
شهرنام پدرنام خانوادگینامردیف

شاهین شهرحیدرابدالیحجت اله1

اصفهانجعفرابراهیم زاده نجف آبادیمهدی2

اصفهاناحمدابراهیم عابدی خوراسگانیمجید3

اصفهانکرمعلیابراهیمیحسین4

اصفهانحیدرابراهیمی بابوکانیاردشیر5

اصفهانمحمد علیابراهیمی فرانینعمت6

خمینی شهرحسینابراهیمی نیاقدمعلی7

اصفهانحسنابوطالبی اصفهانیمصطفی8

اصفهانعباساثنی عشری تکرضا9

دولت آبادحسناحمدیعلی10

اصفهانامامقلیاحمدی بنیمحمد علی11

شهرضاعبدالحمیداخوانعبدالعلی12

اصفهانمحموداستکیحسین13

شهرضاکریماسحاقیذبیح اله14

اصفهانعباساسدی اجگردیمهدی15

اصفهانعبدالرضااسالمیبهروز16

اصفهانعباساسالمی مشکنانیمحمدرضا17

اصفهانعباساسماعیلی حسین آبادیعزیزاله18



اصفهانعبدالهاصغر زادهحسین19

اصفهانمصطفیاعرابیمرتضی20

اصفهانشیرزاداعظمیشیردل21

اصفهانجوادافخمی عقداحسن22

اصفهانعبدالخالقافشاری اسفیدواجانیغالم23

مبارکهیدالهاکبری بیشهرضا24

اصفهانحسناکبری جونیمحمد25

اصفهانرضااکبری فیض آبادیحسین26

اصفهانباقرالشریفمهدی27

اصفهاننصرالهامامی میبدیرسول28

درچهعبدالعلیامان اللهی درچهاکبر29

گلپایگانقدرت الهامیدوارینعمت اله30

اصفهانسیف الهامیریعوضعلی31

شهرضاحسینامیرینوراله32

اصفهانابوالقاسمامین زاهدمهدی33

اصفهانحمزه علیامینیحسینعلی34

اصفهانعلیامینیجواد35

اصفهاناکبرامینیاحمد رضا36

اصفهانرضاامینی تیرانیحمید37



اصفهانحیدرعلیامینی جشوقانیعبدالحمید38

اصفهانفتح الهامینی جونیمحمود39

نجف آباداسماعیلامینی کهریزسنگیاحمد40

اصفهانحسنقلیامینی هونجانینبی اله41

اصفهانسید مصطفیانصارالحسینیسید محمود42

اصفهانرجبعلیانصاری پورحسین43

اصفهانحسنانوری زاده اصفهانیرسول44

اصفهانعبدالحسینایزدیمحمد رضا45

اصفهانقاسمآذرگونعبدالرسول46

اصفهانحسنآزادمحمد47

زرین شهردولتآزادیتوکل48

اصفهاناسدالهآصالحجواد49

اصفهانحسنآقا عابدیجواد50

اصفهانبشیآقابیکناصر51

اصفهانعلیآقاحسینی اشکاوندیمصطفی52

اصفهانسید محمدآل داودسیدعلی53

اصفهانسید علیآل داودسید حسین54

شاهین شهرنادعلیآلمانیمجید55

اصفهانمنصورباباییحسن56



اصفهانحسینبابایی شاهدانیجعفر57

اصفهانرضابارباز اصفهانیحمید58

اصفهانسید کاظمبارودکوسید محمد59

اصفهانعلی اکبرباقریاصغر60

اصفهانحبیب الهباقری باغملکیمحمد رضا61

اصفهاننعمت الهباقری خولنجانیسعید62

زرین شهرمحمدتقیباقری ریزیعلی اصغر63

اصفهانحسینعلیباقری سجزییحسن64

نجف آبادعباسباقری کیچیرضا65

اصفهانحسنبخشعلی نژادایمان66

اصفهانمحمودبدیهیوحید67

اصفهانحسینبراتی ارداجیاسماعیل68

اصفهانعبدالرسولبرخوردارمجید69

اصفهانمحمدقلیبرزوییعلی مردان70

اصفهانصفر علیبرومند آزادحمیدرضا71

اصفهانعباسعلیبشارت نژادمحمد علی72

اصفهانحسینبشیریسعید73

اصفهانابوالقاسمبناییمصطفی74

اصفهانحسینبنده علی نایینیمصطفی75



اصفهانمصطفیبنیانیانحمید رضا76

اصفهانسید مهدیبنیمی شیخ شبانیسید محسن77

اصفهانمهدیبوذریرسول78

شهرضاعبدالرحیمبهاریعلیرضا79

شهرضاحبیببهاریمحمدرضا80

اصفهانسیف الهبهرامیقیس81

اصفهانقربانعلیبهرامیمسعود82

فالورجاننصیربهرامیمهران83

زرین شهریدالهبیات ریزیمحمد84

شاهین شهرکرمعلیبیدرامنعمت هللا85

اصفهانمحمودپدراناحمد86

اصفهانحسینپروانیانمحمد علی87

اصفهانفضل الهپنجه پورعبدالرسول88

نطنزحسنپور عسگرعلیرضا89

اصفهانمرتضیپورجوهریعباس90

اصفهانعبدالحسینپورربانیمرتضی91

اصفهانصفقلیپورهادیحسین92

اصفهانمحمدرضاپیرجمالیامیرحسین93

اصفهانعبدالرسولپیرمرادیانمرتضی94



شهرضامحمودتاکیحسام95

اصفهانرضاتجددعلیرضا96

اصفهانسید حسینتجویدیسید کاظم97

گلپایگانمحمدصادقتدینحسین98

اصفهانرحیمترابیاصغر99

اصفهانعبدالکریمترکانناصر100

اصفهانمحمودترکانغالمرضا101

فالورجاننوروز علیترکی جو لرستانیبراتعلی102

اصفهانحسینترنگانجمشید103

اصفهانسید مهدیتفرشیسید عباس104

مبارکهکریمتقواییرضا105

اصفهانمصطفیتمنایی خوزانیمحمد تقی106

اصفهانرجبعلیتنباکو سا دیزچهمحمد رضا107

زرین شهراسد الهتوانگر ریزیمحمد108

زرین شهراسدالهتوانگر ریزیعلی109

اصفهانمحمدتوسلی نایینیقاسم110

اصفهانابراهیمتوکلیشهرام111

اصفهانحیدرتوکلی فارفانیرضا112

اصفهانمهدیجان نثاری الدانیمجید113



شهرضاسیف الهجاوریمحمد مهدی114

فالورجانسید نصرالهجزایری الرگانیسید حسین115

نطنزغالمحسینجعفر پور اریسمانیاحمد116

اصفهاننصرالهجعفریناصر117

شاهین شهرحسینجعفریتقی118

اصفهانمحمدجعفری دولت آبادیحسین119

دولت آبادحسینجعفری دولت آبادیعبداله120

اصفهاننوروزعلیجعفری علون آبادیمریم121

اصفهانباقرجعفری هرندیحمید122

اصفهانقاسمجاللپورمهدی123

شهرضانعمت الهجمیاحمدرضا124

اصفهانمحمد علیجوادیحمید رضا125

اصفهانجوادجوادی حسین آبادیحسن126

فوالدشهرخانجانجهانگیریمحمد حسن127

خمینی شهرغالمرضاچراغی فروشانیسعید128

اصفهانحسینچگونیانمحمد علی129

اصفهاناحمدچلونگرمحمد علی130

خوانسارمحمد جوادحاجی شریفیمجتبی131

خمینی شهرمصطفیحاجی هاشمیقدمعلی132



اصفهانمحمدحسنحسامیمحمدمهدی133

اصفهاناکبرحسین خوانسار یعلی134

اصفهانرضاحسین زاده حجازیسید رسول135

اصفهاناحمدحسین هاشمی دهقیشکراله136

اصفهاناردشیرحسینیسید محمود137

اصفهانسیدحسنحسینیسیدمجید138

اصفهانسید خلیلحسینیسید ابراهیم139

اصفهانعبدالهحسینی جبلیعباس140

حسینی نژادسید محمد حسن141
سید 

عبدالحسین
شهرضا

اصفهانسیدعلیحسینی نسبسیدعبداله142

اصفهانسیدمهدیحسینی هرندیسید مرتضی143

اصفهانسید مرتضیحسینیانسید محمود144

ابریشمرجبعلیحفیظیحسین145

اصفهانعبدالرضاحقیقیاسداله146

اصفهانغالمعلیحیدریاسماعیل147

اصفهانمحمدعلیخانعلی زفرهعبدالجواد148

اصفهانمحمودخانیغالمحسین149

اصفهانعبدالخالقخدمت کنمحسن150

اصفهانمحمدخردمند رادمهدی151



اصفهانغالمرضاخردمندیمحمد علی152

اصفهانسید مهدیخرمزادهسید حسین153

اصفهانعبدالرضاخزایی کوپاییعلی اصغر154

اصفهانیحییخنشانمحمد حسین155

اصفهانبهرامدا دخواه تیرانیسعید156

اصفهانحسینعلیدادخواهرضا157

اصفهانمحمد حسیندافعیانناصر158

نجف آبادعلی محمدداوریعلیرضا159

اصفهانرجبعلیدرستکار خوراسگانیحسین160

اصفهانفتح الهدشتی یفرانیجواد161

اصفهانحسین علیدوامیاصغر162

نجف آبادحسندیانی نجف آبادیعبداالمیر163

اصفهاننورالهراستیحسنعلی164

خمینی شهرمحمودراشد فرمحمد165

اصفهانعلیربانیمحمد علی166

اصفهانمحمد علیربانی یکتامحسن167

اصفهانعلیرجاییحسن168

اصفهانحسینرحمتیحمید169

شهرضاحسنرحمتیمژگان170



اصفهانشکرالهرحمتی حسین آبادیغالمرضا171

اصفهانعلیرحمتی ها نجف آبادیحیدر علی172

زرین شهرعلیرحیمی بابا شیخعلیرجبعلی173

اصفهانحاجی آقارحیمی باباشیخ علیحسینعلی174

فریدنحسنرحیمی حاجی آبادیزهره175

اصفهانمحمدرحیمی کوپاییاحمد176

اصفهانیدالهرحیمیان دستجردیمحمد حسین177

اصفهانعباسرستگاری شمس آبادیمحسن178

اصفهانمحمودرستم شیرازیمجتبی179

اصفهانرضارستمیاحمدرضا180

نجف آبادغالمرضارستمی نجف ابادیعلی181

اصفهانعباسرشادیمحمدسعید182

اصفهانحسینرضاییرحمت اله183

اصفهانمحمدرضاییاحمد184

اصفهانیدالهرضاییعلی اکبر185

اصفهانمحمد حسینرضایی برزانیزهره186

اصفهانحیدررضایی جزیحبیب اله187

رضایی حسین آبادیرضا188
محمد 

اسماعیل
اصفهان

اصفهانمحمد علیرضایی حسین آبادیخلیل189



اصفهانسید حسینرضوان منشسید احمد رضا190

بهارستانسیدخدادادرضویسید علیرضا191

اصفهانسید اسد الهرضوی سرشبادرانیسید مهدی192

اصفهانعباسرضوی نیامنصور193

اصفهانسید مصطفیرضیانهما السادات194

اصفهانیدالهرفسنجانیمجید195

اصفهانغالمرضارمضانیروح اله196

نایینحیدر علیرمضانی کجانیصمد197

اصفهانسیدمهدیرنگ آمیزسیدمحمد198

اصفهاناکبرروستا زاده شیخ یوسفیاحمد199

اصفهانحسینروناسیمجتبی200

اصفهانحسینرهبر اسالمیمحمد201

اصفهانمحمودریاحی فرعلی202

اصفهاناسماعیلزارعانمحمد رضا203

اصفهانقاسمزارعاننعمت اله204

اصفهانعباسزارعان آدرمنابادیعلی205

دولت آبادمحمدزارعان دولت آبادیسعید206

اصفهاننعمت الهزارعیحسنعلی207

اردستانحسینزارعی اردرانیحسن208



اصفهانمهدیزایری اصفهانیسعید209

اصفهانحسینزراعتی شمس آبادیمجتبی210

اصفهانحسینزمانیعباسعلی211

خمینی شهرمحمودزمانیمحمد حسن212

اصفهانعبدالحسینزمانی پزوهاصغر213

اصفهانمصطفیزنجانی زاده اصفهانیسید محمود214

دولت آبادنعمت الهزین العابدین شاپورآبادیحسن215

اصفهاناسد الهزینلیمجتبی216

اصفهاناحمدسادات طالقانیمحمدصالح217

اصفهانسید محمدسادات کازرونیسید علیرضا218

اردستانحسنسازی زوارهرسول219

اصفهانعلی آقاسالکی قصبهابراهیم220

نطنزابراهیمسالکی قصبهعلی آقا221

اصفهانرضاستودهمهدی222

اصفهانشکرالهستودهمحمد حسن223

اصفهانسید حسینسجادیانسید مرتضی224

اصفهانغالمحسینسروری زادهسعید225

اصفهاناحمدسعادت زیمحمد علی226

نجف آبادنوروز علیسعید فرمنصور227



اصفهانحاجی محمدسعیدیفرج اله228

زرین شهرسلطانعلیسلطانیمحمد رضا229

اصفهانحسینسلطانی زادهمنصور230

خمینی شهرسیف الهسلطانیان تیرانچیناصر231

نجف آبادفتحعلیسلیمانیعلی232

اصفهاناسماعیلسلیمانی درچهرضا233

زرین شهرمحمدسلیمیانقربانعلی234

زرین شهرحسنسلیمیان ریزیمحمد کاظم235

ورنامخواستمحمدحسنسلیمیان ریزیمهدی236

اصفهانسید مرتضیسنبلستانسید احمد رضا237

اصفهانبهاالدینشاه محمدیعلیرضا238

اصفهانذبیح الهشجاعیمرتضی239

شهرضاتقیشرقیمحمد علی240

اصفهانعلیشریف حسین اصفهانمحمد241

فالورجانسیف الهشفیع زاده زفرهحمید242

اصفهانجعفرقلیشفیعیاحمد رضا243

اصفهاناسمعیلشفیعیانرضا244

مبارکهحیدرشفیعیاناحمد رضا245

اصفهانآقارضاشکاریانمحمدعلی246



اصفهاناحمدشکل آبادینصراله247

زرین شهرعلی محمدشلتوکی ریزیحسن248

اصفهانحسنشمعانیان اصفهانیجواد249

اصفهانرضاشهبازی دستجردهعباس250

نجف آبادیوسفشیاسی ارانیابراهیم251

نجف آبادمحمد علیشیرازیسلطانمراد252

اصفهانهاشمشیرانی بید آبادیابراهیم253

اصفهانمحمدصابریحیدر254

اصفهانمحمودصابری ابوالخیریمحمد255

اصفهانعلیصابری رنانیسعید256

اصفهانسید نور الهصادقیسید رضا257

اصفهانمحمدصادقیحسینعلی258

اصفهانرضاصادقی محمدیمجید259

اصفهانمحمد علیصادقی مصلحعلی260

اصفهانهاجی باباصالحیاحمد261

اصفهاننصرت الهصالحیشاپور262

اصفهانسهرابصالحیعلی فتح263

نجف آبادفتح الهصالحی نجف ابادیاصغر264

اصفهانغالمحسینصالحی نیهرضا265



میمهعلیرضاصانعیانعباسعلی266

اصفهانمحمدحسنصبوخانیانعباس267

صدرسید مهدی268
سید بهاالدین 

بهمن
اصفهان

صدیقیسید ناصر269
سید 

ابوالقاسم
خمینی شهر

اصفهانعباسصفائیهمحمد270

اصفهانعلیصفریاکبر271

فالورجانرجبعلیصفریرمضان272

خمینی شهریاورصفری ازان اخاریاحمد273

نایینیدالهصفری ورزنهمحمد274

اصفهانحسنضیا ریزیشهرام275

اصفهانهاشمضیایی احمدآبادیعباس276

اصفهانحیدرطالبیمهدی277

زرین شهرعلیطالبی ریزیعلی اکبر278

طالقانی اصفهانیسید مهدی279
سید 

عبذالوهاب
اصفهان

مبارکهمهدیطاهریخلیل280

اصفهانعباسقلیطهماسبیاحمدرضا281

نجف آبادحسینطیبیعلی282

اصفهانرحیمظهیری جوزدانیاصغر283

اصفهانرمضانظهیری دستجردیرضا284



اصفهانمحمدعابدیحسن285

نایینابوالفضلعابدین نژاد نایینیسعید286

اصفهانیوسفعارفمحمد287

اصفهانکریمعارف نسبحسن288

اصفهانمحمدعلیعاصمی اصفهانیاکبر289

عالمسید علی290
سید جالل 

الدین
اصفهان

اصفهانرضاقلیعباس پورمحمود291

نجف آباداسدالهعباسیابراهیم292

اصفهانشعبانعلیعباسی نهوجیعلی293

اصفهانحسینعبد یزدانجواد294

شهرضافالمرزعبدالباقیارسطو295

نطنزنصرالهعبدالکریمی نطنزیحسین296

اصفهانسید فخرعبداللهیسید مهدی297

اصفهانقاسمعرببهنام298

شاهین شهرعباسعربقدرت هللا299

اصفهانحسینعربیان حسین آبادیمجید300

اصفهاننعمت الهعروجیحسین301

فریدونشهرحسنعزیزی هاابراهیم302

اصفهانهرمزعسکریمجید303



اصفهانحیدرعلیعسکریعادل304

اصفهانرضاعصاری سهرفروزانیاعظم305

اصفهانمحمدعظیمیانرحمت اله306

اصفهانعبدالرزاقعالییامیرهوشنگ307
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