
ُ   hseگرٍّثٌذی                                (1) گرٍ

 ًام ًام خاًَادگی ردیف ًام ًام خاًَادگی ردیف

 عثاس تطیری 33 هحوذ وردافطاری 1

 علی تمائی 34 فریذٍى هحوذی ًظرآتاد 2

 تراب حساهی 35 رضا اضرف زادُ ایگذیر 3

    سْیل هحوذًژاد 4

    حسي ٌّارُ خلیاًی 5

    هرین تمَی 6

    فرًَش خیاهیاى 7

    رضا ٍزیری گرگاًی 8

    هدیذ دٍستی 9

    رٍضي آریي فر 11

    واهراى سیذهحوذزادُ 11

    سیذخَاد هَسَی ًیا 12

    فریذ  هحثَتی 13

    آیذیي اًصاری 14

    الٌاز غٌی زادُ حصار 15

    هحوَد یَسف زادُ 16

    لاسن فخری 17

    ورین دّماى 18

    یحیی سلطاًی 19

    عطا حسي زادُ  21

    ساساى حسي زادُ  21

    غالهرضا غفاری اٍلمی 22

    هرتضی تمی زادُ 23

    رضا یَسفی 24

    تْرٍز خاى هحوذی 25

    ّادی هحوذزادُ 26

    احیاء خاّذی لَلٌدی 27

  حاهذ هحوذی   28
  

    سعیذ تیوَری 29

    حاهذ داداش خاى  31

    هحوذ علیسادُ الذم 31

    علی پَری هحوذهراد 32



ُ HSE گرٍّثٌذی                                (2) گرٍ

 ًام ًام خاًَادگی ردیف ًام ًام خاًَادگی ردیف

 اسواعیل لاضی 33 هحوذ تْدت ایگذیر 1

 راستیي خاًفذا 34 اهیر تیوَری 2

 الَْردی فالح ساعی رضائیِ 35 فرّاد ترهىی 3

    خَاد هرًذی 4

    ٍحیذ هیرزاهحوذی حصار 5

    احوذ سعیذی 6

    پَرن حسٌی تارتیي 7

    حسیي علی غالهی 8

    خوطیذ لرتاًی ارًٍح 9

    هسعَد راد 11

    هحوذفَاد وریوی 11

    سعیذ عثذالِ زادُ 12

    عارف ایراًذٍخت 13

    ًَیذ آتادیوَزُ فرٍش  14

    آرش آٌّگراى 15

    اهیي هیالدفر 16

    سحر رستن زاد 17

    اهیي فیرٍزی 18

    ضوس الِ اهیٌی 19

    ّیوي هذرسی 21

    ایَب لاسوی 21

    سداد ادب دٍست 22

    فرّاد صذیك زادُ آتگرم 23

    هْذی عرب زادُ 24

    علی وساری گیله 25

    اوثر حثطیضیذائی  26

    الثال رحیوی آلتَى 27

  تْوي گل لاسوی سرخاتی 28
  

    َّهي تمَی 29

    ّادی تمَی 31

    حاهذ ورتالی هله 31

    فرزیي ًیه خَ 32



ُ HSE گرٍّثٌذی                                (3) گرٍ

 ًام ًام خاًَادگی ردیف ًام ًام خاًَادگی ردیف

 ضوس الذیي اضرالی 33 خاتر صادلی 1

 هْراى وَوالًی خالط آتاد 34 خعفر عرب زادُ 2

 تٌْام وَوالًی خالط آتاد 35 هازیار یَسفی هدذ 3

    هرتضی خاى ًثار ضیخ هرخاًی 4

    هحوذعلی عثاسی خلخاًِ 5

    علی هْذی پَر 6

    هحوَد عالثت اًذیص 7

    خَاد خثازیاى 8

    ًصرت سلحطَرًرگی 9

    فصیح هٌظوی گَلىٌی 11

    سارا هحوذٍلی پَر 11

    تاته احوذیاى 12

    هژگاى تغذادیاى 13

    علی آلازادُ 14

    ساهاى رحواًی طالتپِ 15

    علی تٌاتی ًفذُ 16

    سیذُ ًسریي حسیٌی 17

    هحوذحسي اهیرًظوی افطار 18

    هدتثی دّماًی 19

    هحثَب زارع 21

    ضاّپَر عثاسی خلخاًِ 21

    هْراى لَی پٌدِ 22

    عثذالرضا ّادی فر 23

    آیٌاز احراهی 24

    احساى للیسادُ آرری 25

    اهیرحسام للیسادُ آرری 26

    اهیذ ًظافت دتسج تىیِ 27

  هْذی دّماى  28
  

    تاته اصغری 29

    اتاته دل آٍر 31

    تاته ًظاهی لذین 31

    ضثٌن علیپَر 32



ُ HSE گرٍّثٌذی                                (4) گرٍ

 ًام ًام خاًَادگی ردیف ًام ًام خاًَادگی ردیف

 اتراّین سلواًی تیوَرلَ 33 هْتا هحوذزادُ تَستاًچی 1

 الیار همرتی 34 هحوذرضا غالهی 2

 پیواى پٌاّی 35 داٍد خطت زر 3

    غالهرضا هَثمی 4

    اوثر گَلٌی 5

    ضْرام عثذالْی گٌثذی 6

    رضا دٍستی 7

    هرتضی دلطاد 8

    اهیرگَدرز ترزی 9

    علی دٍهاًی 11

    سلدَق تاتازادُ هیاًذٍآب 11

    هْرداد ًْاًٍذی وَزُ وٌاى 12

    اهیر  رحیوی 13

    رافت پاضازادُ گسًك 14

    سعیذ خلیل ًژاد ایراًی 15

    هحوذ  تایراهی 16

    تٌْام ًدفی لاهت 17

    هدیذ پَراحوذ لَضچی 18

    حسیي علیسادُ حصار 19

    حویذرضا صالح وار 21

    رسَل تروواى زادُ لذیوی 21

    علی هرادی 22

    رضا تمی زادُ 23

    ارسالى آلالِ 24

    آرهیي حاخی هحوذیاری 25

    هدیذ یعمَتی 26

    علی خلیلی گَیدلَ 27

  احساى ٍویلی دیسخی 28
  

    راضیِ زیٌالی 29

    علی ثاتت دل 31

    اهیذ حثیثی لَلٌدی 31

    هیثن پاضاپَر 32



ُ HSE گرٍّثٌذی                                (5) گرٍ

 ًام ًام خاًَادگی ردیف ًام ًام خاًَادگی ردیف

 عثذالعلی غریثی 33 اهیرحسیي هرادزادُ 1

 تازرگاى هْوَم گٌثذی 34 ًازیال حثیة پَر تی صفر 2

 تْوي اهیٌی اضتثیي 35 علی پاٍیر 3

    اتَالفضل حیذرزاد گلذاًلَ 4

    ًاصر حاخیلَ ًژاد 5

    ارسالى خَاًورد 6

    صالح هحوذیاى 7

    سعیذ علی هحوذی 8

    هیعاد خعفرزادُ 9

    یَسف تذری للعِ 11

    یَسف اًتظارهرًِ 11

    اهیي هَهٌی 12

    علی زرگرزادُ حاخی تاغلَ 13

    فرزیي دّماى 14

    هحوذ رٍزی طلة 15

    هْیار سلطاًیِ 16

    حسیي هحثی 17

    هسعَد عثذی هیرآتاد 18

    َّضٌگ هَسی زادُ 19

    هحوذ لْرهاًلَ هسىي 21

    فرزاد هحوذی  21

    واهراى هحوذی 22

    هدتثی ضْذاد 23

    خعفر سْراب پَر 24

    هسعَد افطاری 25

    هْذی خلیلی عرتلَ 26

    علی هحثَتِ ای 27

  سلواى احوذی 28
  

    رضا گلطي ًَاز 29

    اهیذ رٍالفماری 31

    سعیذ خضری دًخِ 31

    عثاس پرٍیي لرُ لطاللی 32



ُ HSE گرٍّثٌذی                                (6) گرٍ

 ًام ًام خاًَادگی ردیف ًام ًام خاًَادگی ردیف

   33 هْذی اضرفی لْرهاًلَ 1

   34 الویرا لْرهاى تاهذادی 2

   35 افطیي سیویي هرام 3

    غالهحیذر صادلی 4

    داٍد اًصاری یارعسیس 5

    اهیي آثارتور 6

    هدتثی خرم 7

    عاطفِ اتراّیوی 8

    اسواعیل چاٍضیرضازادُ  9

    افطیي هیرزایی 11

    هحوَد خَاًچِ سپْرالذیي 11

    هحوذرضا ٍلی پَر طالتپِ 12

    ضیوا ایدادی 13

    هحوذرضا ًَرٍزی 14

    هیرحسي هَسَی 15

    فیرٍز ضاتَئی دٍدواًلَ 16

    تْرٍز غفَر ایَلی 17

    رعٌا خادم عرب تاغی 18

    هصطفی خثاری 19

    هْذی خثاری دٍیراى 21

    سداد عظین آرری 21

    حسیي ًعلثٌذی رضائی 22

    یاسیي ضیخ تگلَ 23

    رلیِ هحوَدی 24

    غسالِ رفعت دٍست 25

    رضا الثال 26

    صذرا احوذی 27

  سداد یعمَتی 28
  

29      

31      

31      

32      



 


