
 تعالی بسمه

 اخیر حوادث درباره قم علمیه حوزه پژوهشگران و نفر ازاساتید1138 بیانیه

 (18/صف) الکافرون کره لو و نوره متمّ اهلل و بأفواههم اهلل نور لیطفئوا یریدون

 مثابه به آمده پدید اسالمی حکومت عالی مقصد و الهی انگیزه با( ره)خمینی امام فرموده به که اسالمی انقالب

 کم اختناقی و خشونت با که  مدرن استبداد ما کشور در. است معاصر  بیگانه خود از و مادی دنیای در نوری مشعل

 دین اراده هرگونه کرد،می افتخار جهانی استکبار و غربی داری سرمایه برای سرسپردگی به و بود شده مسلط نظیر

 را ایوقفه بی تالش حال همان در و کردمی سرکوب رتمامت چه هر سبعیت با را طلبی استقالل و آزادی و خواهی

 کوشید خودکامه حکومت این. گرفتمی کاربه ایرانی جامعه عمل و ذهن بر غرب مادی و منحط فرهنگ تسلط برای

 هاینظریه پیرو و وابسته نهادهایی به را علمی مراکز و دور خود اصالت از ترقی و پیشرفت نام به را ایرانی زنان تا

 و( ره)خمینی امام حضرت معاصر تاریخ نظیر کم شخصیت رهبری به اسالمی انقالب وقوع. کند تبدیل غرب توریدس

 اندی و چهل مدت در انقالب این. گشود بشریت و ما کشور برابر در را ایتازه افق ایران مقاوم و غیور ملت پایمردی

 و کند مقاومت پرست نژاد صهیونیسم و جو سلطه داری یهسرما توزیهای کینه و هادشمنی طوفان برابر در توانست سال

 به امروز ما دانشگاه. باشد جهان و منطقه مستضعفان و مظلومان امید مایه که آورد دست به را اقتداری و سربلندی

 جهان علم تولید کاروان در درخشان جایگاهی از جهانی آمارهای گواه به آن علمی آثار و شده تبدیل ثمر پر نهادی

 الگویی و اندرفته پیش مدارج عالیترین تا علمی هایعرصه تمامی در ما کشور فرهیخته زنان. است گشته خوردار بر

 .اندکرده ارائه را ساز تمدن و مسلمان زن از جدید

 جهت بی. کندنمی تحمل را قوی ایران ملت، دشمن. نتابند بر را وضعیتی چنین ملت این دشمنان که است طبیعی

 جمهوری علیه توطئه کار در امروز تا اسالمی انقالب آغاز همان از آمریکا سرکردگی به گر سلطه استکبار که نیست

 جنگ یک وارد نیز اکنون و است نکرده فروگذار قوی ایران علیه افروزی آتش گونه هر از و. است بوده اسالمی

 خوردگان فریب و  عوامل توسط اخیر آشوب شآت افروختن بر است، شده اسالمی ایران علیه بر بار خشونت ترکیبی

 آزادسازی وعده جویانه مداخله و آشکارا آمریکا جمهور رئیس. دهدمی نشان را دشمنی این از آشکار ایگونه آنان

 بستن رگبار به همچون خود انسانی غیر و بار خشونت رفتارهای با که کند می پشتیبانی کسانی از و. دهدمی را ایران

 بی طلبه رساندن شهادت به ، حجاب با زنان سر از چادر کشیدن ، قرآنها و مساجد زدن آتش ، بازار و هکوچ مردم

 .اند کرده آشکار را خود حقیقی چهره دانشگاه و علم ساحت به حرمتی بی و امنیت حافظان و گناه

 تأسف کمال با. نیست رفتنیپذی وجه هیچ به غافالن کجرویهای و دشمن هایتوطئه برابر در سکوت شرائطی چنین در

 همسو کنون تا ماجرا این نخست روزهای از تمام مسئولیتی بی با داخلی جریانهای و اشخاص برخی که هستیم شاهد

 و هابیانیه و احساسات  برانگیختن و سازی بستر طریق از منطقه ارتجاع و صهیونیستی رژیم و انگلیس و آمریکا با

 فتنه این آتش بر آنها داخلی عوامل عنوان به و بیرونی دار نشان دشمنان نارک در آمیز تحریک هایاطالعیه

 . انددمیده

  رهبر و الشریف فرجه تعالی اهلل عجل زمان امام پیشگاه به تسلیت عرض ضمن علمیه حوزه پژوهشگران و استادان

 و ایثارگران و شهدا هایخانواده و العالی مدظله ایخامنه العظمی اهلل آیت حضرت اسالمی انقالب فرزانه و حکیم

 و ملت امنیت حافظان و اسالمی مقدس نظام از خود حمایت اعالم با و انددیده آسیب حوادث این در که کسانی همه



 از کاستن و ملت به بیشتر چه هر خدمت برای تالش ضمن کنند می تقاضا امور مسئوالن از ، عزیز رهبر با عهد تجدید

 را دشمن انگیز فتنه تبلیغاتی دستگاه فریب که اندکی جماعت سازی آگاه برای جدی ریزی مهبرنا و آنان مشکالت

 است گرفته هدف را ما ملی انسجام و امنیت که آن عوامل و دشمن جدید فتنه این برابر در قاطعانه اند،خورده

 دشمن دست بازیچه آن واالمقام دشهی هزار صدها بهای خون که داد نخواهد اجازه انقالبی ملت که بدانند و بایستند

 که کسانی تمامی با که رود می انتظار قضایی دستگاه از ویژه به. شود داخل در آن آلوده عناصر و خارجی توز کینه

 .کند برخورد  مماشات و اغماض بدون و قاطعیت با اند،دمیده آتش این بر خود رفتار و گفتار با

 در دل که فرهنگی و فکری نهادهای و اشخاص همه از هستند ایرانی و ایران کردن تکه تکه پی در دشمنان که امروز

 نتایج به نسبت روشنگری و تبیین جهاد در خود وظیفه به پیش از بیش که رود می انتظار دارند ایران و اسالم گرو

 حکیمانه توصیه براساس که رودمی انتظار عزیز ملت از و کنند عمل دشمن حرکتهای گونه این فرهنگی ضد و شوم

 نظام و کشور این به آسیبی تا باشند فقیه والیت مترقی اصل پشتیبان گذشته همانند و اسالمی انقالب کبیر بنیانگذار

 .بماند امان در دشمنان توطئه شر از و نشود وارد

 روسیاهی و سرافکندگی  و آمد خواهد بیرون سرافراز هم آزمون این از اسالمی ایران مقاوم و بزرگ ملت شک بی

 .ماند خواهد باقی ملت دشمنان برای

 الهدی اتبع من علی والسالم

 آیت اهلل  عبداهلل خائفی .1
 آیت اهلل احمد بهشتی .2
 آیت اهلل فیاضی  .3
 کعبی عباس اهلل آیت .4
 آیت اهلل محمود عبداللهی  .5
 آیت اهلل محمود رجبی .6
 آیت اهلل آشتیانی  .7
  مازندرانی سیفی اهلل آیت .8
 میاناسال علیرضا اهلل آیت .9
 فقیهی محسن اهلل آیت .10
 آیت اهلل تحرریی  .11
 آیت اهلل سید رحیم  توکل .12

 سبزواری رحمانی علی اهلل آیت .13
 کاشانی لطفی اهلل آیت .14
 آیت اهلل اهشم نیازی .15
 میربارقی مهدی محمد سیدآیت اهلل  .16
 عباسی علیدکتر  .17
  رفحانی عبدالکریم .18
 سعیدی  محسن یدس  .19
 شبستری مجتهد جواد .20
 تلخابی مجید .21
 ابوالقاسم حاج محمد .22
 رپوایی احمد .23
 رفعتی عباس .24

 حسن  سعیدیسید  .25
 ارداهلی سلیمانی مهدی .26
 رگجیان مهدی محمددکتر  .27
 محمد حسن  گلی شیردار .28
 عباسی اهدی .29
 رف ارباهیم عبدالمجید .30
 دسترنجی صادق محمد .31
 حسینی اهلل سیدحبیب .32
 حسین  عابدینی  .33
 محبی علی .34
 میراحمدی محمد سید .35
 آبادی شیرین اصغر علی .36



 مقدم عباسعلی .37
 سید جالل  رضوی مهر .38
 مقامی عبدالمجید .39
 بنیادی حسین .40
 سپاسی کاظم .41
 اسالمی مهدی .42
 مومنی سیدحسین .43
 ولی اهلل  لونی .44
  الهدی علم سیدمحمدرضا .45
 حیدری حاج محسن .46
 پور مشفقی محمداسماعیل .47
 محمد رضا  ارکمی  .48
 محسن رغویان  .49
 عبدالجواد  ارباهیمی رف .50
 ردیاباری سیدمهدی .51
 سید مجتبی  میردامادی  .52
 رگانی عباس  .53
 ژناد حسین اکبر علی .54
 ریا بی سقای انرص محمد .55
 ارباهیم زاده    علی .56

 ارباهیم زاده عبدالواهب .57
 ارباهیمی غالرمضا .58
 ارباهیمی ارسافیل .59
 ارباهیمی      محسن .60
 انرص    ارباهیمی .61
 ارباهیمی    محمد .62
 ارباهیمی اپسندی محمدمهدی .63
 ارباهیمی راد    حادم .64
 عبدارلضا   ارباهیمی رف .65
 اهیمی اقئنیارب  احمد .66
 ابوالحسنی    محمدامین .67
 ابوالقاسم زاده      مجید .68
 ابوالفضل   ابوالقاسم زاده  .69
 ابوزاده گتابی    جارب .70
 ابوطالبی    حسن .71
 ابوی    محمدرضا .72
 احدی ژناد ردزی    مهدی .73
 احدی نسب    مصطفی .74
 احسانی محمدحسین .75
 محمد احسانی رف .76
 احسانی رفد   علی .77

 احسن   روح اهل .78
 یاحسن  غالرمضا .79
 احمدپور      علی .80
 محمد جواد احمد خوانی  .81
 احمد جواد احمدی فقیه  .82
 محسن احمدی .83
 جالل الدین احمدی  .84
 احمدی سیدمصطفی .85
 احمدی    مهدی .86
 احمدی امین      علی .87
 احمدی رضا محله محمدصادق .88
 احمدی منش اسماعیل .89
 احمدی)احمدی اصفهانی( سیدمحمدمهدی .90
 اخویان محمدعلی .91
 اربابی محمدعلی .92
 اردشیری رلدجانی    حجت اهل .93
 محمد ارشادی  .94
 استقامت علی آبادی     حسین .95
 اسحقیان    مصطفی .96
 اسدپور    امین .97
 اسدی    منصور .98



 اسدی   حادم .99
 اسدی زعزي اهلل .100
 اسدی داود .101
 اسدی محمدرضا .102
 اسدیان محمد .103
 اسكندری رضا .104
 اسكندری محسن .105
 جواد     اسكندری   .106
 علی    اسالمی .107
 علی     اسالمی   رف .108
 اسالمیان محمد  اهدی    .109
 اسالمیان محمدمهدی .110
 اسماعیلی رمتضی .111
 اسماعیلی احمد .112
 مجتبی     اسمعیلی زدفولی .113
 اشتری محمد .114
 اشجع اصفهانی    عباس .115
 ارشاقی لطف اهل .116
 اصطهباانتی   سیدعالءالدین .117
 اصغرپور احمد .118
 اصغری محسن .119

 اصغری اندانی علیرضا .120
 اصفهانی علی .121
 اعتمادی   آمیرسیدحسن .122
 گانیعلیرضا     اعجازی  گلپای  .123
 ازعازی رضا .124
 اعالیی بنابی علی .125
 اعالئی رس چشمه علیرضا .126
 اعلمی حسین .127
 افشارپور مجتبی .128
 افشارگ احمدزكی .129
 افضل ژناد منصورعلی .130
 ااقزاده امكرمدخی مهدی .131
 اقبال سبحانی علیرضا .132
 اکبر پناهی مقدم  علیرضا .133
 اکبر زاده روشن مجید .134
 اکبرژناد توکل .135
 حقیقت اهلل       اکبری .136
 حسین      اکبری .137
 اکبری مدجوادمح  .138
 اکبری مهدی .139
 اکبری محمدعيسی .140

 اکبری محسن .141
 ارکامی احمد .142
 ارکمی محمدرضا .143
 الوستانی حمیدرضا .144
 الهی محمدجواد .145
 الهی ربوجنی محمود .146
 الیا میثم .147
 الیاسی رمتضی .148
 امامی سیدحسین .149
 سید   تقی   امامی   رفوشان .150
 علیرض    امامی   میبدی .151
 سید    محمود   امامیان   .152
 بيوكی ارماللهی كوهچ  احمد .153
 امیریان  محمود .154
 امین شیرازی  احمد .155
 عبداهلل  امیرخانی .156
 انبیائی محسن .157
 مصطفی     ازنابی .158
 انصاری رضا .159
 انصاری قدرت .160
 انصاری محمدجواد .161



 انصاری حسین .162
 محمد  جواد    انواری .163
 انوری ايمان .164
 اوجی مهدی .165
 حسین      ازيدی .166
 ازيدی تبار     محمد .167
 علی      ازيدی   زمان آبادی .168
 رققیآخوند  حسن .169
 آخوندی محمدحسین .170
 آرذیان سیدصادق .171
 رضا      آرذیان .172
 آراد عباسعلی .173
 آریان حمید .174
 آزاد بخت بارق .175
 آزاد منش محی الدین .176
 مهدی     آزاد رپور .177
 آسیابانها رضایی حادم .178
 آصف اگاه سیدمحمدرضی .179
 آصفی مسيح اهل .180
 آاق رحیمی   محمد .181
 نصر اهلل    آاقجانی .182

 آاقجانی حسین .183
 آاقئی کفرانی   محمد .184
 آل بوهي   علی .185
 سید   حسن   آیت اهلل زاده  شیرازی .186
 آیت اهلل زاده قمی سیدعلی .187
 مجید      بابایی .188
 بادهل طارسی عباس .189
 بارانی ابوالحسن .190
 بارقی علی اوسط .191
 بارقی رسول .192
 بارقی محمدحسین .193
 حسین     بارقی  شارهودی .194
 بارقی شارهودی    محمد .195
 بالوئیان   محمدرضا .196
 بخشی    سعید .197
 بخشی    غالمحسن .198
 بذررگی   یداکبرس  .199
 ربزرگ    حسن .200
 ربزرگ   محمد .201
 بابلی ربزرگان حسينعلی .202
 کار ربقی حسن .203

 ربانس مهدی .204
 (نجفی) بستان جعفر .205
 بشیری رمتضی .206
 بطحائی سیدمحمدرضا .207
 بوربور محمدجواد .208
 بهارد کارمان .209
 بهارلوئی عبداهلل .210
 رقاملكی بهاری حسن .211
 بهجت محمدمهدی .212
 بهرامی رضا .213
 عباس    بهشتی .214
 بهشتی سیدمصطفی .215
 مطلق بهشتی   مدمح  .216
 ژناد بهشتی   سیدمحمود .217
 بهی    احمد .218
 بیات    حمید .219
 اپشایی    محمدتقی .220
 نهند نیا اپك    رکیم .221
 رپورده     محمدجعفر .222
 ژپوهنده    حسین .223
 پسران بهبهانی     محمدعلی .224



 پنجتنیان    سیدعلی .225
 پور امینی محمدبارق .226
 پور خلقی محمود .227
 پور سعادتی محمد .228
 ونپور طالبی وراع  علی اکبر .229
 پور محمدی مهدی .230
 پور دمنی محمدصادق .231
 پورسیدآاقیی سیدمسعود .232
 پورفیاض محمد .233
 پورواهب اسماعیل .234
 ريپ اهدی محسن .235
 روح اهلل پیله ور عبادی .236
 اتج الدینی محمد .237
 اتجیك جوهب حسین .238
 اتكی محمدجواد .239
 تدین صدوقی سیدمحمدجواد .240
 تدینی اثنی غالمحسین .241
 تذروی ورزهن احمد .242
 رتابی رمتضی .243
 انیرتابی اصفه اکبر .244
 رتابی گوردزی حجت ا... .245

 رتکاشوند حسن .246
 رتکاشوند یارمحمد .247
 تقوی صهیب .248
 تقوی سیدمهدی .249
 تقوی   سیدامین الدین .250
 تقوی سیدعلی .251
 تقوی داهاقنی سیدحسین .252
 تقوی داهاقنی سیداهدی .253
 مجید          تندر .254
 محمد    تقی    تولمی .255
 توسلی مهدی .256
 توکلی محمدشاه .257
 محمود توکلی .258
 احمد      توکلی گارماهس .259
 ثقفی رباهیما .260
 ثقفی حسن .261
 جانمحمدی مهدی .262
 جاويد علی .263
 رجگانی تیلكی علیرضا .264
 زجاریی سیدحمید .265
 جعفرزاده دزي آبادی علی .266

 حمید  رضا   جعفری .267
 جعفری محمدحسین .268
 عباس   جعفری .269
 جعفری سیدعلی رضا .270
 جعفری محمدرضا .271
 مهدی   جعفری .272
 سید رسول  جعفری .273
 جعفری تبار حمید .274
 مهدی  جعفری  دوالبی .275
 زنجانیجعفری  محمد .276
 جعفری سیرزيی مهدی .277
 جعفری مهند محسن .278
 جواد    جعفریان .279
 جاللت روح اهل .280
 اهدی    جاللی اصل  .281
 جاللی رفد سیدمحسن .282
 جاللیان عبدالنارص .283
 جلیل وند شمس الدین .284
 جلیلی صفت   علی .285
 سید  امكل  جمالی .286
 حمید  جمشیدیان  .287



 جوادی حسین آبادی   محمدجواد .288
 جوادی مقدم سعید .289
 جوادی ژناد رمضان .290
 جوادی واال حمدم  .291
 جوانعلی آرذ)مجتهدی تبرزيی( محمدنقی .292
 میثم    جوارهی لعل .293
 محمد سعید جوارهی .294
 جوراب دوز محمد .295
 جوکار اپی ربجی علی .296
 جوالئی رف مجتبی .297
 مهدی  جهان پور .298
 جهان فکر مصطفی .299
 جهانشاهی رمتضی .300
 مهدی  جهانیان  .301
گانی  .302  محمود    چ
 چگنی محسن .303
 چگینی رباتعلی .304
 چنانی محمد .305
 یچنان  مهدی .306
 حاجی ابوالقاسم دوالبی)نیكنام( محمود .307
 حاجی ابوالقاسمی دوالبی محمد .308

 حاجی حیدری محمدمحسن .309
 حاجی وند غالرمضا .310
 حارئی زاده حبیب .311
 حارئی زاده حمید .312
 حارئی رف نوح .313
 حبیب پور رمتضی .314
 حبیبی عباسعلی .315
 حبیبی بینا مهدی .316
 حبیبی تبار جواد .317
 حبيبیان روح اهل .318
 حجازی سیدولی اهلل .319
 جازیح  سیدمحمداهدی .320
 حجازی سیدمحمدعلی .321
 حججی نجف آبادی محمدعلی .322
 رحيفی محمدرضا .323
 حسن زاده سیدمحمدمهدی .324
 حسن زاده سیدحسن .325
 حسن زاده محمدبارق .326
 حسناتی نجف آبادی عبدارلضا .327
 حسین پور سیدمحمدمهدی .328
 حسین پورعلوی سیدمحمد .329

 سلمان       حسین زاده بازوند  .330
 حسینی سیدمحسن .331
 حسینی سیدرضا .332
 حسینی سیدامین رضا .333
 حسینی سیدمحمدمهدی .334
 حسینی سیدامكل .335
 حسینی سیدمحمد .336
 حسینی سیدسعید .337
 حسینی سیدجعفر .338
 حسینی سیداسماعیل .339
 حسینی سیداصغر .340
 حسینی سیدانرصالدین .341
 حسینی میرسلمان .342
 حسینی سیداحد .343
 حسینی سیدمحمدعلی .344
 حسینی سیدرقبان .345
 حسینی سیدمهدی .346
 حسینی سیدمصطفی .347
 حسینی الست سیداحمدرضا .348
 نی آملیحسی   سید مفید الدین  .349
 سید جعفر حسینی بندر آبادی .350



 حسینی بیان سیدمهدی .351
 حسینی رتبتی سیدجواد .352
 حسینی جبلی سیداسحاق .353
 حسینی چاوشی سیدعلی .354
 حسینی رخاسانی سیداقسم .355
 حسینی خواه سیدجواد .356
 حسینی رامشه سیدسعید .357
 حسینی شارهودی سیدتقی .358
 حسینی صدر سیدعلی .359
 حسینی عسگرانی سیدمحمداهدی .360
 یحسینی زقوین  سیدمحمد .361
 حسینی كیا سیدرضا .362
 حسینی رگگانی میرتقی .363
 حسینی متولی سیداحمد .364
 حسینی رمام سیدمجتبی .365
 حسینی موحد سیدمحمدرضا .366
 حسینی موحد سیدحسین .367
 حسینی ژناد سید اکبر .368
 حسینی ژناد سیدمحسن .369
 حسینی ژناد سیدرمتضی .370
 حسینی نسب سیدمصطفی .371

 حسینی نودادی سیدعبدارلسول .372
 حسینی نیا سیدحسین .373
 نی رهندیحسی  سیدمحمدعلی .374
 محمد  حسین  حشمت پور .375
 میثم  حصاركی .376
 حق جو عبدالحجت .377
 حق شناس عبدارلسول .378
 حكیمی بغداد آبادی  محمدعلی .379
 حمزوی محمدمهدی .380
 محمد حسین  حیدری .381
 حیدری محمد .382
 حیدری فسایی اقرد .383
 حیدری فطرت)شهابی( مهدی .384
 حیدری نیك مسعود .385
 خاتمی محسن .386
 خادم الذارکین اکبر .387
 خادم زاده )خادمی( علی .388
 خادمی کالبخشدابوالقاسمسی .389
 خادمی كوشا محمدعلی .390
 خادمی كوشا حسن .391
 خادمیان دامغانی محمدرضا .392

 خانبلوكی امیر .393
 محمد حسین  خانمحمدی  زهاوه .394
 خدا بخشی آاق محلی وحید .395
 خداشناس جواد .396
 خدارکمی مهدی .397
 مجتبی   خدایاری .398
 خدری علی .399
 رخاسانی مهدی .400
 رخاقنی مجتبی .401
 محمد  جواد  رخمی .402
 نیرخمی آرا حسن آاق .403
 زخائلی علی .404
 زخائلی نجف آبادی حسنعلی .405
 خسروبیگی زبچلوئی مهدی .406
 روح اهلل خسروی .407
 خسروی احسان .408
 خسروی محمدمهدی .409
 خسروی بابادی جواد .410
 خطیبی مهدی .411
 خلج انرص .412
 خلیل پور علی .413



 خلیل زاده محمدرضا .414
 خلیلی محمد .415
 خلیلی رمتضی .416
 مهر خلیلی امید .417
 خلیلی ريپ بلوط حمدحسینم  .418
 خلیلی جویباری حسین .419
 خندان مجتبی .420
 خوانساریاحمد    .421
 خورشید رمتضی .422
 خوشنودی اهدی .423
 خیاط زاده مهدی .424
 خيبری رضا .425
 خیرالدین احمد .426
 خيشه مهدی .427
 داان سیدعلیرضا .428
 دانش رف مجید .429
 داودآبادی رفااهنی محسن .430
 داودی مهر ابوالفضل .431
 ردخشنده مصطفی .432
 ردگاهی مهدی .433
 ردويش متولی امیر .434

 ردی )اصفهانی( علی .435
 ردیاباری سیدمحمود .436
 رديس حسین .437
 دستالن ارباهیم .438
 امین      دشت   زبرهگ .439
 دعاگوی رکبالئی احمد .440
 مسعود   دالور  گالهب  .441
 علی     دالوری  ربنطین .442
 سجاد        دلیر .443
 میثم    دوست  محمدی .444
 دهقان مصطفی .445
 دهقان حمید .446
 دهقان احمد .447
 دهقانی محمد .448
 دهقانی حسينعلی .449
 دهقانی دولت آبادی داود .450
 دیباجی سیدمحسن .451
 اجی  اصفهانیسید   محمدتقی  دیب .452
 دیباجی رفوشانی  سیداحمد .453
 حبیب    دیناروند  زاده .454
 احمد    دیناروند  زاده .455

 سعید     دینی   .456
 ذکاوت صفت   محمد .457
 سید    علی    ذرکی    .458
 ذوالفقاری    رضا .459
 سید   جواد راثی  ورعی .460
 راجی سیدمحمدمهدی .461
 محمد   حسن  راشدی .462
 مجتبی    راشدی  راد .463
 راغبی احمد .464
 یراغب  محمدبارق .465
 رامشك مهدی .466
 ربانی سیدجعفر .467
 ربانی حسام الدین .468
 مجتبی    ربانی   پور  .469
 سلمان    رئوفی   صدر .470
 ابوالحسن   رئيسی .471
 سید   محمد حسین  رئيس زاده .472
 محمد   رئيسی  انفچی  .473
 حمید  رضا   الوستانی .474
 محمد  جواد  الهی .475
 محمود  الهی   ربوجنی .476



 محمد حسن   الهی رف .477
 میثم   الیا .478
 یرمتضی    الیاس  .479
 ابوالحسن  ربانی  تبار .480
 محمد   ربانی  رخاسانی .481
 محمد بارق     ربانی   .482
 رمتضی   ربانی   مقدم .483
 رجبی آرش .484
 رجبی جواد .485
 رجبی شعبان .486
 رجبی مجید .487
 رجبی عباس  آبادی حسین .488
 رجبی عباس آبادی مجید .489
 رحمان پور ردیكندی حسن علی .490
 رحمانی سیدمجتبی .491
 رحمانی محمداهدی .492
 رحمانی میاندهی امیر .493
 حمانیانر محسن .494
 رحمت زاده پشتیری مجید .495
 رحیمیان امكل .496
 رحیم پور   سیف الدین .497

 رحیمی رحیم .498
 عباس    رحیمی  زمرهع شاهی .499
 رحیمی نوش آبادی ابوالفضل .500
 رسالتی سعید .501
 رستمی رضا .502
 رستمی میثم .503
 رستمی رچاتی حمید .504
 رسولی يعقوب .505
 رشیدی حسن .506
 رصاف امین .507
 رضا زاده جودی رمتضی .508
 رضائی اسماعیل .509
 جوارهیان رضائی سیدمجتبی .510
 رضائی جوارهیان سیدتقی .511
 رضائی راوری عبدارلحیم .512
 رضائی مهر حسن .513
 رضائیان علی .514
 عبدارلحیم   رضاپور  .515
 سید  عطاء اهلل  رضا تو فیقی .516
 رضوی کشمیری سیدمحمدبارق .517
 رضوی سیدحادمحسین .518

 سید محمد عارف رضوی  .519
 رضوی حارئی سیدمحمد بارق .520
 رضوی مهر سیدجالل .521
 رضی نتاج ابوالفضل .522
 عیرفی  حسین .523
 رمضان پور اپئین محلی عنایت اهل .524
 رنجبری امید .525
 روانبخش سیدمحمد .526
 روحانی حشمت اهلل .527
 روحانی سیداهدی .528
 روحانی بیدگلی محمد .529
 روحی دهبنه محمود .530
 روزبهانی روح اهل .531
 روزبهانی عباس .532
 روزرخ مهدی .533
 روشن بین حمیدرضا .534
 روشنائی مهدی .535
 روشندل مهدی .536
 رهبر مجتبی .537
 رهنما مهدی .538
 رئيسی انفچی محمد .539



 زارع بیدكی یمهد .540
 زارعی سبزواری عباسعلی .541
 زارعی طاره حسین .542
 زارعی مهر رف اهدی .543
 زارعی نصراهل پور اسماعیل .544
 زاهدی تبار غالرمضا .545
 زارهی احسان .546
 زراعتیان اکبر .547
 زرسنج محمد .548
 زررگیان امین اهل .549
 زروندی جالل .550
 زروندی رحمانی )نيشابوری(   محمد .551
 زكی زاده عبدالحسین .552
 زمانی محمدبارق .553
 سبیزمانی ک  علی .554
 عباس  زندی  .555
 زرهابی علی .556
 زهیری اهشم آبادی عباس .557
 علی    زینتی .558
 زينعلی محمد .559
 زينعلی نعمت اهل .560

 ساجدپور بهرام .561
 ساجدی رف عيسی .562
 ساجدی رف)شهیدی( انرص .563
 ساعی ور محمدبارق .564
 عباس   ساوزي  .565
 سبحانی سیدمحمدجواد .566
 سبزواری محسن .567
 کاظم    سپاسی  آشتیانی   .568
 سپاسی آشتیانی محسن .569
 سپهری علی .570
 ستوده محمدمهدی .571
 سجادی  سیدعبداللطیف .572
 سید جالل   سجادی  زاده  .573
 سید  داوود سجادی رف .574
 سجادی رف سیدداود .575
 سجودی محسن .576
 سخاوتیان سیدامیر .577
 مهدی   رساج .578
 سید علیمراد  رسدمی زینی  .579
 رسوهي مصطفی .580
 سعادت میر قدیم سید اصغر .581

 اکبر    سعادتی .582
 سعادتی یارس .583
 سعد آبادی عبدارلحیم .584
 سعیدی حسینی سیدمحمدحسین .585
گانی .586  سید   جعفر  سعیدی   گلپای
گانی سیدحسن .587  سعیدی گلپای
گانی .588  سید محسن سعیدی گلپای
 سلیمانی احمد .589
 سلیمانی محمدجواد .590
 سلیمانی تبار محمدحسین .591
 مصطفی    سلیمانیان .592
 سمیعی محمدجواد .593
 سنائی حسین .594
 سنائی اصل هومن .595
 سهیل بهرام نسب محمد .596
 سیاح شعاع رمتضی .597
 قی زادهمیر رحمان    سید ت  .598
 سیدموسوی سیدعلی .599
 سیدموسوی سیدمهدی .600
 سید حمید   سید نورانی .601
 علی    سیف الهی  .602



 ابوالقاسم    سیفی كناری .603
 شارک اردکانی علی .604
 شارکی رف حسین .605
    عبداهلل   شامی زاده  لیملو .606
 محمد رضا   شاه آبادی  .607
 شاهوردی )مهدوی( حمید رضا .608
 شجاع مجتبی .609
 مهدی    شجریان   .610
 ی زادهسید  رمتضی   رشع  .611
 رشيفی سجاد .612
 رشيفی اشکوری مازورده رمتضی .613
 رشيفی كندری حسین .614
 رشيعتمدار سیدمحمدجواد .615
 رشيفی سیدمحمدحمید .616
 رشيفی كندری محمود .617
 شعبانی محمدحسن .618
 شفیعی سیدمحمدمهدی .619
 شفیعی مهدی .620
 شفیعی افجدی جواد .621
 شکریان اسداهل .622
 شکوری حسن .623

 شم آبادی حسین .624
 شم آبادی رمضان علی .625
 شورگشتی علی .626
 هبازیش  مهدی .627
 حسین    شهسواری .628
 شهسواری مصطفی .629
 شیبانی محمد .630
 شيخ حارئی حسن .631
 شیرازی اهنی .632
 شیرزادی محمدرضا .633
 شیرمهد روح اهل .634
 شیرین آبادی علیرضا .635
 صاربی رف مظاره .636
 صارد محمدرضا .637
 صادق پور مصطفی .638
 غالرمضا   صادقی .639
 صادقی اللیمی يحيی .640
 صادقیان مصطفی .641
 صاعد رازی عبدالعلی .642
 صالحی ساداتی سیدرمتضی .643
 صالحی رمضان .644

 سید محمد حسن  صالحی .645
 صادق   صالحی .646
 صالحی محمد .647
 صالحی مصطفی .648
 صالحی حاجی آبادی جواد .649
 صالحی منش حسن .650
 حسین   صالحی  منش .651
 صباغیان سیدارباهیم .652
 صداقت مجتبی .653
 صدری کلوانی حمیدرضا .654
 صدری یار زعزي حسین .655
 صدوقی محمد .656
 رصامی رفوشانی مهدی .657
 رصفی مصطفی .658
 صفاء )سيبوهي( علی .659
 صفاری مصطفی .660
 صفائی زاده محمدامین .661
 صفائی میانجی عبداهل .662
 صفری رکدخوردی علی .663
 صفوی سیدمحمد .664
 صلح میرزائی سعید .665



 محمد حسین   صلواتی .666
 صمدی رقبانعلی .667
 صنعتگر خلیل .668
 صیادی علی .669
 صیادیان خواه روح اهل .670
 ضیائی محمدعلی .671
 ضیائی رف سعید .672
 طالبیان سیدمحمدرضا .673
 طارهی سیدحادم .674
 طارهی محمد .675
 یطاره محمدحسین .676
 طارهی)رخم آبادی( سیدمجتبی .677
 طائب محمدعلی .678
 طائب مهدی .679
 طائی زاده يحيی .680
 طباطبائی سیدمصطفی .681
 طباطبائی پور سیدمحمد .682
 طباطبائی شیرازی سیدرمتضی .683
 طباطبائی رفد سیدمصطفی .684
 طبری رفااهنی مجتبی .685
 طواف زاده حقی سیدعبداهلل .686

 طواقنی رزيی حسین .687
 طیبی شالی ابوالحسن .688
 عابدی ابوالفضل .689
 بدیعا   محمد .690
 محمد اقئم عابدی .691
 عابدی اردکانی داود .692
 عابدیان سیدحسن .693
 عابدین پور احسان .694
 عابدینی جواد .695
 عابدینی حسین .696
 عارف اقسم .697
 محمد کاظم   عارفی .698
 عارفی الیاس .699
 عالمی احمد .700
 عالمی سیداهشم .701
 عالمی محمداهدی .702
 عالی پور هفشجانی رمتضی .703
 عارمی شهرابی اهدی .704
 مهدی عباد اردستانی .705
 عباس پور امیر .706
 عباسی حسین .707

 عباسی داود .708
 عباسی عبداهلل .709
 عباسی علیرضا .710
 آبادی عمرو عباسی اهل حبیب .711
 كیا عباسی محسن .712
 عبدالحسینی محمد .713
 عبدالهی جعفر .714
 عبدالهی سعید .715
 عبدی محمد .716
 عبدی مهدی .717
 عبدی مهدی .718
 عبدی محمدحسین .719
 پور رعب محمد .720
 جهرمی رعافئی غالمعباس .721
 زعزيی انرص .722
 زعزيیان علی .723
 عسکری اصغر علی .724
 یعسکر ارباهیم .725
 منفرد عشاریی محمد .726
 عطائی اهلل روح .727
 امكل عطائی جواد .728



 كوزانی عطائی عنایت .729
 علوی سیدعلی اصغر .730
 علوی افضل محسن .731
 علوی باروق سیداسماعیل .732
 علوی تبار سینا .733
 سید محمد علی علوی حسینی .734
 علوی غازانی سیدمهدی .735
 سید محمد تقی علوی رفيدنی  .736
 علیزاده اصل طاره .737
 علی اکبریان حسنعلی .738
 لی دوستع  عبدارلزاق .739
 اسداهلل  علیزاده  .740
 علی زمانی رسول .741
 علی ژناد ردزی احمد .742
 علی نقیء جعفر .743
 علیزاده مهدی .744
 علیزاده ولی اهل .745
 عمادپور حادم .746
 عمادی قهی سیدمحمد .747
 عندلیب حسین .748
 رضا    عندلیبی .749

 علی      عندلیبی .750
 ولی  اهلل    عيسی زاده  .751
 عینی مهدی .752
 محمد حسن رغوی   .753
 غدریی جهانبخش .754
 زغالوی اهدی .755
 والحسن    غفاریاب  .756
 غفاری عبدالجواد .757
 حسن     غفاری رف .758
 سید  طاره  غفاری رقه باغ .759
 غفرانی محمد .760
 غالمعلی تبار فیروزجائی فضل اهل .761
 غالمی علی .762
 غالمی جليسه يوسف .763
 غالمی دزييچه محمدصادق .764
 غنائی سیدمجید .765
 غیاثی محمد .766
 غیبی مصطفی .767
 افتح محمدرضا .768
 افضل ردبندی رضا .769
 افضلی اصغر .770

 )افضل( افضلی محمدحسین .771
 افضلی نیا محسن .772
 افضلیان سیدمحمدحسین .773
 افطمی سیداحمد .774
 افطمی سیدحسین .775
 سید محمد افطمی .776
 افطمی سیدمحمد .777
 افطمی ابهری سیدمحمد .778
 افطمی مهر علی اکبر .779
 افطمی نسب سیدمحمد .780
 افطمی نیا حیدر .781
 افئضی محمدحسن .782
 فتاحی یارس .783
 فتاحی بافقی حبیب .784
 فتح اهل زاده داود .785
 فتحی علی .786
 فتحی رفاهد .787
 فتوحی محمد .788
 فخیمی مصطفی .789
 فدوی زاده خضربیكی روح اهل .790
 احمد رفبهی .791



 رفج زاده مجید .792
 رفحانی علی .793
 رفحانی احمد .794
 رفحدل سجاد .795
 رفخ افل احمد .796
 رفخی محمد .797
 رفزاهن محمداهدی .798
 رفساد دوست عادل .799
 رفاقنی محمداهدی .800
 وحید رفاهدی  .801
 رفوغی روح ا... .802
 رفوغی علی .803
 رفاهدی نیا علی .804
 رفهنگ دلیر مهدی .805
 دونیرفي محمدمهدی .806
 رفيماهن سیدمحمود .807
 فقهی محمدمهدی .808
 فقیه سیدعلیرضا .809
 فقیهی سیدحجت اهلل .810
 فقیهی سیدمحمدعلی .811
 یهیخ  محسن .812

 فقیهی موسی .813
 جعفر فالح  .814
 فالح محمدمهدی .815
 حمید   فالح  ژناد .816
 فالحت منش علیرضا .817
 فالحتی محمد .818
 فالحی قمی محمد .819
 فالحیان نجف آبادی انرص .820
 فهیمی اکبر .821
 زعزي اهلل فهیمی  .822
 واقنیحسین      ف  .823
 فیاضی محمدمهدی .824
 فيضی محمدجواد .825
 اقبشی منصور .826
 اقردی سیدرضی .827
 اقردی میرتقی .828
 اقسم لو يعقوب .829
 اقسمی ارباهیم .830
 اقسمی بشیر .831
 عبدالحسن    اقسمی .832
 اقسمی کاظم .833

 اقسمی زادگان محمدجواد .834
كابادی محمد .835  اقسمی ني
 اقضی کاظم حسین .836
 اقضی زاده مهدی .837
 اقفی مهدی .838
 حسن         اقنع .839
 اقئدی عبدالمجید .840
 اقئمی منش صادق .841
 قبادی اروانق محمدصادق .842
 قبله جعفر .843
 قدسی مهر محمدحسن .844
 قدوسی رمتضی .845
 رقاباغی جواد .846
 رقاباغی مجتبی .847
 عبداالحد     رقاری .848
 رقائتی علی اصغر .849
 رقبانپور جواد .850
 رقبانی علی .851
 رقبانی رپوريجی محمدرضا .852
 رقیب دوست علی .853
 سید جواد رقيشی امیری .854



 قشقاوی اهدی .855
 قضائی محمدرضا .856
 قطبی علی اکبر .857
 سعید قناعت جهرمی  .858
 قنبرزاده ردزی كمیل .859
 قنبریان دهکردی مهدی .860
 قوچانی رغوی محمدامین .861
 محمد محسن    قندی .862
 قهستانی سیدامیر معصوم .863
 احمد    قوی .864
 کاتبی حسن .865
 علی      کارشناس  .866
 جواد     کاظم خانلو .867
 کاظمی علی .868
 کاظمی مجدالدین .869
 کاظمی رکدآبادی محمد .870
 محمد حسین کاظمی كناررسی .871
 کاظمی نسب اهدی .872
 كتابی میرزا علی .873
 رکانی محسن .874
 رکباسی باب الدشتی مهدی .875

 رکدی جواد .876
 رکیم پور رمتضی .877
 رکیم خانی علی اصغر .878
 رکيمی اسداهلل .879
 رکيمی حسن .880
 رکيمی حسین .881
 رکيمی محسن .882
 رکيمی محمد .883
 رکيمی مهدی .884
 رکيمیان حسین .885
 کشاورزی احسان .886
 امكلی محسن .887
 كميجانی ربچلوئی حادم .888
 كوتی داود .889
 رد جهرمیكوه نو محمدعلی .890
 كوهکن ابوالحسن .891
 كيوانی عبدا... .892
 رگامی پور مهدی .893
 رگجی ازندریانی )همدانی( علی اصغر .894
 گلشن مهدی .895
 گوردزی درهزيی یاسین .896

 گورهی بخشايش يحيی .897
 گیالنیان امیری مصطفی .898
 الجوردی سیدمحمدحسن .899
 لشگری آهنگرانی علی اصغر .900
 لقمان نیا عبدارلحیم .901
 آبادی علی لك رضا .902
 لیاقتی علیرضا .903
 مؤمنی نسیدحسی  .904
 مؤمنی محمدامین .905
 (میرمؤمنی)مؤمنی  سیدمحمدارباهیم .906
 مؤيدزاده محمدحسین .907
 ماردشاهی محمد .908
 اصل متقی حاتم .909
 مجتهدحارئی سیدمجتبی .910
 محادمزيدی علی .911
 اشنی محبی اهلل ولی .912
 رپوشی محبی صاحبعلی .913
 همدانی محصل سیدمحموردضا .914
 محققیان محمود .915
 گوراتنی محققیان رضا .916
 محمدلو علی .917



 محمدی رضا .918
 محمدی ادقسیدص .919
 محمدی عبداهلل .920
 محمدی محمد .921
 محمدی محمدجواد .922
 محمدی محمدحسین .923
 محمدی   حسین مطلوب .924
 ایالمی محمدی رحیم .925
 دمنه محمدی سیدمجتبی .926
 اقئینی محمدی  محمد .927
 اهدی    محمد خواه .928
 محمدی قهدريجانی روح اهل .929
 محمدی مجد احمد .930
 محمدی نجات رمتضی .931
 محمدی نجف آبادی ارباهیم .932
 ر ردزیمحمودتبا محمدجعفر .933
 محمودی عبدالجلیل .934
 محمودی احمدعلی .935
 عبدارلضا   محمودی .936
 محمودی محمدرضا .937
 ایمحمودی زجه سیدمحمدرضا .938

 محمودی سفیدرگ اکبر .939
 محيطی علی .940
 مختاری محمدحسین .941
 مختاری)تبرزيی( رضا .942
 مخدومی علی .943
 دمرسی سیدمهدی .944
 دمقق   سیدعبدالحكیم .945
 دمنی بجستانی سیدمحمود .946
 دمنی بجستانی سیدمحمدرضا .947
 رمادی ناحسا .948
 رمادی واقر محمدآاق .949
 رمتضوی حمید .950
 رمتضوی سیدمحسن .951
 رمتضوی سیدمحمد .952
 رمتضوی سیدمحمد .953
 رمتضوی شارهودی سیدجواد .954
 رمتضوی شارهودی سیدحسین .955
 رمتضوی شارهودی سیدسجاد .956
 رمتضوی شارهودی سیدعباس .957
 رمتضوی شارهودی سیدعلیرضا .958
 رمتضوی شارهودی سیدمجتبی .959

 رمتضوی شارهودی سیدمحسن .960
 رمتضوی شارهودی سیدمحمود .961
 رمتضوی شارهودی سیدمحمود .962
 رمتضوی هشترودی سیدمحمود .963
 رمدانی عبدالحمید .964
 رموجی محمدرکیم .965
 مسجدجامعی مهدی .966
 مسعودی مجتبی .967
 عبدارلضا مسلمی .968
 مسلمی محمدجواد .969
 زاده مسلمی عباس .970
 مسیبی اسماعیل .971
 مسیبی رضوانعلی .972
 مهدی مشايخی  .973
 مقدم مصباحی غالرمضا .974
 رکونی مظارهی منصور .975
 ظفریم  رضا .976
 مظفری سیدمحمدجواد .977
 رضا      معدنی  جامعی .978
 معرفت محمدعدانن .979
 معروفی محمد .980



 معنوی سیدمحمدکاظم .981
 مفکری حسین شاه .982
 مقدسی محمدمهدی .983
 موذن مقری مجید .984
 مقيسه محمدمهدی .985
 مكی سیدمحمدبارق .986
 شمسی نوری مال منصور .987
 ملکوتی علی .988
 ملكی حجت .989
 عبداهلل ملك احمدی .990
 اصفهانی  ملكی سیدمحمود .991
 اصفهانی ملكی سیدسعید .992
 قلعه ملكی سعید .993
 ممیز محمداهدی .994
 منتظری اصغر سیدعلی .995
 منتظری محمدمهدی .996
 منتظری مصطفی .997
كانی منتظری اکبر علی .998  بيس
 منجم سیدرمتضی .999
 منجم سیدمصطفی .1000
 منصورآبادی محمد .1001

 منصوری مهدی .1002
 منصوری مهدی .1003
 رف منصوریان عبدالمحمود .1004
 مهارجمیالنی امیر .1005
 مهارجی حسن .1006
 مهدوی حسن .1007
 مهدوی منصور .1008
 رکمانی مهدوی الرمضاغ  .1009
 نهاد مهدوی حسین .1010
 مهدیان مصطفی .1011
 مهدیان محمد .1012
 مهررجدی احمد .1013
 مهرکش احسان .1014
 سید    رفيد     موالی  زاده .1015
 تبار موحدی اهل رحمت .1016
 موری مهدی .1017
 موسوی سیدامین .1018
 موسوی سیدحسن .1019
 موسوی سیدحسین .1020
 موسوی سیدحمید .1021
 موسوی سیدعلی .1022

 موسوی سیدعلی .1023
 موسوی سیدعلی .1024
 موسوی سیدمحمدصادق .1025
 موسوی سیدرمتضی .1026
 موسوی سیدمهدی .1027
 موسوی سیدموسی .1028
 موسوی سیدمیرزاحسین .1029
 (هشترودی) موسوی سیدهط .1030
 اطهر موسوی اصغر سیدعلی .1031
 باردئی موسوی سیداحمد .1032
 جوردی موسوی سیدعلیرضا .1033
 جوردی موسوی سیدمحمدرضا .1034
 ارمودی دار موسوی سیدمحمدسجاد .1035
 رکمانشاهی موسوی محمد سیدعلی .1036
 نسب موسوی کاظم سیدمحمد .1037
 (زجارئی)موسوی رضاسید .1038
 دافچاهی پور موسی علی .1039
 ژناد موسی اهنی .1040
 نیا موالئی اهدی .1041
 میثمی علی .1042
 احمدی میر سیداهدی .1043



 کاری داداشی میر سیداقسم .1044
 میرزائی سعید .1045
 میرعلی محمدمهدی .1046
 میرغفاری سیدمحسن .1047
 میركتولی سیدرمتضی .1048
 میررکيمی سیدمحمدعلی .1049
 میراهشمی سیدمحمد .1050
 انردعلی یارس .1051
 اندمارجویباری عباس .1052
 نبویان یدمحمدمهدیس  .1053
 کالئی حمزه نبویان سیدابارذ .1054
 نجاتی سیداسحاق .1055
 نجد حسین .1056
 نجفی العابدین زین .1057
 نجفی محمد .1058
 اردبیلی نجفی نقی سیدعلی .1059
 عمران نجفی ارلحمن عبد .1060
 زيدی نجفی سیدمحمد .1061
 نجم اکبر .1062
 الهدی نجم سیدمسعود .1063
 نحوی محمدحسن .1064

 نیا نصراللهی عمار .1065
 شارهودی نظری آاق حسن .1066
 پور نعمت انرص .1067
 محمدآبادی نعیمی الرمضاغ  .1068
 مسکن شتربان ژناد نقی وحید .1069
 بافقی پور نقیب سیدعلیرضا .1070
 نکوانم عباس .1071
 نمازی داود .1072
 نمازی روح اهل .1073
 نمازی كوچك عبدالحسین .1074
 نورانی پهنه کالئی سیدمحمدصادق .1075
 نوری اسماعیل .1076
 حسین نوری .1077
 نوری رسول .1078
 محمد  حسین   نوری .1079
 نوری اسبگرانی داود .1080
 محمد      نیازی .1081
 ینيس  مجید .1082
 نیازی محمد .1083
 نیازی شارهودی مهدی .1084
 سعید    نیك رف   .1085

 احمد   نیلی  احمد آبادی .1086
 مجید    نيسی    .1087
 يوسف    اهشم  پور .1088
 واحدی واعظ سیدمحمد .1089
 واحدی)فقیه( علی .1090
 وارسته محمدجواد .1091
 واسعی سیدمحمد .1092
 واعظی سیدمحمدرضا .1093
 واعظی پور محمد .1094
 وحیدی حمید .1095
 سیدمحمود     وزریی .1096
 وحیدی رشتخواری نقی .1097
 وكیلی درضاحمی .1098
 ويسی پور عبدارلضا .1099
 غالم عباس   اهشمی .1100
 اهشمی سیدحسین .1101
 اهشمی سیدعبداهلل .1102
 اهشمی  سیدقوام الدین .1103
 اهشمی سیدمحمد .1104
 اهشمی سیدمحمدامین .1105
 اهشمی ده رسخی سیدارباهیم .1106



 اهشمی ده رسخی سیدمحمد .1107
 اهشمی دهسرخی سیدعلی اصغر .1108
 سید علی  اهشمی   شارهودی .1109
 سید جواد  اهشمی صالح خانی .1110
 د عادل اهشمی   فخرسی .1111
گانی سیدرضا .1112  اهشمی گلپای
گانی سیدمهدی .1113  اهشمی گلپای
 اهشمی نصرآبادی سیدمهدی .1114
 اهشمی نوربخش حسن .1115
 اهشمی همدانی غالمعباس .1116
 اهشمیان سیدحسین .1117
 سید مهدی   اهشمیان .1118
 هدایت محمداهدی .1119
 محمد هدایتی  .1120
 رهوی مصطفی .1121
 همتی زسنقی مهدی .1122
 همتیان علی اصغر .1123
 هوشیاری محمدحسین .1124
 يثربیحسن   مدسیدمح  .1125
 يداهل پور منصور محمدصادق .1126
 زيدان رپست سعید .1127

 زيدانی علیرضا .1128
 زيدی ژناد عبدارلسول .1129
 يعقوبی رضا .1130
 يعقوبی مهدی .1131
 يعقوبی گلوردی غالمعلی .1132
 يعقوبی رهیكندئی امامعلی .1133
 سید حسن يوسفی  .1134
 يوسفی محمدتقی .1135
 موسی    يوسفی   رغوی .1136
 يوسفیان مهدی .1137
 يونسی كنتی سید حسن .1138


