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 علی عبدالعلی زاده .1172 علی اصغری .1171

 علی عبدالهی .1174 علی اکبر آقايی .1173

 علی اکبر سلمانی .1175
علی علیشاهی ) شغل آزاد  .1176

) 

 علی غاسبی  .1178 علی امیدی .1177

 علی فیضی  .1181 علی انواری .1179

 علی فیضی پور .1182 علی ايمانی  .1181

 علی قاسمی  .1184 علی باقرپور ) شغل آزاد ( .1183

 کاظمیعلی  .1186 علی بیگ زاده .1185

 علی گل نیت .1188 علی پرتوی .1187

 علی لطفی  .1191 علی پور کريم  .1189

 علی محرمی .1192 علی پورانی  .1191

 علی پورحسن خان .1193
لیسانی برق  -عیسی جباری .1194

 قدرت

 بازاری -عیسی حنیفه .1196 علی جدالی .1195

 عیسی رشتبری .1198 علی جعفری فرد .1197

 عیسی محسنی .1111 علی جوالنی .1199

 عین اله پور حسین  .1112 علی چمنی  .1111

 علمداریعیوض دستمرد  .1114 علی محمدی  .1113

 استاد -علی محمديان .1115
 عیسي زيني  .1116

 غالم اربابی .1118 میاندوآب-علی محمديان .1117

دانشجوی  -علی منافی آذر .1119

 غالم رضا باروتی .1111 زمین شناسی

 غالم سقفی .1112 علی موسوی  .1111

 غالمرضا غالمی .1114 علی موسی زاده .1113

 غالمرضا قلی ران .1116 علی مهاجری .1115

 غالمرضا محمد جعفری  .1118 علی مهرعلی بیگلو .1117

 فاضل وزيری  .1121 علی میری  .1119



 فاطمه آقايی .1122 علی نصری .1121

 زنجان -فاطمه حیدری  .1124 علی نعمت پور  .1123

 فاطمه خالصی  .1126 علیرضا آرش زاده .1125

 فاطمه خوشايند .1128 علیرضا پور حسن .1127

 فاطمه طالبی .1131 علیرضا پور نجف .1129

 فاطمه عباديان .1132 علیرضا حسینی .1131

دانشجوی  -علیرضا خوشوقت .1133

 فاطمه قربانی .1134 برق

 فاطمه کیومرثی  .1136 علیرضا خیری .1135

 فاطمه مرادی  .1138 علیرضا دقیقیان .1137

علیرضا صرافی ) نويسنده و  .1139

 فاطمه نوری زاده .1141 پژوهشگر (

 بازاری -فتح هللا طريقی .1142 علیرضا صفر لوئی .1141

 فخرالدين حبیبی  .1144 علیرضا فرشی .1143

 دانش آموز -فراز نوبخت .1146 علیرضا محمدی  .1145

 فرامرز رسول زاده .1148 ديپلم تجربی -علیرضا مددی .1147

 فرامرز سعیدی نیا  .1151 علیرضا مقدسی .1149

 فرحناز مهرعلی بیگلو  .1152 علیرضا نعمتی .1151

 فرخ خداوردی زاده  .1154 علیرضا يوسف زاده  .1153

 علي انواري  .1155
دانش  -فردين قنبريان .1156

 آموز

 علي ايماني .1157
 فردين مرادپور  .1158

 فردين نوری .1161 علي خون جم  .1159

 فردين نوبخت  .1162 علي رزمي  .1161

 فرهاد رضايی .1164 علیرضا مقدسي  .1163

 علیرضا نعماني  .1165
 کريمیفرهاد  .1166

 فرهاد المی .1168 عنايت مهرعلی بیگلو  .1167

 فرهاد نادری .1171 عهديه عبادپور  .1169

 عیسی آشفته .1171
لیسانس  -فرهود جمشیدی .1172

 نفت

 فرهود جوديان .1174 فرزاد ابراهیم زاده  .1173

 فريبا احمدی .1176 فرزاد اسمعیل پور .1175



 فريبا حسنی .1178 فرزاد امیری .1177

 فريبا عهدی .1181 فرزاد جوان ) دانشجو ( .1179

 فريد باقرزاده .1182 فرزاد سلیمانیان .1181

 فريد پريزاد .1184 فرزاد علیزاده .1183

 فريد جودی .1186 فرزاد فتحی .1185

 فرزاد فغانی .1187
 فريد سراجی  .1188

 فريده رسولی .1191 فرزاد مهدوی  .1189

 فرزان امامي زاده خیاوي  .1191
کارمند  -فريدون رحیم پور .1192

 اداره گاز

 فريدون قاسم زاده .1194 فرزانه رشتبری  .1193

 فرزانه قلی زاده .1195
 فريد دادوند  .1196

 فرزين خدايی  .1197
خانه فهیمه شايق مرادی )  .1198

 دار (

 فیروز شیری .1211 فرزين مکاريان .1199

 فرزين امیني كلیبر .1211
 بازاری -فیروز شیری .1212

 فیروز يوسفی .1214 بازاری -فرشاد امیرنیا .1213

 قابیل فرجزاده .1216 فرشاد برزگرحقی  .1215

 کلیبر -قادر آذری  .1218 فرشاد جعفری زاده .1217

 قادر آقا جانی  .1211 فرشاد چشم يزدان .1219

دانشجوی  -فرشاد سلطانی .1211

 بازاری -قادر پروز .1212 فیزيک

 قادر غیبی  .1214 فرشاد علیزاده .1213

 قادر محرمی .1216 فرشاد کريم زاده  .1215

 مشگین شهر -قادر میرزايی .1218 فرشاد محمدرحیمی .1217

 قادر نوروزی .1221 فرشاد مختاری .1219

 قاسم پورنجف .1222 فرشته فرج زاده .1221

 قاسم پیري  .1224 فرشید بهمني  .1223

 فرشید پیكام  .1225
 قاسم دلداده  .1226

 قاسم سربازی  .1228 فرنگیز علی مردانی  .1227

 طالبی قاسم .1231 فرنوش خلیل زاده .1229

 کشتاسب تحبد .1232 فرهاد ابراهیمی .1231



 کمال اسدهللا پور  .1234 فرهاد احمدی  .1233

 کمال برمکان .1236 فرهاد اصالنی .1235

 کمال حاجی زاده .1238 فرهاد جعفری زاده .1237

 کوثر ال حقی .1241 بازاری -فرهاد رضاوز .1239

 کوثر نريمانی .1242 قاسم قادری  .1241

 قاسم قاسمی .1243
 كامیار يوسفي  .1244

 كاوه جعفري  .1246 قاسم قرني  .1245

 قاسمی .1247
 كمال بي مكان .1248

 كیوان سیفي  .1251 قباد سهرابی  .1249

 گل خانم پوررستمی .1252 قدرت باقری .1251

بازنشته  -قدرت عباسزاده .1253

 گلزار شهابی .1254 ارتش

 قدرت ملک زاده .1255
گلشید کريمیان دانشجوی  .1256

 کارشناسی ارشد ارتباطات

 گلی عباسپور .1258 قدرت مهرعلی بیگلو  .1257

 گوهر ابدالی .1261 قدير حاج منافي .1259

 گوهر هاشم زاده  .1262 قربان احمدی .1261

 قربان حسینی .1263
 -الوين جهانگیر پور .1264

 دانشجو

 لیدا ابدالی  .1266 بازاری -قربان علینژاد .1265

 لیال برازنده .1268 قلی حسین ) شغل آزاد ( .1267

 لیال بیابانی اقدم  .1271 قنبر حاتمی .1269

 لیال عظیمی .1272 قنبر فتحی  .1271

 لیال محمدی .1274 قنبری .1273

 مالک احمدی  .1276 قهرمان پور اصغری .1275

 مالک خدايی .1278 بازاری -قهرمان لک .1277

 مالک گل محمدی  .1281 کاظم جبارزاده .1279

 مالک محمودی .1282 کاظم کشاورزی .1281

 مجتبی رجائی .1284 کاظم هاشمی .1283

 مجتبی رحیمی .1286 بازاری -کامران اصالنی .1285

 مجتبی سلیمانیان .1288 کامل رضايی .1287



 دانشجوی برق -مجتبی صمدی .1291 کبری عباسی .1289

 مجتبی مجتهدی .1292 کبری غیبی  .1291

 مجید آبروان  .1294 کبری فرج زاده .1293

دانشجوی علوم  -کبیر نعمتی .1295

 مجید پور کريم  .1296 پزشکی

 مجید جوانی ) شغل آزاد ( .1298 کرم شیخلو  .1297

 محسن منافی .1311 کريم ابراهیم پور  .1299

 محمد آخوندی .1312 کريم امینی  .1311

 محمد اباذری .1314 کريم ايمانی .1313

 محمد ابدالی  .1316 کريم فتحی نژاد .1315

 مجید حسنلو .1317
محمد ابراهیم باقرپور )  .1318

 شغل آزاد (

 محمد احمدی  .1311 مجید دشتی .1319

 محمد احمدی گل  .1312 دانش آموز -مجید ديهمی .1311

 محمد اسکندرزاده  .1314 مجید رهبری  .1313

 محمد بابايي  .1316 مجید عبدی .1315

 مجید فتح الهی  .1317
 محمد باقر پور عباس  .1318

 محمد بخشی  .1321 مجید ماکويی زاد .1319

 محمد بهاری  .1322 مجید مواليی  .1321

 محمد پناهي .1324 مجید نقدی  .1323

 محمد پور علی  .1326 مجید نورمحمدی .1325

 محمد پور نجف .1328 مجید نیکنام .1327

 مجید هاشمیان  .1329
 پزشک -تقی کبیری محمد .1331

 محمد جعفرپور  .1332 محبت سینه دار .1331

 محمد جلیلی  .1334 محبوب گل نیت .1333

 محرم چمنگرد .1335
 -محمد جودی گرگری .1336

 کارشناسی برق قدرت

 محمد چراغی  .1338 محرم خورشا .1337

 محمد حاتمی  .1341 محرم فوالدی .1339

 محمد حاجی لو  .1342 محرم قادری  .1341

 محمد حسن پور  .1344 محرم قاسمی .1343



 خانیمحمد حسن  .1346 محرم کشاورزی نادارلی .1345

دانشجوی  -محسن آقاالرزاده .1347

 محمد حسن زاده .1348 تربیت بدنی

 محمد حسن زاده  .1351 کشاورز -محسن ابراهیمی .1349

 محمد حسین پور .1352 محسن احسانی  .1351

 محمد حسین نیكبخت .1354 محسن جعفرزاده  .1353

 محمد خاکپور .1356 محسن حسن زاده .1355

 محمد خطیبی .1358 محسن رحیمی .1357

 لیسانس –زاده  محسن سعید .1359

 محمد رسولی .1361 کامپیوتر

 محمد رضا پور کاظم  .1362 شکریمحسن  .1361

 پزشک -محمد رضا سفاری .1364 محسن غايب زاده .1363

 محمود جهانگیرپور .1366 محسن فراقی  .1365

 محمود رفیفا ) دانشجو ( .1368 محسن قاسمی  .1367

 محمود کريم پور .1371 محسن قلی زاده .1369

 مختار حسینی .1372 محسن کیومرثی .1371

 محمد رضا عباسی .1373
 مراد بخشي .1374

 مراد دادوند  .1376 محمد رضا عرب  .1375

 مرادلومراد  .1378 محمد رضائی .1377

دانشجوی  -محمد سحابی .1379

 مرتضی آقاپور .1381 حسابداری

 محمد سروناز پريخاني  .1381
 مرتضی آقاسی .1382

 محمد سوداگر .1383
دبری  -مرتضی ابراهیمی .1384

 آموزش و پرورش

دانشجوی  -محمد شاعری .1385

 مرتضی اسالمی .1386 عمران

 شغل آزاد -مرتضی بابايی  .1388 محمد صفايی  .1387

دانشجوی  -محمد صمدی .1389

 مرتضی پروين .1391 مهندسی صنايع

لیسانس  -پور محمد عباس .1391

 مرتضی پورنجف  .1392 مهندسی برق

 محمد علی برزگر گرگری  .1393
 -مرتضی جلیل زاده .1394

 دانشجوی مهندسی برق

 مرتضی حشمتی .1396 محمد علیمرادی .1395

 مرتضی راسخفر  .1398 محمد علي مؤمني  .1397

 بازاری -مرتضی زرندی .1411 بازاری -محمد فرازی .1399



 مرتضی سلیمانیان .1412 محمد فرج زاده .1411

 عباسفاممرتضی  .1414 محمد قاسمپور  .1413

 مرتضی غالمی .1416 خاروانا -محمد کاظم پور .1415

 مرتضی قاسمی وند .1418 محمد گرگری .1417

محمد محسن نژاد ) شغل  .1419

 مرتضی قدرتی .1411 آزاد (

 مرتضی قربانیان  .1412 محمد موسوی .1411

 مرتضی قره داغی .1414 محمد مهرعلی بیگلو .1413

 مرتضی لک .1416 محمد نصیری .1415

 مرتضی محمديان .1418 بازاری -محمد نیکو .1417

 مرادپورمرتضی  .1421 محمد واالتبار .1419

 محمد ولی زاده  .1421
فوق  –مرتضی مرادی  .1422

 لیسانی شهرسازی

 مرتضی مشکینی .1424 محمد ولیلو ) دانشجو ( .1423

 مرتضی نورمحمدی .1426 محمد هاشمی .1425

زاده  محمدباقر اسداله .1427

 مرتضی يعقوبی .1428 لیسانی حسابداری  –)نازيکلی( 

 محمدباقر جعفری  .1429
مريم آتشکار ) خانه دار  .1431

) 

 محمدباقر نوريان  .1431
) خانه دار معصومه شايق  .1432

) 

 معصومه شیخلو .1434 محمدتقی عبدالرحیمی  .1433

 معصومه عباسپور  .1436 محمدرضا عینی  .1435

 معصومه قاسمپور .1438 محمدعلی پوررضا  .1437

 معصومه قدری .1441 محمود اوجاقلو  .1439

 معصومه موسی پور  .1442 مرضیه جعفری .1441

 معصومه نیک فرجام .1444 مريم ابدالی .1443

 معین قفارزاده .1446 مريم اسماعیل پور .1445

 مقصود احمدی  .1448 مريم امیری .1447

 مقصود صفری ) شغل آزاد ( .1451 مريم امیريان .1449

لیسانی علوم  -مريم جباری .1451

 مکرم ياری .1452 اجتماعی

 ملیحه جعفرپور  .1454 مريم حبیبی .1453

 ملیحه مهر علی بیگلو  .1456 مريم علی پور .1455



 مريم محمديان .1457
پزشک  -منصور تقی زاده .1458

 داروساز

 منصور چمنگرد .1461 مريم نريمانی .1459

 منصور سیفی  .1462 مريم نیکوخو .1461

 منصور مشفقی فر  .1464 مسعود اقلیمی .1463

کارشناسی  -مسعود الماسی .1465

 شغل آزاد -منصور مشهدی .1466 مديريت

 منصور مظلومي  .1468 مسعود پیری  .1467

 منصور هوشمند .1471 مسعود ذيخق .1469

 مسعود سودبر ) شغل آزاد ( .1471
منوچهر عزيزی ) نويسنده  .1472

 و روزنامه نگار (

 مسعود غفارزاده  .1473
 منوچهر واحد .1474

 دانشجو -موسی آشفته .1476 مسعود غالمی  .1475

دانشجوی  -المی قجلومسعود  .1477

 موسی برزين .1478 اقتصاد

 موسی سیفی .1481 مسعود مهرعلی بیگلو  .1479

 موسی صبری .1482 دانشجو -مسعود وجدی .1481

 موسی علیزاده .1484 مسلم روحی .1483

 موسی کیوانی .1486 مسلم سائلي .1485

 موسی ولیزاده .1488 بازاری -مصطفی ابراهیمی .1487

 موسی همتی .1491 مصطفی جعفرپور  .1489

 مه لقا حسن خانی  .1492 بازاری -مصطفی دولتخواه .1491

 مهدی آتش نشان .1494 عبداللهی مصطفی .1493

 مصطفي ذاكري  .1495
 مهدی ابدالی .1496

 مهدی محمدی  .1498 مظفر فیضی .1497

دانشجوی  -معصومه انوری .1499

 مهدی معصوم زاده .1511 ارشد علوم تربیتی

 مهدی میرزالو .1512 معصومه جعفرزاده مرندی .1511

 مهدی نادرخانی  .1514 معصومه حبابی .1513

 معصومه ديهم .1515
لیسانس  -مهدی نعیمی  .1516

 اقتصاد

 هاشمیمهدی  .1518 معصومه رياحی  .1517

 مهديه جهانگیرپور .1511 مهدی احمدی .1519

 مهدي اصولي  .1512 مهدی اسدی  .1511



 مهدي ايماني .1514 مهدی اشتری  .1513

 مهدی اصولی  .1515
 مهدي پور حسن خیاوي  .1516

 -مهدی الهورديزاده .1517

 کارشناس مديريت بازرگانی
 مهدي تبريز چي .1518

 بازاری -مهدی بازمانی .1519
 مهدي سلطاني  .1521

 مهدي صادق زاده  .1522 مهدی پور مهدی  .1521

 مهدی پیری  .1523
 مهدي طالبي خیاوي  .1524

 مهدي عابدي .1526 مهدی تنهايی  .1525

 مهدی تیبا  .1527
 مهدي قاسم زاده  .1528

 مهدي قلي زاده  .1531 مهدی جبارزاده .1529

 مهدی حاتمی  .1531
 مهدي كشي زاده  .1532

 مهدي محمدي اصل .1534 مهدی حسن پور  .1533

 مهدي محمود زاده .1536 بازاری -مهدی ديهمی .1535

 مهراب حسینی  .1538 مهدی راغب  .1537

 مهدی رستمی پور اقدم .1539
 مهران اكبر زاده .1541

 مهران پورنجف  .1542 مهدی رسولی .1541

مهدی رشیدی نصب ) دانشجو  .1543

 مهران فیضی .1544 (

 مهدی رضائی .1545
 مهران مجتهد زاده  .1546

 مهران مهدي پور كلیبر .1548 مهدی رهنما  .1547

 مهرداد ابراري  .1551 مهدی زهدی .1549

 مهرداد احمدی .1552 مهدی سربازی .1551

 مهرداد بابايی  .1554 مهدی شاکری .1553

 مهرداد رئیسي  .1556 مهدی صفرزاده .1555

 مهرداد شوقی  .1558 مهدی عباسی  .1557

 مهرداد قربانیان .1561 مهدی عبدی  .1559

 مهدی قائمی  .1561
دانشجوی  -مهرداد کرمی  .1562

 برق 

 مهرداد کريمی .1564 مهدی قلیزاده .1563

 ناصر آقازاده .1566 مهدی کرمی .1565

 مهدی کريمی  .1567
ناصر ابراهیمی ) دانشجو  .1568

) 



ديپلم  -زاده مهدی کیشی .1569

 ناصر اسماعیل پور .1571 رياضی

 مهدی مالکی ثانی .1571
 ناصر بختیاری ) شغل آزاد .1572

) 

 ناصر چمنگرد .1574 مهدی محمدپور .1573

 نقاش -ناصر حسین پور .1576 مهرداد کیاوند  .1575

 مهرداد ممیشي  .1577
 ناصر حشمتی .1578

کارشناسی  -مهناز گیچلو .1579

 ناصر خادمی .1581 علوم اجتماعی 

 ناصر رشیدپور .1582 میثم جوالنی .1581

 ناصر رضاپور  .1584 میثم مرادی .1583

 ناصر رضايی  .1586 میرفاضل غیبی  .1585

 ناصر سلیمانی .1588 میرولی غیبی  .1587

 ناصر صالحی  .1591 سید حسینیمیرياسین  .1589

 دانشجو -میکائیل حسینی .1591
ناصر علی رضايی ) شغل  .1592

 آزاد (

 ناصر علیزاده .1594 میکايیل دستمرد  .1593

 ناصر مطلب پور .1596 میالد احمديان .1595

 ناصر ممی پور  .1598 میالد حاجی لو .1597

 ناهیده ابراهیمي .1611 میالد حبی  .1599

 نايب خیری .1612 میالد حسن زاده  .1611

دانشجوی  -میالد رسولی .1613

 نبات امامی  .1614 فیزيک

دانشجوی  -میالد ستاری وش .1615

 نجف خدايی .1616 تربیت بدنی

 نسرين رشتبری .1618 مینا رشتبری .1617

 نصرت خلخالی ) دانشجو ( .1611 مینا قلی زاده  .1619

 نصرت مهرعلی بیگلو .1612 میرجعفر آل محمدي  .1611

 نصیبه احمدی .1614 مینا محمدپور  .1613

 نصیبه شیخلو  .1616 نادر آقاويردی .1615

 نعمت حاجیلو .1618 نادر پوررسول .1617

 پورنعمت حنیفه  .1621 نادر حسن پور  .1619

 نعمت سلطانی  .1622 نادر رضايی  .1621

 نعمت علي اكبري  .1624 نادر شیخلو  .1623



 نقی ابراهیمی .1626 نادر صالح .1625

 نقی سیفی  .1628 نادر عاطفی فر .1627

 نقی صمدی .1631 نادر قاسم پور .1629

 وحید اصالني  .1632 نادر قلی زاده .1631

 وحید حاجي زاده  .1634 نادر مقدم .1633

 نادر يزدانی .1635
 وحید خاوندي  .1636

 وحید سجودي  .1638 نادره ديلمی  .1637

 ناصر آتش نشان .1639
 وحید غفارزادگان  .1641

 وحید مقدسي  .1642 نقی قنبری .1641

 نقی وصالی .1643
 وفا حمید زاده .1644

 نگین غیبی .1645
ولی آقازاده ) شغل آزاد  .1646

) 

 ولی احمدی .1648 نواب کرمی .1647

 ولی هللا آقاجانزاده .1651 نورالدين رضازاده .1649

 ولی پورعلی .1652 نورهللا عباسی .1651

 ولی علی نژاد  .1654 نوروز شیخلو .1653

 ولی مصدق .1656 نوروز نوشیروان زاده  .1655

دانشجوی  -زادهنوشین صادق  .1657

 ويدا قلیزاده .1658 مهندسی صنايع

 هاتف نعمت پور  .1661 نويد فیضی .1659

 هاجر مطلب پور .1662 نیما جواد زاده .1661

 هادی بابازاده  .1664 نیما عباسپور .1663

 هادی برزگر حقی .1666 نیكنام امامي زاده خیاوي .1665

 هادی جعفرزاده  .1668 والده علیزاده  .1667

 هادی حمیدی شفیق  .1671 وحید امجدی .1669

 وحید انگوتی .1671
 -هادی خدابنده لو .1672

 دانشجوی رشته مکانیک

 هادی رستم پور  .1674 بازاری -وحید باختر .1673

 هادی رضوان سیه رود  .1676 وحید باقرپور ) مهندس ( .1675

وحید پورتقی ) مهندس  .1677

 دانش آموز -هادی ستاری .1678 عمران (

 هادی شیخلو  .1681 وحید جعفرزاده  .1679



 هادی عزنی .1682 وحید جهانگیرپور  .1681

 هادی عسگری .1684 وحید حامی رسل .1683

 زادههادی قلی  .1686 وحید خانی  .1685

 هادی کیشی زاده .1688 وحید رحیم وند .1687

 هادی محمدزاده .1691 وحید شاهوردی .1689

 هادی موسوی .1692 وحید شرفیان .1691

 هادي رئیسي  .1694 وحید صفرپور ) شغل آزاد ( .1693

 هادي قاسمي  .1696 وحید عبداللهی .1695

 هادي مصطفي زاده  .1698 وحید فروتن  .1697

 بازاری -يوسف مختاری .1711 وحید کبودی .1699

 يوسفعلی محمدی .1712 وحید محمدی .1711

دانشجوی  -وحید معصومی .1713

 يونس ارشد .1714 رشته برق

 يونس اصل  .1716 وحید ملکی  .1715

 يونس بهجت جمال  .1718 وحید ولیزاده  .1717

 يونس چمنی  .1711 اهر -هاشم برزگری  .1719

 يونس خدامی  .1712 هاشم حسن زاده  .1711

هانیه ولی زاده ) دانشجو  .1713

 يونس زارعیون  .1714 (

 يونس سلیمانی .1716 هدايت ذاکر .1715

 يونس ملک محمدی .1718 هرمز کاظمی .1717

 ياسر حسین زاده  .1721 همت صابری .1719

 ياسر رئیسي  .1722 هوشنگ عبدالعلي اوغلو  .1721

 ياشار ذاكري  .1724 هومن والی نیا .1723

دانشجوی رشته  -ياسر باقری .1725

 زمین شناسی
 يعقوب پیري  .1726

 يوسف پیري  .1728 ياسر حبیبی  .1727

 ياشار برازش .1731 دانشجو -ياسر رحمانی .1729

 ياشار پیری .1732 ياسر زعفری .1731

 ياشار زعفری .1734 ياسر صادقی .1733

 يعقوب حسنی .1736 ياشار فتحی .1735



 يعقوب فردی  .1738 ياشار کريمی  .1737

 يعقوب کريمی .1741 ياور عبدی  .1739

 يعقوب محمد جعفری  .1742 يحیی رضازاده .1741

 يمن دستمرد  .1744 بازاری -يحیی رضازاده .1743

 يدهللا قلی نژاد  .1745
 -يوسف بديعی احمد آباد .1746

 دانشجوی اقتصاد

 يوسف پايیزی .1748 يعقوب برزگر حقی  .1747

 يوسف چمنی  .1751 يعقوب پوربها  .1749

 يوسف سلیمی .1752 يوسف سلیمانی  .1751

 مهدی رشیدی نسب .1753

 موسی ساکت .1754

 سمیرا سالمی .1755

 رضا قربانی

 فاطمه محمد پور

 محمد قربانی

 هادی مهدی لو

 اسالم قره داغی

 سعید بیرامی

 امید حقی .1756

 ايرج رنجبری .1757

 نسیبه علیمحمدی .1758

 میالد بمانی .1759

 احسان يوسفی .1761

 مسعود کريمی .1761

 سمانه بهارلو

 مهديه نوروزی
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