
 

  

 یثَلل تیالَ شْرستاى تْذاشت خاًِ پذر ًام یخاًَادگ ًام ٍ ًام فیرد
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 اصلی زًجاى اًذآتاد سفلی اًعام لیال تیات 12

 رخیرُ زًجاى اًذآتاد سفلی رضاعلی هعصَهِ عجولَ 13

 اصلی زًجاى هرٍاریذ شجاع الذیي هصطفی جلیلی 14

 رخیرُ زًجاى هرٍاریذ رضا هرتضی ّیجرٍدی 15

 اصلی زًجاى تىوِ داش ًظاهعلی زّرُ شیخلی 16

 رخیرُ زًجاى اشتىوِ د هیرزا آلا رلیِ حویذی 17

 اصلی زًجاى  تْن  ًمی  سعیذ پٌاّی  18

 رخیرُ زًجاى  تْن حسیي تْوي حسٌی  19

 اصلی طارم ایچ علی اسواعیل حیذری 21

 رخیرُ طارم ایچ یذالِ حسیي هحوذی 21

 اصلی طارم گَّر اتَالفضل سویِ هْذیخاًی 22

 رخیرُ طارم گَّر عظین زیٌة عثاسی گَّر 23

 اصلی طارم جسال لسن علی سٌلَاصحاب ح 24

 رخیرُ طارم جسال هحسي سیذهرتضی هَسَی 25

 اصلی طارم دستجردُ رضا هیالد هحوذی 26

 رخیرُ طارم دستجردُ علی حسیي هْذی غالهی 27

 اصلی ایجرٍد  سعیذآتاد  طاّا  اهیر ورهی  28

 اصلی هاٌّشاى لرُ درُ فتح الِ فرشتِ دٍیراى 29

 رخیرُ هاٌّشاى لرُ درُ صفرعلی ی فردهرین ًادر خاً 31

 اصلی هاٌّشاى پشتَن ًاصر هحوذ اعظن حیذری 31

 رخیرُ هاٌّشاى پشتَن تْراهعلی سویرا تْراهی 32

 اصلی هاٌّشاى سریه حسیي سواًِ رحیوی 33

 رخیرُ هاٌّشاى سریه وتاب فاطوِ هحوذی 34

 اصلی  خذاتٌذُ  آتی سفلی  تاب الِ  هژگاى صادلی  35

 رخیرُ  خذاتٌذُ  آتی سفلی  علی هیٌا غفاری آتی سفلی  36

 اصلی  خذاتٌذُ  اردّیي  عیَضعلی  داٍٍد خذاتٌذُ لَ  37

 رخیرُ  خذاتٌذُ  اردّیي  تیت الِ  ّادی خذاتٌذُ لَ  38
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