
 (1) گرٍّبٌذی بازدیذ ػولی صالحیت اجرا گرٍُ 

 ًام ًام خاًَادگی ردیف

 اصغر رحیوی 1

 رضا ًصیرزادُ 2

 طَفاى کوال الذیي 3

 هحوذ اهیرخاى ًژادی 4

 تَحیذ خضرلَی بٌذلی 5

 ابراّین حیذرهَسَی 6

 هحوذ اصغری شیَُ 7

 هجیذ پَراحوذلَشچی 8

 هحوذبالر ػفتی داریاًی 9

 سجاد جَاًورد 11

 حسي شَلی برگشادی 11

 بٌْاز هٌتظر 12

 ًادر رًجی احوذآباد 13

 اهیذ خلیلی کلَاى 14

 یًَس سرخابی 15

 اهیر ػلی اکبری 16

 سیٌا آئیي فر 17

 اسواػیل ػلی پَراحوذی 18

 هسؼَد حوذی َّالسَ 19

 ًمی خلیلی کَراًی 21

 اکبر ػلیورادی 21

 کاٍُ استادی 22

 سؼیذ اخَاى شریف 23

 هْرداد جؼفری 24

 پَیا سلواًی آفاق 25

 ٍحیذ رٍشي ضویرًیکَ 26

 ایرج ػبذالْی 27

 رلیِ اسواػیل زادُ 28

 سْیل هحوذًژاد 29

 اهیر هحوذپَر 31

 



 )2 -(گروهبندی بازدید عملی صالحیت اجرا گروه

 ًام ًام خاًَادگی ردیف

 فرزاًِ چراؽ پَر لشًَی 1

 هجتبی تازُ کٌذجلیلی  2

 راهیي آرری فرد 3

 فرزًذُ سیذی جٌکاًلَ 4

 هحوذ پاشازادُ گسًك 5

 ػلیرضا رزالی 6

 حسي لاسوی 7

 حویذ خالك صفت 8

 ًاصر جْاًگیر 9

 سؼیذ ػباسی ًظام آباد 11

 صابر لْرهاًی 11

 فرشاد صادق زارع 12

 فرزاد یَسفی چَبتراش 13

 یَسف سلیواًی 14

 فرشیذ سلیوی 15

 احذ لٌبری 16

 سپیذُ رفیغ فر 17

 احوذ ًظرپَر 18

 سؼیذ غٌی شایستِ 19

 ػلی  بذلیاى 21

 سویِ ٍطي دٍست 21

 یاسیي ػباس زادُ بْرام 22

 هؼصَهِ راٍش 23

 حاهذ بالری پیرهراد 24

 لیال هحبی 25

 رئَف ابراّیوی 26

 هسؼَد جؼفری یادگارلَ 27

 ػلیرضا رحین زادُ 28

 رضا صادلی اّری 29

 لؼیا رسَلی 31

 

 



 (3) گرٍّبٌذی بازدیذ ػولی صالحیت اجرا گرٍُ 

 ًام ًام خاًَادگی ردیف

 صفر ابراّیوی اسبی درُ 1

 اهیر کٌْسال 2

 رضا طَْری اصل 3

 هیثن شَراصغری بذر 4

 ًاصر ٍى آبادی 5

 اهیي بخشٌذُ رضایی 6

 ساهاى جاًسپار 7

 آرزٍ جاًسپار 8

 هْراى لفظخَش  9

 سیرٍس شفیؼی 11

 سؼیذ صوذی 11

 بْساد سلطاًی 12

 هجیذ یسداى هْر 13

 بابک هذرس 14

 ابراّین هیرزاهحوذی 15

 سْیل هحسٌی 16

 هحوذ ایسدی 17

 جَاد تمی زادُ ػلی هلک 18

 هٌَچْر دٍلت خَاُ 19

 فاطوِ ابارری  21

 بابک هشایخی 21

 ٍحیذ ستارپَر 22

 سجاد صفری 23

 ػلیرضا احساًی فرد 24

 داٍد طْوسی 25

 اردالى هحوذزادپساى 26

 اهیذ خذائی 27

 هسؼَد شیخی 28

 سؼیذ سؼیذیاى 29

 حویذ سؼیذیاى 31

 


