
 نفر اصلی  05اسامی 

 نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی ردیف
 حامد زین الدینی 62 محمدرضا کارآموز راوری 1

 محمد شجاعی باغینیو 62 رضا زارع پور 6

 محمد حسین پشته شیرانی 62 سپیده یزدان پناه 3

 سید مهدی هاشمی 62 ابوذر معین الدینی  4

 فرید صابری موحد 33 شهریار شاکری 5

 مهدی کماندار 31 محسن مدرس کیا 2

 ابوذر غفاری 36 میثم طالبی زاده 2

 مهدی علیرضایی 33 مجتبی مرتضوی 2

 مسعود ایرانمنش 34 سید روح اهلل ثمره هاشمی 2

 سید حسام مدنی 35 محمد حسین استوارزاده 13

 محمد قاسم شیرازی 32 مجتبی ملک نژاد 11

 مجتبی جعفری 32 پور فرشید مهدی 16

 سید محمد حجت محمدی 32 اعظم اسمعیل بیگی 13

 مریم عمرانی 32 محمد رضا لشکری 14

 حمید رضا خانی 43 ناهید عسکری 15

 حجت تویسرکانی 41 علیرضا علی غیاث 12

 مجید روح االمینی 46 حسن صفری 12

 سید علی مرتضوی 43 مریم راشکی 12

 سحر دستور جهانداری 44 رضا عرب آبادی 12

 مریم فیاضی 45 حسین عرب زاده 63

 محترم عامری 42 حسین مظفری 61

 فرزانه االهیان 42 محمد تقی معین الدینی 66

 علی اسماعیلی 42 روح االمین زینلی 63

 محمدرضا درویشی 42 علی ساالری 64

 محمدرضا خالقی نیا 53 وحیده اسکندری 65

 

 

 

 

 

 



  ترتیب اولویتبه  نفر ذخیره 05اسامی 

 نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی ردیف
 بهناز عبدالهی 12 مطهره حمزه 1

 سعیده کشاورز 12 زینب محمودی 6

 ملیحه خالقی 12 ملیحه رحمانی 3

 رضا حمزه پور 12 اسد اهلل حسنخانی 4

 محبوب صفاری 63 سلمان یوسفی 5

 امیربابک انصاری 61 محمدرضا عسکریان 2

 مهدیه مهرابی 66 نرگس عامری 2

 اسماعیل سلیمانیان 63 مرتضی اسماعیلی 2

 زهرا کرمی 64 علیرضا گودرزی 2

 صدیقه محمدی 65 سید امین علیرضایی 13

 محسن یوسفیان 62 سعادت شمسی 11

 نزهت دامیار 62 اصغرصابرماهانی 16

 حسن امیرپور 62 حمیده زندی 13

 مینا جمشیدی 62 شفیعیان محسن 14

 مهدی رحیمی 33 محبوبه خالقی 15

 

 

 


