
 ریاقدامات آشوبگرانه اخ تیفرهنگ و هنر سراسر کشور در جهت محکوم یهزار نفر از اهال ۴ یاسام

 ،یرهادیمحمودرضا پ ،یمدرس رضایعل ،یمخدوم میرح ،یبهاره عشق ،یثاقب نیخمسه، محمدرضا بلندکردار، حس دیمج ،یعباس رضا

زاده،  یاکبر یمهد ،یعیشف نیرحسیام ،ییمحمد رضا ا،ین یمحمد بخش ان،یصفار یخسروان، مرتض دیمج ،یرزاعلیتن، محسن م یعل

اظم ک ،یقاسم نیرودگر، حس یمحمدتق ،یبدل ریام ،یرضا فرهان ،یبهزاد فرهان ،یفرشت ثمیم ،یپازوک یمهد ،ینیحس ریام دیس

زهرا  ،یمحمد قربان ،یمحمدرضا صفر ،یطرب یدانشمند، عل مانیپ ،یناصر نیحس ،یرمضان ثمیم ،ینیام رضایعل ،ییرودگر، ترگل آقا

فاطمه  رانوند،یب نیآرمند، پرو رایسم ،ینیحس مهمعصو دهیاحسن، مژگان رحماندوست، س بهیمحمدجواد قبادگر، ط ،یهداوندخان

 یمهد ،ییداود آبا ،ینیام دمحمدرضایس ،یحسن برکت ،یاکبر یمحرمعل ،ییفرزانه رضا ،یهداوند احمد یزاده، قاسمعل یشالچ

لو، کردقرچ رضامحمد هداوند، غالم ،ییسلمان خزا ،یقیحق انیمحمدجواد منتظر ،یاستوار ریام ،یمیصم رضایعل ،یمراد ثمیم ،یادیص

 ،ییامساحسان ش ،ینسب، محمد صائب یکفش، جابر قربان نیکامران زر ،ینعلیز یمرادعل ،یحسن روح افزا، باقر الله، شهرام توسل

 ینگار مطهر رئوف، فاطمه شکر ،یرانیشم یمحمد دیحم ،یمحمود برزگر ،یمحمود دمحسنیزهرا باجالن، حجت االسالم س

 میمر ،یفاطمه فغان ،یفاطمه ناصر معدل ،یفاطمه ماف لو،یمهتاب حاج ،یزهرا درخشان ،یالله افتخار ،یفطان دهیفر ،یونیآغم

محجوب، هوشمند مطهر پارسا،  رضایعل ،یکالنک یمصطف ،یمصر وسفیزهرا  ،یمحمد دخت پرچم رهیزادمهر، ن نیمحمودزاده، نسر

 شمس. ریام سالمحجت اال ،ینورآباد دریح ،یمحمدرضا کرباس ،یلطف رضایعل ،یزهرا باد

 

 یلع-کارگر یعل-یستارمحمد-یسوندیق یعل-یعبداهلل بهجت-آرش حقشناس-یفتح ،یمظفر فتح ان،یآرام خالد ،یفعفور یعل

 مایش -یسودابه رحمان-یدیص دونیفر-یمحمدصادق صادق -یباتمان لیاسماع-یصادق ژنیب -یچشمه کبود نیحس_یامان

 -یزیحسن عز_یزیعز نیحس -ینادر مراد -وادمحمدج-یحسن نقد-عطا حق شناس-یجواد مراد-دانش حق شناس_یفتح

 ،یمحمد صادق فتح ،ییآرش بابا -زاده یفرانک توسل -صادقخداداد  -یسیو یعل -یآرزو نعمت -ینظر نیمت -یتخت یحاجعل

بابک  ،ینیجالل حس دینسب، س ینیرنجبر، مهران حس ایدلن ،یوسفی یمرتض از،ین یاحمد زیکامب ،یفاتح امجد ا،یسبحان ن ومرثیک

 یسیع ،یصادق اصالن ،یمسعود مراد ،یعارف ایور ا،یمحمد رضا عارف ن ،یفاتح قادر ،یاسیقادر ال ،یمحمود نیآرم ،یپناه فیس

 اریهوش ،یمهوش فالح ،یرضا گوهر دیحم ،یگالب دهیسع ،یفتح اهلل فاتح ،یکلثوم شعبان ،یناصر اریهوش ،یمیرح نیفرد ،یفالح

 عیسارا شف ،یزاده، خبات ساعد میفرنوش رح ،یفیس وایه ،یسلطان یمهد ،یمیاحمد کر ،یانصادق زاده، صباح سلط نویژ ،یمیرح

 ،یرمکب نیحس ،یجالل نیحس ان،یعامر یمجاهد بن ،یفاتح دیرضا س دیس کخواه،ین دیفر ،یمحمد سامان صول ،یعیشف نیزاده، حس

 یطفمص ،یرحمان مراد ،یبیصابر ساعد پناه، رحمان غر ،یوسفیصمد وطن خواه، مهرداد  ،یفاتح داهللی ،یعبداهلل عبد ،یجعفر رایسم

 ،یفرزاد زارع ،یمحمود یموس دیفواد بذرافکن، س ،یشاهرخ رجیا ا،یعباس داوودن یعل ،یفرج قیمحمد فا ه،یریبهروز خ ،یرزادیش

 ونیهما ،یدیحسن رش ان،یروناک کنعان ،یرسول قاسم ،ینیسوگند ام ،یفتح الله میکر در،یوزیصنعان  ،یاقبال بهمن ،یکرم دیحم

اله  نصرت ،یآرمان نصراله ،یمراد دریح ،یمراد نیام ،یعالف نیام ،یشافع وانیک ،یدونیاحسان فر یسرشت، عل بایفرهاد ز ،یقیصد

بر اک یعل ،یروانیش ومرثیک ،یزهرا احمد یمحمد صمد ان،یسجاد حاج ،یناصح هیسعد ا،ین یفیشر تیجامخانه، هدا میمر ،ینصراله

 ونسیرضا کاوه مجد،  ،یمحسن اسد ،یرسول یمهد ،یعبدالملک یمرتض ،یآباد نیاحمد سنگ ،یعادل گنج ،یسجاد مخدوم ،یطالب

پرشنگ  ،یفاطمه قباد ،یتیهدا یموس ان،یشهباز ریام ،یعاطفه بهمن ،یائیض نیاءالدیض یرخشنده احمدخان ،یعرفان رضایعل ،یرستم

 ،ینیرز وبیا یگوشبر، عمران دده جان ررضایام ،ینیشاه ینعلیقی ،یورمقان نیحس ،یمنمو یصحرارو، محمد عل یمهد ،یآباد نیسنگ

 ،یجعفر خیش رضایعل ،یعباس سنت ،یمنصور دولت ،یمنصور مالول ،یحجت مومن ،یسارا صفو ،یمیمحمد رح ،یعبدالملک الیل



تح زهرا ف ان،یسیاهلل و یعل ،یان، حامد ورمقانیاحمد حاج ،یباقر موسو دیس ،یطاهر ثیحد ،ینییآ نیالد یمح ،یحمداهلل عبدالملک

 نیریسارا بزرگمهر، ش ،یسلمان صادق ،یسیخداو سایپر ،یفر، سارا صالح یدیام بایز ،یهانیک جهیخد ،یگل محمد ومرثیک ،یالله

محمدرضا  ن،یرروح اهلل ز ،ینادر فعله گر ،یعارف فعله گر ،یادگاری نیاسر ،یوسفیانور، سجاد  رضایعل ،یجعفر دیسع ،یدریح

 ،یمنش، طاهره دده جان یمنش، معصومه آزاد یآزاد هیمرض ،ینییبهاره آ ار،یوثوق خدا یفرهاد حسن پور، حسن عل ،یسیخداو

 ،یان ورمقانقرب ،ینیعرفان حس دیس ،ینعمت دیوح یطالب نایس ،یرمضان نیخدابنده لو، نشم دیجعفر خدابنده لو، وح ،یمیکر نیفرد

 . یسنت سایپر منت،یمسامان  منت،یمحمد م

آرش  ،یپناه نینادر حس ،یپناهنیمنصور حس ن،یزر لیخل ،یمکر نیراد، رام ییطباطبا ایدن دهیس ،یگیمنتشلو، فرزاد محمدب دایآ

 هیرق ،یدیاسعد سع ،یشرف دیجمش ،یروشن مراد ،یپناه نیحس دیام ،یمیواحد کر ،یپژمان ناصر ،یلیوک نیفرد ،یجوانمرد

 ،یپناه فیبابک س ،یزدیا قیصد ،یصادق محمد ،یحسن محمد ،یحامد فتح ،یرستم مانسا ،ینادر باقر د،یهنگامه پد ،یمبارک

 ،یاسما شکر ،یمراد ژهیمن ،یمیمحمد رح ،یمیرح یمسعود رنجبر، عل یاحمد دیمحمد سع ،یغفور یمحمد عل ،یجوانمرد ایپور

 ،یمنصور قادرمرز ،یادینادر ص ،یفتاح مدمح ،یعباس زیپرو ،یاحمد ایور ،یمیرح رایحم ،یزدیاچنور ،یزدیسرور ا ،یشکر هیسم

 .یمیمحمد رح ،یلیفرشاد وک ،یدیساالر حم ،یاهلل مبارک بیحب

 

 ،یرادم نیافش ،یمیکمال کر ،یروشن یمهد ،یوسفی یمرتض ،یغفار غفور ،یفرهاد مبارک ،یزیمحمد عز ،یزیعز نیمب ،یمیکر الیل

 یمنصور دی. جمشی. بهروز منصوریاحمد گرشاسب ان،یزیشادمان عز ان،یزیارمان عز

. یکرش دیس یعل دی. کورش فالح زاده. سیمی. محمد رضا تمیالموسو دیحم دیس ،یگیب ریم اوشی. سیثقف ری. امیقانون دیجمش

 ی. افسانه غالمپور. زهرا احمد زاده. حاجعلیمولود نی. شهینی. خانم زری. زهرا پوررحمتشی. زهرا کارامدیگرشاسب دی. امزپوریعز دیسع

اد. سجاد صالح نژ ،یصفرخات اسی. الیمهربان نی. زهرا پاشاپور. رحمان کارگر. حسیمحمد. نوروز فرض یول. کاظم ی. بهزاد اسدیافشار

. یخداورد عقوبیر ستم زاده.  ی. مهدینصرت ی. مصطفیمحمد نیحس ری.. امانی. اکرم سالمیفاتح دیرضا س دی. سدرزادهیکمال ح

. یسلطان ی. مهدی. شهربانو مرادیکرد دی. سعیباشوک یکوشا. مهد اسمابوالق ،یوندی. ابوالقاسم معمار، احسان فریحسن مجاهد

 . کاظم نوربخش.یباقر خضر دی. سیانیژ یفر. فاطمه عبداهلل پور. بحرعل یقاسم می. مرانیعباس محمد مراد

 

 ،یرجب یمصطف نل،یرضا مال ز دیرشوند، حم میرح ،یباقر هیحسن ،ینجار نیحس ها،یعرش ییحی دیس ،ینظر نایس ،یبیحب الدیم

محمد  ،یخواجه وند دیمهش ،یمانیسل یعل ،یمهدو دیام ،یصادق محمد ،ینظر رضایخاکباز، عل نیحس ،یزهرا رستم ،یرحمان ثمیم

حمد م یامامقل ،یمحسن اعتصام ،یبیحب الدیم ،یفیروح اله شر ،ینور یمهست ،ینیام حکمال فال دیسجاد محمد نژاد، س ،یشهسوار

ات فاطمه ساد یزاده، مجاب یحاج یاقدم، اسد یمائده سادات موسو ،یمیرح ریام ،یابوالحسن یحسن پور،یعل سهینف ،یتبسم ،یاسد

 .یبیبح الدیم ان،ینیپدرام حس ،یهاشم مالک ،یمیتسن یمجتب یاقدم، طباخ یموسو

 

د محم د،یروهحامد ت دیس ،یغفار یباهر، مصطف یشهاب میمر ،یناصر قوام ،یزهره پوروهاب ان،یصادق نیرضا خوش گفتار، حس محمد

مسعود  ،یمنعم، الهام شهاب یخسرو نوروز ،ییرزایم بیحب ان،یوحدت هیرق ،یروزبهان یعل ،یاحسان مطهر ،یمحمد ریش یمهد

 .یفاطمه نظام اسالم ،یریم رهاشمیم ه،یاصغر حمد یعل ،یپورصالح



اقدم،  یخدا پرست، عطار رحمان دیبرخانه، وح ایزکر ،یرعنا اصغر ،یتوانا، رسول گلباخ دیتوح ،یاحمد زاده، محمد ارجمند محمد

ژاد، قاسم ن یمهد ز،یپرو هیمحرم خضر لو، سم ،یصلح دیسع ،یاریسالک ورمز  زاده،یعل وشیصفر زاده، دار لیرضا نصرت مند، اسراف

 راد، ثهیحد ،ینالیز یصابر سرخوش، مهد ،یصالح غفار دیس ،یپدرام رحمان ،ینبات یول ،یامداد دیمح ،یاصغر دریح ،یباقر اوری

 ارضینژاد، عل میزاده، رضا سل یآذر، احسان صوف یاکبر ینوبخش، مهد وایپور، ه یحسن قل ،یدیزیبا مینژاد، رح میابراه یسعد

 . یرجعف زیچنگ ،یجعفر وهاب پور، آرش نثر ان،یمر انیروح اله صادق زاده،ینظر زاده، حامد فرهمند پور، نعمت اله قل یلطفعل ،یرجب

 ،یعابد میابراه ،یافضل دونیفر ان،یقاض یعل ،یمحمد نایحجت قاسم نژاد، آرم ،یمعصومه فرج ،یشاه تپه، رضا مدن یمیظع محمد

 ،یمیبهنام ترکمان زاد قد ادل،یدر یوسفعلی ده،یرسول پژوه ادل،یدر یسلطانعل ،یصمد صالح ،یزاده، محمد باقر صفر مانیسل رجیا

اده، مال ز یعل ،یزهرا قرن ،یرضا سالم ،یسیمو میقهرمان زاده، نس ویگ ،یدیرش الیل ،یبینج دیحم ،یدیفاطمه رش نالپور،یز ریام

 ،یمدد فهیطا نایس ،یجمال نیمیس ،ییمحمد مصطفا ،یدرخش برزیفر ،یلیکف سهیان ،یدیرش میرح ،یفاطمه منظر ،یبیغزاله غر

امان اله  ،یاریس یموس ،یدریح هیحسن زاده، جمال دانا، رق میمر ،یمقدس میپور، مر لیزهرا اسمع ،یمعصومه نوران ،یحسن هیسم

 ،این یتق یعل ،یدریح نیمب ،یاسد نیعطار، حس الدیم ،یجعفر یمهد ،یجعفرزاده، کوروش انتظار یهاد ،یلیمع هیسم زاده،یقل

، محمد اکبرنژاد دیسع ،یمیبراهمصلح ا ،یریپ یعل ،یزیعز لینژاد، اسماع وسفی یعل ،یکالنتر مایزاده، س عیهاجر شف ،یحاتم ایپر

 اقتدار.  یزاده، عل میرح یخرد، عل

حسن زاده، کاوه  ییحی ،ینجار میمحمدزاده، حاج کر دیمج ،یناصر نیافش زاده،یعل هیعثمان حسن زاده، هان زاده،یعل محبوبه

 ییحی دیس ا،ین یارسطو سهراب ،یحصار میشهرام ابراه ،یمردان میکر زاده،یغالم رضا عل ،یاحمد بیحب زاده،یمهد یمحمدزاده، مجتب

 نژاد، کمال موریفرامرز ت ناپور،یعباس نژاد، محمدرضا م نیرام د،یفر یعباس نیحسن عباسپور، رام ،ینجار یعبد الرحمان دان،یجاو

 رانداز،یت مانیپور، پ یصمد یهاد ،یرضا طباخ ،یعاشق، احد رستم لیجعفرپور، محمد بابازاده، اسماع میکر ،یمرادپور، صمد انور

 دهیحم ،یکاتب، محسن صالح یاکبر نوروز نژاد، مهد ،یفرهاد یعل قالو،آ سیزاده، خانم محمدنژاد، ادر ینق یمهد ،یسجاد تارقل

 .یفیحن یمعصوم زاده، مهد دیحم ،یموسو

 

خسرو، صمد  ریم یزاد، آقا ضیف بایز ،ینور یآقا گانه،یعباس نژاد، مژگان  یآقا ،یعراق دختیپر ،یحسن الهوت ،یموسو الیل

 هیسم ،ینالیزادگان، اکبر هاشم زاده، خانم ز فیشر یمهران کاتب، کبر ،ینیدوخت، خانم حس میرح دیحم ،یالطاف یمحمدپور، آقا

 ،یمحمد نهیکوشا، ام هیرق ،یدیزهرا وح ،یضیف یآقا ،یلیاسماع ایبلقدر، ثر بهیزاده، نج یحاجسودابه  پور،یهاشم زاده، خانم عل

منوچهر  یداور دیساحت، توح یلیوک دیوح ،یخانم رستم ،یمحمد دهیسپ ،یاحمد زیروح انگ ،یمحمد ایفرد، پو یمیکر نیمحمدام

 .یوسفی

 

 ،ینیعادل پورمغول، عباس پرو ،یآزاد میمر ،یرینص یساق ،یآزاد ریام زاده،یعل یهاد زاده،یعل یعل زاده،یعل نیشمس، حس رضا

محمد  یسمو ،یقربان دالهیآقا زاده، منصور مقتدر،  میزنوز، ابراه ینوران ایلع ،ییاکبر بابا ا،ین یالناز هاشم مانپور،یرضا ا ،یربوداقیپ

 ،یاظمکاظم ک ،یمیرح وسفی ،ینیکاوه شاه ،یمعجن میکر نینسر رملو،یرضوان آ ،یوسفیبهزاد  ،یدینو ریام تدر،منصور مق ،یجعفر

زاده،  یخاوه، غالمرضا غن روزهیف ،یاسما همت ،یعثمان میابراه ،یومرثیک بایکردل، ز ریفاطمه جعفرنژاد، ام ،ینیام زادیپر ،ینالیطاهر ز

مهسا خرم، محمدرضا شمس، دکتر  ،یمحمد رایزاده، سم یرضا تق رخواه،یداود نص ،یقیصد ایرو ،یقیصد زیپرو ،یمحمد رزایم نایس



محمدرضا  ،اینعادل بهزاد ،یبیحب یعل لک،النیزاده، محمد ممختار صادق ،یاهلل جعفر تیب ار،یعل زادهیقل یمصطف مانپور،یسل دیسع

طلعت، محمدرضا  دیوح ا،ینیاحد افخم ،یهاشم نیدرامیس ،یجامع موریت دیصالحلو، س یعل ا،ینیآرزو قل ،یحالج دهیفر ،یقربان

 دیدکتر مج ،یغفار نیحافظ، حس الدیم ،یپاکرو یزاده، مهدابوطالب معصوم ،یامام یآران، عل یدرعلیدحیس لو،یعل الیناز پور،یعل

 .کخواهین روسیس ز،یکهر یمیارشد ابراه ،یریزاده، کامران اماصغر دیشادلو، توح یهاد ،یمحب

 

 یزیمحمد عز ،یچرنداب بیمحمدحسن علملو، حب ،یبجان نیاسینژاد، روح اهلل دهقان ،یفیغالمرضا س ،یاالسالم روح اهلل بجان حجت

فرهاد  ،یعباس میمر ،ینالیز دیوح ،یحافظ زاده، رحمن شهباز یاحمد مرادپور، مهد ،یازیمحمد رضا ا ت،یخوش ن نیراد، محمد ام

اعتماد  ریزاده، م رامیجواد ب ،یاحمد ذاکر ،یلیدخل یمهد ،یفرزاد جالل ،یحسن محمود ،یمردم ایپو اس،یباغشمال، عارف مق

 یکرمان یخوش زرع، مجتب دیوح ،یموسو دیدحمیرفتار، س کین نیکمال الد ،ییاسد بابا ،یعلو درضایس ،یعیشف یمرتض ،یاعتماد

 ،یمعصومه درخشان، عطا داداش ،یحسن عبداله ،یمیسل یلفرشباف، ع یآذر، نق میرضا عظ ار،یداود هوش ،ییمرتضا ییحیزاده، 

احمد پور، احد  یاسد فالح، مرتض م،یپورکر بهینج ،یگل محمد یعل ریام ،یرازیش یمهد ،یشاطر موسو ،یهاد دیس ،ییمحمد رضا

 یمحمدپور، محمد تق رضایفر، عل یحامد عاطف ،یمیفرزاد مالزاده، اعظم نع ،یعباس یعل ،یفائزه زنجان ،یخداداد دینقش شور، وح

 الیعطاپور، ل یسیبازگشا، ع نایصادق رنجبر، م ،یمحمد نید لیجل ،یوسفی میمر ،یوسفی دکاظمیکاظم زاده، س یسبکدل، مهد

 حهیزاده، بهروز مهر دوست، مل یروح اهلل عبدالعل ،یکامران عقوبیقلندر نژاد،  عقوبی ،یخسرو کنعان ان،یرشتبر نیزاده، حس نیحس

 یلبدالعع یمحمدعل ،یزاده، بابک سفر یزهرا عبدالعل ا،یمسعود سپهر ن زاده،یعبدالعل میمر ،یکاظم یفرحناز حاج زاده، یعبدالعل

 ،یرضا نورزاد، محمدرضا زارع ،یضیمستف دیپور، نو ینادر قل مانزاده،یفرزاد نر ،یمحمود نیشاه ،یمحمد رضا ربان ،یسلطان رجیزاده، ا

 . یحامد غفار

 دیمح ان،یجعفر نیحس ،ییرزاینژاد، عرفان م لیاسماع یجعفر قهرمان، مهد مانزاده،یشهرام سل ،ینیفرورد رضایعل ،یبزرگ یمرتض

 یهاد ،یلیاسماع ریام ان،یقربان موحد، محمد رضا آذرم ،یزاده، بهمن بهزاد، احمد مظفر نیسجاد حس ،یکاوه صدق روح ،یرازیش

غضنفر  تایموثق، ب الیمهران آشنا، ل ،ییباال دهیجعفر دهقان، حم زاده،یقل نیحس بیحب نژاد،ی، رضا علیمحمد رضا ربان ،یسنائ میابراه

 ،یغالم هیسامان مشمول، رق پور،یعل یعل ،یاشرف یمحمد رضا عل ،یانصار زیپرو ،یحامد خسرو شاه ،یمستحکم یرهنما نیاقدم، رام

 ،ییوعصمت نجف ل ،یمحمود نیشاه ،یراث یمهد ،یمهاجران نازیپر ،ییمصطفا دمحم ،ییباال بهیجعفر پور، حب ثمیپور، م یسیصابر ع

 یمهد س،یهر انیمحمد طلوع ،یذاکر یمهد ،یسرا یشهرام ناعم وند، بهروز فرج ،یریدب هیرق ،یاحمد باباپور، احمد لطف اله

 دیفرش مان،یخوش پ ایپو ،یوشاهخسر دیکاظم زاده، سع یمهد ،یوحدت صدرمحمد مان،یمختار خوش پ زاده،یقل یعل ،ییرزایم

 ان،یقائآ یعل ،یعطا خباز ،یمحسن فرج ،یطفمحمد ل ،یسلمان عقوبیبهروز مهر دوست،  ،یمانیسل نیزاده، نگ یزهرا عبدالعل زاده،یول

 . یسجاد جمال زاده، الهه مهدو ،یوسفی دیوح ا،ین یمیمسعود ابراه ،ییخدا دیوح

بهنام  ،ییضایصدر، احمد رضا ب دیحم س،یبهمن بهزاد س ا،ین یساع دیام ،یدینگار رش زاده،یقل نیزاده، حس میکر نیام محمد

 لیاسماع ،یرضا شکور ،یپور رضو دیهاشم زاده، وح یمهد ،یفرض یمرتض فه،یوظ دیمهران پور اروج، حم ،یمیرح ناریپ ،یعبداله

 یجعفر قهرمان، مجتب ،یمحمد رضا محمد ،یساالر انیرهود، فرزاد غفار ان،یفرزاد غفار ،یسجاد درخش ،یفرهاد سازمان ،یمیرح

 اظمدکیرئوف، بهمن بهزاد، س یمحمد میکر ،یریپ یوند، عل لیتبار، معصومه خل یموسو یمرتض دیمحمد بالش فام، س ،یمظلوم

 ،یسلطان نیافش زاده،یعل رایالم ،یمرتضو یمرتض دیس ،ییرزایم یمهد ،یصفر روزیزاده، ف ینقلیحس بیفتوت پور، حب دیسع ،یوسفی

اد، پاکز مانیداود رضالو، پ ،ییبابا یعل ،یمهتاب واعظ ،یپورمحمد رضایعل ،یاحمد بادامچ ،یقانیوا یجعفر بادامچ ،یمنصور بادامچ



فرهاد سقازاده  ل،یرزا انیرشتبر نیمحمد حس ،یسلمان ایرو ،یانیک یمهد ،یروزیبابک محمدزاده، محمدرضا ف ،یفرهود نیرام

زاده انعکاس بناب، محمدرضا  مانیشهرام سل ،یحاتم الیل ،یکوه دیام ،یزدانینژاد، حامد  لیاسمع یمهد ،یخاوند بایز ،یخسروشاه

 صدر.  دیآب بسته، حم یمهد ،یگل محمد هیسم ،یجبار ییایحسن ض ،یاشرف یعل

زاده، محمد فرهمند،  یمهد یاقدم، هاد یفاتح یهاد ،یارض دیوح ،یوسفی ونسینژاد،  نینبات، ذاکر احمدزاده، شهرام حس حسن

 ،یدریح یخواه، عل ینظام نیرام ،یخداداد دیوح ،یاریحاج محمد دهیوح ،یبهروز فروغ ،یفرحناز حاج کاظم ،یامان اله دیحم

 ،یدعب نیحس ،یانصار یموس ،یاعظم قربان ،یرنگساز، مهسا رمضان یلر، محمد قل یوسوانتظار، صفوره م نیمه ان،یصادق سایپر

مصلحت  ،یدریح دیزاده، وح یناصر قدس زاده،یعل دیزاده، سع یگل زیپرو ر،یروشن ضم یعل دیاحمد باباپور، س ،یخداداد دهیناه

 ان،یمحمد طلوع ،یمحمد سرو ،یرضا امام ،یقادر منجم ،یاحمد طالب ،یذاکر، نادر ربات انیبهمن بهزاد، پو ،یبهنام مجتهد ا،یآذرن

 ،ینیفاطمه د ،یعطاهلل پورصابر ،یریجهانگ یاقدم، فرهاد کشتگر، مهد یصمد مقن ،یحسن گل ،یبهنام محمد ،یمحمد نید لیجل

 لیکائیحجت االسالم م ،یصبر دیحجت االسالم حم ب،یمسعود نق دیس مان،یپ دمسعودیس قت،یطر دیسع ،یخانمحمد بیحب

 حجت االسالم محمد حافظ زاده. ،ییصفا

 

 نیزارع، فرهاد رهبر، محمدحس ینعلیحس ،یناصر خالق ،یپاچ یرمضان یعل ،یدآبادیحم ینصراهلل همومند، باقر ،یفرهنگ مدانلو

راهلل شک ،یباریصفا رنجبر، محمد جو ا،ین یموسو ،یصفر نیمحمد حس ،یفیس نایس ،یمیمحمد عظ ینژاد، عل میبهروز کر ،یروحان

 زاده،یمستوره عل ،یزکمالیسودابه احمدپور، عبدالرضا عز ،ینژاد، محسن گرج یحسن درز ش،یاین یمجتب دیس ،یعال هیرضازاده، رق

 .یراسدیام ،یتیزحمتکش، محسن هدا نیحس ،یمعاف اسری ،یوسفی یعل ،یفیاصغر س ،ینور رضایعل ،یمنصور ،یقربان نایس

 

 ،یرستمان هیراض ،یمیاصغر زنگانه، محمد حک یعل ،ینینژاد، جواد شاه یمحمد ینژاد، محمدعل یمحمد یمهد ،یرحمت نیرحسیام

 دهیفر ،یپور، محمد آذر یقوجق، غالمرضا، ول وسفیعلمدار،  یهاد ،یعرب احمد دیوح ،یدیحاج سع دیوح ،یرض یمنصور یعل

 ،یا رجب رایسم ،یزهره رجب ان،یباقر یمهد ،یساالر احمد ،یدائم ریشب ،یارکوهغالمرضا خ ،ینیحس یمحمد مهد دیس شگر،یستا

اده، ز نیحس نیحس ،یمردان نیفر، محمدحس یعباس عبدالله ،یجرجان یموس ،یآذر ییحی ،یمحمد صالح افتخار ا،یبشارت ن هیرق

ثالث،  یلیپارسا، ابوذر اسماع یمهد ،یمحمدحسن رستمان ،ینظر یاهلل قل ،یحامد محمدخان ،یبینا دیحم ،یمحمدیعل یمحمدعل

 . یآتابا یب یاقل ب ،یاهلل شهاب یول ،یفزون میکر ،یآباد میکر ییحی ،یهنردوست، محمد با راحمدیش ،یفیرلطیابوالفضل ام دیس

 دیرشف ،یجرجان یموس ،یبکرد هیقربان زاده، سف یب یب میمر ،یسونا جرجان یآ ،ییسونا قرجه نژاد، سولماز صفا یپورقاز، آ هیعاف

ش خو نیحسام الد ،یدوست نیحسام الد ،یروانیش نیحس ان،یغفور امان ،یریا یمحمد یحاج لمه،ی رضایعل ،یکلته، رستم جرجان

 دونیفر ،یآخوند دونیکلته فر نیمحمد مسک دیکلته، ع دیکلته، محمدرضا کلته، رش رضا دیخوش پرست، ام نیپرست، سراجد

 ،یغالمرضا حسن ،یمناجات میابراه امداح،ین یمحمد موس ،ییفرد، محمدرضا صفا یمحسن طور ،یروح اهلل مجلل ن،یفرز نیافش ،یروم

 .ینجف دیحم ،یمحمد دیسع ،ییاهلل بابا تحج ،یابوالحسن امام ،یرهبان مسلم دیس ا،ینیجواد زمان ،یرستم مهیفه

 

اد، نژ یجمال بدر ،ینوع ریدولتخواه، ام یمهد ،یحسن اسداوغل ،یوضیع دیاصل، سع یبیحب نیحس ،یحسن قهرمان ،یریظه احسان

 رسولرزایم یزاده، مهد یفرضشهاب وطندوست، شبنم  ن،یقاسم مز با،یزاده شک یاصغر تق ،یمزاریمحمد س ،یرجب ریام ،یوحدان یعل



 دیرستم نژاد، س ریام ،یوفا مناف ،یآخته، توران قربان یپر ،یالهام زمان ،یحاج محمد یهاد ،یدیمحمد توح ،یزاده، فرانک انصار

 ا،ین قیرف میعظ ریم ،یرخشان دیرنجپور، جاو ژنیزاده، ب یبرجعل دیمج ،یمعز میدانش، سل یعل ،یداور فرمان ،یاریاطهر ن دیسع

 ،یومحمود مهد دیس ،یحامد اسحاق دیمهرزاد، س بایفر ان،یورن دیسع ،یوسفی نیسالمت، حس دیعسگر گنجه، فرش ،یمنوچهر بیغر

 نیاچگان، محمد حس دیآزاد، رحمان مجرد، نو نیحس النده،یگ ینظر الیبدرزاده، ل وسفی ،یپور، حاتم رسول نیحس نیمحمد حس

زاده، قربان  یرسول حاج ،ییبابا یاحمد حاج ،یحیمعصومه ذب ،یعسگر حق ،یزاده، رضا جالل خیاحمد ش ،یامام اسری ،یجعفر

 میرح ،یافتخار وانیجواد غفارزاده، ک ،یمیدوار فروتن، اباصلت ابراه ،ییحامد رضا ،یهمت یمهد ،یجد یانوش، مهد رضایعل ،یاداراک

حافظ صادق پور  -انینور ررضایام ،یمحمد صادق نبات ا،یمحمدن دیزاده، نو بیعباس حب ،یمیعباس رح ،یموسو یمهد ریم ،یمهدو

مود مح -توران قربانده  -یموریخانم ماهرخ داش ت - یصابر زیپرو - یمیحسن کر - یعقوبیدکتر غالمرضا  - یرسول سحقدکتر ا-

  –صابر صالح زاده  -یمهدو

ول رس - یصمد یعبدالعل - شگریدکتر احد پ یدکتر رئوف موسو - ییقادر طال -میعظ یریطاهر نص - ایک یلیمهرداد جل دکتر

 راسی - یجعفر میکر -نژاد  دریح دیسع - دیمعصومه جاو - یدولت یلیل - دیاحمد فر - یرستم هیسم - یمدد نیشه -ییصفا

 یعزت اله محمود - یاتمگودرز ح -یلییکایم اسری -زاده یبهروز ذک -راد  یفاضل بهشت - یمیمحمد ابراه - یجواد یسیع - یفاتح

 -رسول زاده  رزایم یدکتر مهد- یلیحاج ناصح اردب - یفتح یغن ثمیم - یاطهر نبار دیسع -وطن دوست  نیدکتر شهاب الد -

 -خته آ یپر -مجد  یامان رضایعل -رباب امانپور - کفالیاسد ن -رستم نزاد  ریام - مانزادهیقادر ا -زاده  یشبنم فرض -انوش  رضایعل

 - ردلیش نینسر -دوست  یزهرا بهرام - یمیقد یپر -یمحمد یحاج، ول- یعقوبینصراله  -هوشمند  یمهد - انیزارع نایرحسیام

 یقیبهروز صد - یمحمد سبحان -دهقان  ایثر - ییواحد آقا - اریمهناز خامه  - یمیارزنده سل دیس - ییرزایرباب م - نیزنده د نینسر

 یعل - یزینادر عز - ینوروز نینسر -یجهان ارژنگ -مهرپرور نیمه -عزت نامجو  -دانشور یمهد - یعابد میابراه -شهیرعنا اند -

 .یناصر نعمت - یشهرام فرجام - یاحسان طاعت -پور اسد  دیتوح - یروزبه صمد - یاحمد

محمد  - یمحمد یمصطف -زاده  ریقد یمهد ،یقیحامد صد - یمهران محمد -پورجم یمهد - یشهرام محمد - پورینورعل یعل

 یحد یمهد - یمحمد دشت -داوران رضایعل - یعقوبی ونسی - یطاهر انار - یاکبر رزم -زهرا رضا زاده  -ها نورعلبپور طا - یمدد

 نیحس رضایعل -بهروز گنجه  - یقاسم محمد - یمحمد جعفر - یفرشاد قنبر -یمالک پناه - ادیآذربن هیرق -سالمت  نینوش -

 - رامزادهیبا دیام - یمحمد رضا فرض اله - یباقرمحمد - ینیعبدالحس دیرش -داود مرادپور  -دادرس  هیسم -الله یمجتب -نژاد 

 - یآگاه نیعالمحس -رسول ناصر آراد  - اصرآزادسجادن -اکبر روح نواز  یعل -فر  ینوروز صمد -دیپورمح اشاری -یاحمد بیحب

 رصحبتیم -نادر پرستار - یها نجفطا - یزعفر دیسع- ینجف میرح - یهمت یهدم - یزیعز راهللیخ ،ینیحس نیپرو -حامد موذن

ز اکبر روح نوا یعل -ونینوروز هما -خدابنده  دیسع - یدیجمش یمصطف -آمون یمصطف -بهروز گنجه  - یامام نینورالد - یحسبن

 یدفرهاد فوال -روح نواز  هنیم - یحسن سرور - یبهنام دانش -پرستار  دیراش - یلیوک رضایعل -بهروز کامجو  - یسعادت یکبر -

 یوهک نیحس - یمیکر دیجمش - یبهنام شهباز - یمیعباس کر - یاکبر غارب - یجعفر نیرام - یپروبن حسبت - یاسد فوالد -

 ییحامد رضا -پور  یآتشگاه الدیم - ززادهیعز میابراه - یزیعز رجیا - ینیحس دونیفر -زرگر 

 

رضا  ،یمینعمت کر ،یگنج یهاد ،یزهرا گل محمد ،یجعفر کرم ،یریحصارام کیاحمد تاج ،یانور دیفر، مج یاله مطهر بیحب

 ،یمحسن عسگر ،یعسگر نینژاد، حس یمعصومه شاکر ،یاکبر امان یعل ،یمعصومه محمد ،یمنصوره انور ان،یصادق شاه ،یخان

 یمهد ،یمحمد فرخ ،یاصغر محمد قاسم ،یپازوک یمهد ،یباقرمحمد  ،یشکور هکردبچه، معصوم نیام ،یمراد نیحس ان،یبلور دیام



خاوه، حسن کردبچه،  یاحمد ستهیفر، شا یمطهر وایگلچهره، صدراله کردبچه، ش یمهد ،یمعصومه محمد ،یمنصوره انور ،یپازوک

 دیمج ،یمیهداوند، بهزاد رح جواد ،ینیفرمه دیحم ،یپازوک نیجابر کنگرلو، عبدالحس ،یمحمد امام ،یکرم دیحم ،یمحمد فرج

 ،ینیوز حسبهر ،یزهراقباد ،ییربابه لک زا ،ییرزایزهرا م ،یبدشتیمحمود غر ان،یآرش قاسم ،یسنگسر دیصادق روشنفکر، سع ،یشصت

 نژاد.  ینجمه سادات خالق ،یقاسم مانیپ ،ییرزایحسن م ،یزهرا صالح مردان،یمحمد عل ،یزهرا صالح

 ،یزهراجنفرک، غالم ،یاعظم ساور ،یمانیسل دهیمحمد پور، فر دهیحم ،یرضا فتح اله ک،ینثار احمد تاج ،یخمار میمر ،یحسن نبیز

هرا ز ،یپازوک هیمهد ،یحسن گانهی ،یهاشم ،یداوود فتح اله ،یفاطمه هاشم ،یتوگل نینسر ،یبرق میرح ،یعباس هیمهد ،یعصمت

 ان،یعطر یمهد ،ییفرامرز موال ،یصالح لیاسماع ان،یاحمد نبیز ،یفاطمه جعفر ،یمینع می، رحیفتاح میمر ،یفاطمه حسن ،یفوالد

زاده، داود  یمحمد نب ،یمیزهرا ابراه ،یکرمان یقنبر عل ،یحامد زاهد ،یاحمد بور بور، زهرا داور ،یریفاطمه س ،ییحسن آقا بابا

 ،یپازوک میمر ،یاتیمحمد ب ،یاحمد برخوردار د،یوصال فر ی، علیمائده زاهد ،یرهادیمحمود پ ،ییرضا طباطبا دیس ،یخوانسار

 . ییرزایم ،یمحمد اریندا  ،یمهسا رجب ،ینلیمسلم ز ،یخاش، حسن محمد یمجتب ،یحسن ،یبیحب یسعد ،یمحمد جمال

 میمر ،یکرمانشاه هیسم ،یزهرا کاظم ،یکاظم میمر ،یبسحاق، قنبر عسکر الیل ،یصمد میمر ،یدونیفر هیدل، راض ریاسماءش

 ان،یقار نیعزت زاده، حس الیل ،ییطباطبا یعل ،یموریزهرا ت ،یالهه خراسان ،یزهرا خواجو ،یقباد یعل ،یمسعود محتشم ،یکرمانشاه

ضا محمدپور، غالمر دیحم ،یبیمحدث، معصومه مس الیل ،یبیحب الیفرهمند، ل دیفرهمند، سع یهدم ،یفاطمه قربان ان،یقناعت دیوح

کاهفر، الهام  میمر ،ینرگس صالح ،یفاطمه رز ،ینیزهرا ع ،یمیسل یعل ،یخوانیسراج، محمدرضا سندگل، زهرا سار یسندگل، عل

محمد  ،یقاسم اسد ،ینعمت دیمج ،یمیزهرا ابراه ،یتیوال دیمج ،ینیحس اریماز ،یمانیفاطمه سل ،یزهرا چاپلق ،یفراهان ایبوربور، پور

 میمر ،یحیفاطمه ذب ،یکاهان میمر سه،یجواد مق رخواه،یخ دیگوشبر، فاطمه محمودزاده، ام رضایعل ،یعباس جواد ،یجواد صالح

ضا ر ،یصائم نیحس ،یمحمد نجف ،یصالح میابراه ،یشینما یهاو هنر هیتعز ،یپازوک ریام ،یمهناز محمد ،یافسانه پازوک ک،یتاج

 وانیحق پناه، ک الدیم ،یشاهرخ ،یخانیمهد ،یگودرز دیوح ،یمحمد احمد ،یرینص مهیفه ،یبهزاد فراهان ،یپازوک یمهد ،یفراهان

 یعل ا،ین بیاد یعل ،یوجدان یمهد وضات،یف یعل ،یرضا صفر ،یترابعل ثمیم ،یلیخل ،یاریفرزانه اسفند ان،یمیمحمد باقر رح قدر،یعال

لهه ا ،یعباس میمر ،یزمان جهیخد ،یسامان نبیبوربور، ز نبیز ک،یعباس تاج ات،یبوربور، جواد ب رضایعل ،یرهادیحسن پ ،یرین

 .ینعمت الله میعباس زاده، مر میمر ،یآرزو نهاردان ،یپناه نینسر ،یمحمد اصفهان ،یسلگ دیحم ،یدادیبهنام عل ،ییروستا

 یلع ،یاری یمحمدعل ،یاحمد اقبال ،یحسن پاسدار، فاطمه قربان ،یمحمدرضا قند ،یمعز زیعز دیس ،ینیعابد میابراه ،یسالم یمهد

 ،ینیعابد یمهد ،یلطف نیحس ،یغالمرضا محمد ،یصادق نیرحسیام ،یجالل کاظم ،یریام نیرحسیام ،یلیاسماع رضایعل ،یریام

روح  ،ینیاحمد جوانمرد، حامد حس ،یفنود دیوح ،ینوده، احسان مالک یمحمد جان ،ینحس رضایعل ،یدریح یهاد ،یحسن یمصطف

 . یریمحمد م ،یساالر یآقا ،ینیعابد نیام ،یاهلل مالک

 ،ینیمحمد رضا عابد ،ییباک، بهروز رضا یصادق عرب، فاطمه ب ،یمحمد یقاسم زاده، مصطف نیمحمد ام ،یپردل یمهد ،یعباس یآقا

مد مح دیس ،یمحمد رضا شوراب ،یحسن ثمور ان،یفرهاد نیحس ،یاکبر ابول ا،ین یمحسن محمدوست، حسن انصار ،یمیابراه دهیفر

 ،یجواد صدق ،یزاده، رضا قاسم یعیشف نایم ،یکاووس ینعلیحس ،یرضا احمد ،یدریح یعلمحمد  ابانگرد،یاحسان ب ،یحسن باقر

ار عرب، به ،یابوافضل فرخفال، ابوالقاسم بهزاد ،یتوسل وشیدار ریام ،یکیشاهب هیسم ،ینیجواد رزو ،یعفت صفات ،یوسفیحسن 

مد دشتگرد، اح یفر، عل یعتیشر دیاکبر برات نژاد، مج یهمنش، علب دیمج ،یترحم لیاسماع دیبرات نژاد، س یعل ،یمسعود رونق

 فیاکبر شر یعل ،یاحمد احمد دیس ،یاسد یبن هیصحراگرد، راض یعل ان،یزهرا صراف ،یبورگان دیزاده، حم یحاج یمحمدعل ،ینیرزو



 یمجتب دیس ،ینیزهرانژاد، فاطمه سادات حس یمجتب راندوست،یا یاحمد قناد، مهد ،ییرزنگویبرات پور اول، عباس م یزاده، عل

 ابوالفضل حسن پور.  ،یسلم آباد میابراه ،ینصر دیمظلوم نژاد، مج

اهلل  حیعارف موحد، ذب ،یعباس دلباز، سوسن قهرمان دیس ،یفرزاد یعل ،ییمود، عباس نورا یلیاسماع یحسن پور، مهد یمجتب

خانم  ،یفاطمه مختار ،یخانم تک خاران ،یوسفی نیحس ،یعباس زاده، عادل قاسم یمهد ،یحق دیحم ان،یاحسان محمد ،یاوحد

اله فر، غز انیدیحم یعل ،یبیحب نبیز ،یمسرور یمهد ،یروسیجواد س ،یمیحامد کر شکار،یپ نینسر ،ینیحس یدهادیس ،یتقو

 دیحم ،یفوداج سایپر کفرجام،ینژاد، محمد مهربان، احمد ن یموسو نیرحسیام دیس ،یمحمد کمال ،یموسو دیحم دیس ،یریدل

 ضاریزاده، عل یرابادیمنصور ام ر،فر، ابوالفضل حسن پو یواحد دیام ،یراد، سامان ضابط یمعتمد یمرتض ،یفوداج دیسع ،ییفنا

ضا محمد زارع، ر تانه،یقار بذوالف ،یابوالفضل طحان ،یسلم آباد میابراه ،ینظر نیحسن پور، حس یطلب، مجتب مانیکاظم ا ،یاحمد

 . یعیرف

 ،ییمرتضا قهیصد ،یراچیغالمرضا رضوان نژاد، فاطمه ز ،یمحمد سلم آباد ،یسلم آباد یمصطف ،یمحمد سلم آباد ،یسلم آباد احمد

راد، زهرا مهرور،  یرحمت هیمقدم، رق یروحان نبیبهمن زاده، ز مهیحک ،یرمضان نبیز ،یسمانه اخگر ،ینوفرست یعل ،یراچیفائزه ز

مد مح ا،ین یفیجواد شر ،یمود هیمهد ،یفرزانه رمضان زاده،یزاده، فاطمه عل میفاطمه رح ،یاکبر یهرم ،یمحمد هیسم ،یقربان نیحس

 یکاظم یمهد ،یچاهک، رسول محمد حسن یخسرو نیحس ،یدیچمن مطلق، زهرا حم نیمحمد ام ،یقلندر دهیسپ ،یآباد یمهد

 ،یتکتم بخش ،یچاپار یمهد ،یمانیسل هیسم ،یچاچ رضایعل ،یزهرا قربان ،یمیمحمد رسول ابراه ،یبرات یمهد ،یپنجاب میفرد، مر

حسن  ان،یدرم یمحمد رضا برات ،ییزنگو نیمحمد صفارزاده، حس ،ییفر، زهرا زنگو انیاحسان آر ،یبخش هیسم ،یمحمد هیسم

 ،یآباد نیرح یدادرس مقدم، مهد دهیسع ،یمحمد قربان ،یرضا تاک دیحم زاده،یخانم عل ،یفالح یمجتب ،یوکیساره گ ان،یاحمد

خر، ف یدریح هیراض ،ییمویل الیمحروم، ام ل نینغمه ابوالحسن نژاد، محمد رضا سلطان پور، حس ،یآباد میرح نیحس ،یبهمن یهاد

 یمجتب ،یآباد لیاسماع نیبا کمال، حس نیزاده، محمد حس یرآبادیام هیمرض ،یمحمد حسن قلندر ،یمحمد کمال ،یجاریب حهیمل

 . یدریح میمر ،یدریح ی، پریکاظم شعبان ،ییبابا

فر، غالمرضا  یزهرا سنائ ،یدینژاد، نرگس حم مهیفاطمه خز ،یدریفر، مسعود ح ینیفاطمه حس ،یدریمحمود ح ،ییرضا آتنا

 السادات هرم پورمقدم، بیدادرس مقدم، حب دهیحم هرم پور مقدم، نیحس دیجعفرپورمقدم، س یفر، عل یسنائ قهیجعفرپورمقدم، صد

 یعل ،یقاسم نیحس ،یصباغ حهیمل ،یجعفرپورمقدم، زهرا اصغر نیام ،یعقوبی هیمهد ،ینیسادات حس حانهیزهرا محمد نژاد، ر

 ،یاحمد فرزانه ،یاگبر هیمهد ،یفاطمه بخش ،یمحدثه اکبر ،یارباب لیاسماع ،یاکبر بهیط ،یرضا بهنام، محدثه نوفرست ،ینوفرست

جنت  هیصف ،یمحمد اکبر ،ینخع نیمحمد حس ،یهفاطمه سرز ،ینوفرست نیمحمد زاده، منصوره شادمان، حس نیفاطمه بهنام، رام

، محمد مقدم یمیکاظم رح ،یاکبر قاسم یعل ،ینوفرست یعباسعل ا،یرادن نیرحسیام ،یپور، عاطفه جهان بان یابوالفضل زاهد ،یآباد

 دیحم ،یفاطمه تاک ،یابابوذر ارب ،یانید یعل ،یعادل ارباب ،یانید دیمقدم، ابوالفضل حسن پور، محبوبه قاسم زاده، وح یصالح احسان

 .یمحسن نوفرست ،ینخع نبیجواد قاسم زاده، ز ،یمیفرازنه ابراه ،ینورمحمد یتبار، هاد یکاظم

 ،یمیاحمد مق ،یغالمرضا خضر ،یمعز زیعز دیس ،یاکبرصادق  ،یسالم یمهد ،یارشاد میابراه ،یمسعود نوفرست ،یگاریس مایس

زهرا  ،یرضا موسو یدعلیس ،یحسن باق ،یخالق یمهد ،یباق یعل ان،یآم یهاد ،یاحمد اقبال ،یرحمت اهلل نوخواه، طاهره خالق

 یاول، آقا یلیاسماع یآقا ال،یک یاقا ،یطاهرپور کالنتر یجعفر زاده، عل یزاده، آقا جفحسن ن ،یحسن پاسدار، خانم جهان قت،یحق

 ،یرساال یآقا ،یابوذر تاجر ان،یخانم جهان ،یتکتم بخش ان،یقاسم یاقا ا،ین یحسن انصار ،یرشاهیم یاقا ،یمیابراه دهیفر ،یحمام

حمد نژاد، م دیفرشته رش ان،یعباس بلور ن،یداور، خانم پورغزن طمهفا ،ییآقا یصالح، آقا یگل محمد نور ،یعباس یآقا ،یدریکاظم ح



 دهیسپ ،یفنود دیوح ،یرضو لهیمالدار، جم نیحس ،یفاطمه ملک ،ییفدا نیحس ،یمیسل هیقدس ،یکیارباب ب دیفرش ،یبخش نیام

 اسفاد.  ینیسح یمرتض ،یاقوتی یرضا رضازاده، مهد ،یهقیب یسورند، حسن آرامجو، عل ینیعدالت خواه، محمد حس

ناصر دالکه،  ،یاسدالله نیحس ،یصادق ینعلیحس ،ینیعابد یمصطف ،ینبو یمهد دیجعفر دروگر، س ،یهاشم نبو دیس ،یاقوتی رضایعل

 یصحراگرد، مرتض نیحس ،ینیحس یمجتب ،یخان کهی نیگازارپور، غالمحس یرعلیام ،یمسعود راز ،یریم نیمقتدر، حس نیحس

 ،یموسو دمحسنیس ان،یدرم یمیعظ میزهره ارجمند زاده، محمد عظ ،یرزاجانیم میمر ،یگرگان میمر ،یآباد یزهرا حاج ،یرزجانیم

 ینجگ یمحمدعل ،یکوچ رضایعل ،یوسفی یحامد رضا زاده، طوب دیس ،یآذر دیجمش ،یحسن ساجد ،یوسفی امیپ ،یاکبر حسام یعل

 ،یاصرن یعل درزاده،یح یعل ،یرانیاصغر ا ،یربع یمحمدعل ،یوسفی نیغالمحس ،ینظام دوست، جعفر عباس ریپور، ام یحاج بیفر، حب

جعفر  ،یمحمدرضا برات ،ییزرگر، محمدباقر صحرا نینصرت مسلمان زاده، محمدام ،یدانش مقدم، جعفر حقان یهاد ،یقوام نیحس

 ،داشگران مقدم نیغالمحس ،یاسفاد، حسن مختار ینیحس یمرتض ،یاجیمحمدرضا ف ،یفر، محمدرضا فرخ یعتیمحمد شر ،یحسن

رضا  دیحم ،ییبابا یآقا، مجتب یحاج دیحم ،ییپور، ابوالقاسم ندا یاکبر اریشهر ،یزاده، محمد محمد یقاض نیحس ،یبتول توسل

وطن پرست، عبدالغفور  یمهد ،یامیص یعل ،یقاسم دمحمدصادقینقاش، س اسریدیمقدم، س یعیشف یجواد حسن زاده، مهد ،ینظر

 ،یاهلل محمد پرست، رضا باغستان بیپور، حب لیعبداهلل اسماع ،یسکاوو اسری ،یرضا جعفر یعل ،یطبس، غالمرضا کاووس یمیعظ

 دکی نهیسک ش،یبلوچ هنرمند نما یو عکس، کوثر پنج برز هنرمند مد و لباس، عل لمیجابر واجداد زاده هنرمند ف ،یعبداهلل ناصر

 ،شیهنرمند نما یدیبرنده هنرمند شاعر، اصغر سع اسمهنرمند شاعر، ق یهنرمند عکاس، نرگس محمود نیپرو لدای ش،یهنرمند نما

 ،یقیهنرمند موس یقاسم الشار ش،یهنرمند نما یاحسان مانیو عکس، ا لمیهنرمند ف روزیو عکس، حسن پ لمیهنرمند ف مرادیجابر عل

خبرنگار، عباس  یدریح لیکم س،یهنرمند داستان نو یهاجر جالل گر،یهنرمند باز یکاظم ارجمند هنرمند صدابردار، وهب جالل

هنرمند مد و لباس،  یدیمج حهیمل ،یهنرمند تجسم یسیرئ میهنرمند مد و لباس، مر یفائزه رهبر س،یهنرمند خوش نو یجهانشاه

 . سیهنرمند خوش نو یدریح یمرتض

فاطمه  ،یرکن عقوبی ،یفاطمه عسکر ،یرستم بهیط ،یسراج یمهد ،یسفالگر، عبداله زاکر دیجاو ،یمحمد رمضان ،یفرهاد آرزو

نده تاب ،یعاطفه کهور ان،یابوالقاسم احد ،یناصر نیور، حس لهیفاطمه پ ،یعشق نیحس ،ییایعل نیام البن ،یشیمحمد درو ،یاحد

احمد  ،یمیرح وبیا ،یلیاص نیآرمات، حس میابراه ،یسهراب دیرضا درستکار، مف ا،ین یسومو یمهد دیس ،یاله ناصر بیحب ،یعسکر

 ،یآرام، بهناز زارع لیپ یداوود رمضانزاده، عل ،یقاسم وایش ،یمحمد دیسع ،یعباس اسمنینژاد،  یمیوثوق، احمد رح ایرو ،یبهادر

غفور  ،یزارع رضایعمران هنرمند، عل ،یرسول نبیز ،یمیکر یعل ،یمحمد رنجبر ،یمیسلمان کر ،یکوروش دهقان ،یسراج یمهد

 . یغالم وشیفرخنده زاده، دکتر دار رضایموحد پور، دکتر علدکتر بهرام ،یزیعز دیدکتر جمش یمحمود شهباز ،یشهباز

ان پور، دکتر اکبر دهب وند،یرضا خردمند، اله بخش اذرپ گان،یبا دیمج دیبزرگمهر، دکتر صداقت، مجاهد، دکتر س یفتحعل دیس دکتر

 ،یترجعفردک ،یدکترمصلح ،ینیدکترنورمحمدحس ،یتاج نیکرامت کشاورز، دکترقبادپور، دکترنگ دیخردمند، س ایپور ،یخانم حاتم

منفرد،  ییرجا یعل ،یمحمد نیرام ،یمحمد هیسم ،یطاهر ینسب، آقا ی، حاج آقا مجاهدیخانم محمد ،یدکترشهرام احمد

 شاویبهزاد خردمند، قاسم بدره، دکترس ن،یزاده، صفورا افش یزهرا شرع دهینژاد، س یحسن اسالم دیس ،یغالم ان،یآرم یقربانعل

احمد وجدان نژاد،  ان،یاصغرمرعش یعل ،یفرود عباس دم،مدبرمق لیاسماع ان،یرحمت اهلل تقو دینژاد، دکتر س یآرش اسالم مان،ینر

 یمالپور، باقر ج یقل مهیپور، فه کین دیمج نا،یروم الدیاحمدرضا دستخوش، م ن،یابوالفضل افش ،یسالم دیام ،ینیمحمد حس دیس

اصل، هما آذربخت،  یهادجواد  دیس ،یپژمان مثنو ،یکاظم یزاده، مجتب یصابر یعل ،یوناز پناه پورجمالفرد، سر رعباسیفرد، ام

 ،ینزهت اکبر ،یلیخل پورسودابهیعل وشیخانم پر ان،یمیفاطمه کر ،یمحمد هرمز ش،یحرمت ک یملکه مرزبان، آقا ،یعشرت عسکر



 ،یحسن دیحاج حم زاده،یمحمدحسن عل ،یمیکامران، رضا ابراه مانیسل ،یخانم ظفر ،یصریق یآقا ،یمحمود عبد ،یاکبر نیشه

 یمحسن درخوش، عل ،یمیمومن کر دیس ،یموسو یمهد دیزاده، خانم عوض زاده، س یمهتاب تق ،یقاسم ومهمعص ،یفیعاطفه نظ

 ،یممو، عبداله کرم خیصادق ش ،یرضاجنت ،یفتح اله پوران پور، ابوطالب محمد ،یفیمحسن شر ،یزاده، احمدبازپور، نواب نور یتق

 روسیس ،یزاده، مسلم مختار یدعلمدارتقویمطلق، س یداودطلوع ،یسمنسب، خانم قا یمحمداحمد ،یصادق ماین ،یتیعنا دمحمودیس

اصل،  یزدانی دیحم ،یزاده، مسلم نارک یمیکر یاحمدعل ،یخالق اسریسوق،  یسجاد شاه دیس ،یمحمد فتح دیستوده، س یعل ،یبزم

 بنیروشنک، ز یعباسعل ،یمحمد علو دیهاشم خشت زر، س ،یپور، کلثوم باباملک کین دیعادل چک زاده، مج ن،یب کیفاطمه ن

 دستخوان ثمیم ،یدیمج وسفی ر،یخانه گ لیاسماع ،یسالم یمجتب ،یفیشر ژنیب ،یهاشم

 

زاده، ابوالفضل  یرضا شکر ،یاریعباس شهر ،یسالم دیسع ،یرضا سهراب ،یشهداد شهداد ،یروزیف ریجهانگ ن،یآهوزر عبدالرضا

 مانی. سلیسالم رضای. علیشهداد مانیروهنده، ا یعل ،یجالل یمهد ،یوسفی یمرجان خاوند، عذز ،یخوان یصابر صف ارپور،یباز

. ید. نرگس شهداری. نرگس خانه گیرضاغالمشاهی. علیدسالمی. سعاتی. زهرابیمحمد ایعرش. ی. زهرا سالماتی. کرامت باین یوسفی

 ،یغالمرضا محمد ،یمظفر ساالر ،یجعفر یمحمد عل ،ی. عباس رمضانی. ابوالفضل هوشمند. حنانه روهنده. جاسم قاسمیادصدراشهد

 نیسمحمدح ،یمیررحیم ایدضیس ،یاصغر بمان صادقپور،کاظم  ،یومیق بایمحمود ملک ثابت، فر ،یرخانیمحمدرضا ام ،یاخالق ایزکر

 ،یاردکان ینیمالحس یفاطمه بهجت، مصطف ،ینیرحسیمحمد م ،یهنزائ یحسن دیزاده، وح یفر، محمد مروست یغفور یصداقت، عل

ت، بهج دیمج ،یفرشاد برات ،یزاده، ابوالفضل محمد یرضا مروست دیس ،یطائف یمهد ،یزیعز نیمحمدحس ،یصادق آتش دمحمدیس

زرافشان، فاطمه  زهیزهرا غالمزاده، فا ،یرمضان یعل ،یباقر یمهد ،یزدانیفاطمه  ،یمیماجده سل ،یمحمد حسن سلمان ،یفاطمه غالم

 اله دهقانپور. ،یدادخواه یمحمد عل ،یجواد جعفر ،یاله فالحت ،یزارع، زهرا جوانمرد دیمحمد سع ،یریم یعل دیزارع، س یطوب ،یریام

 

 ریادم بلوچ، ام ،یخوبخواه رضایعل ،یالهه مالشاه ده،یدرتک دیراه بر، جاو رینظ ده،یدرتک دمحمدیاسحق بلوچ نسب، س ر،یخد دیوح

 .یبارانزه یخواه، عل هنیم هیسم ،یسیر دینو ،یخوش امد زه نیاسی ر،یخد

 رضادیحم-یاریبخت وبیا-یاحیناصر م-یدزفول یطاهر ینقیعل-رضا زدوار-یریتاجم یعل-یفاضل دصادقیس-یاهلل قاسم حشمت

حمزه -یاعیکاظم ش -اکبر پشم فروش یعل-ضرغامپور لیخ-انییبنا یعل-یرالهیبهزاد خ-شیدرو یمهد-یعبداهلل باباد-ساالروند

 ارضیعل-یرضا مردان-محمد حسن مردان-یزمان مانیا-بزرکاران لیجم-یشمسائشهرام -یسجاد قنبر-زاده افیس رمحمدیام-ییصحرا

-یموسو یدمصطفیس-روانفر اوشیس-یلیمحمد انج-پور یمردان وبیا-انیسپهر نیام دیس -کاظم پوره-یجالل یطرف نیام-برزکاران

-یمراد یمحمدنب- سیوشنوخ نیحس-یحزباو الدیم-راد یجمال یمصطف-یفیلط ایناد-بهارزاده یعل-یفیلط یهد-یدیزب دیحم

 فیشر-یشهاب شاهپور-یشاهپور نیشاه-یباباد یمسعود فرامرز-خاص ییمحمدرضا رضا-ادیاحسان آذربن-یدعالیرضا ص

-یلبوعلمحمد آ-یعقوبی یمصطف-یغبشاو یعل-دیحم یعل-یعارف آلبوعل-ینرگس عباس-یعباس میمر-نجات آلبوشوکه- -یشاهپور

 نیسح-کاهکش یحاطم دیمج-احیاسد س-انیبنائ یعل-عبدالمحمد نعناکار-انیساسان شکور-ساالروند ئرضایحم-پور اقوتیمحمد 

محمد -یداویرضا حم-یبندر نیمحمد ام-نسب یاحمد خالد-یمحمد مقام-ینصار یمحمدعل-یقنوات رضایعل-کاهکش یحاطم

 یدمه-یدیالناز مو-فاتیمسعود شر-یراشد نیام-یرضا اله-یمحدو ذیپان-یشیفاطمه درو-یقنوات انیپرن-یمیرح لیجل-یدیمج

 -یخالد یمهد-عباباف



ح اهلل رو-یخالد دیمج-یابوالفضل گردان-یهاشم دحسنیس-محمد آلبوناصر-یتیصو یموس-یینصراهلل سودا-شیآلبوغب نیحس

 ضاریعل-مهرنواز نبیز-انیمهدو الیل-یداویحم هیمرض-دیحم حانهیر-یراشد ونیکتا-یکردون نبیز-شیمحمد آلبوغب-تهسیشا

محمد -یمیعباس پل-یبهزاد گردان-یمحمدجواد قنوات-یرضا قنوات-ایپو اپارس-یماجد حزاب-یشیمحمدرضا درو-زادسر الدیم-یتوکل

 میمر-یحطاو سایم-آال راهبر-ایپو دایپارم-پور یسورنا نهنگ-یفیشر یمحمدعل-شیآلبوغب نیرحسیام-یبحران نیامیبن-یبحران

-مهرنواز نازیآ-یغزل قنوات-یغزل شعبان-یشعبان شیاین-یصفر نینگ-فاتیشر مایفاط-یثنا حسن-یزهرا موسو نینازن دهیس-یعیمن

حمد م-بارهیزهرا بن -یساجد کردون-بخشنده دیسع-ترکان عباس زاده-یعیمن هیآ-یموسو لدای-شیآلبوغب ایدال-فاتیشر ایحور

اک خ نیام-پوریمهد یعل -یرضا نجف-یبهرام یعل-یدیجهان زب-یانیطرف ریام-انیماویفاطمه رح-معرف یعل -هیاوینجات ح-آهنگر

فاطمه -دهامامزا میمر-ییمحبوبه طوبا-گل زاده نهیام-یطاهره باقر-ابوالزاده رضایعل-یالقاس یعل-ضرغامپور لیخل-تشکر میمر-انیآش

شهره -یافزون الیل-انیدیطاهره توح-یبابااحمد سایپر-بهاره باغبان زاده-یمیالهه نس-محمدزاده اتیآ-زاده میرح هیمرض-مالئکه پور

 -فاطمه دانشفر -زاده نیاسی میمر-زاده وفادار نینسر-یحسنک

-یفیرط هیمهد-سپهر دیناه-کورش سروش-راد یکاظم میمر-حمزه نبیز-ییالیز بایز-یزهرا شهباز-یلیهل حانهیر-یباغبان رضایعل

نژاد پشم  حانهیر-یافشار هیراض-عقبه یفاطمه بن-عقبه یبن نهیسک-عقبه یبن هیانس-کفاشان نینگ-زاده سیندا ادر-مهسا منصورزاده

 نبیز-یمداح نایمب-فائزه صالح فر دهیس-پور نیحس نبیز-یمعصومه انصار-پشم فروش دنژا هیرق-یموسو قهیصد دهیس-فروش

-یموسو نهیسک دهیس-یفاطمه سلطان-گمار نبیز-فاطمه کوچک زاده-درخشان مینس-یاسما صادق-یسهراب نبیز-ندا بوعذار-ییاعال

 نایروم-غزل بهداروند زاده-زهرا عطار-یعسل شکر-انیصابره آذر-شباب دایش-شبنم ضرغام پور-سارا بالل زاده-نسب یمطهره رحمت

ادم رضا خ-انیدیسارا پور ام-ضرغامپور لیخل-دیوح میابراه-یمیابراه ریم گانهی دهیس-یالهه موسو-ییچعب کرمال الیل-ینیحس

محمد -پور سراج نیام-عالف زاده یمحمدعل-جورابدوز دیمج-انیارشد یرجبعل-رپوریمحمد حسن زا-حسن ممتازان-دالشهدایس

-کاریاصغر سبز یعل-محمد بهلول زاده-زمان قصاب-پور میکر یمهد-بخش ضیف مانیا-دیوح نیرحسیام-دیوح نیحس-باقرزاده

 لیاسماع-یکورش صالح-فر یارجمند یعل-یحزباو یمهدیمحمد اریمهز-یاحمد محمد-زاده یمینس رضایعل-کاریسجاد سبز

-حامد حامدپور-یساک دیسع-نژاد یریمعصومه جهانگ-اصل یریفاطمه ام-هامدپور نیرام-یمحمود سوار-یباو یمهد-یحزباو

 یادفره الدیم-یرازیرضا ش-ییکما رحاتمیام-یاکبر درضایحم-ییرعالیم رجیا-یانیک رجیا-حامدپور ژنیب-زاده یاریبخت نیحس

الهام -اکرهاکرم عس-دیاکرم حم-دیآرزو حم-ابتسام آلبوشوکه-یهاشم میمر دهیس-خاتون آلبوشوکه-فر یعسکر نیام-یباباد

زهرا -یزهرا عمور-یعمور حانهیر-خواجه حانهیر-یمحمد پوردزفول-یفاطمه شعبان-یموسو مهیحل-یبهاره آلبوعباد-یشیدرو

اطمه ف -یغزل معرفاو-یصالح نبیز-یصالح یعل-شهال عساکره-یسنا خالد-آلبوشوکه هیهد-یعباس نبیز-یدریح نبیز-یصواع

 -یکوثر قنوات-یدریکوثر ح-یفاطمه راشد-یراشد ونیکتا-دیفرزانه حم-یشیفاطمه درو-دیحم

هال ش-یصوف نبیز-یقیسنا حق-یمعرفاو مانیا-دیوفا حم-آلبوشوکه عادیم-یمنا خالد-یسیرئ میمر-یمائده جابر-یکاله الیل

 هیهان-یسیدر ایثر-یلیرم یفاطمه موسو-یمحمد عتاب-یفیشر یناج-زاده یموسو فهیشر-زاده یجابر نایم-یفاطمه جابر-یخالد

 لیخل-عرب زاده دیسع-دیحسن وح-نژاد نیحس حانهیر-یداویحم حمودم-یمحمود فواد-یچیهل دیحم-یفیشر دیرش-یسیرئ

ابوالفضل خادم -قماشباف رضایعل-صدر یموسو دعباسیس-یبیحب یمرتض-صراف نیحس-ییسنا یمهد-یمحسن انصار-دیوح

-فهیاحمد خل-عالف زاده اریمه-آرا کیهاشم ن-فهیمقتدا خل-فهیآرمان خل-فهیخل دیام-فهیخل یمصطف-فهیخل نیحس-دالشهدایس

ه فاطم-یفاطمه خسروان-زاده یموسو میمر دهیس-جوال ثمیم-جوال الدیم-محمد باغبان-یخادم نیحس-رضا باغبان-فهیخل یمرتض

 -یقاض میابراه-صالحه یمحمد مهد-انیحسن آذر-ایرنیام ریام-فاطمه بهداروند-پور نیفاطمه مع-یقیفاطمه حق-یدالور



ش کورو-یسارا زمان-یمنجز مایش-یآقارضا نوروز-یداوود رضا ملک-هوشنگ بهداروند-پارسا نسب یعل-پژوهان یعل-ییسخا نیحس

آقارضا -کرم پور نیمحمدحس-زنگنه ریاردش-یرالیش بایز-فاطمه نظر زاده-یسین نیحس-یغالمعباس امان-اکبر مرادپور یعل-شباب

عباس -یعبداله میدابراهیس-یملک انصار-یشهاب داود-ینوروز نیرحسیام-یمهرداد ناصر-یقبادداود-یانصار یروزعل-یانصار

-یوموس بیدحبیس-یدشت گل هیراض-یبهدار دیمج-نجف زاده نیحس-یموسو دیدسعیس-یموسو دکاظمیس-ینوروز یعل-یکاظم

سمانه -یاکبر میمر-دیرش گانهی-داربختیب اریکام-ینگار گودرز-محجوب یمهد-غانم یحمد میکر میعبدالکر-محمود نجف زاده

 -یمهران اسکندر-یمرجان اکبر-نژاد یابوالفضل اسد-این یزمان نبیز-یفوالد وایش-زاده داریمائده د-طهور انیپو-یهرمز

-یندراسک اسری-یاسیال یمجتب-یسجاد خسرو-یخانیعل نیام-یمردانیعل الدیم-سارا جعفرزاده-ینیصادق ممب-یبتیه درضایحم

مهران ظهراب -یگمار ییاصغر رضا-صادق اکبرنژاد-ظهراب راده نهیسک-یصادق میمر-یحسن میمر-ییآقا یصغر-یمردانیمحمد عل

-یمولو داحمدیس-یمحمد منصور-یشعبان دیمج-یارمحمدیجواد -یهرازچ رمحمدیام-انیکاکاش نیحس-زاده یحسن موس-زاده

-ینمحمدرضا شعبا-یشعبان هیراض-یشعبان هیمرض-یشعبان دیناه-یالهام خدر-یافسانه خدر-یاحسان شعبان-یعطشان یعبدالهاد

 محمدجواد-یوودزهرا دا-یریروشنک نص-ییسفال میمر-ردهیکاه مینس-یمحمود سوندیمحمد ع-ییحمزه صحرا-یعیعبدالستار رف

 -صداقت منش

 یصالح نیحس-سجاد پارسافر-نعمت اهلل نوشکام-یوسیل یمحمد قاسم-ارقش یمصطف-رزاوندیم یمهد-صداقت منش احمدرضا

 نیحس-رمردیبهمن ش-پور اقوتیمحمد -پوریعل یعل-لتیفض یمرتض-نکونام نیحس-یطاسیق میکر -یغالمرضا شعبان-یسمند

نوربخش -یوند لیمراد اسماع یحاج-فر یمنصور یسلطانعل-مانپورز نیحس-پور یلطف ریقد-دیآرش پورسع-ادیاحسان آذربن-پوریعل

 دیس-یوند لیاسماع لیاسماع-یوند لیاسماع میابراه-یدیسع وشیدار-یدیجعفر سع-یدیسع دیسع-یمحمد موسو-احمد زاده

 وسفی-یاحمد نیرام-سامه اریبخت-مسلم شالو-زاده نیحس یاسماعس-یمحمود لیاسماع-یدیارسالن حم-یموسو نیعبدالحس

-یباد هیآ-یمهلت کاظم-یآرش حاتم-یکاظم دایش-پور یمهرداد نقد-پور ینقد نیآرت-یهوشنگ کاظم-یفیشر رجیا-پور ینقد

 امیپ-پور ینقد میمحمدابراه-داد یزهرا گندل-معصومه اسدپور-پور یصف نیاسی-یفیشر رجیا-یاحمد اسری-یرگانیب ینقد ینب

 یسیع-انیهزار یموس-وند نیحس نیپرو-یبلد هیرق-یبلد هیآ-یمانیسل کایمل-یبلد سایآن-یبلد ایسان-سمالپور یمهد-سمالپور

 ایپور-پور یمهرداد حاج-نیفرزاد جهان ب-اصغر جمالپور-جمالپور ینجف قل-یدریح ریخب-نوندیمحمد حس-یمیمحمد رح-انیهزار

 یدیع-پور یحاج الدیم-انیهزار دداو-یچراغ یعل-یفدائ یهاد-زاده یراحله حاج-شیاند ریخ میمر-یمحمد جهان بخش-زاده یتق

اله داد -یاله خدر بیغ-یاحسان غفار-یمسعود غفار-پور یحاج امیمه ت-پور یحاج نیحس-خاص ییمحمدرضا رضا-یشمس

 -ینیمحمدحس

-یمانیسل یمحمدعل-یفاطمه جهانبخش-یجهان بخش دهیفر-ینرگس سلطان-پور یفاطمه حاج-پور یحاج رایسم-یاسد یمهد

 دهیفر-ییآقا بابا میابراه-یروح اهلل آقاجر-پور یعال نیحس-معصومه جمالپور-صحراشکاف زیپرو-حاجت پور یموس-یمهر لیاسماع

زاد فر-یدونیز اسری-یبهمئ دیام-یسلطان نیحس-یراشد لیعق-ییخایکمراد -یشعبان دیسع-خانم برمک-یدانیز دریح-آرمان

 میعبدالکر-یمسلم اسداله-یتقو دیوح-یسیفاطمه رئ-یخدر قهیصد-یزهرا سرو-ییشهرو دیام-ییشهرو نیرحسیام-ییمحمدرضا

 ریجهانگ-یمتاهلل رح ظیحف-یآتش ونسی-دیسع یبن نیحس-یمیرح ژنیب-زادهیمنصور عل-زادهیمسعود عل-یمسعود فتح-یکاووس

-جانباز یمحمدعل-یداماد ریم نیمب دیس-یمحمد نایت-یمحمد بهمن-مقدم یمحسن شجاع-یفیطاهر شر-یمحمد لرک-جمعه پور

-ادنژ یمحمدرضا قاسم-یفرزاد کشکول-زاده ییسجاد نوا-یمهران زرگر-یتمب یجواد خان-زاده یرضا غدور-یحصار یمانیسل میابراه

-موندیرک یناصر نیحس-مقدم یمحسن شجاع-پور ییالیابوالفضل ز-پور ییالیز یعل-یرعلیش اهورا-نژاد انیرضا پو-چوبدار نینازن



-وراندال میابراه-دالوران یمرتض-یچهارمحال یعل-انیبیحب بهیط-ییایلیمنوچهر ا-رضا فاتح-شنبه زاده یمرتض-یبهداروند دیحم

-تیمحمد کفا-یفرهاد بیحب-هوشنگ بهداروند-یهمت رضایعل-کربول زاده الیل-مقدس پور میابراه-فهیادق خلص-ذاکر یمصطف

 -زراعت کار رضایعل

کامران -انیاصغر همت یعل-یقنوات یعل-دیبهمن حم-یعسکر اءیض-ییاحمد نجوا-یاکبر دهیفر-کمال مطوف-اتابک یمصطف

 سایپر-یریغزل بو-اتیمول یعد-پوریعل قوبیع-بوبردک اریماز-محمد بوبردک-دیحمزه حم-شیدرو یمهد-یشاهرخ قنوات-یجعفر

غزاله -یهفاطمه پنا-یچراغ نیام-یبهروز صانع-یسحر دشتستان-یسولر نیحس-یموسو میمر-یفرحناز قجاگل-یلیعق میمر-یرعلیش

-یساناز گالب-یاحیم نیحس-چهیزهرا هل-یناصر مباح-یفروغ انیپرن-ینیمحدثه حس-یمومن دیوح-یدیخجسته سع-این فیشر

 عیسم-یداویسع عیشف-یداویشفق سع-عباس افشار-افشار نیرام-ینعنصریحس-یاحیرضا م-یاحیم یعل-چهیسجاد هل-ینجات نینگ

رحمان -دهیوهاب بال-سیدر دیول-یدیمحمد زب-یدیمحمود زب-یجادر نیحس-چهیفاطمه هل-یرضا عباس-یاحیمحمد م-یداویسع

-انیراوندگ دیمج-یمنوچهربهارلوئ-ییرضا نیرام-یابوالفضل بهمن-یاحیفاضل م-یشاو یراه مایش-یریام دیرش-یمیلو یعل-یبرهان

-دادفر نیرحسیام-یمیهومان کر-یمیرح دیمحمد سع-صف آرا دیام-کخواهین یمرتض-یطرف نیام-یصالح ریام-مسعود دهقان زاده

-یباج یمهد-یناصر یمهد-یمیلو یعل-احسان مسلم پور-میتم یمحمدجواد بن-یکورش گلمحمد-یچعباو لیعق-یدادیاسحاق عل

-یدیسع ایناد-خواه یدیعقول توحی-یفرهاد شتال-یاسحاق سودان-یباز یسپهر عل-یناصر یمهد-هوشنگ نظرپور-یاحیمحمدرضا م

 تیلهه با-پاک زدانیرها -احیس تیغزال ب-یبهبهان ایرو-میتم یبن میمر-یمظفر سیان-رزادهیفاطمه سادات آقا م-یاشرف احمد

-انیژاله صادق-خیزهره ش-یالر روشن یآ-یامل دغالو-فرناز خلف-یالهام خسرو-نژاد ینیسحر حس-پاسبان نایم-یبچار هیسم-سوده

-یانیاره مربه-یخسرویک نینگ-ییکما لوفرین-یفرهاد ایثر-یعبادت مایس-دیعاطفه حم-طحان پور ثیحد-یقنبر هیمرض-یشممنا ها

-یاسمرها ق-یریمحبوبه باس-وانیعسل پور د-پگاه کشته-یجانیمهسا هفت ش-یسین نبیز-یفاطمه نوروز-یثمیزهرا م-احیم الیل

 یتق-ینیممب نویم-یریمد الدیم-یجمال یعل-یمیصادق جد-برزکاران لیمج-زاده یسارا احمد-شیفاطمه آزاد اند-شجرات یگل

 یهاد-یرضا زرگان-یساعد دیفر-یاحمد مشعل-یحاتم سودان-یانصار شیستا-یفاطمه اسد-یجواهر سودان-یزرگان میمر-فریآلبوخن

نارا -یمهرسا انصار-ییکما لوفرین-حاتم پور نیام-عچرش فایه-عچرش میرح-یلقمه پور موسو نیدحسیس-یمهدو یمهد-مزرعه

نرگس -سارا باغبان-اتیعب اسیال-یمانیفاطمه سل-یمحمود شیبخشا-یموسو یدعلیس-انیرابینبراس م-یمکوند میمر-پور میکر

 -یدیمحمد سع-یسارو هیهان-یمحمد مختار-یاحمد افشار-راشد

تاد اس-یانیقمش رضایعل-زیاستاد شکرآم-ینامدار وسفی-یانیک میکر-یمیغالمعباس کر-یمنصور جادر-پور عباس عبدالغفور

خانم -یخانم بساک-یخانم الماس-یدشونیقر یعل-ییاستاد فدا-یینایاستاد م-یدانیاستاد ع-یاستاد زرشک-یاستاد موسو-انیدباغ

-یناصر دیسع-یداود ناصر-ینیام نیام-یاحسان سعد-انیحزباو وسفی-یاحمد رضایعل-یحافظ یآقا-یفرزانه باقر-انیفرامرز

 یعل-یرحمان باباد-یمسعود باباد-یاسریابوالفضل -یناصر اله-زاده مانیبا میرح-یخادم یمهد-یناصر درضایحم-یناصر یمهمئعل

-طاهر سالم پور-یعلو دمسعو-انیشیدرو یمرتض-یمنصور نظر-یاحمد یآقا-ینیحس نیمحمد حس-یدیمحمد ام-زاده یباباد

-ییشقارضا ق-ییقشقا یعل-داود کردزنگنه-یقربان یعل-یداود صادق-انیآرش سعد-یموسو یدعلیس-مقدم نیحس-یکاووس یرجبعل

 میمر-پور انیزیعباس عز-زاده یاکبر تراب-رنجبرزاده دیسع-یساک یمهد-یخواجو یعل-پور یحاج یعل-ینوروز میرح-یابوعل یعل

-یانیک وسفی-یریش یمرتض-یزند نیرحسیام-یانیک دیرش-انپوریک دیوح-یظهراب میمر-یدیرش یعل-زادهیعاطفه عل-یمحمد

فاطمه -خانم پشم فروش-یمسعود نظر-دانشمند نوسیژ-مرام ینظر یعل-یدیعرفان زب-یصابر یمرتض-یخانم قاض-ییرضا وشیدار

 -دزادهیرش یعل-یخانم حسن-یمراد میمر-پنبه دانه



 نایروم-ییرضا نایمب-یسیخم نیحس-آرمون نیام-یزهره قنوات-زاده نیخانم حس-یمحمود دیخانم س-انیزهرا حب-قلمبر محبوبه

-ورپ شیزنوس درو-نایفروغ س-یفیفرهاد شر-یفیشر اریمهز-زادهیعل یرعلیام-پوریمحمد عل-یعمور یعل-یویرضا ابوعط-یزارع

سادات -یعیرف یمصطف-مهر انیپو میمر-ییمختار پارسا-یمحمد یهست-یاتبفراز ک-الله زاده یعل-یحماد یعل-احسان دوست

 یعل-یفرهاد اخزر-یمرمض نیمحمدام-یسجاد حافظ-یسواعد ریام-پور یوال قیتوف-محمد فرخ پور-یموسو دفاخریس-یعیرف

 رضایعل-ساتیفر یعل-یابوالفضل سگور-یسگور یمهد-یاحیسجاد س-یچلداو نیحس-یچلداو رضایعل-یمحسن نیحس-یجعفر

-خواجه میابراه-یبچار الیدان-عمره الیدان-منش نیفرز دیام-یزیحو یعل-عچرش یمصطف-یرضا سعد-ریحمزه کعب عم-ساتیفر

 نیحس-یحسن سوار-کمال مراونه-هیحسن بروا-یمرع میابراه-لوندیسرا نیحس-یماجد عمور-برومندفر نیحس-یرسول بالد

نوال -یریزه دیسع-یدریمحمد ح-یسلطان یمهد-یدیسع یمصطف-یصالح امیدپیس-نایآذرم داحمدیس-محمدرضا عمره-یسوار

 لیفاطمه ن-یچلداو هیصف-یاسما چلداو-یزرگان هیمرض-یسین میمر-یشرف دهیسع دهیس-یفرشته شرف دهیس-یمناب ایثر-یاحیس

 -یفاطمه علو-یاسما طرف-مائده عچرش-ساز

-یطاهره ناد-نگار روانفر-یچلداو هیرق-یالهه نبهان-یسیالهه ن-زهرا شنوه عرب-یفاطمه چلداو-ساز لیخاطره ن-محمدزاده فاطمه

 مایش-راد یندا طب-سمانه حسام پور-انیذوالفقار نژاد قیشقا-نمدمال بایز-ینرگس اکبر-یمیالهه تم-یگدلیب هیمرض-یسحر باباد

 نایم-یسالم ایرو-وفا خسرج-کوثر سالمت -سالمت هیسم-یسمانه اکبر-یمراد ایمیک-ژادن یحاج دهیسپ-فاطمه شالگه-یعبود

-عرفان غوابش-یاحمد حماد-یموسو دحسنیس-یفاضل یمجتب دیس-یفتح ریام-یمشعشع ریدامیس-یفاطمه موسو دهیس-یباو

 یعل-یجالل یعل-یورپورمنص یمرتض-ییالها دیسع-یعفراو نیحس-غوابش یمحمد مهد-غوابش اصل نیحس-غوابش اصل یعل

 وشایس-یموسو نیدحسیس-یعبود یمهد دیس-اتیمحمد عب-یاتیعب یعل-مزرعه یموس-یلیکورش خل-یپورسالم ریام-یدسوم

-حسنوند یمحمد صادق-ریاحمد کعب عم-یفیشر یمصطف-شرف یوال یعل-یمحمد حماد-یداویمحمد عب-گازرزاده رضایعل-روانفر

احمد -سحر ییالحایعل-یشکار دیسع-یدادیاسحاق عل-احیس تیاحمد ب-دیحم حمدا-یعباس مشعل-مراونه دریح-یدیحم دیسع

-زاده یسخ یهست-فاطمه آذرمهر-یزهرا زکو-یزهرا طهماسب-پور یشکوفه ذک-یافشان روز-رضا بوعذار-یناصر وبیا-یفرطوس

-فر یمحب یهد-حمزه اناید-یانجواهر سود-انیزیعز میمر-محسن پور میمر-سارا سعادت-یمیسارا کر-گازرپور لوفرین-ییعاطفه رضا

ندا غافل -یکوثر محسن-عچرش فهیلط-یمنصور هیرق-یشهال منصور-ینما سگور-یثوامر نهیسک-یمانیفاطمه سل-مرجان بوسوبط

 -زاده

 اناید-یغزل منصور-دیحم هیسم-فاطمه رضازاد-یاحمد رینجمه م-یشهباز نبیز-نعام یبن جهیخد-ینیحس سایپر-یطاهر دایل

-احیس تیب مانیسل-حاتیرب نبیز-یاحیس نایم-یالباج رایسم-یعلو نبیز-حاتیرب یناز-یاشیسهام ع-شیآلبوغب ایدن-شیآلبوغب

 میمر-متفرقه میمر-پروانه گلوزاده-یاحیمهناز س-یموسو یهد-پور یدیحمنجمه -یعدنان ناصر-یاحیمحمود س-متفرقه رضایعل

 ونسی-یمرام ناصر-آمنه نواصر-یابوالفضل جالل-یابوالفضل عفراو-خوشکام نیمحمدام-یدیسع رضایدعلیس-یجمعه سار-دغاغله

 نیحس-یهاشم خایزل دهیس-یورناصر هیمرض-یزاهر هیراض-یصالح انیدشایس-یآتوسا محمد-یمراد نیشه-ییدارا نیمب-یجنام

جنان  دهیس-یموسو نبیز دهیس-زاده یطرف یمحمدرضا بن-فر یمحمد شکوه-یمحسن نور-یغزل ساک-یدیزب نایآ-یهاشم

 نیحس-یاسعد درضایحم-جنادله میمر-یموسو نایس-یموسو درزاقیس-حمزه ایتان-یفیپرستو شر-یموسو یدعلیس-یموسو

-وکلت نبیز-یریآتنا زه-کوچک اندام نیمیس-یاحمد نازیآ-یصادق آباد نبیز-ییرعالیم ررضایام-یصالح موسو دیس-ییرعالیم

-یر نبگانمحمدباق-ینبگان رضایعل-یرالیش نیحس-یسحر موسو دهیس-یعسل موسو دهیس-نور دیس دایش دهیس-پور یرکاب نهیمد

 دیسع-یپور رکن امیپ-یمحمدرضا خراسان-یناصر حزباو-زاده یمقصود الیدان-یمحمدحزباو-یسوار یمهد-زاده یقار یدعلیس



 عرفان-ییرعالیاهورا م-یابوالفضل موسو-یشکوفه محمد-یرضا سوار-یاحیصادق ر-مقدم یاحمد هیهان-نژاد ینگار صاحب-یمغناو

 -زنار ساغر

-وچکک دیحم-یفیشر نایمب-دنوریمهادا س دهیس-دنوریس یدعلیس-خصال ینیقاسم حس-یمنجز دیفر-یزهره اسعد-بیشع ناصر

 نیام-قمر یمجتب-یسخاوت یآقا-یمهرداد سامان-ایزهرا آراسته ن-عبدالمحمد نعناکار-یکرد هیرق-محمد موحد-محمدرضا خرمند

 نیمحمدحس-سروش مداح-دهیپژوه بیدحبیس-اردالن دیمج-یاتیب یفمصط-پورمند ایپور-یرینص نیحس-یانیمحمد مورک-قمر

-یدیتوح یعل-اکانین رضایعل-یسخاوت یآقا-یخداداد یمرتض-آذرنگ یساالر دیوح-یغالم ریام-یضامن یآقا-غالمرضا کاج-دهقان

-طالب رجانم-پور یپرتو دیحم-یسردارآباد یاحمد طهماسب-احسان ابرهام-یریمحمد عش-صادق جوال دیحم-احمد زرشناس

 دیس-فاطمه خرم فر-یبوستان دیحم-یجواد جعفر-یگوروئ ثمیم-یعطاءاهلل فاتح-یمحمد رسول-پور لتیفض دیمج-یقنبر وسفی

ه جوال زاد میدعظیس-یسنگر نیحس-کدلین یهاد-خوشکام نیحس-ایاحسان روشن ن-انیمحمد زارع-آالله یمجتب-یعلو یمجتب

 -یخسرو دیوید زیپرو-یهوشنگ فرج-یدمرا دیسع-یعزت قاسم-باقرفر وشیدار-ینیحس

-یگرداگون یمحمد یعل-یستار فاطم دیس-پور یمک ریجهانگ-یفرهاد نبیز-یزهره غالم-یطاهر سایپر-یالله خدر-یطاهر سحر

جواد -ورنصراهلل پ روانیش-رباط خیش یوسفیحسن -ینادر مطلب-یموسو دیفر-یلیمحمد جل-یمانیسل یعل رزایم-نوراهلل مومن نژاد

-پور اهیغالم س-باوان پور الدیم-یقاض یعل-یکورش مهر-یحجت ناصر-یمداح یدیشهال س دهیس-یاحمد یآرمان مور-ینجف

-ارک عیسر نیحس-محمدرضا کرم زاده-یریتاجم بیحب-یقباد دیجاو-یلیجل میرح-یگودرز ظاهر-جمال پور هیمرض-یفرزاد سلطان

-اهکشک مانیا-یشهن یرفرشاد جعف-یباران نیحس یعل-یطهماسب ریام-یآرش استرک-یحقان نایم-انپوریک یمهد-یطهماسب دیام

 یهاد-یادراک یمهد-عچرش نیحس-زاده یحزباو لیاسماع-نژاد یفاطمه احمد-عالمشاه یدعلیس-یمحمدرضا عفراو-یخدر نیافش

 تیعنا-یانیاحمد-کشاورز یعل-یمحسن ثبوت-یمحسن کاووس-یداود برات-یمحمد زیپرو-یشجاع ماین-ییچنگلوا یهاد-یشکوه

 -محسنات دهیفر-یغالم شجاع-سادات هیمرض-یوزهرا موس-زاده یمحسن عل-یعاطف

 ریام-یقنبر الدیم-یجواد محسن-یاکبر مانیا-محمد برجسنه-یفرامرز مایش-فر یانیمعصومه مهد-نژادیفروغ عل-یمحتسب جواد

-یشجاع یمهد-لیشهرام پوراسماع-احمد محسنات-محمد شجاعت-یتقو درضایس-فاطمه شرافت-مفرد ینیحس الیل-یشجاع

نجمه -یکاظم سایپر-باسپان یعل-یمسلم کاظم-یکورش لرک-یاصغر احمد یعل-زنگنه نیافش-محمد پاسبان-یعیرف لیاسماع

عبداهلل -یمیقاسم رح-مهرداد کرمپور-احمد کرمپور-یمحمدرضا موسو-یسبطهما یمهد-یآرزو چهراز-یدورک تایآن-ینیحس

عباس -یدلف یمصطف-یمحمد دلف-یجابرغالم-یدیحم وسفی-یقاسم بدو-ینیحس یدعلیس-منصور سالمات-یباباد یعل-ینیممب

ن حس-بوعذار میسل-یسیحسن ن-یدکترساک-یسیقاسم ن-یدیسلملن حم-یجاسم عامر-یذب دیمج-سالمات نیحس-ماتسال

 ریام-یسیمحسن ن-یموسو دصادقیس-بوعذار فیلط-یکاظم ساک-یناصر ساک-یسوار میحک-یجیشل یمصطف-یکوت دیسع-یطیسو

 نیدالحسعب-یخالد ساک-یساک نیحس-یسین نیشاه-یموسو ریدامیس-زاده یراض ریسم-یغرباو یمصطف-یسیرضا ن-اصل یسین

-یسین نینسر-ییالها دهیفر-یالویالهام س-یاسماء ساک-یجرف هیآس-یهدا ساک-ینعمت اهلل ساک-یساک نیام-یعالء جرف-یسین

 میمر-زاده بیغر ایرا-یبهار احمد-راد یداود روزیپ-جعاوله یدمجتبیس-داستار نیشاه-یمهسا ساک-یاهیاسماء س-یاحیاقبال س

 -یمیکر الیشک-عاطفه سالمات-لتنیپ

-آرمان فالحت-انیسعد یمصطف-محمدرضا حزبا-یشاویفاطمه غب-یعباس اسد-انیگلستان کیفردر-ییآقا یمجتب-یخدر طالب

-هاشم عساکره-یبیمحمد حب-یداود منعاو-یشاکر موسو دیس-مسعود مقدم-محمود مقدم-محمود یعل-انیلیعباس جم

 ییمح-یجاسم سالم-یعباس زرگان-مقدم زاده یمرتض-مقدم دیمر-یاوینجات ح-یدفاخرموسویس-سیسالم در-یمحمدیدعلیس



صادق -شیآلبوغب میرح-انیعباس رضایعل-یجاسم لیخل-یماجد زرگان-یعبدالقادر چامل-یدیعبدالقادر مز-ییعاشورا یمهد-یکامل

عباس آلبو -شراط یمهد-شراط یعل-آرام شیمحمد غب-یآلبوشهباز دیمج-یخالد شاورد-یمحمود باهل-یمحمد یمرتض-مقدم

-فریآلبوخن یمصطف-زاده شهیشب الیل-عساکره یعل-حسن عساکره-یجمال جنام-یاحمد حروب-یحروب قیتوف-یریام رچالد-جنام

-یزجو یعل-یجالل الدیم-اصل یمانیا یمرتض-یمحمدرضا بهارستان-یموسو یدعلیس-یمناف بالد-یجنام یعل-یحسن دماجدیس

-یهانیک الیدان-یکرم دیام-یمحمدرضا سهراب-چنانه دیسع-فیلط قاسم-ناروندیمحمد د-یرضا ذاکر-زاده یالفالحیدان-یمرصاد باباد

-اروندنید میمر-رکیفائقه ش-ناروندیفاطمه د-یطالب جهیخد-یرضا حسن غالمعل-سرخه لیعق-ابوالفضل باالنده-یکرم اله یمهد

ر رجب هاج-ریآل کث لهیفض-زاده یعیرف نبیز-میبرس میمر-یجنان پورمنصور-این یدریزهرا ح-پور یمروت الیل-فر یدیجمش نایم

 یزفور دیمج-یموسو لیداسماعیس-یمحمد منگر-یالهه منگر-یرواس یعل-یپناه یمجتب-ریهاجر م-وند یمرتض میمر-پور

 -پردزکوه

 الدیم-ییقشقا مانیا-نژاد یداود بعنون-یدریح نیمه-یقنوات دیجمش-ینوروز مانیا-یدولت یمجتب-اعظم بزرگمهر-فر یسیرئ صادق

 یاکخ ریجهانگ-ییروح اهلل کرا-یصاحب خنجر-یستاره سعادت-یدهدشت میابراه-یاحمد نظر-یزهرا زمان-یسعادت یمصطف-یفوالد

-یلحانم رضایعل-یمانیسل لوفرین-یزهرا زاد-فرحناز آتش برگ-یمیرح ایپر-یدریح مدحا-بنفشه پورافشار-ینیحس الیل-یرودبار

 یمجتب-بهاره پورافشار-پور یمیتم یمصطف-یر آقاجرمنوچه-ینیحس یعل-محمد بزرگمهر-یکاووس وشیدار-ییغالمرضا قشقا

 دهیفر-اصغر رسالت خواه-فاتیشر ینها-معصومه طاهرزاده-یکمال ملحان-رزادهیم نیام-ساتیمو جهیخد-یمحسن ریام دیمج-یدانیز

عبداله -سیحق نو یهاد-این فیشهاب شر-یمیقد میابراه-رزادهیاحمد م-فر یدیالهه حم-یرینص دقاسمیس-پور یجواد قل-یمراد

 یعل-یلمیباقر د-یفروغ فرهاد-کیبهار چهارده چر-یبهمئ دیام-یرضا قنوات-یپدرام زاد-یمحمد بهمن-یاریرضا بخت-یبهدارول

-یصریمسلم ق-پور نیسلمان آر-یقاسم هیراض-یقنوات نیحس-ییآرزو آقا-بهپور ثمیم-ییموال یمصطف-پور یناصر هیرضم-یزمان

جواد  ،یراد اشکفتک یمصطف ،یدشتک یاری. منصور اله یزهرا قائم-پور یعبدالخدر ناصر-یملحان بهیحب-ییامل رضا-خاک نژاد هیآس

 ،یهکردد انیبهروز نور ،یسروش باسور ،یناصر محمود ،یدهکرد یعبد رضایعل ،یانیک زدانی ،یاسکندر یعل ،یسجاد عباس ،یعیشف

 ،یبروجن یمحمدجواد اشراق ،یسورشجان یدریحامد ح ،یزاده چمعال یتق میابراه ،یشلمزار یمیصم دیسع ،یدهکرد انیبهنام نور

 ،ییمحمدرضا صحرانورد دستنا ،ینافچ یزانار هیآس ،یدیحمزه ام ،یمهسا داور ،یجوانبخت قهفرخ یدعلیام ،یشهرک یدوستیعل یعل

 ،یاحمد تاج ،ینافچ یمه ارزانزاده، معصو وسفی وشیدار ،یصادق درضایحم ،یجمال خدابخش ،یاریبخت یناصر قائد ،یدیمهسا توح

 یداحم مایمسلم فروتن، ن ،یهرچگان یانیمهراب ک ،یریکب دیمج ان،یمحمود ژنیمحمد قانع پور، ب ،یزاده دهکرد نیحس نیحس

 ،یهرکش یپور، صادق شاهورد یزیهوشنگ عز ،یشهرک یرحمان یمصطف ،یمیابراه میخجسته، مر یسبزعل ،یباز یعل یمصطف ،یبن

 یام شمسبهر ،یاسدآباد ینیقائدام وسفینژاد،  یشهاب احسان ،یدهکرد یخسروان زیپرو ،ینوربخش جعفر دفرشادیس ،یفاضل مانینر

 یلمنوچهر ع ان،یدیام ثمیگوشه، م یغفار وبیپور، ا یعزت اهلل راز ،یفارسان یریدحافظ جزایس ان،یمحمد صادق م،یپور، احسان بس

 پور. 

 انیرادبهنام م ،یقلعه تک اریبخت یمهد ،یمهرنوش عباس نژاد چالشتر نده،یپارسانسب، سروش پا ایپور ،یگهروئ یبهرام یاتقلیح

 الد،یم یزاده شمس اهلل، ملک ییاحمد، دا یهومن، امام یفراهان هینیحس ،یچالشتر یمحمدرضا فتح اله ،یمحمود یدارقلید ،یقهفرخ

 را،یسم یزابادیعز ال،یل یمعصومه، آجرل یصفر د،یام ینینور ع یکاظم ،یمصطف انیصادق نا،یس یقیمحمد، صد یفرج ،یعل یقاسم

مد، مح یعباس د،یزاده عبدالحسن، پورسعادت وح نانیاطم رضا،یدعلیهزاوه س د،یسع یعباس، برات یفراهان یزهرا، سقرجوق یچالوط

شهرام،  یسلطان د،یمهر سجاد، زارع سع یابولفضل، ساجد یفراهانمحمد  ،یاله، طبخ یول ،یرضا، غالم ییرزایم مان،یپور ا یملک

 یفیشر ،یمحمدرضا، خدام مرتض یجانیفارس ه،یمهد هیمحمد، نظر دیس یرطالبیعابد، م ینرگس، حدود یجانیفارس ن،یحس یمانیسل



نسب  یمجلل رضا،یعل دیهزاوه س ،یعل ییرضا ،یانوشه احمد، احمدلو هاد ن،یمع یانجدان یمحمود، محمد یبهار ن،ینژاد حس

فاطمه،  یمیقد الد،یراد م ییمحمود، تقوا یساعد، عارف غالمعباس، فراهان یعباس، طاهر یاتنا، احمد یجانیفارس ال،یل یانیب ،یصطفم

 ه،یراض نهیفاطمه، آد یاسد مان،یا یزیعز ،یمهران، راستگوفر مسعود، خدام مجتب یرجب راعظم،یمن یافتخار م،یمحمد ابراه یبانوئ

 زهرا.  یدیسع ه،یسم یزهرا، محمد ینظام آباد ن،یمحمد حس یمیابراه

 حه،یار ملافش ن،ینسر یرسول ه،یرق یعباس نا،یم یفراهان م،یمر یاعظم، طالب ریمن یزهرا، افتخار یکارچان د،یمج یاعظم، مالک یعباس

 یاهلل، کارچان ضیف دیس یطاهر ه،یسم رتیبص نا،یم یمعصومه، فراهان یسادات، صباغ هیحور یفاطمه، فخرائ یسوار آباد یخسرو

نجمه،  یاسفندان ن،یاسی یفاطمه، بهار یفاطمه، اسالم یندا، اکبر یجاللوند د،یمج یرضا، فراهان یارحص م،یمر یلیزهرا، اسماع

 یخانمحمد ،یزهرا، واحد یرضا، دولت آباد یدستور رضا،یراد عل ،یمرتض یریاکبر، قد یعل یبهزاد، فراهان ییرزایمحسن، م یمیرح

 ر،یام یقادر ن،یرام یاصغر، مظفر یعل یوسفیفرد محمد،  یعیسم درضا،یحم یحاتم ،یمصطف انیصادق اسر،ی یمحمدخانمحمد، 

 ا،درضیحم یدرمن یمیپور آرش، کر یمحمد، قل یاسد سا،یپر یفاطمه، بهزاد یصفر ثم،یم یهزاوه احسان، دهقان یریجابر، ام یغالم

ام نظ یصالح ن،یحس یدیص ضا،ر دیحم یدونیصحرانورد آرش، فر اسر،ی یمحمدخان د،یسع یصادق م،یمر یرضا، محمود یعل یخان

فاطمه،  یفاطمه، قاسم ییرضا ده،یسپ اتیاکرم، ب یفرناز، محمد یعبدل ،یعل ایبهناز، راستگوفر مسعود، شهبازن یالهه، سپاه یآباد

هره ز یحسن، قادر یمیابراه ،یعل یدیجمش ال،یل ییسارا، بابا یرمحمدیاحمد، ش اتیفاطمه، ب یگیب یعل یغالمرضا، حاج یسقائ

 ثم،یم یمحبوبه، جعفرخان یاحمد، احمدلو شهناز، خرم انیفرهمند م،یمر یبهناز، عبدل یالهه، سپاه ینظام اباد یصالح سادات،

بادکوبه  ن،یحس ریام یفراهان م،یمر یخان یزهرا، عال انیفاطمه، ازاد یبیمحسن، حب یعیلو محمدرضا، رب زهیعصمت، آم یمحمد

پور  یصابر ده،یسپ یکاظم ه،یفرد اس ینیفاطمه، ام پوریپروانه، دانش یصریمعصومه، ق یفائحمزه ص م،یمر ینیآفر ه،یهزاوه سم

 ضا،ریعل یفاطمه، خرم یدریمحمد، ح یانوشه مهناز، انوشه فاطمه، محمد ثم،یم یعباس نا،یم یگیحسن ب ه،یعط یبیمعصومه، مس

 انیخوشنمک ،یعل یفیاحسان، لط یجانیکم ن،یحس یمیخد ،یمهد یمحمد رضا، صفر یفراهان یشهناز، مزرع یکاظم نا،یس یصفر

 یورمنص رضا،یعل یگیناصر، ب یدیپوش بهرام، ام اهیس ه،یسم یهداوند ار،یمهد یشعبان ،یرمهدیام یفیاحمد، لط یصالح ن،یافش

پور  یابرص م،یمر یدوخائ م،یمر یصادق ان،یشا یمسعود، سلطان یدریمهناز، ح یعسگر ،یعل یخان یعال الد،یم یسجاد، محمد

ناصر،  یدیاکبر، فوالدوند محمد، خورش یعل یرعنا، آخوند یموریفاطمه، ت یروزبه، جاللوند یدونیفر ،یمهد یکمال اباد ن،یحس

زهرا، احمدلو  ینیدا ینوروز نت،یز یعباس م،یمر یدریمنش محمد، ح عتیشر د،یسع یدهقان ،یعل دریراد زهرا، ح رضا،یمسگر عل

 یسارا، نصر این بیاد ا،یلع یفاطمه، خسرو یشراه ییایریج م،یمر یمرجان، توتون یریم ده،یسع یامدمعصومه، ح یمعصومه، نصر

کمال  فهیزهرا، عط یفراهان یتاج آباد ن،ینسر یگیابیالهه، در ینژاد فاطمه، راستگردان یاعظم، مهد یفاطمه، موسو یخراج ا،یمح

 ه،یانه یملک یکیزهرا، ن یفاطمه، تراب یفاطمه، اسد یاعظم، اسد ،یضامنجان یفاطمه، رضا قل یام البنبن، تراب یاحمد ال،یل یآباد

 ینحمزه لو مهناز، اصال زه،یفا یزهرا، اسکندر یجانیمعصومه، فارس یاعظم، امان یفاطمه، صوف یرجب ا،یالهه، صفرزاده پر ییرضا یموس

 -یمنصور یبهرام، کئ یاله، نوروز نیع ینیارکو

 خیمهرشاد ش-یریمحمدرضا پ-یدیرحمان مر-یروزیپ میمر-یشاطر اوشیس-ینارید نیحس-ینیفاطمه حس-یمنصور صمد

 نیرحسیما ،یعقوبیاکبر -رزاردیرضا م-ینیحس نیآرم دیس-دهیفرشته سنج-نژاد یعل یهد-ییانلویک یعل-یرینص جهیخد-یمحمد

-هینب یقو یمجتب-نیرام الدیم-زانلویا ونسی-یفخران یهدم-یمسعود بهشت-یمحسن عصمت-زاده مقدم یزدی نیمحمدحس-شرافت

 رعباسیام-احمد قارداش پور-نامور یعل-یجواد روحان-پور یدیحم مانیپ-یپوالد یعل-یمحمدباغچق-حافظ نیحس-یصدوق یعل

 یرضا غالم-یاسالم نینسر-مقدم یمیفروغ کر-ینوایگر هیرق-یخادم دیوح-یمعمر نیحس-یاحمد قدوس-یرمضان یعل-قارداش پور

 ژهینم-ییزهره بابا-مقدم انیسحر عبداله-یالسادات سیزهره رئ-یانیمحمدرضا اکبر-غالمرضا زحمتکش-یزهرا فخرنب دهیس-مطلق



-یارجمند نیحس-یعالئ بایفر-بختور یمهد-یآباد ییحیمحمد -یمحمدرضا عالئ-ابوذر کمال-یالهام صباح-یزهرا اسد-انیدرتوم

-نهیصادق آد-ییاکبرزاده رضا نیحس-انیمسلم غالم-یفرج یموس-احمد حسن زاده-ینصر میابراه-حسن برادران-یمحمد دلبر

-پرور میم یصغر-شانیپر یبراتعل-محمد جوکار-انیمظاهر حداد-انیاهلل حداد بیحب-آشفته ژهیمن-بیاد یرضا توکل-یپورقل نیحس

 یمصطف-زاده یحاج هیانس-خاکسار سهراب-یدیمو رضایعل-آوند یعل-یمیخانم قد-رخشا یامان گلد-یسبحان یآقا-یموسو لهیجم

-رمهگ یفاطمه محمود-یحسن نبیز-ییصادق بابا-انیجالل نیرحسیام-مقدم یجالل نق-یمسلم صالح-پناه یشاه یمهد-انیشکار

 یدانا-جواد یرانیا-میابراه یدانیاسف-دهیپسند مانیپ-یمحمد حمزو قهیصد-دخت یآذرم نایمب-یابوالفضل نادر-پور نیفاطمه حس

زحمتکش -احسان  یلیاسماع- یمجتب یدریح- یعل انیاسکندر-طاهر  یخرم-یعذرا باقر- هیمفرد مرض یشاهورد-هژبر چمران 

 نجمه- یزدانیمحمدرضا -محسن  دینژاد راد س یهاشم- یوانیگر نیرام- یمیسمانه رح-ساعد میابره-احمد بهارلو-اله  بیمقدم حب

 یمحب- مانیا عهیالشر نیام-قلعه قاسم  نگهی یمحمد- دیزاده سع یقل- یصطفم ینوع ییرضا-روانیصداقت ش دیحم-پناه  زدانی

-مقدم یرضا نادر-یزدانی یعل- دیکالته سع یقیصد- یعل یدوست رضو- الیدان یخان- نیمه وادهیر-یمیابراه نیحس- نیحس

 دیسع-یآذر بایز-پناه زدانی دیحم-یدریح یمجتب-عوض زاده  نیام-یساجد یعل-یزدیا یعل-مقدم یمصطف-درزادهیح یمرتض

 دهیپس-یمیرضا کر-انینیشیپ دیمج-کبختیابوالفضل ن- یجعفر ثیحد-مالزاده یعل-یجعفر نیحس-یمحمود فخر محمد-یزدیا

 رایمس-یمحمد شکار-یقدس نیحس دیس-مصباح دیمج-پور نیحس الدیم-زگاریپره وسفی-یزعفران رایسم-یاعظم قهرمان-یمحمد

راحله -یمحمد بایفر-یمحمد آگاه-یخادم دیوح-یمحسن محمد-یاکبر نیحس-یآباد یالهام عل-یمحمد جهان یعل-یستانین

-ایمهرن ثمیم-یاحمدعضد-یزدانیرضا -یوانیگر یمرتض-زبان نیریآرزو ش-یدریجوادکل-نرگس برهمند-یمحمد حصار-یسهراب

 یآقا-یفرج یموس یآقا-ای... پاا بیحب یآقا-یزهرا داور-زاده نیحس هیسم-یپورقل نیحس-نژاد لیمهرداد اسماع-ییمسعود آرا

 نیریش هیخانم سم-یدوازیمحسن ب یآقا-یرمضان یمهد یآقا-ینوده نهیخانم سک-یاله نهیخانم سک-ییاکبرزاده رضا نیمحمدحس

-یمیرک نیحس-یاله کوالبند ینب-ییرزایبتول م-یمنصور محب-انیاله محمود بیحب–انیآرام لیفر، جل یاکرام رضایعل یآقا-زاده

 -انیرحمت دالهی-نژاد یتیرضا نبیز-یکوروش سالک-یارمن دریح

 نیحس–نژاد انیفتاح تیآ-یمام شیدرو-یمحمد رضا عبد-نژاد یقاسم یعل-یمنصور مهدو-یمانیمحمود سل-ینوراله نینورالد

 یعل-طلب ریضم ارمحمدی-یدیعباس ص-اله تبار ینب-یعقوبی میابراه-نیعاقبت ب دریدرخشنده، ح دمحمدیس-ییبابا اسری-یتمرخان

طاهره  دهیس-یفتح دهیفر-ینور لیعق-رستم پور باید-یمحمود باقر-یالماس على-یکالنتر الیل-یگراوند هیمرض-انیحسن بابائ

سول ر ،یلیمختار ف-دممحمد مق-یلیجعفر ف-یسبحان جوهر-یقاسم یمحمد عل-نژاد یحشمت اهلل کرم-ییبابا اسری-مقدم یموسو

 یعل-حق پرست لیجل-یمرضا خر-یسجاد معمار-یریکشم یمهد دیس-روزهیف رضایعل-یرضا لنگر-یحانیر میمر-یفخر قاسم

محمد -یمهران فضائل-یمیابراه اشاری-یمیابراه یمجتب-یصدر السیال-یاباصلت رضوان-زاده یدیس دباقریس-یدیآرمان حم-محزون

 سفوی دیس-یفخر نب یمهد دیس-یدیداوود وح-باقر سجادپور دیس-یوانیسجاد گر--مقدم یمیمحمدکر-منتظران یعل-عباسپور

-یعربشاه نیام-یکفاش لیاسماع-نامور بیحب-انینیشیپ دیمج-یساغر توسل-یانیصادق گل-یغالم یلع-یطاهر دیمج دیس-یهاشم

حسن  یهاد-یرآبادیبرات محمد خ-یحاتم هیانس-یآرزو رحمان-یاکبر نیحس-یمراد ماین-یاحمد عابد-فر یمسعود ارکان دیس

-یاسیمحدثه ال-یبهروز حقان-ییمحمدرضا-درزادهیح نیحس-سجاد عبداهلل زاده-یعیمخدره شف-یکامل یعل-فر ییرجا یعل-زاده

 یمهد-داورپناه یمهد-یدیب رضایعل-یرازیش یاصغر یعل-یاکبر یرضاعل-محمد حسن پور-نژاد یداوود، ول-نژاد یول د،یجمش

 یعل-یجبار خادم-یقربان نیحس-یدریح زاهللیعز-یرمضان یمهد-یاله نهیسک-یآباد ییحیاصغر  یعل-یدوازیمحسن ب-یاصالن

ان قرب-عصمت ارغوان-یصفرمحمد محمد-یمسعود کامل-قربان حداد-یآه دریح-یبرات هیمرض-ینوراهلل نعمت-یحانیر یعل-کهندل

-رضا محزون-یرازیغالمرضا ش-یمحمد یمهد-یصادق قربان-دانشمند دیرش-ینگار عرب-یحانیفاطمه ر-اکبرزاده یمهد-یحاتم



رحمت ا... -یبهار ثمیم-یفروغ اسد-یکوه هیصف-فعال ریغ-یمرجان داحم-یعاطفه مهدو-آزاد انیغالم یمجتب-ینیمحمد جواد ام

 یمهد-یقدوس احمد-ینیحس نویم-یرضا رحمان دیام-این انیشا دیحم-یمانیرضا ا-درپوریح نیحس-فر یحامد مسعود-قیعم

زهرا -هسک برپورمحمد اک دیس-یلیبهزاد اردب-بهرام زاده ینعلیحس-یآباد ریام هیسم-یعقوبیابوالقاسم -یلنگر یمرتض-یمیرح

ظرپناه نا نیمه-یدیمهناز حم-انیبهنام فاضل-زانلویمحبوبه ا-یمانیرضا ا-جواد کهنسال جاجرم-یبرات یعل-منوچهر محمد پور-ییرضا

 -دیوح

-یعیرف نیحس-زهرا اکبرزاده-مفرد یشاهورد نبیز-یبیمهال ط-یخادم دیوح-دالور هیسم-ییرضا یمهد-یبرات الیل-توکل ومرثیک

اسدا... -یمیسهراب ابراه-یوانیگر هیرق-یمیرح یهاد-نامور بیحب-بهزاد مرادپور-محمد اکبرزاده-یخادم یعل-زادهیملک محمد عل

 یمراد یهاد-یکفاش لیاسماع-یخادم یعل-یطراوت دیمج-یالدن لنگر-انیبهنام فاضل-یآرزو رحمان-یعرب شاه نیام-یمیابراه

-یآزاده ذاکر-وانیمحمد ما-یدوازیمحسن ب-انیدرتوم ژهیمن-یبرات هیمرض-نهیصادق آد-یچنار یمهد-یاباصلت رضوان-برزل آباد

 یآقا-زاده یدیباقرس دیس-محمد چرابه-یمعصومه وحدان-یگوهررافت-ایمهرن-قاسم-یمرتضا داور-ینوده دیناه-نژاد وسفی وسفی

ژمان پ یآقا-فرد نیعباس روئ یآقا-یآباد ییحیاصغر  یعل یآقا-یقربان سرور یحج یآقا-انیمسلم غالم یآقا-شیراندیخ نیحس

-یعبداهلل نور دیس-یآباد یعل وسفی-طهمورث دوستکام-حاج تاج محمد دوستکام-یحمداهلل شاه دیس ،یشرافت یمهد یآقا-ایپا

محمدباقر -یمحمدخان دیوح-پور  دیحجت اهلل س دیس-ینعمت هیراض-مسلم بزرگ زاده-طاهره عبداهلل پور  دهیس-پور ینیصالح ز دیس

 -یخلعتبر رضایعل-یصالح یمرتض-جانفزا دیناه-یدریح

 یعلدقربانیس- کروزیاحمد ن -یاکبر نعمت- یمحمد صالح کرم-منصور آباد یاله دهیحم-یجوادچمن-نژاد یمحمددانش-یدولت وشیدار

-یتجار دواریام-فیشر دیس-یفاطمه پناه -مسلم پراهام -یمحمد روزهیف-یزهرا محمد -کروزین یعل-سرمست آتش پنجه - یموسو

 ینیحس دیوح-عمران پور لیخل -انیابوذر مراد - یدوست یعل-مکرم میشم -یکاظم دمهردا-ینیحس زیعبدالعز-یدیکرم اهلل سع

 الیخانم ل-ناصرجعفرزاده-یناصر تقو-یدیمسعود س-یظهراب اکبر -یعباس یموس-یشاهرخ حانیر-یشاهرخ ینادعل-خواه

 .ینیپورحس نیحس-انیمحمد باقر-رهنورد الیل-یجهانبخش


