
رتبهنام پدرنامنام خانوادگی

10عیل محمد ابراهیم 

60عباسعیل زهرا ابراهییم رستیم 

61احمدعیل محمدرضا ابکائی 

310نریمان راضیه احتشایم 

211شعبانعیل محسن احمدی 

74محمدصالح رویا احمدی دهرشید 

96سیدحسن سیده الهام احمدی شیخ شبائی 

160سیدمحمد سیدمصطفی احمدی مقدم 

69عباس ندا احمدیان راد 

95عطا محمد اخالیص 

ی محمدحسام اذررسا  161غالمحسی 

رضا اذرشاد  315یعقوب امی 

121کریم سامان اذری گرگر 

127عبدالرحیم رهام ارجمند 

274اسدخان نرصت هللا ازادبخت 

300رستمعیل پیام اسدپوربکتاش 

محمد اسدی  299عزیز امی 

339نارص یارس اسدی 

113اسمعیل عادل اسفندیار 

ی هللا هادی اسفندیاری کالئی  142عی 

18رضا ازاده اسکندری 

25ستار مهرزاد اسکندری 

363فرهاد نیکنام اسماعیل زاده 

5خدابخش فاطمه اسماعییل 

166قدرت مرجان اسماعییل 

323حاتم محمدنعیم اسماعییل تبار 

184صفر پیام اصغری 

307اسماعیل مهدی اصغری خلیفه کندی 

143ذبیح هللا عیل اصغری مقدم 

ا اصفهائی اتش بیک  313منصور سمی 

103حسینعیل عیل اصفهانیان سمنائی 

 
ی
342عباسعیل قاسم افچنگ

91حسینعیل روناک اقابابائی پور 

ی  225سیدمجتبی سیدیوسف اقامی 

330حمدهللا محمد اقایاری 

ی  137عیل محسن اکیی

1400تهران - اسایم قبویل ایثارگران 



رتبهنام پدرنامنام خانوادگی

68مجید پوران القایص 

237رحیم سعید الوندی 

71محمود زهراسادات امامیان دهفی 

19کریم عادل امدی 

146فرجعیل مصطفی امرائی 

ی  132سعادت اله سارا امی 

ی  32حسینعیل عیل محمد امی 

ی رودباری  337اسفندیار هدی امی 

ی زاده  78رضا عیل امی 

ی میالد امیبی رساب بادیه  312حسی 

106فالمرز حمیدرضا انصاری 

37جلیل کامیار انصاری 

ضا زهرا انصاری راد  31علی 

 
ی
338رضا امی  اوجاق

201مجید محمدجواد ایزدی 

77محمود سعیده ایزدی فر 

187محمد لیال ایوئی 

فرد  332اردشی  کیانا بازگی 

ی باقرپورنجف اباد  129بازعیل شاهی 

252غالمرضا مرضیه باقریه 

47منصور فرهاد بامدای 

360نارص محمدجواد باهو 

256محمد پریسا باوادی 

224جواد فاطمه بخشنده 

86محمدرسول ساناز برادری 

114محمد عاطفه برج خانلو 

345غالمرضا احمد بساق زاده 

288رضا عباس بهارزاده 

1فرهاد احسان بهرایم 

ضا بهروز  120عباس علی 

206اصغر میالد بهمبی 

210عبدالنارص فاطمه بهنام 

ضا بیات  178عیل اصغر علی 

ایم خانقاه  257عدالت رسول بی 

289اقبال ندا بیک عیل 

343ابراهیم اسماعیل بیننده 

251شهسوار فاطمه پاسبان صومعه 

233کاظمعیل پرستو پرمر 

یکاررضوائی  201همایون حمیدرضا پرهی 



رتبهنام پدرنامنام خانوادگی

عباس پرویزی  وان امی  257شی 

181عیل سعید پروین 

ی پژمان فر  265ابوالحسن رامی 

290عوض رضا پوراسدینگجه 

170احمد مهدی پورداود 

79محمدرضا عیل پورعرب 

276بهروز محمدرضا پورغالم رسیوی 

327سهراب شکوفه پورقربائی دیناچایل 

نیا  ضا عیل پی  241علی 

177مهرداد ایالر تابش 

191عیل اکیی زینب تابیده چی 

ی حمیدرضا تریک هرچگائی  44عبدالحسی 

243مویس محمدرضا تقوی نژاد 

335محمد حمید تفی زاده 

336مسعود محسن توکیل 

173محمدنادر شکوفه جائی 

57قربانعیل رقیه جباری ممان 

73حمیدرضا حدیث جعفری 

348محمود زهرا جعفری 

90نصی  صابر جعفری 

104شکرخدا عصمت جعفری 

54غالمعیل غالمرضا جعفری 

7شهروز مهدی جعفری 

ی سارا جعفری گرکائی  108حسی 

ی فائزه جعفریان  121حسی 

76سیدمهدی زهراسادات جالیل 

240مصطفی مهدی جالیل 

221احمد حمیدرضا جالیری 

70مرتضی زهرا جلیله وندی 

خائی تبار  197محمد نیما جلیلوندشی 

231برات زهرا جلییل 

242عیل سپیده جمایل 

361قربان امی  جمشیدمقتدر 

208حمیداله لیال جهانیان 

ی  254فرضعیل رضا جهانیان بهنمی 

ی جورابراهمیان  حسی  285رستم امی 

17رحیم سکینه چهره خند 

ی فاطمه چیبی ساز  303محمدحسی 

275حسن مهسا حاچی احمدی 



رتبهنام پدرنامنام خانوادگی

40محمدعیل فاطمه حاچی خائی 

106سلمان رضا حبشی عیل ابادی 

307محمد محمدمهدی حبیب اللیه 

ضا حجه زاده  213محمدحسن علی 

145حسن عیل حسنوند 

ضا حسیبی  179سیدرضا سیدعلی 

ی حسیبی  ضا سیدمحمدحسی  109سیدعلی 

284سیدمحمد معصومه سادات حسیبی راد 

82مهدی سپیده حفیظی بارجیبی 

131عیل مهدی حقیقت 

163ویل فرهاد حمیدی 

205منصور الناز حیدریان 

219حسن شادی خانعیل زاده 

زاد محمد خائی  139شی 

112ذبیح اله مهدی خدامیان 

12عیل اکیی مصطفی خراسائی 

185محمد ایمان خزائی 

218ابوالقاسم مهدی خزعیل 

9ابوالحسن زینب خرسوی 

247حسن عیل خلیل دخت 

16اکیی حسن خلییل 

65جالل سجاد خواجه افضیل 

ن خورشیدطلب  ی ی بی  8غالمحسی 

ضا سمیه خوش ادب  293علی 

322محمدابراهیم رضا خوش رفتار 

243اسماعیل محمدرضا خوشبخبی سیس 

203رضا سارا خوشدل 

238اسماعیل زیبا خوشیاری ورمزائی 

127ستار طاهره داراخائی 

48غفار مائده دربندی 

ی رضا درخشان  176غالمحسی 

14نوراله ناهید درگاه پوردرئی 

6نارص مهدی درویشی 

232رمضان فرخنده دشبی 

عیل زهره دهقان کالگری  215قنیی

ضا دودانگه  102داریوش علی 

333عیل هللا سیاوش رایصی 

164منصور شیما ربییع 

ضا شایان رجبی  22علی 



رتبهنام پدرنامنام خانوادگی

4خداقیل مهدی رجبی 

255رضا معصومه رحیم خائی 

306جعفر بهزاد رحییم 

355احمد محمدهادی رحییم 

141قاسم میثم رحییم 

305غالمرضا میالد رستگاری فر 

263اسماعیل حمیدرضا رسویل 

55رستم فاطمه رشنوی 

229اباصلت فرشته رضائی 

130مجید محمدرضا رضائی ده نمگ 

183سیدجواد سیده سمانه رضوی 

63افراسیاب زهرا رمضائی انارکویل 

294محمدرضا عیل رهنما 

29عباس پریسا رودبارائی 

353قربانعیل ابوالفضل رودرسائی 

228محمدتفی زهرا ریاچ 

186حسن زینب رئیش 

207عبدالرحمن محسن زارع ده ابادی 

عباس زاریع  11سیدهدایت هللا سیدامی 

23سیدهدایت اله سیده فریده زاریع 

97عبدالرضا سیما زاریع 

249مهدی رسول زاهدپور 

161حسن عیل زبرجدی قوشچی 

236اکیی فریبا زراعتکاردهنوی 

171عبداله محمد زرگر 

358محمد حامد زیسبی 

347خرسو میالد سپایه 

43مهدی مینا ستوده فرد 

227سیدیعقوب سیده مریم سجادی 

نگ سامیه رسدارکالری  84سی 

ی رسلکیان  295منصور حسی 

98جواد عیل سلطان پور 

ضا سلطان زاده  344اسحق علی 

88احمد ارش سلطائی 

286هدایت اله فائزه سلطائی نژاد 

 
ی
356عیل جلیل سلگ

ی جابر سلیمائی  326عبدالحسی 

116مهدی محمد سیدعیل کربایس 

304سیدعیش سیدمحمدرضا سیدی 



رتبهنام پدرنامنام خانوادگی

222عیش مریم سیدی 

ی  318مصطفی محسن سی 

352عیل پیمان شادائی چگبی 

153عباس کتایون شاه ابادی فراهائی 

309ابراهیم عیل شاهدی 

75رضا امی  شایگان فر 

223زین العابدین زهرا شجاع 

افبی  204رضا سهیال رسی

یعت پنایه  101مهرداد سیدعیل اکیی رسی

یف دیبی  269محمدعیل زهرا رسی

یفات  273عبداللطیف مهشید رسی

یفی  154مهدی امید رسی

یفیان  266قدمعیل حسن رسی

317محمد مهرداد شعبان زاده تجنگ 

138جلیل فائزه شعبائی حمیدابادی 

189سهراب صادق شعبائی قهرمانلو 

281عیل زهره شفییع 

174بیوک عیل اکیی شکری ملحم لو 

ی شکیب راد  حسی  148صادق امی 

64یحب  سجاد شکیبائی 

15فریدون فردین شمائی 

156ایرج ایلخان شمس برهان 

169محمد معصومه شهامبی بریس 

292فرشاد سهیل شهریاری 

ازی  149مصطفی مهدیه شی 

کوند  246محمدعیل زهره شی 

298عیل محمد صاحب الزمائی 

357یحب  میثم صادق یونجایل 

 
ی
320محمدعیل حمیدرضا صادق

110طاهر سعیده صالچ 

124عیل زهرا صمدیان 

66بهروز محمدعیل طاقبی 

194مصطفی کوثر طالبی اسفندارائی 

215محمدعیل جواد طاهری 

58هادی محمدحسن طهماسبی 

ی طهماسبی خورنه  340الیاس نگی 

48محمد شیوا طهماسبی طهرائی 

261عیل یار نسیم طویس 

296عیل زهرا عبادئی 



رتبهنام پدرنامنام خانوادگی

168مرتضی محمدرضا عبایس 

182عیل رضا عبایس راد 

125رحیمعیل حسن عبدهللا پور 

34عیل زینب عبدهللا خائی 

45جهانبخش زهرا عبدی 

159کرم داود عبدی اسکانلو 

155رضا ابراهیم عزیزخائی 

302حسن پریسا عزیزمحمدی 

134قربانعیل مریم عزیزی بدربائی 

349جمشید اشکان عزیزی پور 

116اسالم عیل عطائی لیواری 

235علمردان فاطمه عظییم فشی 

212قهرمان صونا عیل اصغری 

118سعید مینا عیل حسیبی 

257محمد پریسا عیل زاده 

158امی  شایان عیل محمدپور 

230محمدعیل سعید علیپور 

328عباسعیل اینوش علیپورکهرو 

248بهرام عماد علیجانزاده رسسبی 

ی علیشاه نژاد  حسی  351ابوالفضل امی 

ضا صابر عیدی  150علی 

239سیاوش سینا غضنفری 

277حمیدرضا فاطمه غالم زاده طامه 

ضا محمد غالمحسیبی  83علی 

ی غالیم انبویه  ضا حسی  99علی 

ی غالیم خانشی   195عیل اصغر محمدامی 

193محمد فرشاد فتح زاده خمارلو 

147عادل الیکا فخرائی لطف ابادی 

267سیاوش ارش فراز 

314محمد مهدی فرپور 

ا فرچی  111عبداله المی 

ضا فرچی  220رضا علی 

30نادر محمدصادق فرچی 

39منوچهر فاطمه فرخنده جعفراباد 

199محمدحسن شهره فروهرنیا 

ی فاطمه فالح  250حسی 

62ابراهیم خاتون قادرنژاد 

346محمدرضا حبیب قادری سخا 

152ابراهیم اعظم قارزی 



رتبهنام پدرنامنام خانوادگی

13حبیب فروغ قاسم زاده 

عیل احسان قاسم لوی  262امی 

2محمد زهرا قاسیم 

ی فاطمه زهرا قاسیم  324حسی 

کندی  42محمد اشکان قاسیم نصی 

85رحیم سحر قایصی مرادی 

ی کیمیا قربائی سیبی  311غالمحسی 

 مالحاجیلو 
ی

234عیل ساناز قره دایع

361سیدمحسن فائزه سادات قطبی 

89ساسان عیل قلیچ پور 

ی  51امی  مجتبی قنیی

282عیل سپیده قهرمائی 

80سلیمان محمدرضا کامیائی 

تکمییل نژاد  297عباس عاطفه کبی 

48کیومرث سجاد کریم 

279محمدعیل حسن کریم نیا 

157امیدعیل محمد کرییم 

ی مرجان کرییم  167محمدحسی 

226اصغر مولود کرییم چریائی 

287حبیب سعید کرییم عیل کرزائی 

ضا کشاورززاده  20قادر علی 

282عبدالمجید معصومه کلهور 

ی کهریزی  41قربانعیل غالمحسی 

27نورالدین مژگان کویل وند 

278سیدهادی سیدمحمدمهدی کیائی هرچگائی 

87بهرام شهاب کیائی 

198جواد غزاله گلدار 

ی گلشید  271رسول یاسی 

264محمدرضا محسن گودرزی 

272بهروز پوریا المیع حسن کیاده 

ضا لطفی  214غالمرضا علی 

ی لطفی زاده  93مسعود متی 

136عبدالکریم زینب مالگ 

21براتعیل مهدی محرائی 

195عباسعیل عطیه محسبی جوزم 

321غیبعیل فرشته محمدپور 

ی محمدخائی غیاثوند  209عیل حسی 

180مرتضی معصومه محمدزاده محمودابادی 

28ایرج مصطفی محمدطاهری 



رتبهنام پدرنامنام خانوادگی

324عزیز سمیه محمدی 

319صیدعباس عیل اکیی محمدی 

ز صائب محمدی االشبی  354فرییی

115مهدی مرتضی محمدی پور 

192محسن عیل محمدیان 

ی محمدیان  56سعید محمدامی 

144یوسف زهرا محمودی 

67نرصاله رضا محمودی بابانظر 

ی ندا محمودی حصار  291محمدحسی 

135داود ایالر محمودی نیگچه 

ی مددی  118عابدین افشی 

26غضنفر سمانه مرادی 

ضا مرادی  33جعفر علی 

ی کمیل مرادی  140غالمحسی 

52غفار اسماعیل مسعودی 

ی تارا مشهدی زاده  358حسی 

کماکیل  ی زینب معتیی 252حسی 

ی مقدم  92اصغر شاهی 

123حسن محمد مالحسیبی 

165سیدمصطفی سیدحمیدرضا ملیچ 

 
ی
316جمشید عیل مناق

334دارابیگ رستم منبی 

270داود محمدرضا منصوراسمعییل 

عباس منصوری  329اسکندر امی 

301وهابعیل راضیه مهدیخانلو 

257اکیی مسعود مهراذین 

133حسن سجاد موحدی پور 

94محمدرضا سیدپوریا موسوی 

72سیدایوب سیدفرزاد موسوی 

36سهراب پریسا موسوی فر 

150سیدمرتضی مریم السادات موسوی محب 

زائی  350حمیدرضا توحید می 

زائی  35نارص زینب می 

زائی  46سلیمان سارا می 

زائی  24محمد طاهره می 

نیازی پور  190سیدقاسم اعظم السادات می 

ویس  ن می  ی نسیی 105حسی 

 
ی

217حسن عباس میکاییل بایع

3اسمعیل عیل رضا نادعیل 



رتبهنام پدرنامنام خانوادگی

ضا عیل نارصی نسب  331علی 

279عمران صالح نجف پور 

پورشهرضا  38محمدقاسم عالمه نصی 

268یوسفعیل احسان نعمت اللیه 

126جواد سعید نعمبی 

99حبیب عماد نمرودی 

245محمد طاهره نوذری 

ی هلیا نوراللیه دیبا  53حسی 

ی نیکبخبی  ز حسی  81فرییی

340اسمعیل هادی هاشیم 

ی نسیبه هاشیم فر  200حسی 

ی دهقان  175برجعیل حمیدرضا هیی

رضا هوشیار  محمد امی  59شی 

172عیل فاطمه واحدی 

188سیداحمد سیدعباس واعظی 


