اساهی داًطجَیاى کاس دس هطة ضشکت کٌٌذُ دس جلسِ سٍص سِ ضٌثِ هَسخ  96/99/44ضثکِ تْذاضت ٍ دسهاى ضویشاًات
ساعت  8الی 49
سدیف

ًام ٍ ًام خاًَادگی

هشاکض

4

کیویا اتَالحسٌی

 47ضْشیَسّ -وایَى

2

فشًَش اصغشی

ضْشک قائن – دگوِ چی

3

فاطوِ افشاصُ

ًیکَ – اهاهضادُ قاسن

4

فشیثا الواس پَس

هسعَدیِ  -صثاسٍ

5

حسام الذیي ایشاًی ساد

سوٌگاى – ضْیذ جعفشی

6

هعصَهِ تخطی

ٍحذت اسالهی – حضشت سقیِ

7

سیحاًِ تٌایی هقذم

افسشیِ  -هسعَدیِ

8

هژدُ پاکثاص

دگوِ چی –  47ضْشیَس

9

غضالِ جوطیذی

تقَی ً -ادس

49

فاطوِ حثیة صادُ

حضشت سقیِ  -کالهی

44

هحوذ سضا حسیي کاظوی

هسعَدیِ –  44هعصَم

42

هشین حسیٌی

پَس ّذایت – چیزس

43

هًَس دسٍیطی

کالهی – دگوِ چی

44

ًیوا رتیحی

ًادس – ضْیذ جعفشی

45

فاطوِ سجثی

صفا  -صفذسی

46

کتایَى سفسٌجاًی

هثاسکی – خَاجِ ًظام الولک

47

سًٍاک جعفشی

ضْیذ جعفشی – پَس ّذایت

48

ًیلَفش صاسعی فش

صفذسی  -صفا

49

هْذی صًگٌِ کیا

سوشقٌذی  -احوذی

29

عاطفِ سپْشی ساد

پَس ّذایت – ٍحذت اسالهی

ساعت حضَس

اهضاء

اساهی داًطجَیاى کاس دس هطة ضشکت کٌٌذُ دس جلسِ سٍص سِ ضٌثِ هَسخ  96/99/44ضثکِ تْذاضت ٍ دسهاى ضویشاًات
ساعت  8الی 49
سدیف

ًام ٍ ًام خاًَادگی

هشاکض

24

پشٍاًِ سجادی

افسشیِ  -هسعَدیِ

22

عاطفِ ضادکام

سعذ دستٌذ  -تشاب

23

اهیش ضْثاص صادُ

سعذ دستٌذ  -اصگل

24

فاطوِ ضیشصاد هقذم

اصگل  -قائن

25

سحش عادی صادُ

سوشقٌذی  -صفذسی

26

فائضُ عاسفی ًیا

قائن  -هثاسکی

27

فاطوِ عثذلی ًژاد

تشاب  -دسکِ

28

ٍحیذ عیذ خاًی

سعذ دستٌذ  -صثاسٍ

29

فاطوِ فالح کیص

چیزس – ٍحذت اسالهی

39

فاطوِ قشتاًی

صفا – تعثت الٌثی

34

ًگیي کثیشی

صثاسٍ  -طالقاًی

32

سیذ هحوذ سضا کوًَِ

ًیکَ – سعذ دستٌذ

33

سیحاًِ کیخا

ًیکَ – سعذ دستٌذ

34

هاًلی هصثاح

صفذسی  -صفا

35

تاسا هقذس فش

سعذ دستٌذ  -صثاسٍ

36

اضکاى ًجاتی

صفذسی  -ضیثاًی

37

ًسین ًعوتی

اهاهضادُ قاسن  -تشاب

ساعت حضَس

اهضاء

