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 كد داوطلبي كد ملي  نام نام خانوادگي 

 ۱۲۰۲۱۹ ۳۳۲۹۸۹۸۲۹۱ عرفان حيدري

 ۱۲۰۰۸۴ ۳۲۴۰۵۰۲۳۶۴ محمد كرمي چقاقزاني

 ۱۲۰۲۵۳ ۳۳۵۰۰۵۶۰۰۸ سعيد كرمي

 ۱۲۰۲۶۹ ۳۳۶۰۰۵۴۳۱۸ پوريا محمدي

 ۱۲۰۰۵۸ ۳۲۴۰۳۴۲۶۰۱ نظريان تختگاهيميثم 

 ۱۲۰۰۳۸ ۳۲۴۰۲۴۹۵۰۲ سامان عبدلي لعل آبادي

 ۱۲۰۰۴۶ ۳۲۴۰۲۹۷۷۲۸ آرمان قهرماني

 ۱۲۰۳۰۵ ۴۹۴۰۱۰۹۸۲۸ اقبال باباجاني بانشيرواني

 ۱۲۰۰۵۱ ۳۲۴۰۳۲۱۵۰۵ رامين رشيدي

 ۱۲۰۰۶۶ ۳۲۴۰۳۸۹۸۱۹ سيامك سروش آرا

 ۱۲۰۲۲۹ ۳۳۳۰۱۰۳۸۷۶ حامد استواري

 ۱۲۰۳۱۲ ۴۹۵۰۰۶۴۲۲۳ مرادياحسان 

 ۱۲۰۱۷۲ ۳۲۵۸۳۳۹۱۵۵ احمد احمدي

۱۲۰۲ ۳۸۳۹۸۳۰۴۹۴ محسن مرادي ۹۱  

 ۱۲۰۱۰۵ ۳۲۴۰۶۴۲۸۰۸ ميالد صحرايي

 ۱۲۰۲۳۸ ۳۳۳۰۲۳۶۳۲۹ اميد چراغي

 ۱۲۰۱۴۰ ۳۲۴۱۰۱۱۳۸۰ علي رضا گلستاني فر
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 كد داوطلبي كد ملي  نام نام خانوادگي 

 ۱۲۲۱۹۳ ۳۳۳۰۰۱۱۶۰۲ پيمان اكبري
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 كد داوطلبي كد ملي  نام نام خانوادگي 

 ۱۲۲۲۳۶ ۴۹۵۰۱۳۹۱۷۷ بختيار ويسي
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 كد داوطلبي كد ملي  نام نام خانوادگي 

 121005 3230903420  كيومرث امامي
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 كد داوطلبي كد ملي  نام نام خانوادگي 

 121294 6419673275 حميد شريفي
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 كد داوطلبي كد ملي  نام نام خانوادگي 

 ۱۲۱۲۹۷ ۶۴۱۹۹۴۰۷۳۷ سعيد طهماسبي

 -  ۴۵۳۹۸۸۷۴۸۳ غالم بدري 
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 ���ن((((را.%�� و-�,+ *()'& �%�رو$#"! را.%�� و-�,+ *()'& �%�رو$#"! را.%�� و-�,+ *()'& �%�رو$#"! را.%�� و-�,+ *()'& �%�رو$#"!                                                                     :رشته شغلي
 كد داوطلبي كد ملي  نام نام خانوادگي 

 121227 3329912251 يوسف حيدري

 121224 3329817526 يعقوب تراشكار
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 كد داوطلبي كد ملي  نام نام خانوادگي 

 ۱۲۱۱۷۲ ۳۲۵۸۸۹۷۴۰۹ سعيد همتي

 ۱۲۱۱۸۳ ۳۲۵۹۰۰۸۰۹۸ علي اميري

 ۱۲۱۱۲۴ ۳۲۵۸۳۸۸۲۰۲ ميثم حيدري الچيني

 ۱۲۱۱۰۲ ۳۲۵۷۷۷۹۰۴۶ علي حيدر رستمي گومه 

 ۱۲۱۲۴۶ ۳۲۵۸۵۷۷۹۵۱ مصيب نقشينه

 ۱۲۱۱۰۵ ۳۲۵۷۸۱۸۲۴۶ حيدر فاميل ورمزيار

 ۱۲۱۰۵۸ ۳۲۵۵۵۲۰۶۰۶ شيرزاد محمدي

 ۱۲۱۱۲۸ ۳۲۵۸۴۳۵۶۸۵ علي موصوفي

 ۱۲۱۱۵۶ ۳۲۵۸۷۱۲۵۳۰ امير رحيمي

 ۱۲۱۰۵۱ ۳۲۵۵۴۳۹۷۷۹ مهدي كريمي نسب

 ۱۲۱۲۰۸ ۳۲۵۹۲۶۱۷۹۶ مسلم پيري ذالني

 ۱۲۱۲۳۲ ۳۳۴۱۲۷۰۱۵۹ شهرام راغ

 ۱۲۱۰۴۰ ۳۲۵۲۱۸۰۴۲۱ اميرآبادي نوذر رجبي

 ۱۲۱۱۸۸ ۳۲۵۹۰۴۵۵۲۱ داوود قلندرلكي

 ۱۲۱۲۱۵ ۳۳۱۹۸۹۲۹۷۵ سجاد اله ياري

 ۱۲۱۱۶۶ ۳۲۵۸۸۳۴۹۶۲ مجتبي مهري

 ۱۲۱۰۶۸ ۳۲۵۶۴۴۰۹۴۰ صابر طلوعي
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 كد داوطلبي كد ملي  نام نام خانوادگي 

 ۱۲۱۲۲۱ ۳۳۲۹۵۹۳۷۵۱ عليرضا قنبري

 ۱۲۱۰۱۳ ۳۲۴۰۰۹۳۲۷۸ جبار فرهادي

 ۱۲۱۰۴۸ ۳۲۵۵۳۵۰۱۲۳ مهدي محمدي

 ۱۲۱۰۱۰ ۳۲۴۰۰۴۰۴۰۹ جعفر دولتمندي ناميوندي

 ۱۲۱۱۱۳ ۳۲۵۸۲۸۳۹۸۲ رسول سياه كمري

 ۱۲۱۲۶۶ ۴۱۳۳۱۹۱۴۷۱ محسن ولي پوري

 ۱۲۱۱۷۱ ۳۲۵۸۸۸۷۸۴۵ نسبحامد عبداللهي 

 -  ۳۲۵۹۰۸۳۶۸۵ عبداهللا كراني

 ۱۲۱۱۹۷ ۳۲۵۹۱۳۵۳۰۸ شهروز صادقي

 -  ۳۲۵۸۲۷۶۳۸۲ محسن عباسي

 ۱۲۱۱۷۸ ۳۲۵۸۹۴۵۵۱۹ يزدان بهرامي

 ۱۲۱۲۷۳ ۴۹۴۹۹۷۶۴۳۵ سيداحسان سهيلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سهميه ايثارگران قبول شدگان اسامي 
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 كد داوطلبي كد ملي  نام نام خانوادگي 

 - ۳۲۴۰۴۰۶۵۸۶ محسن نظري

 - ۴۹۵۹۸۹۷۵۳۸ رامين رحيمي

 - ۳۲۵۸۵۵۸۹۴۹ رحيم قلعه كهنه

 - ۳۲۳۹۳۷۶۲۴ ستار رضايي
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 كد داوطلبي كد ملي  نام نام خانوادگي 

 راشد فخري
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