
ردیف زمان حضور کد ملي    نام پدر    نام خانوادگي    نام 

1 هيوا ابراهيمي نوزاد 6460100837

2 حامد احمدي محمدرضا 5580050070

3 حجت اله احمدي محمدحسين 621467804

4 مرتضي احمدي مصطفي 532483154

5 وحيدرض احمدي احمدحسين 530505525

6 داود اخواست علي اصغر 371271835

7 محسن اديبان ذبيح اله 621852198

8 ابوالفضل ارام غالمرضا 4020230315

9 مجيد ارين علي اصغر 11365481

10 مهدي اشيانه حسين 520718909

11 حميدرضا اصغري محسن 520067703

12 مرصاد اكبري محمود 520709081

13 مهرداد اكبري مجيد 610165747

14 وحيد اماني عزت اله 610017063

15 علي اميري احمد 3920335473

16 علي اكبر اميري عباس 550004483

17 احمدرضا اميني هزاوه عليرضا 533226643

18 سينا بازوند محمد 5980071164

19 وحيد بشيري منصور 3920416872

20 مسعود بغدادي مهدي 520746031

21 علي بهزادي محمد 520695550

22 محسن بيات مصطفي 550209891

23 محمد بيگ محمدي عبداهلل 520656970

24 محسن پرندپور صفر 530655616

1 احسان پيربداقي ناصر 532548434

2 ابوالفضل ترابي محمدتقي 5939923046

3 جواد تركي محمد 3920677455

4 حامد جاني علي 6170005475

5 مرتضي جديدي ابراهيم 532373065

خ 
روز شنبه مور

1400/02/25
ت 

 از ساع
9

 تا  
13

خ 
روز شنبه مور

1400/02/25
ت 

 از ساع
14

 تا  
16



6 امين جعفري قاسم 3920491033

7 علي جعفري حسين 520665589

8 مصطفي جعفري علي 520832035

9 ارام جمال پور جمال 6460109532

10 رضا جهانديده حسين 386535337

11 رضا جوده كي علي 4897981913

12 فتاح چهارمحالي بيغشي اسداله 490316018

13 افشين حدادي ميرزا 4190449441

14 حسام حسني قاسم 520642521

15 حمزه حسني فر سعدي 4950135244

16 برنون حسين علي 579733912

1 اميد حسيني انور 3220164757

2 ميالد حسيني كوچكعلي 520912314

3 اشكان حيدري ستار 3360150740

4 ابراهيم خاليدي حسين 2880126703

5 محسن خاني اركويني محمدحسين 532506391

6 مهدي دستجاني فراهاني باقر 5449900066

7 عليرضا ده نمكي علي اصغر 520903455

8 بهنام دولت ابادي فراهاني ناصر 17278971

9 غالمرضا رادفر علي 532549503

10 صادق رحيمي عباسقلي 532391977

11 عليرضا رفيعي حسن مراد 6170055464

12 مجتبي رفيعي حجت اله 520941373

13 ناصر رومياني امين 5980054030

14 وحيد سلطاني عقيل 5939169589

15 علي سلگي محمد 3950282130

16 مسعود شاهمرادي علي محمد 610215736

17 مهدي شفيعي هزاوه عباس 521092744

18 مجتبي شيخعلي كردخوردي رضا 3920432010

19 كيهان صادقي محمدخالد 5580062117

20 مجتبي صالحي غالمعلي 534168906
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21 جواد طيبي هوشنگ 534838243

22 سعيد عابدي داود 610226533

23 هادي عزيزي قاسمعلي 5710053996

24 شاهين عله پوري حسن رضا 5980067851

1 سعيد علي داده شيرازي سبزعلي 5980070427

2 محمد علي زاده حسن رضا 5980079890

3 علي عيسي ابادي عبداله 5710069108

4 محمد غفاري يوسف 520665023

5 يوسف غفاري فر ايرج 3920574923

6 بهنام غالمي سعيد 3860662546

7 ميالد غالمي مهرابادي علي محمد 520826906

8 محمد فتاحي موسي 4180180103

9 رامين فتحي وهبي 3220142559

10 علي اصغر فراهاني علوي علي ابراهيم 3920592670

11 ارش فرجي عبدالرضا 520406885

12 حسين فيروزي نبي اله 520737441

13 محمد قاسمي جعفر 520664752

14 محمد قرباني علي يزدان 5719914269

15 مهدي قرباني محمد 520812123

16 مجيد قرباني اشتياني عباس 519968379

17 پيمان قمري عبدالرحيم 3830212550

1 محسن قنبري جهان 4550074231

2 مجيد كاوسي كريم 610232479

3 محمدرضا كريمي محمود 5710053228

4 مهدي كشوري شريف رحمن 3860834878

5 علي كلواني براتعلي 5719233441

6 ارش گجرزاده صادق 5980064982

7 پيمان گلستاني محمدحسن 533282683

8 ميرزابيگي مجتبي حسين 579401634

9 مجيد محمدابادي محمد 5719899812

10 علي محمدقرباني عزيز 533196991
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11 محمد محمودي ابراهيم 550107614

12 محسن مرادنژادي رحمان 4539907654

13 رضا مرادي علي 520860950

14 سعيد مرادي پرويز 4000236741

15 سينا مرادي يداهلل 3830264968

16 علي اكبر مشايخي نظام ابادي رحمت اهلل 534803156

17 كنعان معاذي شيخي حسام 3830160488

18 محسن مقدسي محمد 532402839

19 صادق مقني حسن 3920400186

20 رضا ملكي داودعلي 621262692

21 علي اكبري مهدي حسين 589960121

22 سيدابوالفضل موسوي سيدرضا 532456459

23 سيدحسن ميراحمدي سيديحيي 520587502

24 جعفر ميرزايي هادي 620440198

25 مهدي ميقاني عبداله 533279240

26 پرويز نادري زاده فرد كريم 5959957221

1 ميالد نجاتي مظاهر 610144790

2 وحيد نجاري علي اصغر 510027873

3 محمد نصيري محمود 520462270

4 هاشم نظام ابادي رضا 532403517

5 مسلم نظري عقيل 530808994

6 ابوطالب نظري هابيلي حسن 4180103885

7 ستار نعمتي راد عباس 3920483944

8 محسن نوروزي مرتضي 385453681

9 سعيد نيك خلق حسين 1850258082

10 سيدسجاد هاشمي سيداحمد 610005162

11 مهدي هدايت پورمفرد نصرت اهلل 4200042819

12 حسين ويسمه محمدنقي 520394641

13 مهرداد ياري دالور 4510087136

14 جواد يوسفي محمدمهدي 533485533

15 حسين يوسفي ابوالفضل 5710030961
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