
ُ   کار آهَزی صالحیت اجرا بٌذی گرٍُ             (1) گرٍ

 ًام ًام خاًَادگی ردیف ًام ًام خاًَادگی ردیف

 سعیذ خلیل ًژاد ایراًی 33 عباس اهاهملی زادُ 1

 الیار همربی 34 رضا یَسفی 2

 ابراّین سلواًی تیوَرلَ 35 احوذ حاجی زادُ 3

 ساساى لرُ اٍغالًی 36 رضا ٍزیری گرگاًی 4

 جَاد صوذی افشار 37 غالهرضا غفاری اٍلمی 5

 اهیر ریاحی 38 احوذ سعیذی 6

   39 حویذرضا صالح کار 7

   44 اهیي هیالدفر 8

   41 سحر رستن زادُ 9

   42 جَاد هرًذی 14

   43 اکبر شیذائی حبشی 11

   44 هحوذعلی عباسی خلخاًِ 12

   45 اتابک دل آٍر 13

   46 ّادی اًَشِ 14

   47 اهیذ ًظافت دیسج تکیِ 15

   48 احساى للیسادُ آرری 16

   49 اهیرحسام للیسادُ آرری 17

   54 بابک ًظاهی لذین  18

   38 راضیِ زیٌالی 19

   39 احساى ٍکیلی دیسجی 24

   44 هجیذ یعمَبی 21

   41 هیثن پاشاپَر 22

   42 علی خلیلی گَیجلَ 23

   43 شْرام عبذالْی گٌبذی 24

   44 اهیرگَدرز برزی 25

   45 علی دٍهاًی 26

   46 سلجَق بابازادُ هیاًذٍآب 27

   47 هْرداد ًْاًٍذی کَزُ کٌاى 28

   48 اهیر رحیوی 29

   49 علی ثابت دل 34

   54 اهیذ حبیبی لَلٌجی 31

  رافت پاشازادُ گسًك 32
  



ُ کار آهَزی صالحیت اجرا  بٌذی گرٍُ         (2) گرٍ

 ًام ًام خاًَادگی ردیف ًام ًام خاًَادگی ردیف

 غسالِ رفعت دٍست 33 ارسالى آلالِ 1

 یاسیي شیخ بگاٍ 34 سعیذ تیوَری 2

 حسیي ًعلبٌذی رضائی 35 ابَالفضل حیذرزاد گلذاًلَ 3

 افشیي لطفی ًَشْر 36 پیواى پٌاّی 4

 اهیر اسوعیلی 37 ارسالى جَاًورد 5

   38 هیعاد جعفرزادُ هرًذی 6

   39 یَسف اًتظارهرًِ 7

   44 علی زرگرزادُ حاجی باغلَ 8

   41 اهیي هَهٌی 9

   42 حسیي هحبی 14

   43 هحوذ  لْرهاًلَ هسکي 11

   44 فرزاد هحوذی 12

   45 کاهراى هحوذی 13

   46 هجتبی شْذاد 14

   47 سلواى احوذی 15

   48 عاطفِ ابراّیوی 16

   49 اهیي آثارتور 17

   54 بْوي اهیٌی اشتبیي 18

   38 الویرا لْرهاى باهذادی 19

   39 عرفاى عباسًَذ جاّذی 24

   44 غالهحیذر صادلی 21

   41 هجتبی خرم 22

   42 بْرٍز غفَر ایَلی 23

   43 فیرٍز شابَئی دٍدکاًلَ 24

   44 هیرحسي هَسَی 25

   45 رعٌا خادم عرب باغی 26

   46 هصطفی جباری 27

   47 شیوا ایجادی 28

   48 اسواعیل رضازادُ چاٍشی 29

   49 علی بمائی 34

   54 رضا البال 31

    رلیِ هحوَدی 32



 

  


