
 تعوِ تؼالی 

 6/23/37:آزهَى ؼروتی  تراتر ظرفیت4لیعت                     

 هَظعِ وارآفریٌاى آٍا ظالهت             

 رؼتِ ؼغلی;  حعاتذار
 زى ( 3 -هرد 3) ًفر 5;هَرد ًیاز تؼذاد

 تجٌَرد هحل جغرافیایی;
 ًام پذر جٌعیت ًام خاًَادگی ًام ردیف

 هٌَچْر هرد ترزٍیی لرُ گل هعؼَد 2

 لٌثرػلی هرد حعي زادُ جَاد 3

 ػلی ًمی هرد لرتاًی ارظالى 4

 رحین هرد ؼادواهی هصطفی 5

 هحوذ هرد ًیعتاًی الیاض 6

 احوذ زى اهیري هرین 7

 حثیة اهلل زى ؼفیغ آتادي تٌْاز 8

 ػثاض زى ًیري ًیرُ 9

 لرتاًؼلی زى یَظفی ظارا :

 هحوذ زى تراتی آظیِ 21

 

 

 

 

 

 

 

 



 ؼغلی;  حعاتذاررؼتِ 

 زى ( 3 -هرد 3) ًفر5تؼذاد;

 هحل جغرافیایی; ؼیرٍاى

 ًام پذر جٌعیت ًام خاًَادگی ًام ردیف

 حعي هرد جَاًؽیر ّادي 2

 لرتاًؼلی هرد واظوی اظواػیل 3

 هختار هرد رظایی اتراّین 4

 لرتاى هرد ترات پَر هیثن 5

 اظواػیل هرد هحوذي ایواى 6

 اظواػیل هرد ػظین پَرهمذم یاظر 7

 رظا هرد  حعي زادُ   راهیي  8

 چراغؼلی زى ػاهل ترن زیٌة 9

 هحوذ زى هحوذیاى هذیٌِ :

 هحوذ زى تْساد ظىِ هرین 21

 ػلی اوثر زى غالهسادُ هٌْاز 22

 

 
 
 

 رؼتِ ؼغلی;حعاتذار   

 هردًفر2تؼذادهَرد ًیاز;

 آؼخاًِهحل جغرافیایی;

 پذر ًام جٌعیت ًام خاًَادگی ًام ردیف

 رهعاى هرد یسداًی راهیي 2

 هحوذ هرد زّذي اهیذ 3

 لاظوؼلی هرد گرهىی حعیي 4

 
 

 
 
 

 

 
   



 رؼتِ ؼغلی;هتصذي خذهات هالی

 زى ( 2 -هرد 4)ًفر 5تؼذادهَرد ًیاز;

 هحل جغرافیایی;تجٌَرد

 ًام پذر جٌعیت ًام خاًَادگی ًام ردیف

 ػلی هرد اهجذي هجتثی 2

 حعیي هرد ًاهَر هعؼَد 3

 حعیي هرد رحیوی جَاد 4

 ػلی اصغر هرد هحوَدي فرؼاد 5

 اظواػیل هرد اظواػیل زادُ رٍح اهلل 6

 اتراّین هرد  رظایی جَاد  7

 حعي هرد رحین زادُ هرتعی 8

 ػلی هرد اورهی احعاى 9

 هحوذتمی زى ًثَي ظویِ :

 ظْراب زى ػسیسي يوثر 21

 احوذ زى حعیٌخاًی ظواًِ 22

 
 
 

 رؼتِ ؼغلی;هتصذي خذهات هالی   

 زى ( 2 - هرد 3)ًفر 4تؼذادهَرد ًیاز;

 هحل جغرافیایی;ؼیرٍاى

 ًام پذر جٌعیت ًام خاًَادگی ًام ردیف

 هحوذحعیي هرد حیذرزادُ ٍحیذ 2

 رهعاًؼلی هرد واظوی ّادي 3

 هحوذ هرد لاظوی ًصاد هحوذػلی 4

 ػثذالحعیي هرد خاوؽَر حعیي 5

 یَظف هرد یَظفی ازاد ػیعی 6

 تالر زى ًظرپَر ًاّیذ 7

 حجی اظواػیل زى ظؼادتی طیثِ 8

 لرتاًؼلی زى ػاتذي دٍغایی زیٌة 9



        

        

 
  

 رؼتِ ؼغلی;وارگسیي ٍ وارؼٌاض اهَر اداري  

 زى ( 2-هرد 4) ًفر 5تؼذادهَرد ًیاز;

 تجٌَرد  هحل جغرافیایی;

 ًام پذر جٌعیت ًام خاًَادگی ًام ردیف

 لرتاًملی هرد ظفري راد جَاد 2

 ػلی هحوذ هرد هِ پیىراى اهیرحعیي 3

 ظیذ هحوذ هرد هرػؽی ظیذ ػلیرظا 4

 ًؼوت اهلل زى لذرتی راحیل 5

 اتراّین زى پصهاى هرظیِ 6

 ػسیسالِ زى پذیذار هصگاى  7

 ظایر داٍطلثاى  فالذ حذ ًصاب ًورُ  تَدُ اًذ ٍ ؼروت وٌٌذُ  هرد دیگري ًذاؼتِ اظت  

  

 
 
 
 

 رؼتِ ؼغلی;وارگسیي ٍ وارؼٌاض اهَر اداري  

 ًفر زى (2-ًفر هرد 3) ًفر 4تؼذادهَرد ًیاز;

 ؼیرٍاى هحل جغرافیایی;

 ًام پذر جٌعیت ًام خاًَادگی ًام ردیف

 ػلی هحوذ هرد رظایی والتِ تالی تْرام 2

 ظایر داٍطلثاى  فالذ حذ ًصاب  ًورُ تَدُ اًذ                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   



 رؼتِ ؼغلی;هتصذي اهَر دفتري

 هرد ٍ زى ًفر 2تؼذادهَرد ًیاز;

 تجٌَرد هحل جغرافیایی;

 ًام پذر جٌعیت ًام خاًَادگی ًام ردیف

 ًصراهلل هرد ًصرتی یاظر 2

 حعیي زى پَرآدیٌِ آیذا 3

 هحوذ ػلی زى لطفی هرین  4

 

 
 
 

 رؼتِ ؼغلی;هتصذي اهَر دفتري   

 هرد ٍ زىًفر 2تؼذادهَرد ًیاز;

 هحل جغرافیایی;ؼیرٍاى

 ًام پذر جٌعیت ًام خاًَادگی ًام ردیف

 داٍد زى داٍري الْام 2

 هحوذ زى ظفري احٌىاى الْام 3

 اتاصلت زى صاتري زٍارم هْذیِ 4

 

 
 

 رؼتِ ؼغلی;وارؼٌاض اهَر ػوَهی   

 هرد ٍ  زى ًفر 2تؼذادهَرد ًیاز;

 هحل جغرافیایی;تجٌَرد

 ًام پذر جٌعیت ًام خاًَادگی ًام ردیف

 احوذ هرد ظازگارا هعؼَد 2

 غالهحعیي زى ّوتی فاطوِ 3

 حعي زى زػفراًلَئی ثریا  4

 

 

 

 
 

   
     



 ػوَهیرؼتِ ؼغلی;وارؼٌاض اهَر 

 هرد ٍ زىًفر 2تؼذادهَرد ًیاز;

 هحل جغرافیایی;ؼیرٍاى

 ًام پذر جٌعیت ًام خاًَادگی ًام ردیف

 ػثاض هرد اػظن طاّري الیاض 2

 هحعي هرد رّی داًیال 3

 اتراّین زى اتراّیوی دالٍر فاطوِ 4

 
 
 
 
 

 رؼتِ ؼغلی; خذهتگسار    

 زى ( 9-هرد  37) ًفر 45تؼذادهَرد ًیاز;

 جغرافیایی; تجٌَردهحل 

 ًام پذر جٌعیت ًام خاًَادگی ًام ردیف

 اتراّین هرد ظیذي ػفیفِ تمی 2

 ػلی اصغر هرد حصاري اهیي 3

 حعیي هرد جٌتی ظؼیذ 4

 خلیل هرد ًیه طیٌت ایرج رهعاى 5

 هحوذاوثر هرد رازي هصطفی 6

 ظیذجؼفر هرد ّاؼوی ظیذهحعي 7

 حعیٌؼلی هرد ػثاظی هحوذ ػلی 8

 رظافلی هرد ػلی آتادي ػثذاهلل 9

 حعیي هرد لاظوی هحوذهْذي :

 ػثاض هرد ػستی یسداًی ػلی 21

 هحوذ هرد ظجادي اهیذ 22

 ترات هحوذ هرد دٍظت هحوذي هْذي 23

 آدیٌِ هحوذ هرد ایساًلَ رظا 24

 هعلن هرد ًجاري هحوذ 25



 اظوؼیل هرد جثي اتراّین 26

 ػلی هحوذ هرد ػعذي هحوذ 27

 لذرت اهلل هرد هٌْاًی ػلی 28

 احوذ هرد لَي اًذام ػلی 29

 رظا هرد واهلی ػثاض :2

 هحوذرظا هرد اظؼذي فیط الِ 31

 ػلی هرد هحوذي صادق 32

 هحوذ هرد ؼادهْر هحعي 33

 هَالداد هرد صادلی هحوذ 34

 حیذر هرد تاتایی خطاب تْوي 35

 حعي هرد حصاري اهیي 36

 یَظف هرد ًیىذل هرتعی 37

 ػلی هحوذ هرد دلیراى ػطا الِ 38

 حعیٌؼلی هرد تراتی یذاهلل 39

 احیا هحوذ هرد خاى والتی هیثن :3

 رظا هرد ریحاًی هحعي 41

 رظا هرد ریحاًی افؽیي 42

 لرتاًؼلی هرد ًجفی هیثن 43

 اهرالِ هرد ایساًلَ جَاد 44

 لرتاًؼلی هرد هرگاى پذارم 45

 اوثرػلی  هرد ػعگري تْرٍز 46

 هحوذ لاظن هرد هٌْاًی ظجاد 47

 حعیي هرد تمایی اهیذ 48

 حعیي هرد تمی زادُ حعي 49

 حعٌملی هرد ظْیري همذم حویذ :4

 لرتاى هحوذ هرد وریوی ػلی 51

 ػیعی هرد خَؼی ػلی 52

 اظواػیل  هرد  خالذار هْذي  53

 غالهحعي هرد  رٍحاًی  لاظن  54



 اظحاق زى ظاػذي زّرا 55

 ػلی هحوذ زى رؼیذي طرالی زّرا 56

 لرتاًؼلی زى ًیعتاًی ظحر 57

 ػلی زى یسداًی ظیوا 58

 جلیل زى آٍازُ الْام 59

 ػلی زى ػَض زادُ همذم هیترا :5

 ػلیجاى زى هٌفرد حَا 61

 ؼیرػلی زى ؼیرزاد ظویِ 62

 ػثاض زى ظاجذي ریحاًِ 63

 هحوذ زى فخار ظارا 64

 هحوذػلی  زى حیذري فریثا 65

 رهعاًؼلی زى آلایی هیٌا 66

 ًادر هحوذ زى تاي هحوذي ظواًِ 67

 هْذي زى رظایی طیثِ 68

 غالهحعیي زى اهاًی ظویرا 69

 تؽیر زى یسداًذٍظت زّرُ :6

 حعیي زى لاظوی زّرا 71

 حعي زى ظثحاًی تْارُ  72

 ػلی زى ػلی اتادي هرین 73

 لرتاى هحوذ زى وریوی اورم 74

 ػلی اصغر زى رٍحاًی ظىیٌِ 75

 تْوي زى والتِ زّرا 76

 

 

 

 

 

 

 
   



 رؼتِ ؼغلی;خذهتگسار

 هردًفر 2تؼذادهَرد ًیاز;

 (للؼِ جك خذهات رٍظتایی هروس)   دل جغرافیایی;تجٌَرهح

 ًام پذر جٌعیت ًام خاًَادگی ًام ردیف

 ػسیساهلل هرد ًَري هحوذ 2

 اهلل ًظر هرد ًؼیوی فریذٍى 3

 ػٌایت الِ هرد جْاًی جَاد 4

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 رؼتِ ؼغلی;خذهتگسار  

 هردًفر 2تؼذادهَرد ًیاز;

 (رٍظتایی گیفاىخذهات هروس جغرافیایی;تجٌَرد  ) هحل

 ًام پذر جٌعیت ًام خاًَادگی ًام ردیف

 حعیٌؼلی هرد هیىذُ تْوي 2

 ػلی هرد ؼىیثا تْوي 3

 فرّاد حعیي هرد ًثی زادُ اهیي 4

     

     

 ؼغلی;خذهتگساررؼتِ 

 زى ( 7-هرد :2) ًفر36تؼذادهَرد ًیاز;

 هحل جغرافیایی;ؼیرٍاى           

 ًام پذر جٌعیت ًام خاًَادگی ًام ردیف

 اوثر هرد اصغریاى دٍیي اهیر 2

 ػثذالرحین هرد حیذرزادُ احوذ 3

 حعي هرد جؼفرزادُ احعاى 4



 اظواػیل هرد رحواًی حعیي 5

 ترات هحوذ هرد هحوذتَاًلًَادري  ًَیذ 6

 هحوذحعي هرد ایساًلَ احعاى 7

 ٍلی هرد رٍؼٌی هجتثی 8

 هحوذرظا هرد هؽتاق هجتثی 9

 رجة هرد داٍدي هیالد :

 هحوذ للی هرد للی زادُ اهیرآتاد تٌْام 21

 حؽوت الِ هرد ػسیسي هحوذي یحیی 22

 هحوَد هرد خَغ اًذام رظا 23

 هحوذاتراّین هرد تالري ؼیرٍاى هرتعی 24

 غالم حعیي هرد واظوی اهیي 25

 تاتاحعیي هرد تمی زادُ هحعي 26

 تاتا هرد رٍؼٌذل هیثن 27

 ػلی اصغر هرد صاًؼی اهاهملی حاهذ 28

 خلیل هرد ثاتتی هْذي 29

 هحوذ هرد ویاًَغ رظا :2

 حویذ هرد لرتاًی ًیا داغیاى هْذي 31

 هحوذ هرد هٌصَریاى اهیي 32

 تاتاحعي هرد حعي زادُ هحعي 33

 حعیٌملی هرد حیذرپَر رظا 34

 رهعاًؼلی هرد رحیوی احذ 35

 جَاد هرد جَادیاى هیثن 36

 رحین هرد دلیر یاظر 37

 حعٌملی هرد ًَرٍزي اتَالفعل 38

 ترزٍ هرد ؼرافتوٌذ رحواى 39

 رظا للی هرد هؼمَل زادُ زٍارم هؼیي :3

 هحوذ حعي هرد ؼؼثاًی افؽیي 41

 ظیذ اظوؼیل هرد ظیذ حعیٌی ظیذ حعي 42

 اظىٌذر هرد اظواػیل زادُ ایواى 43



 هحوذ هرد ویَاى شٍر راهیي 44

 ػلی هرد الِ یاري تْساد 45

 ػلی رظا هرد حعي زادُ وَاوی هحوذ 46

 ػلی اصغر هرد ػلیرظایی تاغاى هجتثی 47

 غالهحعیي هرد طالة زادُ ًاهاًلَ حویذ 48

 حعي هرد فْیوی هصطفی 49

 حعیٌؼلی هرد ػالثتی ّادي :4

 هحوذاتراّین هرد ؼؼثاًپَر رجثؼلی 51

 لرتاى هحوذ هرد ترفراز هیثن 52

 ظیذ اظوؼیل هرد ظیذ حعیٌی ظیذ حعیي 53

 فرّاد هرد غالهی تسآتاد راب هح 54

 ػثذالحعیي هرد ػاتذیٌی تاجگیراى احیا 55

 ػثذالحعیي هرد ػاتذیٌی تاجگیراى غالهحعیي 56

 هحوذ هرد اوثري اهام ٍردي اتراّین 57

 ًایثؼلی هرد اٍغازي اهلل اتاد صادق 58

 ًَرٍزػلی هرد ترهایِ حعیي 59

 اظحك هرد دالیلی هحوذ حعیي :5

 حعیٌؼلی هرد حیذري ظجاد 61

 رهعاًؼلی هرد  ًجفی ػلی  62

 لرتاًؼلی زى ظلیواى فرزاًِ 63

 فریذٍى زى غالهی تسآتاد زتیذُ 64

 رظا ػلی زى ًیه تخت هحثَتِ 65

 حعٌملی زى پاظثاى زیارت صذیمِ 66

 حعٌملی زى فیرٍز ًاّیذ 67

 صفذرػلی زى ػثذالؼلی زادُ ػاطفِ 68

 حعي زى حعي پٌاُ تْارُ 69

 هحوذ زى فَالدي وٌِْ اٍغاز راظیِ :6

 حعي زى ترغوذي افعاًِ 71

 رهعاى زى حعي زادُ ظىیٌِ 72



 ًؼوت الِ زى تاچَاًلَؼیري  ظویرا 73

 هحوذورین زى ًظریاى زیٌة 74

 زیٌل زى واظن زادُ زّرُ 75

 لرتاًؼلی زى رػٌایی هؼصَهِ 76

 احوذ زى ؼجاع هارال 77

 رظا زى فَالدي فائسُ 78

 
        

   

  

 

     

 رؼتِ ؼغلی;خذهتگسار     

 هردًفر2تؼذادهَرد ًیاز;

          (ؼْرن اهام رظا )ع( جغرافیایی;ؼیرٍاى  ) هروس خذهات رٍظتایی هحل

 ًام پذر جٌعیت ًام خاًَادگی ًام ردیف

 هحوذ هرد داًاي همذم زیارت اتَالفعل 2

 الیاض هرد ؼیردل ػلی 3

 غالهرظا هرد رحواًیاى هحوذ 4

 رؼتِ ؼغلی;خذهتگسار     

 هرد ًفر2تؼذادهَرد ًیاز;

         (رٍظتایی ایَر خذهات هروس جغرافیایی;گرهِ  )هحل 

 ًام پذر جٌعیت ًام خاًَادگی ًام ردیف

 حعیي هرد جاتري یحیی 2

 هحوذ هرد آلاهحوذي هْذي 3

 لرتاًؼلی هرد تاتایی هحوذصادق 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 رؼتِ ؼغلی;خذهتگسار

 هردًفر2تؼذادهَرد ًیاز;

    (رٍظتایی غالهاى خذهات هروس)  افیایی;راز ٍجرگالىهحل جغر

 ًام پذر جٌعیت ًام خاًَادگی ًام ردیف

 غالهؼلی هرد یاَّیی یَظف 2

 جلیل هرد ػیي تیگی راهیي  3

 هحوذ ػلی هرد ٍاحذي حاهذ  4

  

 

 

 

 
 رؼتِ ؼغلی;خذهتگسار  

 زى( 2-هرد  2) ًفر3تؼذادهَرد ًیاز;

              اؼخاًِهحل جغرافیایی; 

 ًام پذر جٌعیت ًام خاًَادگی ًام ردیف

 لرتاًؼلی هرد ٍحیذي احعاى 2

 اظواػیل هرد لاًغ پَر هحوذ 3

 ًَرهحوذ هرد اهاهی اهیذ 4

 یَظف زى صاتري فاطوِ 5

 ظْراب زى آزادهرد ظىیٌِ 6

 ظیذ حعي زى ػفتی ظیذُ طیثِ 7

          

          

  

 

 

 

 

        

          

     



 ؼغلی;خذهتگساررؼتِ 

 هردًفر2تؼذادهَرد ًیاز;

   (رٍظتایی اظالم آتاد خذهات هروس) یایی;هاًِ ٍ ظولماى  هحل جغراف

 ًام پذر جٌعیت ًام خاًَادگی ًام ردیف

 رظا هرد همتذایی هصطفی 2

 پیغور للی هرد تالریاى ویىاًلَ واظن 3

 یحیی هرد آل خاًیاى ظلیواى 4

  

 

 
 رؼتِ ؼغلی;خذهتگسار  

 هرد ًفر2تؼذادهَرد ًیاز;

 (رٍظتایی ػؽك آتاد خذهات هروس ) فیایی;هاًِ ٍ ظولماى هحل جغرا

 ًام پذر جٌعیت ًام خاًَادگی ًام ردیف

 حعي هرد للیچی حعیي 2

 شرکت کننده دیگری نداشته است

 

 رؼتِ ؼغلی;خذهتگسار

 هردًفر2تؼذادهَرد ًیاز;

 (رٍظتایی وٌِْ جلگِ خذهات هروس اى  )هحل جغرافیایی;هاًِ ٍ ظولم

 ًام پذر جٌعیت ًام خاًَادگی ًام ردیف

 اتراّین هرد خادهی یًَط 2

 ترات هرد آتاریاى اهیرحوسُ 3

 

 

 

 

 

 

 

  
 



 رؼتِ ؼغلی;خذهتگسار

 زىًفر2تؼذادهَرد ًیاز;

 هحل جغرافیایی;جاجرم            

 ًام پذر جٌعیت ًام خاًَادگی ًام ردیف

 هحوذػلی زى ًیه رٍ فاطوِ 2

 هحوذ زى هحوذي چَتذار ًجوِ 3

 لرتاًؼلی زى گرهِ هرین 4

 

 

 

 

 

 
 رؼتِ ؼغلی;خذهتگسار  

 هردًفر2تؼذادهَرد ًیاز;

 هحل جغرافیایی;فارٍج         

 ًام پذر جٌعیت ًام خاًَادگی ًام ردیف

 لاظن هرد رهعاًی اتَطالة 2

 هحوذ هرد تالري ؼَرچِ ًاصر 3

  

 

 

 

 

 
 ؼغلی; ووه پرظتاررؼتِ   

 زى(8 –هرد 7) ًفر24تؼذادهَرد ًیاز;

 هحل جغرافیایی;تجٌَرد        

 ًام پذر جٌعیت ًام خاًَادگی ًام ردیف

 ػثذالمادر هرد هحوذي ػثذالحویذ 2

 ػثذالَّاب هرد هَهٌی تؽیَظمِ هیثن 3

 ظلطاى ػلی هرد احعاًی یاظر 4

 ػیذ هحوذ هرد ًیىَظرؼت وَرٍغ 5



 پرٍیس هرد همصَدزادُ اتَرر 6

 هحوذ هرد صثَري حاهذ 7

 جوؽیذ هرد لٌگري هجتثی 8

 ًمی هرد خذاداد اهاى 9

 ػلی اوثر هرد حویذي جَاد :

 ػثاض هرد یاَّیی ػلی 21

 هحوذ ػی هرد رحیوی هیثن 22

 ػثذالحویذ هرد رظازادُ هجیذ 23

 داٍد هرد گریَاًی ظؼیذ 24

 ػثذاهلل هرد پرًیاى حعي 25

 رظا زى ؼادي فر ظْیال 26

 اظواػیل زى رظایی ظویِ 27

 ترات هحوذ زى دٍظت زادُ فاطوِ 28

 یَظف زى یَظفی ظردّی طیثِ 29

 ػثذالِ زى اظؼذي ام لیلی :2

 هحوذ زى تْرٍز فاطوِ 31

 حعیي زى درتَهی هؼصَهِ 32

 حعیي زى رحیوی ؼرارُ 33

 هحوذ واظن زى حویذي ظىیٌِ 34

 ترات هحوذ زى داٍري هرین 35

 هحوذ زى تراتی هرظیِ 36

 ًَرهحوذ زى رهعاًی ثاًی زّرا 37

 خذاداد زى رٍؼٌذل حصاري ظحر 38

 ػمیل زى ػلی ًیا ام الثٌیي 39

 ؽوت اهللح زى ًیىذل غالهاى ًِجیث :3

 ؽوت الِح زى ًیىذل غالهاى فْیوِ 41

 حجت اهلل زى هحوذي زّرُ 42

 

 
    



 

 پرظتاررؼتِ ؼغلی; ووه 

 زى ( 6 –هرد  6) ًفر21تؼذادهَرد ًیاز;

 هحل جغرافیایی; ؼیرٍاى      

 ًام پذر جٌعیت ًام خاًَادگی ًام ردیف

 ػلی اوثر هرد جؼفریاى اهیذ 2

 غالهؼلی هرد تْساد ظؼیذ 3

 ؼیرػلی هرد وریوی هؼراج 4

 هحوذولذي هرد ؼؼثاًی هحوذ 5

 صفرهحوذ هرد صادق زادُ اٍغاز صادق 6

 غالهحعي هرد لوري هْذي 7

 رظا هرد رٌّوا ػلی 8

 ؼْثاز هرد ٍلی زادُ حعیي 9

 هصیة هرد ایسدي ظِ گٌثذ هجتثی :

 هحوذحعیي هرد لایٌی هحعي 21

 حعیي هرد هْر ًصاد احوذ 22

 فراهرز هرد چارُ ظاز جَاد 23

 ػلی هرد لرتاى هسرجی یًَط  24

 رظتن زى هٌصَري پري 25

 غالهرظا زى اررخؽی ظحر 26

 هحوذ تالر زى طالؼی فاطوِ 27

 حیذر ػلی زى اظواػیل زادُ آرزٍ 28

 حعي زى زارع هْال 29

 رهعاى زى رهعاى پَر فاطوِ :2

 هیذاًؼلی زى وریویاى زّرا 31

 هحوذػلی زى حاجی زادُ فاطوِ 32

 لٌثرػلی زى زارػی حعي آتاد ًعین 33

 غالهحعیي زى هعؼَدي تگلر اورم 34

 لرتاى زى رهعاًی ظحر  35



 ًؼوت اهلل زى ؼیري تاچَاًلَ الِْ 36

 هحوذ زى ػؽمی هطلك اػظن 37

 ظیذ احوذ زى رظازادُ گلیاى ظیذُ ظویِ 38

 

 

 

 
 

 رؼتِ ؼغلی; وارؼٌاض رایاًِ   

 زى(  2 - هرد 2)ًفر3تؼذادهَرد ًیاز;

 هحل جغرافیایی; تجٌَرد    

 پذرًام  جٌعیت ًام خاًَادگی ًام ردیف

 رظا هرد دادي یًَط 2

 هحوذرظا هرد حمیمت پٌاُ هجتثی 3

 غالهحعي هرد یادگار ارؼه 4

 حعي زى خَرؼیذفرخذ فعِ 5

 هحوذ للی زى صذري زادُ) لاپالی( حذیثِ 6

 یَظف زى لرتاًی آیذا 7

 

 

 

 
 رؼتِ ؼغلی; وارؼٌاض رایاًِ   

 زى( 2- هرد 3)ًفر4تؼذادهَرد ًیاز;

 ؼیرٍاىهحل جغرافیایی; 

 ًام پذر جٌعیت ًام خاًَادگی ًام ردیف

 ظلطاًؼلی هرد حعي پَر صوذ 2

 ًاصر هرد جْاًگیري اظواػیل 3

 اتراّین هرد لذیوی حعیي آتاد صادق 4

 غالهرظا هرد ًگاري حعیي  5

 الِ ؼىَر هرد حعیٌی اوثر  6



 ػلیرظا زى ػذالتی هیترا 7

 ترات هحوذ زى ػَض زادُ فرزاًِ 8

 رظا زى تمی زادُ هؼصَهِ 9

  

 

 

 
 رؼتِ ؼغلی; وارؼٌاض پصٍّػ  

 هرد ٍ زىًفر2تؼذادهَرد ًیاز;

 هحل جغرافیایی; تجٌَرد

 ًام پذر جٌعیت ًام خاًَادگی ًام ردیف

 حعي زى ػاتذیٌی هرغساري هرین 2

 ایرج زى آتذاري هْال 3

 هجیذ زى جؼفري جَؼماى ّذا 4

 پصٍّػرؼتِ ؼغلی; وارؼٌاض      

 هرد ٍ زىًفر2تؼذادهَرد ًیاز;

 هحل جغرافیایی; ؼیرٍاى

 ًام پذر جٌعیت ًام خاًَادگی ًام ردیف

 حعي زى لرتاًی ًعریي 2

 هحوذ زى هحوذي زّرا 3

 حیذر زى حعیٌی هلیحِ 4

  

 

 

 
 رؼتِ ؼغلی; وارؼٌاض راُ ٍ ظاختواى ٍ ؼْرظازي  

 ًفرهرد2تؼذادهَرد ًیاز;

 تجٌَردهحل جغرافیایی; 

 ًام پذر جٌعیت ًام خاًَادگی ًام ردیف

 هحوذ هرد جلیلًَذ هَظی 2

 هحوذ هرد واظن پَر دٍیي داٍد 3

 غالهحعیي هرد ٍلی پَرچَواًلَ  هصطفی 4



 


