکار نگین-2126 آباد شاد کاوه-2125 معینیان حمیدرضا-2124 زاده

 احسان -2135منش آزاد فرزاد -2134وارسته امینر سید -2133شهابی اسماعیل دمحم -2132قزوینی حیدر پیام -2131عالی سجاد-2131

 رژینا-2141 حسامی ملوک-2141 قاسمی علیرضا-2139 دستگردی حاجیوند کریم-2138 فرجی رضا -2137ندیمی سعید -2136آذرسا

 وحدت آزاده-2147 امیرفالح کتایون -2146مزرعتي علیرضا-2145 معصومي زهرا -2144ثقفي مریم-2143 ثقفي اشرف -2142ثابتی

 نگار -2154وحدت مراد -2153سعادتی هوشیار-2152 سعادتی آنیتا-2151 نجاتی کریم -2151نجاتی فاطمه-2149 وحدت کمال-2148

 نصرت-2161 فرهادی دنیا-2159 فرهادی ملکه-2158 وارسته نازنین -2157وارسته اقبال-2156 وارسته ثمین -2155فیروزی

 ابراهیم مهران-2166عباسی هادی-2165 شرفی مهران -2164شرفی مریم -2163فیشر عباس -2162رستگار مادر -2161فرهادی

 دارد ادامه...زاده

 

 … لیست چهارمین

 یعقوب -2173فراهانی آزیتا-2172 فراهانی شروین -2171دانایی مینو -2171جاهد شهال-2169 چگینی نادر-2168پروار مهدی- 2167 

 مصطفی -2179اوجانی نادر-2178 مبتکر آرزو -2177مبتکر چیچک -2176توانا نسترن -2175آبادی دولت خسرو -2174 آبادی دولت

 -2186لطفی سیمین -2185لطفی کیارش -2184لطفی نعیم -2183اصفهانی عبدهللا -2182خدایی معصوم -2181قدیری خدریه -2181قدیری

 مریم- 2192خداداد بهارک-2191خداداد پوران-2191 زاده میکائیل اشرف -2189زاده میکائیل احسان -2188مینایی شیوا -2187مبنایی بهادر

 دمحم-2199 کیخسروی فواد-2198عبیدی پریسا -2197نرم شبانی مهدی-2196پیام چکامه -2195پیام قاسم-2194 پیام نیوشا- 2193الهی نصر

 حمید-2116فریدونی رامین-2115تمیمی دمحم-2114پیرزاده شایان-2113جمالی سینا-2112پور هادی سهیال-2111 تاری بهروز-2111 قوامی

-2113 جمال علی-2112پور لفته مصطفی-2111ظفری نرگس-2111توکلی جعفر-2119حسینی خدیجه-2118جمالی سعید-2117اصالح

 عزیزی حبیب -2119آزادی منیژه-2118مردانی علی-2117 کریمی احمد-2116 دمحمی یحیی -2115جعفری صادق-2114 جعفری عارف

 واعظی رسول  -2125  همتی محمود-2124   همتی حسین  -2123 جابریان احمد  2122   مهابادی حسین   -2121 تسلیمی رضا-2121

   کاظمی اکبر-2131   خسروی جابر  -2131 خسروی  بهاره  -2129 خسروی جمال  -2128 بهکیش حسین  -2127بهایش حسن  -2126

   ناصری ناصر   -2137 ناصری حمید -2136  ناصری سحر  -2135 باقربیگی علی  -2134 حسنی جمال -2133   چاوشی اکبر   -2132

  عابدی ملیکا   -2143 عابدی رضا -2142  اصغری ملوک -2141  اصغری احمد  -2141 اصغری تقی دمحم  -2139 علیان  رحمان-2138

 داود  -2149 کامکار رضا  -2148 مولوی عظیم   -2147 حمیدی  چهره ماه -2146  دستغیب مجید-2145  دستغیب اسعب -2144



 کامکار صمد  -2155 کامکار اصغر   -2154 ایزدی اهورا  -2153 حسامی مرتضی  -2152 نیازی حسین   -2151نیازی رو  -2151صدفی

 آبی سعید -2161  کاشفی سامان -2161  رسولی جواد  -2159 کامی عبدالرسول -2158  قاضی احمد   -2157 عبدالعلیان حسین دمحم  -2156

 جوانه  -2168 ایوبی دمحم  -2167 ایوبی احمد  -2166 ایوبی علی  -2165 بولحسنی حامد -2164 جاری محسن -2163  نیا دمحم اکبر -2162

 تهرانی حسن-2174   پور والی جواد -2173 پور والی رضا  -2172  حسنی جمال   -2171 حسنی هاله   -2171ایوبی ساناز-2169  ایوبی

 -2181پور حسن ناظم  -2181 لطفی رقیه -2179  لطفی کامی -2178 لطفی محبت -2177 صدرعاملي رضا -2176 ترابیان حسن  -2175

 قادری جعفر -2186  قادری ابولفضل  -2185قادری قادر -2184 زاده حسن مونا-2183   زاده حسن رضا  -2182  زاده حسن منوچهر

-2193  لطفی دمحم -2192  لطفی علی -2191   لطفی رضا  -2191 رییسی حمید  -2189  کاظمی صفر-2188    منوشیان ایوب  -2187

 علی -2199 حسینی مهران-2198 حسینی ژیال-2197 نوبخت احمد-2196انصاری ماندانا-2195حسنوند علیرضا-2194دستگردی باقرحاجیوند

 شهره-2216 هدایتی ایمان-2215 هدایتی عباس-2214 دمحمرضاایمانی-2213ایمانی دمحمعلی-2212رضاایمانی-2211حمیدخدابنده-2211خدابنده

 -2213نظری طلعت -2212اسایش مریم -2211اسایش گلی -2211بنده خدا هدیه-2219 یاوری اشکان -2218خرسندی نازی -2217زرگر

 شاهو -2219جو مروت افشین -2218صالحی نجیبه -2217وردی  احسان-2216 آشوری صدیقه -2215پیمان خورا -2214ی نظر جمیل

 قدریه-2224 هاشمی قدسی -2224هاشمی فریده-2223 هاشمی دردانه -2222 ضمیر پاک آفاق -2221 ضمیر پاک قادر-2221 جو مروت

 مهدی -2231آذرگشب زهرا-2229 آبادی گندم آرا دل-2228نیا حیدری احسان -2227روشندل هادی -2226 قنواتی روشنک-2225  صالحی

 اسماعیل -2236بخشی زینب-2235 احمدی تینا -2234زاده محرم ناصر  -2233فخرایی عزت-2232 حسینی محمود -2231پرور

 عزت-2243 وفایی سروه-2242 نبوی  روژین -2241آهنگر رضا دمحم -2241آرام شیدا-2239 آرام میترا -2238طالبی شهین -2237پورنژاد

 -2251 دمحمیان نرگس -2249بهمنی شرمین-2248 نبوی اسرین-2247 احمدی  امید -2246رضایی بختیار -2245آریا  باقر -2244حسینی

 کمانگر  پوریا -2253عارفی سوما -2252دمحمیان رزگار -2251دمحمیان ارش

 

 سعید-2269 صابریان اله روح -2268دستگردی حاجیوند سجاد-2267امینی آرمان-2256 دمحمیان میالد -2255 کمانگر  آرش -2254

 احمدی هادی سید -2276فاطمی کریم-2275 فوادفاطمی-2274 نمازی فاطمه-2273 قنبری مجید-2272آذر پیام -2271آذر فریبا-2271نیرومند

 فراز -2283پورصفر بهراد -2282شیری یاسمن -2281مرادیانی زاهد -2281 رستمی هاشم -2279احمدی لطف -2278دنیایان دمحم -2277

-2291 اسدی صدیق -2289اسدی سمیه -2288مارابی محسن-2287 صالحی حسن -2286قادری سیروان -2285قادری نوشین-2284 آزادی

 غالمرضا-2296 زارع جواد-2295اختر ارغوان-2294 خسروانی امیر -2293ابراهیمی شجاع-2292 اسدی توفیق -2291تیمورامجدی

 -2299 فتحی ابوالفضل-2298 پرست حق سعید-2297 غالمحسینی

-2315 حاکمی شادی-2314 بابایی محسن -2313صباخ پور جواد-2312 خامنیی رحیمی ابراهیم-2311 سربی مژگان-2311 نژاد مدرس مریم

 داوود-2311 یخچالی نادجی-2311 کفرودی تورج-2319 رحمانی علی-2318 زمانی رضا دمحم-2317 اسدالهی دانیال-2316 دودنگاه اکرم

 دریادل -2317جوشنی مهرنوش-2316 اصغری نادر-2315اردشیري مرجان -2314دری مجید  -2313اكابري خسرو -2312 رفاهی

 -2324 خاکی هیمن -2323بابایی منیره-2322 شهبازی سمیرا -2321ابراهیمی میالد -2321 ارغوانی شیدا-2319 ارغوانی لیال -2318توانا

 -2331آبادی مکی جواد سید-2329 خوشامن  دمحم -2328شکوفی بابک-2327 طاهری جواد-2326ابراهیمی وریا -2325 ابراهیمی ساره هه

 حسینی حمید -2336پور رجب زهرا-2335 کمالی حجت-2334 کمالی بهنام -2333کمالی مهرگان-2332 احمدی کاوه-2331 نجفی اله علم

-2343 قربانی جواد -2342مرندی آیدین-2341 من بهره حبیب-2341 دکتریوسفی -2339احمدی براغ زرتشت -2338خاستار هاشم-2337

 نظری محب-2349 خوشکالم نوید -2348استیفایی جمشید -2347صادقی فواد -2346اکبری صالح -2345امین امید-2344تمجیدی مجید

 جمال-2356 پناهیده جمال-2355 نوبخت اما-2354 مبصری حشمت -2353مقتدر عبدل -2352مقتدر سردار-2351 نظری آتیال-2351

 شهاب-2363 برهانی علی -2362برهانی شکیب-2361 برهانی ندا -2361شکری حسن-2359 شکری سیما -2358خانی منیر -2357خانی

 صدیق -2371پناهی دمحم -2369پرهام نسترن -2368فرزان عفت -2367خالقی منیر -2366خالقی شایسته-2365 آوازه عدنان-2364 برهانی

 خندان -2377مسگر شکوفه -2376قنبری سروش -2375پاکان خالد -2374پاکان منور -2373احمدی اسعد -2372جلیلی اقدس -2371پناهی

 -2384یوسفی عدنان -2383یوسفی اصغر-2382 جاللی عارف -2381شجاعی پدرام -2381متین شاهرخ -2379رهسپار ایران -2378پناهی



 شاهین-2391 گلدره فریده -2389یگانه سمیرا -2388وحدت فتانه -2387وحدت فرانک -2386وحدت هنازم-2385 وحدت جلیل

 هادی -2396سبحانی نرمین - 2395غالمی عذرا-2394 دیانت خلیل -2393حسینی مصطفی -2392ترکیبی جیران -2391ترکیبی

-2413نوبخت انا - 2412خوشکالم زیبا - 2411خوشکالم نادیا -2411قیومیی مستانه -2399قیومی عفت -2398محدثی شیوا- -2397نوبری

 -2411اسایش فریدون -2419خدری چنگیز- 2418دبیر هاشم -2417خدری هیوا -2416اقاخانی رستم -2415بهاری شیال -2414خردمند مریم

 فردین -2416مدرسی فرهنگ -2415مدرسی ساالر -2414شیبانی فرهاد-2413 خدری هوشمند -2412براتی محسن -2411براتی احسان

 فریدون -2423خدری اشرف -2422خدری قاسم -2421شریفی فراست-2421 ثمری ادریس -2419آشنا رباب-2418 آشنا نوید -2417مدرسی

 سیروس -2429فتاحی ارام -2428قنواتی نهضت -2427عندلیب شاپرک -2426مباشر  شاپور 2425خدایی عالالدین -2424بشارت

 -2436مریدی شریف- 2435مردانی اسد -2434کردی بو شب -2433وردی کریم-2432 وردی برات-2431 ردیو قاسم -2431فتاحی

 سهیال--2442 مروت اکبر علی-2441 وردی بو شب--2441 راستین آذر -2439راستین فریاد -2438رستمی جواد-2437 آقاجانی اسفندیار

-2449قیصریان جالل-2448قیصریان عابد-2447مروت رضا دمحم-2446زاده عباس الهه-2445احمدی ساناز-2444عبدی لیال--2443اسدی

 عبدهللا-2455قوشچی آرمان-2454مهردادمروت-2453جلیلیان طاها--2452تلوار دمحمی هللا فتح-2451مرادی غالم-2451زراری شیالن

-2462قوامی وزیره-2461قوامی بصیره-2461وزیری پریا-2459نینادوستی-2458حیدری سیروان-2457کشاورزی سهیال-2456قوشچی

-2469هاجرعباسی-2468مسعودعباسی-2467عباسی گالله-2466مردوخی رضا-2465سمیرامرادی-2464مرادی دنیا-2463مرادی سالح

 میالد-2475اکبردمحمی علی-2474زاده سحرعباس-2473پور میترامهدی-2472اسدکهریزی-2471امیدکهریزی-2471خانزاده احسان

-2482احمدی تورج-2481احمدی آیرین-2481سعیدتهرانی-2479زاده شهباز میثم-2478نادرعیوضی-2477حاضلی سنبل-2476صحرایی

-2489آرین گیتی-2488دمحمزاده صباح-2487چایچی فرزانه-2486احمدی علی-2485صبارستمی-2484خنجری تورج-2483احمدی هللا قدرت

-2496صالحی هانا-2495صالحی خاطره-2494قوشچی شیدا-2493امانی خسرو-2492امانی الهام-2491گوزلو قره سودا-2491نادری عادله

 علم شهرزاد-2512نسب دبیري رضا دمحم-2511سردارزاده مژده-2511نیا دلنیاصالح-2499سحرعزتی-2498عزتی آرش-2497دمحمکاظمی

-2519 خسروی تارا-2518 مزینانی سوسن-2517 ملک سارا-2516 سلیمی رخشنده-2515 دشتی فاطمه-2514 شعرباف مجید-2513باز

-2515 زاده حسین حمیدرضا-2514دودانگه اکرم-2513 افشار فروزان-2512جعفرپور حمید -2511جهان صفورا-2511 ملکیان محبوبه

 عباد -2521بختیاری پیمان -2521لطفی فرهاد -2519بهاری اشرف -2518باغی قره رسول-2517 فریدونی داریوش-2516 زنجانی مجتبی

 -2528تبسم عالالدین -2527تبسم شبیر -2526وارسته انور -2525جاللی فرمان -2524جمالی مسعود -2523فروتن عارف-2522 فروتن

 قربان -2534ازادی ایوب -2533شهریاری ندا -2532شهریاری فریبرز -2531خبازان حسن -2531خبازان حسین -2529نسیمی قربان

 -2541کشاورز جمشید -2541بشارت حدیث -2539بشارت برنا 2538بشارت سوگند -2537بختیاری لعیا-2536 اقازاده جبار -2535ازادی

 -2548تدین محمود -2547بهادری اکبر -2546بهادری داوود -2545تبسم اشرف -2544نوری بابک -2543تقوی صدیق --2542نوایی دمحم

 شو ناصر -2554ارجمند عطا -2553توحیدی مهرناز -2552توحیدی مهدی -2551مقصودی فرهاد -2551اسایش نجمه-2549 مرادی اسحاق

 ادامه....مبصری فرهاد 2561مبصری قربان -2559ارجمند شیوا -2558امیری الدن -2557شفاعت امید ترانه -2556رعدی خالد -2555کتی

 دارد

 


