
  

 کودکان یطرح جمع آور هیعل یاریشبکه  هیانیب�🔹�

 :دیکودکان را جمع کن یجمع آور یطرح ها��

و دوم خرداد، همزمان با روز  ستیدر ب دیجد یبار با وعده ها یو اند یس یکودکان برا یآور جمع

، "یسامانده"چون  یمختلف یطرح که با اسام نیا ی.طدیرونما گرد گریمقابله با کار کودک، بار د

 ریاضطراب آور و تنش زا دستگ ییندهایفرآ یشود،  کودکان ط یاجرا م "جذب"، "یجمع آور"

 ییرا )طبق اظهار خود کودکان(در مکانها یتلخ امیشوند و ا یمنتقل م نهیشوند و به مراکز قرنط یم

محروم و گاه  شاوندانشانیو خو نیکنند، گاه از حق تماس با والد یم ینه چندان مناسب سپر

دو ساعت ندارند در  یکی یرا جز برا اطیدر ح یحق خروج از اتاق و هواخور یزندان کیهمچون 

قبل  تیشود،دوباره به وضع یافزوده م شانیو روح یمراکز گاه بر شدت آالم جسم نیکه در ا یحال

 لیداوطلبانه کودکان، تشک یطرح ها معرف نیا یاصرار ورزان بر اجرا یگردند. گرچه ادعا یباز م

از  کی چیکودکان است، در عمل نه تنها  تاکنون ه تیوضع یریگیو پ شانیا یبرا یتیپرونده حما

به گوش  یبر رد مرز کودکان کار افغانستان یمبن ییهازمزمه"بلکه  دهیادعاها اثبات نگرد نیا

و پناهندگان در   انیناهجوپ یکودکان مصداق بارز نقض اصل عدم بازگردان نی. رد مرز ارسدیم

 نوادهطرح ها اعم از تعداد کودکان خارج شده از چرخه کار و خا نیا جیاز نتا "است. یالمللنیعرف ب

 نیکه ا یمتماد یسالها یط یقرار گرفته تاکنون نه در امسال، حت تیتوانمند شده و مورد حما یها

شده  ریکودکان دستگ یارائه نشده است اما از گفته ها یاست، خبر و آمار رسم دهیطرح اجرا گرد

 طیراداوطلبانه بودن حضور کودکان، ش ریغ تیحکا نهیزم نیفعال در ا یتحت پوشش انجمن ها

کودکان،بازگشت مجدد اکثر کودکان به چرخه کار  ریموها و تحق دنیتراش نه،ینامساعد مراکز قرنط

 .شود ینم دهیاوضاع شن نیبهبود از ا یو ... بو

و مصداق نقض آشکار  یانسان ریغ ،یاخالق ریبرخوردها و رفتارها با کودکان غ نیتک تک ا گرچه

نوع  نیا تیفراتر است و نگرش حاکم بر کل یحقوق کودکان است، اما مسئله حت نیادیاصول بن

خواندن  ایمسئله، بلکه بر پنهان کردن مسئله، ماف یا شهیکه در آن اصل نه بر حل ر یاستگذاریس

کودکان و چشم بستن بر  نینسبت به معارض قانون بودن ا یبر افکار عموم ریتاث یکار برا دکانکو

مجازات فقرا و خانواده  ،ینیرزمیز یو کارگاهها یاستثمار کودکان در زباله گرد یاهایماف نیبزرگتر

دادن اصالت به مبلمان کار کودک، توجه و  یحل مساله فقر و مقابله با کودک کار به جا یآنها به جا

کوتاه مدت و شعبده  یحل مشکالت شهروندان، گشتن به دنبال روش یو ظاهر شهر به جا یشهر

و  یکالن اقتصاد یاستهایدر ساختارها و س شهیکه ر یدرد مزمن اجتماع کی یگونه برا یباز



 بیتصومردم نهاد )که بارها مطالبه خود را  یسازمانها یباز نیدارد و انداختن توپ در زم یاجتماع

عنوان کرده اند( و   بیاز کودکان کار و کودکان در معرض آس تینامه حما نییشدن آ ییو اجرا

 یمساله را آشکار م نیاز ا یشبه مساله، ابعاد تلخ تر کیحل  یبرا نیگزیخواستن راه حل جا

  ...سازد

 

 ماه تیر 30 یکشنبه 12:00اسامی امضا کنندگان تا ساعت 

 

 6پیام درویشی -5قاسم حسنی -4سحر حاتمی لحاقی -3  زهرا رحیمی خامنه -2 فرشید ساکی 1

ثریا  10مریم علیمحمدی  - 9شیوا دولت آبادی - 8سعیده محمدرضاخانی - 7لیال شفاعی -

محیا واحدی - 15علی قاجار - 14غزل سادات- 13مریم حبیب زاده - 12زهرا کهرام - 11عزیزپناه 

فاطمه هنرمند - 20سحر شهباز - 19محمد کریم آسایش  -18سحر عباسی - 17مهرسا رضوی  16

رضا شفاخواه -25ایمان سلیمانی  -24الناز حسن زاده  -23منیر سامی نیا  -22هومن مافی - 21

امیرمسعود - 30مهدی لرنی - 29احسان عزت پور قدیم - 28بهزاد کاظمی  -27مسعود امینی  26

- 35عالیه استیری -34زینب خسروی - 33محبوبه خادمی  -32نرگس ابوالحسنی - 31رفیعی 

مروئه وامقی - 39محسن خطیبی - 38سپیده نجفی  -37ریحانه شیرازی - 36پریسا پیرخندان 

مرضیه کمالی -44مکی شهنوازی - 43فاطمه ایزدپناهی - 42لیال اسالمیه - 41مهسا صباغی - 40

سپیده - 49سیاوش کامرانی - 48آرش نجفیان  -47نوراحسینی - 46سپیده صادقی  -45

گلشن خالقی - 53سوسن مازیارفر - 52سعیده نورمحمدی - 51مصطفی لک قمی - 50ساالروند 

جواد رحیم پور - 58علیرضا دشتی - 57على قنبرى  -56حمید فرید  -55سوسن هاشمی - 54

مریم  -63فر رعنا آرین- 62مرضیه ساجدی  - 61حامد دستوری - 60فاطمه جمال پور - 59

 -68مهدی جاهدی - 67فرزانه متولیان -66طاهره ابوفاضلی - 65افخم صباغ  -64سوداگری 

الهه تقی زاده  -72پروین نوبهار - 71نگار حبشی زاده - 70نژاد، بهنام فرنقی -69نفیسه میرائی 

حمیدرضا - 77ندا کلکته چی - 76همت یار  ابراهیم 75مریم ارباب زاده، - 74هانیه تقی زاده  -73

- 82مسعود نیکپور - 81صبا علویان - 80نیلوفر صیادی - 79سید سعید خبیری - 78قوچانی 

علی برزگر - 86میر مهدی سیدرضائی- 85سمانه صمدی  -84فاطمه زرندی-83زینب رسولی 

 92حمزه نجفیان - 91کامیل احمدی  -90فرهاد گوران - 89پری پاشاپو - 88غزال بزرگمهر -87

سیاوش آقاخانی -96بهاره اسکندری - 95ن فالمرزیان شیری-94کاوه مظفری - 93لیال علیزاده -

بی تا بیات - 101مرضیه پیمان  -100کبری رحیمی  -99ریحانه مهدی زاده -98محمد علیخانی - 97



احسان - 106طیبه شریف پور  105جمشید کاویانپور  -104قاسم فالحی - 103محمود وحید -102

-111مـژگـان احمـــدیه  110هدیه کیمیایی - 109محمد طالقانی - 108امیر کریمی -107پناهی 

- 116لیال گلشن  -115فاطمه مهدوی  -114سیماصفرپور  -113شهناز عباس نیا.  -112ساناز فاتح 

- 120شبنم خالصی -119یلوفر خسروبیگى ن- 118جمیله دادرس  -117محمدعلی میرعابدینی 

مانا -124سیاوش حسن زاده یکتا  -123مهسا کمالی  -122مریم حسین پور  -121مهین نیرومند 

جعفردانش  -128حمید رضا واشقانی فراهانی  -127فاطمه دُرّی  -126بهناز مراد  -125بخشانیان 

عطیه  -132ی امیدی جعفری مهد- 131پگاه افسری  -130شارمین میمندی نژاد - 129پرور 

- 137فیروزه امامی - 136علی تقیان - 135سارا رضایی - 134امیر هومن تابش  - 133هوشمند 

- 142زهرا پیمان - 141حبیب دانشور -140مریم بهشتی - 139حنانه نوایی  -138زهره احمدیان 

 147یلدا قهاری - 146سید سعید موسوی  -145آیدین برزگر - 144آتنا کامل - 143افروز زمانی 

الهه خوشنویس - 151لیال بهزادپور -150مریم خزایی - 149سعید علی پور  -148شبنم اسکندری  -

خجسته - 156سجاد مروتی - 155ناهید امیدی  -154سوگل دانائی - 153آرمان رستمی -152

نیلوفر - 161مانیا صبوری  -160مهرک متولی -159ملیحه راجی - 158عاطفه صحرایی -157بالدی 

مریم -165منصوره شاه نظری  -164سعید مرزبان  -163الهه اله کریمی روزبهانی - 162رستمی 

 -170ونس عظیمی م- 169عقیل عزتی گرگری - 168کتی بابایی -167رویا رضوانی  -166رحمانی 

علیرضا - 174نسیم گل محمدی افخم  173صبا مهدی  172شهال ریاضتی -171شهاب روزبهانی 

مهتاب عابدی  -178سانه درگاهی اف -177پرنیان کردشاکری - 176ویکتوریا فاتحی - 175جویبار 

صدیقه - 183مریم قالیچیها  -182فاطمه کمیلیان - 181رضائی محمد فتحی- 180مهریماه  -179

-188علی آرامش - 187میثم واحدى  -186فرزانه برزگرنفری  -185کاملیا شجاعی -184فرهودی 

سوسن مدنی  -192علی اکبر مهرابی -191اطمه سرایی ف-190المیرا خاتم ساز  189بازرگان نسیم 

ذوالفقاریان  محمدجواد -196راحله رسولی -195سعیده سادات حسینی  -194علی رجبعلی -193

میالدرضایی - 201زینب غنی-200فریده سعادتی - 199آتوسا امامی  -198شهرزاد محمدپور  -197

لطف اله  -206هادی طاهری -205رضا مشتاقی - 204نسرین خلیلی -203زهره معینی - 202

پروانه شعبانی - 210مسعود مجابى - 209آذر لطفی پور  208محمدرضا معصومیان - 207محسنی 

پروین - 215سپیده قلی پور -214زهرا امیرپور -213یاشار لطف الهی - 212ین ضرابی پرو- 211

امیرصالح رشیدیان  219فاطمه فرهنگ خواه  218مریم فالحی - 217فرزانه گرایلی - 216ضرابی 

-224پروین محمدی -223منصوره بیگدلی -222مریم محجوبیان - 221حسین نیازبخش  220

سرور - 228فرشته اسالمی - 227روحینازارع -226کیهان ضییایی  -225مهتاب سادات بهاء 

افسانه کمالی - 232حمید رضا یارمحمدی -231کبیری مریم -230مژگان رزمگر- 229تفخیمی 



خجسته اسالمی نژاد )حسینی پور  -235نگار بزرگ زاده یزدی - 234فتانه عبدالحسینی  -233

محمد - 240محمد شایان فر - 239زهره کریم نیا -238لیال زلفی - 237سونیا فتاحی -236( 

 245انسیه یزدی  -244زهرا پودینه - 243پدیده حروف چین - 242زهرا ابراهیمی - 241منجم 

خدیجه -249شادناز عزیزی - 248مهدی مکی  -247پریسا پویان - 246سید دانیال فاطمی -

- 254هاله احمدنیا  -253شهرزاد مهدوی -252شعبانی  الهه -251لیال اصغری -250پورکاظمی 

شادی انصاری -258بیتا نیازی -257 محمودرضا گلشن پژوه - 256زهرا آصف - 255شیوانجفی 

 -263گیتی صفرزاده - 262آقا/خانم تبریزی -261شَری نجفی - 260فاطمه سادات علمدار - 259

مرتضی - 267محسن ترابی  -266مینو قنبرزاده  -265دکتر ناهید رهنورد  -264نوید مسجدی 

مریم هاشمی  -271حمید گوهری - 270محمدصالح جعفری  -269سمیرا حاتمی - 268منش کی

کیانوش  -276علی منفرد - 275فخری داوری  -274سایه درمانی - 273فاطمه گودرزی - 272

مریم -280امیر حسین علی بیگی -279سپیده کریمی - 278ملیکا غفاری - 277مهاجر شجاعی 

زینب علمدار - 284الهام سادات میرمعینی - 283آیدا کشاورزی - 282هانیه وفادار  -281شوقی 

محمدرضا - 289زهره شریفی- 288پریسا خردمندی - 287زهرا افراز - 286امینه نقویان - 285

شکیبا سپاسی - 293جواد حسینی  سید-292زهرا افتخارزاده - 291زهره ماهیان - 290خدامی 

پویا امین - 297جعفر باقری زاده - 296محمد رضا خلیل ابادی - 295محمد امین آردانه -294

زهرا -302فائزه حضرتی - 301بهاره صفرنیا  -300ساروخانی سحر - 299فتانه اصغری  298الری 

 307روزبه آقاجری -306علی شجاعی پور - 305امید کرباسیون - 304الهه عزیزی  303فالحیان 

افشین - 311شهناز عمویی - 310خانی سیاوش قلیچ- 309علی ماجدی - 308امیرمسعود رفیعی -

- 316زینب طالئی - 315ساناز رحیمی - 314دی آیدین محم- 313زهرا خماریان - 312وزیریان 

میترا جعفری - 320اشکان سیفی - 319یاسمن عباسی - 318سحر درودیان - 317ساناز قربانی 

- 325آزیتا رسولی - 324سودابه کاظمی  -323عباس فرتاش پور - 322سپیده ابوذری - 321

 330شیما ثابت -329حسین شیخ - 328جعفر گنجی  -327اعظم شاهرخی  -326فاطمه لطفی 

نازیال - 334امیر حسین دهباشی - 333ستاره عمرانی -332ریحانه عبدلی- 331سمانه دویران -

بهار مختاری - 338پانیذ میالنی-337محمدحسین میربابا - 336مستوره رحیمی - 335حمیدی 

 سیامک-343رابط ایلیار-342سولماز معصومیان-341سهیال اثباتی -340مهدیه صفرپور -339

امیررضا  -347الهه عبداله زاده -346صدیقه سلیمانیان-345محمد بهروزی  -344زندرضوی

شیما -351نگار حسنی زاده  -350فهیمه خواجویی راد - 349رضا جعفری -348جعفری

عرفان ویشی - 355الهه شهابی  -354نیلوفر کامرانی-3 53پوریا جهانشاد - 352بهاالدینی

- 360محمد اسالم غالمی -359وحید صالحی - 358کرمی  مریم- 357محمد فاضل فالح -356



-365مریم حمدی - 364نسرین جعفری  -363فریبا مهبد - 362مریم آشور -361فاطمه نوری 

مهدبا - 369آرش خانی -368سپیده تجلی زاده دشتی   -367فیروزه صابر - 366علی جهانشاهی 

سمیه - 374فریبا میرزایی- 373مریم صادقی- 372اکرم مصباح - 371زهرا علوی - 370همتی 

فاطمه طاهری - 378سمانه مکارمی -377زهره ترکمانی - 376الهام صالحی - 375ابراهیمی 

- 383گلبرگ برزین -382کیارش تمدن  -381عسل نعمت اله زاده  -380سالمت  حسام- 379

ویدا قره - 387سی حسین رئی -386یاسمین حسینی پور  -385ترانه تاجیک - 384آزاده بیگی 

 -392یاشار دسکره  -391رامین محمدزاده  -390پونه شعبانی - 389الهام یوسفی  -388باغی 

 -396نسرین علیزاده -395احمد کاظمی  -394رجبی  زهره- 393حسن مستوفی الممالکی 

سارا  -399نسرین محمدی دینانی  -398آزاده عبیدی آشتیانی -397فاطمه رضایی 

- 404فرزانه روان - 403نسیم محمدی  -402 سمیه امیری- 401شید مصباحی جم- 400صیّادی 

عرفانه عبدی  -408نیکو علیپور- 407زیبا غنایی  -406سعید حسینی پور - 405پگاه کاویانی 

متینه - 413مهزاد علیجانی - 412پری سیما مظهری - 411ملیکا تمیمى -410نوید بازماندگان  -409

نسرین اسماعیلی - 417محسن مصدق -416محمد لطفی آذر  -415آقایی مهرناز امین - 414راعی 

 حسین -422شایا شهوق  -421سیمین سیمیاری - 420زهراحسینی  _419زهره شوریابی  -418

-427مریم جعفریه - 426اکرم عظیمی - 425ندا شریعت طلب - 424سینا چالش گر  423اکبری 

سمانه گالب - 431حامد نیکنام - 430هدی علی پور امیر م- 429فریبا کتابچی - 428هما عطایی 

- 436آتنا حجاری زاده -435پریسا احمدی  -434امیر همتی - 433ملیکا امین توکلی  -432

 441الهه خزاعی  440مولود بیات - 439وحیده میرزاحسین - 438آذر صباغ - 437زهرا براواندر 

- 445فروغ عزیزی - 444مریم محمدرضایی - 443محمد جواد حیدریان - 442میالد صفائی -

سپیده پوربابایی - 449میثم صالحی - 448نفیسه حناچی - 447آقا یعقوبی - 446فرزانه احمدی 

حمیراغفرانی - 454میالد سعیدی - 453سمیرا مردانی - 452سعید اثباتی- 451زهرا زندی - 450

 اشرف قاضی.- 458 زهرا ربانی- 457نیلوفر اثباتی - 456مهناز علی خانی - 455

نیلوفر امامی - 463آنیتا صدیقی - 462شکوفه یوسفی - 461فریده ابال - 460مصطفا عزیزی - 459

فیروزه -467زکریا ابراهیمی -466فرشته خاکپور - 465میرمحسن طباطبایی - 464

یوسف اهرمی نژاد - 471افخم بهرازنیا  -470مرجان زیدی - 469سپیده ثقفیان - 468چهارمحالی

مریم طوسی - 475شکوفه حبیب زاده، - 474سیمین محجوبیان -473منور یوسف پور - 472

ملیحه - 480پژمان موسوی - 479میترا حقیقی 478-فاطمه رحیمی -477بی تا برآهویی - 476

- 485ریحانه زارع - 484امیررضا باالبلند -483عفت خضرایی - 482کیوان نوری - 481هادی 

- 489فریبا صفری - 488مریم زاهدی - 487سونیا اثباتی - 486سینا احمدزاده محبوبی 

حبیب - 493سولماز حسینیون - 492آذر لطفی پور - 491سمیه مرشدی - 490محمدرضا کابلی 



فاطمه قاسم - 497آلناز قهرمانی - 496اورانوس آستانبوس -495فرشید مهدیکار - 494جنتی راد 

بهنور توکلی نیا   -501فاطمه گالبی - 500رضا قدیری - 499یل پور پروین وک- 498زاده 

آلوارت - 506سهیال کوچکی - 505نگاه سرخیل  -504مهسااسالمی  -503حکیمه جعفری - 502

سمانه محمدی - 510 الهام رسولی 509ملیحه میرجعفری  -508رضا محمدرضایی - 507طروسیان 

 -515شایان صانعی دهکردی -514نصیری زویا فقیه -513نعیمه نیازی - 512فرزانه موسوی -511

فاطمه احمدی - 519فاطمه احمدی - 518پریسا فارغ بال  -517لیال اکبری  -516میثم بصیرت 

فاطمه - 524مهرى نجارپور - 523ویدا جناب - 522زهرااکبری  521پانیذ امیدی  -520دوست 

فرنوش - 528  ثریا باباخانی- 527سارا فهیم پور - 526بیتا حمیدی  -525مرادی نیا 

فرزانه بابامرادی - 532سمیراصفا - 531نرگس ثابتی  530منصوره رضایی - 529سرتنگستانی 

- 537شهپر فتحی - 536زهرااستحمامی فرد - 535مطهره مهرآرا - 534پریا نصیری - 533

بیتا - 540نادیا پروانه - 540صادق ستوان - 539سارا زارع زاده - 538معصومه جلیل زاده 

 545-فاطمه عزیزی  544-ژیال بشیری  -543فریبا مخبر  -542مهین قالیچیها - 541شبستری 

 -550سارااربابیان  549-مهرناز پَرخو  548-محمد شیخی  547پروانه احمدی  546رقیه مهانیان 

فواد  -554عطیه زارع  -553افسانه عزیزی  -552حسین حمیدیان  -551پوران شهرکی 

صبا - 558فائزه جعفری - 557سینا محمدی فام - 556زهرا دوست محمدی  555-کیخسروی 

-نژاد الهام پاوه- 562آیدا فرشادی  -561زکیه هزاره ای   -560رعنا مهر علی  559-فیروزی 

سید  567- طیبه سیاوشی  -566نجمه جعفری  565-ستاره پنداشته  564-الناز باقری  563

زهرا  571-براتعلی نبی زاده  -570شقایق میرزاپور  -569 رحمان محمدنبی 568-علی هاشمی 

کسرى کمیلى  575-فرشته جعفری  -574محسن جوادی  573آذر براواندر  -572علی نژاد 

افسانه - 580پریسا مختاباد  579-هانیه رضایی  -578آذر منصور  -577نسرین خاوری  -576

عرفان - 584سیما هاشمی - 583یاشار سلطانی - 582فریماه افتخاری  -581چابک صفت 

شبنم -  589لیال ارشد - 588احمدقویدل  587مهرآهنگ - 586علیرضا جاللی - 585معجونی 

- 594زهره طاهری - 593طاهره طباخی - 592پرنیان طوسی - 591میثم تیموری - 590عزیزی 

زهرا فرمانی - 598داود دوست محمدی  597مهسا عاطفی - 596مهسا زند - 595محبوبه زند 

طاهره  -603سیمین محیط آذر  - 602سیما صدر - 601حبیب نبی زاده - 600فاطمه زاهد - 599

غزاله - 607نیما نجفی آشتیانی - 606خدیجه موسوی - 605سارا نمک دوست  604پژوهش 

 612نجمه زیودار - 611سمیه جاهد عطائیان - 610الناز خواجویی  -609الناز فاطمی - 608احمدپور 

آتنا ولیزاده - 616مجید کالنتری - 615زهرا توحیدی - 614مرتضی فتحی - 613میترا سلیمی -

حامد - 621سجاد حق سای - 620ملیحه مهرپرور - 619فخری علی بیگی - 618طیبه ذکایی - 617

- 626میثم مدبر - 625دنیا ماژجو - 624مریم حجازی - 623مریم عبدالهی - 622جهانشاهی 

مهدی علیزاده - 630نسرین شفیقی - 629پور سحرشیخ- 628ربابه مصدق - 627الهه قلندری 

- 635مینوکاظم - 634بیژن خاقانی راد - 633بابک جهانبخش - 632بهاره چیت ساز - 631



زهرا - 639مهسا روزبهانی - 638کیانا حسینی  -637غالمرضا کمالی  -636جهانگیر حیدری 

- 644ژیال مدنی - 643نرگس محمودی - 642حسن اکبری نیا - 641میترا هاشمی - 640طالبی 

 649رضاترکمن - 648احمد شعبانی فرد - 647رویا علوی - 646پریسا پویان - 645شهناز خرم 

افسانه محبوبی - 653جمیله نظری - 652گالره مستشاری - 651لیلی گلستان  650مریم لطفی -

 658محمد ایران منش - 657سحر چوبین - 656مینا نجفی آشتیانی - 655حدیث قلی پور - 654

 663امید همائی - 662محسن جنگ پور - 661سارا قاسمی - 660آذر تشکر - 659ویدا حسینی -

-668مهدیه عسگرپور -667مینا امیرسرودی -665عاطفه حمیدی - 664لیال عبدالکریمی -

صبا -672هر علی ابوالفضل م-671روژان مشیری پور -670مسعود اثباتی -669مرضیه رهنورد 

رها احمدی - 676نیما اسماعیلی -675سیاوش صالح -674نازنین مارانی -673مولوی شیرازی 

مینو مرتاضی -680الهام محمدخانی - 679علی دوست محمدی- 678سلمان محمدی - 677

زهره طراوتی - 684محیا فرهودی - 683مریم دهقان - 682معصومه رضاییان - 681لنگرودی 

فرخنده - 689سپیده شادبخت - 688فائزه عاقل - 687مونا خسروی - 686زهره غالمیان - 685

 -694شهرام اقبال زاده - 693رویا اربابی - 692پگاه انصاری  -691محدثه محمودی - 690جعفری 

رضا - 698مهدی ادب زاده - 697فاطمه عبادی - 696سارا پاک نژاد - 695ساجده جبارپور 

- 703محمدرضا آهنى - 702داود دوست محمدی - 701ترانه یلدا -700خوت آذر ا-699منصورنیا 

فروغ - 707راضیه افشین پور  -706محمد قطب الدینی - 705مرضیه اینانلو - 704ماهان شعبانی 

زهره - 712مهدی تیزویر - 711سوسن باقری - 710غزل جویانی - 709مریم ایثاری - 708بلواری 

حامد - 717نگارمسعودی  716فریبا مومنی - 715آتنا اقبالی - 714همایون امامی - 713جزینی 

- 722محیا دانش 721-علی آموخته نژاد - 720رویاجعفری - 719پذیره هدایتی - 718بنائی 

محمدرضا قدیری - 725پانته آ حسینی پور -724منیره آرزومندی - 723سامان خواجه زاده 

- 730عفت کوچکی - 729زهرا بناساز - 728فاطمه پارسی - 727عباس جزی - 726معصوم 

سیمین - 736فاطمه شکرالهی - 733نرگس نوری - 732شهره عشقی - 731حورا خدادوست 

زهرا  741بهار قره پاپاق - 740النازمعینی -739لیال رحمانی  -738نازنین شجاعی - 737جمسی 

 746ینه برومندیان تهم- 745ثریا احمدی  -744باغی بیتا قره -743سارا کریمى - 742خداوردی 

محمدظاهر - 750سلطانی - 749مهسا ملکی - 748نسترن کریمی - 747مهری رئیسی -

مریم - 755تول ترابى - 754گلناز مزینی - 753عرفان دری - 752یاسر پارسا - 751ابراهیمی 

 -760زهره عبدی  -759آرین جعفری - 758مونا فراهانی  757سمیه صادقی  756نیکوکار 

رضا علی- 764سهیل حسنخانی - 763فتانه روشن - 762شیرین احمدی - 761ی  مرتضی داود

 مهدی احمدی -768محمدرضا خاوری  -767سهازاهدی - 766شهین حسینی - 765زار چمن

-773فریبا مهاجرانی -772بهنوش هاشمی - 771سبحان مسلمی - 770فرنوش توفیق- 769

- 777شهرزاد غنی زاده  776بهاره بهرامی  775علیرضا حقشناس - 774مهدی طهماسبی 

حسام - 781الهه خواجویی نسب - 780فریبا بهمنی - 779فائزه تاجیک - 778سیاوش باغبان 



سحر - 785ماندانا امیری  -784سارا یوسف پور - 783مریم محمد پور  -782الدین طاهری نژاد 

هدی - 790لیدا صدرالعلمایی - 789هوشیار  مبینا- 787معصومه موحدی - 786پور محمدی 

ناهید انوری - 794سعیده علی زمان ابیانه - 793مدیسا قاسمی - 792یاسمن پرتوی - 791کیانی 

شروین - 799سهیال نیازی - 798لیال سالک - 797مهتاب رحمان پناه - 796رامین طایفه - 795

فاطمه علی اصغری - 803ضوی مریم ر- 802کوروش معتمدی - 801امنه عسگری - 800اشجعی 

دخی دانشور - 808خاطره مدبر - 807رباب تکبیری - 806سما شجاعی - 805الهام عشقی - 804

- 813شیما حافظیان - 812اصغر ایزدی جیران - 811حسن سیاس - 810سروش علیزاده - 809

سعید - 817پروانه آل بویه -816طاها میرمحمدصادقی -815زهره تنکابنی - 814سپیده زمانی 

زینب -822فائزه زارع -821حورا نجفی -820ناصر صالح -819خدیجه رضایی -818چهاردولی 

محمود -826سمیه سادات رضوی -825شیوا نیکزاد -824مجتبی یوسفیان -823آژیراک 

آناهیتا زینی - 830فرشته احمدی-829مائده صدیقی -828شیال میرزاده پزشک-827حسینى 

ملیحه طوسی زاده  -834سحر استادآقا -833ساقی نورایی  -832ایوب عندلیب  -831وند 

کاوه  -839یاسمن فروردین -838 آرش شهیدی-837 هانیه سبزی-836 مریم فتحعلیان-835

سید -844بهرام امامی -843زهرا یزدانی -842زینب رمضانی -841شهال رحمانی -840بهشتی 

مریم پاکدل -848فاطمه آژنگ -847ویدا شاه علی -846احمد قره باغی -845مرتضی حسینی 

بهزاد -853زهره فالح -852آترین نیک نام -851اطلس منصوری -850فاطمه دامچی -849

مهسا برقی -857جالل کریمیان -856ملوک عزیززاده -855نجمه شهبازی -854امیراصالنی 

نیکی -862ه میرزایی ستار-861سونیا کلیشادی -860سونیا فراستی -859جالل اربابی -858

-867ناهید بی پروا -866سهیل پورالطافی -865مهدی علیزاده -864اکرم شهبازی -863 ثابتی

کیارش بزرگخو -871محمدحسن ترابی -870عباس ناصری -869شقایق دشتی -868سعید بهراد 

مهدی پنجه پور -876حمید فتحی -875امید قربانی -874فاطمه نصر -873امیر چمنی -872

-881آتنا خیرآبادی -880عنایت یوسف پور -879مهرداد سلطانی -878دا مستقیمی ن-877

سارا -885پویان قاضیها -884مژده ایزد -883دکتر علیرضا حشمدار -882وحید دانایی فر 

مهرنوش پازنیک -889نیلوفر محمودی -888وفا صباحی مقدم -887جبیب جباری -886جهانی 

پگاه تایکندی -894فائزه شرکا -893کیانا کریمی -892احسان صادقی -891اعظم شاهانی -890

رامین -899ناهید انوری -898ژیال بنی یعقوب -897الدن تیموری -896مریم معروف -895

شروین اشجعی -903سهیال نیازی -902لیال سالک ابراهیمی -901مهتاب رحمان پناه -900طایفه 

نونا بزرگ زاده -908د رفیعی حمی-907اصغر ایزدی -906حسن سیاس -905آمنه عسگری -904

-914علی بیاتی -913قمر فالح -912میترا جسک -911ماندانا منصوری -910بهنام روستایی -909

احسان -918آزاده بیابانی -917محمد عباس زادگان -916مجید احمدخانی -915مریم رمضانی 

حق شعار  افسانه-922کتایون درویشی -921مریم شیخی -920سونیا ترکمن -919کاظم زاده 

مریم -927مرجان انصاری -926صنم محجوب بهروز -925فیروزه ململی -924عذرا زینالی -923



طاها -932مونا جورمند -931طباطبایی -930افشین خاکی -929پریسا بیگی -928میراحمدی 

-937اعظم اکبرزاده -936پریسا بردبار -935محمدجواد اسدی -934مونا مرادی -933صدیق 

عاطفه -941دکتر صفورا شاهپورزاده -940سارا جهانی -939اعظم شهبازی -938مهرناز عطاران 

سارا -946مینو نفیسی -945سوفیا نکونام -944هانیه فرهودی -943مصطفی هادی -942بی آبی 

صفورا رهبری -950حمید قدسی -949مهدی یوسفی -948حلما مرسل پور -947شفیع خانی 

نگار -955مریم سیادت -954الهام خواجویی -953مهدی شفاخواه -952سیداحمد حسینی -951

زهرا نقیبی -959فاطمه فرهودی  -958ابراهیم ذکری -957سمیرا دماوندی -956عمران زاده 

مریم -964سمانه علیرضا زاده -963ری را محبی -962مهدی مهراد -961پریچهر الهوتی فر -960

امیر اکبری -968سینی فاطمه ح-967مریم حسن تقی -966شهره طاعتی -965حاتمی زاده 

علی نصر -973تهمینه طاهباز -972مهرگان زالی -971یاشار پورخامنه -970سمیه جوکار -969

-978فاطمه سیدی -977رضا روزبه -976نازگل باقری -975دنیا یوسف پورمجرد -974اصفهانی 

-982صدیقه ابراهیمی -981مژگان حصاری -980دکتر ناهید رئیسی -979مریم علی مردانی 

زهره محققی -986محسن خزان -985میالد اسالمی -984علی دوست محمدی -983انش گیتی د

عارفه آقایی -991دنیا صفری -990هژار عبادی -989حامد ابراهیمی -988شقایق ملکی -987

وایه -996نرگس روحانی -995خورشید خوئینی -994داود فیروزیان -993رویا منوچهری -992

مرتضی نوروزپور -1000هنگامه صادقی -999لهام حسن زاده ا-998محمد کاشانی -997شریف 

آسیه -1005آرام روانشاد -1004فرهاد قربان زاده -1003فرشته نصیری -1002مهران منفرد -1001

علیرضا کرمپور -1009محسن منصوری -1008زهرا عزیزی -1007کوروش رضاپور جمور-1006بزرگی 

محدثه -1014هما سرخوش -1013زیال شمس نا-1012محبوبه شفیعی -1011حسن یزدانی -1010

-1019صادقه شیردل -1018نیلوفر امامی -1017آرام خورسندی -1016نگین ملکی -1015شجاعی 

مروارید -1023مهناز تهرانی -1022نجمه هاشمی فر -1021ناصر الزمی -1020نرگس پایکاری 

علی ناری ابیانه -1027یری هاله میرم-1026ملیکا قاسمی -1025فایزه رضاییان -1024ابراهیمی وفا 

-1032سینا احمدی -1031آیدا سیدی -1030رخساره هاشمی حایری -1029سعید فرید -1028

مریم تقی -1036نسرین حسن زاده -1035حامد شجاعی -1034لیال شافعی -1033معصومه بیگی 

ام شهر-1041خسرو صالحی -1040مهتاب فضیلی -1039الهه آقایی -1038فاطمه اصغری -1037پور 

آیدین  -1045ماهان محمدی نوازنده -1044اسما روانخواه -1043سمیه احمدی -1042موقوفه 

محمد سیف آزاد -1049مریم آقایی -1048امیر قنبرپور -1047مینو همت کشوری -1046پورخامنه 

-1054عارف بازیار -1053سیما سیدی -1052وحید سیامک نژاد -1051ثمره صفی خانی  -1050

داود کاظم سلطانی -1057اسماعیل زرگریان -1056سهیال فرزامی فر -1055پردیس طهماسبی 

تکتم -1062حمید نوری -1061جعفر ابراهیمی -1060رضوان طاهری -1059حمیده ناصحی -1058

مهدی قربانی -1066صمد راستگو -1065علیرضاپورشیخ علی -1064رویا منصور -1063معصومیان 

شامل -1071سحر کمائی -1070نیما حاجی بابائی -1069هلیا فرامه -1068مسعود رازین -1067



-1076ثمین سیف زاده -1075زهرا احمدلو -1074علی سبزی -1073مریم ابراهیمی -1072دسکره 

زینت رحیمی -1080زهرا علی بخشی -1079نیلوفر عزیزی -1078نسرین صمدی -1077الهه آقایی 

زهره -1085مریم مهران راد -1084 فرهاد محمدی-1083ثریا رضایی -1082پروانه رفیعی -1081

افشین -1090کتایون نادری -1089زهرا آمره -1088حنانه تقی زاده -1087نورانی -1086برزویی 

مهدی -1095غزل عبدالحسینی -1094مهری آمره  -1093محمدی -1092احمدی -1091زمانی 

-1100روزی امید فی-1099مسعوده مشایخ -1098پریسا تقوی -1097درسا الهی -1096شیرزاد 

زهرا -1104فاطمه جعفری -1103صبورا سمنانیان -1102سهیال سعدالدین -1101هادی مختاریان 

-1109بابک دانش -1108پرند پرتوی -1107کیمیا صفری -1106اکرم السادات فراهانی -1105قرینی 

ا زهر-1113فرحناز عطاریان -1112نیلوفر شریعت طلب -1111سارا زارع -1110امیرمحمد زیودار 

-1118عمار محمدی -1117محمد نعمتی -1116مریم اسحقی -1115احسان یزدانی -1114جعفری 

رامش طاهری -1122مریم مطهری -1121دکتر صالحی -1120مرتضی راد -1119سرور منشی زاده 

عشرت السادات -1126امیرعباس امیری -1125فرزانه زادپور -1124ندا شاهواروقی فراهانی -1123

-1131مهسان پاک -1130ژاله سرشار -1129علی جعفری -1128امین پیری -1127رضوی روحانی 

محیا نظر -1135نیما خیری -1134سروناز احمدی -1133فریده جاللی -1132جبار طهماسبی 

سایه -1139دالرام خدابخش -1138اکبر بخشنده پور -1137نسترن رفیعیان -1136علیزاده 

لی ال الوندیان -1143مهرزاد جاللی زاده -1142ی فائزه ایروان-1141علی یزدانی -1140احمدی 

اکبر -1148محمدحسن زیودار -1147فیروزه طاهری -1146نیلوفر سپه وند -1145بهار داعی -1144

رضا -1152رضا شیخیان -1151فرشیدالسادات شریفی -1150مرتضی خوش گفتار -1149شربیانی 

سمیره -1156الهه کوالیی -1155ر ستاره محسنی ف-1154حسام الدین آقاجانلو -1153اسالمی 

حبیب بهرامی -1160هنگامه هدایتی -1159سپیده علیزاده -1158زینب نجم آبادی -1157حنایی 

-1165سحر موسوی -1164فرخنده جبارزادگان -1163سپیده طیب زاده -1162سرو حوری -1161

کتی ایرانی -1169ی محمدتقی پیک طالع-1168لیال موگوئی -1167مونا معافی -1166آالله بریمانی 

-1174سعیده یزدانی مطلق -1173سارا شاهسواری -1172اسما صارمی -1171سیما بابایی -1170

وحیده -1178لیدا عباسی -1177مریم بنی رضی -1176افسانه رحمانی -1175مهدیه رحمانی 

لیال افتخارنوری -1182یزدان عزیزی -1181زهره محقق -1180مینو راسخ -1179میرزاحسن 

-1187زهره همدانی -1186فهیمه تسلی بخش -1185محمد میرزایی -1184میالد محمودی -1183

کاوه اسدی -1191المیرا محبی نژاد -1190مژگان دهقانی -1189نوشین محققی -1188امین بیگی 

خسرو -1196زهرا اسدی -1195ابراهیم کریمیان -1194شیما یزدانی -1193پروین شفیقی -1192

-1201دالرام جلیلی -1200مجتبی اژدری -1199سودابه باقرزاده -1198ی ناصر برات-1197رزمجو 

کوثر عطاران -1205شیوا لطیفی -1204فتانه رحمانی -1203حانیه استوار -1202زهره تخیری 

پیمان -1210ماندانا منصوبی -1209سارا نجفی -1208محسن زمانی -1207غزاله علیمردانی -1206

کیمیا عبداله -1214محسن احمدی -1213عالیه مطب زاده -1212زینب پزشکیان -1211حسنخانی 



گیتا ریاضی فرزاد -1218جعفر مرعشی -1217مهسا حیدری -1216 دیمحمحیمرا -1215زاده 

حسین -1222محمدحسن کریمیان -1221فرزانه ناظران پور -1220فائزه کوه کبیری -1219

مهرنوش -1226ه مظلومی فاطم-1225زینب تبریزی -1224شیرین هیاریان -1223آخوندزاده 

هانیه -1230فیروزه بسطامی -1229سکینه یاریگروش -1228محمد مرشدی -1227مشعوف 

شیما -1234ریحانه فرش نشانی -1233محسن اصغرپور -1232سعیده حسینی -1231سربازی 

بابک -1238حمیدرضا کنی -1237نفیسه موسوی -1236شورانگیز داداشی -1235قاسمی 

-1242امیرپویا قائمیان -1241ماجده فالحیان بیژن -1240نه میرهاشمیان تهمی-1239نیستانکی 

مریم -1246علی ثباتی -1245فاطمه خرمی دوست -1244مرجان ابراهیمی -1243سهیال حسانی 

هاله نظری -1250محیا پورصالح -1249سمیرا قاسمی -1248مسعود محمدخانی -1247حیدری 

سهیال -1255ژاله مهدوی -1254مهتاب پورصالح -1253جواد کریمی -1252طاهره صیاد -1251

سیمین -1259اکرم فردین -1258گلناز صراف -1257علیرضا شاهرخی -1256موسویان 

مریم خودی -1263شیرین کریمی -1262محبوبه فرحزادی -1261افسانه مدیری -1260جوانمردی 

-1268زدخواه سارا ای-1267مبینا پرورش نیا -1266فریده پازکی -1265زهرا مشتاق -1264

انوشه -1272نازلی بهرامی -1271ناصر حسین زاده -1270آمنه کریمیان -1269افسانه ربیع زاده 

محمدجواد شریفی -1276نگین نوری -1275عاطفه طلوعی -1274شهناز خیرخواه -1273منادی 

-1281مرضیه تکفلی -1280مهدیه طهماسبی -1279فائزه شیخ علیان -1278لیال منصوری -1277

شاهین -1285پوران اصلی -1284مرتضی فراهانی -1283آذین عشوری -1282زه میررضوی فیرو

-1289بهاره فریس آبادی -1288بنفشه فریس آبادی -1287معصومه اکبری -1286شیرزادی 

نرگس -1293مریم ابراهیمی -1292احمد اسکندرلی -1291کامبیز بختیاری -1290یاسین حسینی 

سرور پرمه -1297علی جامع -1296سمانه عابدینی -1295گلبرگ حمزه پور -1294منصوری 

الهه -1302کامران گرگی -1301فرانک چاالک -1300ریحانه اسکندری -1299اولدوز نژادی -1298

-1307لیال صبحی -1306کریم نوری -1305صدیقه عظیمی -1304حیدر قربانی -1303علیخانی 

مها -1311آرزو یاغلی -1310ینی رضا قطب الد-1309الهام قنبری -1308افسون علیمرادیان 

-1316فاطمه مهرزاد -1315پگاه واعظی -1314منیر سبقتی -1313زهرا عبدالوند -1312فیروزی 

مریم شیخ -1320نرگس فتوحی -1319کامران امیری -1318احمد ایزدپور -1317شهرزاد محمدی 

-1325ی فاطمه بابای-1324هدی شریعتی -1323زهرا طهماسبی -1322علیرضا طادی -1321

علی ضیغمی -1329زهرا موسوی -1328مهسا کریمی -1327آرزو فرجی -1326فاطمه جعفری 

-1334الهام توکلی -1333هاله باستانی -1332الهام اکبری -1331سیده سارا حسینی -1330نژاد 

-1338صحرا وحدتی -1337پریسا گلمحمدی -1336بهرنگ غالمحسینی -1335زهره همنبرد 

نیوشا -1342محمدعلی آزادپور -1341مرضیه وفامنش -1340منیژه حاتمی -1339راضیه سام نژاد 

شادناز -1346معصومه جمالی زاده -1345محمدهادی جودت -1344ناهید ببا -1343جهانمردی 

فاطمه آبران -1350شهرام حاج غنی -1349سارا سیاهپور -1348آمنه علیزاده -1347عزیزی 



-1355قاسم فرزانه -1354مریم وحیدیان -1353علی اصغر مفیدی -1352سعید دهقان -1351

مسعود عشقی -1359لیال اسدی -1358نعیمه سیده -1357پریسا گرانسایه -1356ویدا شیرازی 

حسین -1364الهام بدلی -1363نازنین حسن نیا -1362سیمین بابایی -1361مجید شادمان -1360

مژگان -1368نه زمانی آم-1367طراوت مظفریان -1366سیدمحمد صالحی -1365قاسمی تفرشی 

-1372سیدمهدی سیدعظیمی -1371هادی سالمی -1370علی باقر زنجانی -1369دانشمند 

هوشیار -1376زینب اعتماد -1375مینا جندقی -1374آسیه علیزاده -1373هنگامه مظلومی 

هما ترغان -1380سارا قطبی راوندی -1379سودا زیادی -1378پریناز امیری -1377انصاری فر 

آیسان وطن خواه -1384مجتبی اسدی -1383سعیده شاهوردی -1382هسا راصد م-1381

فرشید ابراهیمی -1388مرضیه طالیی -1387زینب واقفی -1386ایران دخت شیرازی -1385

-1393فاطمه دالوند -1392علی سجادی -1391محمدرضا شفیع زاده -1390مرجان نجفی -1389

فرهاد کهنمویی -1397ثریا نور -1396اشرفی غزال میر-1395لیلی هاشمی -1394فاطمه الری 

-1402اشرف دهقانی -1401حمیدرضا رسولیان -1400ترانه رنجبر -1399نرگس غروبی -1398

فرانک -1406مهدی عابدی -1405کوکب اوجاقی -1404شکوه حاجی نصراهلل -1403سمانه ده حقی 

محسن حیدری -1410شادی صیدگر  -1409افسانه آقاجانی -1408بیتا مدنی -1407مدقالچی 

مرضیه -1414امیرحسین چراغی -1413منصوره السادات انتظارقائم -1412گالویژ عابدی -1411

امیرعلی بابایی -1418افشین خاکساری -1417روناک رضایی -1416لیدا فرهت -1415پوربرفه ای 

-1423مریم منتظری -1422فرشته عبدی -1421محمدمهدی رحمتی -1420زهرا شفیعی -1419

عاطفه -1427فروغ آشتیانی -1426لیال رسولی -1425امیر محمدزاده زاویه -1424میری  بدریه

آیدا قدرتی -1431الهام قنبری -1430سوده سوزنچی -1429مرتضی شمیری -1428سامبند 

شکوه -1436محسن حسینی -1435دالرام علی -1434اسرا محمدی -1433منیژه آزادی -1432

صدیقه واضحی -1440صهبا صالحی -1439تاب گودرزی مه-1438الهام اسدالهی -1437ناطق 

آتنا -1445سمیه پوربهرام -1444مریم رنود -1443محسن مختاری -1442سروش کرمی -1441

آیسان خلیل پور -1449رکسانا باجالن -1448منیژه نوری -1447مائده تفرشی -1446امیرخانی 

-1454صبا امیری -1453ی رکنی عشق اله-1452فاطمه زندوکیلی -1451سارینا سواری -1450

صاحبه -1458ثریا یوسفی -1457منصوره خسروشاهی -1456مژگان باقری -1455بهار صیرفی 

-1463ژیال سفری -1462افسانه شریفی -1461محمد رضایی -1460طاهره حقیقی -1459باباپور 

-1467مریم فرنگی -1466سهیال ملکی -1465مهرنوش کبیری -1464سیدنوید سیدعلی اکبر 

آرش -1471رضا ایمانی -1470هاشم نجفی آشتیانی -1469فلورا مرتضوی -1468ا ناصریپور اوست

ثریا -1475سمانه معظم -1474مسعود حیدریان -1473میالد سکندری -1472گل محمدی 

بشری -1479بهاره خواجه پور -1478بهزاد صادقیان فرد -1477پژمان حیدری -1476سنگرزاده 

فاطمه معین الدینی -1483اوختای حسینی -1482آال شویز -1481 مازیار قطره دریایی-1480مکی 

هدیه رضانیا -1487رامتین زیگوارت -1486سیده زهرا کاظم پور -1485مرتضی الیاسی -1484



مجید  -1491سمیه یخچالی   -1490امیرحسین صادقی  -1489آوات رضوی -1488

 یمرتض-1495یفرحزاد محبوبه-1494 یمستشار ایپو-1493 مالحاجلو ژهیمن-1492محمدیان

 یباقر فاطمه-1499 یزند پگاه-1498 ارشد فاطمه-1497 یصبور شهرزاد-1496 یقهفرخ یمدن

 صباح-1504 یانصار موژان-1503محمود منیچ-1502 پور یانصار الیناز-1501 ارشد تاجماه-1500

 نایم-1509 طهماسب مهرناز-1508 باید جواد-1507یدیق آنوشا-1506 یآخرت سارا-1505 یباسام

 انیشا-1513نژاد وسفی صادق محمد-1512 یمیمق هیسم- 1511خورشا بهیط-1510 انیحداد

 یروانیش تایآناه-1517 ینصرت یمهد-1516 یمسافر ایمیک -1515 پور عباس آرش-1514 یفدو

-1522 انییرضا پروانه-1521 یدریح مهتاب-1520 ییطباطبا مهال-1519 یقاسم فاطمه-1518

 پاک یکبر-1526 یدیوح ایمیک-1525 وتر میمر-1524 فراز افرا میمر-1523 یواعظ ایمیک

 احسان -1530 یدهقان مهسا-1529 یشکور دیسع-1528 یصادق ینیینا محمد-1527سرشت

 انیسلجوق تایآناه -1534 یانور میمر-1533 یجانیعل دیسع -1532 یاحیر رهین -1531 یبرات

-1539 نژاد یالنیگ اریماز-1538 یباقر دیفر-1537 یزمان آقا میمر -1536 یانصار فرزانه-1535

 این رضا یهست-1543 یآصف فاطمه-1542 ینجف مهیفه-1541  نیزر مهناز-1540 یپر هیسعد

 ینجف فاطمه -1547 بازنشستگان یسراسر اتحاد -1546 شبان نگار- 1545 یکمال جواد-1544

 -1552 یقباد آرش-1551 رستگار مهرنوش-1550 ینیحس یعل-1549 زاده محرم نایس-1548

-1556 یاسد فرشته-1555 ییکاکا شاهپور-1554 یدریح نیحس محمد -1553 وانفریک ایپو

 یمصطف -1560 ییرضا آرزو-1559 اغیا قزل ایثر -1558 اکبر یعل ریام-1557 دانش ساسان

 خلویقا میمر-1564 یمظلوم زهرا-1563 یمرعش حنانه -1562 یعرفان شهرزاد-1561 یریتخ

-1569 یخلف سارا -1568 یصدر یاعتصام آزاده-1567 یعابد مهناز-1566 یکرامت بابک-1565

 باهره-1573 یشهباز عباس-1572 یریگ گل فاطمه-1571 یارائ هیسم -1570 یموسو میمر دهیس

 یغفار هیرق -1577 یطاهر نینگ-1576 یبهادر مرجان -1575 رخشا هومن-1574 یحافظ

 زیپرو-1582 جوکار کتای-1581 خاکسار فروغ -1580 ییرضا دیسع-1579 یمک یشاد-1578

  یباقر اله روح -1586 زاده ینور محمد -1585  یقطب فائزه -1584 یاسد الیسه-1583 ینیع

 یمهد-1591  یجعفر ریمن-1590 یتیچ دینو-1589 یمعتمد آذر-1588 یاحمد خان رضا -1587

 یاقدام بایفر-1592 یدیمز

 نغمه-1597 دلکش مهسا -1596 رنگ خوش الهه -1595 یمدن تایب-1594 یلیتعط بایفر-1593

 اکبر-1601 یعسگر آذرخش-1600 محذوف شبنم -1599 شناس حق سمانه-1598 ینیتاجد

 مهتاب-1605 فر شاد یفخر-1604 یسرخ نیالد صالح-1603 زاده کاظم ثهیحد-1602 زرع کاشف

 زاده یمام دیسع-1609 یمازندران یمهر-1608 رادفر مرجان -1607 یصمد نایم-1606  انیحاج

 محمد-1614 یعلو الهه-1613 یبهرام قیشقا-1612 یدول چهار شکوفه -1611 یصفر سحر-1610

 سهینف -1618 یمیکر هیحان -1617 دوست اقدام هیعال -1616 یچراغ مسعود-1615 یسراب یعل



 مرشد هیمرض-1622 یمالک آرا گل-1621 یموسو یعل-1620 یافشار فروغ-1619 یاالحمد یجام

-1627 یاسیش پوران-1626 یناظر دیسع -1625 یماهر نگار-1624 یکرمان یمهر -1623 دوست

 انیک پور مایس -1631 کارخانه تایآز -1630 ینظم مژده -1629 یپازوک غزال-1628 یاحمد ایلیا

-1636 یزدیا فاطمه -1635 یوصال فرح-1634 رضا راحله -1633 یصالح محمد دیس-1632

 آتوسا-1640 ینور ایارش -1639 یمحمد میمر -1638 یعطار دایپارم -1637 یدولتشاه یشاد

 فروزان -1644 یسربند نیحس -1643 یگودرز فاطمه -1642 یزاهد رهیمن-1641 ناصرترک

 اریخشا -1648 ییگرا پروانه-1647 ییرایبح غزاله -1646 یطالع کیپ هیمرض -1645 یاحمد

 یمهد -1652 هداوند سولماز -1651 یقاسم هیحور-1650 یاشراق فاطمه -1649 بیغ اتیح

 فاخر دیمج -1656 افروز اختر هیهان-1655 یامام هیحان-1654 یآخرت نینازن -1653 خادملو

 -1661 یبهبود هیسم -1660 یگیب دیرش ثمر -1659 یصادق محمد -1658 ثبوت آزاده-1657

 -1665 یوسفی بیحب-1664 یمحراب مهتاب-1663یشکارچ اکبر یعل -1662 ینور صائب رایحم

-1669 یصالح طاهره-1668 نژاد عرب طاهره -1667 ینیحس نایم -1666 زاده نیحس رضا غالم

 محمد-1673 بشارت نیحس -1672 پناه زدیا منصوره -1671 یعبد رضا-1670 زاده ینیمت مهشاد

  یاحمد کاوه-1677 یتبر ساناز-1676 یاثبات مهرنوش-1675 ییجوال دهیسپ-1674 یمحسن رضا

 ایرو -1682 خرم مهتاب -1681 یغالم فاطمه-1680 یزابل میمر-1679 ییمصطفا فاطمه -1678

 فرشته-1686 بهراد اکبر -1685 یافشار لوفرین -1684 یصفر فاطمه-1683 یدولتشاه شهزاد

 محمد ریام-1690 یزهد معصومه -1689 یعیشف دیام-1688 عیشف دهیفر-1687 درخشان

-1695گوران زانا -1694 یعابد هیمهد-1693 ییعمو سحر -1692 یتراب فاطمه-1691 یمظلوم

حدیثه  -1699 عرفان امیدوار -1698  داروور یزر-1697 پاکدل یمهر  -1696 یفتح عالم شهرزاد

 یرجب یمجتب -1703 ییکهنمو مایفر -1702 سحر خواجوند -1701 زهرا رونق -1700 تیغ نورد

 یدل ارام کرامت -1707 زیخجسته شکرام -1706 دواریاحسان ام -1705 یفرانک آذر -1704

 الیژ -1712 شهریار امیدوار -1711 یعبد رضایعل -1710 یفائزه قاسم -1709 یونسیهانه  -1708

سمیرا  -1716محبوبه فرحزادی  -1715 منش بیزهره اد -1714 ینیالهه ام -1713 خوش برش

 یدارائ اریکام -1720 یفرخ ینازل -1719 یبیاد نینسر -1718 یسمانه فراهان -1717 حسنی پارسا

 هیمرض -1724 یتکتم جان نثار -1723ناهید محمد حسن تقی پور  -1722 کیتاج مینس -1721

 ثمینه سروقد -1728 نسترن شکوه -1727 اتیب یاسداله تقو -1726 یمهراب ایناد -1725 یاحمد

 درود هیمرض -1732 عطاران اریاسفند -1731 یوسفیفاطمه  -1730 پور یقیمحمود صد -1729

 معصوم زاده انیپو -1736 یاحسان رضائ -1735 یکشاورز نهیتهم -1734 یرانیطاهره ا -1733

 یاریفرامرز شهر -1740 ینجلیس دهیفر -1739 انیب نیریسحر ش -1738 سمانه خبیرى -1737



 یاصغر بدراباد یعل -1744 راد یریقد ثمیم -1743 یساحل صالح -1742 زهره برزگر -1741

ندا  -1749 یقربان یلیل -1748الهه حقایق  -1747 بخت دهیسپ -1746 انییرضا نینازن -1745

 نیبهاالد -1753 عیسی لرکی -1752 یعاطفه کاله -1751 یهانا صالح -1750 یکوماس جودک

 ینیطاهره مع -1757 یرضا محمد -1756 آزادپور دهیسپ -1755 یگلباغ ایآر -1754 یقیصد

 -1762 شهال معظمى -1761 نیرست زهیفا -1760 یبابامرند یعل -1759 یاردالن ایمیک -1758

 -1766 علیخانیآقا/خانم  -1765 علمشاه نایروم -1764 یریانور ام -1763 یدوستیمحمود عل

 دیس -1770 رزمجواحمدرضا  -1769 یخانیعل نتیز -1768 یمهناز طالب -1767 یراهدار نبیز

 یسهراب لیسه -1773 یصباح یعل -1772 رویا رحیمی دهبان -1771 یرازیش یبهشت یمهد

 -1778 یمهباد دیسع -1777 جنت الدیم -1776 یبهنام محمد -1775 یمسعود برزیفر -1774

 -1782 یحشدر نیاسمی -1781 ینیمرتضا حس -1780 یجالل دهیوح -1779 انیطاهره نهاوند

 -1786 یمحمد زیمهرانگ -1785 عبداله وطن خواه -1784 اریکیحاتم ن دیس -1783 یالمختاریل

خانم  -1790 یرضوان مایفر -1789 هانیه نصرالهی -1788 هاجر رنجکش -1787 شهرام اقبال زاده

ماهرخ  -1794 یرانیش یمهد -1793 طاهره جوهرچی -1792 نژاد یموحد ثمیم -1791 یالمع

صادق  -1798 یزهره قاسم -1797صدیقه پاکضمیر  -1796 پاک ضمیرصدیقه  -1795 فرد یوجدان

 -1803 یدریفرحناز ح -1802 زادهیفرح وال -1801 یطاهر نویم -1800 دهیس مهینع -1799 یعباس

محمدرضا  -1806 یزند میمر -1805 یسفرچ نیالعابدنیز -1804 دودانگه ) دومان ( میرح

 یمحمد سیفرنگ -1809 یدیسع هیسم -1808 یشجاع دایو -1807 (یجیاله اری)شهریاحمد

 -1814 یاشکان بقائ -1813 ریرضوان پرورش دب -1812 یعیمرجان رف -1811 ینبرد الیسه -1810

 -1818 انیاعظم لطف -1817 یلیاسماع رمحمدیام -1816 مهتاب معلم -1815 سرشت یعیمژده رف

نسرین  -1822 نشاط یناصر هژیمن -1821فاطمه لطفی  -1820آرزو ابراهیمی  -1819 یزهرا فرهود

 مهتاب معلم -1826 یآتنا فالحت -1825 یدیعاطفه تمج -1824 برومند رودایآن -1823 ناحی

 نینسر -1830 محمد حسن پور نیمه -1829 انیراحمدیم مهینع -1828 ینجف مینس -1827

شکوفه  -1834 نسترن باوندپور -1833 هیفاطمه فق -1832 یکشاورز نهیتهم -1831 انیزانیم

 یاشکان معشور -1838 فاطمه حمزه -1837 امیر خانزاده -1836 محمود اوالد -1835 یفرهاد

 یشهرزاد رضو -1842 ییزهرا برزو -1841 یمهرناز الجورد -1840 علی اکبر علیرضایی -1839

 یاسالم یهست -1846 خوشکار یشاد -1845 یمسعود ازگل -1844 زاده فیشر یشاد -1843

زهرا  -1851 یمانیسل ایپر -1850 نیگرگ دیحم -1849 ینبات بایفر -1848 ساناز آقایی -1847

 -1855 درخشان پور دایو -1854 پور میعظ رایسم -1853 پور یمعصومه نق -1852 یمحمد

 مایفر -1859 یگل میمر -1858 یلطف هیمرض -1857 یفاطمه احمد -1856 یسوسن محب



 الیناز -1863 یکانیزهرا زل -1862 قلم نیمشک انیشا -1861 یاعظم غالم -1860 ییکهنمو

 یجفرود یمان -1867 یفاطمه قربان -1866 یاسد الیسه -1865 یالهه جعفر -1864 یعاشور

سمانه  -1872 شادفر یفخر -1871 یسارا اسد -1870 یسامره اسد -1869 یزارع مهیحل -1868

 -1877 نخبه دایو -1876 کیفائزه تاج -1875 یلیفاطمه خل -1874 یفرزانه نبات -1873 ایفرن

 -1881 یالهام مطلب -1880 انیعرفانه رسول -1879 یصدرنور نیریش -1878 انیمیبهار ابراه

ساغر  -1885 یضیف یعل -1884 یفاطمه نوروز -1883 آزاده شانه سازان -1882 ملیحه پویابهار

 یمحمدعل نینگ -1889 یشعبان ماهان -1888 دالرام روّاف -1887 یالناز فالح -1886 راد یکالن

 -1894 یاکبر میمر -1893 ییرضا دهیفر -1892 قاسم فالح -1891 یلیاسماع هیحسن -1890 پور

 یحیی -1898 بختیارى شراره -1897 جویانی غزل -1896 نیکیار حاتم سید -1895 یوسفی کژال

 مرادی راضیه -1902 جاللی پیوند -1901 طاهری حمیده -1900 فر مهدی فرشته -1899 سهرابی

 چریکی صفورا -1906 عرفان فرشید -1905 سلطانی کوه مریم -1904 اسفندیاری پروین -1903

 ەکمیت -1911 نیا شکوهی لیال -1910 امینی فاطمه -1909 خلیلی سهیال -1908 پور قلی سارا -1907

 تویهسلطان آناهیتا -1915 سلطانی مونا -1914 بیزارگیتی آزاده -1913 معتمدی نیما -1912 هیوا

 آذربایجانی کاظمی زهرا -1919 مرادی لیال -1918 میرحسینی بیدا -1917 عالیی سیمین -1916

 الهام -1924 کریمی محدثه -1923 هاتف کامیار -1922 مهفر فاطمه -1921 عابدی آیدا -1920

 عظیم دان -1928 فرهودی فاطمه -1927 حاجی تهمینه -1926 حیدری پرنیان -1925 طباطبایی

 علی -1933 رجبی مجتبی-1932 پرتوی یاسمن -1931 عدل مهرداد -1930 قاسمی لیال -1929 فر

 کالهکج فرانک -1937 شریفی نرگس -1936 جعفری سلمان -1935 حسینی حامد -1934 حاجی

 سمیه -1941 روحانی طاهره سیده -1940 آهنگر حسام -1939 بهروز شهریار -1938

 -1945 درویش خاطره -1944 دهقانی سیما -1943 حسینی حاجی سودابه -1942 جاهدعطائیان

 نسترن -1949 شرفی اکرم -1948 مصطفائی سحر -1947 زارع مجید -1946 نوشهر صمدی زهرا

 دلیر هادی -1953 مبشر مریم -1952 عبدلزاده هیوا -1951 مستشاری پویا -1950 پورمحسن

 فریده -1958 دریانی زهرا -1957 صفا سمیه -1956 چراغی میترا -1955 دهقان مریم -1954

 میراحمدیان فاطمه -1962 دلیر هادی -1961 فخر هیوا -1960 طاهری شهربانو -1959 جاللی

 -1967 نادرشاهی کتایون -1966 یاری امیدجان -1965آقایی  نفیسه -1964 رفیعی زهرا -1963

 نگار -1971 رادجعفری شبنم -1970 کیانی مریم -1969 داورپناه بهتاش -1968 علوی اسما

 پور فدائی محمد -1973 آذربهرام مهسا -1972 ابوالقاسم

 پور عباس نیما -1977 احمدی ماهور -1976 انواری عرب محمد -1975 جواهری یزدان -1974

 -1982 قیاسی زهرا -1981 جواهری محمدرضا -1980 بهروزی یکتا -1979 صادق محمد -1978



 -1986 شهریاری خشایار -1985 محمدی امینه -1984 میالنی امینی مینو -1983 احمدی ماهور

 فرنوش -1990 غفاری شهین -1989 بابائی میثم -1988 غفاری عباس -1987 مهراسبی راحله

 هادی -1994 دارستانیجباری علیرضا -1993 رضایی محمد -1992 عظیمی مهدی -1991 فهیم

 سهیل -1998 شهیر مدامی زهرا -1997 علیشیری حسن -1996 سعیدی سحر -1995 راد گودرزی

 -2003 عامری بهاره -2002 جزایری صبا -2001 محمدی فریده -2000 ناصری الناز -1999 ملکی

 بنفشه -2007 شیرافکن مریم -2006 سپاهی محسن -2005 آذریوسف لیال -2004 حسینی طاهره

 عقیقی شهال -2011 مهرعلیان فرخنده -2010 فروتن نیلوفر -2009 جعفری سلمان -2008 کاشانی

 -2016 نژاد تقوی سادات فاطمه -2015 ها جمال پدیده -2014 پرن نوشین -2013 ناجی زهرا -2012

 سنجاقی طاهره -2020 آراچمن بابک -2019 داورپناه الله -2018 فتحی مرضیه -2017 فیاض نرگس

 شمشادی فرحناز -2024 اکبری عاطفه -2023 الریپور حمیدرضا -2022 قادری پریسا -2021

 تیموری بهرام -2028 ندرپور راضیه -2027 کشاورزیان ساناز -2026 صفایی صابری مینو -2025

 پور غالم مهران -2032 خالدی اسرین -2031 زاده عظیم ولی -2030 محمدحسینی مهسا -2029

 پورعابد صاحب -2036 توللی سعید -2035نوش آفرین انصاری  -2034 مجتبایی امیر -2033

 دخانیان سعید -2040 حیدری مرضیه -2039 عیوقی حمیدرضا -2038 قائمی فاطمه -2037

 -2045 چهاردولی شکوفه -2044نگین اسالمی  -2043 جعفری محبوبه -2042 گلی فاطمه -2041

 فرج سعید -2049 امیرمحمدی -2048 زاده حسین زهرا -2047پیرزاد  ترانه -2046 رحیمی ندا

 پور الری رضا -2053 صالحی دخت مهین -2052 عبادی سمانه -2051 مرزبان آرش -2050 زاده

 پور تقی بهزاد -2057 پور تقی بهزاد -2056 عمرانی محسن -2055 احمدی ماهور -2054 تفتی

 الری مدحم -2061 خلیلی آنیتا -2060 کربکندی معینی نرگس -2059 رفیعی مهران -2058

 حسینی دانیال -2065 شهسوار عباس -2064 جعفرکاشی ملیحه -2063 سلیمانی نازنین -2062

 -2070بابک چمن آرا  -2069 جودی مرتضی -2068 المعی فروغ -2067 عقوک عارف -2066

 -2074 شرقیشاه امیرمحسن -2073 تحققی نگار -2072 پورعباس نیما -2071 رادمنش پرستو

 نورا -2078 پور گنج انیس -2077 زاده حسن حسن -2076 زهرااحمدی -2075 وریپیله جیران

رزیتا شرف جهان  -2082 بهاری فائزه -2081 ابطحی فاطمه -2080 نصر کریمی هما -2079 رفیعیان

 مائده -2086 نجفی مژگان -2085 نیکو باقری سپیده -2084 حقیقی زاده نبی محسن -2083

 خیابانی پرناز -2090 سلیمی سحر -2089 مشتاق آیسان -2088 حبیبی حانیه -2087 شیرواندهی

 خسروی مهسا -2094 جودکی علیرضا -2093منیژه حاج علینقی  -2092 رفیعی نیلوفر -2091

 -2099 نوری احسان -2098 سیف پریزاد -2097 مختاری میثم -2096 والیتی فاطمه -2095

 خوانساری سیدعلی -2102 علیجان امیرحسین -2101 احمدی فاطمه -2100 الهی دوست مژگان



 بیتا -2107 نعمتی سحر -2106 فرخه نسترن -2105 تدین نرگس -2104 امیری نرگس -2103

 جانعلی پرناز -2111 محمدی سولماز -2110 زیودار نرجس -2109 هدایتی مهدی -2108 ترابیان

 امجد -2116 قدیمی فاطمه-2115 گلگون پریا -2114 رابطی محمد -2113خانی عاطفه -2112

علی اکبر  -2120 حسینی علی ابراهیم -2119 حیدری غزاله -2118 خانی عاطفه -2117 هدایتی

 پورحسن هادی -2123 نجفی زهرا -2122 محمدیان علی وحیده -2121اسمعیل پور شیروانی 

 دالوندی بهداد-2127 عرفانی رضوانه -2126 عمرانی پور مهدی اله روح -2125 پروا فرزام -2124

 نفر گلریز -2131 هنردوست مهسا-2130 یارمحمدی فاطمه -2129 شجاعی محمدرضا -2128

 حمیدرضافردشجاعی -2135 کازرونی مینورام -2134 کازرونى دالرام -2133 قائمی کیانا -2132

 -2140 زاده صدقی ثنا -2139 پور تقی فاطمه -2138 احمدزاده تا بی -2137عبد صفا  -2136

-2144 احیس نهیآژ -2143 یمحمد یسودابه عل -2142 سعادتی سهیال -2141  اسدبنی آزاده

 یشاد-2148 یمراد سنای-2147 یخاور محمدرضا-2146 آزاده تایآناه-2145 -هنرمند روزهیف

 -2152 دیعباس مف ریام-2151 یاول گندم آق گل-2150 یحاصل ریام-2149 ریروشن ضم

-2156 قاجار یمیابراه ایهل-2155 یذریچ زهرا-2154 یحائر فرناز -2153 ییبابا نیحسریام

میترا  -2160امیرپویا قائمیان  -2159علی طایفی  -2158 اتیب یتقو آرش -2157 یعرفان رضوانه

سهیل فیروزفر  -2164پروین ضرابی  -2163سهیال موسویان  -2162مینو طاهری -2161غفاریان 

 -2169هدی اخالقی  -2168میثم واحدی  -2167سپیده خرمی نیا  -2166پدیده جمال ها  -2165

سیدهادی  -2173زینب علمدار  -2172فرح عباسی  -2171مسی کاکاوند  -2170فروغ هاشمی 

معصومه  -2177معصومه اکبری  -2176فیروزه میررضوی  -2175لیال منصوری  -2174ابراهیمی 

ایثار  -2181بامداد بذرافکن  -2180روجا غالم  -2179ینی بهرنگ غالمحس -2178موحدی 

تیما  -2186نوید چیتی -2185پگاه زویی  -2184پوریا م  -2183حسن یزدانی  -2182خدادادی 

رکسانا قدس  -2190اسماعیل محمدی  -2189ن امیری سلما -2188آیدا روزبیانی  -2187ی خیر

 -2195محمد منجم  -2194سعیده سعیدی  -2193الهام نژادنصراله  -2192ع. علوی -2191ولی 

زهرا  -2199اصغری فتانه  -2198نیلوفر عزیزی  -2197ادریس کارگر  -2196نغمه ژیان عابد 

 -2204قاسم خداپرست  -2203فاطمه بردبار  -2202 عفاطمه -2201مهناز طالبی  -2200ابراهیمی 

احمد اقبالی  -2208ریحانه عامری  -2207مهدیه یوسفی -2206بهراد جاللی -2205سارا نوری 

 -2213هانی کلیدری  -2212فروغ رضائی  -2211رعنا جهانگیر  -2210زینب راهداری  -2209

نگار  -2217دریا ام.اس.تی  -2216مینا عباسی  -2215بهزاد باپیروند -2214فاطمه زردچغایه 

هانیه -2221محدثه مهماندوست -2220فاطمه بیگلری  -2219فریده جاللی  -2218رواقی 

زهره فرهانی  -2225محمد زارع  -2224فاطمه قنبری -2223الهه صالحی -2222رحیمیان 



 -2230فاطمه صابری  -2229رعنا دلک  -2228امید احمدی لری  -2227صبا حاج جعفر  -2226

 -2234امین علیزاده -2233 بابارشانیفاطمه  -2232نوشین نوحه سرا  -2231امین علیزاده 

زیبا  -2238آرش ارشد  -2237شبنم خسروشاهی  -2236سارا سرآبادانی  -2235شبنم رضائی 

الله پرنده  -2242الهام برزین  -2241علیرضا رضایی  -2240زهرا حسین زاده  -2239امیدی فر 

گلبرگ  -2247عذیری الهام  -2246امیر پریزاد  -2245فاطمه م  -2244ح.م سوری  -2243 افشار

 یهاشم دیام -2251 ییربابه کما-2250محبوبه عطائی  -2249محبوبه شادمان  -2248کیانی 

 ریام -2255 ینیاهلل عالالد حشمت -2254 دیعباس مف ریام -2253 روشن فکر امیپ -2252

 نسیم خمسه-2258باران منصوری  -2257 اتیب یتقو دایآ -2256 زادیپر

 


