
شماره داوطلبینام روستاشهرستاننام پدرنام خانوادگینام

1782آهنگرکالدشت سرآملاصغرغفاریزینب 

1784آهنگرکالدشت سرآملسید ذکریادریاباریسیده زینب 

1785آهنگرکالدشت سرآملشکراهللزمانی نسبشیوا 

1754اجوارکالآملعلیاحمدی گلپروین 

1756اجوارکالآملعسگریبرابریزهرا 

1761اجوارکالآملمجیداسحاقیصدف 

2075اسپاهیکالآملمحمدپیردهقانرضا

2077اسپاهیکالآمل...خیرارضانتاجعلی اصغر

2078اسپاهیکالآمل...قدرت ادرویش زاده نشلیعلیرضا

1766اندوارآملعلیکبیری اندواریپریسا

1767اندوارآملعلیکبیری اندواریفریبا

1768اوجاکآملنصرتجعفریالهام

1772اوجاکآملعلی اصغرشکریسوگند

1777اوجاکآملحسینفدائیمبارکه

1790بایجان آملحمیدخلیلیربابه 

1791بایجان آملابراهیم صیادیفاطمه  

1792بایجان آملحسین سلحشورمرضیه 

1793بزمینانآملذبیح اله اسدزادهالهه 

1796بزمینانآملقاسم گیالنیسحر  

1797بزمینانآملسید حسینجاللیانسیده نسیم  

1802بورانآملتقیفضل اله نژاد زهرا 

1804بورانآملمحمودمهدویانسمیرا  

1806بورانآملعلی اکبر بختیاریفاطمه  

1814بورمحلهآملاحمد سرخوش تنکابنی زینب 

1815بورمحلهآملاحمد آقاجانیفاطمه  

1816پاشاکالدشت سرآملنادربهزادیسحر  

1818پاشاکالدشت سرآملغالمحسنرضازادهمائده 

1819پاشاکالدشت سرآملعلیجان رنجبرمرضیه  

1820پاشاکالدشت سرآملجعفررنجبرمژگان 

1823پلک سفلیآملحسین منفردفاطمه  

1825پلک سفلیآملقدرت اله خرم دل مرضیه 

1826پلک سفلیآملولی اله علیزاده فر مریم 

1827پلک علیاآملسیدرضاعلویسیده مریم 

1828پلک علیاآملقربانفاضلیعالمه 

 به ترتیب شماره داوطلبی1396اسامی مشمولین مصاحبه آزمون بهورزی 



1829پلک علیاآملحسین حاتمیمائده  

1830تسکابنآملحسنکیاام البنین 

1831تسکابنآملعلیصداقتحکیمه 

1833تسکابنآملداودشالیکارفاطمه 

2079تمسکآملسید رحیمقاسم پورسید عباس 

2080تمسکآملسید حسینحسینیانسید مهدی 

2081تمسکآملقنبرقربانی تمسک علی 

1836چنگازآملناصراسدیپریسا 

1838چنگازآملعبدالهقربانیسمانه 

1842چنگازآملعلیفالحنفیسه  

1844چنگمیانآملسیف الهاخضریبهناز  

1846چنگمیانآملروان بخشامینیفاطمه 

1847چنگمیانآملعلی اصغرامینیفاطمه 

1848دینان آملعلیمرادیفاطمه 

1849دینان آملعلی محمدآویزهمحبوبه 

1853رزکهآملجهانبخشکجوری رزکهشبنم 

1854رزکهآملمرتضیرضوانیفرشیده 

1855رزکهآملعزت اله کیانی فرمحدثه

1857رودباردشتآملنعمت الهدهقانی مقدم زهرا 

1858رودباردشتآملعلی اکبرگلیزهرا 

1860رودباردشتآملمحمدیوسفیشراره 

2083سنگچالآملسیف اهللزمانیشهرام

2084سنگچالآملمحمدبیگلرپور عمرانیمسعود

1861شادمحلآملقنبرعلی تنکابنیپردیس  

1864شادمحلآملروح الهحسینیسکینه 

1871شادمحلآملرمضانعلیآریسفرشته 

1874فیروزکالآملابراهیم کاظمیآزاده  

1876فیروزکالآملاصغرزمانیفاطمه 

1879فیروزکالآملغالمرضافالحمریم 

1883کرسیکالآملمصطفیکاظم زاده کرسیکالزهرا 

1884کرسیکالآملاسماعیلمحبی کرسیکالکوثر 

1885کرسیکالآملغالمرضاآقاجان نتاج آهنگرناهید 

1886کمانگرکالدابوآملجوادمسعودیالهه 

1889کمانگرکالدابوآملابراهیمانگریفاطمه 

1890کمانگرکالدابوآملصادقحیدریکوثر 

1892محمدآبادآملقربانعلی عباسپورزهرا  

1893محمدآبادآملعلی دیلم پاشاسکینه 

1894محمدآبادآملرحمت اله قبادینجمه  

1895مرزانکالآملمحمدرضاتوسلیالهام  

1898مرزانکالآملمحمودروستایی فر شریفه 



1899مرزانکالآملحسن یحیی پور عالمه

2085مرزنگوآملحنیفه خسرویامیرحسین  

2088مرزنگوآملعلی خاکسارعادل  

2090مرزنگوآملمنوچهر قلی زاده محمد 

1906نظام آبادآملسیدعلیطالبی شیروانیسیده سمیرا 

1909نظام آبادآملحسنقربانیان کانی فائقه 

1911نظام آبادآملحسینمرادی چراتی مهسا 

1918نوآبادآملرضاشاکریفاطمه  

1919نوآبادآملرمضان حدادکوثر 

1922نوآبادآملشعبانفوالدیمعصومه  

2092وسطی کال وسطیآملفریدونشفاعیپیمان 

2093وسطی کال وسطیآملحمیدمنصوری وسطیشیرزاد

2094وسطی کال وسطیآملالیاسفضلیمرتضی 

1003باقرتنگهبابلسرعلیعلی زادهعاطفه

1007باقرتنگهبابلسرابراهیمابوالحسنیمه جبین

1009باقرتنگهبابلسرمنوچهرآزادمهرمیترا

1606خردمردبابلسرمطلبحمزه پورابوالفضل

1607خردمردبابلسررجبعلیآقانیا سماکوشاحسان

1608خردمردبابلسریدالهرضایی چراتیحسین

1011خشکرودبابلسرعلیرضایوسفیسمیه

1018خشکرودبابلسرجاللپوربابامعصومه

1021خشکرودبابلسرقربانپورمصطفینرجس

1609خشکرودبابلسرناصرمرتضی پورجواد

1610خشکرودبابلسرحسین علیفالح نژادحسن

1611دریاکناربابلسرمحمدرضاعزت خواهامیرحسین

1612دریاکناربابلسرعلیابراهیمیمحمد

1022دوغیکالبابلسرزکریاعلیزادهزینب 

1023دوغیکالبابلسرعلیبابازادهفاطمه

1024دوغیکالبابلسرمحمدعلیعبداله پورفاطمه

1613دوغیکالبابلسرعلیرضاعظیمیحمزه

1614دوغیکالبابلسرعلی اکبراسمعیلیسعید

1616دوغیکالبابلسرسلیمانمحسنیمقداد

1029رودبستبابلسرعباساسداله پوراطهره

1031رودبستبابلسرقدیرخلیلیام البنین

1039رودبستبابلسرعلیغالم تباربهشته

1617رودبستبابلسرغالم رضاآقاجانیمحمد رضا

1619رودبستبابلسراحمدبراریمیالد

1620رودبستبابلسراسمعیلاحمدپورهادی

1621سادات محلهبابلسرهادیقنبریامیر رضا

1622سادات محلهبابلسرسید باقرحسینیسید حسن 



1624سرخدشتبابلسرسیدولیاسدیانسید سبحان

1625سرخدشتبابلسرسیداحمدتبارسید صالح

1626سرخدشتبابلسرسیدمیرشمسیسید محمد

1041عزیزک سفلیبابلسرمهدیشریف تبار عزیزیزهرا

1042عزیزک سفلیبابلسراسحقیعقوبیسمیه

1043عزیزک سفلیبابلسرحسین علیابراهیمیفاطمه زهرا

1046عزیزک علیابابلسرسیدیوسفمیر  سلیمانیسیده نسرین

1047عزیزک علیابابلسرحسنفغان پورفاطمه

1048عزیزک علیابابلسرعبدالرحمنشریف نژادمریم

1628کالهبابلسرمحسننژاداسدالهامیر رضا

1629کالهبابلسرعبدالعلیحسین نژادعربیبهزاد

1050کیخامحلهبابلسرعبدالهفالحراحله

1052کیخامحلهبابلسرسیدمحمدعلیحسینیسیده فاطمه

1058کیخامحلهبابلسرعبدالهعبداله پورفرشته

1061میربازاربابلسرسبز علی نیکزادهانیه 

1064میربازاربابلسرحسنبراری میریمریم

1067میربازاربابلسرحمزهاصغریهانیه

1630نفت چالبابلسرحسینعلیرمضانیرضا

1631نفت چالبابلسرداودشعبانیرضا

1632نفت چالبابلسریعقوب علیشکریانعادل

1084آسیابسربهشهرعزت اهللخالقی گرجیالهام 

1088آسیابسربهشهررحمت اهللمحمودی کوهستانیماندانا

1090آسیابسربهشهرسلطان محمدمحمدیانمینا

1070ارضتبهشهرعلیمخدومی ارضتیفاطمه

1071ارضتبهشهرنادعلیمخدومی ارضتیفاطمه

1072امیرآبادبهشهرابراهیمطاهری امامیفاطمه

1076امیرآبادبهشهرباقرعبدیزهرا

1079امیرآبادبهشهرداداهللکوهزادیسمیه

1080امیرآبادبهشهرباب اهلللروند امیریفاطمه

1081امیرآبادبهشهرشکراهللمحمدنژاد گرجیفاطمه 

1083امیرآبادبهشهرهادیقهاری امیریمژگان

1633بیشه بنهبهشهرگل علییوسفی بیشه بنهعلی

1634بیشه بنهبهشهرصادق علیانجیریکامران 

1091پارمبهشهررجبعلیاسکندریفریده

1092پارمبهشهرسمیع الهمهدویمطهره

1093پرکالبهشهرغالمطهماسب پورالهه

1097پرکالبهشهررسولغالمیفاطمه زهرا

1098پرکالبهشهرنقد علیمحسنیفاطمه زهرا

1102حسین آباد شرقیبهشهرمحمدفیضی مطلقتهمینه 

1106حسین آباد شرقیبهشهرباقرجهانگیریزینب 



1112حسین آباد شرقیبهشهرابراهیممهدیزاده حسین آباد فاطمه

1100حسین آباد غربیبهشهرعلی اکبرقهاری امیریمریم 

1108حسین آباد غربیبهشهررحمتاسکندریفاطمه

1115حسین آباد غربیبهشهرفریدونرایجیملیکا

1122زاغمرزبهشهرموسییوسفیسکینه

1125زاغمرزبهشهرشکرالهیزدانی عبدالملکیفاطمه

1128زاغمرزبهشهرحمیدسنجرانینگین

1129ساروبهشهرعلیفالحسودابه

1132ساروبهشهرعلیرضاهزارجریبیفاطمه

1134ساروبهشهرمحمد تقیدرزی رکاوندیمعصومه

1136سرخ گریوهبهشهرجعفراصغریفاطمه

1137سرخ گریوهبهشهرقربانجعفریکلثوم

1141شهیدآباد باالبهشهراحمدبیاتزهرا

1147شهیدآباد باالبهشهرمحمد حسیناکبریفاطمه

1157شهیدآباد باالبهشهرسید اصغرهاشمی تروجنی  سیده فریده

1138شهیدآباد پایین بهشهرمحمدعلیآشکارانسکینه

1151شهیدآباد پایین بهشهرسیف اهللمجیدی تروجنی مبینا 

1160شهیدآباد پایین بهشهرگل علیکریمیصغری

1635شهیدآباد پایین بهشهرسید خلیلمشکواتی تروجنیسیدعلی 

1636شهیدآباد پایین بهشهرعیسیدرزیمجید 

1637شهیدآباد پایین بهشهررجبعلیآهنگری گرجی بشیر

1164کوهستانبهشهریحییحسن خانیفاطمه

1169کوهستانبهشهرحسینمحمودی کوهستانیفهیمه 

1171کوهستانبهشهرمحمد رضاکوهستانی هاجر 

1639کوهستانبهشهرمحمد زمانکرمیحسین

1640کوهستانبهشهرقاسعلیخندان گرجی محمدحسین

1173گرجی محلهبهشهرعبدالکریمقلی پور گرجیفاطمه

1190گرجی محلهبهشهرمحمدصادقعبدی رستمکالییفائزه

1196گرجی محلهبهشهرحمزهمحمدپورمحدثه

1641یعقوب لنگهبهشهرخدا رضاهمتی آقبالغصفدر

1642یعقوب لنگهبهشهرمحمدمرادی سنچولیمهران

2304اخوند محلهتنکابننصرت الهرمضان جورنبیانایوب 

2305اخوند محلهتنکابنبختیارخدابخشیقاسم

2309اخوند محلهتنکابنصمدمرادنژادهادی

2155امامزاده قاسمتنکابنپرویزنقی پورپروانه

2158امامزاده قاسمتنکابنهمایوننقی پورزینب

2159امامزاده قاسمتنکابنعینعلیدوهزاریساحل

2306امیر آبادتنکابنبهرامغفاریحامد

2307امیر آبادتنکابنصادقعلیمنصوریمحمد رضا 

2308امیر آبادتنکابنمحمد حسینطبریحسین



2310برامسرتنکابنغالمرضانقی پورمجید

2311برامسرتنکابنکورشپورغفاریمهران

2312برامسرتنکابنیعقوبتقی لپاسریمهیار

2314توساکوتیتنکابنعلی طاهرزرودیحمیدرضا

2315توساکوتیتنکابنعلیرضاشاه نظری اولهادی

2160تیل پرده سرتنکابنهوشنگباللمیحانیه

2161تیل پرده سرتنکابنکامبیزبحریشادی

2162تیل پرده سرتنکابنحمیدمحمدزادهنرگس 

2316جل اخوندمحلهتنکابنمحمدرضاساجدی محمدیعلی 

2317جل اخوندمحلهتنکابنداودشاهمرادیعلیرضا

2318جل اخوندمحلهتنکابنعبدالهلزرگیالنیمیثم

2319چالکشتنکابنمسیحشاهمرادیمحسن

2320چالکشتنکابنغفارامینینصراله

2321چالسرتنکابنصادقعلیناظریانپیام

2323چالسرتنکابنسیدخلیلمیرهاشمی جوشریسید میالد

2324چالسرتنکابنسیدهادیعصاییسیدابوالفضل

2168کاظم آبادتنکابنکیومرثفتحیآناهیتا

2164کاظم ابادتنکابنشوقعلیشیخ االسالمیآناهیتا

2166کاظم ابادتنکابنکامراناکبر پلنگیسارا

2171کتراتنکابنکامرانعابدین پورکیمیا

2173کتراتنکابنروان بخشمرادحسینیمه تا

2175کتراتنکابنداودبابا افشاریهانیه

2326کراجوب کنارتنکابنعلی مرتضیتلیکانیجالل

2327کراجوب کنارتنکابنمنصور جمشیدیرضا

2176کشکوتنکابنمنصورعباس قربانیرقیه

2180کشکوتنکابنعباسشورمیجمریم

2182کشکوتنکابنسهرابعلیعباس قربانیمهشاد

2328کشکوتنکابنایرجگلیجانی مقدمسجاد

2329کشکوتنکابنمحرمعلیرشوندیعباد

2330کشکوتنکابنغالمحسیننیک فرجاممحمد

2183لپاسرتنکابناصغرمحمدقلی بیگیسارا

2184لپاسرتنکابناحسان الهلپاسر عباسیسکینه 

2187لپاسرتنکابنهادیفیروزینغمه 

2188لتاکتنکابنحیدرجورابراهیمیانارزو

2189لتاکتنکابنرحمانرحیمی فردزهرا

2331لتاکتنکابنموسیقنبریحمید رضا

2332لتاکتنکابنعینعلیگلیجمحمدرسول

2333لتاکتنکابنولی الهکاظمی الموتیمصطفی

2194لیره سرتنکابنمسعودداج لیریزینب

2198لیره سرتنکابنعلیرفیعی پورلیره سریفاطمه



2203لیره سرتنکابنعلیداجلیرینرگس 

2334مزرکتنکابنمحمدرضاقلیئیسعید

2335مزرکتنکابنمحمدرضاکرجیبانیمیثم

2205معلم کوهتنکابنسیدرضاسیدیسیده صدف

2206معلم کوهتنکابنعزیز فاطمیسیده مریم

2207معلم کوهتنکابنایرجمعلمیفاطمه 

2336میرشمس الدینتنکابنبهرامعلیعیالوارصباح

2337میرشمس الدینتنکابنمحسنمحسن نژادمیثم

2340نعمت آبادتنکابننامدارسام خانیانیحسین

2338نعمت ابادتنکابنبهمنآریانفرمحمدجواد

2339نعمت ابادتنکابنحمیدقربانی طالقانیوحید

2209ولی آبادتنکابنناصردریاییراضیه 

2212ولی آبادتنکابنکورششمسیفاطمه

2213ولی آبادتنکابنغالمحسینپاکنهادفاطمه 

2214ولی آبادتنکابنقاسمارودی پورمحدثه

2216ولی آبادتنکابنصفرعلیدریاییمریم

2217ولی آبادتنکابناسحاقسام خانیانیمریم

2219لتاکتنکابن مسعوددادورمحترم

1643بیزکیجویباراسماعیلجباریاسرافیل

1645بیزکیجویباراکبرقاسمیحسن 

1646بیزکیجویبارمحمد علیزارعخالق

1202پطرودجویبارسید صالحجعفریسیده زهرا

1206پطرودجویبارغالم حیدرطاعتیفاطمه 

1210پطرودجویبارعلی اکبررحیمی پطرودیفائزه

2220اجاکلهچالوسکاظمرداژبهاره

2221اجاکلهچالوسرستمصفریزهرا

2222اجاکلهچالوسسعیدنیازیمنا

2341پردنگونچالوسفتح الهکوچکیامید

2342پردنگونچالوسپرویزنجاریعقوبیحسین

2223پل اوشنچالوستورجدردمندزینب

2224پل اوشنچالوسبخشعلیمیردارسلطانیزینب

2225پل اوشنچالوسبخشعلیمیردارسلطانیکبری

2226تازه آبادچالوسعیسیابراهیم پور بازرگانیزهرا

2227تازه آبادچالوسمحسنشمس ناتریطیبه

2228تازه آبادچالوسمحمد رضادلفانیانمینا 

2343تازه آبادچالوسفرهادمجید ناتریجابر

2344تازه آبادچالوسبهروزشمس ناتریکسری

2232سینواچالوسداریوشرضوی نیاسحر

2233سینواچالوستورجزال نژادسیمین

2234سینواچالوسعادلزال نژادفاطمه



2241طویرچالوسحمیدتویرسیاریریحانه

2242طویرچالوسابراهیمدهنارصیدیفاطمه

2243طویرچالوسنوذررامینهفاطمه

2345طویرچالوسحبیبدهنارصیدیخیراله

2346طویرچالوسبهمنتویرسیاریمجتبی

2347عباسکالچالوسولیهمتیارامید

2348عباسکالچالوسعوضعلیبا اوج پورامیر

2349عباسکالچالوسعباسپورزالپویا

2351مدکه رودبارچالوسبهزادامینیسعید

2352مدکه رودبارچالوسعبدالعلییعقوب االملیمحسن

2353سپاردهرامسر علیاشکور کیائی فردین 

2354سپاردهرامسر علی اصغراشکواری کورش

2244کالیه بن رامسر رحمتمهرزاد حدیثه 

2249کالیه بن رامسر عیسیغنمی نسترن 

2250کالیه بن رامسر رمضانعلی امیر شعبانی نسیبه

2251لرسانور رامسر پرویز قاسمی افسانه 

2252لرسانور رامسر حجت مقدریطاهره

2253میانالت رامسر مهدی باالبندی زهرا 

2254میانالت رامسر محمدجوربنیان فاطمه 

2255میانالت رامسر نصراهللجوربنیان فاطمه 

1653آبندانسرساریسید رضامومنیسیدسعید

1654آبندانسرساریحمید رضاحفارمجردمهیار

1655آبندانسرساریعلی اصغرفضلیهومن

1217اسبورزساریابوالقاسمعباسی اسبورزیسالله

1218اسبورزساریسید علیاکبریسیده مریم

1648امرهساریسید عیسیدرویشیسید محمد

1649امرهساریسید علیمسیبیسید محمد

1650امرهساریمیر رمضانرضویعلیرضا

1656باالآبدنگساریسید رضارضوی دهقانسیدعلی

1657باالآبدنگساریشعبانمحسن نژاد کوکباغیعباس

1658بندارخیلساریامیننوجوان شورکائیعلی

1660بندارخیلساریعلیتورانیمحمدتقی

1219پاشاکالانتقالیساریحسینعلیراستگوالهه

1225پاشاکالانتقالیساریعلی اصغرکاظمی ماچکه پشتیفاطمه

1227پاشاکالانتقالیساریحسن بابایی گرجیمحدثه

1661پایین کوالساریرحمتولی نژادمهدی

1662پایین کوالساریعلیرضاطالبیمیالد

1233خرم آبادساریابراهیمولی زاده خرم آبادیمائده

1234خرم آبادساریعلی اکبرصادقی خرم آبادیمهرانه

1231خرم ابادساریعلی گدادرزی خلردیسحر



1239دازمیرکندهساریسید رمضانمرعشیانسیده هانیه

1241دازمیرکندهسارییوسف علیحبیبیمرضیه

1242دازمیرکندهساریحمید رضامشهدی خلردیمریم

1663دازمیرکندهساریابوالحسنحسین نزادعلی

1664دازمیرکندهساریمصطفیزارعمحمد

1665دازمیرکندهساریمجتبیاحمدیمعین

1666دنگسرکساریشعبانامینی رادفرزاد

1667دنگسرکساریگل بابادوستی دنگسرکیمحمد

1669زرین آبادعلیاساریعبدالغنینیاورانیامین

1670زرین آبادعلیاساریسید محمدموسویسیداحمد

1674زرین آبادعلیاساریعلییونسی زرینییاور 

1249سنگتراشانساریسید هاشمهاشمیسیده فاطمه

1252سنگتراشانساریرحمانکنعانیمائده

1253سنگتراشانساریسلمانعلیزادهمعصومه

1254شهرک فرهنگیانساریرمضاناحمدی درزیکالئیبهناز

1255شهرک فرهنگیانساریقاسمحبیبی گرجیسمیه

1257شهرک فرهنگیانساریاحمدکهن سالفاطمه

1675صاحبیساریابراهیمفرزانه صاحبیاسماعیل

1676صاحبیساریحسین علیبراری ورکالییبهروز

1678صفرآبادساریمحمدسلیمی ابوخیلیسینا

1679صفرآبادساریعباسطالبیشبیر

1680صفرآبادساریابراهیمفالحتیعباس

1258عیسی خندقساریعلی اصغرتقی نژادحدیثه

1259عیسی خندقساریاسحاقابراهیمی عیسی خندقیزهرا

1260عیسی خندقساریعلی اصغرسروش نیافاطمه

1263قرتیکالساریباب الهرستمیحدیثه

1264قرتیکالسارینور علیذبیحیرقیه

1267قرتیکالساریعلیرضارستمیفاطمه

1269گله کالساریعیسیزارعزهرا

1270گله کالساریسید تقیقریشیسیدمبینا

1273گله کالساریعلیرضاخلیلیمه اسا

سعید
1681میارکالساریعلی اصغرحسین زاده

1682میارکالساریسید محمداکبریانسیدرضا

1276ولشکالساریمحمد رضاصادقیانعالمه

1277ولشکالساریزمانشکریفاطمه

1279ولشکالسارینظم اهللفیروزیاننسا

1280راهبندیسوادکوهفردینشکرانی طالعیالناز

1281راهبندیسوادکوهسید مسلمموسویسیده عاطفه

1287کردآبادسوادکوهعلیمشهدی کردیمائده



1288کردآبادسوادکوهسیدحرمت الهاسالمی کردیمریم السادات

1289کردآبادسوادکوهاحمدخلیلی کردآبادیمعصومه

1292مته کالسوادکوهعلیاسمعیلیحمیده

1293مته کالسوادکوهمحمدخلیلیزهرا

1683مته کالسوادکوهاحمد علیقربانیصابر 

1684مته کالسوادکوهغالم عباسفضلی کچیدیمحمدتقی

1294نورزسوادکوهشیدالهمنتظری شورکچالیزهرا 

1295نورزسوادکوهطهماسب هدایتی ازاندهیزهره

1685نورزسوادکوهیدالهاسدی ملردیحافظ

1686نورزسوادکوهروح الهشهریاری آریمیرضا

1296برنجستانکسوادکوه شمالیمحمدابراهیمتیزبخشآزاده 

1297برنجستانکسوادکوه شمالیموسیفتح تبار فیروزجاهمریم

1687بشلسوادکوه شمالیسیدکریمحسینی اندارگلیسید سجاد

1688بشلسوادکوه شمالیمحمداسدیمحسن

1298کلیج خیلسوادکوه شمالیمیرزاگلکبودی فیروزجاهرقیه

1299کلیج خیلسوادکوه شمالیذات الهنبی زادهزهرا 

1302کلیج خیلسوادکوه شمالیبهرامصالحی گل افشانیعطیه 

1689کلیج خیلسوادکوه شمالیافالطونحمیدی کلیجیسامان 

1690کلیج خیلسوادکوه شمالیامینشیرزاد ممشیمحمدرضا

1307نفت چالسوادکوه شمالیخضرالهفرهادیخاطره

1308نفت چالسوادکوه شمالیعلیرضاعبادیزهرا

1309نفت چالسوادکوه شمالینادعلیدرزی بورخانیفاطمه

1311باالدستهسیمرغسیدصمدحسنیانسیده حدیثه

1312باالدستهسیمرغسید ابراهیمحسینیانسیده فاطمه زهرا

1313باالدستهسیمرغعلی اکبرلطیفیانمائده

1691زیارکالسیمرغاحمداحمدیاحد

1692زیارکالسیمرغاحمدبیاتیسجاد 

1693زیارکالسیمرغمحمدصادقکریمی زیاریسعید

2258تازه آبادعباس آبادقدرت الهقاسمی سیارستاقیزلیخا

2259تازه آبادعباس آبادعبدالهملکیمهتاب

2260تازه آبادعباس آبادادریسمحمدعلی پورمینا

2355تازه آبادعباس آبادیدالهشعبانی مازوییحسین

2356تازه آبادعباس آبادقربانعلیمالییعلی

2263دانیالعباس آبادسید مجتبیدانیالیسیده زهرا 

2265دانیالعباس آبادایرجرمضانیعاطفه

2267دانیالعباس آبادمجیدبیرقیانمحبوبه

2268دانیالعباس آبادمجیدبیرقیانمریم 

2358سرلنگاعباس آبادحسینحسنی فرحمید

2359سرلنگاعباس آبادسید رضامجیدیسید نیما

1924حیدرکالفریدونکنارقربانحسینیسیده فاطمه



1925حیدرکالفریدونکنارهادیشفیع پور حیدریفاطمه 

1926حیدرکالفریدونکنارعسگریکبیری مناریمیترا

1927شیرمحلهفریدونکنارمحمدفالحیانالهه

1928شیرمحلهفریدونکنارکیومرثفالحیسحر

1929شیرمحلهفریدونکنارحیدرصفریعاطفه

1932شیرمحلهفریدونکناریحییعمادیفرشته

1939مهلبانفریدونکنارحسینگرجی مهلبانیزینب

1941مهلبانفریدونکنارجوادگرجیان مهلبانیعاطفه

1944مهلبانفریدونکناراحمدداداش زاده مهلبانینیلوفر

2095مهلبانفریدونکنارمحمدحسینباقرزادهاحمد

2096مهلبانفریدونکنارسیدشریفیوسف نژاد مهلبانیسیدمجتبی

2097نوائی محلهفریدونکنارعباسعلیحسین پورمحسن

2098نوائی محلهفریدونکنارکاظماحمدیمحمدمهدی

2099نوائی محلهفریدونکنارعلی اکبریونسیمرتضی

1318باغدشتقائم شهرناصرگرجی زاده خطیرزهرا

1322باغدشتقائم شهرسید خلیلموسوی خطیرسیده فاطمه 

1324باغدشتقائم شهرقاسمعلیحنانی لرفاطمه 

1694پایین لموکقائم شهرمحمدرضا اسدی پائین لموکینیما

1695پایین لموکقائم شهرعلی عباسی علیرضا 

1696پایین لموکقائم شهرعیسیلطفی پائین لموکیموسی 

1330حاجی آبادقائم شهرمهدیجعفری میدانسریسمیرا

1331حاجی آبادقائم شهرفرهادعمویینرگس 

1332دیزآبادقائم شهرعبدالعلیجعفرزاده دیزآبادیفاطمه

1333دیزآبادقائم شهرابراهیمامامی دیزآبادیفرزانه 

1334دیوکال علیاقائم شهرستارسراجآزاده

1335دیوکال علیاقائم شهرحجتاصغری دیوکالئی شبنم 

1336دیوکال علیاقائم شهرابوالقاسممرادیان افراپلیفاطمه 

1337ریکندهقائم شهرسید موسیخوشرو چپی زینب 

1338ریکندهقائم شهرمحمد علی قلی پورمهسا

1340ریکنده قائم شهرمهرفریوسفی کرچنگیحدیثه 

1698ریکنده قائم شهرکریمشفاهی ریکنده ئی صدوق 

1699ریکنده قائم شهرضیاء اهللاسماعیلی ریکندهنوید

1700ساروکالقائم شهریوسف غفاری ابوخیلیمجید

1701ساروکالقائم شهرمحمدرضاتیموری ساروکالئیمجید

1702ساروکالقائم شهرعلیرضاشمسی قادیکالییمحمد

1341سید ابوصالحقائم شهرابراهیمیعقوبی ملهزهرا

1342سید ابوصالحقائم شهرحسینعلیفرخ زاد پهنه کالئیفاطمه 

1703شیخ گلیقائم شهرعلیگرائلیآرش 

1704شیخ گلیقائم شهررضاعابد محزون خواهسعید 

1705فندریقائم شهرنورعلیابراهیمی مرتضی 



1706فندریقائم شهرموسیرضاییمهدی 

1344فوالدکالقائم شهرسیدحسنمظفری آهنگرکالئیسیده فاطمه 

1345فوالدکالقائم شهرچنگیزسیاوشی زنگیانی شکیال 

1347فوالدکالقائم شهرربیعابوالقاسمی گل افشانیمائده 

1353قراخیل شرقیقائم شهرمحمدعلیرایج کفشگریمنیره

1355قراخیل شرقی قائم شهراباصلت شیرخانی قرازینب 

1356قراخیل شرقی قائم شهرعلی اصغرعلی نیا قراخیلیفاطمه زهرا

1357قراخیل غربیقائم شهرجوادپژویانزهرا

1358قراخیل غربیقائم شهرحسندالوری قراسحر

1364قراخیل غربیقائم شهرعینعلیدالوری قراگیتی 

1367گاوان آهنگرقائم شهرمصطفیعلیزاده آهنگری فاطمه 

1371گاوان آهنگرقائم شهرارسطوحسین زاده آهنگری غزاله

1377گاوان آهنگرقائم شهرداریوشاکبریمهسا

1708گاوان آهنگرقائم شهرحمیدرضازلفی خطیررضا

1711گاوان آهنگرقائم شهرمرادعلینورزاده تیرسعید

1713گاوان آهنگرقائم شهراسفندیارپوراسماعیلی مهدی 

1378متانکالقائم شهرمحمد تقیعیسئیحافظه

1381متانکالقائم شهرسید حسینحسینیسیده ماندانا

1382متانکالقائم شهرعباسولی پورفاطمه 

1385ملک خیلقائم شهراسکندررمضان زاده تیرپریسا

1386ملک خیلقائم شهرعبدالحمیدرضایی ملکپریناز 

1387ملک خیلقائم شهرخدابخشکارمزدی زهرا

1714میدانسرقائم شهرجابرآقاجانی  میدانیپژمان 

1715میدانسرقائم شهرسید ذوالفقارموسوی طارسیسید میالد

1716میدانسرقائم شهرکیومرثیداللهی میدانیمرتضی 

1388نوکالقائم شهرجمشیدگرائلی شیخ الهه 

1389نوکالقائم شهرمحمد علی حبیبی چالیزهرا

1391نوکالقائم شهرنوروزاحمدی کمرپشتی فاطمه

2360اویجدانکالردشتفرنوشدلفان آذریحسام

2361اویجدانکالردشتمحمد رضابهرامیانعلی

2362اویجدانکالردشتفرامرزدلفان آذریفرید

2271پیشنبورکالردشترسولرودگرصفاریسمانه

2273پیشنبورکالردشتسیدفتح الهزینب خامسیسید

2280پیشنبورکالردشترضاسناییویدا

2281کلمهکالردشتنصرالدینمنصور لکورجآفتاب

2282کلمهکالردشتشبانعلیهرسیج ثانیسمیرا

2283کلمهکالردشتمختارمحمود ثانیمحبوبه

2363مکارودکالردشتشفامرید پوراصغر

2364مکارودکالردشتوحیدمرید پورداود

1717آغوزدرهگلوگاه درویشعلی ربانی قنبرعلی



1718آغوزدره گلوگاه رجبعلی رضایی حسین   

1397تیرتاشگلوگاه غالمرضا باقری تیرتاشیمهسا 

1404تیرتاش گلوگاه رحمت امیری تیرتاشیزهرا 

1407تیرتاش گلوگاه حسین کلبادی نژادسکینه 

1408تیرتاش گلوگاه حسین قاسمی تیرتاشی فاطمه

1412تیرتاش گلوگاه رحمت سالکی فاطمه 

1414تیرتاش گلوگاه اسماعیل گنجعلیفاطمه 

1416تیرتاش گلوگاه حسین قاسمی تیرتاشیفائزه 

1424تیرتاش گلوگاه نقیخلیلی تیرتاشی مریم 

1426تیرتاش گلوگاه یوسفاصغری معصومه 

1435سراج محله گلوگاه احمدباقری سراجی رقیه 

1438سراج محله گلوگاه محمد علی رضایی مفرد زینب 

1445سراج محله گلوگاه علی اکبر محسنی سراجیفاطمه 

1720مهدیرجه گلوگاه عباس عموزاد مهدیرجی سجاد 

1723مهدیرجه گلوگاه ابراهیم عموزاد مهدیرجی مازیار 

1724مهدیرجه گلوگاه مسلم عموزاد مصطفی 

1725نظام محلهگلوگاه اسالم رسولی خورشیدی آرش 

1726نظام محلهگلوگاه حسین عابدیان میانگلهمحمد حسن

1452نیاالگلوگاه مطلب عرفانی زهرا 

1453نیاالگلوگاه عباس باقریسکینه 

2100اسالم آبادمحمود آبادسید یداهللابطحیسید سجاد

2101اسالم آبادمحمود آبادمحمد ابراهیمقاسمیعلی

2102اسالم آبادمحمود آبادرضارشتیمیالد 

1945اسالم محلهمحمود آبادبهرامسیفیپریسا 

1946اسالم محلهمحمود آبادعباسنجفیسودابه 

1947اسالم محلهمحمود آبادتقیسعیدیمهدیه 

1949برنجدهمحمود آبادشعبانلطفیزینب 

1950برنجدهمحمود آبادمهدیقاسمیسمیرا

1953برنجدهمحمود آبادرضافتاحیفاطمه

2103بوندهمحمود آبادحسنفالحایمان 

2104بوندهمحمود آباداحمدونوچرستم 

2105بوندهمحمود آبادعلی محمدروحیعماد

1955خشت سرمحمود آبادمهدیشعبانپورزهرا

1958خشت سرمحمود آبادسید عباسفاضله موسویسیده 

1961خشت سرمحمود آبادکوروشولی پورکیمیا

1965رودپشتمحمود آبادبهزاداحمد زادهانیس

1966رودپشتمحمود آبادغالمحسندریاییپرستو

1969رودپشتمحمود آبادابوالحسنمحمدیکوثر 

2108علمده محمود آبادمحمد علیآزمحسینعلی

2109علمده محمود آباد...سید ولی اموسویسید مهدی



2111علمده محمود آبادمحمد رضاترازمحسن 

1970علی آباد محمود آبادمحمد رضااصالحیحمیده 

1973علی آباد محمود آبادسید مرتضیجباریسیده عاطفه

1975علی آباد محمود آبادعباسافتادهمریم 

2113فرامدهمحمود آبادجمشیدتوکلیاسماعیل

2114فرامدهمحمود آبادغالمعلیقربانیحسین 

2115فرامدهمحمود آبادیوسفرضایییداهلل 

2118کلمرزمحمود آبادسید کاظمحسینیسید مهدی

2119کلمرزمحمود آباداسماعیلتقی پورقاسم 

2121کلمرزمحمود آبادسلمانباباییمحمد مهدی

2122کلودهمحمود آبادمحمد رضااسدیحسین 

2124کلودهمحمود آبادسیف اهلل عباسیصاحب

2126کلودهمحمود آباد...حبیب ارضاییمرتضی

1977گالش پلمحمود آبادحسنعلیزادهزهرا 

1978گالش پلمحمود آبادابراهیممهدی زادهزهرا 

1984گالش پلمحمود آبادحسینعلیمسعودیفاطمه 

2127گالش پلمحمود آبادصدراهللعبدی گالشپلغالمرضا

2128گالش پلمحمود آبادحسنیوسفیناصر

2129گیالپیمحمود آبادسهرابجعفریالیاس 

2130گیالپیمحمود آبادعبداهللفداییامیر حسین 

2132متوریجمحمود آبادمحمد رضااسالمیمجید 

2133متوریجمحمود آباد...صدرامنصوریمحمد

2134متوریجمحمود آبادداوودعباسیمحمود 

1991معلم کالمحمود آبادسید ربیعموسویسیده کوثر

1992معلم کالمحمود آبادحسنرمضانیشبنم

1993معلم کالمحمود آبادحمید رضااحمدیفاطمه 

21456اسرم میاندورودغالمرضاحاجیان اسرمیذوریه 

21460اسرم میاندورودحسینمعیل اسرمی زهره

21471اسرم میاندورودروح اله روح اهلل پورمریم 

1727اوسامیاندوروداکبرآهنگر دارابی ابراهیم 

1728اوسامیاندورودصفرفالح دارابیحمید

1475بادلهمیاندورودحسنادبی سمسکندهحانیه 

1477بادلهمیاندوروداکبررضوانی فاطمه 

1479بادلهمیاندورودعسکریصفریفائزه

11481جامخانهمیاندورودعلی اصغربازاری جامخانهحکیمه

11483جامخانهمیاندورودداودبازاری جامخانهسکینه 

11486جامخانهمیاندورودحبیب الهعبادی جامخانهفرانه

21730جامخانهمیاندورودرمضانباقریامین

21732جامخانهمیاندوروداصغراصغری جامخانهحسین 

21733جامخانهمیاندورودیحییباقری جامخانهحمیدرضا 



1492دارابکالمیاندورودمحمد صالحکوثری زهرا 

1495دارابکالمیاندورودمحمد حسین آهنگر دارابیفاطمه 

1497دارابکالمیاندورودسید خلیلهاشمی دارابیفائزه سادات

1499ماکرانمیاندورودگلعلیولی پورخدیجه

1500ماکرانمیاندوروداحمد علیحبیبی ماکرانیزهرا 

1501ماکرانمیاندورودمحمودرستمی اهلل خیلیسحر 

1738محمد آبادمیاندورودبخش علیمعافی رضا 

1739محمد آبادمیاندورودبهرامحمیدی تبار علی 

1506اطربنکا...عزت ااسحقی اطربیزهره

1509اطربنکاقربانعلیمحمدیفاطمه

1511اطربنکاموسی ناطقیفائزه

1513بایع کالنکاحسیندهسنگیزهرا

1514بایع کالنکازین العابدینبابایی قلعه سریسید مهدیه

1515بایع کالنکاشادالهحقی امین جانفاطمه

1516بهزادکالنکاسید اسماعیلمیریسیده خدیجه

1518بهزادکالنکاولینگاری بهزادکالییمحبوبه

1519بهزادکالنکاناصرترابی آبلوئیمرضیه

1521تازه آبادنکاحسن جانییالقیخدیجه

1524تازه آبادنکاعلیسالخوردهسحر

1525تازه آبادنکاعتی اکبراسبوچینسمانه

1740چاله پلنکامحمدمنصورکوهیسعید

1741چاله پلنکامحمد تقیعبداله ئیمهدی

1742چاله پلنکامسلمرمضانیمهران

1536چلمردینکاقربانعلیکیانیسودابه

1537چلمردینکامحمدبراریفاطمه

1544چلمردینکاحامدکیانی نسبمعصومه

1743حاجی محلهنکاجعفرصادقیامیرحسین

1744حاجی محلهنکاروح الدینامینی عبدالملکی...روح ا

1745حاجی محلهنکامحمدپیوستهوحید

1548خورشیدنکاحمیدگلدوستزکیه

1556خورشیدنکاعلیرجبیفائزه

1557خورشیدنکاباقرخوشروزی خورشیدیمریم

1559دورابنکامرادعلیحیدرنژادزهرا

1560دورابنکامحمدرضاصادقیان واوسریزهرا

1562دورابنکاغفارحیدرنژادفاطمه

1576زرندیننکارحمانقلی پورفاطمه

1580زرندیننکاجعفرجعفری زرندینیمریم

1582زرندیننکاخلیلمحمدی زرندینیمهدیه

1746سوچلمانکاعلیعسگریامید

1747سوچلمانکااسمعیلدانایی رادمهران



1584سه کیلهنکازین العابدینمرتضویفاطمه

1585سه کیلهنکارمضانحسینی درویشانیفائزه

1586سه کیلهنکامحمدخادم پرمائده

1748قلعه سرنکاسید کریمعمادی قلعه سریسید آرمان

1749قلعه سرنکاسید نبی الهنظام زادهسید سعید

1751قلعه سرنکاعلی اکبرحبیبی قلعه سریمحمد

1587کفراتنکارمضانکمالیام کلثوم

1588کفراتنکاخداقلیحیدری سوچلماییرقیه

1589کفراتنکاعلیرضا گلی کفراتیکوثر

1592گل خیلنکامحمدرضامظفری والشدیفاطمه

1593گل خیلنکاعلی بابانیری گل خیلیفاطمه 

1594گل خیلنکاعلی اکبرفیروزی عبدالملکیمحدثه

1752گل خیلنکا...ولی ادورابیمهدی

1753گل خیلنکاظهیرحسنیهادی

1596گلبستاننکاسیدخلیلجعفریالهه السادات

1599گلبستاننکاسید تقیعظیمیسیده انسیه

1604گلبستاننکاولی الهشعبانینرگس

2136بوته دهنورغفارحدادیامین

2137بوته دهنورعلی اکبرکاشانی آملمجتبی

2139بوته دهنورحسینعلیمحسنیمهدی

2140پیلنورمرتضیشیرزاد نوریرضوان اهلل

2141پیلنورولی اهللپاکدلمحمد

1995تاشکوه علیانورحسناحمدی اسوردالرام 

2000تاشکوه علیانورعلیساالرفاطمه

2006تاشکوه علیانوربهرامساالریانیلدا 

2008تاشکوه وسطینورذکریادیوساالررامش

2011تاشکوه وسطینوروجیه اهللدیوساالرصونا

2014تاشکوه وسطینورقادردیوساالرکیمیا

2016تاکرنورعزیزاهللباباییزهرا 

2018تاکرنورحمید رضااسدیفاطمه 

2019تاکرنوررمضانمردانیکبری

2142جلیکان سفلینورعباسکارگر چنگازسبحان 

2143جلیکان سفلینوراسداسدیفرشید

2144جلیکان سفلینورفرامرزحسین پورمحمد رضا 

2145جوربندنورعبد الرحیمدبیررضا

2146جوربندنورابوالقاسمگلردمیالد

2020دارکالنورولی اهللفالحبهاره

2022دارکالنوریوسفعلیروستاییمحدثه

2023دارکالنوریوسفعلیروستاییمعصومه

2025رییسکالنوررحمانعلیزادهفاطمه 



2026رییسکالنورحسینعلیزادهفاطمه زهرا

2027رییسکالنورعیسیزارعمعصومه

2029سعادت آبادنورحمیدسلطانیزهرا 

2030سعادت آبادنورحسینایمانیمهدیه

2031سعادت آبادنورمحسنعباسیمهشید

2032شهر بندنورسیدمحمدعقیلیسیده زهرا 

2033شهر بندنوراکبرعلی پورکوثر 

2034شهرک امامنورعلیرضاکاالشیذکیه 

2036شهرک امامنورنوروزشیخیزینب 

2039شهرک امامنورحبیبحسینیفاطمه 

2043شهرکالنورسید صادقحسینیان سید فاطمه

2049شهرکالنورصفرفالحمرجان 

2052شهرکالنورعباسرنجبرمهدیه

2147شیرکالنورنوروز علیولی پورابو الفضل 

2148شیرکالنورمحمدسودایی مشاییاحمد

2150شیرکالنورحسینهادی آهنگرعلی

2054عبدلدهنورحجت اهللعلیزادهزهرا

2055عبدلدهنورسید جوادرضویسیده سمیه

2056عبدلدهنوررحمتاسدیفاطمه

2058فوالد کالنورعلییزدیالهام

2060فوالد کالنورخسروسیفیام البینین

2061فوالد کالنورنعمت اهللهدایتیالدن

2152کاسگر محلهنورعلی اکبردیوساالرابو الفضل 

2153کاسگر محلهنورابراهیمکاشفیحیدر 

2154کاسگر محلهنوررضادیوساالرعارف

2063کراتکتینورحسینجعفریربابه

2064کراتکتینورعلیگلسکینه

2066کراتکتینوریحیییوسفیمریم

2068نعمت آبادنورمجتبیلطفیزهرا 

2070نعمت آبادنورحسینفارسیمروارید 

2071نعمت آبادنورعلینصرینسترن 

2072ورازاننورعلیحبیبیزهرا

2073ورازاننورسید حیدرجاللیسید فاطمه

2074ورازاننورحسینترجانیزینب 

2365پولنوشهرکیفعلیخزایی پولحسن 

2366پولنوشهرسید ابوالفضلاجاق زادهسید احمد

2367پولنوشهرنوذرخزایی پولمحمد 

2368خیرودکنارنوشهرعلیرضاشیرج خیریسامان 

2369خیرودکنارنوشهررضاسمرقندیشهاب

2370خیرودکنارنوشهردرویشعلیخواجوند خزاعی کجورمرتضی 



2286دزدکنوشهرمحمدوثوقی فردزهرا

2290دزدکنوشهرعنایت اهللسیاسرائی مریم

2292دزدکنوشهرناصرصالحی نژاد ملوک

2295دوابنوشهرمحمدجمالی کیکوجزیبا 

2296دوابنوشهرنامدارجمالی کیکوجساناز 

2297دوابنوشهربیت اهللابراهیمی خراطشهره

2371شوفسکاجنوشهرفائزمتاجی نیمورامیر حسین

2372شوفسکاجنوشهرسید جعفرموسوی لرگانیسید عباس

2373علی اباد میرنوشهرعبدالعلیسلطانی لرگانیمجید 

2374علی اباد میرنوشهرباباعلیساسیمحمد 

2299لتینگاننوشهررمضانهادی پورراضیه

2300لتینگاننوشهرنادرشاه حسینیفائزه

2303لتینگاننوشهرنادرزرینیمینا

2375نیرنگنوشهرحسینجاللیامیرحسین

2376نیرنگنوشهرنورعلیصادقیسعید 

2377نیرنگنوشهرنادعلیمحتشمیمحتشم


