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09143519359حیدرزاده 

09144516037نوربخش 09144551156کسرایی09148093955مطلوبی09148047287ولی نژاد09143582303پارسا09141555420باقی زاده 

09132949780قاسم بهارلوئئ09131172373محسن مشرف09132949780قاسم بهارلوئئ09133027698مهدی بطحائی09132049062امیرعالی پور09133512702حمید رضا علیزاده 09133512702حمید رضا علیزاده 09133512702حمید رضا علیزاده 

09133044018رضا علوی09131268849مسیح اله نجفی09133718744مهدی احمدی 09133718744مهدی احمدی 09139760542حمید رضا قربانی 09139760542حمید رضا قربانی 09131681808بابک براتیان 09131681808بابک براتیان 

09132022535امامغلی امینی09132022535امامغلی امینی09134739705ابراهیمیان 09134739705ابراهیمیان 09134739705ابراهیمیان09134739705ابراهیمیان091329407583مجید قدیری 091329407583مجید قدیری 

ایالم
-عیسی آماده -علی محمدفتاحیان

بهرامی- عباس زنگنه

-حسین احمدی-علی محمد فتاحیان

بهرامی-مهدی علی پور

-رضازنگنه-علی محمد فتاحیان

محسن نوراللهی

عباس -عیسی آماده-بهرامی

زنگنه

حسین - عباسی..حجت ا

-مهدی علی پور -احمدی

 بهرامی

حسین - عباسی..حجت ا

مهدی علی پور-احمدی

محسن - رضا زنگنه- بهرامی

نوراللهی

09171734239فهلیانی09397898930مظفری09173783077حقیقی09171730376شریفیان09171710424رستمی09122198471نگهبان09177749410مظفری09173779597زنگویی09177721461غالمیبوشهر 

09125095123مجید محسنی وطنی09122258190حامد شیردل09122891868عظیم حسین زاده اصل09125095123مجید محسنی وطنی09122891868عظیم حسین زاده اصل09124188991سید زهره صمصامی

09301212405مجید مرادی09375649366ابراهیم حضی زاده پریخانی09301212405مجید مرادی09191046135کاظم الری09354366339امیر سلیمانی 09122478319ولی رونقی 

09131831832قاسمی 09131815704کریمزاده 09131847998ربیعی 09131836200علیایی09131838635بنی طالبی 09133812900روستایی09132806956حبیبی 09131847998ربیعی 09131815309کاویانی چهارمحال بختیاری 

09157420420باباخانی 09151865686امانی09139835045رئیسی09159785917خانی09151868343زیبایی09153846166برومند09151868343زیبایی09153846166برومند09151860626فرخنده 

09153170435عطایی

09153212718علی اکبر صابری داروغه09153212718علی اکبر صابری داروغه09153212718علی اکبر صابری داروغه09153212718علی اکبر صابری داروغه09153227492علی اکبر داروغه09153227492علی اکبر داروغه09155130118چنارخانی داروغه09155130118چنارخانی داروغه

09154143945سفرکرده 09154143945سفرکرده 09153008871مقدری09153035062افتخاری09153035062افتخاری09153008186رشنواز09153008871مقدری09153008186رشنواز

09153060041خانم نوری 09153060041خانم نوری 09158236337خانم کبیریان 09151249301خانم اسحاقی 09151249301خانم اسحاقی 09153060041خانم نوری 09158236337خانم کبیریان09153060041خانم نوری 

09151038835اسکندری09151038835اسکندری09151038835اسکندری09151118015رمضانی09151107741معالیی09155232481یاشیری09155232481یاشیری-حقی-رمضانی -اسکندری 09155232481یاشیری-حقی-رمضانی -اسکندری 

09155098921غفوری09155098921غفوری09155098921غفوری09155098921غفوری09155098921غفوری09155098921غفوری09155098921غفوری09155098921غفوری

09155058072بدیع09155058072بدیع09155058072بدیع09155058072بدیع09155058072بدیع09155058072بدیع09155058072بدیع09155058072بدیع

09151600860یاری09151109180رئوفی فرد09155624260حسینی 09397151662پامرغی 09151639567صدیقی نژاد09151639567صدیقی نژادخراسان جنوبی 

09161142197صیاحی09168300495کوچک زاده0916527422فالطون09161130149نظری09166150025کریمیان09166165903تقی پور 09163217573کریمیان09169068193چوپانی09161142197صیاحیخوزستان

09123414853شاهپورملکی09123414853شاهپورملکی09123414853شاهپورملکی09127407981زین العابدین محمدی09127407981زین العابدین محمدی09127407981زین العابدین محمدی09127407981زین العابدین محمدی09127407981زین العابدین محمدی09127407981زین العابدین محمدی

رضا احمدی - حسین تیموریرضا- محمد علی دربانی محمد علی- حسین تیموری09127413184نادر احمدی 09127413184نادر احمدی 09127413184نادر احمدی 09127413184نادر احمدی 09127413184نادر احمدی 09127413184نادر احمدی 

09127413184نادر احمدی09127413184نادر احمدی09127413184نادر احمدی09128413983حسن جعفری09124418970اصغر بیانی09128413983حسن جعفری09124418970اصغر بیانی09128413983حسن جعفری09124418970اصغر بیانی

09124418970اصغر بیانی09128413983حسن جعفری09124418970اصغر بیانی09193411568علی کاری مقدم 09193411568علی کاری مقدم 09193411568علی کاری مقدم 09193411568علی کاری مقدم 09193411568علی کاری مقدم 09193411568علی کاری مقدم 

09193411568علی کاری مقدم 09193411568علی کاری مقدم 09193411568علی کاری مقدم حسین تیموری-رضا احمدیرضا-محمد علی دربانیمحمدعلی - حسین تیموری حسین تیموری- رضا احمدی رضا-محمد علی دربانیحسین تیموری محمد علی

9151421868شریف مال شاهی جوان 9151421868شریف مال شاهی جوان 9151421868شریف مال شاهی جوان 9151421868شریف مال شاهی جوان 9151421868شریف مال شاهی جوان 9151421868شریف مال شاهی جوان 9151421868شریف مال شاهی جوان 9151421868شریف مال شاهی جوان 9151421868شریف مال شاهی جوان 

9151415561مهدی صادق بختیاری9151415561مهدی صادق بختیاری9151415561مهدی صادق بختیاری9151415561مهدی صادق بختیاری9151415561مهدی صادق بختیاری9151415561مهدی صادق بختیاری9151415561مهدی صادق بختیاری9151415561مهدی صادق بختیاری9151415561مهدی صادق بختیاری

9155410476مریم پدرام 9155410476مریم پدرام 9155410476مریم پدرام 9155410476مریم پدرام 9155410476مریم پدرام 9155410476مریم پدرام 9155410476مریم پدرام 9155410476مریم پدرام 9155410476مریم پدرام 

9153405373سید رضا حسینی 9153405373سید رضا حسینی 9153405373سید رضا حسینی 9153405373سید رضا حسینی 9153405373سید رضا حسینی 9153405373سید رضا حسینی 9153405373سید رضا حسینی 9153405373سید رضا حسینی 9153405373سید رضا حسینی 

9153413705سید محمد رضا میرکاظمی9153413705سید محمد رضا میرکاظمی9153413705سید محمد رضا میرکاظمی9155402825مهدی شبان 9155402825مهدی شبان 9155402825مهدی شبان 9155402825مهدی شبان 9155402825مهدی شبان 9155402825مهدی شبان 

9155435603علی علی ابادی 9155435603علی علی ابادی 9155435603علی علی ابادی 9155435603علی علی ابادی 9155435603علی علی ابادی 9155435603علی علی ابادی 9155435603علی علی ابادی 9155435603علی علی ابادی 9155435603علی علی ابادی 

9151417628غالمرضا بازدیدی 9151417628غالمرضا بازدیدی 9151417628غالمرضا بازدیدی 9151417628غالمرضا بازدیدی 9151417628غالمرضا بازدیدی 9151417628غالمرضا بازدیدی 9151417628غالمرضا بازدیدی 9151417628غالمرضا بازدیدی 9151417628غالمرضا بازدیدی 

09124314502موسوی09124314502موسوی09122313412صباغیان09191745334خدابخشی09361935792خالق09192760844آجودانی09192314143دهدشت09124314502موسوی

09122318478محمودیان09122318478محمودیان09122318478محمودیان09122318478محمودیان09122318478محمودیان09122318478محمودیان09122318478مححمودیان09122318478محمودیان

09124314502موسوی09124314502موسوی09124314502موسوی09124314502موسوی09124314502موسوی09124314502موسوی09124314502موسوی09124314502موسوی

09123826728فرزان 09123826728فرزان 09390383104آراسته 09124817226خدایاری 09123826267نوری09122818848رسولی 09123817180بیگی 09192810600کیا گلعلی پور09192810600کیا گلعلی پور

09127837537جالل رشوند 09127837537جالل رشوند 09127837537جالل رشوند 09127837537جالل رشوند 09191941159عسگرنمازی 09123826267نوری09123826267نوری09123826267نوری09127837537جالل رشوند 

09191941159عسگرنمازی 09191941159عسگرنمازی 09191941159عسگرنمازی 09191941159عسگرنمازی 09192823487مهدی پور 09191941159عسگرنمازی 09191941159عسگرنمازی 09191941159عسگرنمازی 09191941159عسگرنمازی 

09127848098ابراهیم نیا 09127848098ابراهیم نیا 09127848098ابراهیم نیا 09192823487مهدی پور 09192823487مهدی پور 09192823487مهدی پور 09192823487مهدی پور 09192823487مهدی پور 

09139976339عبدالعلی زاده09139976339عبدالعلی زاده09139976339عبدالعلی زاده09139976339عبدالعلی زاده09139976339عبدالعلی زاده09139976339عبدالعلی زاده09139976339عبدالعلی زاده0912416620قاسمی 09139976339عبدالعلی زاده

09139035273ابراهیمی09139035273ابراهیمی09139035273ابراهیمی09139035273ابراهیمی09139035273ابراهیمی09139035273ابراهیمی09139035273ابراهیمی09139035273ابراهیمی09139035273ابراهیمی

09133400635صمدی09133400635صمدی09133400635صمدی0912416620قاسمی  0912416620قاسمی  0912416620قاسمی  0912416620قاسمی  09139976339عبدالعلی زاده0912416620قاسمی  

کرمانشاه

09173440555ترابی 09173440555ترابی 09173440555ترابی 09173413756سلیمانی پور09173413756سلیمانی پور09173413756سلیمانی پور09173414686قاسمی راد 09173414686قاسمی راد 09173414686قاسمی راد کهکیلویه و بویر احمد

09183391238کرمی 09183784805صفاری 09183716394ذهنی09183716394ذهنی09183391238کرمی 09183391238کرمی 09183391238کرمی 

09183704901عبدالملکی09183704901عبدالملکی09183704901عبدالملکی09183704901عبدالملکی09183729025فرج الهی 09183729025فرج الهی 09183784405صفاری 

09183729025فرج الهی 09183729025فرج الهی 09183729025فرج الهی 09183729025فرج الهی 09183723039ملکی 09183723039ملکی 09183704901عبدالملکی

09183729025فرج الهی 

09369895922کلته09117243045زیادلو09369895922کلته09113715965شکی09113715965شکی09113738051میر صالحی09369895922کلته09369895922کلتهگلستان

09112313899اسالمی09113349209هنری جواد 091111353798پوستی09113366451احمدی 09111348246حدادی09111363180خوشرفتار09112397440شبانی09112376991علیدوست09119435572ابراهیم زاده

09113385541پرتوی09113385541پرتوی09144022069نقیبی091111353798پوستی09398605246ایزدخواه09398605246ایزدخواه09119435572ابراهیم زاده09119435572ابراهیم زاده091113446755ابراهیمی

09115002854الهیار09115002854الهیار09111379356امینی 091113446755ابراهیمی091113446755ابراهیمی091113446755ابراهیمی091113446755ابراهیمی091113446755ابراهیمی09144022069نقیبی
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ولدی33350656محمدی ساکی33350656احمدی33350656قمری پور33350656شیراوند33350656فرهادیان

بهاروند33300388عباسی33300388فرهادیان33300388کلهری33300388واقفی33300388دارایی

09385464856امامیخورشیدیموسی زادهجاللی09111273059حسینی09111552558شالیکار09113237982شیرزادرضوی091113234118افراسیابی

محسن زادهمحسن زادهراستگو09111165765حداده0915387687صالحی09111269116دالور نیا09112534052متقی

09183632923عقیلی09187595707فریبرزی09183632923عقیلی09188486540رنجبری09189592817شیر هاشمی09188634822نجفی09186011233خانمحمدی09183635606لنجانی09181623748حسن بیگی

09188624898یار محمدی

09177694088معینی09171602550اسفندی09175256067والی زاده09175261722بیژنی 09173672357مرادی09175256067والی زاده09171602550اسفندی09177694088معینی09173601392جعفری 
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مازندران 
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95/12/3096/1/1296/1/13استان 96/1/11 96/1/196/1/296/1/396/1/4 95/12/29

09171582740عباس زاده 09173601392جعفری 09175230768یکتاپورشیخی 09171602550اسفندی09174992008باوقار09171617033حسنی 09171582740عباس زاده09178626993دهستانی

09175256067والی زاده 09172882034حسن زاده 09173607074شیخی09359015770سلیمی09177675819جعفرپور09178626993دهستانی09174992008غالمی 09175256067والی زاده09173670973خورگوئی 

09173607074جعفری09107613858دهقانی 09174992008باوقار09175256067والی زاده09173601392جعفری 09359015770سلیمی09174992008باوقار09172882034حسن زاده09107613858دهقانی

09350502328رضایی09176405542اخالقی09175805170کریمی 09171583137قمری09175230768یکتاپور09175261722بیژنی09178591906کریمی09107613858دهقانی

09175805170کریمی09173693665بهمنی09174992008غالمی09175805170کریمی 09175805170کریمی 09176405542اخالقی09177675819جعفرپور

09171583137قمری09171602550اسفندی

09187039826قمری09188193611نادر مهدی09181112169مفتوحی09181112169مفتوحی09183133006سامی09183133006سامی09187039826قمری09187039826قمری09181112169 مفتوحی

09183139748ملکی09183139748ملکی09183139748ملکی09183139748ملکی09183139748ملکی09183139748ملکی09108000907طباطبایی09108000907طباطبایی09108000907 طباطبایی

09183136905ملیح09181113911معیاری09188127108فرامرزی09183120108مسلمی راد09181114137شرغی09181117763شهسواری09188170901نجفیان09181114600محققی09181114600محققی

09139677393زینلی09132562093زارعیان09132562093زارعیان09133520279هاشمیه09132562093زارعیان09131512379فهیمی09132562093زارعیان09190033299جاریانی09132562093زارعیان

09133520279ابوترابی09131512379نیک خواه09132562093کارگر09190033299جاریانی

09166505817فالحی09163524402بیات09166505817فالحی09166505817فالحی09015987178شعبانی09166505817فالحی09166516325حسینی09166505817فالحی09166505817فالحی

09163524402بیات09015987178شعبانی09163524402بیات09166516325حسینی09163524402بیات09015987178شعبانی09163524402بیات09163524402بیات

09166516325حسینی09166516325حسینی09166516325حسینی

09015987178شعبانی

09127816265میرزایی09127816265میرزایی09122825084رضایی09122825084رضایی09122825084رضایی09123280289کوهکن 

حمدی 09105872884علیخانی 09369006866ادب زاده 09105872884علیخانی 09369006866ادب زاده 

حمدی 09105872884علیخانی 09382377151کاظمی 

محمدی 09105872884علیخانی 

09153581809وظیفه دان09153581809وظیفه دان 09123079125منتظری09125017691اسحاقی09126950104نهری09123186130دستور 

091223186130دستور09122075529لطفی نژاد09125483544دانشوری09192644527صبوری09126950104نهری

09125634476حصار09123634255شفیعی09351516207آرمون

09121883844نوذری

091276349803یگانه09352427801تقی پور09123603927حسن زاده091276349803یگانه09386157398پرآذران091276349803یگانه09125657578خورشیدیان09197793567شعبانی091276349803یگانهالبرز

09126896404محمدتقی کریمی09122102892بهرام شهریاری09191645391علی پروینی09122845344ابولفضل کرد09122200475امیرسلیمی 09123871521فرزاد سمائی09126073723جعفر بیرامی

09121903552امید نوروزی 09122092967فرزانه جلیلی 09121903552امید نوروزی 09122092967فرزانه جلیلی 09122092967فرزانه جلیلی 09121903552امید نوروزی 09121903552امید نوروزی 

تیموری09125028401شهره نزاکت 09125300839باقری 09125475630خانم امامی 
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یزد
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مرکز مطالعات
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هرمزگان 


