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 به آن مورد 4629 و موردي صورت به آن مورد 856 تعداد اين از كه اند نموده بازداشت را شهروند 5485 امنيتي نيروهاي گذشته يكسال طي در
 .است بوده شده بازداشت هويت شدن مشخص بدون يا اي فله بازداشت صورت

كه هويت آنها از سوي گروههاي مدافع حقوق بشر مخابره شده توسط نهاد آمار،  1389شهروند بازداشت شده سال  856در گزارش پيش رو اسامي و مشخصات 
 . نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران گردآوري و ليست شده مي آيد

 مورد، 241 دانشجويان مورد، 4322 بيان و انديشه مورد، 322 مذهبي اقليت مورد، 449 قومي هاي اقليت بازداشت، مورد 48 اصناف رابطه، اين در
 .ميشوند شامل را مورد 51 كارگران مورد، 45 فرهنگي مورد، 7 زنان

كه در رابطه با موضوعات حقوق  اني استشامل هويت، تاريخ و محل بازداشت شهروندبه ترتيب حروف الفبا، بعنوان جزيي از گزارشات ساالنه مجموعه، اين گزارش 
 .اندبازداشت شده  بشري و عمدتا توسط نهادهاي امنيتي

 در ذيل نمودار مربوط به اين رسته و در ادامه جدول اسامي را مطالعه مي نماييد
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 1389اسامي بازداشت شدگان موردي سال 

خانوادگی نام نام شماره بازداشت تاريخ  بازداشت محل   
بهمن يکم و بيست ابتهاج فريبا 1  تهران 
زاده ابراهيم کامبيز 2 تير سوم و بيست   مهاباد 
مهر نوزدهم ابراهيمی محمد 3  پاوه 
مرداد شانزدهم ابراهيمی هژير 4  مريوان 
دی هشتم ابری رضا 5  تبريز 
اسفند دوم ابريشمی سعيد 6  تهران 
اسفند چهارم و بيست ابوبکری يحيی 7  مهاباد 
آذر شانزدهم ابوعلی جواد 8  بهبهان 
اسفند سيزدهم احراری رمينا 9  اصفهان 

معزی احسان محمد 10 اسفند يکم   تهران 
اسفند يکم و بيست احسانی ترانه 11  سمنان 
 بوکان بهمن احسنی عثمان 12
نژاد احمد حسين 13 بهمن پنجم و بيست   تهران 
 مهاباد تير احمدزاده اسماعيل 14
شهريور يکم سوم احمدی نوشين 15  تهران 
خرداد چهارم و بيست احمدی نعيم 16  تبريز 
 نامعلوم نامعلوم احمدی قربان 17
 بوکان بهمن احمدی صديق 18
اسفند دهم احمدی احمد 19  شيراز 
 سقز مرداد احمديان لقمان 20
اسفند چهاردهم اختری ادهم 21  مشهد 
خرداد چهاردهم اخوان عليرضا 22  نامعلوم 
دی سيزدهم ارسالنی اکبر 23  اروميه 
اسفند دهم ارشاد عليرضا 24  شيراز 
آذر يکم اسانلو افشين 25  تهران 
اسفند يازدهم استوار سامان 26  کرمان 
تير هفدهم استيفان رضا 27  مشهد 
)شعاعی(اسحاقی ضيائيه 28 بهمن سيزدهم   مشهد 
تير يکم اسدی نعمت 29  سنندج 
تير هفتم اسدی مختار 30  کرج 
بهمن چهارم اسکافی ابراهيم 31  نامعلوم 
دی هفتم اسکندری دلير 32  سنندج 
بهمن پنجم و بيست اسکويی باقر 33  تهران 
ارديبهشت نهم اسالمی مجيد 34  نامعلوم 
آذر چهاردهم اسالمی فرزاد 35  تهران 
بهمن دوم و بيست اسالمی يدهللا 36  تهران 
آبان دهم اسماعيل حافظ 37  زاهدان 
پور اسماعيل عمر 38 آبان بيستم   نقده 
پور اسماعيل ابراهيم 39 آبان بيستم   نامعلوم 
آبان هفدهم اسماعيلی ابراهيم 40  نقده 



۱۳۸۹بازداشت شدگان سال اسامی  –گزارش ساالنه نقض حقوق بشر در ايران   4 

 
 

فروردين سيزدهم اسماعيلی رهبر 41  اروميه 
 شيراز نامعلوم اسماعيلی ندا 42
نژاد اسماعيل علی 43 آذر ام سی   بوکان 
هشتمهشتم دی هشتم و بيست اسمعيلی ابراهيم 44  تبريز 
 تبريز تير اصالنی محمد 45
 سلماس اسفند اطمانی محمد 46
بهمن سوم و بيست افتخاری زهرا 47  تهران 
بهمن هفتم و بيست افخمی محمد 48  تهران 
شهريور نهم افرا مختار 49  مريوان 
بهمن ششم و بيست افشار ميثاق 50  تهران 
آذر نهم و بيست افشاری خديجه 51  بوکان 
آذر نهم و بيست افشاری رزگار 52  بوکان 
آذر نهم و بيست افشاری سلطان 53  بوکان 
آذر نهم و بيست افشاری شورش 54  بوکان 
آذر نهم و بيست افشاری علی 55  بوکان 
آذر نهم و بيست افشاری ولی 56  بوکان 
اسفند هشتم افشاری حبيب 57 مهاباد - بوکان   
 مهاباد خرداد افشين اسماعيل 58
 خوی نامعلوم اکبرلو اکبر 59
 تهران شهريور اکبری سجاد 60
 سقز مرداد الهی کمال 61
بهمن ششم و بيست امانی شهربانو 62  تهران 
 سقز مرداد امانی امير 63
 سقز مرداد امانيان امير 64
اسفند دهم امرآبادی مهسا 65  تهران 
بهمن سيزدهم امری فرهاد 66  مشهد 
بهمن دوم و بيست اميرآباديان نزهت 67  تهران 
پور امين عثمان 68  سقز بهمن 
الدين بصير 69 دی نهم امينی   اصفهان 
 پاوه بهمن امينی ستار 70
بهمن پنجم و بيست امينی اکبر 71  تهران 
بهمن هفتم و بيست امينيان علی 72  ياسوج 
محمد اميد 73 آذر بيستم امينی   سقز 
روز انجم علی 74 اسفند هشتم   گيالن 
هادی امير 75 آذر هجدهم انواری   تهران 
فروردين پنجم و بيست ايرانی بهنام 76  کرج 
بهمن پنجم و بيست ايزدی رضا 77  تهران 
امين محمد 78 اسفند دهم ايالنی   شيراز 
زاده -ايلخانی محمد 79 بهمن شانزدهم   بوکان 
زاده -ايلخانی محمد 80 بهمن شانزدهم   بوکان 
زاده ايمان  81 ارديبهشت دوازدهم   تهران 
 سلماس بهمن ايوری چنگيز 82
 مهاباد بهمن آبسته قاسم 83
ارديبهشت ششم و بيست آرمين محسن 84  تهران 
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 بوکان آبان آروم سليم 85
آبان نوزدهم آريايی مهندس 86  خوزستان 
خرداد چهارم آزاد اکبر 87  تهران 
 شيراز  آزادی رويا 88
خرداد دهم آسا کامران 89  کرمانشاه 
دی دهم آشنايی فرحناز 90 شيراز مرودشت   
خرداد چهارم و بيست آقاسی صدرا 91  تبريز 
مهر بيستم آقايی نعيم 92  تهران 
دی هشتم آقايی مسعود 93  تهران 
طيب آل بنيامين 94 ارديبهشت نهم و بيست   اهواز 
 سلماس نامعلوم آلخانی بهروز 95
دی سيزدهم آموزگار احسان 96  اروميه 
اسفند ششم و بيست باباكرمی مقداد 97  کرمانشاه 
پر باد خانم 98 ارديبهشت دوازدهم   تهران 
فروردين سيزدهم بازباز رشيد 99  اروميه 

هللا نبی 100 فارسانی باستان  دی شانزدهم  کرد شهر   
نژاد باستانی حسين 101  نامعلوم نامعلوم 
اکبر علی 102 بهشت اردی هشتم باغانی   تهران 
فروردين سيزدهم باغبانی علی 103  اروميه 
بهمن پنجم و بيست باقرزاده مرتضی 104  تهران 
بهمن پنجم و بيست باقری علی 105  تهران 
تير هشتم باقری محمود 106  تهران 
بهمن پنجم و بيست باقری محمود 107  تهران 
خرداد هشتم باقری بهزاد 108  اصفهان 
اسفند يکم باقری سارا 109  بابل 
شهريور يکم سوم باکری احسان 110  تهران 
شهريور سيزدهم بااليی حسن 111 مغان آباد پارس   
آبان سوم و بيست بحرينی زينب 112  شيراز 
شهريور نهم بدخش مصلح 113  مريوان 
مهر يکم و بيست بدخش فرزاد 114  مريوان 
دی دهم بذرافکن جهانبخش 115 شيراز مرودشت   
دی دهم بذرافکن حسن 116 شيراز مرودشت   
 بوکان بهمن براعی محمد 117
 سقز ارديبهشت برائی حامد 118
اسفند دهم بردبار اميد 119  شيراز 
فروردين چهارم و بيست برزگر محمدعلي 120  كرمانشاه 
بهمن پنجم و بيست برزگر محسن 121  بابل 
فر بشارت خسرو 122  مهاباد بهمن 
بهمن پنجم و بيست بلندنظر عارف 123  تهران 
خرداد دوم و بيست بنام حمزه 124  شيراز 
خرداد دوم و بيست بنام سجاد 125  شيراز 
بهمن ششم و بيست بنايی کوروش 126  شهرکرد 
فروردين سيزدهم بوداقی جليل 127  اروميه 
آبان يکم بهرامی حسن 128  قم 



۱۳۸۹بازداشت شدگان سال اسامی  –گزارش ساالنه نقض حقوق بشر در ايران   6 

 
 

تير هفدهم بهروز احسان 129  مشهد 
نژاد  بهزاديان علی 130  تهران تير 
بهمن يکم و بيست بهشتی صدرالدين 131  تهران 
لنگرودی بهشتی محمد 132 بهشت اردی هشتم   تهران 
اسفند دهم بهمنی پارسا 133  شيراز 
اسفند دهم بهمنی پارسا 134  شيراز 
بهمن چهارم بهنام ايرانی 135  کرج 
بهمن پنجم و بيست بيانی علی 136  تهران 
آبان شانزدهم بيدقی روفيا 137  سمنان 
آبادی بيرام سحر 138 اسفند يازدهم   کرمان 
مهر يکم و بيست بيگلربيگی محسن 139  مازندران 
مهرعلی آيت 140 اردبيهشت بيستم بيگلو   اروميه 
ابان شانزدهم بيدقي روفيا 141  سمنان 
کامبرا پِِرس ايگناسيو 142 بهمن پنجم و بيست   تهران 
شهريور يکم و بيست پارسيان سينا 143  شيراز 
اردبيهشت سوم و بيست پرتوی توفيق 144  مريوان 
مهر يکم و بيست پروازه جمال 145  مريوان 
دی هفتم پرويزی حميرا 146  اروميه 
آبان دهم پرهيزگار حسين 147  ساری 
مرداد نهم پشتکوهی رامين 148 اصفهان شهر شاهين   
خرداد دوم و بيست پگاه آپتين 149  کرمانشاه 
اسفند سيزدهم پناه پيمان 150  اصفهان 
 سلماس اسفند پنيرک فرزنده 151
فياض پور حسين 152 مهر هجدهم   تبريز 
بهمن بيستم پوراستاد وحيد 153  نامعلوم 
اکبر علی 154 هللا پورفتح  بهمن هفتم و بيست   تهران 
اسفند يازدهم پيريايی حبيب 155  بروجرد 
روحاني تاج مهين 156 دی يازدهم   ساری 
فروردين سيزدهم تاجدهی محمد 157  اروميه 
اسفند يکم و بيست تبيانيان پويا 158  سمنان 
اسفند يکم و بيست تبيانيان زهره 159  سمنان 
اسفند پنجم تحققی مهدی 160  تهران 
آبان دوازدهم ترابيان سعيد 161  کرج 
پور تقی مرتضی 162 آبان دوم و بيست   تهران 
پور تقی حامد 163 بهمن پنجم و بيست   تهران 
 سنندج مرداد تناسبی بهروز 164
پور توفيق ساالر 165 مرداد هشتم و بيست   سقز 
دی پانزدهم توکلی علی 166  شيراز 
 تهران شانزدهمآذر توکلی مجيد 167
آبان نوزدهم توکلی محمود 168  خوزستان 
اسفند دهم توکلی شهاب 169  شيراز 
احسان امير 170 سخاوت تهراني  اسفند هفده   تهران 
مهر هجدهم تيري كريم 171  تبريز 
الدين قوام 172 تير هفتم و بيست ثابتيان   ساری 
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ارديبهشت هفتم و بيست جباری رامين 173  نامعلوم 
دی سوم جباری علی 174  اذرباييجان 
بهمن پنجم و بيست جباريان سياوش 175  تهران 
آذر شانزدهم جعفری هومن 176  نامعلوم 
اسفند دوم جعفری سهراب 177  تهران 
اسفند يکم جاللی داريوش 178  ياسوج 
 مهاباد تير جاللی جمال 179
دی سوم جاللی مريم 180 ورامين پاکدشت   
فر جاللی سعيد 181 آذر نهم   تهران 
 سقز مرداد جالليان امير 182
پور  جاليی محمدرضا 183 خرداد چهارم و بيست   تهران 
دی ششم جمالی پريا 184  مشهد 
فروردين سيزدهم جمالی ياور 185  اروميه 
ارديبهشت هشتم و بيست جمشيدی مصطفی 186  نامعلوم 
اسفند دوم جمولی سينا 187  تهران 
خرداد دوم و بيست جنتی کوروش 188  تهران 
ارديبهشت دوازدهم جوادی ايرج 189  تهران 
دوست محجوب جوان مهری 190 آبان پنجم و بيست   نامعلوم 
فروردين سيزدهم جوانی يعقوب 191  اروميه 
سالم محمد 192 خرداد پنجم جوشن   نامعلوم 
مرداد چهاردهم جوشنيان ژينوس 193 اصفهان شهر ويال   
اسفند دهم جهادی شهين 194  تهران 
آرا جهان سعيد 195 اردبيهشت چهارم   همدان 
 سلماس اسفند جهانگيری صالح 196
 سلماس اسفند جهانگيری مصطفی 197
 سلماس نامعلوم چارطاق بشير 198
دی پنجم چايچی سيمين 199  سنندج 
خرداد يکم چگينی بهرام 200  اراک 
 تهران شهريور چگينی سينا 201
اسفند يکم چيتگر سياوش 202  بابل 
آذر دوم حاتم سياوش 203  نامعلوم 
مهر نوزدهم حاتمی امير 204  پاوه 
 تهران آذر حاتمی زهرا 205
تفرشی محمدرضايی حاج اميرعلی 206 بهمن نوزدهم   نامعلوم 
زاده حاجی نعمت 207 بهمن دوم  غربی آذربايجان استان(سردشت  ) 
زاده حافظ شاهرخ 208 اسفند دهم   شيراز 
اسفند دهم حبيبی رضا 209  شيراز 
اسفند پنجم و بيست حردانی رسول 210  تهران 
پور حسن مهندس 211 اسفند هفدهم   شيراز 
زاده حسن حميد 212 شهريور نهم   اهواز 
پور حسن  213 اسفند دوم و بيست   شيراز 
زاده حسن هادی 214 اسفند هشتم  مهاباد - بوکان   
زاده حسن هيمن 215 اسفند هشتم  مهاباد - بوکان   
خرداد سوم حسنی لطيف 216  کرج 
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اسفند نهم حسنی صديق 217  کردستان 
پناهی حسين افشين 218  قروه شهريور 
زاده حسين عليرضا 219 بهشت اردی يکم و بيست   تبريز 
محسن مال 220 شهريور دوم و بيست حسينی   کامياران 
بهمن ششم و بيست حسينی حميد 221  تهران 
 تهران شهريور حسينی  222
دی هفدهم حسينی خالد 223  سنندج 
زاده حسين رحمان 224 آذر هفدهم   بوکان 
زاده حسين سعيد 225 مهر هجدهم   تبريز 
آبان هفدهم حسيني طيبه 226  نامعلوم 
جويان حق خيرهللا 227 آذر سوم   کرمانشاه 
پور حکيمی احمد 228 بهمن هفتم و بيست   تهران 
مرداد دوم حليمی فرهاد 229  تهران 
مرداد دوم حليمی فرشته 230  تهران 
فروردين هفتم حيدری ساسان 231  کيش 
آبان هجدهم حيدری نعمت 232  لرستان 
خرداد دوم و بيست حيدری بهزاد 233  تهران 
هللا شمس 234 اسفند چهاردهم حيدری   مشهد 
آذر هشتم و بيست حيدری هادی 235  تهران 
اسفند دهم حيدری مهرداد 236  شيراز 
بهمن پنجم و بيست حيرانی شقايق 237  تهران 
اسفند دوم خالدی لطيفه 238  سقز 
اسفند دوم خالدی هيوا 239  سقز 
الدين ء عال 240 بهمن يکم و بيست خانجانی   تهران 
 نامعلوم نامعلوم خانجانی نيکی 241
)صميمی(خانجانی مهين 242 مهر پانزدهم   تهران 
اردبيهشت چهارم خانی محمد 243  همدان 
آذر شانزدهم خدابخش علی 244  تهران 
فروردين سيزدهم خدابنده هادی 245  اروميه 
ارديبهشت هجدهم خدادادی بهمن 246  اصفهان 
فروردين هشتم و بيست خداکرمی داود 247  زنجان 
مهر يکم و بيست خزعلی مهدی 248  تهران 
آبان دوازدهم خسروانی نازنين 249  تهران 
 بوکان بهمن خسروزاده عبدهللا 250
بهمن دوم و بيست خسروی مازيار 251  تهران 
بهمن هفتم و بيست خسروی امين 252  ياسوج 
ارديبهشت دوازدهم خسروی مازيار 253  تهران 
مرداد سوم و بيست خسروی برهان 254  مريوان 
آبان هفدهم خسروی صديق 255  نقده 
اقدم خصری صديق 256  نامعلوم مرداد 
 مهاباد بهمن خضری انور 257
تير پنجم و بيست خضری سوران 258  بوکان 
تير پنجم و بيست خضری ناصر 259  بوکان 
اقدم خضری هيوا 260  نامعلوم مرداد 
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مرداد سوم و بيست خضري عبدهللا 261  سردشت 
بهمن هفتم و بيست خلقی ابراهيم 262  ياسوج 
پور خليل خضرسيد 263 اسفند چهارم و بيست   مهاباد 
ای خليفه کاوه 264 آذر بيستم   سقز 
بهمن هفتم خندان رضا 265  تهران 
دی ششم و بيست خندان رضا 266  تهران 
ای خواجه آيدين 267 ارديبهشت نهم و بيست   تبريز 
بهمن هفتم و بيست خوشوقت محمدحسين 268  تهران 
اوشاغی خوی حسن 269 مهر هجدهم   تبريز 
آبان هجدهم دائمی عبدالرضا 270  لرستان 
مرداد سوم و بيست درخشان برهان 271  مريوان 
تير دوم و بيست درويشی نادر 272  مهاباد 
اسفند هشتم دريانوش منصور 273 مهاباد - بوکان   
تير شانزدهم دشتی احسان 274  کرج 
تير شانزدهم دشتی سعيد 275  کرج 
اسفند ششم و بيست دليجانی مسعود 276  کرمانشاه 
بهشت اردی دلير پوريا 277  تهران 
آبان يکم دنياديده محمدرضا 278  قم 
بهمن يکم دهقان ميالد 279  اهواز 
بهمن هفتم و بيست دهقان غالمعلی 280  تهران 
اسفند دهم دهقان حامد 281  شيراز 
تير چهاردهم ذاكري تراب 282  بندرعباس 
ماهفروزكی ذبيحی بهزاد 283 اسفند سوم   ساری 
آذر ششم ذنوريان حجت 284  کرمانشاه 
تير ششم و بيست َرشی رحيم 285  مهاباد 
ارديبهشت سوم رادمهر شهرام 286 شهر مشكين   
آذر هشتم رازخديو رحمان 287  مريوان 
اله حبيب 288 اسفند نهم راشدی   اهواز 
اسفند نهم راشدی هادی 289  اهواز 
دار رحم سعيد 290 اسفند دوم و بيست   شيراز 
بهمن بيستم رحمانی تقی 291  تهران 
شهريور دوازدهم رحمانی واحد 292  روانسر 
سادات لون مرداد رحمانی حسن 293  
سادات لون مرداد رحمانی منت 294  
خرداد نهم رحمتی جمال 295  تهران 
شهريور نوزدهم رحيمی توحيد 296  تبريز 
تير نهم رحيمی ناصر 297  کاشان 
آذر رحيمی قاسم 298 اسفند هفدهم   بوکان 
بيات رحيمی حسن 299 تير دوازدهم   نامعلوم 
بهمن پنجم و بيست رزاقی علی 300  تهران 
بهار رزاقی علی 301 بهمن پنجم و بيست   مشهد 
خرداد دوم و بيست رزقی فرنوش 302  تهران 
اسفند دهم رستگار مجيد 303  شيراز 
اسفند دهم رستگار يونس 304  شيراز 
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بهمن پنجم و بيست رستمی ابوذر 305  تهران 
فروردين شانزدهم رستمی برومند 306 شيرين قصر   
دی پنجم رستمی هاشم 307  سنندج 
تير دوم و بيست رستمی علی 308  بوکان 
آذر بيستم رستمی آزاد 309  سقز 
خرداد نوزدهم رستمی يونس 310  آبدانان 
اسفند هشتم رسولزاده فتاح 311 مهاباد - بوکان   
رضا علی 312 اسفند نوزدهم رسولی   مشهد 
خرداد چهارم و بيست رشيدی ابراهيم 313  اردبيل 
بهمن ششم و بيست رضايی نادر 314  تهران 
اسفند يکم رضايی حسن 315  گرگان 
هللا هدايت 316 تير ششم و بيست رضايی   آبادان 
فروردين سيزدهم رضايی محمد 317  اروميه 
مهر نهم رضايی احد 318  اصفهان 
شهريور چهاردهم رضوی فرزانه 319  بانه 
درخشی رضوی حسن 320 دی ششم   مشهد 
اسفند يکم رفيعی وحيد 321  ياسوج 
بهمن هفتم و بيست رفيعی وحيد 322  ياسوج 
آذر چهاردهم رمضانی مهدی 323  تهران 
فروردين سيزدهم رمضانی احسان 324  اروميه 
فروردين سيزدهم رمضانی يعقوب 325  اروميه 
خرداد هفدهم رنجبر شهناز 326  قائمشهر 
مهر هجدهم رنجبر حسن 327  تبريز 
مرداد دوازدهم رنجبری جالل 328  نامعلوم 
مرداد دوازدهم رنجبری هاوژين 329  نامعلوم 
مرداد دوازدهم رنجبری هژير 330  نامعلوم 
دی سيزدهم روحانی مهران 331  تهران 
 تهران اسفند روحنده سهيل 332
مرداد چهاردهم روحی فراز 333 اصفهان شهر ويال   
مرداد چهاردهم روحی نسيم 334 اصفهان شهر ويال   
مرداد هفدهم روحی افروز 335  اصفهان 
مرداد سوم و بيست روزگرد دلير 336  کردستان 
آذر شانزدهم روستايی فرزانه 337  تهران 
هللا فيض 338 دی پنجم و بيست روشن   ساری 
ضمير روشن پيمان 339 دی سيزدهم   اهواز 
خرداد پنجم روشنكوهي پژمان 340  ساری 
خرداد دوم و بيست روشنی داوود 341  تهران 
مهر هجدهم روشني ولي 342  تبريز 
بهمن ششم و بيست رهقی فتانه 343  تهران 
زاده رئيس  344 ارديبهشت دوازدهم   تهران 
اردبيهشت سيزدهم رئيسيان حسين 345  قزوين 
دانا رئيس فريبرز 346 آذر هفتم و بيست   تهران 
اردبيهشت نوزدهم زارع  347  کردستان 
کتاب نمايشگاه زارع محمد 348  تهران 
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 شيراز بهمن زارع داريوش 349
حقيقی زارع غالمعباس 350 خرداد هجدهم   بيدخت 
دی چهارم و بيست زارعی مختار 351  نامعلوم 
اسفند دهم زارعی مسعود 352  شيراز 
فروردين سيزدهم زارعی ارسالن 353  اروميه 
 شيراز بهمن زاهد سارا 354
تير چهارم و بيست زاهدی عدنان 355  پاوه 
 شيراز بهمن زحمتکشان علی 356
دی سوم زحمتی ميترا 357 ورامين پاکدشت   
بهمن پنجم و بيست زرگريان دانيال 358  بابل 
 نامعلوم ارديبهشت زرينی حسين 359
بهمن يکم و بيست زعيم کوروش 360  تهران 
مرداد هشتم و بيست زمانيان ناصر 361  سقز 
بهمن پنجم و بيست زنجانی سوسن 362  تهران 
مصطفی محمد 363 بهمن پنجم و بيست زنجانی   تهران 
هللا فرج 364 دالن زنده  خرداد هشتم   کردستان 
اردبيهشت سوم و بيست زندی سامان 365  مريوان 
اسفند هفتم زندی آرام 366  سنندج 
اسفند هفتم زندی فواد 367  سنندج 
نيا زندی  368 اردبيهشت نوزدهم   کردستان 
 مهاباد تير زيبايی آمانج 369
زاده زينال  370 ارديبهشت دوازدهم   تهران 
ارديبهشت هشتم و بيست زينالی مهدی 371  نامعلوم 
مهر هفدهم زينالی الناز 372  تهران 
دی نوزدهم زينعلی شاهين 373  تهران 
بهمن هشتم و بيست ژاله قانع 374  نامعلوم 
خرداد دوم و بيست ساران بابک 375  تهران 
دی پنجم ساعدی سعيد 376  سنندج 
ديواندره سارال مرداد سالم کاميل 377  
بهمن ام سی سالمکار حسين 378  تهران 
بهمن پنجم و بيست سالمکار حسين 379  تهران 
 کرمانشاه تير سبحانی حمزه 380
خرداد دهم سبيلی شيرکو 381  مهاباد 
 سقز مرداد ستاری دياکو 382
اسفند يکم سجادی ولی 383  تهران 
ارديبهشت هفتم و بيست سردارپور حافظ 384  نامعلوم 
اکبر علی 385 اسفند دوم و بيست سروش   مازندران 
آذر شانزدهم سعيدی  386  نامعلوم 
مرداد دوم سعيدی نشان 387  اهواز 
بهمن پنجم و بيست سکاکيان سعيد 388  قزوين 
بهمن پنجم و بيست سلحشور محمد 389  تهران 
آذر چهاردهم سلمانپور اسماعيل 390  تهران 
اسفند پانزدهم سليمانی عبدالکريم 391  ايالم 
بهمن ششم و بيست سليمانی سامان 392  تهران 
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خرداد هفتم و بيست سليمانی يونس 393  اردبيل 
 پاوه بهمن سليمانی جمال 394
االسالم حجت 395 آذر چهارم و بيست سليمانی   تهران 
 سقز بهمن سليمی فرهاد 396
بهمن هفتم و بيست سليمی  397  تهران 
ايقاني سليم وحيد 398 مهر چهارم و بيست   مازندران 
بهمن هفدهم سنائی فرهاد 399  قائمشهر 
دی هفتم سنجری اكرم 400  تهران 
ارديبهشت دوازدهم سوری  401  تهران 
بهمن ششم و بيست سوهانکار جواد 402  تهران 
اسفند نهم سهرابی سيامک 403  تهران 
آذر ششم سهرابی رفيق 404  مريوان 
آذر ششم سهرابی عادل 405  مريوان 
رحيم سيد 406 السادات سيف  دی هفتم   لرستان 
فروردين سيزدهم سيفی منصور 407  اروميه 
بهمن ششم و بيست شاکری رضا 408  شهرکرد 
بهمن پنجم و بيست شاملو حامد 409  تهران 
علی محمد 410 خرداد پنجم شاهدی   يزد 
 شيراز بهمن شايان رها 411
بهمن دوم و بيست شايسته مجتبی 412  نامعلوم 
 مهاباد خرداد شباهنگ ساالر 413
 سلماس نامعلوم شبلويی کامل 414
بهمن بيستم شجاعی عباس 415  تهران 
اسفند سوم و بيست شجاعی اميد 416  مريوان 
بهمن سوم و بيست شريف زهرا 417  تهران 
حسين محمد 418 زادگان شريف  بهمن بيستم   تهران 
آبان نوزدهم شريفی عليرضا 419  خوزستان 
 تهران شهريور شريفی  420
بهمن پنجم و بيست شريفيان مهدی 421  تهران 
 تبريز ارديبهشت شعار مصطفی 422
 اهواز بهمن شعبانی هاشم 423
دی چهارم شفاعتی فخرالدين 424  تهران 
اسفند يکم شفائی فوژان 425  تهران 
ديواندره سارال مرداد شفيعی مجيد 426  
 تبريز تير شفيعی حامد 427
آذر هشتم و بيست شفيعی محمد 428  تهران 
آذر چهاردهم شکری حکيمه 429  تهران 
راد شکوری علی 430 مهر بيستم   تهران 
راد شكوری علی 431 آذر هجدهم   تهران 
ارديبهشت شانزدهم شمس زهرا 432  مشهد 
خرداد دوم و بيست شهابی رضا 433  تهران 
بخش شه عبدالعليم 434 مهر پانزدهم   تهران 
فروردين دوم و بيست شهری دانيال 435  اصفهان 
اسفند دهم شهرياری مصطفی 436  شيراز 
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اسفند چهاردهم شهيدی نهاله 437  کرمان 
بهمن پنجم و بيست شيبانی امير 438  تهران 
زاده شيبانی امير 439 مهر ششم   مشهد 
احمدی شيخ يونس 440 اردبيهشت سوم و بيست   سنندج 
 مهاباد بهمن شيخه کامران 441
بهمن دوم شيخی ناصر 442 غربی آذربايجان استان(سردشت  ) 
اسفند دهم شيخی سعيد 443  شيراز 
علی محمد 444 خرداد دوم شيرازی   يزد 
اردبيهشت سوم و بيست شيرازی عليرضا 445  تهران 
اسفند ششم و بيست شيرازی ناهيد 446  کرمانشاه 
اسفند دهم شيرازی حامد 447  شيراز 
حسين امير 448 مرداد يکم سوم شيروی   دزفول 
 سقز مرداد شيری قادر 449
آذر شانزدهم شيوا سوين 450  نامعلوم 
ارديبهشت دوازدهم شيورانی  451  تهران 
شهريور يازدهم شيرپور هادی 452  تهران 
خرداد يکم سوم صابر حامد 453  تهران 
اسفند يکم صابری علی 454  مشهد 
اردبيهشت دوم و بيست صابونچی ارش 455  اراک 
بهمن ششم و بيست صاحبان سپهر 456  تهران 
اسفند يکم صادقی محمد 457  تهران 
آذر شانزدهم صادقی مجيد 458  تهران 
اشرافی صادقی محمود 459  تبريز تير 
نژاد صادقی عنايت 460 دی هفتم   لرستان 
رضا محمد 461 آبان هفدهم صادقي   نامعلوم 
دی هفتم صارمی مهين 462  تهران 
دی هفتم صارمي پويا 463  تهران 
عرفان محمد 464 مهر نوزدهم صالحی   پاوه 
 تهران شهريور صالحی پيام 465
تير نهم صالحيان عباس 467  گلپايگان 
برزکی صالحيان عباس 468 تير نهم   گلپايگان 
مهر نهم صباغيان هاشم 469  اصفهان 
آبان دوم و بيست صباغيان سارا 470  تهران 
آذر شانزدهم صحرايی حجت 471  نامعلوم 
بهمن پنجم و بيست صدری مهندس 472  تهران 
فروردين سيزدهم صدوقی عسگر 473  اروميه 
اسفند يکم صديقی ايمان 474  بابل 
فروردين سيزدهم صديقی  475  اروميه 
زاده صفر هاله 476 اسفند هفدهم   تهران 
آذر يکم صفری مجيد 477  مازندران 
آذر نهم و بيست صفريان انيسا 478  بابلسر 
مرداد سوم صمدی يحيی 479  سنندج 
خرداد دهم صميمي فخرالدين 480  قائمشهر 
پور صنعتی محسن 481 ۸۸ شهريور   مشهد 
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راد صيدی فريدون 482 اسفند دهم   تهران 
ضرابي ضامن حسين 483 بهمن پنجم و بيست   بابل 
خرداد دوم و بيست ضرغامی فيصل 484  هرمزگان 
خرداد هفدهم طاری علی 485  بابلسر 
اسفند دهم طالبی محمد 486  مشهد 
علی محمد 487  تهران فروردين طاهری 
اسفند يکم طاهری ميالد 488  بابل 
آذر هشتم و بيست طاهری عليرضا 489  تهران 
آذر يکم و بيست طباطبايی ريحانه 490  تهران 
آذر هشتم و بيست طبرزدی ابوالفضل 491  اهواز 
آذر دهم طاليی وحيد 492  تهران 
دی پنجم ظفری ژيان 493  سنندج 
بهمن يکم و بيست عارف پيمان 494  تهران 
 تهران اسفند عالی ميترا 495
شهريور سوم عبادی مژگان 496  اصفهان 
بهمن هشتم و بيست عبادی اميد 497  سنندج 
نژاد عباس هاشم 498 اسفند دهم   شيراز 
خرداد يکم عبداللهی عليرضا 499  اروميه 
 پيرانشهر بهمن عبداللهی حسن 500
 كرمانشاه نامعلوم عبدالهادي  501
 مهاباد بهمن عبدالهی داوود 502
ارديبهشت نهم و بيست عبدی اسماعيل 503  تهران 
دی چهاردهم عبدی عثمان 504  کردستان 
بهمن چهارم و بيست عبدی علی 505  بابلسر 
بهشت اردی يکم و بيست عبدی رضا 506  تبريز 
آبان هفدهم عراقي رويا 507  نامعلوم 
سرخی عرب فاطمه 508 آذر هشتم و بيست   تهران 
دی سوم و بيست عربی حجت 509  نامعلوم 
اسفند يکم عرفانی سانيه 510  مريوان 
اسفند يکم عرفانی عرفان 511  مريوان 
مهر يکم و بيست عزيزی رحمت 512  مازندران 
 تبريز تير عزيزی امين 513
ارديبهشت هفتم و بيست عزيزی نادر 514  نامعلوم 
الرحمن عبد 515  اهواز بهمن عساکره 
آذر ام سی عسکری نادر 516  ياسوج 
اسفند يکم عسگری سعيده 517  تهران 
مرداد هشتم و بيست عشقی ابوبکر 518  سقز 
 تهران اسفند عطار شاهين 519
آبان هفدهم عظيمي مريم 520  نامعلوم 
 اهواز بهمن عقيلی عقيل 521
هولی علم فريبا 522 اردبيهشت يکم و بيست   ماکو 
اسفند دهم علمی علی 523  شيراز 
تير هشتم علوی مسعود 524  اروميه 
کاشی عليمدد عبدهللا 525 تير نهم   کاشان 
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 اهواز بهمن عموری شهيد 526
علی محمد 527  اهواز بهمن عموری 
االمير عبد 528  اهواز بهمن عموری 
پور عوض مرتضی 529 فروردين سيزدهم   اروميه 
بهمن سيزدهم عيسوی ويلسون 530  اصفهان 
اصغر علی 531 مهر نهم غروی   اصفهان 
 مهاباد تير غزال هيوا 532
آبان هفدهم غفارزاده نرگس 533  نامعلوم 
اسفند يکم غفاريان محمد 534  مشهد 
پور غالم علی 535 اسفند يکم   بابل 
پور غالمحسين سعيد 536 بهمن پنجم و بيست   تهران 
پور غالمحسين سعيد 537 بهمن پنجم و بيست   تهران 
آبان دوازدهم غالمحسينی غالمرضا 538  کرج 
آذر شانزدهم غالمی احمد 539  تهران 
شهريور دوازدهم غالمی اکبر 540  روانسر 
بهمن پنجم و بيست غالمی پيمان 541  تهران 
خرداد دوم و بيست غياثی بابک 542  کرمانشاه 
زاده فتاح بهمن 543 مرداد سوم و بيست   مريوان 
اردبيهشت دوم و بيست فتاحيان متين 544  تبريز 
بهمن پنجم و بيست فتحی فرهاد 545  قزوين 
مقدم فخار هومن 546 بهمن چهارم و بيست   تهران 
بهمن سوم و بيست فخريان جاويد 547  تهران 
اسفند دهم فداکار احمد 548  شيراز 
اصل فدايی ميالد 549 اسفند هفدهم   تهران 
 شيراز بهمن فربود ساسان 550
زاده فرج زهرا 551 خرداد نهم و بيست   تبريز 
)پينار( زاده فرج حميده 552 خرداد چهارم   اروميه 
آبان هجدهم فرجی رحيم 553  لرستان 
آذر هفدهم فرجی مهران 554  تهران 
ارديبهشت نهم و بيست فرجيان محمد 555 مغان(آباد پارس  ) 
بهمن پنجم و بيست فرحت سامان 556  تهران 
اسفند دوم فرحزادی حبيب 557  تهران 
شانديز فرحی مهدی 558 خرداد يازدهم   تهران 
مهر نهم فرزدی غفار 559  اصفهان 
مهر بيستم فرزين حسين 560  مشهد 
ارديبهشت دوازدهم فرقانی  561  تهران 
آذر نهم و بيست فرمان هيمن 562  مهاباد 
اصغر سيد 563 آبان يکم فرموسوی   قم 
ايوب سيد 564 آبان يکم فرموسوی   قم 
اسفند يکم فرنوش مهرداد 565  تهران 
دی پنجم فروتن مهدی 566  تهران 
فروردين سيزدهم فروتنی عسگر 567  اروميه 
لی لی 568 بهمن يکم فرهادپور   نامعلوم 
يحيايی فريد امين 569 خرداد يکم و بيست   تبريز 
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يحيايی فريد رضا 570 خرداد يکم و بيست   تبريز 
خرداد هجدهم فضلی محمود 571  تبريز 
دی دهم فالح طيبه 572 شيراز مرودشت   
دی دهم فالح نوذر 573 شيراز مرودشت   
تقی محمد 574 ارديبهشت دوازدهم فالحی   تهران 
اسفند سوم و بيست فناييان هوشنگ 575  مازندران 
آبان سوم و بيست فنائيان عدل 576  سمنان 
مهر هجدهم فوري رحيم 577  تبريز 
دی نهم و بيست فيروزی ابراهيم 578 کرديم رابط   
هشتمهشتم خرداد ام سی فيروزی شيرين 579  قم 
هللا وجی 580 اسفند دهم فيروزی   شيراز 
خرداد دوم فيض محمد 581  مشهد 
مهر نوزدهم قادرزاده سجاد 582  تبريز 
اسفند دوازدهم قادری مائده 583  تهران 
اسفند چهارم و بيست قادری قادر 584  مهاباد 
تير چهارم و بيست قادری کاميل 585  پاوه 
دی چهاردهم قادری ياسين 586  بانه 
مهر چهارم و بيست قادري  587  مازندران 
مقامي قائم احمد 588 دی ام سی   مشهد 
زاده قبيتی نورهللا 589 دی سوم   اهواز 
اسفند شانزدهم قديری لقمان 590  شيراز 
 تهران آبان قراچورلو رزا 591
داغی قرچه شيرين 592 فروردين ششم   تهران 
پور قلی احمد 593 فروردين سيزدهم   اروميه 
زاده قلی علی 594 آبان چهاردهم   مشهد 
ارديبهشت يکم سوم قليزاده بهبود 595  مياندوآب 
 بوکان آبان قليزاده کاوه 596
آذر نهم و بيست قنبری رويا 597  ساری 
آذر هجدهم قنبری اميد 598  ساری 
آبان هجدهم قوامی رضا 599  لرستان 
 مهاباد تير قهرمانی ساالر 600
فرد قهرمانی شکرهللا 601 تير يکم   کليبر 
 تهران شهريور قيصری  602
آذر دوم ُکمساری مرتضی 603  تهران 
خرداد هفدهم کامرانی مهدی 604  تهران 
مرداد سوم و بيست کاوه اخيتار 605  مريوان 
مرداد سوم و بيست کاوه بريار 606  مريوان 
شهريور نهم کاوه امير 607  مريوان 
مهر يکم و بيست کاوه قانع 608  مريوان 
اسفند يکم کاهوکار احسان 609  مشهد 
 نامعلوم خرداد کدخدايی مسعود 610
شهريور سوم کردستانی بهزاد 611  مريوان 
دی نوزدهم کرمانی رضا 612  تهران 
بهمن پنجم و بيست کرمی فرزانه 613  تهران 
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خرداد بيستم کرمی حامد 614  قم 
خرداد بيستم کرمی محمد 615  قم 
اسفند دوم کروبی علی 616  تهران 
بهمن نهم کروبی حسين 617  تهران 
خرداد هجدهم کريمی حيدر 618  خوی 
ارديبهشت هشتم و بيست کريمی مهناز 619  نامعلوم 
دی هفتم کريمی شيوا 620  اروميه 
شهريور دوازدهم کريمی آيت 621  روانسر 
شهريور دوازدهم کريمی صالح 622  روانسر 
 مهاباد بهمن کريمی ابوبکر 623
بهمن پنجم و بيست کريمی محمد 624  تهران 
مهر سيزدهم کريمی سامان 625  دهگالنی 
مهر يکم و بيست کسرايی زانا 626  مريوان 
آذر پانزدهم کشتکاری افشين 627  شيراز 
علی محمد 628 آذر ام سی کفعمی   اصفهان 
بهمن يکم کالشی حجت 629  اهواز 
اسفند يکم کمالی حاجيعلی 630  ياسوج 
اسفند يکم کمالی فرناز 631  تهران 
شهريور دوازدهم کمانگر آزاد 632  سنندج 
مهر نوزدهم کيان هوتن 633  تبريز 
راد کيانوش ساجده 634 آذر هفتم   تهران 
دی نوزدهم کيخسروی آرش 635  تهران 
آبان شانزدهم کيانی عليرضا 636  مازندران 
آبان دوم و بيست كرباسي مريم 637  تهران 
آذر پانزدهم كريمی هاشم 638  کرج 
آبان سوم و بيست كشاورز علی 639  پاکدشت 
دی دهم كشيشيان لئونارد 640  اصفهان 
آذر يکم كيان سراج 641  مازندران 
ارثي كيان مريم 642 آبان دوم و بيست   تهران 
ارديبهشت پانزدهم گرجی سيمين 643 شهر قائم   
اسفند هفتم گل امير 644  تهران 
مهر هجدهم گالبي رحيم 645  تبريز 
مهر هجدهم گالبي مهدي 646  تبريز 
ارديبهشت يکم گلچين علی 647  ورامين 
اسفند هجده گلزاري نيما 648  تهران 
اسفند سيزدهم گلشنی ثمن 649  اصفهان 
اسفند يکم گنجی جعفر 650  تهران 
اسفند يازدهم گودرزی حسين 651  قم 
دی هشتم و بيست گوهری حسين 652  نامعلوم 
 سقز آبان الجورد بهروز 653
فروردين يکم الهوتی حسن 654  تهران 
اردبيهشت هفتم و بيست لشکری عليرضا 655  مغان 
آذر يکم لطفي  656  مازندران 
دی پنجم لطيفی اقبال 657  سنندج 
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دی پنجم لطيفی الهه 658  سنندج 
دی پنجم لطيفی ايرج 659  سنندج 
دی پنجم لطيفی بهار 660  سنندج 
دی پنجم لطيفی شهين 661  سنندج 
دی پنجم لطيفی عباس 662  سنندج 
دی هشتم لقمانی رحيم 663  سنندج 
دی ام سی لک جمشيد 664  درود 
اردبيهشت سوم و بيست لنجاوايی دانا 665  مريوان 
هللا بديع 666 شهر سلمان اسفند لهراسب   
 سقز آبان مالكي فيروز 667
پور رحمان مام ثريا 668 آذر نهم و بيست   مهاباد 
کريمی مام کريم 669 اسفند هشتم  مهاباد - بوکان   
اسفند يکم و بيست متعارفی الهام 670  سمنان 
پور متی ژيان 671 دی پنجم   سنندج 
دی سوم متين فرزان 672 ورامين پاکدشت   
زاده مجيد محمد 673  سقز آبان 
دی دوم و بيست مجيدزاده هيوا 674  تهران 
 مشهد بهمن مجيدی مجيد 675
دی پنجم مجيدی واحد 676  سنندج 
آبان نوزدهم مجيديان نادر 677  سقز 
تير سوم محبوبي سارا 678  ساری 
اسفند دوم محبی علی 679  تهران 
پور محتشمی فخرالسادات 680 اسفند دهم   تهران 
دی يازدهم محجوبی مرتضی 681  اصفهان 
بهمن بيستم محدث اميد 682  تهران 
شهريور دوم و بيست محسنی حميد 683  تهران 
دی ام سی محسني بهرنگ 684  مشهد 
حسينی محمد عادل 685 دی ششم   تهران 
غياثوند خانی محمد سوسن 686 بهمن پنجم و بيست   کرج 
اکبر علی 687 زاده محمد  بهمن ششم و بيست   تهران 
زاده محمد فرزاد 688 دی ام سی   مشهد 
نيا محمد احمد 689 خرداد دهم   بابل 
دی ام سی محمدزاده فرنود 690  مشهد 
پور محمدعلی ميثاق 691 بهمن چهارم و بيست   اصفهان 
فروردين سيزدهم محمدلو محمد 692  اروميه 
بهمن بيستم محمدی ميثم 693  تهران 
 تهران اسفند محمدی حميدرضا 694
خرداد دوم و بيست محمدی قدرت 695  کرمانشاه 
مهر سيزدهم محمدی صالح 696  دهگالنی 
آبان سوم و بيست محمدی محمد 697  پاکدشت 
شهريور دوازدهم محمدی صابر 698  روانسر 
ارديبهشت دوازدهم محمدی  699  تهران 
خرداد بيستم محمدی نرگس 700  تهران 
 پاوه بهمن محمدی خليل 701
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 پاوه بهمن محمدی سبحان 702
اسفند چهارم و بيست محمدی يوسف 703  مهاباد 
تختی محمدی هيمن 704  بوکان بهمن 
 سقز آبان محمديان علی 705
الوار محمدي حسين 706 اردبيهشت چهاردهم   تبريز 
بهمن بيستم محمودی حسين 707  تهران 
دی پنجم محمودی محمود 708  سنندج 
 بوکان بهمن محمودی حسام 709
اکبر علی 710 بهمن چهارم و بيست محمودی   قصرشيرين 
سرايی محمودی سام 711 اسفند دهم   تهران 
مهر پنجم و بيست مدنی امين 712  سنندج 
اردبيهشت سوم و بيست مرادی فواد 713  مريوان 
بهمن ششم و بيست مرادی علی 714  شهرکرد 
 سقز آبان مرادی رزگار 715
اسفند نهم مرادی وفا 716  کردستان 
دی پنجم مراديان زاهد 717  سنندج 
پور مرتضي توفيق 718 ارديبهشت هشتم   تبريز 
بهمن ششم و بيست مرشدلو علی 719  تهران 
دی هفتم مرغی نويد 720  اروميه 
آذر هشتم مريمی مجيد 721  مريوان 
رضا حميد 722  نامعلوم خرداد مسببيان 
آذر چهاردهم مستقيمی ندا 723  تهران 
بهمن نهم مسجدی فاطمه 724  قم 
خرداد يازدهم مصيبيان اشکان 725  تهران 
خرداد يازدهم مصيبيان حميدرضا 726  تهران 
بهمن چهارم و بيست مطهر انيسا 727  اصفهان 
اسفند چهاردهم مظفر مولوی 728  مشهد 
حسين محمد 729 دی دوازدهم مظفری   تهران 
 سقز مرداد معتمدی هيوا 730
تير پانزدهم معتمديان  731  تهران 
اسفند چهاردهم معصومی ياسر 732  تهران 
 مريوان مرداد معماری بختيار 733
دی ششم مقامی علی 734  تهران 
بهمن پنجم و بيست مقدادي رامتين 735  بابل 
اسفند دهم مقدسی جمال 736  مهاباد 
آبان نوزدهم مقدم سردار 737  نامعلوم 
آبان دوم مقيسه محمدرضا 738  تهران 
الکالنی ملک حميد 739 دی پنجم   سنندج 
شاهی ملک پرويز 740 مرداد نهم   لرستان 
اردبيهشت نوزدهم ملکی  741  کردستان 
 مازندران نامعلوم ملکی محمد 742
آذر پنجم و بيست ملکی فاطمه 743  تهران 
اسفند دوم ملکيان محمدرضا 744  آمل 
شاهي ملك ايرج 745 مرداد پنجم و بيست   الشتر 
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شاهي ملك حمزه 746 مرداد دوازدهم   لرستان 
شاهي ملك محمد 747 مرداد دوازدهم   لرستان 
مهر دوم ممبينی داريوش 748  اهواز 
ارديبهشت دوازدهم منتجبی  749  تهران 
اسفند سيزدهم منتظری حجت 750  کرج 
اسفند يکم منصوری علی 751  مشهد 
مرداد نوزدهم منصوری وريا 752  سنندج 
اسفند هفدهم منصوری شعله 753  تهران 
دی هفتم منصوری محبوبه 754  تهران 
دی هفتم منصوری هادي 755  تهران 
اسفند دوم و بيست منفرد بهادر 756  شيراز 
اسفند يکم موسوی فرشاد 757  تهران 
دی هشتم و بيست موسوی پوريا 758  تهران 
اسفند دوم و بيست موسوی احمد 759  شيراز 
الری موسوی مرتضی 760 بهمن پنجم و بيست   تهران 
عبيدهللا مولوی 761 زاده  موسی  بهمن هفدهم   تهران 
اسفند دوم مومنی بهنام 762  تهران 
بهمن هجدهم مومنی سميه 763  نامعلوم 
بهمن پنجم و بيست مهدوی امين 764  تهران 
آذر سيزدهم مهدوی حسين 765 آباد خرم   
مهر هفدهم مهدويان ژيال 766  تهران 
آذر شانزدهم مهرگان کيوان 767  تهران 
نواز مهمان محمد 768 آذر پانزدهم   تهران 
حسين محمد 769 بهمن دوم و بيست مهيمنی   گرگان 
بهمن چهارم و بيست مهيمني عبدالناصر 770  تهران 
مصطفی دکتر 771 زاده ميراحمدی  بهمن بيستم   قم 
ارديبهشت ام سی ميرزايی سيامک 772 مغان آباد پارس   
فروردين هشتم ميری احمد 773  بابل 
 پيرانشهر بهمن مينايی علی 774
مرداد پنجم و بيست ميرزاپور احسان 775  الشتر 
زاده نادر غياث 776 مرداد سوم و بيست   کردستان 
بهمن پنجم و بيست نادری پوريا 777  تهران 
مرداد دوازدهم نادري حميد 778  لرستان 
اسفند يکم نارکی احمد 779  ياسوج 
شهريور شانزدهم ناصری عزيز 780  مريوان 
اسفند هفدهم ناصری جالل 781  بوکان 
اسفند هفدهم ناصری جمال 782  بوکان 
بهمن چهارم و بيست ناصری عبدهللا 783  تهران 
تير هشتم ناظری علی 784  تهران 
 شيراز بهمن نامداری ميترا 785
اسفند دهم نامداری ابراهيم 786  مهاباد 
خرداد هفتم و بيست نبردی ريبين 787  مهاباد 
زاده نبی حسين 788 يزد مهريز خرداد   
زاده نبی ناصر 789 يزد مهريز خرداد   
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زاده نبيل نورا 790 تير يکم   مشهد 
بهمن هفتم و بيست نجارنژاد فرزانه 791  مشهد 
اسفند يکم نجبايی آرش 792  تهران 
مهر هفدهم نجفی مريم 793  تهران 
اردبيهشت چهارم نجفی علی 794  همدان 
عراقی نجم منيژه 795 مهر چهارم و بيست   تهران 
هللا حجت 796 آذر شانزدهم نخستين   بهبهان 
بهمن پنجم و بيست نراقی محمد 797  تهران 
دی پنجم نصرالهی پدرام 798  سنندج 
آذر شانزدهم نصرتی وحيد 799  تهران 
خرداد يکم نصيرزاده بهمن 800  ماکو 
شهريور نوزدهم نصيرزاده ايرج 801  تبريز 
کاشانی نصيری منصور 802 بهمن هفتم و بيست   تهران 
خرداد يکم نصيرزاده بهمن 803  ماكو 
االسالمی نظام مهدی 804 آبان پنجم   نامعلوم 
فروردين سيزدهم نظمی جاويد 805  اروميه 
 مازندران بهمن نعمتی هومن 806
مهر هفدهم نقابی اکرم 807  تهران 
کار نقره صالح 808 بهمن بيستم   تهران 
دی هشتم نقشبندی ناصح 809  سنندج 
پور نقی مرتضی 810 آذر بيستم   تبريز 
هوشنگ امير 811 بهمن ششم و بيست نوايی   تهران 
 مهاباد خرداد نوجوان حسين 812
اسفند سيزدهم نودينيان پيمان 813  سنندج 
مهر نهم و بيست نورمحمدی سعيد 814  تهران 
مهر هجدهم نورمحمدي بهنام 815  تبريز 
)قنبری( نوری فتانه 816 دی يکم   ساری 
زاد نوری زينب 817 آذر پنجم و بيست   تهران 
زاد نوری علی 818 آذر پنجم و بيست   تهران 
زاد نوری فائزه 819 آذر پنجم و بيست   تهران 
کاوه حسين 820 آبادی نوش  تير نهم   کاشان 
 تهران آبان نيری محمدحسين 821
پی نيک کيوان 822 مهر يکم و بيست   مريوان 
هللا حجت 823 تير هفتم و بيست نيکوئی   تهران 
فروردين سيزدهم وااليی احمد 824  اروميه 
بهمن پنجم و بيست وزوايی شيما 825  تهران 
 يزد مهر وفايی محسن 826
آذر هفدهم وفايی جواد 827  همدان 
زاده وکيل هادی 828 اسفند پانزدهم   شيراز 
خرداد دهم ويسمه اعظم 829  تهران 
اردبيهشت سوم و بيست ويسی آرام 830  مريوان 
آبان چهارم هادوی شفيق 831  تهران 
امين محمد 832 مهر سوم و بيست هادوی   تهران 
رضا علی 833  تهران هشتمارديبهشت هاشمی 
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بهمن چهارم و بيست هاشمی سعيد 834  اصفهان 
اسفند پنجم هاشمی احمد 835  تهران 
 تبريز تير هاشمی عليرضا 836
مهر هجدهم هاشمی حميد 837  تبريز 
رفسنجانی هاشمی فائزه 838 اسفند يکم   تهران 
الدين جمال 839 مرداد هشتم و بيست هبکی   سقز 
جمال محمد 840 اسفند هفدهم هبکی   سقز 
اسفند يکم هرمززاده محمد 841  مشهد 
يار همت فروغ 842 آبان هفدهم   نامعلوم 
تير سوم و بيست هوربد هومن 843  ساری 
خرداد دوم هوشمند مختار 844  مريوان 
دی پنجم و بيست يارعلی خليل 845  اهواز 
دی نهم ياسی خانم 846  اصفهان 
مرداد دهم ياوری جعفر 847  تبريز 
پناه يزدان علی 848 اسفند يکم   بابل 
احمد حاج 849 ارديبهشت هفتم و بيست يزدانفر   تهران 
مهر نهم يزدی ابراهيم 850  اصفهان 
آذر ششم يگانه ابوبکر 851  مريوان 
زاد يوسف ياسر 852 بهمن دوم و بيست   بابلسر 
زادگان يوسف عبدهللا 853 اسفند پنجم و بيست   مشهد 
خرداد يکم سوم يوسفی فيروز 854  تهران 
تير چهارم و بيست يوسفی ميالد 855  پاوه 
اسفند يکم يونسی حسن 856  تهران 
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