
 

و فرنگی  آزادکشتی فعال مربیان تعداد کل 

 3766 :1397در سال 

 

 124 ممتاز ملی :

 

 638 دار :ملی ستاره

 

 3004 ملی :
 

 



  1396اسامی مدرسان واجد شرایط کشتی آزاد و فرنگی در سال 

 فرنگی آزاد

 محمد بنا منصور برزگر
وشیمحسن فره  حسن بابک 

 احد پازاج حسن حمیدی
 عبداله چمن گلی عسگری محمدیان

 رضا سیم خواه اکبر فالح
 ناصر نوربخش مجید ترکان

 جمشید خیرآبادی امیررضا خادم
 فرهاد اسماعیل نژاد رسول خادم

 علی رضا لرستانی یعقوب نجفی جویباری
 علی اشکانی غالمرضا محمدی

 حسن رنگرز محسن کاوه
 حمید باوفا محمد طالیی

 حسن یوسفی افشار رضا الیق
 حسام الدین جعفری امیر توکلیان

 عبدالکریم کاکاحاجی علی رضا لرستانی
 رسول جزینی علیرضا رضایی
 مجید جهاندیده تقی اکبرنژاد

 محمدعلی چمیانی ابراهیم مهربان
 فرشاد علیزاده مجید خدایی

امیریجاسم  عباس حاج کناری  
 مهدی محمدی علی رضا رضایی منش

 مجتبی باباجانزاده علی اکبر دودانگه
 بهروز حضرتی پور سیدمراد محمدی
نیکونهاد حسینیمحمد  علی اصغر بذری  

 داود گیلنیرنگ مسعود مصطفی جوکار
  هادی حبیبی
  مهدی برائتی

  حسین کریمی
  رسول دهقان نژاد

  محمد اصالنی
  تقی داداشی

المللی فدراسیون کشتیانستیتو بین  



 فرنگی کشور و  آزادسامی مربیان ممتاز ملی کشتی ا

 1396افزایی دانش رشته شماره دفترچه تاریخ تولد استان نام و نام خانوادگی ردیف

 جلسه-مکان  زمان آزاد 5172 1/5/1343 اردبیل جابر پارسی 1

 6 -فدراسیون  30/11تا  28 آزاد 0835 11/6/1354 اصفهان سعید اکرم خانی 2

 6-فدراسیون  30/11تا  28 آزاد 1921 16/2/1359 اصفهان مصطفی میرزایی 3

 6 -فدراسیون  30/11تا  28 آزاد 1913 31/6/1358 اصفهان مصطفی ترکی 4

 6 -فدراسیون  30/11تا  28 آزاد 2206 20/2/1341 اصفهان مهدی رییسی وانانی 5

 6 -فدراسیون  30/11تا  28 آزاد 5655 24/12/1356 آ.غربی ابراهیم یزدان پناه 6

 4 -فدراسیون  30/11تا  28 آزاد 0592 1/11/1362 البرز فرخ کیا 7

 6 -فدراسیون  30/11تا  28 آزاد 5798 30/6/1356 البرز صابر نیک فالح 8

 6 -فدراسیون  30/11تا  28 آزاد 0553 29/6/1364 البرز داود جعفری 9

 3 -فدراسیون  30/11تا  28 آزاد 0104 5/6/1352 البرز حمیدرضا جمشیدی افضل 10

 4 -فدراسیون  30/11تا  28 آزاد 5625 22/7/1349 البرز علی رضا رحمتی تبریزی 11

 6 -فدراسیون  30/11تا  28 آزاد 4162 2/3/1357 البرز مهدی بابایی جعفری 12

 مدرس آزاد 2060 30/6/1355 البرز محمد اصالنی 13

 6 -فدراسیون  30/11تا  28 آزاد 1054 20/1/1347 البرز نادر میرزایی 14

 6 -فدراسیون  30/11تا  28 آزاد 4246 1352 البرز محمدعلی کمالی روستا 15

 5 -فدراسیون  30/11تا  28 آزاد 2577 30/6/1355 البرز محمود اخالفی 16

 6 -فدراسیون  30/11تا  28 آزاد 1911 1350 البرز علی بابایی جعفری 17

 کارگاه طالیی  آزاد 1908 31/5/1355 البرز امیر ریحانیان 18

 6 -فدراسیون  30/11تا  28 آزاد 5646 7/4/1349 تهران اسماعیل غالمرضایی 19

 6 -فدراسیون  30/11تا  28 آزاد 5477 8/9/1349 تهران سیدامیر جاللی 20

 6 -فدراسیون  30/11تا  28 آزاد 4164 1/7/1344 تهران جواد لشنی 21

 6 -فدراسیون  30/11تا  28 آزاد 3940 30/7/1353 تهران سیدمحمد موسوی جن قشالقی 22

 6 -فدراسیون  30/11تا  28 آزاد 5465 6/1/1348 تهران مجید ابراهیم نیا 23

 کارگاه طالیی  آزاد 0565 1/9/1343 تهران جعفر لشنی 24

 کارگاه طالیی  آزاد 2374 1/1/1356 تهران اصغر اوردخاتی  25

 کارگاه طالیی  آزاد 1029 22/9/1352 تهران مهدی قاسمی جو 26

 کارگاه طالیی  آزاد 0941 4/8/1349 تهران احمد نجاریان 27

 5 -فدراسیون  30/11تا  28 آزاد 0947 11/4/1352 تهران حمیدرضا سیری 28

 4 -فدراسیون  30/11تا  28 آزاد 0140 1/7/1344 تهران سید رحمان اشرف نیا 29

 6 -فدراسیون  30/11تا  28 آزاد 4132 15/6/1354 تهران علیرضا مرادبیگی 30

 کارگاه طالیی  آزاد 3358 30/6/1352 تهران  رسول دهقان نژاد  31

 4 -فدراسیون  30/11تا  28 آزاد 1223 4/1/1347 تهران علی سوری زاده 32



 6 -فدراسیون  30/11تا  28 آزاد 5484 7/12/1344 تهران علی محمدی منش 33

 5 -فدراسیون  30/11تا  28 آزاد 4197 7/8/1356 تهران سیدمحمدعلی ساویز 34

 کارگاه طالیی  آزاد 0351 1/3/1353 تهران محمدجواد مازنی 35

 مدرس آزاد 2096 20/4/1354 تهران علیرضا رضایی 36

 کارگاه طالیی  آزاد 3862 1/1/1358 تهران  تورج کفایی محمدنژاد  37

 6 -فدراسیون  30/11تا  28 آزاد 1411 12/6/1344 تهران ناصر افراشته 38

 6 -فدراسیون  30/11تا  28 آزاد 4060 1/3/1357 تهران سردار مولوی 39

 6 -فدراسیون  30/11تا  28 آزاد 0142 2/1/1344 تهران خالق پورمحمدی سریوی 40

 2 -فدراسیون  30/11تا  28 آزاد 0357 7/2/1345 تهران اصغر زارعی 41

 4-تهران 12/12و11 آزاد 4206 21/6/1358 تهران سیدمحمود درویشی امری 42

 6 -فدراسیون  30/11تا  28 آزاد 1086 20/5/1351 تهران  وحید موالیی  43

 4 -فدراسیون  30/11تا  28 آزاد 5538 30/6/1350 تهران ابوالقاسم سلمانی 44

 6 -فدراسیون  30/11تا  28 آزاد 5607 1/4/1351 تهران محمدرضا زند مقدم 45

 6 -فدراسیون  30/11تا  28 آزاد 3691 1352 تهران داود رخش خورشید 46

 غ غ آزاد 4198 1347 تهران مرتضی عسگرزاده 47

 6 -فدراسیون  30/11تا  28 آزاد 4371 27/1/1349 تهران علی بازیار 48

 مدرس آزاد 0182 2/10/1349 تهران علی اکبر دودانگه 49

 مدرس آزاد 0478 26/6/1357 تهران هادی حبیبی 50

 کارگاه طالیی  آزاد 3629 1/1/1343 تهران اسماعیل پلویی 51

 مدرس آزاد 0582 16/9/1353 تهران مهدی برائتی 52

 مدرس آزاد 1901 15/1/1347 تهران علی رضا رضایی منش 53

 مدرس آزاد 1832 18/1/1352 تهران محمد طالیی 54

 مدرس آزاد 1896 16/6/1350 خ.رضوی توکلیانامیر  55

 مدرس آزاد 1900 4/6/1357 خ.رضوی مجید خدایی 56

 کارگاه طالیی  آزاد 4423 25/4/1347 خ.رضوی  قاسم امانی فیالبی  57

   آزاد 5923 1/6/1344 خ.رضوی جواد عرفانیان خلق آبادی 58

 6 -فدراسیون  30/11تا  28 آزاد 3345 1/8/1347 خ.رضوی مرتضی نادری خادم 59

 6 -فدراسیون  30/11تا  28 آزاد 0760 1/1/1351 خ.رضوی جواد اسماعیل پور 60

 کارگاه طالیی  آزاد 0519 4/8/1352 خوزستان  حیدر ناصری  61

 6 -فدراسیون  30/11تا  28 آزاد 5449 1353 زنجان رسول نوروزی 62

 مدرس آزاد 4569 8/10/1350 قزوین رضا الیق 63

 4 -فدراسیون  30/11تا  28 آزاد 5135 1/3/1356 چ.ب شهاب نادری فارسانی 64

 6 -فدراسیون  30/11تا  28 آزاد 1919 1/1/1351 کرمان حسن لشکری 65

 کارگاه طالیی  آزاد 6398 10/6/1341 گلستان جلیل جهانشاهی 66



 6 -فدراسیون  30/11تا  28 آزاد 4266 28/9/1353 گیالن رضا مودبی 67

 مدرس آزاد 1898 6/11/1349 گیالن بهمن میرزایی 68

 غ غ آزاد 5624 1/11/1350 لرستان احمدرضا آشناگر 69

 مدرس آزاد 1905 8/10/1349 لرستان غالم رضا محمدی 70

 کارگاه طالیی  آزاد 5289 10/1/1354 مازندران اکبر اقبالی 71

 6 -فدراسیون  30/11تا  28 آزاد 5652 10/1/1349 مازندران حسین مناجاتی 72

 6 -فدراسیون  30/11تا  28 آزاد 0938 15/5/1339 مازندران علی اصغر منوچهری 73

 مدرس آزاد 1236 1359 مازندران علی اصغر بذری قلعه 74

 4 -فدراسیون  30/11تا  28 آزاد 1897 15/12/1348 مازندران علی شکری پور 75

 6 -فدراسیون  30/11تا  28 آزاد 0921 2/5/1340 مازندران نادر ناظری 76

 کارگاه طالیی  آزاد 2081 2/1/1358 مازندران مهدی نیک منش 77

 مدرس آزاد 4024 6/1/1353 مازندران عباس حاج کناری 78

 مدرس آزاد 1523 24/6/1343 مازندران مجید ترکان 79

 مدرس آزاد 2793 20/1/1359 مازندران سیدمراد محمدی 80

 مدرس آزاد 2280 1/12/1341 مازندران عسگری محمدیان 81

 6 -فدراسیون  30/11تا  28 آزاد 0830 30/2/1352 مرکزی داود شاداله 82

 6 -فدراسیون  30/11تا  28 آزاد 4610 25/5/1353 مرکزی مصطفی بابایی 83

 6 -فدراسیون  30/11تا  28 آزاد 6568 18/7/1338 همدان علیرضا مخزنی 84

 6 -فدراسیون  30/11تا  28 آزاد 0195 15/12/1340 همدان غالمرضا موذن 85

 ها در اکثر دوره   ننماینده فدراسیو آزاد 0916 1/10/1339 همدان تورج ظفری 86

 مدرس آزاد 2664 6/10/1396 مازندران حسین کریمی 87

 مدرس آزاد 0937 30/6/1356 همدان مسعود مصطفی جوکار 88

 4 -فدراسیون  30/11تا  28 آزاد 0544 1/6/1357 البرز حسین نظری 89

 6 -فدراسیون  30/11تا  28 آزاد 1920 8/8/1358 زنجان علی مهری 90

 6 -فدراسیون  30/11تا  28 آزاد 4477 30/3/1348 قم  علی دخیلی  91

 کارگاه طالیی  فرنگی 5149 6/6/1338 اردبیل نادر مشروطی 92

 مدرس فرنگی 4500 25/8/1357 اردبیل علی اشکانی 93

 کارگاه طالیی  فرنگی 2603 1/1/1359 ایالم  مهدی سالحورزی  94

 مدرس فرنگی 1918 30/6/1350 آ.غربی عبداله چمن گلی 95

 کارگاه طالیی  فرنگی 6469 28/12/1342 البرز شهرام خسروی 96

 4 -فدراسیون  30/11تا  28 فرنگی 6357 2/1/1357 البرز فرشاد جوادی 97

 مدرس فرنگی 3649 15/11/1342 تهران علی رضا لرستانی 98

 کارگاه طالیی  فرنگی 1227 1/3/1357 تهران پیمان مرادی 99

   فرنگی 4808 29/6/1359 تهران ستار عباسی 100



 6 -فدراسیون  30/11تا  28 فرنگی 1242 1/7/1365 تهران افشین بیابانگرد 101

 کارگاه طالیی  فرنگی 0666 2/1/1352 خوزستان عزیز ناقوسی 102

 5 -فدراسیون  30/11تا  28 فرنگی 5880 1352 خوزستان لقمان رضایی 103

 کارگاه طالیی  فرنگی 1904 9/12/1356 خوزستان مهرزاد اسفندیاری 104

 کارگاه طالیی مدرس فرنگی 1917 5/8/1342 خوزستان عبدالکریم کاکاحاجی 105

 غ غ فرنگی 1864 26/4/1356 خوزستان سیدحسین مرعشیان 106

 6 -فدراسیون  30/11تا  28 فرنگی 4447 7/1/1347 فارس کاظم ناصر 107

 غ غ فرنگی 1309 2/1/1351 فارس سیدسیروس حیدری 108

 کارگاه طالیی  فرنگی 2428 1/1/1346 فارس علیرضا چمیانی 109

 مدرس فرنگی 0153 1/1/1349 فارس محمدعلی چمیانی 110

 کارگاه طالیی  فرنگی 5653 2/2/1346 کرمانشاه تورج مهری 111

 کارگاه طالیی  فرنگی 2946 15/4/1353 کرمانشاه کامران قدرتی 112

 6 -فدراسیون  30/11تا  28 فرنگی 6216 1/7/1346 گیالن حسین اسمعیل پور گیلده 113

 کارگاه طالیی  فرنگی 1914 9/2/1349 مازندران حسن حسین زاده 114

 کارگاه طالیی مدرس فرنگی 1914 28/1/1339 مازندران حمیدرضا اسماعیل نژاد 115

 مدرس فرنگی 1922 1/1/1359 مازندران حسن رنگرز 116

 مدرس فرنگی 2464 12/11/1348 مازندران رضا سیم خواه اصیل 117

 کارگاه طالیی  فرنگی 1899 2/2/1349 تهران بهروز حضرتی 118

 غ غ فرنگی 2064 4/2/1349 تهران زادهبهرام حسین 119

 غ غ فرنگی 2188 1/4/1349 اردبیل احد پازاج 120

 قهرمان المپیک فرنگی 2135 27/5/1364 مازندران قاسم رضایی 121

 کارگاه طالیی  فرنگی 0869 16/2/1345 تهران حسین نژاد مقدم 122

 2 -تهران  18/12و 17 فرنگی 2706 02/06/1364 تهران حمید سوریان 123

   آزاد 1281 31/6/1345 گلستان   یاویس مالح 124

 

 

 المللی کشتیانستیتو بین

  



 دار )به ترتیب استان(ملی ستارهمربیان  های کنترلاسامی قبول شدگان کارگاه -9جدول شماره 

 1395کشور در سال  آزادکشتی فرنگی و 

 تاریخ تولد استان نام خانوادگینام و  ردیف
شماره 

 دفترچه
 رشته

 1396افزایی دانش

 جلسه -مکان  زمان

  4-اردبیل  31/6و  30 فرنگی 2897 7/4/1365 اردبیل محمد محمدعلی پور 1

 4 -اردبیل  31/6و  30 فرنگی 6716 1339 اردبیل علی نادری جلودار 2

 3-اردبیل 17/5و16 آزاد 6715 18/3/1348 اردبیل فریدون حیدرنژاد 3

 4-اردبیل  31/6و  30 فرنگی 01557 1350 اردبیل حیدر فرخنده 4

 4-اردبیل 17/5و16 آزاد 0832 1360 اردبیل ادریس طالبی جمادی 5

 3 -اردبیل  31/6و  30 فرنگی 1200 15/6/1364 اردبیل رضا فرضی زاده 6

   آزاد 2395 10/6/1341 اردبیل میروزیر حسین دخت 7

 4 -اردبیل 31/6و30 فرنگی 1511 7/5/1346 اردبیل داور جدی 8

   آزاد 2402 1/3/1343 اردبیل ابراهیم پوستی 9

 3-اردبیل  21/11و  20 فرنگی 5280 14/5/1342 اردبیل طاهر مهدیلو 10

 4 -اصفهان  22/8و 21 آزاد 2011 1/1/1357 اصفهان عباس گنجی 11

 4 -اصفهان  26/8و  25 فرنگی 4668 2/2/1359 اصفهان دستجردیانجلیل زارع  12

   آزاد 6250 4/8/1352 اصفهان رسول قربانی 13

   آزاد 4646 4/4/1352 اصفهان علی اصغر ممتاز 14

   آزاد 2025 10/6/1356 اصفهان محسن علی ملکی 15

   آزاد 3639 20/1/1363 اصفهان سیدمحمد موسوی 16

 4 -اصفهان  26/8و  25 فرنگی 2073 4/8/1359 اصفهان یوسفیناصر  17

 3 -اصفهان  26/8و  25 فرنگی 2072 30/6/1356 اصفهان اسماعیل حیدریان 18

 4 -اصفهان  26/8و  25 فرنگی 4660 9/8/1352 اصفهان امید شیرانی 19

 3 - اصفهان 26/8و  25 فرنگی 4658 4/8/1357 اصفهان محمد رفیعی دولت آبادی 20

 4 -اصفهان  26/8و  25 فرنگی 4657 13/11/1343 اصفهان تقی حبیبی خوزانی 21

 3 -اصفهان  26/8و  25 فرنگی 4659 10/8/1345 اصفهان فرهاد شیرانی 22

 4 -اصفهان  22/8و 21 آزاد 4662 2/1/1358 اصفهان علی رضا خسروی 23

   آزاد 3363 7/9/1358 اصفهان محمد رجبی 24

 4-البرز 5/12و4 آزاد 0208 8/6/1352 اصفهان زارع مهدی 25

 4 -اصفهان  26/8و  25 فرنگی 0784 3/5/1344 اصفهان عبدالرحیم فاتحی دستجردی 26

 غ غ فرنگی 2187 29/6/1359 اصفهان ابوذر شیرانی 27

 4 -اصفهان  26/8و  25 فرنگی 2138 5/3/1360 اصفهان علی شریعتی 28



   آزاد 2356 6/6/1365 اصفهان محمدرضا زینعلی 29

 4-البرز 5/12و4 آزاد 0219 14/8/1363 اصفهان محمد نقوی راوندی 30

   آزاد 2235 25/12/1359 اصفهان ابوالفضل باغبان 31

 4 -اصفهان  26/8و  25 فرنگی 1007 5/3/1347 اصفهان سعید انصاری 32

   آزاد 2847 4/7/1342 اصفهان رسول احمدی 33

 4 -اصفهان  22/8و 21 آزاد 2023 15/12/1355 اصفهان پیروزبخترضا  34

 4 -اصفهان  26/8و  25 فرنگی   اصفهان محسن طاهری 35

 4 -اصفهان  22/8و 21 آزاد 2007 1343 اصفهان بهمن صیادی 36

 4-البرز 5/12و4 آزاد   اصفهان علی فالح زاده 37

 غ غ آزاد 4652 2/5/1349 اصفهان حسین عادلی 38

   فرنگی 5239 5/9/1355 اصفهان رسول جزینی 39

 غ غ آزاد 0268 19/3/1354 اصفهان یوسف حاجی نوروزی 40

 4-ایالم 27/6و26 فرنگی 4967 1/5/1359 ایالم علی رضا عزیزی 41

 3-ایالم 17/10و16 آزاد 4976 2/6/1356 ایالم محمدرضا یوسفی 42

 4-ایالم 17/10و16 آزاد 4971 20/9/1361 ایالم فاضل شاولی 43

 4-ایالم 27/6و26 فرنگی 4983 1/6/1347 ایالم سعید محمودی 44

 4-گلستان 15/12و14 فرنگی 4987 6/5/1347 ایالم غالمرضا جان بخش 45

 4-ایالم 6-27و26 فرنگی 4977 1/1/1346 ایالم محسن صالحی 46

 4-ایالم 17/10و16 آزاد 1449 10/12/1341 ایالم عزالدین عزیزنصرتی 47

 4-ابالم 17/10و16 آزاد 0866 1/1/1351 ایالم مهراب جنگلی 48

   آزاد 0865 27/4/1348 ایالم مهرداد جنگلی 49
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 4 -تهران  8/11و  7 فرنگی 0792 24/2/1361 تهران محمدرضا تاجیک 293

 4 -تهران  8/11و  7 فرنگی 0779 13/12/1352 تهران علی اصغر بتویی 294

 4-تهران 30/11و29 آزاد 0963 15/6/1344 تهران رهبریانمنصور  295

 4-تهران 12/12و11 آزاد 0227 26/3/1359 تهران مازیار شفیع زاده 296

 4-تهران 30/11و29 آزاد 0237 11/3/1369 تهران محمود غدیری 297

 4-تهران 12/12و11 آزاد 2016 1/4/1353 تهران حسین محمدی 298



 4-تهران 12/12و11 آزاد 0375 4/3/1341 تهران رحمت اله رشیدی 299

 4 -تهران  8/11و  7 فرنگی 2030 18/3/1365 تهران میثم ترکمان 300

 4-تهران 30/11و29 آزاد 0171 1/8/1366 تهران علی پرویز 301

 4-تهران 12/12و11 آزاد 0170 13/1/1346 تهران مهرداد امیدوند چالی 302

 4-تهران 10/12و9 آزاد 5380 12/3/1368 تهران شبیر یارمحمد توسکی 303
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 4-تهران 12/12و11 آزاد 2021 10/5/1364 تهران وحید زرگران 305

 4 -تهران  8/11و  7 فرنگی 2018 5/5/1359 تهران سعید خانلرخانی 306

 4-تهران 12/12و11 آزاد 2028 9/2/1365 تهران محمود علیرضایی 307

 4-تهران 10/12و9 آزاد 6066 1368 تهران سجاد لشنی 308
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 4-تهران 12/12و11 آزاد 2017 27/4/1347 تهران حمیدرضا کمالی دولت آبادی 310

 3-تهران 18/12و17 آزاد 0868 15/10/1342 تهران سید حسن حسینی سیانکی 311

 4-تهران 10/12و9 آزاد 3932 29/4/1343 تهران کیومرث بختیاری 312

 4-تهران 6/12و5 آزاد 6387 12/5/1367 تهران محمد فاتحی 313
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   فرنگی 5176 4/2/1348 تهران حسین اسفندیاری فر 329
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 4-تهران 8/12و7 آزاد 5720 1/6/1350 تهران سید احمد حسینی 332



 2 -تهران  8/11و  7 فرنگی 1581 10/1/1355 تهران محسن سوریان 333

      تهران احمدرضا احمدی 334

   آزاد 5376 1/3/1350 تهران اکبر دیندار 335
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 4-رضوی 1/10و30/9 آزاد 0390 24/3/1372 خ.رضوی مهدی بابایی 347

   فرنگی 4923 1/1/1362 خ.رضوی حمید باوفا 348

 4-رضوی 1/10و30/9 آزاد 3643 5/5/1367 خ.رضوی سیدمحمد انتظام 349

 3-رضوی 1/10و30/9 آزاد 4511 30/4/1351 خ.رضوی علی اصغرزاده 350

 4-رضوی 1/10و30/9 آزاد 5789 25/4/1350 خ.رضوی حمید قشنگ 351

 3-رضوی 1/10و30/9 آزاد 3341 16/2/1342 خ.رضوی هادی ناصر قرایی 352

 4-رضوی 1/10و30/9 آزاد 1415 12/6/13661 خ.رضوی سیدامیر موسوی 353
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 4-رضوی 1/10و30/9 آزاد 2251 3/3/1347 خ.رضوی امیر امینی نقندر 356
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 1 -خوزستان  15/10و  14 فرنگی 0839 30/6/1356 خوزستان علی ذبیحی کومله 369
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 4-خوزستان 28/7و27 آزاد 5663 22/10/1352 خوزستان علی زیالیی پور 374
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 مدرس
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 3-فارس 10/9و9 آزاد 2347 4/1/1358 فارس محمد نگهداری 403
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 4-فارس 10/9و9 آزاد 1073 1/4/1359 فارس مالک رفیعی 405

 4-فارس 10/9و9 آزاد 2364 30/6/1361 فارس محمد هاشم کوهستانی 406

 4 -فارس  13/11و  12 فرنگی 5594 1/6/1353 فارس مجید تذکر 407

 3-فارس 10/9و9 آزاد 2348 17/1/1361 فارس مجتبی سیارپور 408

 3-فارس  10/9و9 فرنگی 5592 9/6/1346 فارس جاوید اوجی 409

 4-فارس  10/9و9 فرنگی 5061 3/1/1352 فارس روانبخش قنبری 410

 2-بوشهر 23/9و22 آزاد 4055 2/1/1361 فارس محمدعلی قوی پنجه 411

 4 -فارس  13/11و  12 فرنگی 2031 1/7/1358 فارس عباسی متینحمید  412

 4-فارس  10/9و9 فرنگی 2774 3/9/1347 فارس حسن رضایی 413

 2 -فارس  13/11و  12 فرنگی 2340 3/5/1361 فارس جمشید شیری 414

 4-فارس 10/9و9 آزاد 2355 31/6/1361 فارس حجت اله فریدنیا 415

 4-فارس  10/9و9 فرنگی 5066 10/10/1348 فارس حمیدرضا پوریافر 416

 4-فارس 10/9و9 آزاد 2333 1/1/1357 فارس کریم بوستانی 417

 4-فارس  10/9و9 فرنگی 2357 20/5/1360 فارس رضا صابر 418

 4-فارس  10/9و9 فرنگی 3060 5/10/1364 فارس حامد یوسفی باصری 419

 4-فارس  10/9و9 فرنگی 2368 30/10/1360 فارس علی هاشمی 420

 4-فارس 13/11و12 آزاد 2354 14/5/1357 فارس محمود سرکوبی 421

 4-فارس 13/11و12 آزاد 3775 18/12/1357 فارس محمدرضا صمیمی نژاد 422

 4-فارس 10/9و9 آزاد 5288 24/10/1354 فارس رسول نورآبادیان 423

 4-فارس 13/11و12 آزاد 2032 1/6/1347 فارس منصور حقیقت دوست 424

 4 -فارس  13/11و  12 فرنگی 3002 8/6/1350 فارس عظیم مهربان 425

 4-فارس 10/9و9 آزاد 2604 30/6/1362 فارس عباس ابوالحسنی 426

 2-البرز یک روزه2/12 فرنگی 2880 1339 قزوین خلیل حیدری 427

   آزاد 4623 28/11/1354 قزوین محمد خرمن بیز 428

 4-قم 15/10و14 آزاد 0757 20/10/1363 قم باقریمهدی  429

 4-البرز 8/10و7 فرنگی 1036 1/1/1355 قم مهدی پودنکی 430

 4-قم 15/10و14 آزاد 5590 21/1/1346 قم محسن وزیری 431

 4-قم 15/10و14 آزاد 4479 1/1/1343 قم حسن نامیان 432



   آزاد 6478 11/6/1355 قم محمد حسنی 433

      قم کریمیمحمد  434

 کاذگاه طالیی  فرنگی 4523 1/1/1360 قم روح اله میکائیلی 435

 4-قم 15/10و14 فرنگی 2719 21/9/1359 قم حسین عالمی 436

 4-فارس 10/9و9 آزاد 2694 18/6/1360 ک.ب کیوان سروش مقدم 437

   آزاد 2231 1/11/1358 ک.ب روح اله نظری 438

 4-سنندج 22/10و21 فرنگی 5726 1/6/1358 کردستان سیروس محمدزاده 439

 3 –سنندج  22/10و 21 فرنگی 0604 7/4/1367 کردستان آرش ابراهیمی 440

 4-سنندج 22/10و21 فرنگی 6704 1/6/1356 کردستان افشین نسیمی 441

 4 -سنندج  22/10و 21 فرنگی 3143 30/6/1359 کردستان انور محمدی 442

   آزاد 2420 1/1/1351 کردستان احمد مجیدپور 443

 4-سنندج 22/10و21 فرنگی 4437 20/6/1350 کردستان امین حدادیان 444

 4-کردستان  5/6و  4 آزاد 5157 7/5/1356 کردستان محمدآزاد محمدی 445

      کردستان محمدناصر شهاب پور 446

 4-سنندج 22/10و21 فرنگی 0605 12/10/1358 کردستان جمال عثمانی 447

 4-کردستان  5/6و  4 آزاد 4435 30/4/1354 کردستان برهان فاتحی 448

   آزاد 5729 30/4/1351 کردستان بهاءالدین کریم زاده 449

 4-کردستان  5/6و  4 آزاد 5466 1/1/1355 کردستان حسین  ضیایی 450

  مدرس فرنگی 1121 1/1/1348 کردستان جمشید خیرآبادی 451

   فرنگی 3364 10/6/1367 کردستان مجیدیهیمن  452

      کرمان حمید دهقان اناری 453

 4 -فارس  13/11و  12 فرنگی   کرمان محمدرضا رنجبر 454

 4 -کرمان  7/10و  6 آزاد   کرمان هادی ستوان 455

 3 -فارس  13/11و  12 فرنگی 3812 1/5/1359 کرمان مجید فاریابی 456

   آزاد 1757 1365 کرمان مرادیمحمدحسین شاه  457

   آزاد 1194 24/7/1360 کرمان محسن سروش نیا 458

   آزاد 2217 14/6/1363 کرمان بهروز شهسواری 459

      کرمان مهدی نصیرزاده 460

 4-کرمانشاه 12/6و11 آزاد 2065 26/7/1366 کرمانشاه مصطفی الماسی کاکاوندی 461

   آزاد 1306 20/11/1337 کرمانشاه رضا  بلوردی 462

 3-کرمانشاه 12/6و11 آزاد 4687 4/3/1354 کرمانشاه علیمردان کالنتری سرانیالنی 463

 4-کرمانشاه 12/6و11 آزاد 6578 1/5/1349 کرمانشاه سیدمصطفی معینی 464

 4-کرمانشاه 12/6و11 آزاد 6376 10/1/13336 کرمانشاه سیاوش پورشکری 465

 2-کرمانشاه 12/6و11 آزاد 4687 2/5/1355 کرمانشاه جعفر دلیری 466



 4-کرمانشاه 12/6و11 آزاد 6583 5/4/1344 کرمانشاه سیروس امیری 467

 3-سنندج 22/10و21 فرنگی 2053 5/7/1338 کرمانشاه علی مراد عزتی 468

 3-سنندج 22/10و21 فرنگی 5474 5/7/1346 کرمانشاه یداله مومیوند 469

 4-کرمانشاه 12/6و11 آزاد 5963 3/6/1348 کرمانشاه شاهینی مصطفی قلعه 470

 3-سنندج 22/10و21 فرنگی 0812 8/1/1346 کرمانشاه گودرز ریزه وند 471

   آزاد 2402 1/3/11343 کرمانشاه ابراهیم پوستی 472

 3-کرمانشاه 12/6و11 آزاد 3330 1/1/1359 کرمانشاه ایشاءاله حسینی 473

   آزاد 1875 20/6/1353 کیش نژادشاهپور سعدی  474

   آزاد 1876 1349 کیش صفر حسنوندی 475

 4-تهران 6/12و5 آزاد 2864 15/1/1366 کیش حمزه شیرآقایی 476

 4-گلستان 3/9و2 آزاد 2227 10/6/1360 گلستان حسن طهماسبی 477

   آزاد 0563 1/6/1356 گلستان محمدحسین سیدالنگی 478

 2-گلستان 3/9و2 آزاد 4337 15/11/1362 گلستان النگیکمیل رحیمی  479

 3-گلستان 3/9و2 آزاد 4330 2/1/1355 گلستان مصطفی باالجاده 480

   آزاد 0537 20/11/1347 گلستان عیسی مومنی 481

   آزاد 6287 6/2/1357 گلستان افشین صدیقی 482

 4-گیالن 20/5و19 آزاد 4212 1355 گیالن احمد پایکار 483

 4-گیالن 20/5و19 آزاد 4263 1339 گیالن عباس بالدی چوالبی 484

 4 -اردبیل  31/6و 30 فرنگی  3744 1359 گیالن علی ابراهیمی کسگمین جان 485

 4-گیالن 20/5و19 آزاد 3413 8/6/1348 گیالن ابراهیم اسماعیلی لیما 486

 غ غ آزاد 1378 1342 گیالن بیژن رضایی 487

 غ غ آزاد 6293 10/3/1347 گیالن  نژادمحمد هادی  488

 غ غ آزاد 1223 19/8/1356 گیالن فردین معصومی 489

 4-گیالن 20/5و19 آزاد 6212 9/8/1340 گیالن میرابوطالب فخرالدین 490

 4 -اردبیل  31/6و 30 فرنگی 2486 1360 گیالن سیدرسول میرفالح 491

 4-گیالن 20/5و19 آزاد 2198 1348 گیالن سیدسعید موسوی 492

 4 -اردبیل  31/6و 30 فرنگی 2409 1360 گیالن عادل کشکولی 493

 3-گیالن 21/11و20 آزاد 2507 18/10/1355 گیالن محمد خشنود راد 494

 3-گیالن 21/11و20 آزاد 2416 2/12/1360 گیالن سیامک ابراهیم نژاد 495

 4 -اردبیل  31/6و 30 فرنگی 0727 30/12/1350 گیالن علی رضا رسولی مقدم 496

 4-گیالن 20/5و19 آزاد 2638 1345 گیالن عباس علی محمدنژاد ارم الساداتی 497

 4 -اردبیل  31/6و 30 فرنگی 4269 19/2/1349 گیالن ابراهیم نعیمی نیا فومنی 498

 4-گیالن 20/5و19 آزاد 4275 28/10/55 گیالن حسین محمدزاده شیرابه 499

 4-گیالن 20/5و19 آزاد 1212 1353 گیالن محمد صابر 500



 3-لرستان 17/7و16 آزاد 2223 1/6/1354 لرستان تیمور پیامنی 501

 4-مرکزی 9-30و29 فرنگی 2807 20/6/1359 لرستان روح اله دل انگیز 502

 4-لرستان 17/7و16 آزاد 0756 1/1/1346 لرستان احد کرمی 503

   آزاد 4311 1/1/1353 لرستان شهرام صبوری 504

 1-لرستان 17/7و16 آزاد 1702 1/5/1346 لرستان جهانبخش میرزاده 505

 4-لرستان 17/7و16 آزاد 6557 1/3/1354 لرستان داریوش نظری 506

 4-لرستان 17/7و16 آزاد 4729 20/6/1365 لرستان موال علی نژاد 507

 2-لرستان 17/7و16 آزاد 0638 1/7/1353 لرستان ساسان مردانی 508

   فرنگی 1980 3/1/1342 لرستان مرتضی پاپی نیا 509

 3-لرستان 17/7و16 آزاد 6556 1/12/1339 لرستان حمید دریکوندی 510

   فرنگی 2581 25/4/1360 لرستان هادی زینی وند 511

 2-لرستان 17/7و16 آزاد 5428 4/6/1340 لرستان عزت اله عزیزی 512

 4 -تهران  18/12و 17 فرنگی  1946 15/2/1337 لرستان ناصر اسماعیلی 513

 3-لرستان 17/7و16 آزاد 2218 21/11/1360 لرستان وحید والی زاده مرادی 514

 غ غ آزاد 2287 6/2/1355 لرستان ابراهیم بیرانوند 515

 غ غ آزاد   لرستان بابک اسدی 516

 4-مرکزی 9-30و29 فرنگی 1768 2/6/1358 لرستان امین باقری 517

   آزاد 7506 1/6/1352 مازندران گودرز کرمانی 518

 4-گلستان 15/12و14 فرنگی 4966 1/1/1350 مازندران عباس غضنفری 519

 غایب-گلستان 15/12و14 فرنگی 5739 1341 مازندران سیدهاشم میرزاده 520

   آزاد 5741 1341 مازندران سعید شیرزاد 521

 4-مازندران 28/11و27 آزاد 1265 23/6/1367 مازندران رضا حدادی 522

 3-گلستان 3/9و2 آزاد 1524 28/6/1350 مازندران مسلم جهانشاهی 523

 4-مازندران 26/11و25 آزاد 3355 10/10/1358 مازندران عیسی شمس ناتری 524

 4-بجنورد 18/12و17 آزاد   مازندران اصغر اسدی 525

 4-مازندران 26/11و25 آزاد 3655 18/6/1355 مازندران علی خلعتبری 526

 4-مازندران 28/11و27 آزاد 6071 1/6/1352 مازندران علی اکبر افشار 527

 4-مازندران 24/11و23 آزاد 1053 20/9/1358 مازندران امیرحسین بالی الشک 528

 4-مازندران 28/11و27 آزاد 2212 28/6/1361 مازندران مرتضی قربانی 529

   آزاد 4677 27/5/1359 مازندران احمد سیاوشی 530

   آزاد 3100 30/6/1352 مازندران گودرز صیدانلو 531

 4-مازندران 24/11و23 آزاد 5177 14/3/1338 مازندران محمود اسماعیل پور 532

 2-مازندران 24/11و23 آزاد 0611 19/11/1340 مازندران حسین نقیبی 533

 4-چالوس 26/10و25 فرنگی 2349 23/6/1360 مازندران محمدعلی پوریوسف 534



 4-مازندران 26/11و25 آزاد 4506 1/1/1356 مازندران علی رضا فرازمند 535

 3-مازندران 28/11و27 آزاد   مازندران ابراهیم اسالمی 536

 4-چالوس 26/10/96و25 فرنگی 1293 1/3/1363 مازندران مجتبی باباجانزاده 537

   آزاد 2540 4/5/1350 مازندران نیک نژادهوشنگ  538

 3-مازندران 26/11و25 آزاد 2213 18/3/1368 مازندران محمدهادی نجفی 539

 3-مازندران 24/11و23 آزاد 0122 30/6/1363 مازندران محسن پورصادق 540

   آزاد 0521 9/7/1341 مازندران حمید رضا رضا زاده اشرفی 541

 )مربی تیم ملی(آسیایی همزمان با مسا بقات آزاد 3912 3/10/1342 مازندران مصطفی میرعمادیان 542

 4-مازندران 24/11و23 آزاد 0316 3/4/1347 مازندران جانعلی خسرونژاد 543

 3-مازندران 24/11و23 آزاد 2154 3/1/1357 مازندران مجید محمدی  544

   آزاد 0112 1/7/1360 مازندران علی چنگیز نیا 545

 4-بجنورد 18/12و17 آزاد 3610 20/2/1346 مازندران حامد عباسپور 546

   آزاد 3209 1350 مازندران مهرنوش شاهرخی 547

 4-بجنورد 18/12و17 آزاد 1529 12/3/1364 مازندران محسن دلیری 548

 4-مازندران 24/11و23 آزاد 5424 5/8/1347 مازندران غالم رضا کالنتری 549

   آزاد 2063 16/4/1351 مازندران عمران زارعی 550

   آزاد 1042 1/11/1357 مازندران سیدمحمدباقر علی پور 551

 4-مازندران 24/11و23 آزاد 5274 27/2/1353 مازندران حسین گوران 552

 4-مازندران 26/11و25 آزاد 3615 4/1/1352 مازندران کیوان بوداغی 553

 4-مازندران 24/11و23 آزاد 0598 30/6/1358 مازندران یوسف اسماعیل زاده 554

 4-مازندران 28/11و27 آزاد 3706 29/11/1361 مازندران حسن عزیزی جلودار 555

 4-گلستان 15/12و14 فرنگی 6279 25/5/1342 مازندران بختیار تقوی نیا 556

 4-چالوس 26/10و25 فرنگی 0259 1/2/1340 مازندران محمد نیازی 557

 4-مازندران 24/11و23 آزاد 3915 15/6/1360 مازندران منصوریوحید  558

 4-مازندران 26/11و25 آزاد 3851 21/2/1357 مازندران مهدی علی نژاد 559

 4-مازندران 26/11و25 آزاد 3766 30/6/1357 مازندران ستار صرفه جو 560

   آزاد 4768 26/6/1347 مازندران سیدعلی خدایی 561

 4-مازندران 26/11و25 آزاد   مازندران اسماعیلیحسین  562

 3-مازندران 24/11و23 آزاد 2046 12/9/1354 مازندران همت مسلمی جویباری 563

 4-چالوس 26/10/96و25 فرنگی 3356 31/6/1360 مازندران جعفر عرب زاده 564

 4-مازندران 24/11و23 آزاد 1913 15/1/1352 مازندران علی اصغر نصیری خلیلی 565

 3-مازندران 24/11و23 آزاد 2592 4/5/1345 مازندران بهروز نیک نژاد 566



 4-مازندران 24/11و23 آزاد 4693 5/1/1353 مازندران ستار شیرآقایی 567

 4-مازندران 28/11و27 آزاد 1522 5/10/1359 مازندران علی دومیرکالهی 568

 3-مازندران 24/11و23 آزاد 5382 8/1/1356 مازندران اباذر باقری 569

 4-مازندران 24/11و23  آزاد 2159 1/2/1350 مازندران شهرام مردانی 570

 3-مازندران 28/11و27 آزاد 3259 11/6/1348 مازندران محمود حسن نیا 571

 4-مازندران 26/11و25 آزاد 3971 1/8/1350 مازندران محمد نقی پور 572

 4-مازندران 28/11و27 آزاد 2045 14/1/1348 مازندران فرزاد نبی زاده 573

 4-مازندران 28/11و27 آزاد 4052 28/11/1349 مازندران قربان علی حیدری آالشتی 574

 4-بجنورد 18/12و17 آزاد 3618 17/12/1361 مازندران مسعود نعیمایی 575

 4-گلستان 15/12و14 فرنگی 0872 1/9/1339 مازندران مظفر فوالدین 576

   آزاد 4744 12/9/1360 مازندران رامین قربانی 577

 آزاد 0817 23/8/1360 مازندران یاسر عظیمی 578
 18/12و17

 24/11و23

 2-بجنورد

 2-مازندران

 4-گلستان 15/12و14 فرنگی 6531 15/6/1361 مازندران محمد خزایی پول 579

   آزاد 2229 10/1/1362 مازندران یاسر خال پور علمدار دهی 580

 4-مازندران 28/11و27 آزاد 1401 1/6/1354 مازندران احمد علی داد 581

   آزاد 3358 19/12/1348 مرکزی علیرضا مهدی 582

 4 -مرکزی  20/7و  19 آزاد   مرکزی خسرو عسگری 583

   فرنگی 1282 10/12/1342 مرکزی حمیدرضا کلهر 584

 4 -مرکزی  20/7و  19 آزاد 2894 15/8/1350 مرکزی مرتضی عزیزی 585

 4 -مرکزی  20/7و  19 آزاد 0688 12/6/1352 مرکزی فخرالدین روان بخش 586

 4 -مرکزی  20/7و  19 آزاد 2969 24/6/1352 مرکزی محسن باقری 587

 4 -مرکزی  20/7و  19 آزاد 0143 2/3/1341 مرکزی عظیم جمشیدی فر 588

 4 -مرکزی  20/7 و 19 آزاد 3055 1/7/1359 مرکزی امید زارعی 589

 3 -مرکزی  20/7و  19 آزاد 3186 20/5/1357 مرکزی وحید اقلیمی 590

 4 -مرکزی  20/7و  19 آزاد 4368 12/2/1348 مرکزی شهرام رونقی 591

 3-مرکزی 9-30و29 فرنگی 2742 29/6/1344 مرکزی مسعودرضا رضایی آشتیانی 592

   آزاد 3056 14/4/1361 مرکزی وحید اسماعیلی 593

 3 -مرکزی  20/7و  19 آزاد 2974 1/7/1361 مرکزی سیدسعید سجادی 594



 4-مرکزی 9-30و29 فرنگی 2893 26/6/1353 مرکزی سعید سبزی 595

   آزاد 2968 24/6/1352 مرکزی مهدی علی محمدی 596

   آزاد 3019 12/3/1346 مرکزی میراکبر بهاری 597

 4-مرکزی 9-30و29 فرنگی 3030 3/3/1352 مرکزی رضا عبدلی 598

   آزاد 4383 2/10/1343 مرکزی محمد مرزبان 599

   آزاد 2983 26/3/1364 مرکزی سهراب شیخی نژاد 600

 3-مرکزی 9-30و29 فرنگی 4689 17/6/1340 مرکزی ابوالفضل شیخی نژاد 601

 3-مرکزی 9-30و29 فرنگی 5633 20/1/1362 مرکزی احمد ملکی 602

 4-تهران 6/12و5 آزاد 4805 29/3/1350 هرمزگان رضا روشیعلی  603

 4 -همدان  2/6و  1 آزاد 2548 1/7/1357 همدان مجید نوروزی 604

 4 -همدان  2/6و  1 آزاد 6561 21/4/1348 همدان حمیدرضا درویشی 605

 4 -همدان  2/6و  1 آزاد 2553 15/6/1361 همدان بهمن سجادی 606

 4 -همدان  2/6و  1 آزاد 5096 26/7/1363 همدان محمدحسین سلطانی 607

 4 -همدان  2/6و  1 آزاد 2445 21/3/1360 همدان عباس بیگلر بیگی 608

 3 -همدان  30/5و  29 آزاد   همدان محمد بیگلربیگی 609

 1 -همدان  5/ 29 آزاد 2564 27/2/1356 همدان حامد اسماعیلی کوکبی 610

 4 -همدان  30/5و  29 آزاد 2380 4/1/1361 همدان پیمان فضلی 611

 4 -همدان  2/6و  1 آزاد 2452 1/2/1355 همدان مسعود نوروزی 612

 3 -همدان  30/5و  29 آزاد 3270 1/2/1353 همدان حسین فرهادی 613

 3 -همدان  2/6و  1 آزاد 6563 20/2/1356 همدان وحید بیگم جانی 614

 4 -همدان  2/6و  1 آزاد 2051 1/12/1341 همدان حسین بختیاری 615

 4 -همدان  2/6و  1 آزاد 6562 17/11/1352 همدان مهدی ویسی 616

 غ غ آزاد 5739 1/6/1342 همدان جعفر زرینی مطلق 617

 4 -همدان  2/6و  1 آزاد 3332 3/3/1342 همدان محمدرضا بهرامی 618

 3 -همدان  30/5و  29 آزاد 5215 1/8/1354 همدان محمد کمروند 619

 4 -همدان  30/5و  29 آزاد 3380 30/6/1351 همدان علی رضا صفاری 620

 4 -همدان  30/5و  29 آزاد 2558 5/6/1359 همدان علی رضا وحدانی 621

 4 -همدان  30/5و  29 آزاد 2424 1/8/1336 همدان عسگری تکلو 622



 غ غ آزاد 4715 2/9/1348 همدان فرزاد غفاری 623

 4 -همدان  30/5و  29 آزاد 2715 14/9/1356 همدان یداله اشرفیان 624

 2 -همدان  30/5 آزاد 2888 14/12/1348 همدان حمیدرضا قاسمی 625

 غ غ آزاد 2426 25/6/1352 همدان محسن بیات 626

 4 -همدان  30/5و  29 آزاد 2574 1/6/1357 همدان علی محمد بیات 627

 غ غ آزاد 2550 29/6/1360 همدان محمد فتحی 628

 4 -همدان  30/5و  29 آزاد 4356 23/3/1350 همدان عباس شهبازی 629

 1 -همدان  5/ 29 آزاد 4370 1350 همدان مهرداد سعدی نژاد 630

 3 -همدان  30/5و  29 آزاد 2536 20/7/1338 همدان سعید گودرزی 631

 غ غ آزاد 1207 1/8/1345 همدان امیر غفرانی 631

   آزاد 5215 1/8/1354 همدان محمد کمروند 632

 4-یزد 26/10و25 آزاد   یزد امیرمحمد حسینی 633

 3-یزد 26/10و25 آزاد   یزد جواد شیریزدانی 634

 4-یزد 26/10و25 آزاد 3479 1/2/1350 یزد سیدعلی داستان 635

 4-یزد 26/10و25 آزاد 3362 10/6/1341 یزد منصور ملک زاده 636

 4-یزد 26/10و25 آزاد 3361 1/5/1362 یزد صادق ناظمیان 637

 4-یزد 26/10و25 آزاد 3457 1/12/1337 یزد وهب مرتضایی 638

 4-یزد 26/10و25 آزاد 2113 15/1/1361 یزد جواد حکیمیان 639

 4-یزد 26/10و25 آزاد 3471 15/10/1338 یزد محمد مهدی عندلیبی 640

 

 المللی کشتیانستیتو بین 

  



 ملی )به ترتیب استان(مربیان  های کنترلاسامی قبول شدگان کارگاه -9جدول شماره 

 1395کشور در سال  آزادکشتی فرنگی و 



 رشته شماره دفترچه تاریخ تولد استان نام و نام خانوادگی ردیف
 1396افزایی دانش

 مکان زمان

 2-اردبیل 17/5و16 آزاد 4208 1358 اردبیل اعتماد خجسته 1

 4-اردبیل  31/6و 30 فرنگی 2214 17/7/1368 اردبیل امید بایرام زاده پیله سحران 2

 4-اردبیل 17/5و16 آزاد 6059 1/6/1354 اردبیل بهرام صراط بهشتی 3

 4-اردبیل   31/6و  30 فرنگی 2700 1/1/1362 اردبیل مومن بهزاد حبیب زاده 4

 1-اردبیل 17/5و16 آزاد 2017 15/12/137 اردبیل بهنام پرهیزکار 5

 غ غ آزاد 5328 6/2/1363 اردبیل ی خیاویبیوک عزیز 6

 4-اردبیل  21/11و  20 فرنگی 1292 1/7/1359 اردبیل حسین پیررسول زاده 7

 4-اردبیل  31/6و 30 فرنگی  2224 1/1/1362 اردبیل حسین علی نجف زاده 8

 غ غ فرنگی 5717 15/2/1350 اردبیل حسین مهرانی مقدم 9

 2-گیالن 21/11و20 آزاد 5163 1354 اردبیل حسین میرزایی 10

 4-اردبیل  31/6و 30 فرنگی 1242 30/1/1338 اردبیل دالور دانشور 11

 4-اردبیل 17/5و16 آزاد   اردبیل دالورعلی )قیوم( برزگر 12

 2-اردبیل 17/5و16 آزاد 2153 1/1/1367 اردبیل رضا موسی زاده 13

 3-اردبیل  31/6و 30 فرنگی 5526 1/4/1365 اردبیل سردار فرخنده 14

 4-اردبیل 17/5و16 آزاد 4030 1349 اردبیل سعید رعبی 15

 3-اردبیل  31/6و 30 فرنگی  2595 3/6/1349 اردبیل سلیم لسانی 16

 3-اردبیل 17/5و16 آزاد 4041 1/8/1364 اردبیل سهراب فتحی 17

 2-اردبیل 17/5و16 آزاد 1422 20/12/1356 اردبیل سیدرضا متولی 18

 3-اردبیل 17/5و16 آزاد 2743 20/12/1358 اردبیل یانشهروز د 19

 4-اردبیل 17/5و16 آزاد 2872 1/2/1355 اردبیل عباس محرمی پیله وری 20

 4-اردبیل 17/5و16 آزاد 4003 29/11/1365 اردبیل طهماسب عالیعبداله  21

 4-اردبیل 17/5و16 آزاد 5527 1/3/1361 اردبیل عبداله نعمتی فر 22

 3 -اردبیل  31/6و 30 فرنگی 4519 1/10/1345 اردبیل علی خوش طینت 23

 غ غ آزاد 2215 1/7/1354 اردبیل علی شاه حسینی 24

 غ غ آزاد 1892 2/5/1345 اردبیل علی صدقی 25
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   آزاد   اصفهان محمد شاه نظری 247

   آزاد   اصفهان محمد قندهاری 248

   آزاد   اصفهان محمدرضا عبدالحمیدی 249

   آزاد   اصفهان مسعود قصری 250



   آزاد   اصفهان مهدی حمزه حسین آبادی 251

   آزاد   اصفهان مهدی کثیری نسب 252

   آزاد   اصفهان مهدی یزدانیان 253

   آزاد   اصفهان مهران پناهیده 254

   آزاد   اصفهان وحید غفاری 255

   آزاد   اصفهان الیاس کاظم زاده زارزانی 256

   آزاد   اصفهان توماج غریب زاده 257

   آزاد   اصفهان ابوذر چریکی 258

   آزاد   اصفهان ایوب خدامرادی 259

   آزاد   اصفهان علی رستمی 260

   آزاد   اصفهان علی علی محمدی 261

   آزاد   اصفهان مرتضی اسکندری 262

   آزاد   اصفهان محمدگودرزی 263

   آزاد   اصفهان بهرام جمالوند 264

   آزاد   اصفهان بابک جمالپور 265

   آزاد   اصفهان مهدی براتی 266

   آزاد   اصفهان علی رضاییان نجف آبادی 267

   آزاد   اصفهان سعید قاصد 268

   آزاد   اصفهان یرحسین خداکرمیما 269

   آزاد   اصفهان سلیمانیداود  270

   آزاد   اصفهان امجد اخوان ارجمند 271

   آزاد   اصفهان فضل اله بهرامی 272

   آزاد   اصفهان صالح کیان ارثی 273

   آزاد   اصفهان حمیدرضا حسین پور 274

 3 -اصفهان  26/8و  25 فرنگی   اصفهان فر یمحسن انصار 275

   آزاد 3356 1/7/1355 اصفهان یفالورجان یقاسم دیسع 276

   آزاد   ایالم احسان صیدی 277

   آزاد   ایالم اقبال عبدی چاالنچی 278



   فرنگی   ایالم اقبال گوهری 279

 4-ایالم 17/10و16 آزاد   ایالم اکبر شیرزادی نیا 280

 4-ایالم 27/6و26 فرنگی   ایالم جالل رستمی 281

 4-ایالم 17/10و16 آزاد   ایالم حجت اله قاضی زاده 282

 4-ایالم 17/10و16 آزاد   ایالم حجت اله ملکی 283

   آزاد   ایالم حسن افشارزاده 284

 4-ایالم 17/10و16 آزاد   ایالم حسین سلیمانی 285

 4-ایالم 17/10و16 آزاد   ایالم حمید سعیدفر 286

 3-ایالم 17/10و16 آزاد   ایالم رحمان محمدی 287

 4-ایالم 27/6و26 فرنگی   ایالم رضا سنجابی 288

   فرنگی   ایالم رضا مهدوی 289

 4-ایالم 27/6و26 فرنگی   ایالم روح اله کریمی 290

   آزاد   ایالم سعید داوری 291

 3-ایالم 17/10و16 آزاد   ایالم شاپور دانش پور 292

 4-ایالم 17/10و16 آزاد   ایالم شانظر عبدالمحمدی 293

   آزاد   ایالم عالی یاری 294

   آزاد   ایالم عباس نصری 295

 4-ایالم 27/6و26 فرنگی   ایالم عبدالجبار حیدرزاده 296

   فرنگی   ایالم عبدالرحمن جعفرزاده 297

 4-ایالم 27/6و26 فرنگی   ایالم عبدالصاحب حیدرزاده 298

 4-ایالم 27/6و26 فرنگی   ایالم عبداله صادقی 299

   فرنگی   ایالم علی عزیزی 300

   آزاد   ایالم علی فرامرزی 301

 4-ایالم 27/6و26 فرنگی   ایالم علی قامشلو 302

   آزاد   ایالم علی نادی 303

   فرنگی   ایالم علی نوری 304

   آزاد   ایالم عیسی ناصریان 305

 4-ایالم 27/6و26 فرنگی   ایالم غالمرضا عزیزی 306



   آزاد   ایالم فریدون مسعودی 307

 4-ایالم 17/10و16 آزاد   ایالم ه میریقدرت اله ساد 308

 4-ایالم 17/10و16 آزاد   ایالم الماس اهلل مرادی 309

 4-ایالم 27/6و26 فرنگی   ایالم محمد حیدری 310

   آزاد   ایالم محمد فیلی 311

 ایالم مراد کرمی 312
 

 فرنگی 
 17/10و16

11/12/96 

 1-ایالم

 2-آبادان 

   فرنگی   ایالم مسعود رشنویی 313

 4-کرمانشاه 28/11و27 آزاد   ایالم مصطفی احمدی 314

 4-ایالم 27/6و26 فرنگی   ایالم یفیصمهدی عرب  315

   آزاد   ایالم مهدی ناصریان 316

 4-ایالم 27/6و26 فرنگی   ایالم هادی دادگستر 317

 4-سنندج 22/10و21 فرنگی   ایالم فرید عزیزیان 318

   آزاد   ایالم علیرضا معراجی 319

   آزاد   ایالم عبدالرضا غالمی 320

   فرنگی   ایالم توحید نیازی 321

   فرنگی   ایالم حمید نوری 322

   آزاد   ایالم اشکان رادان 323

   آزاد   ایالم مسعود نجفیان 324

   آزاد   ایالم مرادیعلیرضا  325

   آزاد   ایالم سعید ملکی 326

   آزاد   ایالم سعید وقاری 327

   آزاد   ایالم عبداله جابری 328

   آزاد   ایالم علی علیپور 329

 غ غ آزاد   ایالم بهزاد چولکی 330

   آزاد   ایالم ارسالن چولکی 331

   آزاد   آ.شرقی رحمان دمیرچلو 332

   آزاد   آ.شرقی رامین صفرپور 333

   آزاد   آ.شرقی بهنام خبازی 334



   آزاد   آ.شرقی مهدی فرجی 335

   آزاد   آ.شرقی مرتضی محمدبنیاد 336

   آزاد   آ.شرقی بابک نوری جمالی 337

   آزاد   آ.شرقی احد متین 338

   آزاد   آ.شرقی میثم سلیمی 339

   آزاد   آ.شرقی عبداله محمدی 340

 4-آشرقی 14/5و13 آزاد   آ. شرقی ابراهیم غفاری 341

 4-آشرقی 14/5و13 آزاد   آ. شرقی اکبر محمد ولی لو 342

 غ غ آزاد   آ. شرقی سیف اله کربالیی 343

 4-آشرقی 14/5و13 آزاد   آ. شرقی غفار مظلوم 344

 4-آشرقی 14/5و13 آزاد   آ.شرقی اصغر بشیری 345

 4-آشرقی 14/5و13 آزاد   آ.شرقی بحری سیروانهبهرام  346

 غ غ آزاد   آ.شرقی جاوید احمدی آذر 347

 4-آشرقی 14/5و13 آزاد   آ.شرقی حامد تراب میاندوآب 348

 غ غ آزاد   آ.شرقی حسن حاتمی 349

 4-آشرقی 14/5و13 آزاد   آ.شرقی حسین رضاییان 350

 غ غ آزاد   آ.شرقی حسین مکاری خوش بین 351

 2-آشرقی 14/5و13 آزاد   آ.شرقی رحمان فاقدی 352

 غ غ آزاد   آ.شرقی رحیم نوین 353

 4-آشرقی 14/5و13 آزاد   آ.شرقی رضا مکاری زاده 354

 4-آشرقی 14/5و13 آزاد   آ.شرقی اقجه شاپور تقی زاده 355

 4-آشرقی 14/5و13 آزاد   آ.شرقی علی دنیوی 356

 3-آشرقی 14/5و13 آزاد   آ.شرقی علی کبیری 357

 4-آشرقی 14/5و13 آزاد   آ.شرقی د ملکیمحم 358

 4-آشرقی 14/5و13 آزاد   آ.شرقی مسلم ضامنی 359

 4-آشرقی 14/5و13 آزاد   آ.شرقی مصطفی یگانه فتحی 360

 4-آشرقی 14/5و13 آزاد   آ.شرقی مقصود قطاعی سرای 361

 1-آشرقی 14/5و13 آزاد   آ.شرقی حسین آبادی مهدی اسدی 362



 1-آشرقی 14/5و13 آزاد   آ.شرقی نادر صدیق زاده 363

 4-آشرقی 14/5و13 آزاد   آ.شرقی دیزج یوسف سرمستی 364

   آزاد   آ.شرقی بهرام حبیبی نرج آباد 365

   آزاد   آ.شرقی جعفر کربالیی زاده 366

   آزاد   آ.شرقی جمشید آیدینی 367

   آزاد   آ.شرقی تورج مدیر شهال 368

   آزاد   آ.شرقی هادی یزدان خواه 369

   آزاد   آ.شرقی جواد محمودی 370

   آزاد   آ.شرقی محمد یوسفیان 371

   آزاد   آ.شرقی رسول حسن زاده 372

   آزاد   آ.شرقی بهرام علیجانی کلجاهی 373

   آزاد   آ.شرقی آرش دانا تازه کند 374

   آزاد   آ.شرقی مددلوصیاد مرادی  375

   آزاد   آ.شرقی حسین مصطفوی 376

   آزاد   آ.شرقی عباس اکبریان 377

   آزاد   آ.شرقی غالمرضا امیرنعیمی 378

   آزاد   آ.شرقی نبی نیک خواه 379

   آزاد   آ.شرقی نیما حسین زاده 380

   آزاد   آ.شرقی بابک یزدان خواه 381

   آزاد   آ.شرقی احمد آذری 382

   آزاد   آ.شرقی احمد بهروزی 383

   آزاد   آ.شرقی احمد توفیق 384

   آزاد   آ.شرقی اکبر قاسمی 385

   آزاد   آ.شرقی امین میرزایی 386

   آزاد   آ.شرقی تورج تقی پور 387

   آزاد   آ.شرقی حبیب مسگری 388

   آزاد   آ.شرقی رضا روشن 389

   آزاد   آ.شرقی حیدرنژادسیدسعید  390



   آزاد   آ.شرقی شهرام یاری 391

   آزاد   آ.شرقی شهرود قاسم پور 392

   آزاد   آ.شرقی عبدالرزاق خسروی 393

   آزاد   آ.شرقی فرشید گلستانی 394

   آزاد   آ.شرقی فرهاد سرایلو 395

   آزاد   آ.شرقی کریم ابری 396

   آزاد   آ.شرقی مجید طالب بیگی 397

   آزاد   آ.شرقی محسن مصطفوی 398

   آزاد   آ.شرقی محمد سنگستانی 399

   آزاد   آ.شرقی محمود فضل الهی 400

   آزاد   آ.شرقی مقصود حسین پور 401

   آزاد   آ.شرقی مهدی عاملی مهربانی 402

   آزاد   آ.شرقی صمد امینی هریس 403

   آزاد   آ.شرقی شهریار حبیبی 404

   آزاد   آ.شرقی امیر امیری مقدم 405

   آزاد   آ.شرقی رامین طهماسبی 406

   آزاد   آ.شرقی سیدرضا صفوی 407

   آزاد   آ.شرقی سعید جلیلی 408

   آزاد   آ.شرقی اکبر مردی 409

   آزاد   آ.شرقی مصطفی خرم 410

   فرنگی   آ.شرقی اصغر رشتبری 411

   آزاد   آ.غربی اصلحسن امینی  412

   آزاد   آ غربی بهمن رشیدیان ملکی 413

   آزاد   آ غربی عارف حبیبی ملکی 414

   آزاد   آ غربی آذرپورفخرالدین حسنی 415

   آزاد   آ غربی یوسف رسول زاده 416

 4-ارومیه 11/5و10 آزاد   آ.غربی ابراهیم آذرنگ 417

 3-اردبیل 31/6و 30 فرنگی   آ.غربی امیرهوشنگ شاکر 418



 غ غ آزاد   آ.غربی امین کشاورزی 419

 4-ارومیه 11/5و10 آزاد   آ.غربی انانور سلیمی هیجان 420

 4-ارومیه 11/5و10 آزاد   آ.غربی یلیبهرام خل 421

 4-ارومیه 11/5و10 آزاد   آ.غربی صالحی بهزاد 422

 4-ارومیه 11/5و10 آزاد   آ.غربی جمال صدیقی 423

 غ غ آزاد   آ.غربی جواد اسماعیلی 424

 4-ارومیه 11/5و10 آزاد   آ.غربی قره قشالقی جواد قویدل 425

 3 -اردبیل  31/6و 30 فرنگی   آ.غربی جهانبخش رشیدی 426

 غ غ آزاد   آ.غربی حامد غالمرضایی محمودجق 427

 3-ارومیه 11/5و10 آزاد   آ.غربی حبیب علی نژاد اصل 428

 غ غ آزاد   آ.غربی حسن حسین نژاد 429

 غ غ آزاد   آ.غربی آغبالقی حسین قلی زاده 430

 غ غ آزاد   آ.غربی وهاب پور نیحس 431

 غ غ آزاد   آ.غربی داود عدالت نمون 432

 2-ارومیه 11/5و10 آزاد   آ.غربی رسول شیخه پور 433

 3-ارومیه 11/5و10 آزاد   آ.غربی رضا قمری 434

 3-ارومیه 11/5و10 آزاد   آ.غربی شهرام آگین 435

 غ غ آزاد   آ.غربی چانبالغی شیرکو سلطانی 436

 4-ارومیه 11/5و10 آزاد   آ.غربی صالح عمرنژاد 437

 4-ارومیه 11/5و10 آزاد   آ.غربی عبدالجمال مصطفی زاده 438

 4-ارومیه 11/5و10 آزاد   آ.غربی علی اصغر چاوشی قره قشالقی 439

 4-ارومیه 11/5و10 آزاد   آ.غربی کاظم شیردل 440

 4-ارومیه 11/5و10 آزاد   آ.غربی کامران آقایی 441

 4-ارومیه 11/5و10 آزاد   آ.غربی کریم طایفه شربت علی 442

 غ غ آزاد   آ.غربی کمال کارشی 443

 2-ارومیه 11/5و10 آزاد   آ.غربی محسن محمد اقدم ساهونی 444

 4-ارومیه 11/5و10 آزاد   آ.غربی محمدامین محمدپور 445

 4-ارومیه 11/5و10 آزاد   آ.غربی مقصود احمدی 446



   آزاد   آ.غربی منصور باقرزاده 447

 2-ارومیه 11/5و10 آزاد   آ.غربی هآزادموسی باب 448

 3-ارومیه 11/5و10 آزاد   آ.غربی میرمجتبی حسینی 449

 3-ارومیه 11/5و10 آزاد   آ.غربی میرمصطفی حسینی 450

 3-ارومیه 11/5و10 آزاد   آ.غربی ولی حسنلو 451

 4-تهران 6/12و5 آزاد   آ.غربی هیوا قادری 452

 غ غ آزاد   آ.غربی یحیی حاکمی 453

 4-ارومیه 11/5و10 آزاد   آ.غربی یوسف محمدزاده 454

   آزاد   آ.غربی کامل ترابی 455

   آزاد   آ.غربی منصور همتی 456

   آزاد   آ.غربی علی وقاری 457

   آزاد   آ.غربی نوبخت انصاری 458

   آزاد   آ.غربی کیومرث پورایراندوست 459

   آزاد   آ.غربی ابراهیم حسن زاده 460

   آزاد   آ.غربی علی فرنیا 461

   آزاد   آ.غربی جهانگیر شاکری 462

   آزاد   آ.غربی محمدزادهداریوش  463

   آزاد   آ.غربی اکبر فرشید 464

   آزاد   آ.غربی امیر سعیدپور 465

   آزاد   آ.غربی امیرحسین قربانی 466

   آزاد   آ.غربی حبیب نجاری آخته خانی 467

   آزاد   آ.غربی حجت احمدزاده 468

   آزاد   آ.غربی حسنعلی توسلی 469

   آزاد   آ.غربی سیاوش رهنورد 470

   آزاد   آ.غربی پورشهرام نیک 471

   آزاد   آ.غربی فرزاد خاوری 472

   آزاد   آ.غربی مرتضی کارگر 473

   آزاد   آ.غربی مسعود اسمعیل زاده 474



   آزاد   آ.غربی ناصر تیماجچی اصل 475

   آزاد   آ.غربی نادری آزاد 476

   آزاد   آ.غربی حسین بنیسی ثابت 477

   آزاد   آ.غربی رضا عبدی 478

   آزاد   آ.غربی رضا علیزاده 479

   آزاد   آ.غربی سعید سکوتی 480

   آزاد   آ.غربی زادهسیامک رنجبری 481

   آزاد   آ.غربی صادق شرافتمند یاری 482

   آزاد   آ.غربی عزیز رشیدی 483

   آزاد   آ.غربی فرهاد رفیعی 484

   آزاد   آ.غربی سرشتمحمدعلی نیک 485

   آزاد   آ.غربی میرصابر رضوی چوبلوجه 486

   آزاد 3225 30/6/1357 آ.غربی شورش حسینیسید 487

   آزاد 3232 1/6/1358 آ.غربی محمد رحیمی اصل 488

 4-البرز 3/8و2 آزاد   البرز اباصلت لطیفی 489

 4-البرز 3/8و2 آزاد   البرز ابوالفضل قمی 490

 4-البرز 5/8و4 آزاد   البرز ابوالقاسم بیات 491

   آزاد   البرز ابوذر شیری 492

 4-البرز 3/8و2 آزاد   البرز احمد خانگی 493

   آزاد   البرز اسد اله گروسی 494

 4-البرز 3/8و2 آزاد   البرز اکبر آجرلو 495

   آزاد   البرز اکبر قاسمی شیطبقی 496

   آزاد   البرز کمال زادهاکبر  497

 4-البرز 3/8و2 آزاد   البرز امیر عاشوری 498

   آزاد   البرز امیر معینی فرد 499

 2 -تهران  8/11و  7 فرنگی   البرز امین خوش طینت 500

   آزاد   البرز امین رهنمون 501

   آزاد   البرز امین کیان 502



 4-البرز 5/8و4 آزاد   البرز بابک باقری صمغ آبادی 503

   فرنگی   البرز بابک حسینی نیا 504

 4-البرز 8/10و7 فرنگی   البرز بهنام فاتح 505

 4-البرز 8/10و7 فرنگی   البرز بهنام فتحی 506

 4-البرز 5/8و4 آزاد   البرز جالل الدین نجفی 507

   آزاد   البرز جواد بابایی جعفری 508

 3-البرز 5/8و4 آزاد   البرز چنگیز پیشگاهی 509

 4-فارس 13/11و12 آزاد   البرز حامد رضایی 510

 4-البرز 5/8و4 آزاد   البرز حامد مهری 511

 4-البرز 3/8و2 آزاد   البرز حسام چرمچی 512

   آزاد   البرز حسن جهانی پور 513

   فرنگی   البرز حسین اله ورن 514

 4-البرز 5/8و4 آزاد   البرز حیقی حمزه زادهحسین  515

   آزاد   البرز حسین زرگر 516

 4-تهران 6/12و5 آزاد   البرز حسین سوسهابی 517

   آزاد   البرز حسین هدایتی فرد 518

 4-البرز 3/8و2 آزاد   البرز حمید یاری کلوانی 519

   آزاد   البرز حمیدرضا هاشمی 520

   آزاد   البرز خشنود مددی 521

 4-البرز 8/10و7 فرنگی   البرز داود امامی 522

   آزاد   البرز داود امین قاشقای 523

 4-البرز 3/8و2 آزاد   البرز داود جمشیدی 524

 4-البرز 8/10و7 فرنگی   البرز رحیم واحدی قرخلو 525

   آزاد   البرز یرضا زلف خان 526

   آزاد   البرز رضا فیروزیان 527

 4-البرز 3/8و2 آزاد   البرز رضا مالداودی 528

   آزاد   البرز سجاد نجفی 529

   آزاد   البرز سعید رحمانی 530



   آزاد   البرز سعید نصیر 531

 4-تهران 6/12و5 آزاد   البرز سلمان علی کوه نشین 532

 4-البرز 5/12و4 آزاد   البرز سیامک اسماعیل نژاد نشلی 533

 4-البرز 8/10و7 فرنگی   البرز سید اسماعیل صادقی بازاردهی 534

   آزاد   البرز سیدشمس الدین شاهرخی 535

   آزاد   البرز سیدقاسم کاسی نوده 536

 3-البرز 5/8و4 آزاد   البرز شهرام وردوز 537

 3-البرز 5/8و4 آزاد   البرز صمد انصافی 538

 4-البرز 5/8و4 آزاد   البرز عباس عبدی 539

 4-البرز 5/8و4 آزاد   البرز عباس نظری 540

 4-البرز 5/12و4 آزاد   البرز عبداله گروسی 541

 4-تهران 14/12و13 آزاد   البرز عرفان حسین یزدی 542

   آزاد   البرز علی اکبر عرب 543

 4-البرز 5/8و4 آزاد   البرز علی اکبر نیکونجفی 544

 4-البرز 5/8و4 آزاد   البرز علی بلوک 545

 3-البرز 3/8و2 آزاد   البرز بیگدلوعلی  546

 4-البرز 5/8و4 آزاد   البرز علی جانی نیا اسبولی 547

   آزاد   البرز علی زرگر 548

 4-البرز 5/8و4 آزاد   البرز علی زمرد 549

   آزاد   البرز علی فاطمی 550

 4-البرز 5/8و4 آزاد   البرز علیرضا افشاری آقاجری 551

   آزاد   البرز الهیعلیرضا امان  552

   آزاد   البرز علیرضا انصاری گلورانی 553

 4-البرز 3/8و2 آزاد   البرز علیرضا زیارتی 554

 4-البرز 8/10و7 فرنگی   البرز علیرضا عابدینی 555

   آزاد   البرز علیرضا کافی 556

 4-البرز 5/8و4 آزاد   البرز فخرالدین بابایی 557

 1 -چالوس  26/1/97و25 آزاد   البرز فرامرز چراغیان 558



 4-البرز 3/8و2 آزاد   البرز فرج اله نیک فالح 559

 4-البرز 5/8و4 آزاد   البرز فردین بابایی ارسی 560

   آزاد   البرز فرزاد جهانشاهی 561

 4-البرز 3/8و2 آزاد   البرز مجتبی بختیاری 562

 4-تهران 10/12و9 آزاد   البرز مجتبی خاکسار 563

   آزاد   البرز مجید پناهی 564

   آزاد   البرز جمایران مجید خدادادی 565

 2-البرز 5/12و4 آزاد   البرز مجید خرم جاه 566

 4-البرز 8/10و7 فرنگی   البرز مجید سوسن 567

 2-البرز 5/8و4 آزاد   البرز مجیدحاجی فتحعلی 568

 4-البرز 5/8و4 آزاد   البرز محسن تفریح دوست 569

   آزاد   البرز محسن خدابنده لو 570

 4-البرز 5/8و4 آزاد   البرز محسن مالمحمدی 571

   آزاد   البرز محسن ملکی پور 572

 4-البرز 3/8و2 آزاد   البرز محمد تقی لو 573

   آزاد   البرز محمد حسین بیک وند 574

 4-البرز 5/8و4 آزاد   البرز محمد خدادادی 575

 4-البرز 5/12و4 آزاد   البرز محمد ذلقی 576

 4-البرز 5/8و4 آزاد   البرز محمد رسول سامانی پور 577

   آزاد   البرز محمد رضاییان قراگزلو 578

   آزاد   البرز محمد زمانی 579

   آزاد   البرز محمد شفیعی 580

   آزاد   البرز محمد غفاری نیرومند 581

   آزاد   البرز پیروجمحمد کریمی  582

 3-البرز 5/8و4 آزاد   البرز محمد محرم پور 583

 4-البرز 5/12و4 آزاد   البرز محمد معدن پیشه 584

 4-البرز 3/8و2 آزاد   البرز محمد مهدی انصاری کلودانی 585

 3-البرز 5/8و4 آزاد   البرز محمدجواد آهنگر انگورانی 586



   آزاد   البرز محمدحسین ورجینی 587

   آزاد   البرز محمدحسین ورحسینی 588

 3-البرز 5/8و4 آزاد   البرز محمدصابر آهنگر انگورانی 589

   آزاد   البرز محمود آسیاسنگ 590

 4-البرز 3/8و2 آزاد   البرز مرتضی صباغ 591

 4-البرز 5/8و4 آزاد   البرز مسعود شریفی سلطانی 592

 4-البرز 5/8و4 آزاد   البرز مسعود فیض الهی 593

 4-البرز 5/8و4 آزاد   البرز مصطفی اصالنی 594

 4-البرز 3/8و2 آزاد   البرز مصطفی سبزمکان 595

 4-البرز 5/8و4 آزاد   البرز مصطفی غفاری سبیل 596

   آزاد   البرز مصطفی کریمی راد 597

 3-البرز 5/8و4 آزاد   البرز مظاهر شماخی 598

 4-البرز 5/8و4 آزاد   البرز بیگدلومعراج علی  599

 3-البرز 3/8و2 آزاد   البرز مهدی اخالقی 600

   آزاد   البرز مهدی انجیله 601

   آزاد   البرز مهدی بابایی 602

   فرنگی 1561 1/1/1363 البرز مهدی بابائیان فینه 603

   آزاد   البرز مهدی بهمن دار 604

   آزاد   البرز مهدی حقانی 605

 4-البرز 5/8و4 آزاد   البرز مهدی سرگو 606

   آزاد   البرز مهدی شجاعی 607

   فرنگی   البرز مهدی محمدی 608

   آزاد   البرز مهدی ورمزیاری 609

 3-البرز 3/8و2 آزاد   البرز مهرداد ولی دوتپه 610

   آزاد   البرز مهرداد یعقوبی 611

   آزاد   البرز مهردادآقامحمدی 612

 4-البرز 5/8و4 آزاد   البرز وحید جاللی بهار 613

   آزاد   البرز وحید زارع 614



   آزاد   البرز هرمز عبدی بورا 615

 4-البرز 5/8و4 آزاد   البرز یوسف راد  616

   آزاد   البرز یوسف قلخانی 617

   آزاد   البرز پرویز عروج زاده 618

 4-البرز 5/12و4 آزاد   البرز حامد سامانی نژاد 619

 4-البرز 5/12و4 آزاد   البرز بهزاد ابراهیمی 620

   آزاد   البرز افشین خوشبخت 621

   آزاد   البرز اسماعیل طاهری 622

   آزاد   البرز محمدرضا رئیسی امجد 623

   آزاد   البرز سینا سرمدی 624

   آزاد   البرز سیدیحیی میربزرگی 625

   آزاد   البرز میالد طهماسبی زاده 626

 4-البرز 5/12و4 آزاد   البرز محسن محمودی 627

 4-البرز 5/12و4 آزاد   البرز خلیل نامی رزی 628

   آزاد   البرز رضا رشیدی 629

   آزاد   البرز امید نظام دوست 630

   آزاد   البرز حمید نظام دوست 631

   آزاد   البرز بهنام پرسته 631

 4-البرز 5/12و4 آزاد   البرز عرفان حبیبی 632

   آزاد   البرز علی اکبر لطفی 633

   آزاد   البرز فرهاد معقولی 634

 4-البرز 5/12و4 آزاد   البرز محمدرضا قربانی 635

   آزاد   البرز سیامک شریفی بندبول 636

 4-البرز 5/12و4 آزاد   البرز سیدافشین دوآبی 637

 4-البرز 5/12و4 آزاد   البرز محمد چهارراهی 638

   آزاد   البرز وحید انگوتی 639

 4-البرز 5/12و4 آزاد   البرز سیدجواد حسینی 640

   آزاد   البرز رضا آبرومند 641



 4-البرز 5/12و4 آزاد   البرز عباس پاکدامن جو 642

 4-البرز 5/8و4 آزاد   البرز اصغر عبدالملکی 643

 4-البرز 5/12و4 آزاد   البرز وحید محمدزاده 644

 4-البرز 5/12و4 آزاد   البرز پیمان یزدانی 645

   آزاد   البرز بهمن خوشبخت 646

   آزاد   البرز وحید سلیمان نژاد 647

 4-البرز 5/12و4 آزاد   البرز علی فتحی الطالن 648

   آزاد   البرز احمد کریمی 649

   آزاد   البرز علی منوچهری 650

   آزاد   البرز محمد ارجمندی 651

   فرنگی   البرز علیرضا عربی 652

   فرنگی   البرز محمد جنگ زرگری 653

   فرنگی   البرز محمد سلطانی پاجی 654

   فرنگی   البرز مهرداد بهرامی 655

   فرنگی   البرز هاشم چگینی 656

 4-البرز 3/8و2 آزاد   البرز منصور افشار 657

 4-البرز 5/8و4 آزاد   البرز نورعلی داودی فر 658

   آزاد   بوشهر ابوالقاسم قاسمی 659

 3-بوشهر 23/9و22 آزاد   بوشهر اصغر مدیری 660

 3-بوشهر 23/9و22 آزاد   بوشهر امید حسن پور 661

   آزاد   بوشهر ایوب محمدی 662

 3-بوشهر 23/9و22 آزاد   بوشهر جواد بحرینی 663

   آزاد   بوشهر جواد حاجی زاده 664

   آزاد   بوشهر حسین چمی 665

   آزاد   بوشهر حسین شیخانی 666

   آزاد   بوشهر حمید رضا کیانی 667

   آزاد   بوشهر خسرو الماسی 668

 4-ایالم 17/10و16 آزاد   بوشهر دانیال کوثری 669



   آزاد   بوشهر سعید جمالی 670

   آزاد   بوشهر سیدحسین حسینی هفشجانی 671

   آزاد   بوشهر سیدموسی موسوی 672

 4-بوشهر 23/9و22 آزاد   بوشهر شبیر زارعی 673

 4-بوشهر 17/9و16 فرنگی   بوشهر عباس زیارتی 674

   آزاد   بوشهر علی حسن پور 675

   آزاد   بوشهر علی رضا دهقان 676

   آزاد   بوشهر علیرضا شمشیری 677

678 
   بوشهر د ایوب زادهجیم

 فرنگی
 17/9و16

 11/12و  10

 4-بوشهر

 3 -آبادان 

   آزاد   بوشهر محسن اکبری 679

 4 -فارس  13/11و  12 فرنگی   بوشهر محسن شاهینی 680

 4-بوشهر 17/9و16 فرنگی   بوشهر محسن مظفری 681

   آزاد   بوشهر محمد خواجه گیری 682

 4-بوشهر 23/9و22 آزاد   بوشهر محمد عالمیر حور 683

 4-بوشهر 17/9و16 فرنگی   بوشهر محمدعلی معصومی 684

 3-بوشهر 17/9و16 فرنگی   بوشهر محمدمهدی امانی عبدالملکی 685

   آزاد   بوشهر مسعود بن رشید 686

   آزاد   بوشهر مسعود شمشیری 687

 3-بوشهر 17/9و16 فرنگی   بوشهر منصور ناصریان 688

   آزاد   بوشهر مهدی خاتمی نیا 689

 4-بوشهر 23/9و22 آزاد   بوشهر ی فرئمهدی رجا 690

 4-بوشهر 23/9و22 آزاد   بوشهر مهدی ستوده 691

   آزاد   بوشهر مهدی سعادت 692

 3-بوشهر 17/9و16 فرنگی   بوشهر مهدی صحرانورد 693

 4-بوشهر 23/9و22 آزاد   بوشهر مهدی فقیه 694

   آزاد   بوشهر مهدی مباشری 695

   آزاد   بوشهر مهدی منتظریانی 696

   آزاد   بوشهر میثم فاطمی 697



   آزاد   بوشهر میرحسن حسینی 698

   آزاد   بوشهر هادی تربند 699

   آزاد   بوشهر هادی جوکار 700

 4 -فارس  13/11و  12 فرنگی   بوشهر یاسر کرمانی 701

   آزاد   بوشهر مسعود فرجی عرقطو 702

      تهران حسین احترامی رازلیقی 703

   فرنگی   تهران رجبعلی کهندل 704

   آزاد   تهران مجید آرون 705

 4-تهران 4/12و3 آزاد   تهران جلیل عبدالملکی 706

 4-تهران 18/12و17 آزاد 3319 20/4/1358 تهران مجید کیانی 707

 4-البرز 5/8و4 آزاد 6543 3/2/1350 تهران حمیدرضا ملکی 708

   آزاد 3519 12/10/1357 تهران محراب شفاعتی 709

 4 -تهران  18/12و 17 فرنگی   تهران امین قالوند 710

 4-تهران 14/12و13 آزاد   تهران عسگر حبیبی حفظ آبادی 711

   آزاد   تهران ابراهیم جوانشیر 712

 4 -تهران  8/11و  7 فرنگی   تهران رجبی سنجدریابراهیم  713

 4-تهران 4/12و3 آزاد   تهران ابوذر عبدی 714

 4-تهران 10/12و9 آزاد   تهران احسان درستکار 715

 4-تهران 12/12و11 آزاد   تهران احمد حاجی گل زرندی 716

 4-تهران 14/12و13 آزاد   تهران حسین قدرتی 717

   آزاد   تهران بهنام اسدزاده 718

   آزاد   تهران احمد عسگری 719

 4 -تهران  8/11و  7 فرنگی   تهران احمد فخاری 720

   آزاد   تهران احمدرضا عابدینی چمکردانی 721

 2-تهران 18/12و17 آزاد   تهران اسد کامجو 722

 4-تهران 2/12و1 آزاد   تهران اسالم بخشی 723

 4-تهران 6/12و5 آزاد   تهران اسالم کریمی مهر 724

 4-تهران 12/12و11 آزاد   تهران اسماعیل ثاقب تهرانی 725



 4 -تهران  8/11و  7 فرنگی   تهران اصغر آقایی دنیق 726

 4-تهران 8/12و7 آزاد   تهران اصغر زینالی 727

 4-تهران 10/12و9 آزاد   تهران اکبر بهتری 728

 2 -تهران  8/11و  7 فرنگی   تهران اکبر سالکی 729

   آزاد   تهران اکبر فالح اطاقسرایی 730

   آزاد   تهران امید جاوید مهر 731

   آزاد   تهران امیر آقاپور حقیقی 732

   آزاد   تهران معینی فرد رامی 733

 4-تهران 14/12و13 آزاد   تهران ایرج فردی اقچای 734

 4-تهران 30/11و29 آزاد   تهران ایرج یاروند  735

 4-تهران 14/12و13 آزاد   تهران یبهرام اسد 736

 4 -تهران  18/12و 17 فرنگی   تهران بهرام افشار نیک 737

 4-تهران 10/12و9 آزاد   تهران بهروز ترکی 738

 4-تهران 14/12و13 آزاد   تهران بهمن آقامرادی 739

 4-تهران 8/12و7 آزاد   تهران بهمن فریدونی 740

   آزاد   تهران پرویز فیضی الله لو 741

 4-تهران 12/12و11 آزاد   تهران پرویز ملک زاده 742

   آزاد   تهران پویا افزایی 743

 4-تهران 12/12و11 آزاد   تهران جعفر قاسم  پور 744

 4 -تهران  8/11و  7 فرنگی    تهران جالل پورجعفریان 745

 4-تهران 12/12و11 آزاد   تهران جالل خیری 746

   آزاد   تهران جمال میرزایی 747

 4-تهران 6/12و5 آزاد   تهران جمشید احمدی 748

 4-تهران 12/12و11 آزاد   تهران جمشید آبلو 749

   آزاد   تهران جمشید جاللی 750

 4-تهران 2/12و1 آزاد   تهران بره جمشید خان 751

 4-تهران 8/12و7 آزاد   تهران جواد انیسی 752

   آزاد   تهران جواد حق دوست کنارسری 753



 4-تهران 6/12و5 آزاد   تهران حامد رییسی فیروزکوهی 754

   آزاد   تهران حبیب اله آزفنداک 755

   آزاد   تهران حجت اله صفری 756

 4-تهران 10/12و9 آزاد   تهران حسن بهرامی مهر 757

 4-تهران 2/12و1 آزاد   تهران حسن شریف پور 758

   آزاد   تهران حسن یوسفی 759

   آزاد   تهران حسین ایجی 760

 4-تهران 14/12و13 آزاد   تهران حسین تیموری 761

 4 -تهران  8/11و  7 فرنگی   تهران حسین حضرتی تقی دیزج 762

 2-البرز 5/12و4 آزاد   تهران حسین حیدری 763

 4-کرمانشاه 12/6و11 آزاد   تهران حسین خوش انجام 764

 4-تهران 2/12و1 آزاد   تهران حسین رازیانی 765

 4-تهران 14/12و13 آزاد   تهران حسین زنگی )نیکو اقبال( 766

   آزاد   تهران حسین غالمی 767

 4-تهران 12/12و11 آزاد   تهران حسین فضلیان  768

 4-تهران 12/12و11 آزاد   تهران حسین قره داغی 769

   آزاد   تهران حسین ماهر 770

   آزاد   تهران حسین مصطفی زاده 771

 4 -تهران  8/11و  7 فرنگی   تهران ن نجفی پوریحس 772

   آزاد   تهران حسینعلی جمشیدی 773

 4-تهران 6/12و5 آزاد   تهران حمید رضا محمدی 774

 4-تهران 12/12و11 آزاد   تهران حمید میرزائی 775

 4-تهران 14/12و13 آزاد   تهران نظیریحمید  776

   آزاد   تهران حمید نیک دوست 777

 4-تهران 10/12و9 آزاد   تهران حمیدرضا حیدری 778

   آزاد   تهران حمیدرضا صیدی 779

 4-تهران 12/12و11 آزاد   تهران حمیدرضا غالمی 780

   آزاد   تهران حمیدرضا ناصرپور 781



 4-تهران 2/12و1 فرنگی   تهران خسرو زیدوند 782

   فرنگی   تهران داود اخباری 783

   آزاد   تهران داود چشمی 784

 4 -تهران  8/11و  7 فرنگی   تهران داود خوش منظر 785

   فرنگی   تهران داود عابدین زاده چادرچی 786

 4-تهران 12/12و11 آزاد   تهران رامین خیراله زاده 787

 4-تهران 18/12و17 آزاد   تهران رستمیرحیم  788

 4-تهران 10/12و9 آزاد   تهران رحیم سلطانی 789

   آزاد   تهران رسول مطلبی 790

   آزاد   تهران رضا اصغری زاده پالس 791

 4-تهران 6/12و5 آزاد   تهران رضا چراکار 792

 4 -تهران  8/11و  7 فرنگی   تهران رضا خراسانی 793

 4-تهران 10/12و9 آزاد   تهران صفری اصیلرضا  794

 4 -تهران  8/11و  7 فرنگی   تهران رضا صمدی سمین پورس 795

 4-تهران 10/12و9 آزاد   تهران رضا موالیی 796

   آزاد   تهران انیرمضان علی سلیم 797

 4-تهران 6/12و5 آزاد   تهران روح اله شمسی 798

 4-تهران 4/12و3 آزاد   تهران ساسان بزرگی کاویجانی 799

 2-تهران 18/12و17 آزاد   تهران سعیدکمالوند 800

 4-تهران 14/12و13 آزاد   تهران شکرپسی سلمان مرتضی پور 801

   آزاد   تهران سلیمان شاهی پور دزج 802

 4-تهران 2/12و1 آزاد   تهران سهراب حسین پور 803

 4-تهران 2/12و1 آزاد   تهران سید محمد حسن خلخالی 804

 4-تهران 2/12و1 آزاد   تهران سید محمد میرصابری 805

 4-تهران 2/12و1 آزاد   تهران ینور یجالل یمهد دیس 806

   آزاد   تهران سیدرامین سعادتیان 807

 4-تهران 12/12و11 آزاد   تهران سیدروح اله حسینی 808

 4-تهران 10/12و9 آزاد   تهران سیدعیسی عابدی 809



   آزاد   تهران سیدمحمد گرامی معظم 810

 4-تهران 6/12و5 آزاد   تهران سیدمحمد نصیری نیا 811

 4 -تهران  8/11و  7 فرنگی   تهران سیدمحمود دلیل حیرتی 812

 4-تهران 12/12و11 آزاد   تهران سیدمهدی منیری 813

   آزاد   تهران سیدنقی موسوی 814

 4-تهران 14/12و13 آزاد   تهران شمس اله جناقچی 815

   آزاد   تهران طاهر ظاهرباطن 816

   آزاد   تهران عادل سقفی 817

   آزاد   تهران عادل کرمی 818

 4-تهران 4/12و3 آزاد   تهران عباس اشرفی 819

   آزاد   تهران عباس ایجی 820

 4-تهران 6/12و5 آزاد   تهران عباس حاج علی بخشایش 821

 4-تهران 2/12و1 آزاد   تهران حیدریعباس  822

 4-تهران 8/12و7 آزاد   تهران عباس دیندار عنبران 823

   آزاد   تهران عباس روستایی پاتپه 824

 4-تهران 6/12و5 آزاد   تهران عباس ساالروندیان 825

   آزاد   تهران عباس مرادی 826

 4 -تهران  8/11و  7 فرنگی   تهران عزیزاله خورشیدی عین الدین 827

   آزاد   تهران علی استادی 828

   آزاد   تهران علی اصغر هادی پور هوجقان 829

 4-تهران 8/12و7 آزاد   تهران علی اکبر زمانی 830

   آزاد   تهران منافیعلی اکبر  831

 4 -تهران  8/11و  7 فرنگی   تهران علی آژنگ 832

 4-تهران 10/12و9 آزاد   تهران علی برخور 833

 4-تهران 10/12و9 آزاد   تهران علی بیرانوند 834

 4-تهران 2/12و1 آزاد   تهران علی تقی لو 835

 4-تهران 6/12و5 آزاد   تهران علی خالوندی 836

 4-تهران 6/12و5 آزاد   تهران علی رحیمی 837



 4-تهران 6/12و5 آزاد   تهران علی رضا کاظمی 838

 4-تهران 12/12و11 آزاد   تهران علی رضا کرلو 893

 4-تهران 4/12و3 آزاد   تهران علی رضا محبی فر 840

   آزاد   تهران علی سایر آغمیونی 841

 4-تهران 8/12و7 آزاد   تهران علی عبادی 842

   آزاد   تهران علی علیزاده 843

 4-تهران 14/12و13 آزاد   تهران علی مدهنی پاپی 844

 4-تهران 10/12و9 آزاد   تهران گودرزیعلی معظمی  845

   آزاد   تهران علی میراخورلی 846

 2-تهران 4/12و3 آزاد   تهران علی نوایی 847

 4-تهران 8/12و7 آزاد   تهران علیرضا صدیق 848

 4-تهران 14/12و13 آزاد   تهران کالئی علیرضا عطایی 849

 4 -تهران  8/11و  7 فرنگی   تهران غالم حسن میرزایی 850

   آزاد   تهران غالم کرمی 851

 4-تهران 8/12و7 آزاد   تهران غالمرضا چوداران 852

 4-تهران 12/12و11 آزاد   تهران غالمرضا کرمی  853

 4-تهران 4/12و3 آزاد   تهران فتاح سلیمی یاسی کند 854

 4-تهران 14/12و13 آزاد   تهران فرامرز بیات چالشتری 855

   آزاد   تهران فرامرز عباسی 856

 4 -تهران  18/12و 17 فرنگی    تهران فردین هزارخانی 857

 4-تهران 10/12و9 آزاد   تهران فرشید علیزاده 858

   آزاد   تهران فریدون حیدرنژاد 859

 4-تهران 10/12و9 آزاد   تهران قاسم جهاندوست 860

 4-تهران 12/12و11 آزاد   تهران قاسم عسگری 861

 4-تهران 4/12و3 آزاد   تهران قاسم محمودی 862

   آزاد   تهران کاظم اویسی 863

 4-تهران 12/12و11 آزاد   تهران کامران صفاپور 864

 4-تهران 6/12و5 آزاد   تهران کریم نعمتی 865



 4-تهران 12/12و11 آزاد   تهران کوروش مروت نیا 866

   آزاد   تهران گلعلی فالحی گل تپه 867

   آزاد   تهران مجتبی ایجی 868

 4-تهران 14/12و13 آزاد   تهران مجتبی صفری 869

   آزاد   تهران مجید دامنجانی 870

   آزاد   تهران مجید دیارمند 871

 4-تهران 6/12و5 آزاد   تهران مجید رنجبران 872

 2 -تهران  8/11و  7 فرنگی   تهران محسن بهرامی کیان 873

 4-تهران 12/12و11 آزاد   تهران محسن جهانی 874

 4-تهران 10/12و9 آزاد   تهران محسن رفیعی 875

 4-تهران 8/12و7 آزاد   تهران محسن محمدی 876

   آزاد    تهران     محسن مشایخی           877

 4-تهران 12/12و11 آزاد   تهران آسمانی منشمحمد  878

 4-تهران 4/12و3 آزاد   تهران محمد باجالن 879

 4-تهران 4/12و3 آزاد   تهران محمد ثاقب تهرانی 880

   آزاد   تهران محمد جلیلی 881

 4-تهران 10/12و9 آزاد   تهران محمد حسین اسماعیلی 882

 4-تهران 8/12و7 آزاد   تهران محمد رحیمی ماربینی 883

 4-تهران 10/12و9 آزاد   تهران محمد رسول اسماعیلی 884

 2-تهران 6/12و5 آزاد   تهران محمد رضایی 885

 4-تهران 8/12و7 آزاد   تهران محمد عامری 886

 4-تهران 4/11و3 آزاد   تهران محمد کبیری صادقی نژاد 887

 4-تهران 4/12و3 آزاد   تهران محمد مهدوی پارسا 888

 2 -تهران  8/11و  7 فرنگی   تهران محمد نامدار 889

   فرنگی   تهران محمد نوربخش 890

 4-تهران 14/12و13 آزاد   تهران محمدابراهیم کریمی 891

   آزاد   تهران محمدجعفر مسلمی 892

 4-تهران 8/12و7 آزاد   تهران محمدحسن بیگی 893



   آزاد   تهران محمدحسین آراسته 894

 4-تهران 14/12و13 آزاد   تهران محمدرضا اکبری 895

 4-تهران 12/12و11 آزاد   تهران محمدرضا کرلو 896

 4-تهران 14/12و13 آزاد   تهران محمدرضا نادری 897

   آزاد   تهران محمدرضا نعمتی 898

   آزاد   تهران محمدکمیلی 899

 4-تهران 4/12و3 آزاد   تهران محمدمهدی پارسا 900

   آزاد   تهران محمود ابراهیمی کردآبادی 901

   آزاد   تهران محمود قاسمی نیاسر 902

   آزاد   تهران یمحمود محمود 903

   آزاد   تهران محمود مسرورنیا 904

   آزاد   تهران مرتضی آذرشکیب 905

   آزاد   تهران مرتضی بهرامی 906

   آزاد   تهران مرتضی حسن بیگی 907

 4-تهران 12/12و11 آزاد   تهران مرتضی دنیادوست 908

   آزاد   تهران مرتضی قهرمانی 909

 4-تهران 14/12و13 آزاد   تهران مرتضی کابلی 910

 4-تهران 12/12و11 آزاد   تهران مسعود پورقربان ششکالنی 911

   آزاد   تهران مسعود غالمی زاده 912

 4-تهران 4/12و3 آزاد   تهران مسعود فتحعلی 913

   آزاد   تهران مسعود کیانی 914

 4-تهران 4/12و3 آزاد   تهران مسلم جعفری کجوری 915

 4-تهران 6/12و5 آزاد   تهران مسلم درختی 916

 4 -تهران  18/12و 17 فرنگی   تهران مسلم رنجبر روشنق 917

   آزاد   تهران مصطفی بزمی 918

   آزاد   تهران مصطفی حسن لو 919

   آزاد   تهران مصطفی حسین خانی 920

 4-تهران 8/12و7 آزاد   تهران مصطفی سابوته 921



   آزاد   تهران منوچهر فیروز 922

 4-تهران 8/12و7 آزاد   تهران مهدی ایجی 923

   آزاد   تهران مهدی بندعلی 924

   آزاد   تهران مهدی پیروز 925

 2 -تهران  8/11و  7 فرنگی   تهران مهدی تاجیک 926

 4-تهران 14/12و13 آزاد   تهران مهدی جاللوند 927

   آزاد   تهران مهدی حجازی فر 928

 4-تهران 10/12و9 آزاد   تهران خانی مهدی زلف 929

 4-تهران 8/12و7 آزاد   تهران قلی زادهمحمد  930

 4 -تهران  8/11و  7 فرنگی   تهران مهدی مریدی 931

 4-تهران 10/12و9 آزاد   تهران مهرداد حدادی 932

   آزاد   تهران مهرداد کرانیان 933

 4-تهران 6/12و5 آزاد   تهران میثم غالمی 934

 4-تهران 14/12و13 آزاد   تهران نادر اسدزاده 935

 4-تهران 4/12و3 آزاد   تهران ناصر اله ویردی زادنیانی 936

 4-تهران 8/12و7 آزاد   تهران ناصر غالمی 937

 4-تهران 12/12و11 آزاد   تهران نصرت اله قراجرلو جوکی  938

 4-تهران 10/12و9 آزاد   تهران ینعمت اله غالم 939

   آزاد   تهران نوید محمدیان قلعه جوقی 940

 4-تهران 6/12و5 آزاد   تهران وحید حریری اردبیلی 941

   آزاد   تهران ایوحید فرخنده 942

 4-تهران 14/12و13 آزاد   تهران هوشنگ صفری بابانظر 943

 4-تهران 8/12و7 آزاد   تهران یزدان زالی 944

 4-تهران 6/12و5 آزاد   تهران یزدانعلی مازنی 945

   آزاد   تهران یوسف فتحعلی 946

   آزاد   تهران ابراهیم مسلم زاده 947

   آزاد   تهران مجتبی صفری 948

   آزاد   تهران اکبر تقی لو 949



 4-تهران 8/12و7 آزاد   تهران غالمرضا بابایی سیر 950

 4-تهران 10/12و9 آزاد   تهران ابراهیم زند مقدم 951

 4-تهران 8/12و7 آزاد   تهران جواد حاجی محمدی 952

 4-تهران 8/12و7 آزاد   تهران داریوش همتی 953

   فرنگی   تهران مهدی سبزعلی 954

 4-تهران 12/12و11 آزاد 2051 7/5/1356 تهران مهدی مشمع چیان 955

 4-تهران 8/12و7 آزاد   تهران مرتضی زیودار 956

 4-تهران 12/12و11 آزاد   تهران محمد فتوحی 957

 4-تهران 10/12و9 آزاد   تهران منصور محمدپور 958

   آزاد   تهران روح اله بدخشی 959

   آزاد   تهران مصطفی آقاجانی 960

   فرنگی   تهران فرشاد علیزاده 961

   آزاد   تهران سعید داداشپور 962

   آزاد   تهران ابراهیم رحیمی 963

   آزاد   تهران حمیدرضا نجفی 964

   آزاد   تهران مرتضی افضلی 965

   آزاد   تهران مهدی حسن آبادی 966

   آزاد   تهران مهدی علی شعار 967

   آزاد   تهران حسن قانع متهور 968

   آزاد   تهران اصغر بهتریعلی  969

   آزاد   تهران جالل شعبانی 970

   آزاد   تهران جواد شعبانی 971

   آزاد   تهران خشایار شیرمرادی 972

   آزاد   تهران حمیدرضا وحدتی راد 973

   آزاد   تهران مرتضی خداوردی 974

   آزاد   تهران حسین شادمانی فر 975

   فرنگی   تهران داود پذیرا 976

   آزاد   تهران میثم قوتی 977



   آزاد   تهران داود مرادی 978

   آزاد   تهران محمدحسین مازندرانی 979

   آزاد   تهران سیداحمد محمدی 980

   آزاد   تهران رضا سیدعزیزی دوکش 981

   آزاد   تهران فرامرز لک 982

   آزاد   تهران مهدی برقی 983

   آزاد   تهران پورداود قلی  984

   آزاد   تهران لطیف شادنوش 985

   آزاد   تهران بهزاد بدر 986

   آزاد   تهران پژمان جوربنیان 987

   آزاد   تهران سیدربیع هادیان 988

   آزاد   تهران محسن ملکی 989

   آزاد   تهران عباس بیگی 990

   آزاد   تهران علی مقصودی 991

   آزاد   تهران رحیمی کاروانسراییمجید  992

   آزاد   تهران محمد صیادی 993

   آزاد   تهران محمدرضا شاملی تطفی 994

   آزاد   تهران علی اشک شیرین 995

   آزاد   تهران علیرضا رفاهتی مژدهی 996

   آزاد   تهران هادی دهقان 997

   آزاد   تهران سیدمجید جمشیدی مقدم 998

   آزاد   تهران محمد ابوطالبی 999

   آزاد   تهران علیرضا طلوعی 1000

   آزاد   تهران حسین کابلی 1001

   آزاد   تهران سعید محمدی 1002

   آزاد   تهران عابد ایلکا 1003

   آزاد   تهران منوچهر غفاری 1004

   آزاد   تهران بهنام اسماعیلیان 1005



   آزاد   تهران وحید شاهی 1006

   آزاد   تهران عباس شکوری مرند 1007

   آزاد   تهران عباس دین محمدی 1008

   آزاد   تهران مهدی میرزایی 1009

   آزاد   تهران بهنام آذی قلعه 1010

   آزاد   تهران مجید داودآبادی 1011

   آزاد   تهران مصطفی اله وردی زاده 1012

   آزاد   تهران سیدمحسن حسینی هاشمی 1013

   آزاد   تهران امید خیری 1014

   آزاد   تهران میثم نوروزی 1015

   آزاد   تهران محمدجواد مختاری 1016

   آزاد   تهران داود عابدینی 1017

   آزاد   تهران سعید بهبود نمین 1018

   آزاد   تهران آرش علوی 1019

   آزاد   تهران میالد سیاهوشی 1020

   آزاد   تهران محسن عظیمی میرطاهری 1021

   آزاد   تهران ابراهیم شرقی احمدآباد 1022

   آزاد   تهران آرش نوائی 1023

   آزاد   تهران امید رضایی شاهنده 1024

   آزاد   تهران امیر مرتضوی 1025

   آزاد   تهران پیام نصیری 1026

   آزاد   تهران جعفر جنگی 1027

   آزاد   تهران جواد ندائی خاکی 1028

   آزاد   تهران حسین عابدینی 1029

   آزاد   تهران حمیدرضا رنجبر 1030

   آزاد   تهران شکیبا آقایی 1031

   آزاد   تهران علی پرموده 1032

   آزاد   تهران علی شفیعی دیزج 1033



   آزاد   تهران فرمان علیائی 1034

   آزاد   تهران محمد بنیادی 1035

   آزاد   تهران مهران تقی پور هتکه پشتی 1036

   آزاد   تهران ابراهیم عسگری کلوردی 1037

   آزاد   تهران محمد پوریوسفی 1038

   آزاد   تهران محسن دل ربا 1039

   آزاد   تهران علیرضا بداغی 1040

   آزاد   تهران کمیل شیخ طاهری 1041

   آزاد   تهران رضا خندانی 1042

   آزاد   تهران سجاد سلیمان نژاد 1043

   آزاد   تهران علی مطهری فر 1044

   آزاد   تهران غالمرضا حاجی زاده 1045

   آزاد   تهران سعید مرادی کالم بحری 1046

   آزاد   تهران آرش سوادکوهی 1047

   آزاد   تهران امیرتیمور واحدی 1048

   آزاد   تهران علی نوروزی 1049

   آزاد   تهران کامران سال افزون 1050

   آزاد   تهران سیدحسین ساداتی 1051

   آزاد   تهران اسماعیل عسگری 1052

   آزاد   تهران رضا عبدالوند 1053

   آزاد   تهران سیداحمد جاللی 1054

   آزاد   تهران امیر اشکشی 1055

   آزاد   تهران حمید خداوردی تلخاص 1056

   آزاد   تهران ابراهیم زنگی 1057

   آزاد   تهران حسن صیادی نیا 1058

   آزاد   تهران یهاشم یعل 1059

   آزاد   تهران یمحمد خزل 1060

   آزاد   تهران محسن آقاجانی 1061



   فرنگی   تهران محمدرضا احمدی 1062

   فرنگی   تهران حسین محمدی فرخی 1063

   فرنگی   تهران نیما اسماعیلی 1064

 4 -تهران  18/12و 17 فرنگی   تهران بهرام گودرزی 1065

   فرنگی   تهران مصطفی طهماسبی 1066

   فرنگی   تهران نعیم اسماعیلی 1067

   فرنگی   تهران پژمان پیرمحمدزاده 1068

   فرنگی   تهران پوریا میرزامعصوم زاده 1069

   فرنگی   تهران برزگرزادهعلی  1070

   فرنگی   تهران محمدکریم جودکی 1071

   فرنگی   تهران یوسف فیروزی خودالن 1072

   فرنگی   تهران امیر حاتم زاده 1073

   فرنگی   تهران رامین صیامی 1074

   فرنگی   تهران ساسان محبوب 1075

   فرنگی   تهران بهنام مالیی باباکلک 1076

   فرنگی   تهران اکبر طهماسبی شالی 1077

   فرنگی   تهران محمدرضا قضایی عسگرآبادی 1078

   فرنگی   تهران محمد سیف الهی 1079

   فرنگی   تهران امیرمحمد نوروزی پسند 1080

   فرنگی   تهران حسام دستمرد کفشگر طالیی 1081

   فرنگی   تهران محمدامین اسفندیاری فرد 1082

   فرنگی   تهران داود جنگی 1083

   فرنگی   تهران جواد واحدی 1084

   فرنگی   تهران مجید زالی 1085

   فرنگی   تهران جمال اله یاری جاللی 1086

   فرنگی   تهران مرتضی توسلی زاده 1087

   فرنگی   تهران علیرضا الهی فر 1088

   فرنگی   تهران مرتضی کولیوند 1089



   فرنگی   تهران بهنام افشار نیک 1090

   فرنگی   تهران علی نایبی 1091

   فرنگی   تهران علی اصغر خانی 1092

   فرنگی   تهران وحید میرفتح الهی 1093

   فرنگی   تهران عرفان سعادتی فرد 1094

   فرنگی   تهران یوسف اخباری 1095

   فرنگی   تهران داود رستمی رحیملو 1096

   فرنگی   تهران اسماعیل نظری 1097

   فرنگی   تهران ناصر سلیمانی 1098

   فرنگی   تهران حسین دهقانی فیروزآبادی 1099

   فرنگی   تهران مهدی عرب عامری 1100

   فرنگی   تهران عبدالمجید فرخنده 1101

   فرنگی   تهران ابوذر علیاری 1102

   فرنگی   تهران مهدی عباسیان 1103

      چ.ب ابراهیم صحرانشین سامانی 1104

      چ.ب ابراهیم عباسی هفشجانی 1105

 4-البرز 5/12و4 آزاد   چ.ب ابراهیم منصوری 1106

      چ.ب احمدرضا سلیمانی 1107

      چ.ب دوست اسحاق فرهادی 1108

      چ.ب افشین روستا 1109

      چ.ب امیر حسین اصانلو 1110

      چ.ب بیژن هادی پور 1111

      چ.ب جاسم مسعودی پور 1112

      چ.ب جعفر سرلگ چیوائی 1113

      چ.ب جواد محمدی نژاد 1114

      چ.ب حامد هادی پور 1115

      چ.ب حسین برخش 1116

      چ.ب حمزه هادی پور 1117



      چ.ب حمیدرضا مرادی سامانی 1118

 2-البرز 5/12و4 آزاد   چ.ب نیکویی سامانیخسرو  1119

      چ.ب رامین سنایی سامانی 1120

      چ.ب سعید خواجه صالحانی 1121

 4-خوزستان 28/7و27 آزاد   چ.ب سیدباقر موسوی چم چنگی 1122

 4-البرز 5/12و4 آزاد   چ.ب سیدکریم طاهریان 1123

      چ.ب شهرام آقابابایی 1124

      چ.ب عبدالرضا کبیری دهکردی 1125

 4-البرز 5/12و4 آزاد   چ.ب عبداله حبیبی 1126

      چ.ب بنی علی رضا نادری 1127

      چ.ب علی محمدی نژاد 1128

 2 -اصفهان  26/8و  25 فرنگی   چ.ب قدرت اله رزازی 1129

 4-البرز 5/12و4 آزاد   چ.ب کورش بیابانی سامانی 1130

 2 -اصفهان  26/8و  25 فرنگی   چ.ب حیدری بروجنیمجید  1131

 4 -اصفهان  26/8و  25 فرنگی   چ.ب مجید میرزایی بروجنی 1132

 4 -اصفهان  26/8و  25 فرنگی   چ.ب یسیئمحسن ر 1133

 4 -اصفهان  26/8و  25 فرنگی   چ.ب محمد آقابابایی دهکردی 1134

      چ.ب نافچی مرتضی رییسی 1135

 2-البرز 2/12 فرنگی   چ.ب میالد خواستار بروجنی 1136

 4-البرز 5/12و4 آزاد   چ.ب نجف مهربان 1137

      چ.ب هاشم هادی پور 1138

      چ.ب یحیی سلیمی بنی 1139

 3 -اصفهان  26/8و  25 فرنگی   چ.ب دهکردی یداله چلگردی 1140

      چ.ب محمد قهرمان 1141

      چ.ب حقانیامین خاکسار  1142

      چ.ب محمد ریاحی دهکردی 1143

      چ.ب عارف غیبی 1144

      چ.ب صادق صفدریان دهکردی 1145



      چ.ب پوریا ایل بیگی دهکردی 1146

      چ.ب علیرضا خسروی 1147

      چ.ب مرتضی حیدری کوجانی 1148

   آزاد   چ.ب مرتضی زمانی 1149

   آزاد   چ.ب زادهآرش صالحی  1150

   آزاد   خ.جنوبی محمدناصر ناطقی 1151

 3 -س.ب  29/1/96و28 فرنگی   خ.جنوبی مجتبی سروری 1152

 4-رضوی 1/10و30/9 آزاد   خ.جتوبی محسن فلکی 1153

      خ.جنوبی ابوالفضل بیگی 1154

 4-رضوی 1/10و30/9 آزاد   خ.جنوبی بالل غیبی 1155

 4- خراسان ج 29/10و  28 فرنگی   خ.جنوبی حسن گلکاری 1156

 4-رضوی 1/10و30/9 آزاد   خ.جنوبی حسین حاجی زاده 1157

 4-رضوی 1/10و30/9 آزاد   خ.جنوبی حسن غفوری 1158

 3-رضوی 1/10و30/9 آزاد   خ.جنوبی حمید جعفرزاده 1159

 4-رضوی 1/10و30/9 آزاد   خ.جنوبی رضا سامانی 1160

      خ.جنوبی میریسیدعلی  1161

      خ.جنوبی سیدمصطفی مهراد 1162

      خ.جنوبی علی اکبر میراب زاده ثانی 1163

      خ.جنوبی قاسم روایتی 1164

      خ.جنوبی مجید اصلی 1165

      خ.جنوبی محمدعلی فرحناکی 1166

      خ.جنوبی مسعود محمدنژاد جوان 1167

      خ.جنوبی مصطفی سامانی 1168

 4- خراسان ج 29/10و  28 فرنگی   خ.جنوبی مسعود سروری 1169

   آزاد   خ.جنوبی ایمان نامی 1170

   آزاد   خ.جنوبی جواد شهرستانی 1171

   آزاد   خ.جنوبی رضا رمضانی مقدم 1172

   آزاد   خ.جنوبی رضا قربانی 1173



   آزاد   خ.جنوبی عبدالعزیز صالحی 1174

   آزاد   خ.جنوبی آرزمجو محسن 1175

   آزاد   خ.جنوبی محمود حیدری 1176

   آزاد   خ.جنوبی زادهمرتضی مهدی 1177

   آزاد   خ.جنوبی مهدی زاودی 1178

   آزاد   خ.جنوبی حسین بخشی 1179

   آزاد   خ.جنوبی پورحمیدرضا بیژن 1180

   آزاد   خ.جنوبی رسول آبدرای 1181

   آزاد   خ.جنوبی زادهعلی صادق 1182

   آزاد   خ.جنوبی مصطفی احمدپور 1183

   آزاد   خ.جنوبی رسول آبداری 1184

   آزاد   خ.جنوبی مصطفی احمدپور 1185

   آزاد   خ.رضوی حسین نوری 1186

      خ.رضوی ییابتدا یمرتض 1187

 3-رضوی 1/10و30/9 آزاد   خ.رضوی فقط ابوالفضل بهلولی 1188

      خ.رضوی ابوالفضل شهبازی محب سراج 1189

 4-رضوی 1/10و30/9 آزاد   خ.رضوی ابوالفضل کاظمی تهرانی 1190

      خ.رضوی ابوذر جعفری 1191

 2-رضوی 1/10و30/9 آزاد   خ.رضوی احسان شبستریان 1192

 4-رضوی 1/10و30/9 آزاد   خ.رضوی احمد لعل رودی 1193

      خ.رضوی احمد مقام دوست 1194

      خ.رضوی امیر صبورنیا 1195

      خ.رضوی بهزاد شمسکی 1196

 4-رضوی 1/10و30/9 آزاد   خ.رضوی جعفر هوشمند 1197

 4-رضوی 1/10و30/9 آزاد   خ.رضوی جمشید عامل دوریش سیستانی 1198

 4-رضوی 1/10و30/9 آزاد   خ.رضوی جواد عرب خزایی 1199

      خ.رضوی جواد عرفان نیا 1200

      خ.رضوی حجت حدادیان 1201



      خ.رضوی رئوف نحس 1202

 4-رضوی 1/10و30/9 آزاد   خ.رضوی علی مشکانیحسین 1203

 4-رضوی 1/10و30/9 آزاد   خ.رضوی حمید توسلی راد 1204

 4-رضوی 1/10و30/9 آزاد   خ.رضوی رضا اکرمی فرد 1205

 3-رضوی 1/10و30/9 آزاد   خ.رضوی ییگرضا خالقی با 1206

 4-رضوی 1/10و30/9 آزاد   خ.رضوی رضا خدایی 1207

      خ.رضوی رضا دهنوی مقدم 1208

 4-رضوی 1/10و30/9 آزاد   خ.رضوی رضا رمضان زاده 1209

      خ.رضوی سعید قنبردوست 1210

 4-رضوی 1/10و30/9 آزاد   خ.رضوی چیتگر یسیدداود زارع 1211

 3-رضوی 1/10و30/9 آزاد   خ.رضوی عربی سیدعباس 1212

      خ.رضوی سیدمحمد انتظام 1213

      خ.رضوی سیدمحمد حسینی 1214

 4-رضوی 1/10و30/9 آزاد   خ.رضوی سیدمحمد سیداسماعیلی 1215

      خ.رضوی سیدمحمدبیدار فریمان 1216

      خ.رضوی علی اکبر عبدالعلی زاده 1217

   آزاد   خ.رضوی علی حیدری 1218

      خ.رضوی علیرضا اطاقی 1219

 4-رضوی 1/10و30/9 آزاد   خ.رضوی ه امام قلیآزادعلیرضا رض 1220

 4-رضوی 1/10و30/9 آزاد   خ.رضوی قاسم خاک شور 1221

 4-رضوی 1/10و30/9 آزاد   خ.رضوی قدرت اله قائدی 1222

 4-رضوی 1/10و30/9 آزاد   خ.رضوی مجید ابتدایی 1223

 3-رضوی 1/10و30/9 آزاد   خ.رضوی محسن اژدری 1224

      خ.رضوی محسن بشینجی 1225

      خ.رضوی محسن عبداللهی 1226

      خ.رضوی محسن موحدیان نیک 1227

      خ.رضوی محمد اسماعیلی 1228

      خ.رضوی محمد سبزه پرور 1229



 4-رضوی 1/10و30/9 آزاد   خ.رضوی محمد میش دار 1230

 4-رضوی 1/10و30/9 آزاد   خ.رضوی محمدحسام زارعی 1231

 4-رضوی 1/10و30/9 آزاد   خ.رضوی محمدرضا پری اسفیوجی 1232

      خ.رضوی محمدرضا عادلی 1233

 4-رضوی 1/10و30/9 آزاد   خ.رضوی محمدرضا علیزاده صنعتی 1234

 2-رضوی 1/10و30/9 آزاد   خ.رضوی محمدعلی صحرایی 1235

      خ.رضوی محمدعلی نهادی 1236

      خ.رضوی محمود روشندل 1237

 2-رضوی 1/10و30/9 آزاد   خ.رضوی مرتضی علی زاده 1238

      خ.رضوی مسعود اسماعیلی نژاد 1239

      خ.رضوی مصطفی علی زاده 1240

      خ.رضوی مهدی مروی نساج 1241

 4-رضوی 1/10و30/9 آزاد   خ.رضوی نادر ایل رودی 1242

      خ.رضوی ناصر زینل نیا 1243

 4-رضوی 1/10و30/9 آزاد   خ.رضوی وحید افروغی نیا 1244

      خ.رضوی وحید دوالبی 1245

 4-رضوی 1/10و30/9 آزاد   خ.رضوی وحید صفرپور خینعرب 1246

      خ.رضوی وحید یعقوبی 1247

      خ.رضوی هادی نوروزی 1248

      خ.رضوی عبدالرضا کارگر 1249

 3-رضوی 1/10و30/9 آزاد   خ.رضوی مرتضی ابتدایی 1250

   آزاد   خ.رضوی ابراهیم رضا قلی زاده 1251

   آزاد   خ.رضوی احمدعلی وزیری 1252

   آزاد   خ.رضوی جواد چوبک زن پور 1253

   آزاد   خ.رضوی حسین احمدی 1254

   آزاد   خ.رضوی حسین طرزی 1255

   آزاد   خ.رضوی حمید فخرایی 1256

   آزاد   خ.رضوی حیدر علی زائی یوسف آبادی 1257



   آزاد   خ.رضوی دانیال خرسند 1258

   آزاد   خ.رضوی عبدالکریم بای رودی 1259

   آزاد   خ.رضوی قاسم علیپور 1260

   آزاد   خ.رضوی محمد محمدی )نصراله( 1261

   آزاد   خ.رضوی موسی الرضا حسنی 1262

   آزاد   خ.رضوی میالد هنرمند 1263

   آزاد   خ.رضوی یوسف طلعتیان 1264

   آزاد   خ.رضوی احمد نائینی 1265

   آزاد   خ.رضوی امیررضا اکبرزاده وظیفه دان 1266

   آزاد   خ.رضوی ایمان شبستریان 1267

   آزاد   خ.رضوی ایمان فکری 1268

   آزاد   خ.رضوی بهنام جاویدی 1269

   آزاد   خ.رضوی حامد ندایی 1270

   آزاد   خ.رضوی حجت اله حمیدی نیا 1271

   آزاد   خ.رضوی حسین عفت پناه 1272

   آزاد   خ.رضوی حمید عباس زاده 1273

   آزاد   خ.رضوی حمیدرضا حیرانی 1274

   آزاد   خ.رضوی رسول طباطبایی 1275

   آزاد   خ.رضوی رضا اسماعیل زاده 1276

   آزاد   خ.رضوی رضا کریم زاده 1277

   آزاد   خ.رضوی رضا صفایی 1278

   آزاد   خ.رضوی سعید تاج الدینی 1279

   آزاد   خ.رضوی سهیل منتظری 1280

   آزاد   خ.رضوی سیامک طاهری اول 1281

   آزاد   خ.رضوی شعیب سلیمانی کهجه 1282

   آزاد   خ.رضوی علی رجب زاده 1283

 4-رضوی 1/10و30/9 آزاد   خ.رضوی علیرضا حیدری 1284

   آزاد   خ.رضوی کاظم مختاری 1285



   آزاد   خ.رضوی محمد آدینه پور 1286

   آزاد   خ.رضوی محمد علیزاده 1287

   آزاد   خ.رضوی مرتضی سلطانی 1288

   آزاد   خ.رضوی مهران بابایی 1289

   آزاد   خ.رضوی نصیر ایمن پناه 1290

   آزاد   خ.رضوی هاشم مختاری 1291

   فرنگی   خ.رضوی هومن شیداخان قشالقی 1292

   آزاد   خ.رضوی محمد باطوری 1293

   آزاد   خ.رضوی عبداله رزم آرا 1294

   فرنگی   خ.رضوی علیرضا ارجمند 1295

   فرنگی   خ.رضوی ایمان فلج گر 1296

   فرنگی   خ.رضوی مجید یعقوبی 1297

   آزاد   خ.رضوی حسن نوروزی 1298

 4-بجنورد 18/12و17 آزاد   خ.شمالی امید سعیدی 1299

      خ.شمالی بهمن سیتار 1300

 4-بجنورد 18/12و17 آزاد   خ.شمالی جواد روحانی 1301

      خ.شمالی حسین جعفری 1302

      خ.شمالی حسین عفتی 1303

 3-بجنورد 18/12و17 آزاد   خ.شمالی سام تفضلی 1304

      خ.شمالی عباس داودی 1305

 4-گلستان 3/9و2 آزاد   خ.شمالی علی تاجری 1306

 4-بجنورد 18/12و17 آزاد   خ.شمالی مجید یگانه راد 1307

      خ.شمالی محسن محمدزاده 1308

 4-گلستان 3/9و2 آزاد   خ.شمالی محسن محمدزاده مقدم 1309

 2-بجنورد 18/12و17 آزاد   خ.شمالی اویس حسین زاده  1310

 4-بجنورد 18/12و17 آزاد   خ.شمالی محمدابراهیم اللهی 1311

 4-بجنورد 18/12و17 آزاد   خ.شمالی مختار قهرمانی مقدم 1312

 4-بجنورد 18/12و17 آزاد   خ.شمالی منصور نوری 1313



   آزاد   خ.شمالی محمدرضا رفیعی 1314

   آزاد   خ.شمالی آرمان رضایی 1315

   آزاد   خ.شمالی علی یگانه راد 1316

   آزاد   خ.شمالی فرید محمدی 1317

   آزاد   خ.شمالی مهدی هادی زاده 1318

   آزاد   خ.شمالی الیاس وجدانی اورند چشمه 1319

   آزاد   خ.شمالی احسان قلی زاده 1320

   آزاد   خ.شمالی امیر اسمعیل آبادی 1321

   آزاد   خ.شمالی سعید حسین پوران 1322

   آزاد   خ.شمالی محمد محمدی )علی محمد( 1323

   آزاد   خ.شمالی مصطفی پرویزی 1324

   آزاد   خ.شمالی مهرداد زیبا 1325

      خوزستان ابراهیم حسینی 1326

      خوزستان دستابراهیم گنجی  1327

      خوزستان ابوالفضل منصوری جلیلیان 1328

 4 -خوزستان  15/10و  14 فرنگی   خوزستان ابوالقاسم دهبان نژاد 1329

   فرنگی   خوزستان احسان خلج قصاب 1330

      خوزستان احمد آرامی 1331

 4 -خوزستان  15/10و  14 فرنگی   خوزستان احمد سعیدی جراحی 1332

      خوزستان احمدرضا کاهیدی 1333

      خوزستان ارسالن بهادری 1334

   فرنگی   خوزستان امید محمدی 1335

 3 -خوزستان  15/10و  14 فرنگی   خوزستان بنی تمیم امیر 1336

 4 -خوزستان  15/10و  14 فرنگی   خوزستان امیر شریفات 1337

 4 -خوزستان  15/10و  14 فرنگی   خوزستان امین  عالیوند هالیجان 1338

   فرنگی   خوزستان ایمان بهرام سری 1339

 4 -خوزستان  15/10و  14 فرنگی   خوزستان ایمان رحیمی هزاروند 1340

      خوزستان آرمان مهمدی کرتالیی 1341



 1-خوزستان 28/7و27 آزاد   خوزستان آرمین قاسمی 1342

 4 -آبادان  11/12و  10 فرنگی   خوزستان آرین قاسمی 1343

      خوزستان بابک کوه شوری 1344

 3 -آبادان  11/12و  10 فرنگی   خوزستان بابک ولی محمدی 1345

 4 -خوزستان  15/10و  14 فرنگی   خوزستان بهرام ترابی زاده 1346

      خوزستان بهروز کاظمی فر 1347

 4-خوزستان 28/7و27 آزاد   خوزستان بهمن جعفری جمالویی 1348

      خوزستان بهمن زاده هندیجانی 1349

 4 -خوزستان  15/10و  14 فرنگی   خوزستان بهنام یاوری 1350

      خوزستان پویان نیکوسرشت 1351

 4 -خوزستان  15/10و  14 فرنگی   خوزستان جالل حبیبی 1352

 4 -خوزستان  15/10و  14 فرنگی   خوزستان جالل ممبینی 1353

 2 -خوزستان  15/10و  14 فرنگی   خوزستان جمال حمیدی 1354

      خوزستان جهانبخش شیرازی 1355

 4 -تهران  18/12و 17 فرنگی   خوزستان حسن زیدوند 1356

 4 -خوزستان  15/10و  14 فرنگی   خوزستان حسن عبدپور 1357

      خوزستان حسین  سرلک 1358

 4 -خوزستان  15/10و  14 فرنگی   خوزستان حسین شریفات 1359

 4 -آبادان  11/12و  10 فرنگی   خوزستان حمزه ارغش عزیزی 1360

      خوزستان حمزه ورناصری 1361

      خوزستان حمید ارجمندپور 1362

      خوزستان حمید صباحی مقدم 1363

   فرنگی   خوزستان حمیدرضا حبیبی 1364

 4 -آبادان  11/12و  10 فرنگی   خوزستان حیدری زادهحمیدرضا  1365

 3 –آبادان  11/12و  10 فرنگی   خوزستان حمیدرضا غیبی 1366

      خوزستان داریوش شیرازی 1367

 4 -خوزستان  15/10و  14 فرنگی   خوزستان دانش خسروی حاجی وند 1368

 4 -آبادان  11/12و  10    خوزستان رحمان قاسمی 1369



 4 -آبادان  11/12و  10 فرنگی   خوزستان رحیم طهماسبی سردارآبادی 1370

 4 -خوزستان  15/10و  14 فرنگی   خوزستان یرسول شمس 1371

      خوزستان رشید هدایت خواه 1372

      خوزستان رضا دیناروند 1373

 4 -خوزستان  15/10و  14 فرنگی   خوزستان رضا سلگی 1374

 4-خوزستان 28/7و27 آزاد   خوزستان عباسی منجزیرضا  1375

   فرنگی   خوزستان رضا محمودخانی کوشکی 1376

 4 -خوزستان  15/10و  14 فرنگی   خوزستان روح اله اخالقی 1377

 4-خوزستان 28/7و27 آزاد   خوزستان سجاد بن سعید 1378

 4 -خوزستان  15/10و  14 فرنگی   خوزستان سجاد نوربخش 1379

 3 -خوزستان  15/10و  14    خوزستان سعید سبحانی 1380

   فرنگی   خوزستان سعید سرخه 1381

 4 -خوزستان  15/10و  14 فرنگی   خوزستان سعید شریفی 1382

      خوزستان سعید فاضلی 1383

 4 -خوزستان  15/10و  14 فرنگی   خوزستان سعید مهدوی مطلق 1384

      خوزستان رضویسیدامین اله  1385

      خوزستان سیدجهانبخش موسوی منش 1386

      خوزستان یالنیسیدمرتضی عزیزی دو 1387

      خوزستان سیدمهدی ایوبی 1388

 4 -تهران  18/12و 17 فرنگی    خوزستان سینا طالب وند 1389

      خوزستان شهرام غالمیان ابوالفتحی 1390

      خوزستان عادل قنواتی 1391

 1-خوزستان 28/7و27 آزاد   خوزستان عادل مالئی 1392

 4-خوزستان 28/7و27 آزاد   خوزستان عباس البوحمل 1393

      خوزستان عبدالرضا نظرزاده دناک 1394

 4-خوزستان 28/7و27 آزاد   خوزستان عبدالوهاب بن سعید 1395

 4 -خوزستان  15/10 و 14 فرنگی   خوزستان عبداله ملکی زاده 1396

      خوزستان ت اله فتحیعز 1397



 4 -آبادان  11/12و  10 فرنگی   خوزستان عزت ناقوسی 1398

 4 -خوزستان  15/10و  14 فرنگی   خوزستان علی حلبی نژاد 1399

 4 -خوزستان  15/10و  14 فرنگی   خوزستان علی داد زیدوند 1400

 4 -خوزستان  15/10و  14 فرنگی   خوزستان علی علیدادی 1401

 4 -آبادان  11/12و  10 فرنگی   خوزستان علیرضا حبیبیان مقدم 1402

 4 -آبادان  11/12و  10 فرنگی   خوزستان علیرضا عثمانی 1403

      خوزستان غالم رضا الهی 1404

      خوزستان غالم علی رضایی زارعی 1405

 4 -آبادان  11/12و  10 فرنگی   خوزستان فرزاد ایمانعلی زاده 1406

 غ غ فرنگی   خوزستان فرشید کفایی زاده 1407

 4 -آبادان  11/12و  10 فرنگی   خوزستان فروتن حیدری 1408

      خوزستان فرهاد کفایی زاده 1409

      خوزستان کورش شیرازی 1410

      خوزستان مازیار چهارده  چریک 1411

 4 -آبادان  11/12و  10 فرنگی   خوزستان ماشاءاله آبادیان 1412

 3 -آبادان  11/12و  10 آزاد   خوزستان مجید آرپنائی 1413

 4 -خوزستان  15/10و  14 فرنگی   خوزستان سیمحسن الما 1414

 3-خوزستان 28/7و27 آزاد   خوزستان محمد ارجمندنژاد 1415

 4 -خوزستان  15/10و  14 فرنگی   خوزستان محمد پروره 1416

   فرنگی   خوزستان محمد حاتمی 1417

 4 -خوزستان  15/10و  14 فرنگی   خوزستان محمد خندانی 1418

 3 -آبادان  11/12و  10 فرنگی   خوزستان محمد عباسی حاجی زاده 1419

 4-خوزستان 28/7و27 آزاد   خوزستان محمد میرعالی 1420

 4-خوزستان 28/7و27 آزاد   خوزستان وندمحمد ناصری کریم  1421

      خوزستان محمد نجفی بیرگانی 1422

   فرنگی   خوزستان محمد نظری مهر 1423

 3 -خوزستان  15/10و  14 فرنگی   خوزستان مجتبی کریم فر 1424

 4 -خوزستان  15/10و  14 فرنگی   خوزستان محمدامین کجباف واال 1425



      خوزستان فرمحمدحسین اسدی  1426

      خوزستان محمدحسین حقانی 1427

      خوزستان محمدحسین مظفری 1428

 4-خوزستان 28/7و27 آزاد   خوزستان محمدرضا اکبری 1429

 3 -آبادان  11/12و  10 فرنگی   خوزستان محمدرضا نیکونژاد 1430

      خوزستان محمدصادق درخشانیان 1431

 4-خوزستان 28/7و27 آزاد   خوزستان محمدعلی محیتی 1432

 4-خوزستان 28/7و27 آزاد   خوزستان محمود ممبینی رومز 1433

      خوزستان سنجوریمرتضی  1434

 4 -خوزستان  15/10و  14 فرنگی   خوزستان مرتضی قاسمی راد 1435

 4 -خوزستان  15/10و  14 فرنگی   خوزستان مرتضی محمدی 1436

 4 -آبادان  11/12و  10 فرنگی   خوزستان ایموریانمصطفی  1437

 4 -خوزستان  15/10و  14 فرنگی   خوزستان مصطفی قاسمی راد 1438

 4 -خوزستان  15/10و  14 فرنگی   خوزستان مصیب مرادی 1439

 3 -آبادان  11/12و  10 فرنگی   خوزستان نمدمال مهدی بشیرزاده 1440

      خوزستان مهدی درویشی 1441

 4 -تهران  8/11و  7 فرنگی    خوزستان مهدی زیدوند 1442

 4 -خوزستان  15/10و  14 فرنگی   خوزستان مهدی شکیبایی کیا 1443

   فرنگی   خوزستان مهدی عسکری زاده 1444

 2 -خوزستان  15/10و  14 فرنگی   خوزستان مهدی میرزاوند 1445

      خوزستان میثم ساغری 1446

 3 -خوزستان  15/10و  14 فرنگی   خوزستان میثم قیطاسی 1447

 4 -آبادان  11/12و  10 فرنگی   خوزستان میالد قالوند 1448

 4-خوزستان 28/7و27 آزاد   خوزستان ناجی محیتی 1449

      خوزستان نادر میربیک 1450

 3 -آبادان  11/12و  10 فرنگی   خوزستان ناصر کلهر 1451

      خوزستان محمودیناصر  1452

 4 -خوزستان  15/10و  14 فرنگی   خوزستان نوراله احمدی 1453



 3 -خوزستان  15/10و  14 فرنگی   خوزستان وحید سمنبر 1454

      خوزستان موسی ناصری کریموند 1455

   آزاد   خوزستان عزت اله لموچی 1456

   فرنگی   خوزستان پارسا نظری 1457

   فرنگی   خوزستان قائدی باردهعلی  1458

   فرنگی   خوزستان حسن الیاسی 1459

   فرنگی   خوزستان سجاد چنگیزی 1460

   فرنگی   خوزستان مرتضی عیسوند محمودی 1461

   فرنگی   خوزستان مهدی گندمگون 1462

   فرنگی   خوزستان علی آباریان 1463

   فرنگی   خوزستان مجتبی بهادری قنوات 1464

   فرنگی   خوزستان رضا اسدپور 1465

   فرنگی   خوزستان پویا بویری پیانی 1466

   فرنگی   خوزستان مقداد بیاتی 1467

   فرنگی   خوزستان اکبر عالی محمدی دوپوکی 1468

   فرنگی   خوزستان ایمان حبیبی 1469

   فرنگی   خوزستان سجاد حبیبی 1470

   فرنگی   خوزستان فردین داودی 1471

   فرنگی   خوزستان رسول گرمسیری 1472

   فرنگی   خوزستان احسان اخالقی 1473

   فرنگی   خوزستان حسین نیکونهاد حسینی 1474

   فرنگی   خوزستان مسعود مرادی 1475

   فرنگی   خوزستان عظیم گرمسیری 1476

   فرنگی   خوزستان جمال حبیبی 1477

   فرنگی   خوزستان سرخی نژادمحمد  1478

   فرنگی   خوزستان داریوش مقصودی 1479

   فرنگی   خوزستان اسکندر عیسوند 1480

   فرنگی   خوزستان روح اله دهمالیی 1481



   فرنگی   خوزستان سینا مهرابی پور 1482

   فرنگی   خوزستان مسعود مرادی چلسیا 1483

   فرنگی   خوزستان اسماعیل آریایی راد 1484

   فرنگی   خوزستان عقیل داودی 1485

   فرنگی   خوزستان رضا انوری 1486

   آزاد   خوزستان امیر فدعمی 1487

   آزاد   خوزستان موسی ناصری کریموند 1488

   آزاد   خوزستان احسان شیرعلی 1489

   آزاد   خوزستان امیر سفاری 1490

   آزاد   خوزستان افشین قاسم زاده 1491

   فرنگی   خوزستان اکبر دوپیکر 1492

   فرنگی   خوزستان امیرحمزه احمدزاده 1493

   آزاد   خوزستان علی شینیانی 1494

   آزاد   خوزستان رشید خانلری 1495

 4 -آبادان  11/12و  10 فرنگی   خوزستان عیسی نوری 1496

   آزاد   خوزستان عبداله رضایی میرتاید 1497

   آزاد   خوزستان اکبر نقش جهان 1498

   آزاد   خوزستان علی مظفری 1499

   آزاد   خوزستان سیدیداله موسوی نیا 1500

   آزاد   زنجان جلیل غفاری 1501

   آزاد   زنجان عباداله شمس 1502

   آزاد   زنجان محمدابراهیم رمضانی 1503

   آزاد   زنجان شهریار نصیری 1504

   آزاد   زنجان کبود چشمه یمسعود رجب 1505

   آزاد   زنجان جواد رفیعی 1506

 غ غ آزاد   زنجان رسول محمدی 1507

 3-زنجان 14/7و13 آزاد   زنجان احمد محمدی 1508

 غ غ آزاد   زنجان اسکندر احمدی  1509



 4-زنجان 14/7و13 آزاد   زنجان اسالم کرمی 1510

 1-زنجان 14/7و13 آزاد   زنجان آقاولی جماعتامیرعلی  1511

 4-اردبیل  21/11و  20 فرنگی   زنجان آرش رخت ملکی 1512

 3-زنجان 14/7و13 آزاد   زنجان باقر غنی زاده 1513

 4-زنجان 14/7و13 آزاد   زنجان بهرام چهران 1514

 4-زنجان 14/7و13 آزاد   زنجان بهروز تلخابی 1515

 4-زنجان 14/7و13 آزاد   زنجان بهروز مهری 1516

 غ غ آزاد   زنجان بهمن نبی لو منفرد 1517

 غ غ آزاد   زنجان پژمان جعفری 1518

 غ غ آزاد   زنجان پوریا جعفری 1519

 4-زنجان 14/7و13 آزاد   زنجان جعفر علیمحمدی 1520

 غ غ آزاد   زنجان جمال اسدی 1521

 4-زنجان 14/7و13 آزاد   زنجان جمال مجیدی 1522

      زنجان بروج گورکانی حامد 1523

 3-زنجان 14/7و13 آزاد   زنجان حسن مالئی 1524

 4-زنجان 14/7و13 آزاد   زنجان حسن نادی 1525

 3-زنجان 14/7و13 آزاد   زنجان حسین رستمی 1526

 4-زنجان 14/7و13 آزاد   زنجان رسول خلفی 1527

 غ غ آزاد   زنجان رشید محمدی 1528

 غ غ آزاد   زنجان رضا قاسمی فرد 1529

 3-زنجان 14/7و13 آزاد   زنجان رضا مرادی فرد 1530

 4-زنجان 14/7و13 آزاد   زنجان سعید فروزنده 1531

 4-زنجان 14/7و13 آزاد   زنجان صفر دهقانی 1532

 غ غ آزاد   زنجان عبداله رضایی مبشر 1533

 3-زنجان 14/7و13 آزاد   زنجان علی اصغر اسکندری 1534

 غ غ آزاد   زنجان علی بازرگان 1535

 غ غ آزاد   زنجان عمران محمدی 1536

 3-زنجان 14/7و13 آزاد   زنجان فتح اله قزلباش 1537



 3-زنجان 14/7و13 آزاد   زنجان مجید درامی مقدم 1538

 غ غ آزاد   زنجان محسن باقری 1539

 4-زنجان 14/7و13 آزاد   زنجان محمدرضا خادم پیر 1540

 غ غ آزاد   زنجان محمدرضا قلم چی 1541

 4-زنجان 14/7و13 آزاد   زنجان محمدرضا میرزایی 1542

 غ غ آزاد   زنجان مرتضی رجبی 1543

 غ غ آزاد   زنجان مسعود بیات 1544

 4-زنجان 14/7و13 آزاد   زنجان مسعود پیری 1545

 3-زنجان 14/7و13 آزاد   زنجان مسعود درامی مقدم 1546

 3-زنجان 14/7و13 آزاد   زنجان مصطفی بیگدلی 1547

 غ غ آزاد   زنجان مصطفی خلیلی 1548

 غ غ آزاد   زنجان مصطفی معصومی 1549

 4-زنجان 14/7و13 آزاد   زنجان منصور اسدی 1550

 غ غ آزاد   زنجان منصور ایمانی 1551

 4-زنجان 14/7و13 آزاد   زنجان مهدی بیگدلی 1552

 4-زنجان 14/7و13 آزاد   زنجان میثم حیدری 1553

 غ غ آزاد   زنجان میالد کالنتری 1554

 غ غ آزاد   زنجان ناصر حسنی 1555

 4-اردبیل  21/11و  20 فرنگی   زنجان ناصر سهامی 1556

 غ غ آزاد   زنجان نوح اله امیرخانی 1557

 4-زنجان 14/7و13 آزاد   زنجان یاور غفاری 1558

 4-زنجان 14/7و13 آزاد   زنجان یحیی احمدی 1559

 4-زنجان 14/7و13 آزاد   زنجان لویوسف حسن 1560

      زنجان محمد نادری 1561

 4 -فارس  13/11و  12 فرنگی   س.ب ابراهیم ناروئی 1562

      س.ب احمد شهریاری 1563

 4-سیستان و ب 29/10 و 28 فرنگی   س.ب احمد کیخائی 1564

 4-سیستان و ب 29/10و  28 فرنگی   س.ب عباس آرامی 1565



      س.ب عبدالباسط دوستی کهن شور 1566

 4-سیستان و ب 29/10و  28 فرنگی   س.ب علی بازند 1567

 4-فارس 13/11و12 آزاد   س.ب فرامرز فروغی نژاد 1568

 4-سیستان و ب 29/10و  28 فرنگی   س.ب فردین فروغی نژاد 1569

      س.ب فریبرز ظریف دوست 1570

      س.ب فریدون ایزدپناه 1571

      س.ب محمد غالمی 1572

 4-فارس 13/11و12 آزاد   س.ب محمدرضا عبادتی 1573

      س.ب رضا میرحدیمحمد 1574

 4 -فارس  13/11و  12 فرنگی   س.ب مرتضی شهرکی 1575

      س.ب مرتضی عنایت 1576

 4-فارس 13/11و12 آزاد   س.ب مرتضی مرادی قروتخوار 1577

      س.ب موسی شهرکی ده سوخته 1578

      س.ب مهدی مرتضوی کنگان 1579

   فرنگی 3391 25/7/1356 س.ب محمود شیخی 1580

 4 -فارس  13/11/96و12 فرنگی 3403 30/6/1361 س.ب محمدرضا سلیمانی 1581

 4-قم 15/10و14 آزاد   سمنان بیاریامیر  1582

      سمنان جالل بلوکی فوالدی 1583

 4-قم 15/10و14 آزاد   سمنان حسین طالبی 1584

      سمنان حمیدرضا هروی 1585

 4-قم 15/10و14 آزاد   سمنان سیدمحسن میررضایی 1586

      سمنان سیدمحمد حیدریه 1587

 4-قم 15/10و14 آزاد   سمنان عبدالرضا رحیمیان 1588

      سمنان علی ذوالفقاری 1589

      سمنان علی مصباحیان 1590

 4-بجنورد 18/12و17 آزاد   سمنان محمد صفدری 1591

      سمنان محمدابراهیم رهنما 1592

 4-قم 15/10و14 آزاد   سمنان محمدرضا همتی 1593



      سمنان نصرت اله ریاحی خو 1594

 4-تهران 10/12و9 آزاد   سمنان تیموریمرتضی  1595

   آزاد   سمنان افشین نصیری بایوکالیی 1596

   آزاد   سمنان امیر بهارستانی 1597

   آزاد   سمنان امین نوروزی 1598

 4-قم 15/10و14 آزاد   سمنان حسین مزجی 1599

   آزاد   سمنان حمیدرضا زارع زاده 1600

   آزاد   سمنان حیدر آذریان 1601

   آزاد   سمنان خلیل اله دولت آبادی 1602

   آزاد   سمنان دانیال فهیمی 1603

   آزاد   سمنان رضا گلینی 1604

   آزاد   سمنان سجاد گلینی 1605

   آزاد   سمنان سجاد محمودیان 1606

   آزاد   سمنان سیدمجتبی حیدریه 1607

   آزاد   سمنان سیدمحمد میرحسینی 1608

   آزاد   سمنان مجید هروی 1609

   آزاد   سمنان محمد پریمی 1610

   آزاد   سمنان مسعود ربیعی 1611

   آزاد   سمنان مهدی طاهری فوالدی 1612

   آزاد   سمنان روح اله پریمی 1613

   آزاد   سمنان مجید گرزالدین 1614

 3- فارس 10/9و9 فرنگی   فارس یآباداحد کشاورز محمود 1615

 4-فارس 13/11و12 آزاد   فارس احسان خدادادی 1616

 4-فارس 13/11و12 آزاد   فارس اسماعیل ثقفی 1617

      فارس اسماعیل جمالی 1618

      فارس اکبر محمدعلیزاده 1619

 4-فارس  10/9و9 فرنگی   فارس امین اله کوثری اردکانی 1620

   فرنگی   فارس ایرج نوروزی 1621



 3-فارس 10/9و9 آزاد   فارس بهزاد قاسمی 1622

 4-فارس 13/11و12 آزاد   فارس بهزاد مزدور جهرمی 1623

 4-فارس 10/9و9 آزاد   فارس حسن رفیعی 1624

 3-فارس  10/9و9 فرنگی   فارس حسین همایون 1625

 3-فارس 10/9و9 آزاد   فارس حمید جوکار 1626

 4-فارس 10/9و9 آزاد   فارس حمیدرضا تدین راد 1627

      فارس یملک درضایحم 1628

 4-فارس 13/11و12 آزاد   فارس حیدر فالحی 1629

 4-فارس 10/9و9 آزاد   فارس رحیم جهانگیری زاده 1630

 4-فارس  10/9و9 فرنگی   فارس رحیم گیوی 1631

 4-فارس 10/9و9 آزاد   فارس رسول صباغی 1632

 4-فارس  10/9و9 فرنگی   فارس رضا محمدپور 1633

 3-فارس 13/11و12 آزاد   فارس روح اله اخالق روشن 1634

      فارس روح اله نجاتی 1635

 4-فارس 10/9و9 آزاد   فارس ساسان فرج پور 1636

      فارس سیداصغر موسوی نژاد 1637

 3-فارس 10/9و9 آزاد   فارس وزسیدعباس چترر 1638

 4-فارس 10/9و9 آزاد   فارس سیدعلی رضا موسوی 1639

 4-فارس 10/9و9 آزاد   فارس شهرام مرجانی آل سعدی 1640

 4-فارس 13/11و12 آزاد   فارس عباس اکبرپور 1641

 3-فارس 10/9و9 آزاد   فارس عبدالرضا رستگار 1642

 4-فارس 10/9و9 آزاد   فارس عبدالکریم دشتیان منصورپور 1643

 4-فارس 13/11و12 آزاد   فارس علی اصغر بهارلو 1644

 4-فارس  10/9و9 فرنگی   فارس علی اصغر خسروی 1645

      فارس علی اکبر داداله پور 1646

      فارس علی اکبر دماوند 1647

 4-فارس 10/9و9 آزاد   فارس علی اکبر سلطانی فرد 1648

 4-فارس  10/9و9 فرنگی   فارس علی رضانژاد 1649



 4-فارس 10/9و9 آزاد   فارس امیرنژادعلیرضا  1650

 4-فارس 10/9و9 آزاد   فارس علیرضا جعفری نژاد 1651

      فارس علیرضا قانع 1652

 4-فارس 10/9و9 آزاد   فارس عین اله زارع 1653

      فارس غالمعلی اسدی 1654

      فارس فرج اله طیبی 1655

      فارس یانیقاض یمحراب شفاعت 1656

      فارس نژاد یمحمد کاظم اسمعیل 1657

 4-فارس  10/9و9 فرنگی   فارس محمدتقی روشن 1658

 4-فارس 13/11و12 آزاد   فارس محمدجواد نیکان 1659

      فارس محمدجواد نیکبخت 1660

 4-فارس 10/9و9 آزاد   فارس محمدحسین برجی 1661

      فارس مرتضی بردبار 1662

 4-فارس  10/9و9 فرنگی   فارس مسلم زارع 1663

 4-فارس 10/9و9 آزاد   فارس ی نژادلمصطفی مص 1664

 4-فارس  10/9و9 فرنگی   فارس مهدی زرین تاج اردکانی 1665

 4-فارس 10/9و9 آزاد   فارس مهدی صباغی 1666

 3-فارس 10/9و9 آزاد   فارس نادر مالیری 1667

 1-فارس 13/11و12 آزاد   فارس نعمت اله نیک منش 1668

 4-فارس 13/11و12 آزاد   فارس وحید ابراهیمی فر 1669

 4-فارس 13/11و12 آزاد   فارس رضاییرهام  1670

 4-فارس 10/9و9 آزاد    فارس هاشم صباغی 1671

      فارس هیربد خسروی 1672

      فارس یاسر سهراب پور 1673

 2-فارس 13/11و12 آزاد   فارس حسن کشاورز 1674

 3-فارس 13/11و12 آزاد   فارس محمدمهدی علیپور 1675

   آزاد   فارس مهدی قنبری 1676

   آزاد   فارس حکمت اله ملتفت 1677



   آزاد   فارس فرید صبوری 1678

   آزاد   فارس داود عسکرپور 1679

   آزاد   فارس عباسعلی مقصودی 1680

   آزاد   فارس حمید قلمداد 1681

   آزاد   فارس علی نریمان 1682

   آزاد   فارس غالمرضا غالمحسین نژاد 1683

   آزاد   فارس محمدحسن معصومی 1684

   آزاد   فارس امید حامدی پور 1685

   آزاد   فارس مجتبی حامدی پور 1686

   آزاد   فارس رضا دشمن زیاری 1687

   فرنگی   فارس حمید همایون 1688

   فرنگی   فارس محمدمهدی کوثری 1689

   فرنگی   فارس ساسان خوبیاری 1690

   فرنگی   فارس رضا درویش 1691

   فرنگی   فارس حمید ساسانی پور 1692

   فرنگی   فارس حسن نوحه سرا 1693

   فرنگی   فارس ابراهیم ناظمی 1694

   فرنگی   فارس حسین نوروزی 1695

 4-گلستان 15/12و14 فرنگی   فارس حسن زارعی 1696

   فرنگی   فارس علیرضا هاشم پور 1697

   فرنگی   فارس ایمان داودی 1698

 4-قزوین 20/8و19 آزاد   قزوین ابوالفضل بهبودی 1699

      قزوین احسان لشکری 1700

 4-قزوین 20/8و19 آزاد   قزوین احمد ایقرلو 1701

      قزوین بهرام خیرخواه حاجی رسولیان 1702

      قزوین بهروز رحمانی 1703

      قزوین بیژن چنگیزی فر 1704

      قزوین جلیل شالی 1705



 3-قزوین 20/8و19 آزاد   قزوین جواد احمدی 1706

 4-البرز 8/10و7 فرنگی   قزوین حبیب اله قیدری 1707

      قزوین حجت رسولی 1708

 4-قزوین 20/8و19 آزاد   قزوین حسین رحمانی طاهری 1709

      قزوین حسین یکتایی 1710

      قزوین حمید آقا خانی 1711

 4-قزوین 20/8و19 آزاد   قزوین حمید معاریف غیاثوند 1712

 4-قزوین 20/8و19 آزاد   قزوین داود رحمانی طاهری 1713

 4-قزوین 20/8و19 آزاد   قزوین داود نعمت نیا 1714

 4-قزوین 20/8و19 آزاد   قزوین ذبیح معافی 1715

 4-البرز 5/12و4 آزاد   قزوین رضا شعبانی 1716

 4-قزوین 20/8و19 آزاد   قزوین سعید کیانی 1717

      قزوین عباس شاهوردی 1718

      قزوین علی جعفری 1719

      قزوین علی زبر دست 1720

      قزوین غفار کشاورز ترک 1721

      قزوین طاهرخانیغالمرضا  1722

      قزوین فرخ کاظمی 1723

      قزوین فرهاد شافعی 1724

      قزوین قاسم عبدلی 1725

      قزوین قربان شعبانی 1726

 4-البرز 8/10و7 فرنگی   قزوین مجتبی آقا کاشی 1727

 3-قزوین 20/8و19 آزاد   قزوین مجتبی کاظمی 1728

 3-قزوین 20/8و19 آزاد   قزوین مجید حمیدی 1729

 4-قزوین 20/8و19 آزاد   قزوین مجید ساریخانی 1730

 4-البرز 8/10و7 فرنگی   قزوین محسن مشهدی اسمعیلی 1731

      قزوین محمد فیض اله زاه 1732

 4-البرز 8/10و7 فرنگی   قزوین محمد محمدزاده روحی 1733



 4-قزوین 20/8و19 آزاد   قزوین محمدابراهیم جاللی روشنی 1734

      قزوین محمدحسین خانجان 1735

 4-قزوین 20/8و19 آزاد   قزوین محمود حیدری 1736

 3-قزوین 20/8و19 آزاد   قزوین مسلم الیق 1737

      قزوین مهدی کریمی 1738

 4-قزوین 20/8و19 آزاد   قزوین نادر محمد بیگی 1739

      قزوین نیما سیاه کالی مرادی 1740

      قزوین عباس باباشاوردی 1741

 2-البرز 2/12 فرنگی   قزوین علی محمدیان 1742

   آزاد   قزوین داود توانگر 1743

   آزاد   قزوین طیب غفوری 1744

   آزاد   قزوین عین اله صادقی 1745

 4-قم 15/10و14 آزاد   قم ابوالفضل خاکی 1746

 4-قم 15/10و14 آزاد   قم جواد عباسی 1747

 4-البرز 8/10و7 فرنگی   قم رسول کنعانی 1748

 4-قم 15/10و14 آزاد   قم عباس ابراهیمی 1749

 4-البرز 8/10و7 فرنگی   قم مجید گایینی 1750

 4-قم 15/10و14 آزاد   قم محمدحسین الفتی 1751

 4-قم 15/10و14 آزاد   قم محمود خانی پور 1752

 4-البرز 8/10و7 فرنگی   قم مصطفی زرچینی 1753

      قم مهدی رضای کاشانی 1754

 4-البرز 8/10و7 فرنگی   قم پورنیا مهدی علیزاده 1755

 4-البرز 8/10و7 فرنگی   قم افشین میرصالحی 1756

   آزاد   قم داود یارجانعلی 1757

   آزاد   قم محمد فرخ زاده 1758

   آزاد   قم رضا سعادت 1759

   آزاد   قم منصور فدائی 1760

   آزاد   قم سعید نامیان 1761



   آزاد   قم روح اله نعمتیان 1762

   آزاد   قم مسعود حیدری 1763

   فرنگی   قم امیرحسین موالیی 1764

   فرنگی   قم محمدعلی حیدری 1765

   فرنگی   قم محمد میکائیلی 1766

   آزاد   قم اسالم شکوهی 1767

 4-بوشهر 23/9و22 آزاد   ک.ب احمدرضا هژبری 1768

 4 -آبادان  11/12و  10 فرنگی   ک.ب حسنی لرکیابوالحسین  1769

 4-فارس 10/9و9 آزاد   ک.ب خوبانی یحانر 1770

 4-فارس  10/9و9 فرنگی   ک.ب سجاد جوشن 1771

      ک.ب سعید سلیمانی 1772

 3-فارس 10/9و9 آزاد   ک.ب یآزادعلی خرم  1773

 4-فارس  10/9و9 فرنگی   ک.ب کامران گرگانی 1774

      ک.ب کورش کشاورز 1775

 3-فارس  10/9و9 فرنگی   ک.ب محمد عبدی نسب 1776

      ک.ب مهدی چیره نژادی 1777

      ک.ب مهدی شاهین سوق 1778

 4-تهران 14/12و13 آزاد   ک.ب نادر حسین آبادی فراهانی 1779

      ک.ب یعقوب حسینی 1780

      ک.ب سیداسالم الدین حسینی 1781

      ک.ب ابراهیم میهن پرست 1782

      ک.ب علی یوسفی 1783

      ک.ب نیما غالم نژاد 1784

   فرنگی   ک.ب علیرضا عزیزیان 1785

   فرنگی   ک.ب علی قهرمانی 1786

   فرنگی   ک.ب مجید کریمی 1787

   فرنگی   ک.ب مهاجرمهدی  1788

   فرنگی   ک.ب سیدسجاد یزدان بخش 1789



   فرنگی   ک.ب اکبر عبدی نسب 1790

   فرنگی   ک.ب احمد آرامیان 1791

   فرنگی   ک.ب حسین برز 1792

   فرنگی   ک.ب عبدالحسین جهانبخش 1793

   فرنگی   ک.ب حامد پرکوک کالیه 1794

   فرنگی   ک.ب پویان باقری زاده 1795

   فرنگی   ک.ب رضا جلیل 1796

   فرنگی   ک.ب رضا فروزان 1797

      کردستان  احد علی بیگی  1798

 4 -سنندج  22/10و 21 فرنگی   کردستان افشین عباسی 1799

 4-کردستان  5/6و  4 آزاد   کردستان امید اصحابی 1800

 4-کردستان  5/6و  4 آزاد   کردستان امیر سعیدی 1801

 4-سنندج 22/10و21 فرنگی   کردستان انور بابامیری 1802

 4-سنندج 22/10و21 فرنگی   کردستان عبدالملکی آزاد 1803

      کردستان بهروز معروفی 1804

 3-سنندج 22/10و21 فرنگی   کردستان پیام کریمی 1805

      کردستان جلیل شکوری 1806

 4-کردستان  5/6و  4 آزاد   کردستان جهانگیر پروا 1807

 4-کردستان  5/6و  4 آزاد   کردستان حامد عبدالملکی 1808

      کردستان حشمت اله مفاخری باشماق 1809

      کردستان خلیل کریمی 1810

 4-کردستان  5/6و  4 آزاد   کردستان رامین سعیدی 1811

 4-کردستان  5/6و  4 آزاد   کردستان رامین غیبی 1812

 3-سنندج 22/10و21 فرنگی   کردستان رزگار خدری 1813

 3-سنندج 22/10و21 فرنگی   کردستان رضا محمدی 1814

 4-سنندج 22/10و21 فرنگی   کردستان سامان سوزنی 1815

 4-کردستان  5/6و  4 آزاد   کردستان سامان ملکی 1816

      کردستان سیاوش سعیدی 1817



 4-سنندج 22/10و21 فرنگی   کردستان سیدشهرام الیاسی 1818

   فرنگی   کردستان سیدفواد سیدرحمانی 1819

      کردستان سیدهیوا سید 1820

 4-سنندج 22/10و21 فرنگی   کردستان سیروان مرادی 1821

 4-کردستان  5/6و  4 آزاد   کردستان سیف اله وفایی 1822

 4-سنندج 22/10و21 فرنگی   کردستان شاهو رحیمی دهگالنی 1823

 4-کردستان  5/6و  4 آزاد   کردستان صدیق ساعدی 1824

 4-کردستان  5/6و  4 آزاد   کردستان علی آرمین 1825

 4-سنندج 22/10و21 فرنگی   کردستان علی رضا عزیزی 1826

      کردستان علی رضا غالمی تیلکو 1827

 4-کردستان  5/6و  4 آزاد   کردستان علی سلگی 1828

 4-کردستان  5/6و  4 آزاد   کردستان علی صالحی 1829

      کردستان علیرضا ابراهیمی 1830

      کردستان علیرضا یعقوبی 1831

 4-کردستان  5/6و  4 آزاد   کردستان فاروق رحمان زاده 1832

      کردستان فریاد امین پور 1833

 4-سنندج 22/10و21 فرنگی   کردستان کاوه عزیزی 1834

 4-کردستان  5/6و  4 آزاد   کردستان کمال رحیمی 1835

      کردستان کورش رضایی 1836

      کردستان لقمان منصوری 1837

      کردستان مجید رحیم زاده 1838

 4-کردستان  5/6و  4 آزاد   کردستان محسن جعفری ابد 1839

 3-سنندج 22/10و21 فرنگی   کردستان محمد صاحبی صاحب 1840

 4-سنندج 22/10و21 فرنگی   کردستان محمدصادق خشنودی 1841

 4-کردستان  5/6و  4 آزاد   کردستان محمدعلی فتاحی 1842

 3-سنندج 22/10و21 فرنگی   کردستان مسعود مرادی 1843

      کردستان مصطفی شجیعی 1844

 4-سنندج 22/10و21 فرنگی   کردستان دره پنبه دان مظفر سلطانی 1845



 3-کردستان  5/6و  4 آزاد   کردستان منصور زادپور 1846

      کردستان نامق کریمی 1847

      کردستان نبی احمدی 1848

 4-سنندج 22/10و21 فرنگی   کردستان هیوا عبدکریمی 1849

 4-کردستان  5/6و  4 آزاد   کردستان یادگار کتابی 1850

      کردستان یحیی صحرایی 1851

      کردستان اصغر شعبان پور 1852

   فرنگی   کردستان سامان طهماسبی 1853

   فرنگی   کردستان محمد چمن گلی 1854

 4-سنندج 22/10و21 فرنگی   کردستان پیشوا کیانی مقدم 1855

      کردستان وریا علیخانی 1856

   آزاد   کردستان کمال محمدی نوره 1857

   آزاد   کردستان فرزاد دوستی 1858

   آزاد   کردستان نادر اسدبختی 1859

   آزاد   کردستان پیمان نجف پور 1860

   آزاد   کردستان داود امین پور 1861

   آزاد   کردستان علی عظیمی 1862

   آزاد   کردستان بهروز بهرامی 1863

   آزاد   کردستان افشین نامی سنندجی 1864

 4 -سنندج  22/10و 21 فرنگی   کردستان ستار کشاورز 1865

   آزاد   کردستان شوان سلطانی 1866

   فرنگی   کردستان ناصر خاوری 1867

   فرنگی   کردستان افشین احمدی 1868

   فرنگی   کردستان محمد امینی 1869

 4-سنندج 22/10و21 فرنگی   کردستان فایق ابراهیمی 1870

   فرنگی   کردستان عبداله آذرپیرا 1871

 4-سنندج 22/10و21 فرنگی   کردستان روح اله عزیزخانی 1872

   فرنگی   کردستان حمید محمدی 1873



   فرنگی   کردستان دلیر ایرانی 1874

 3-سنندج 22/10و21 فرنگی   کردستان مازیار مصطفایی 1875

 4-سنندج 22/10و21 فرنگی   کردستان ایوب پرمهر 1876

   فرنگی   کردستان ئاکو نیک بین 1877

 3-سنندج 22/10و21 فرنگی   کردستان ادیب فاتحی 1878

   فرنگی   کردستان شیرکو میرکی 1879

   فرنگی   کردستان شاهین فالحی 1880

 3 -سنندج  22/10و 21 فرنگی   کردستان ساالر فاتحی 1881

   فرنگی   کردستان حمید احمدی 1882

   آزاد   کردستان سواریحمید  1883

   فرنگی   کردستان فخرالدین امین نژاد 1884

   آزاد   کردستان محمدصادق سعیدی 1885

   آزاد   کردستان میالد عبدی 1886

   فرنگی   کردستان امین حدادیان 1887

   فرنگی   کردستان کاروان مینویی 1888

   آزاد   کردستان حسام آزادی 1889

 4 -کرمان  7/10و  6 آزاد   کرمان ابراهیم میرزایی موسی آبادی 1890

      کرمان احسان سلجوقی 1891

      کرمان احمد جالل زاده 1892

      کرمان احمد علیمردانی 1893

      کرمان اصغر شهریاری 1894

 4 -کرمان  7/10و  6 آزاد   کرمان امیرحسین رجبی 1895

 4 -کرمان  7/10و  6 آزاد   کرمان بهروز باقرزاده 1896

      کرمان بهروز شهسواری پور 1897

 3 -کرمان  7/10و  6 آزاد   کرمان توحید صفری نژادپور 1898

      کرمان جالل رشیدزاده 1899

      کرمان حامد محمدی نژاد میرجانی 1900

      کرمان حجت اله میمندیان شهربابکی 1901



      کرمان حجت سلطانی 1902

 4 -کرمان  7/10و  6 آزاد   کرمان حسین حسنی راد 1903

      کرمان حمید ساالری سعیدی 1904

      کرمان حمید شیخ زاهدی 1905

 4 -کرمان  7/10و  6 آزاد   کرمان حمیدرضا امینایی 1906

 4 -کرمان  7/10و  6 آزاد   کرمان رضا امیر مجاهدی کوکی 1907

 4-فارس 13/11و12 آزاد   کرمان یغماییرضا  1908

      کرمان سهیل ابراهیمی شاه آبادی 1909

      کرمان مدتقی جعفریحسیدم 1910

      کرمان سیدمحمدحسین الحسینی 1911

      کرمان سینا ابراهیمی شاه آبادی 1912

 4 -کرمان  7/10و  6 آزاد   کرمان شهرام حسن زاده جعفری 1913

      کرمان شهریار برآهویی 1914

 4 -کرمان  7/10و  6 آزاد   کرمان صالح صادقی 1915

      کرمان علی اصغر امراله زاده 1916

      کرمان هعلی جعفری کیش 1917

 4 -کرمان  7/10و  6 آزاد   کرمان علی رضا زیدآبادی نژاد 1918

 4-مازندران 28/11و27 آزاد   کرمان علی رضا عالمیان 1919

      کرمان علی ساالری 1920

      کرمان علی شفیفی شیب ده 1921

 4 -فارس  13/11و  12 فرنگی   کرمان علی صدیقی 1922

      کرمان سیامک امیری 1923

 4 -کرمان  7/10و  6 آزاد   کرمان علی مراد کرد 1924

      کرمان مجتبی برخه 1925

      کرمان مجتبی زنگی آبادی 1926

      کرمان مجتبی شعبانی راد 1927

 4 -کرمان  7/10و  6 آزاد   کرمان مجیدرضا تقی زاده شول 1928

 4 -کرمان  7/10و  6 آزاد   کرمان محمد مجیدی 1929



 4 -کرمان  7/10و  6 آزاد   کرمان محمدرضا خوانساالر 1930

 4 -کرمان  7/10و  6 آزاد   کرمان یمحمدصادق صادقی بهنوئ 1931

      کرمان محمدعلی قانونی 1932

      کرمان محمدعلی کاظمی صحافی 1933

 4 -کرمان  7/10و  6 آزاد   کرمان محمود شجاعی 1934

 4 -فارس  13/11و  12 فرنگی   کرمان مهدی پورحمیدی 1935

 4-تهران 6/12و5 آزاد   کرمان مهدی رضایی 1936

 4 -کرمان  7/10و  6 آزاد   کرمان بردسیری پورمهدی زینلی زاده  1937

      کرمان مهدی کریمیان کهرت 1938

 4 -کرمان  7/10و  6 آزاد   کرمان مهدی محمودی 1939

 4 -کرمان  7/10و  6 آزاد   کرمان مهرداد قنبرعلی زاده کرمانی 1940

 4 -کرمان  7/10و  6 آزاد   کرمان میالد صادقی 1941

      کرمان اله ایران نژاد پارمیزینعمت  1942

 4 -فارس  13/11و  12 فرنگی   کرمان وحید جام برسنگ 1943

   آزاد   کرمان امید نعمتی 1944

   آزاد   کرمان بابک فتاحی اردکانی 1945

   آزاد   کرمان بهنام ایمانی پور 1946

   آزاد   کرمان مجتبی سلجوقی 1947

   آزاد   کرمان وحید مریمی 1948

   آزاد   کرمان افشین باقری کیان 1949

   آزاد   کرمان صادق شادباش 1950

   آزاد   کرمان علی اصغر ایزدی 1951

   آزاد   کرمان محمدحسین خالقی 1952

   آزاد   کرمان محمدعظم ایران نژاد 1953

   آزاد   کرمان ولی اله پوریوسف 1954

   فرنگی   کرمان وحید صیادی 1955

   فرنگی   کرمان امید سرکوهی 1956

   فرنگی   کرمان محمد شیخ فخرالدینی 1957



   فرنگی   کرمان مهران شیخ فخرالدینی 1958

   فرنگی   کرمان سعید کوهپایه زاده اصفهانی 1959

   فرنگی   کرمان علی رنجبر همقاوندی 1960

      کرمانشاه حسین چولکی 1961

      کرمانشاه اله بختیاریفرج  1962

 3-کرمانشاه 12/6و11 آزاد   کرمانشاه ابراهیم بساطی 1963

      کرمانشاه ابراهیم همتی 1964

 4-کرمانشاه 12/6و11 آزاد   کرمانشاه احمد محمدی 1965

 3-سنندج 22/10و21 فرنگی   کرمانشاه احمدکلوندی 1966

 4-کرمانشاه 12/6و11 آزاد   کرمانشاه پورشکریکوکب ارسالن  1967

 4-کرمانشاه 12/6و11 آزاد   کرمانشاه اسفندیار خسروی 1968

 4-کرمانشاه 28/11و27 آزاد   کرمانشاه اسفندیار رحمت آبادی 1969

      کرمانشاه اکبر زارعی 1970

 4-کرمانشاه 12/6و11 آزاد   کرمانشاه امید مهری 1971

 3-سنندج 22/10و21 فرنگی   کرمانشاه امیر عظیمی 1972

      کرمانشاه امیر یوسفشاهی 1973

 3-کرمانشاه 28/11و27 آزاد   کرمانشاه امیرحسین خالقی نژاد 1974

 3-کرمانشاه 12/6و11 آزاد   کرمانشاه ایرج زارعی 1975

 4-کرمانشاه 12/6و11 آزاد   کرمانشاه ایرج سمینی 1976

 4-کرمانشاه 12/6و11 آزاد   کرمانشاه ایوب فتاحی 1977

 4-کرمانشاه 12/6و11 آزاد   کرمانشاه بابک سعیدی 1978

 4-کرمانشاه 28/11و27 آزاد   کرمانشاه بختیار مصطفایی 1979

 4-کرمانشاه 12/6و11 آزاد   کرمانشاه برات علی فالمرزی 1980

 3-سنندج 22/10و21 فرنگی   کرمانشاه برزان سعیدیان 1981

 4-کرمانشاه 28/11و27 آزاد   کرمانشاه رمضانیبهروز  1982

 4-کرمانشاه 12/6و11 آزاد   کرمانشاه بهمن رحیمی سیدشکری 1983

 4-کرمانشاه 28/11و27 آزاد   کرمانشاه بهمن سیراوند 1984

 4-کرمانشاه 28/11و27 آزاد   کرمانشاه بهنام سیراوند 1985



 3-کرمانشاه 12/6و11 آزاد   کرمانشاه بیژن نمکیان 1986

      کرمانشاه پایدار باقری 1987

      کرمانشاه پیمان جعفری 1988

      کرمانشاه پیمان گل محمدی 1989

      کرمانشاه تیمور مرادی 1990

 4-کرمانشاه 12/6و11 آزاد   کرمانشاه جعفر بدرخانی ایوانی 1991

 4-کرمانشاه 12/6و11 آزاد   کرمانشاه جالل شکربیگی 1992

 غ غ آزاد    کرمانشاه جالل لطیفی 1993

 3-سنندج 22/10و21 فرنگی   کرمانشاه جالل مرادی 1994

 -کرمانشاه 12/6و11 آزاد   کرمانشاه جواد کرمی 1995

 3-سنندج 22/10و21 فرنگی   کرمانشاه جهانگیر قیطولی 1996

 4-کرمانشاه 12/6و11 آزاد   کرمانشاه حامد ساعد 1997

 3-کرمانشاه 12/6و11 آزاد   کرمانشاه حجت اله زرنشان 1998

 4-کرمانشاه 12/6و11 آزاد   کرمانشاه حسن چالشگر 1999

 3-کرمانشاه 28/11و27 آزاد   کرمانشاه حسین بیاتی فر 2000

 4-کرمانشاه 12/6و11 آزاد   کرمانشاه هآزادید پویمح 2001

 4-کرمانشاه 28/11و27 آزاد   کرمانشاه حمید فهیمی 2002

 3-سنندج 22/10و21 فرنگی   کرمانشاه حمید مرادی 2003

 4-کرمانشاه 12/6و11 آزاد   کرمانشاه حمیدرضا چقامیرزایی 2004

 4-کرمانشاه 12/6و11 آزاد   کرمانشاه حیدر مهدوی جم 2005

 4-کرمانشاه 12/6و11 آزاد   کرمانشاه خسرو شالنی 2006

 4-کرمانشاه 12/6و11 آزاد   کرمانشاه زنگنهداریوش صفری  2007

 3-کرمانشاه 28/11و27 آزاد   کرمانشاه رضا افضلی 2008

 3-کرمانشاه 12/6و11 آزاد   کرمانشاه رضا حاتمی 2009

 4-کرمانشاه 28/11و27 آزاد   کرمانشاه رضا عباسیان 2010

 4-کرمانشاه 28/11و27 آزاد   کرمانشاه رضا وکیلیان 2011

      کرمانشاه رمضان کرمی 2012

 4-کرمانشاه 12/6و11 آزاد   کرمانشاه ساسان فتاحی 2013



      کرمانشاه ساالر شیرویی 2014

 4-کرمانشاه 12/6و11 آزاد   کرمانشاه سعدالدین روحتافی 2015

 4-کرمانشاه 28/11و27 آزاد   کرمانشاه سعدی توفیقی 2016

 4-کرمانشاه 28/11و27 آزاد   کرمانشاه سعید بیاتی فر 2017

 3-کرمانشاه 12/6و11 آزاد   کرمانشاه سلمان پرندین 2018

 4-کرمانشاه 12/6و11 آزاد   کرمانشاه سیامک شیرمحمدی 2019

 4-کرمانشاه 12/6و11 آزاد   کرمانشاه سیدمحسن پورهاشمی 2020

 3-کرمانشاه 12/6و11 آزاد   کرمانشاه سیدمحمد کوثری 2021

 4-کرمانشاه 28/11و27 آزاد   کرمانشاه شاپور مطهری نیا 2022

 4-کرمانشاه 12/6و11 آزاد   کرمانشاه شهرام مقدادی 2023

 4-کرمانشاه 12/6و11 آزاد   کرمانشاه شهریار عسگری 2024

 3-کرمانشاه 12/6و11 آزاد   کرمانشاه شیردل حیاتی 2025

 4-کرمانشاه 12/6و11 آزاد   کرمانشاه صیداحمد امیری 2026

 4-کرمانشاه 12/6و11 آزاد   کرمانشاه عارف زنگنه 2027

 4-کرمانشاه 28/11و27 آزاد   کرمانشاه عبداله اقبالی 2028

 4-کرمانشاه 12/6و11 آزاد   کرمانشاه عبداله شکربیگی 2029

 4-کرمانشاه 12/6و11 آزاد   کرمانشاه عبداله مرادی 2030

      کرمانشاه عرفان امیری 2031

 3-کرمانشاه 12/6و11 آزاد   کرمانشاه عطااله سعیدی 2032

 4-کرمانشاه 12/6و11 آزاد   کرمانشاه علی اشرف امینی 2033

 4-کرمانشاه 12/6و11 آزاد   کرمانشاه علی اشرف پرندین 2034

 4-کرمانشاه 28/11و27 آزاد   کرمانشاه علی رضا حسنی 2035

 4-کرمانشاه 12/6و11 آزاد   کرمانشاه علی رضا محمدی 2036

 4-کرمانشاه 12/6و11 آزاد   کرمانشاه علی سوهانی 2037

      کرمانشاه علی موقوفه ای 2038

 3-کرمانشاه 12/6و11 آزاد    کرمانشاه علیرضا تدرو 2039

 4-کرمانشاه 12/6و11 آزاد   کرمانشاه علیرضا رحمتی دوست 2040

 4-کرمانشاه 12/6و11 آزاد   کرمانشاه علیرضا محبی 2041



 4-کرمانشاه 12/6و11 آزاد   کرمانشاه غالم رضا آقایی 2042

      کرمانشاه غالمرضا اسماعیلی نیا 2043

 4-کرمانشاه 12/6و11 آزاد   کرمانشاه غالمعلی اکبری رحیم آبادی 2044

 3-کرمانشاه 12/6و11 آزاد   کرمانشاه فرامرز چقامیرزایی 2045

 4-کرمانشاه 12/6و11 آزاد   کرمانشاه فرخ فرزادی فر 2046

 3-سنندج 22/10و21 فرنگی   کرمانشاه فردین لطیفی 2047

 4-کرمانشاه 28/11و27 آزاد   کرمانشاه فردین نصرتی 2048

 3-سنندج 22/10و21 فرنگی   کرمانشاه فرزاد ارشادی 2049

 3-کرمانشاه 12/6و11 آزاد   کرمانشاه فرزاد غیبی دیزگرانی 2050

 3-کرمانشاه 12/6و11 آزاد   کرمانشاه فرشاد امیری 2051

 4-کرمانشاه 28/11و27 آزاد   کرمانشاه فرمان همتی 2052

 3-سنندج 22/10و21 فرنگی   کرمانشاه فرهاد چقامیرزایی 2053

 4-کرمانشاه 12/6و11 آزاد   کرمانشاه فرهاد خاموشیان 2054

 4-کرمانشاه 12/6و11 آزاد   کرمانشاه فرهاد شریفی 2055

 2-کرمانشاه 12/6و11 آزاد   کرمانشاه فرهاد شیری 2056

      کرمانشاه فریبرز سیفوری 2057

 4-کرمانشاه 12/6و11 آزاد   کرمانشاه قاسم امیری 2058

 4-کرمانشاه 12/6و11 آزاد   کرمانشاه قهرمان صفری 2059

 3-کرمانشاه 12/6و11 آزاد   کرمانشاه کشاورز بهرامی 2060

 4-کرمانشاه 12/6و11 آزاد   کرمانشاه کورش مرادی 2061

 4-کرمانشاه 12/6و11 آزاد   کرمانشاه کیانوش محمودی 2062

 3-کرمانشاه 12/6و11 آزاد   کرمانشاه مجتبی حسینی 2063

      کرمانشاه مجتبی قنبری کاکاوند 2064

 3-سنندج 22/10و21 فرنگی   کرمانشاه مجید پورحسینی 2065

 4-کرمانشاه 12/6و11 آزاد   کرمانشاه مجید نصوری 2066

      کرمانشاه محسن رشیدی 2067

 3-کرمانشاه 12/6و11 آزاد   کرمانشاه محسن رضایی 2068

 3-کرمانشاه 28/11و27 آزاد   کرمانشاه محسن یلوه 2069



 4-کرمانشاه 28/11و27 آزاد   کرمانشاه محمد مهدی بهرامی 2070

      کرمانشاه محمدجواد حسین پور 2071

 4-کرمانشاه 12/6و11 آزاد   کرمانشاه محمدجواد صادق پور 2072

 4-کرمانشاه 12/6و11 آزاد   کرمانشاه محمدجواد نوع نواز 2073

 4-کرمانشاه 12/6و11 آزاد   کرمانشاه محمدرضا اختیاری 2074

 4-کرمانشاه 28/11و27 آزاد   کرمانشاه محمدرضا بختیاری 2075

 3-کرمانشاه 28/11و27 آزاد   کرمانشاه محمدرضا چایچی 2076

 4-کرمانشاه 28/11و27 آزاد   کرمانشاه محمدصادق مقدسی 2077

      کرمانشاه محمدعلی گنجابی 2078

      کرمانشاه محمدمهدی عبدی 2079

 3-کرمانشاه 28/11و27 آزاد   کرمانشاه محمدناصر نجفی 2080

 3-کرمانشاه 12/6و11 آزاد   کرمانشاه د مدبرومحم 2081

 4-کرمانشاه 12/6و11 آزاد   کرمانشاه منصور حقمرادی 2082

 4-کرمانشاه 12/6و11 آزاد   کرمانشاه منوچهر روانبخش 2083

 4-کرمانشاه 28/11و27 آزاد   کرمانشاه مهدی توسلیان 2084

 3-سنندج 22/10و21 فرنگی   کرمانشاه مهدی حسینی 2085

 3-کرمانشاه 28/11و27 آزاد   کرمانشاه مهدی عینی 2086

 4-کرمانشاه 12/6و11 آزاد   کرمانشاه نصرت اله صادقی 2087

 4-کرمانشاه 12/6و11 آزاد   کرمانشاه نعمت اله حسینی 2088

 4-کرمانشاه 12/6و11 آزاد   کرمانشاه وحید مرادی ظلم آبادی 2089

 4-کرمانشاه 12/6و11 آزاد   کرمانشاه هادی صیادی 2090

 3-کرمانشاه 12/6و11 آزاد   کرمانشاه هاشم قاسمی 2091

      کرمانشاه هوشنگ احمدی 2092

 4-کرمانشاه 12/6و11 آزاد   کرمانشاه راریههوشنگ ک 2093

 4-کرمانشاه 12/6و11 آزاد    کرمانشاه هوشنگ یاری 2094

 3-کرمانشاه 12/6و11 آزاد   کرمانشاه شاپور عباسی گزافی 2095

 3-کرمانشاه 12/6و11 آزاد   کرمانشاه ماشاءاله حسینی 2096

 4-کرمانشاه 28/11و27 آزاد   کرمانشاه محمدجواد صیدی 2097



   آزاد   کرمانشاه مهرداد تمسکی 2098

   آزاد   کرمانشاه محمدصابر ترابی 2099

 4-کرمانشاه 28/11و27 آزاد   کرمانشاه شهرام مرادی 2100

   آزاد   کرمانشاه فتح اله بادپران 2101

 3-کرمانشاه 28/11و27 آزاد   کرمانشاه سعید طهماسبی نژاد 2102

   آزاد   کرمانشاه سهراب چاله چاله 2103

   آزاد   کرمانشاه علیرضا سلیمانی 2104

   آزاد   کرمانشاه افشار پیری سرابی 2105

   آزاد   کرمانشاه حامد شادی 2106

   آزاد   کرمانشاه غفار نوری 2107

 4-کرمانشاه 28/11و27 آزاد   کرمانشاه عزیز نوری 2108

   آزاد   کرمانشاه حمید صدرنیا 2109

   آزاد   کرمانشاه فرهاد فیض حری 2110

   آزاد   کرمانشاه مهرداد امینی 2111

 4-کرمانشاه 28/11و27 آزاد   کرمانشاه رامین قنبری 2112

   آزاد   کرمانشاه پیمان دوستی 2113

 4-کرمانشاه 28/11و27 آزاد   کرمانشاه داریوش محبی 2114

   آزاد   کرمانشاه احسان الهیاری 2115

   آزاد   کرمانشاه کامبیز مرادی 2116

   آزاد   کرمانشاه حسین حسینی 2117

   آزاد   کرمانشاه یوسف یوسف نیا 2118

   آزاد   کرمانشاه کیانوش مرادی 2119

   آزاد   کرمانشاه مسلم نجفی 2120

   آزاد   کرمانشاه جلیل فرامرزی 2121

   آزاد   کرمانشاه نیکزاد رستمی 2122

   آزاد   کرمانشاه سیدمهدی جعفری 2123

   آزاد   کرمانشاه محمدجواد استواری 2124

   آزاد   کرمانشاه رضا شکربیگی 2125



   آزاد   کرمانشاه سعید عظیمی دربندی 2126

   آزاد   کرمانشاه تورج سلیمی 2127

   آزاد   کرمانشاه غریب یوسفی 2128

   فرنگی   کرمانشاه سعید قبادی 2129

   فرنگی   کرمانشاه امین شاه حسینی 2130

   فرنگی   کرمانشاه صابر علی محمدی 2131

   آزاد   کرمانشاه فرزاد الماسی بلوری 2132

   آزاد   کرمانشاه علی جمشیدی حسین آبادی 2133

   آزاد   کرمانشاه امین قلخانی 2134

      کیش محمدناصر رفیع زاده 2135

   آزاد   کیش احسان کریمی 2136

   آزاد   کیش جواد صفائی 2137

   فرنگی   کیش مسعود قجه یگانه 2138

 4-گلستان 3/9و2 آزاد   گلستان ابوالفضل طهماسبی 2139

      گلستان احمد کلبادی 2140

 4-مازندران 28/11و27 آزاد   گلستان اسماعیل ترشیزی 2141

      گلستان امید صفار 2142

 4-گلستان 15/12و14 فرنگی   گلستان امید علیخانی 2143

      گلستان ایوب میردار 2144

      گلستان جواد دماوندی 2145

      گلستان جواد غالمی 2146

      گلستان جواد لعل صادقی 2147

 4-گلستان 3/9و2 آزاد   گلستان حامد روشنی 2148

      گلستان حبیب اله علی کوچکی 2149

 4-گلستان 3/9و2 آزاد   گلستان حبیب طهماسبی 2150

 2-گلستان 3/9و2 آزاد   گلستان حسینعلی صفاری 2151

      گلستان حمیدرضا حسین پور 2152

 4-گلستان 3/9و2 آزاد   گلستان رحمان غریب دشتی 2153



 4-گلستان 15/12و14 فرنگی   گلستان رحیم کشیری 2154

      گلستان رسول کاغذلو 2155

 3-گلستان 3/9و2 آزاد   گلستان سجاد گیالنی 2156

      گلستان سعید ریاحی 2157

      گلستان سید حسین حسینی 2158

 4-گلستان 3/9و2 آزاد   گلستان سیدداود میرمحمدحسینی 2156

      گلستان سیدعباس صادقی 2160

      گلستان نصرت میرشاهی 2161

 3-گلستان 3/9و2 آزاد   گلستان سیدغفور هاشمی 2162

      گلستان سیدمحمدکاظم سیدالنگی 2163

      گلستان حسینیسیدموسی  2164

      گلستان سیدهادی میری 2165

      گلستان علی اصغر اسالمی 2166

 4-مازندران 28/11و27 آزاد   گلستان یعلی رضا ابر 2167

      گلستان علی رضا حسنی 2168

      گلستان علیرضا عسگری 2169

 4-گلستان 3/9و2 آزاد   گلستان فرهاد عقیلی 2170

      گلستان عربمجید  2171

      گلستان محمد رضا اسالمی 2172

 4-گلستان 3/9و2 آزاد   گلستان محمدابراهیم مازنی 2173

 4-گلستان 3/9و2 آزاد   گلستان محمدرضا غزنوی 2174

      گلستان محمدعلی عامریان 2175

 4-تهران 6/12و5 آزاد   گلستان مرتضی شهاب نوکنده 2176

 4-گلستان 3/9و2 آزاد   گلستان مرتضویمرتضی قلی  2177

      گلستان مسعود میرزایی 2178

      گلستان مهدی االزمنی نوکنده 2179

      گلستان مهدی علیانی نژاد 2180

 3-گلستان 3/9و2 آزاد   گلستان مهدی مازندرانی 2181



 4-گلستان 15/12و14 فرنگی   گلستان میالد نوری قره تکن 2182

 4-مازندران 28/11و27 آزاد   گلستان نادعلی رضایی 2183

      گلستان لیوان وجیه اله علیمی 2184

      گلستان نوکنده یاسر مالح 2185

      گلستان یزدان مازنی 2186

      گلستان وب رحیمییعق 2187

 3-گلستان 3/9و2 آزاد   گلستان نوکنده یوسف شربتی 2188

 4-گلستان 15/12و14 فرنگی   گلستان علی امیرخانی 2189

 4-گلستان 3/9و2 آزاد   گلستان عبداله یدالهی 2190

 4-گلستان 15/12و14 فرنگی   گلستان محمدرضاآهنگران 2191

 4-گلستان 3/9و2 آزاد   گلستان یداله برقک 2192

      گلستان اسالم مردانی 2193

   آزاد   گلستان علیرضا شربتی 2194

   آزاد   گلستان محسن مازنی 2195

   آزاد   گلستان یاسر مالح نوکندی 2196

   فرنگی   گلستان میثم میرزایی 2197

 4-گلستان 15/12و14 فرنگی   گلستان رضا شیردل کاریزکی 2198

 3-گلستان 15/12و14 فرنگی   گلستان مهدی علیجانی 2199

 4-گلستان 15/12و14 فرنگی   گلستان محمد عاشوری 2200

 4 -اردبیل  31/6و  30 فرنگی   گیالن ابراهیم کاظمی مهر 2201

 4 -اردبیل  31/6و 30 فرنگی   گیالن ابراهیم کوشا 2202

 4-گیالن 20/5و19 آزاد   گیالن احمد اخالقی 2203

 4-گیالن 20/5و19 آزاد   گیالن افشین چهاراقران 2204

 4-گیالن 20/5و19 آزاد   گیالن امیر خورتابی 2205

 4-گیالن 20/5و19 آزاد   گیالن انعام اله بیک زاده 2206

 4-گیالن 21/11و20 آزاد   گیالن یسهلایرج افشار و 2207

 غ غ آزاد   گیالن ایمان مهدوی میارکالیی 2208

   فرنگی   گیالن آرمین رضایی 2209



 غ غ آزاد   گیالن بهزاد خواجوی 2210

 4-گیالن 20/5و19 آزاد   گیالن بهمن طریقی 2211

 4-گیالن 20/5و19 آزاد   گیالن جالل ابراهیم پور 2212

 غ غ آزاد   گیالن جواد شعبانی راد 2213

 4-گیالن 20/5و19 آزاد   گیالن جواد نوروزی 2214

 4-گیالن 21/11و20 آزاد   گیالن حامد عباسی 2215

 4-گیالن 20/5و19 آزاد   گیالن حسن رجبی السکی 2216

 4-گیالن 20/5و19 آزاد   گیالن حسن نژادقنبر 2217

 4-گیالن 20/5و19 آزاد   گیالن پیربازاری حسین علی نژاد 2218

 4-گیالن 20/5و19 آزاد   گیالن حسین مهری 2219

 4-اردبیل  31/6و  30 فرنگی   گیالن رضا صفری کمال الدین پشته 2220

      گیالن رضا علی اصغری 2221

 غ غ آزاد   گیالن سیدجالل شادمنفعت 2222

 غ غ آزاد   گیالن سیدجواد شادمنعفت 2223

 2-گیالن 20/5و19 آزاد   گیالن سیدحسن آالده 2224

 4-گیالن 20/5و19 آزاد   گیالن لنگرودی سیدعباس مطیعی 2225

 4 -اردبیل   31/6و  30 فرنگی   گیالن سیدعبدالرضا میراعلمی 2226

 3-گیالن 20/5و19 آزاد   گیالن سیدمجتبی فخرالدینی 2227

 4-گیالن 21/11و20 آزاد   گیالن موسویان محمدسید 2228

 4-گیالن 20/5و19 آزاد   گیالن سینا فتحی 2229

 4-گیالن 20/5و19 آزاد   گیالن شاهروز خدادادی حسن کیاده 2230

 4-گیالن 20/5و19 آزاد   گیالن شاهین بحری کیگاسری 2231

 غ غ آزاد   گیالن صیام پرتو 2232

   فرنگی   گیالن عارف رضایی 2233

 4-گیالن 20/5و19 آزاد   گیالن عباس مهرزاد سالکجایی 2234

 4 -اردبیل  31/6و 30 فرنگی   گیالن علمیاعبدالرضا میرسید 2235

 4-اردبیل  31/6و 30 فرنگی    گیالن عظیم سیرتی 2236

 4-گیالن 20/5و19 آزاد   گیالن تبرته فراهانیعلی  2237



 4-گیالن 20/5و19 آزاد   گیالن علی جهاندیده 2238

 4-گیالن 21/11و20 آزاد   گیالن علی متین فر 2239

 4 -اردبیل 31/6و 30 فرنگی   گیالن علیرضا امینی 2240

 4-گیالن 21/11و20 آزاد   گیالن علی خورده 2241

 غ غ آزاد   گیالن هارونی ناورودیفرج اله  2242

 4-گیالن 20/5و19 آزاد   گیالن حسن کیاده فرهاد قهرمانی 2243

 4-گیالن 20/5و19 آزاد   گیالن دستک قدیر ابراهیمی 2244

      گیالن مجتبی توشه خواه 2245

 4-گیالن 20/5و19 آزاد   گیالن مجید آز 2246

 غ غ آزاد   گیالن مجید بابایی 2247

 غ غ آزاد   گیالن مجید محمدنژاد 2248

 4-گیالن 20/5و19 آزاد   گیالن مجید نیک طلب 2249

      گیالن محسن پریدست 2250

 4-گیالن 20/5و19 آزاد   گیالن تمرین محسن جبارزاده 2251

 4-گیالن 20/5و19 آزاد   گیالن محسن غالم پور 2252

 3-گیالن 20/5و19 آزاد   گیالن محمد شعبان زاده 2253

 4 -اردبیل  31/6و 30 فرنگی   گیالن محمد کاظمی مهر 2254

 4 -اردبیل  31/6و 30 فرنگی   گیالن فخبی محمد نوروزی 2255

 4-گیالن 20/5و19 آزاد   گیالن مرتضی عابدی طالمی 2256

 4-گیالن 20/5و19 آزاد   گیالن مسعود عابدین پور 2257

 3-گیالن 21/11و20 آزاد   گیالن مهدی صارمی 2258

 غ غ فرنگی   گیالن مهدی قاسمی 2259

 4-گیالن 20/5و19 آزاد   گیالن مهران میرزایی 2260

 4-اردبیل  21/11و  20 فرنگی   گیالن مهیار صفری 2261

   فرنگی   گیالن رودسری یعقوب خرمی 2262

 4 -اردبیل  31/6و 30 فرنگی   گیالن یوسف پورموسی 2263

 4-گیالن 21/11و20 آزاد   گیالن رحمتاله فیضی بیورزنی 2264

 3-گیالن 21/11و20 آزاد   گیالن نعمت رمضانی 2265



 4-گیالن 20/5و19 آزاد   گیالن محسن قناعتی 2266

   فرنگی   گیالن مسعود پورعلیزاده 2267

   فرنگی   گیالن فرشید سیرتی 2268

      گیالن محمدجواد محجوب دوست 2269

   آزاد   گیالن بهرام حیدری 2270

   آزاد   گیالن حسن حسن نیا 2271

   آزاد   گیالن حسن سلخوری 2272

 4-گیالن 20/5و19 آزاد   گیالن مرادیحسین  2273

   آزاد   گیالن حسین خادم پشته 2274

   آزاد   گیالن دانیال آگینه 2275

   آزاد   گیالن رحیم پروردگاری 2276

   آزاد   گیالن رسول بیاتی 2277

   آزاد   گیالن رضا اسودی 2278

   آزاد   گیالن رضا بحرکاظمی 2279

   آزاد   گیالن رضا پوالدی 2280

   آزاد   گیالن سجاد عیسی زاده 2281

 4-گیالن 20/5و19 آزاد   گیالن عباس علیپور 2282

   آزاد   گیالن کاووس محسن وند 2283

   آزاد   گیالن کیوان عباسیان 2284

   آزاد   گیالن مازیار بهرامیان 2285

   آزاد   گیالن محسن شفقی 2286

   آزاد   گیالن محمدحسن رستمی 2287

   آزاد   گیالن مصطفی پورابراهیم 2288

   آزاد   گیالن میثم یکتاهی 2289

   آزاد   گیالن میرحامد صفوی 2290

   آزاد   گیالن میرمهدی چابک 2291

   آزاد   گیالن ناصر زاهدنیا 2292

   آزاد   گیالن حامد سعادت 2293



   آزاد   گیالن حامد شیخوردی پور 2294

   آزاد   گیالن معین احمدی 2295

   فرنگی   گیالن ارشاد چارانی 2296

   فرنگی   گیالن حسین اصغرپور سیگارودی 2297

   فرنگی   گیالن میاندهیسیدمحمد سیدپور  2298

   فرنگی   گیالن عباس قمی کتیگری 2299

   فرنگی   گیالن امید رجبی ویسرودی 2300

   فرنگی   گیالن پیمان استوار ناوان 2301

   فرنگی   گیالن صادق عزیزی ایشکوه 2302

   فرنگی   گیالن محمدعلی عالیان دیلمی 2303

   فرنگی   گیالن میعاد خادم الشریعه 2304

 4-مرکزی 9-30و29 فرنگی   لرستان حسین آریان فر 2305

 4-مرکزی 9-30و29 فرنگی   لرستان سیدمحسن موسوی 2306

 غ غ آزاد   لرستان ابراهیم بیرانوند 2307

 4-مرکزی 9-30و29 فرنگی   لرستان ابراهیم نوری 2308

 غ غ آزاد   لرستان احسان رضایی 2309

 4-لرستان 17/7و16 آزاد   لرستان ناصرپوراحسان  2310

 غ غ آزاد   لرستان احمد صفر بیرانوند 2311

      لرستان احمد عباسی 2312

 3-لرستان 17/7و16 آزاد   لرستان احمد لعلی 2313

 2-لرستان 17/7و16 آزاد   لرستان احمد نظری 2314

 غ غ آزاد   لرستان احمدرضا صیدرضایی 2315

 غ غ آزاد   لرستان شاهین فر اسالم 2316

 4-لرستان 17/7و16 آزاد   لرستان عیل دالونداسم 2317

 2-لرستان 17/7و16 آزاد   لرستان اکبر گله دار 2318

 3-لرستان 17/7و16 آزاد   لرستان اکبر یگانه هاشمی 2319

 غ غ آزاد   لرستان امین مردانی 2320

 3-لرستان 17/7و16 آزاد   لرستان ایرج سرلک 2321



 3-لرستان 17/7و16 آزاد   لرستان ایرج مرادی فرد 2322

 3-لرستان 17/7و16 آزاد   لرستان بهروز ساکی 2323

 4-مرکزی 9-30و29 فرنگی   لرستان بهزاد عبدالوند 2324

 2-لرستان 17/7و16 آزاد   لرستان بهمن آبادیان 2325

 4-مرکزی 9-30و29 فرنگی   لرستان بهمن فیضی 2326

 غ غ آزاد   لرستان جواد مردی 2327

 غ غ آزاد   لرستان حامد شاهوردی 2328

 غ غ آزاد   لرستان حامد فاضلی 2329

      لرستان حجت اله کرم الهی 2330

 4-لرستان 17/7و16 آزاد   لرستان حسن آرین 2331

 3-لرستان 17/7و16 آزاد   لرستان حسین کوشکی 2332

 غ غ آزاد   لرستان وند مراد یوسفحسین  2333

 2-لرستان 17/7و16 آزاد   لرستان حسین میرتیموری 2334

      لرستان حشمت اله رضوی 2335

   فرنگی   لرستان امیر دریکوندی 2336

 غ غ آزاد   لرستان حمیدرضا فصیحی 2337

 3-لرستان 17/7و16 آزاد   لرستان حمیدرضا قربانی 2338

   فرنگی   لرستان یاراحمدیخسرو  2339

 غ غ آزاد   لرستان خسروی رضایی 2340

 4-لرستان 17/7و16 آزاد   لرستان رسول قربانی 2341

 غ غ آزاد   لرستان رضا امرائی 2342

 غ غ آزاد   لرستان رضا لونی 2343

 غ غ آزاد   لرستان روح اله بیرانوند 2344

      لرستان فر یآزادسجاد  2345

      لرستان سجاد عبدولی 2346

 2-لرستان 17/7و16 آزاد   لرستان سیاوش نوری 2347

      لرستان سیدحسین حیات الغیبی 2348

 3-لرستان 17/7و16 آزاد   لرستان کشوری سروش 2349



 3-لرستان 17/7و16 آزاد   لرستان سیف اله محمدیاری 2350

 4-کرمانشاه 28/11و27 آزاد   لرستان شاهرخ رضایی 2351

 غ غ آزاد   لرستان شهرام مصفائی 2352

      لرستان صفر حیدری 2353

 4-لرستان 17/7و16 آزاد   لرستان صفرعلی ادهم خلیلی 2354

 3-مرکزی 9-30و29 فرنگی   لرستان صمد بلورانی 2355

 1-لرستان 17/7و16 آزاد   لرستان ی نژادحمید عزیز رضائ 2356

 غ غ آزاد   لرستان عبدالرضا قربانی 2357

      لرستان عبداله مردانی پور 2358

 غ غ آزاد   لرستان عظیم سبزوار 2359

 4-لرستان 17/7و16 آزاد   لرستان علی آرین 2360

 4-لرستان 17/7و16 آزاد   لرستان علی سبزواری نژاد 2361

 3-مرکزی 9-30و29 فرنگی   لرستان علی فرج خسروی 2362

 2-لرستان 17/7و16 آزاد   لرستان علی محمدیاری 2363

 غ غ آزاد   لرستان گندم بان رضا کرمیعلی 2364

 4-مرکزی 9-30و29 فرنگی   لرستان غالم حسین بیات 2365

 غ غ آزاد   لرستان غالمرضاقلی الیگودرزی 2366

 2-لرستان 17/7و16 آزاد   لرستان فرامرز بابایی 2367

      لرستان محمدی منشفالح  2368

 2-لرستان 17/7و16 آزاد   لرستان کامبیز نورائی مقدم 2369

 غ غ آزاد   لرستان کیومرث حسین وند 2370

 2-لرستان 17/7و16 آزاد   لرستان کیومرث خضایی 2371

 4-مرکزی 9-30و29 فرنگی   لرستان مجید دارابی 2372

 غ غ آزاد   لرستان مجید رحیمی 2373

 غ غ آزاد   لرستان مجید گودرزی 2374

 4-مرکزی 9-30و29 فرنگی   لرستان مجید مرزبان 2375

 غ غ آزاد   لرستان مجید نظری 2376

 غ غ آزاد   لرستان محسن اقبالی 2377



 3-لرستان 17/7و16 آزاد   لرستان محسن مرادی 2378

 غ غ آزاد   لرستان محمد احمدی یگانه 2379

 غ غ آزاد   لرستان آجرلومحمد  2380

 3-لرستان 17/7و16 آزاد   لرستان محمد تندرو 2381

 4-لرستان 17/7و16 آزاد   لرستان محمد زند 2382

 1-لرستان 17/7و16 آزاد   لرستان محمد کوشکی 2383

 3-لرستان 17/7و16 آزاد   لرستان ایمحمدجواد میرزائیان گرزه 2384

 4-مرکزی 9-30و29 فرنگی   لرستان محمدحسین عبدی نژاد 2385

 3-لرستان 17/7و16 آزاد   لرستان محمدرضا گندمکاری 2386

 4-لرستان 17/7و16 آزاد   لرستان محمدمهدی میرزاییان 2387

 3-لرستان 17/7و16 آزاد   لرستان محمدمهدی یاری 2388

 2-لرستان 17/7و16 آزاد   لرستان محمود صیدرضائی 2389

 3-لرستان 17/7و16 آزاد   لرستان رشیدیمراد  2390

 4-مرکزی 9-30و29 فرنگی   لرستان مروت نصیری 2391

 غ غ آزاد   لرستان پرورآزادمهدی  2392

 4-لرستان 17/7و16 آزاد   لرستان مهدی خجسته 2393

      لرستان میالد نادی ظفرآبادی 2394

 4-تهران 8/12و7 آزاد   لرستان نصیر اسماعیلی 2395

 4-لرستان 17/7و16 آزاد   لرستان وحید کاظمی حاجی آبادی 2396

 4-مرکزی 9-30و29 فرنگی    لرستان هادی محمدی فرد 2397

 3-لرستان 17/7و16 آزاد   لرستان هادی نصرتی 2398

 2-لرستان 17/7و16 آزاد   لرستان صادق دریکوند 2399

      لرستان سیدمسعود حسینی 2400

   آزاد   لرستان مصیب آرامون 2401

   آزاد   لرستان مجید رستمی 2402

   آزاد   لرستان روزبه فرازمند 2403

   آزاد   لرستان امیر مهدوی نیک خو 2404

   آزاد   لرستان یونس مرادی 2405



   آزاد   لرستان آرش جمعه زاده 2406

   آزاد   لرستان افشین طالبی 2407

   آزاد   لرستان دالوندمحمدرضا  2408

   آزاد   لرستان محمدرضا بیاتی آبی 2409

   آزاد   لرستان مختار فتحی 2410

   آزاد   لرستان رحمان زند یگانه 2411

   آزاد   لرستان محمد حقی زاده 2412

   آزاد   لرستان امیررضا دریکوند 2413

   آزاد   لرستان ایوب یوسفی 2414

   آزاد   لرستان محمدی نژادشهاب  2415

   آزاد   لرستان ناصر حق نظری 2416

   آزاد   لرستان فرزاد کوشکی 2417

   آزاد   لرستان ایمان همتی 2418

   آزاد   لرستان رضا فرازمند 2419

   آزاد   لرستان حجت فالح 2420

   آزاد   لرستان فرشاد صفرزاده 2421

   آزاد   لرستان حسین کشوری 2422

   آزاد   لرستان فریبرز رستمی نژاد 2423

   آزاد   لرستان مرید کردی 2424

   آزاد   لرستان ایمان شیرزاد 2425

   آزاد   لرستان حسن بیرانوند 2426

   آزاد   لرستان علی زیار 2427

   آزاد   لرستان رضا بیرانوند 2428

   آزاد   لرستان علی دهقانپور 2429

   آزاد   لرستان سیدمسعود حسینی 2430

   آزاد   لرستان محمدباقر سپهوند 2431

   آزاد   لرستان امیر فتحی چگنی 2432

   آزاد   لرستان سیدعلیرضا حسینی 2433



   آزاد   لرستان محمد جمالی فرد 2434

   آزاد   لرستان وحید فرخ شاهی 2435

   آزاد   لرستان روح اله سپهوندی 2436

   آزاد   لرستان مهران یاراحمدی شیرازی 2437

   آزاد   لرستان محمد حمزه فرد 2438

   آزاد   لرستان حیدر بوالحسنی 2439

   آزاد   لرستان امین دارابی فرد 2440

   آزاد   لرستان مراد مرادیان 2441

   فرنگی   لرستان سیاوش دوستاریان 2442

   آزاد   لرستان رضا هدایت پور 2443

   آزاد   لرستان سیروس مرادیان 2444

   آزاد   لرستان شهاب آزادبخت 2445

   آزاد   لرستان سعید کاظمی 2446

   آزاد   لرستان احسان محمدی 2447

   آزاد   لرستان ولی کوشکی 2448

   آزاد   لرستان حامد پیریائی 2449

   آزاد   لرستان علی معارف 2450

   آزاد   لرستان پوالدوندعلی  2451

   آزاد   لرستان عبداله فوالدوند 2452

   آزاد   لرستان محمدرضا دزفولی 2453

   آزاد   لرستان امید مهدوی نیکو 2454

   آزاد   لرستان سیاوش حاتموند 2455

   فرنگی   لرستان سیدمحمد فیروزنیا 2456

   فرنگی   لرستان عبدالرضا مرادیان 2457

   فرنگی   لرستان محسن میرزایی 2458

   فرنگی   لرستان عباس کاپله 2459

   فرنگی   لرستان محسن نعمت پور 2460

   فرنگی   لرستان محمد سلطانی لرستانی 2461



   فرنگی   لرستان محمد بازوند 2462

   آزاد   لرستان بهروز علی خورزمان 2463

 3-مازندران 28/11و27 آزاد   مازندران اباذر اسالمی 2464

 3-مازندران 28/11و27 آزاد   مازندران ابراهیم اسالمی 2465

      مازندران ابراهیم خوئی 2466

 4-مازندران 26/11و25 آزاد   مازندران ابراهیم رنجبر 2467

 3-مازندران 28/11و27 آزاد   مازندران احد گرجی 2468

      مازندران ی ارات بنیسیاوش احمد 2469

 4-مازندران 26/11و25 آزاد   مازندران احمدرضا پورعینی 2470

 4-مازندران 24/11و23 آزاد   مازندران اسماعیل حسینی داروکالیی 2471

      مازندران اسماعیل عبدی 2472

      مازندران اصغر ایزدیار 2473

 3-مازندران 26/11و25 آزاد   مازندران اکبر خجسته 2474

 4-مازندران 26/11و25 آزاد   مازندران امید اسماعیل پور 2475

 3-مازندران 28/11و27 آزاد   مازندران امید ترخان 2476

 4-مازندران 24/11و23 آزاد   مازندران رضا گنجعلی 2477

 3-مازندران 26/11و25 آزاد   مازندران امیرعباس انوری 2478

      مازندران امین رضایی 2479

 4-چالوس 26/10و25 فرنگی   مازندران یعثوب خواجه وند رحیمی 2480

      مازندران انوشیروان رضایی قلعه 2481

 4-مازندران 26/11و25 آزاد   مازندران ایرج درویشی متولی 2482

      مازندران ایرج رضایی شهری 2483

      مازندران ایمان عظیمی گلوگاهی 2484

      مازندران بهروز شیدا 2485

      مازندران سوته بهزاد نعمتیان 2486

 4-مازندران 26/11و25 آزاد   مازندران بهمن حاجی زاده 2487

 1-گلستان 15/12و14 فرنگی   مازندران بهمن طیبی 2488

 4-مازندران 26/11و25 آزاد   مازندران بیژن محمدی 2489



 4-چالوس 26/10و25 فرنگی   مازندران پدرام تایماز 2490

2491 
   مازندران پرویز رجبعلی زاده

 فرنگی
 26/10و25

 مدرس

 4-چالوس

 3-مازندران 24/11و23 آزاد   مازندران تقی داداشی 2492

 4-مازندران 26/11و25 آزاد   مازندران تقی غالمی اوریمی 2493

 4-مازندران 28/11و27 آزاد   مازندران کیجلیل باب 2494

 4-مازندران 24/11و23 آزاد   مازندران داداشیجواد  2495

 4-مازندران 26/11و25 آزاد   مازندران جواد قبادی 2496

 4-مازندران 26/11و25 آزاد   مازندران حامد حسن نیادون 2497

 3-چالوس 26/10و25 فرنگی   مازندران حامد کیاکجوری 2498

 4-مازندران 26/11و25 آزاد    مازندران حبیب اله باقری خلیلی 2499

 4-مازندران 26/11و25 آزاد   مازندران حجت اله مقصودی 2500

 4-مازندران 24/11و23 آزاد   مازندران حسن پوالدی 2501

 4-مازندران 26/11و25 آزاد   مازندران حسین ابراهیمی 2502

 4-مازندران 26/11و25 آزاد   مازندران کحسین ا 2503

      مازندران حسین پورحسینی 2504

 4-مازندران 26/11و25 آزاد   مازندران حسین درخشانی 2505

      مازندران حسین رضایی قلعه 2506

 4-مازندران 26/11و25 آزاد   مازندران حسین رنگرز 2507

      مازندران حسین زارع 2508

 4-مازندران 24/11و23 آزاد   مازندران حسین عباسپور 2509

 3-مازندران 26/11و25 آزاد   مازندران آقاجانی حمیدرضا 2510

 4-مازندران 28/11و27 آزاد   مازندران حیدرعلی سیار 2511

      مازندران خسرو مرادی 2512

      مازندران داریوش ابوزاده 2513

      مازندران جلودار داریوش زمانی 2514

 4-گلستان 15/12و14 فرنگی   مازندران دانا مرادی 2515

      مازندران داود عالئی 2516

 مدرس فرنگی   مازندران داود گیل نیرنگ 2517



 4-مازندران 26/11و25 آزاد   مازندران رحمان حسین زاده 2518

      مازندران رحمت اله باقر سلیمی 2519

      مازندران رمدانی رحمت صالحی 2520

      مازندران رضا ایزدی 2521

      مازندران رضا پهلوانزاده 2522

 4-مازندران 28/11و27 آزاد   مازندران رضا حداد ایرائی 2523

      مازندران رضا درزی کاسمانی 2524

 4-مازندران 28/11و27 آزاد   مازندران رضا علی زاده 2525

 4-مازندران 26/11و25 آزاد   مازندران رو ح اله افتخاری 2526

      مازندران غالمی چاریروح اله  2527

 4-مازندران 28/11و27 آزاد   مازندران علی نژادسامان قربان 2528

      مازندران زعفرانی سبحان اصغرزاده 2529

 4-مازندران 26/11و25 آزاد   مازندران سعید غالمی 2530

 4-مازندران 26/11و25 آزاد   مازندران سعید قاسم نژاد 2531

      مازندران جویباری نیستانیسعید  2532

 4-بجنورد 18/12و17 آزاد   مازندران سعید واگذاری 2533

 4-مازندران 26/11و25 آزاد   مازندران سورنا میارعباس یکانی 2534

      مازندران سید میثم ساداتی 2535

 4-مازندران 24/11و23 آزاد   مازندران سیدجعفر حسینی 2536

      مازندران دهقانسیدجمال  2537

 4-مازندران 28/11و27 آزاد   مازندران سیدجواد هاشمی ستگدهی 2538

 4-گلستان 15/12و14 فرنگی   مازندران سیدحجت چناری 2539

 4-مازندران 24/11و23 آزاد   مازندران سیدحسین نبوی 2540

      مازندران سیدرضا رضوی توسه 2541

 4-مازندران 26/11و25 آزاد   مازندران سیدسعید صیادمنش 2542

 4-گلستان 15/12و14 فرنگی   مازندران درزی صابر میرزادهسید 2543

 4-مازندران 26/11و25 آزاد    مازندران سیدعبدالحسین علوی سنگدهی 2544

 4-مازندران 28/11و27 آزاد   مازندران سیدعلی اصغر حسینی 2545



      مازندران سیدعلی نبوی 2546

 4-مازندران 28/11و27 آزاد   مازندران سیدفتاح میرزاده 2547

 4-مازندران 26/11و25 آزاد   مازندران سیدقاسم حسینی 2548

 4-مازندران 26/11و25 آزاد   مازندران سیدکاظم اسداللهی سوته 2549

 2-گلستان 3/9و2 آزاد   مازندران سدمرتضی رضوی نیا 2550

      مازندران رهرام شکری پ 2551

 4-چالوس 26/10و25 فرنگی   مازندران صابر بالی تبار 2552

      مازندران آهنگرکالئی صادق اسدی 2553

      مازندران قادی صائب عزتی 2554

      مازندران صبرا حدادی 2555

 4-مازندران 26/11و25 آزاد   مازندران صفرعلی حاجی زاده 2556

 4-مازندران 26/11و25 آزاد   مازندران سوادکوهی ضیاءالین بوداغی 2557

   فرنگی   مازندران عادل بالی تبار 2558

 4-مازندران 24/11و23 آزاد   مازندران آغوزگله عباس رضایی 2559

 4-مازندران 28/11و27 آزاد   مازندران عباس رنجبر 2560

 4-مازندران 24/11و23 آزاد   مازندران عبدالخالق بیگلری 2561

      مازندران افراپلی عبدالصمد محمدی 2562

      مازندران عسگری حاجی نیا اسبو 2563

 4-مازندران 26/11و25 آزاد   مازندران علی اصغر قاسمی 2564

      مازندران رستمی علی اصغر کرامتی 2565

 4-مازندران 26/11و25 آزاد   مازندران علی اکبر روحی المشیری 2566

      مازندران علی اکبر غالم دخت 2567

 4-مازندران 26/11و25 آزاد   مازندران پیته رودی علی آقاجانزاده 2568

 4-مازندران 26/11و25 آزاد   مازندران علی بایی الشکی 2569

 4-مازندران 26/11و25 آزاد   مازندران علی بحری 2570

      مازندران علی چنگیزی نیا 2571

 4-مازندران 28/11و27 آزاد   مازندران هادی خیری نیا فیروزجاه 2572

 4-مازندران 26/11و25 آزاد   مازندران یعلی کرد درون کالئ 2573



      مازندران علی محمد جباری چاری 2574

      مازندران عیسی مرتضی زاده 2575

      مازندران فردین قدیمی 2576

 4-مازندران 26/11و25 آزاد   مازندران قدرت اله اسالمی 2577

 4-چالوس 26/10و25 فرنگی   مازندران ارکقهار قمی مل 2578

 4-مازندران 28/11و27 آزاد   مازندران کاظم سرخابی 2579

 4-گلستان 15/12و14 فرنگی   مازندران اسکندرکالئی کاظم سیفی 2580

 4-مازندران 24/11و23 آزاد   مازندران یکریم پورحسین سریو 2581

 4-مازندران 24/11و23 آزاد   مازندران شفیعی کریم حیدرنیا 2582

 4-مازندران 28/11و27 آزاد   مازندران کمیل ذبیحی جامخانه 2583

 4-بجنورد 18/12و17 آزاد   مازندران کمیل فرزان 2584

 4-مازندران 28/11و27 آزاد   مازندران زیوالئی مجتبی ابراهیمی 2585

 4-مازندران 24/11و23 آزاد   مازندران مجتبی حسین پور 2586

      مازندران مجید اسدی 2587

 1-گلستان 15/12و14 فرنگی   مازندران ساروکالئی مجید رمضانی 2588

 4-مازندران 28/11و27 آزاد   مازندران دلداری مجید سلیمی 2589

 3-مازندران 26/11و25 آزاد   مازندران مجید صفاپور 2590

      مازندران مجید موجرلو 2591

 4-چالوس 26/10و25 فرنگی   مازندران محسن حاجی پور 2592

 4-چالوس 26/10و25 فرنگی   مازندران محسن عمرانیان 2593

 4-چالوس 26/10و25 فرنگی   مازندران محسن فقیه ملک مرزبان 2594

 4-مازندران 24/11و23 آزاد   مازندران محمد بخشوده 2595

 4-مازندران 24/11و23 آزاد   مازندران محمد پوالدی 2596

      مازندران محمد حسنی 2597

      مازندران محمد رفعتی 2598

      مازندران محمد زرین کمر 2599

 4-مازندران 24/11و23 آزاد   مازندران محمد عباسی دارابی 2600

 4-مازندران 26/11و25 آزاد   مازندران محمد یوسفی 2601



 4-مازندران 24/11و23 آزاد   مازندران محمدابراهیم اکبرپور 2602

 4-مازندران 24/11و23 آزاد   مازندران عیل خطیبیمحمداسم 2603

      مازندران محمدباقر محمدپور 2604

      مازندران محمدجعفر حسین  زاده 2605

 4-مازندران 28/11و27 آزاد   مازندران محمدرضا صادقی 2606

      مازندران یمحمدرضا عمران شوب 2607

      مازندران هآزادمحمدعلی میرزاآق 2608

      مازندران مرتضی پورحسین سریوی 2609

 4-مازندران 28/11و27 آزاد   مازندران مرتضی عزیزی جلودار 2610

      مازندران مرتضی میرزاپور ارمکی 2611

      مازندران مسعود ذبیحی 2612

      مازندران مسعود واحدی 2613

 3-مازندران 26/11و25 فرنگی   مازندران مسلم صدیقی 2614

 4-مازندران 28/11و27 آزاد   مازندران مسلم نصیری 2615

 4-مازندران 28/11و27 آزاد   مازندران مصطفی آخوندی 2616

      مازندران یمصطفی رجائ 2617

 4-مازندران 28/11و27 آزاد   مازندران مصطفی عرب 2618

 4-مازندران 24/11و23 آزاد   مازندران مصطفی قاسم پور 2619

 4-مازندران 26/11و25 آزاد   مازندران موسی لطیفی 2620

      مازندران شورکائی مهدی احمدی 2621

 4-مازندران 28/11و27 آزاد   مازندران مهدی باباجان تبار خوشرودی 2622

      مازندران مهدی باغبانیان 2623

 4-مازندران 28/11و27 آزاد   مازندران مهدی بذری 2624

 4-چالوس 10-26و25 فرنگی   مازندران مهدی پاژوند 2625

      مازندران مهدی تقی پور موزیرجی 2626

 3-مازندران 26/11و25 آزاد   مازندران ی کالنتریمهدی رضائ 2627

      مازندران مهدی رمضانی لیمونی 2628

      مازندران مهدی سلمانی زاویه 2629



 4-مازندران 26/11و25 آزاد   مازندران مهدی علی جانی 2630

      مازندران مهدی قربان نژاد 2631

      مازندران مهدی نعمتیان جلودار 2632

 4-چالوس 26/10و25 فرنگی   مازندران میرحسن میربابایی کرانی 2633

 4-مازندران 28/11و27 آزاد   مازندران میالد عابدی 2634

 3-مازندران 26/11و25 آزاد   مازندران برنجستانکی نادر صدیقی 2635

      مازندران نادر محمدی 2636

 3-مازندران 24/11و23 آزاد   مازندران ولی اسالمی 2637

 4-گلستان 15/12و14 فرنگی   مازندران هادی حسن نژاد عمرانی 2638

 4-مازندران 24/11و23 آزاد   مازندران هوشنگ نیک نژاد 2639

 4-مازندران 26/11و25 آزاد   مازندران یاسر طهماسبی 2640

      مازندران یورکائیاسر قربانی ش 2641

      مازندران یامین انصاری کجوری 2642

 4-مازندران 26/11و25 آزاد   مازندران یعقوب نبوی 2643

      مازندران یعقوب نبوی السوکالئی 2644

 4-مازندران 24/11و23 آزاد   مازندران حسینعلی قلی زاده کندسری 2645

 4-مازندران 26/11و25 آزاد   مازندران سعید قاسم نژاد 2646

 4-چالوس 26/10و25 فرنگی   مازندران حسین غالمی 2647

      مازندران مهرداد یعقوبی 2648

      مازندران مهدی حاج زاده 2649

      مازندران حسین آخوندی 2650

 4-مازندران 24/11و23 آزاد   مازندران سیدعلی حسینی متکازینی 2651

 4-مازندران 24/11و23 آزاد   مازندران مجتبی حسین پور 2652

   آزاد   مازندران یجانیرابراهیم کال 2653

   آزاد   مازندران عمرانیاحسان  2654

   آزاد   مازندران احمد امیریان 2655

   آزاد   مازندران احمد نورمحمدی 2656

   آزاد   مازندران آرش اسدیان 2657



   آزاد   مازندران آرمان خوش نژاد 2658

   آزاد   مازندران اسماعیل مرادی 2659

   آزاد   مازندران امید دلیری راد 2660

   آزاد   مازندران امیر محمودی 2661

   آزاد   مازندران پیروز رودپشتی 2662

   آزاد   مازندران حسن پورحسین سریوی 2663

   آزاد   مازندران حسن درزی کاسمانی 2664

   آزاد   مازندران حسین محمدی شیرکالیی 2665

   آزاد   مازندران حمیدرضا اسکندری 2666

   آزاد   مازندران شاهراجیحمیدرضامحمدی  2667

   آزاد   مازندران رحمت اله رمضانی 2668

   آزاد   مازندران رسول جعفری 2669

   آزاد   مازندران رضا علیزاده پوده 2670

   آزاد   مازندران سجاد ذبیحی جام خانه 2671

   آزاد   مازندران سعید عالیی 2672

   آزاد   مازندران سیدعلی تابش 2673

   آزاد   مازندران آزادسیدعلی حسینی  2674

 4-مازندران 26/11و25 آزاد   مازندران علیپورسیدمحمد باقر 2675

   آزاد   مازندران سینا عموپوراسی 2676

   آزاد   مازندران شهرام آقاجانی آهنگرکالیی 2677

   آزاد   مازندران سیدمحمد اسدی 2678

   آزاد   مازندران صائب تقی زاده 2679

   آزاد   مازندران صائب کالنتری 2680

   آزاد   مازندران عباس علی سلیمانی 2681

   آزاد   مازندران علی خراط 2682

   آزاد   مازندران علی شهبازی 2683

   آزاد   مازندران علی کالنتری 2684

   آزاد   مازندران علی هدایت زاده 2685



   آزاد   مازندران انصاریعلیرضا  2686

   آزاد   مازندران علیرضا بابایی 2687

   آزاد   مازندران فرشیدصالحی گل افشانی 2688

   آزاد   مازندران کامران جهان بخشیان 2689

   آزاد   مازندران کامین ملکی خواجکالهی 2690

   آزاد   مازندران مجتبی میرزایی 2691

   آزاد   مازندران مجید شفایی 2692

   آزاد   مازندران محسن رضوانی قادی 2693

   آزاد   مازندران محمد اکبری زرین کالیی 2694

   آزاد   مازندران محمد مجیدنیا 2695

   آزاد   مازندران محمدامین متحد 2696

   آزاد   مازندران مهدی عالیشاه 2697

   آزاد   مازندران مهیار میار 2698

   آزاد   مازندران میثم کریمی 2699

   آزاد   مازندران محمدرضا جعفرزاده 2700

   آزاد   مازندران احمد بوداغی 2701

   آزاد   مازندران امیررضا اکبرزاده 2702

   آزاد   مازندران بیژن اکبرزاده 2703

   آزاد   مازندران پوریا برزگر 2704

   آزاد   مازندران جالل باباییان 2705

 4-مازندران 24/11و23 آزاد   مازندران محمدیانایمان  2706

   آزاد   مازندران حسن حسین زاده 2707

   آزاد   مازندران هنابیپحسن م 2708

   آزاد   مازندران حسین رونقی جویباری 2709

 4-مازندران 24/11و23 آزاد   مازندران رضآزادهحمیدرضا  2710

   آزاد   مازندران خالق خلیلی 2711

   آزاد   مازندران رحمان جانبازی 2712

 4-مازندران 28/11و27 آزاد   مازندران زرین یانسعید احمد 2713



   آزاد   مازندران سیدجعفر قاسمی 2714

   آزاد   مازندران سیدجواد مرادپور 2715

   آزاد   مازندران سیدسعید میرزاپور 2716

   آزاد   مازندران امیرموسویسیدمصطفی  2717

   آزاد   مازندران حامد موسویسید 2718

   آزاد   مازندران عارف علیزاده 2719

   آزاد   مازندران عباس عالی 2720

   آزاد   مازندران چییعبدالرسول سورت 2721

   آزاد   مازندران عظیم منوچهری 2722

   آزاد   مازندران علی اصغر ابراهیمی 2723

   آزاد   مازندران علی صابری 2724

 4-مازندران 26/11و25 آزاد   مازندران اسالمی محمدرضا 2725

   آزاد   مازندران علیرضا صالحی 2726

   آزاد   مازندران غالمرضا عبداله پور 2727

   آزاد   مازندران فرزاد زارع 2728

   آزاد   مازندران قربان علی مهدیان 2729

   آزاد   مازندران کورش عزیزی 2730

   آزاد   مازندران کیانوش نادری رجه 2731

   آزاد   مازندران مجتبی محمودی 2732

   آزاد   مازندران محمد زمانی رجبی 2733

   آزاد   مازندران محمدباقر نجفی 2734

   آزاد   مازندران محمدتقی محمدی 2735

   آزاد   مازندران مرتضی رحمت زاده 2736

   آزاد   مازندران مصطفی اسدیان 2737

   آزاد   مازندران مصطفی شیردل 2738

   آزاد   مازندران موسی قربانی میاندهی 2739

   آزاد   مازندران میالد عسکری 2740

   آزاد   مازندران هانی کامران کله بستی 2741



   آزاد   مازندران الیاس میرزاد 2742

   آزاد   مازندران قائمیامین  2743

   آزاد   مازندران علی ساور علیا 2744

   آزاد   مازندران فرهاد تمسکنی 2745

 2-گلستان 3/9و2 آزاد   مازندران یوسف رضایی 2746

   آزاد   مازندران محمد جی افزام 2747

   آزاد   مازندران سعید لشکربلوکی 2748

   آزاد   مازندران محمدحسین محمدیان 2749

   آزاد   مازندران سیدحسین ابوطالبی 2750

   آزاد   مازندران هادی پورعلیجان 2751

   آزاد   مازندران ساسان فطن 2752

   آزاد   مازندران محمود رفتنی امیری 2753

   آزاد   مازندران مهران دلفان آذری 2754

   آزاد   مازندران جواد ضیایی 2755

   آزاد   مازندران حسینیمیرپویا  2756

   فرنگی   مازندران سیدمجید صیادمنش 2757

   فرنگی   مازندران رسول حسین زاده 2758

   فرنگی   مازندران عابد نعمتی 2759

   فرنگی   مازندران کامبیز اکبری 2760

   فرنگی   مازندران نادر حسن زاده 2761

   فرنگی   مازندران ابراهیم رهبر 2762

   فرنگی   مازندران امیر کمالی نژاد 2763

   فرنگی   مازندران حسن ارجمندی 2764

   فرنگی   مازندران ناصر اکبری 2765

   فرنگی   مازندران محمد محسنی 2766

 4-چالوس 26/10و25 فرنگی   مازندران مجید علیپور 2767

   فرنگی   مازندران افشین اسالمی چلندر 2768

   فرنگی   مازندران بالی مهدی 2769



 4-گلستان 15/12و14 فرنگی   مازندران علی کوچک زاده 2770

   فرنگی   مازندران مهدی حاجی زاده 2771

   آزاد   مازندران مسعود کیان 2772

 3 -مرکزی  20/7و  19 آزاد   مرکزی ابوالفضل علی بیگی 2773

 4-مرکزی  30/9و29 فرنگی   مرکزی احمد زعیم پور 2774

 4 -مرکزی  20/7و  19 آزاد   مرکزی اشکان واعظی 2775

 4 -مرکزی  20/7و  19 آزاد   مرکزی امید سناور 2776

      مرکزی تورج منصوری 2777

 4 -مرکزی  20/7و  19 آزاد   مرکزی حسن سربندچال همایی سربندی 2778

      مرکزی رضا بیات 2779

 غ غ آزاد   مرکزی رضا حسن زاده 2780

 4-مرکزی 9-30و29 فرنگی   مرکزی عباس قلعه نوعی 2781

 4 -مرکزی  20/7و  19 آزاد   مرکزی علی اکبر مدنی 2782

 4 -مرکزی  20/7و  19 آزاد   مرکزی علی حیدری 2783

 4-مرکزی 9-30و29 فرنگی   مرکزی علی رضا لک 2784

 4-مرکزی 9-30و29 فرنگی   مرکزی علی محمدی 2785

 4-قم 15/10و14 آزاد    مرکزی علیرضا حسن زاده 2786

 2 -مرکزی  7/ 19 آزاد   مرکزی فیروز خراسانی 2787

 غ غ آزاد    مرکزی مجتبی محمدی 2789

 4-مرکزی 9-30و29 فرنگی   مرکزی مجید حکمت 2790

 4 -مرکزی  20/7 آزاد   مرکزی مجید شاهسوارانی 2791

 غ غ آزاد    مرکزی مجید محسنی فرد 2792

 4-مرکزی 9-30و29 فرنگی   مرکزی محسن قربانی 2793

 غ غ آزاد    مرکزی محمد شعبانی 2794

 4-مرکزی 9-30و29 فرنگی   مرکزی محمد ورمزیاری 2795

 4-مرکزی 9-30و29 فرنگی   مرکزی محمدرضا نبئی 2796

 4 -مرکزی  20/7و  19 آزاد   مرکزی محمد معقولی 2797

 3 -مرکزی  20/7و  19 آزاد   مرکزی یمرتضی رضائ 2798



      مرکزی مصطفی محمدی 2799

 4-مرکزی 9-30و29 فرنگی   مرکزی مصطفی مقدسی نژاد 2800

      مرکزی مهدی حبیبی 2801

      مرکزی مهدی صالحی 2802

 4-مرکزی 9-30و29 فرنگی   مرکزی محمدیعلی مهدی  2803

 4-مرکزی 9-30و29 فرنگی   مرکزی میثم عابدی 2804

      مرکزی نصراله فدائی 2805

      مرکزی ابوالقاسم ترکمان 2806

   آزاد   مرکزی علی محمد فرمانبردار 2807

   آزاد   مرکزی احمد امیدی 2808

   آزاد   مرکزی اصغر اکبری تبار 2809

   آزاد   مرکزی داریوش خسروی مهد 2810

   آزاد   مرکزی خسروی مهدامیر  2811

   آزاد   مرکزی حسین زلفی 2812

   آزاد   مرکزی داود سلیمانی 2813

   آزاد   مرکزی سیدمصطفی حسینی 2814

   آزاد   مرکزی علی پاشاخانلو 2815

   آزاد   مرکزی علی محمد لنجابی شراهی 2816

   آزاد   مرکزی مجتبی مقدسی 2817

   آزاد   مرکزی خانیمحمد حاتم  2818

   آزاد   مرکزی محمود ریگائی 2819

   آزاد   مرکزی اسحاق رجبی 2820

   آزاد   مرکزی علی طباطبایی 2821

   آزاد   مرکزی شکراله چراغی 2822

   آزاد   مرکزی قهرمان خوشیده 2823

   آزاد   مرکزی واحد شیخی 2824

   آزاد   مرکزی روح اله موسایی 2825

   آزاد   مرکزی مهدی فتاحی 2826



   آزاد   مرکزی حمید کاوئی 2827

   آزاد   مرکزی علیرضا مطلبی 2828

   آزاد   مرکزی ساجد صفری 2829

   آزاد   مرکزی مجتبی جدیدی 2830

 1 -مرکزی  20/7   آزاد   مرکزی مهدی غالمی 2831

   آزاد   مرکزی مهرداد جعفری 2832

   آزاد   مرکزی بهلولیسعید  2833

   آزاد   مرکزی اکبر درژنگ 2834

   آزاد   مرکزی تورج صفایی 2835

   آزاد   مرکزی حسین حسنی 2836

   آزاد   مرکزی حمیدرضا زارعی 2837

   آزاد   مرکزی سیدمهدی رفیعی 2838

   آزاد   مرکزی وحید بهشتی 2839

   آزاد   مرکزی غالمرضا ساالروند 2840

   آزاد   مرکزی محمد سلطانی 2841

 4 -مرکزی  20/7و   19 آزاد   مرکزی مهدی ابراهیمی 2842

   آزاد   مرکزی مهدی خسروی مهد 2843

   آزاد   مرکزی مهدی کریمی 2844

   آزاد   مرکزی مهدی یوسفی 2845

   آزاد   مرکزی هادی ذبیحی 2846

   فرنگی   مرکزی حمیدرضا رضایی 2847

 4-اردبیل  31/6و 30 فرنگی   مرکزی علی ابراهیمی 2848

   فرنگی   مرکزی وحید عابدی 2849

   فرنگی   مرکزی مظاهر زمانی 2850

   فرنگی   مرکزی مجید ابراهیمی 2851

   فرنگی   مرکزی وحید عابدی 2852

   فرنگی   مرکزی مرتضی دهقانی 2853

   فرنگی   مرکزی عباس شمسی 2854



   فرنگی   مرکزی مجید فاتح 2855

   فرنگی   مرکزی داود باقریان 2856

   فرنگی   مرکزی کورش عبدولی 2857

 4-فارس 13/11و12 آزاد   هرمزگان بندر قاسمی 2858

 4-بوشهر 17/9و16 فرنگی   هرمزگان رحمان قراگوزلو 2859

      هرمزگان محمود گورهانی 2860

      هرمزگان جالل نعیمی 2861

      هرمزگان علی داد خدایی 2862

      هرمزگان پیمان عبدی 2863

   آزاد   هرمزگان بهروز حیدری 2864

   آزاد   هرمزگان داریوش رئیسی شمیلی 2865

 4 -همدان  2/6و  1 آزاد   همدان ابوالفتح غفاری نوین 2866

 غ غ آزاد   همدان قیتابوالقاسم پور 2867

 غ غ آزاد    همدان ابوالقاسم قربانی 2868

 3 -همدان  30/5و  29 آزاد   همدان اسفندیار قاضی خانی 2869

 1 -همدان  30/5 آزاد   همدان اکبر یزدانی 2870

 4 -همدان  30/5و  29 آزاد   همدان امید یوسفی فقید 2871

 غ غ آزاد    همدان امیرمسعود قائدی 2872

 4 -همدان  30/5و  29 آزاد   همدان مالیریامین احمدی  2873

 غ غ آزاد    همدان ایوب زندی حاجی آبادی 2874

 غ غ آزاد   همدان بیژن رمضانی سپیده 2875

 3 -همدان  2/6و  1 آزاد   همدان پرویز عنبریان 2876

 غ غ آزاد    همدان جالل صابریون 2877

 2 -همدان  30/5و  29 آزاد   همدان جالل لطیفی 2878

 غ غ آزاد    همدان جمشید مروتی 2879

 غ غ آزاد    همدان جواد رمضانی 2880

 غ غ آزاد    همدان حاتم رحیمی 2881

 4 -همدان  30/5و  29 آزاد   همدان حسین بربط 2882



 2 -همدان  30/5و  29 آزاد   همدان حسین بشیریان 2883

 4 -همدان  30/5و  29 آزاد   همدان یحسین خزائ 2884

 4 -همدان  30/5و  29 آزاد   همدان حسین رومیائی 2885

 غ غ آزاد   همدان حسین زنگنه 2886

 4-کرمانشاه 28/11و27 آزاد   همدان حسین کولیوند 2887

      همدان حسین نوروزی 2888

 4 -همدان  2/6و  1 آزاد   همدان حسین وارسته پیروز 2889

 4 -همدان  2/6و  1 آزاد   همدان احمدی حامدحشمت اله  2890

 غ غ آزاد   همدان حمید کریم خانی 2891

      همدان حمیدرضا قاسمی 2892

 غ غ آزاد   همدان رسول قاسمی مسلک 2893

      همدان رضا عظیمی 2894

      همدان ساسانخاک روزبهانی 2895

 4 -همدان  2/6و  1 آزاد   همدان سعید صفری 2896

 4 -همدان  2/6و  1 آزاد   همدان سعید محمدی آرام 2897

 3 -همدان  2/6و  1 آزاد   همدان سیدعلی کاوسی حسینی 2898

 4 -همدان  30/5و  29 آزاد   همدان شهریار بیات 2899

 3 -همدان  30/5و  29 آزاد   همدان عباس تکلو 2900

 غ غ آزاد    همدان عباس خاجوئی 2901

 4 -همدان  2/6و  1 آزاد   همدان عبدالمجید الوندی 2902

 3 -همدان  2/6و  1 آزاد   همدان علی اصغر قنبریان 2903

 4 -همدان  2/6و  1 آزاد   همدان علی بیات 2904

 3-کرمانشاه 28/11و27 آزاد   همدان علی جامه 2905

 غ غ آزاد    همدان علی زنگنه 2906

 غ غ آزاد   همدان علی سیف 2907

 غ غ آزاد    همدان علی قربان سوری 2908

 غ غ آزاد   همدان علی میرزایی 2909

 2 -همدان  5/ 29 آزاد   همدان کاظم زند 2910



 4 -همدان  2/6و  1 آزاد   همدان مجتبی توتونی 2911

 4 -همدان  2/6و  1 آزاد   همدان مجتبی نادری 2912

 غ غ آزاد    همدان محمد دهفولی 2913

 4 -همدان  2/6و  1 آزاد   همدان محمد سهرابی 2914

 3 -همدان  30/5و  29 آزاد   همدان محمد صالح 2915

 4 -همدان  30/5و  29 آزاد   همدان محمد طالیی منعم 2916

 4 -همدان  2/6و  1 آزاد   همدان محمد قیاسوند 2917

 غ غ آزاد    همدان محمد مرادی 2918

 3 -همدان  30/5و  29 آزاد   همدان نوروزیمحمدجواد  2919

 3 -همدان  30/5و  29 آزاد   همدان محمدرضا توانگر 2920

 4 -همدان  30/5و  29 آزاد   همدان محمدرضا خزائی 2921

 غ غ آزاد    همدان محمدرضا خلیلی 2922

 4 -همدان  30/5و  29 آزاد   همدان فرمحمدمهدی عبادی مسعود 2923

 4 -همدان  2/6و  1 آزاد   همدان مسلم بهاری 2924

 2 -همدان  30/5و  29 آزاد   همدان مصطفی کرد 2925

 2 -همدان  30/5و  29 آزاد   همدان مهدی جعفر جوکاری 2926

 4 -همدان  30/5و  29 آزاد   همدان مهدی نیازی 2927

 غ غ آزاد   همدان میالد خلیلی راغب 2928

 غ غ آزاد    همدان هادی پورنجاتی 2929

      همدان هادی نیازی 2930

 4 -همدان  2/6و  1 آزاد   همدان هاشم بیات 2931

 3-کرمانشاه 28/11و27 آزاد   همدان یداله کریمی 2932

      همدان صادق گودرزی 2933

      همدان علی اصغر گودرزی 2934

 4 -همدان  2/6و  1 آزاد   همدان حسین یلفانی 2935

 3 -همدان  30/5و  29 آزاد   همدان محمد ایرانی 2936

      همدان صادق گودرزی 2937

 2-تهران 30/11و29 آزاد   همدان میثم مصطفی جوکار 2938



   آزاد   همدان میثم حمیدی جواد 2939

   آزاد   همدان سلمان بختیاری 2940

   آزاد   همدان مهدی مظهری زاده 2941

   آزاد   همدان رضائیرضا  2942

   آزاد   همدان حمید فریدونی 2943

   آزاد   همدان یوسف گودرزی 2944

   آزاد   همدان رضا دولتی 2945

   آزاد   همدان عباس فورانی 2946

   آزاد   همدان هوشنگ مستقیمی 2947

   آزاد   همدان مسلم زارع 2948

   آزاد   همدان محمد بهروش 2949

   آزاد   همدان محمد الیاسی 2950

   آزاد   همدان کامبیز افکار 2951

   آزاد   همدان ینادر یمهد 2952

   آزاد   همدان ابوالفضل بربط 2953

   آزاد   همدان جواد مرادی 2954

   آزاد   همدان حامد کریمی 2955

   آزاد   همدان رامین نعمتی اسعد 2956

   آزاد   همدان سیدمهدی میرصالح 2957

   آزاد   همدان مجید عبادی فرد 2958

   آزاد   همدان میثم فیروزآبادی 2959

   آزاد   همدان میالد امیدی 2960

   آزاد   همدان هادی وفایی پور 2961

   آزاد   همدان ابوالفضل اسدی مهام 2962

   آزاد   همدان امیررضا چگنی 2963

   آزاد   همدان حامد وفایی 2964

   آزاد   همدان ساسان مالمیر 2965

   آزاد   همدان علی کمروند 2966



   آزاد   همدان محمد تکرلی 2967

   آزاد   همدان محمدعلی بیات قلی الله 2968

   آزاد   همدان مسعود کمروند 2969

   آزاد   همدان میالد اسدی 2970

   آزاد   همدان یوسف خیشه 2971

   آزاد   همدان ترابی رمضان 2972

   آزاد   همدان حمید کمروند 2973

   فرنگی   همدان علی خزایی فر 2974

   فرنگی   همدان موسی رستمی 2975

   فرنگی   همدان محمد کریمی کبیر 2976

   فرنگی   همدان مقداد بیات 2977

   آزاد 3359 1/1/1340 همدان مسعود چوبین 2978

   آزاد 3352 29/1/1357 همدان یرنامخواستوثابت  یمهد 2979

 4-یزد 26/10و25 آزاد   یزد حسن زارع خورمیزی 2980

 غ غ آزاد   یزد عبدالمجید آقایی میبدی 2981

 4-یزد 26/10و25 آزاد   یزد کیوان دل انور 2982

      یزد سیامک امیری 2983

   آزاد   یزد امیرمحمد امینی 2984

   آزاد   یزد موسویسیدمحمد  2985

   آزاد   یزد امیر طالبی ور 2986

   آزاد   یزد علی میرحسینی 2987

   آزاد   یزد فرزاد سلیمانی 2988

   آزاد   یزد محمدرضا نعمتی پور 2989

   آزاد   یزد بیژن حاتمی 2990

   آزاد   یزد سعید سهیلی پور 2991

   آزاد   یزد عباس میرشمسی 2992

   آزاد   یزد علی جهانخواه 2993

   آزاد   یزد علی دهقانی 2994



 
 

 المللی کشتیانستیتو بین 

   آزاد   یزد مجتبی خاکزار 2995

   آزاد   یزد محمد کاظمی 2996

   آزاد   یزد محمدصادق احتشامی 2997

   آزاد   یزد مرتضی مودیان 2998

   آزاد   یزد مسعود نصیریان 299

   آزاد   یزد مصطفی دهقانی 3000

 4-فارس 13/11و12 آزاد   یزد محمدرضا خیراندیش 3001

   آزاد   یزد حسن کرمی 3002

   آزاد   یزد ولی خیراندیش 3003


