
IR IP IN

82/12/102051284921sam205297013590150225341145118284351523مازندرانمبین اکبرپورسماکوش1
82/12/28372601960Vaz37229819565903011485125171652501090قمصدرا وزیری حرمی2

83/04/292742220046Arm2742897245150250255900غربی.آامیررضا آرمیون3

1383/9/251274419417gol1272958220113180281794اصفهانعلیرضا گلزاد4
82/12/23441201342JAV4411110355140175123793تهرانآریو جوادی5
83/03/07372685171Ekb37230188835356017360956890704قممحمدرسول اکبریان وادقانی6
84/04/02372807054Vaz372302295659060776017035652قمطاها وزیری حرمی7
83/06/06372658709Bit37230035835203016185739090642قمامیرعلی بی طرف8
150750692ely1502796180130145120575**83/08/28تهرانسامیار الیاسی9
85/09/02151306990naz15127081459085220540تهرانآرتین نظری10
83/11/114560347573ava4562588702035133188810865537سمنانمهیار اعوانی11
1385/6/183243266351You32425395835358560250523کرمانشاهنیک یوسفیان12
83/08/13441259766ZIA44112698835656095150493تهرانبردیا ضیایی13
86/01/102081359421PAZ2083934888356560606535408مازندرانسام پازوکی14
82/12/092283783631rez2283033170200370فارسسامان رضاییان15
83/01/252283828181Afs2283066355355فارسمحمد پارسا افسری16
84/03/091363919075asa136289311765112294شرقی.آمهدی اسداهلل زاده17
84/05/192284102964BAH22845155351117465285فارسامیرعلی بهاالدین18

84/07/032051355819Akb205289540353530882035283مازندرانمتین اکبرپورسماکوش19
83/08/181274388112tal1273359250250اصفهان یونس طالور20
1382/11/30441162568SHA044427396520351895-5228تهرانحسین شهرزاد21
1385/8/23928329658EBR09239414-2035304177226رضوی.خایمان ابراهیمی راد22
85/05/07441432921ASH04443032183520150223تهرانپارسا اشجاری23
441402186Gha44126351565140220*85/01/17تهرانامیر علی قوام24
84/09/19151029156LEI015450651543035219چهارمحالامیر ارشان لیالچیان25
84/02/262081243318SAR2085801630308865213مازندرانارشیا سرابی26

1382/11/221363620541GHA13643832556564184شرقی.آمحمد امین غفاری27

84/03/074490635631mir449258120663068184ایالممحمد پارسا میری--
441408974jaf441337211865183*85/02/06تهرانایلیا جعفر29
83/10/302981619969dei2982470206595180کرمانارشیا دیلمی30
83/05/011274360374gha12729038675161اصفهانعادل قپانچی31
82/10/274640281579mal464377913020150چهارمحالیونس ملک پور32

84/05/022081253224KAR20857855-518304065148مازندرانکیان کریمی ریکنده33

25777191Gha2572846-2011353146**84/04/08تهرانکوین قالوسیان34

85/01/062081299917HAS20843249-5303090145مازندرانآرین حسن زاده35

441310176kor441279411820138**84/02/06تهرانامیرمحمد کردی کالکی36

1384/05/17927676982JON09242863702035125تهرانسینا جنیدی37

86/03/28150708221NIK01544950305835123سمنانایلیا نیکویی38

83/12/20927474573tav9272626118118رضوی.خپدرام نیشابوری توکلی39

1385/07/152742524134NAB2744286040202035115غربی.آامیر حسین نبی لو40

441310184kor44128097535110*84/02/06تهرانامیررضا کردی کالکی41

82/12/1325589512FAK00257867-5183065108مازندرانپارسا فخرارا42

86/09/202981994557ami298256620203035105کرمانمحمدپاشا امیری43

85/06/16/441446868rah44126423565100تهرانکسری رحمانی44

83/12/08250338335JAF02555827582035-1895تهرانشنتیا جعفری45

86/09/282981962124arj298315140202080کرمانمحمدامین ارجمند کرمانی46
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86/06/202400369860Sal24025733010201878تهرانبهراد سلیمی47

84/03/29313153396AKB03145182582078البرزمهیار اکبریه--

84/1/31744439915SHA17442881185876خوستانایلیا شفیعی مقدم49

85/11/105300077208ebr53025322018182076سمنانامیرعباس ابراهیمی--

83/07/23441254543DAR04457917106575کرمانداریا دراگاهی51

84/09/211274717795zei12725517373اصفهانفربد زیدی52

84/11/092081285134HAS208560171818-53566مازندرانمحمدحسین هاشمی53

84/12/27250533421MEH02555936452065تهرانایلیا مهربانی54

86/03/143243397324MAH3245596095463قممحمدامین ماهیدشتی55

86/05/101275139973SHA1275818757461قمبردیا شریفی56

83/02/28312923619SAL03155851402060البرزعلیرضا سالک فرامرزی57

85/11/294640329814MAR464451626060چهارمحالامیر رضا مردانی--

84/05/114311974061kha4313421204060قزوینشهراد خلخالی--

85/05/034490677596NAS44942870402060ایالمامیررضا نصرالهی--

83/12/203381428209MAH338593105858هرمزگانامیرحسین محمودی61

84/04/082111154512SHA211451805858گلستانمحمدشیخ فندرسکی--

82/12/202111077046ban21136995858گلستانمحمد بنی کمالی--

92736923ros92728595858**83/10/03رضوی.خنوید روشن قیاس--

84/09/021744631301ABD174578915858خوزستانامیرحسین عبدی زلده--

85/02/012742443541Han27426672020-183557غربی.آکیارش حنیفی66

1383/07/062742246282REZ274439495555غربی.آمحمد معین رضا زاد افشاریان67

84/10/01441374174RAS044432292053055تهرانایلیا رسائیان--

83/11/0525716360AHM0025590945550تهرانراستین احمدپور69

85/10/26151351104SOL01555883401050تهرانآریو صلح طلب--

84/05/16671070703JAM067592465050البرزنیما جمالی مطلق--

86/02/134490707381BAS449428505050ایالمآریا باسامی--

86/01/234640332785MAL46443261302050چهارمحالمتین ملک پور--

83/1/152081174448BAH20843445302050مازندرانآراد بهرامی--

84/1/144560352186ZAM45639412-5183548قزوینعرشیا ضمیری75

83/08/0225680439Fak56827003020-545تهرانامیر فخری76

25878761kep25825584545**84/11/24تهرانامیرحسین کی پادخو77

86/05/25441542174Pas44127482052045تهرانالبرز پسندیده--

84/10/026560074757DIB656449555202045فارسعلی دیباچی--

86/01/031275042007FAR12743289103545اصفهانامیر مهدی فرخ پور--

86/04/07441536727EBR0444283938543تهرانعلی عطا ابراهیمی زاده79

86/09/042051490570Ebr2052393-5183043مازندرانمحمدمهدی ابراهیم نژاد--

85/06/101274882370kab12713454040چهارمحالمازیار کبیری سامانی81

1386/6/9373186657MOS037393604040قمسیدمحمدعلی موسوی--

84/02/0811060528RAS011567864040تهرانمحمدحامد رستگاری فرد--

85/12/16250747308SAB2502636202040تهرانکانیدا سبک روح--

86/05/30928793966TAV09239286202040رضوی.خپویان توانا شیروان--

84/3/164611008878Kho4613764192039چهارمحالامیر رضا خسروی88

82/11/194580455398HAB4585925883038شمالی.خامیرحسین حبیبی89

84/09/103381500090Gha33830683838هرمزگانسبحان قنبری پور--

83/10/03250305178FAR025593203838البرزنیروان فرج پور--

83/10/234560346526NOO45644998182038سمنانپیمان نورانیان-

84/05/05250444895MOD02558076182038مازندرانآراد مدانلو--

86/02/064712025352ALA47157894182038مازندرانرایان علوی--

85/02/032081311666RAH20858013182038مازندراننیما رحیمی شهمیرزادی--

86/05/054490716028rah449124853035ایالمشایان رحیمی96

83/06/262283917255sad22830563535فارسپرهام صادقی پور--



84/12/204611049701Moh46125803535چهارمحالامیرمسعود محمدیان دهکردی--

86/01/072081356015NAD208612313535مازندرانفربد نادری اسرمی--

84/04/082081248638MOS208616113535مازندرانگرشا مشعشعى--

84/12/234560375577ARA456393521018533سمنانحمید رضا عرب پناهان101

86/02/3126077061haj2602534201030تهرانیاسین حاجیلویی102

83/10/202051306941AZA205580513030مازندرانعلیرضا آذرعسکری--

83/1/8250173077SAD025432783030تهرانآرین صادقى مجرد--

84/01/09372754155ZAR03758184111526قممحمدعلی زارع105

1386/04/09250783096SOL025429872010-525تهرانسامان سلوکی راد106

1387/05/01441637620MOL044428952525تهرانمانی مال عسگری--

84/09/1525848062KHA002432772020تهراندانیال خطیبی108

83/09/03110524799ESL011567902020تهرانامیر رضا اسالمی کنزق--

83/08/012230260375GHA223560582020تهرانمحمد حسین قرقول--

83/04/27150670672ABB015559902020تهرانمحمد حسین عباسی--

1383/05/012283872091GAR228431552020فارسامیر محمد گرمسیری--

1385/1/17441401661YAZ044393912020تهرانبردیا یزدانبخش--

85/12/14441497241JAL044429172020قزوینامیرحسین جلیل آرازی--

86/01/241540818888RAH154579882020شرقی.آمحمد رحیمی--

87/05/300.251024229SAB25126382020تهراناردا سبک روح--

1383/06/144421272817KHE442452852020یزدعلی خبری--

84/05/033243068681FAD324593442020کرمانشاهپرهام فدایی--

83/11/013242984641SHA324593292020کرمانشاهامیرحسین شایان--

84/07/254421380806KAM442613582020یزدسید علی کمالی120

84/08/024061557254Now40629232020لرستانابوالفضل نوروزی چگنی--

86/10/0525087147HAJ25026662020تهرانامیر علی حاجی حیدری--

83/05/011274360374gha12729032020اصفهان عادل قپانجی--

85/12/271275047777gha12729492020اصفهانبرنا قپانچی--

84/11/304611047083NEJ461451092020چهارمحالآرین نژاد سلیمانی--

86/07/102081389681SH208616622020مازندرانامین علی شفیعی علویچه--

85/05/04441433261DAN044432532020البرزبردیا دانشفر--

85/06/292081329697RAH208580602020مازندرانیارا رحمانیان--

83/11/221451966369MOH145615142020اردبیلرادین محمد بخش--

85/11/081540809625Sae15433731818شرقی.آعلی ساعی130

84/02/312081241013IZA208580331818مازندرانمانی ایزدی--

82/10/20926901605KHE092580201818رضوی.خشایان خیبری--

84/01/061744448851HOS174452781818خوزستانسیدآرین حسینی نژاد--

84/9/284560369313JAM456395271818سمنانطاها جمشیدی--

1385/03/182981777114KHO2984298920-515کرمانیزدان خسفی بیرجندی135

84/07/104421371718SAD44239330-520-510یزدصدرا صادقی136

85/11/034312145040SAR431579461010قزوینسپهر سروری فر--

83/02/144610952191KAZ461450301010چهارمحالکیارش کاظمی--

86/09/151275236782ATA127579991010چهارمحالآبتین عطائی کچوئی--

86/04/286330130795SHI633450991010چهارمحالمهدی شیریان--

85/08/10373035373SAD0375817199قمعرفان سعادتمند141

83/7/154560344299SHE4563956488سمنانمهدی شیبانی پور142

85/12/164560399336MEM4563953788سمناناشکان معماری نسب--

83/05/293540245650ABB3545923488بوشهرعرفان عباسی--

84/05/01750208066ESM0755926588شمالی.خامیر حسین اسماعیلی جاجرم--

84/05/121363968807ESM1365926788شرقی.آنویان اسمعیل پور فالحی--

86/04/2126099772Mou260236255تهرانمهرادموسوی فاطمی147



86/10/01373247648ESF0375679255قمارشیا اصفهانی--

85/03/11250579642PAY0255791955تهرانکیان پیامی مهر--

83/06/11441245714HOS0444307255تهرانامیرعلی حسینی فیروزآبادی--

83/09/25441382347Has441277555تهرانارشیا حسنی سعدی--

85/11/264312152853HAS4315794755قزوینامیرحسین هاشمیان--

83/12/174311927010BAJ4315799855قزوینامیرهمایون باجالن--

85/02/18250560380RAN0254323355البرزامیررضا رنجبر--

86/02/27151454906ZAH151236455تهرانایلیا زاهدی عبقری--

86/05/104711865632KHA4715802955قزوینرامتین خواجه شاه زانیان--

83/03/26۴۲۷۱۶۸۳۹۱۴BAB4275803555قزوینسعید بابا خانی--

82/10/164610935058TAH4614381444چهارمحالایلیا طاهریان158

85/6/154490683006SHE4494288733ایالمکیا شیخی159

84/02/012081237598ros208342718-180مازندرانشروین رستمی160

84/10/52210492084NAT2213951318-20-2مازندرانپوریا نطاق161

86/05/244711913939KHA471432255-8-3تهرانآرین خاوری162

86/04/142981909231IRA298428865-20-15کرمانفرشاد ایرانمنش163

84/02/294711637702SHO47155848-20-20تهرانآبتین شوشتری زاده164

84/10/06372887007PIL03742920-20-20قمعلی پیلی--

86/06/10151570205DAN01543029-20-20تهراندیاکو دانشور--

نفر166
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