اسامی پایان نامه های موجو د در کتابخانه مربوط به رشته گرافیک
ردیف

دانشجو

عنوان

استاد

ٗ 1حسث ٠ث٢طٝظ

آهبی آضاؾش٠

اضائٞٗ ٠قُ ٚطاكیي ثب ٗحٞضیز ثبظؾبظی یي ػ٘ٔیبر خَٜ

 2دطیؿب ٗطازدٞض

آهبی ٗطقس ظازٟ

اضسجبط سهبٝیط ٞٛ ٝقشبض زض ًشبة ١بی ًٞزًبٙ

 3اثٞشض ػ٘بزی

آهبی آضاؾش٠

اضسجبط سهٞیطی ١عاض ٟدٜدٖ (م)ٕ.سْ ثبًٗ ٙٞطٝزقز

 4ؾبٛبظ ه٢طٗبٛی

آهبی ًطی٘ی دٞض

اؾشرطاج انغالحبر  ٝاؾبٗی ذبل ُطاكیي

ٗ 5ؿشٞض ٟػؿٌطی

آهبی ذبًذٞض

اؾشلبز ٟاظ سبیذُٞطاكی زض كضب ؾبظی دٞؾشط ثب ٝاغ١ ٟبی ٗطسجظ ثب ٗؿبئْ ضٝاٛكٜبذشی

٢ٗ 6سی ٠ظاضػی

آهبی ذبًذٞض

اؾشلبز ٟاظ سبیذُٞطاكی زض كضب ؾبظی خ٘الر كٔؿلی زض هبٓت ٗٞقُ ٚطاكیي

 7آضـ قبیؿشٝ ٠اال

آهبی اؾٔ٘ی /آهبی اؾسی

اًؿذطؾیٛٞیؿٖ اٛشعاػی/ػٜٞا ٙثرف ػ٘ٔی:عطاحی ًبضًشط زض ٛوبقی زیدیشبّ

 8ؾبضا ضٝاٛكیس قیطاظی

آهبی اؾسی /آهبی ٗحالسی

ا٘١یز عطاحی ُطاكیي ثط ٗٞكویز نلحبر سدبضی قجٌ١ ٠بی اخش٘بػی

 9ؾبٗ ٠ٜقطیلی

آهبی ًطی٘ی دٞض

ایدبز خصاثیز ١بی ثهطی زض دٞؾشط اظ عطین ثؼس ؾٕٞ

 10كبع٘ ٠ضحی٘ی

آهبی اؾسی/آهبی ٗحالسی

ایٜلُ ٞطاكیي،ضٝقی اثط ُصاض ثطای ٗؼطكی ٗد٘ٞػ ٠سبضیری اضٍ ًطیٖ ذبٛی

 11ضضٞا ٙحویوی قیطاظی

آهبی ٛبزضی

آؾیت قٜبؾی سبیذُٞطاكی ؾ ٠ز ٠١اذیطایطاٙ

ِٛ 12بض ظثطخس

آهبی ٛبزضی-آهبی آضاؾش٠

آؾیت قٜبؾی خساض ٟزض ٗ٢س ًٞزى ١بی قیطاظ(ثط اؾبؼ ُطاكیي ٗحیغی)

 13ؾیسٓ ٟیال ٗیطحؿیٜی

آهبی كیعاثی

ثطضؾی ُطاكیي سٔٞیعیٛٞی زض ایطا ٙزضز 80 ٠١ثب سبًیس ثط عطاحی زًٞض یي ثطٛبٗ ٠سٔٞیعیٛٞی

 14ظیٜت ٗح٘ٞزی

آهبی ٛبزضی

ثطضؾی  ٝسحٔیْ ؾبذشبض ُطاكیٌی ٛوٞـ  ٝزؾز ثبكش١ ٠بی ًطزی

 15ضًؿبٛب هطٔٛی

آهبی اؾسی

ثطضؾی اثٜؿشبٓیك ٚآضر زض ٜ١ط ٗلٗٞ٢ی ٗؼبنط آٗطیٌب

ِٛ 16ی ٚیٞؾلی

آهبی آضاؾش٠

ثطضؾی احدبٕ  ٝآ٘ب٢ٛبی ق٢طی ق٢ط س٢طاٙ

 17ث٘ی ٚزٌ١طزی

آهبی كیعاثی

ثطضؾی اضسجبط ثیٗ ٚش١ ٚبی زیساضی  ٝقٜیساضی زض سهٞیطؾبظی (ٞٗ ٠ٛٞ٘ٛضزی سهٞیطؾبظی ًشبة
قٜیساضی ثطای ًٞزًب ٙظیطزٝؾبّ)

 18یٛٞؽ اؾ٘بػیْ ظازٟ

آهبی ًطی٘ی دٞض

ثطضؾی اضظـ ١بی ظیجبیی قٜبؾی زض ٛوك٘بی١ ٠بی خبٞٛضی س٘سٓ ٙطؾشبٙ

ٛ 19ب١یس ٗرشبضی

آهبی ًطی٘ی دٞض -آهبی ٛبزضی

ثطضؾی اضظـ ١بی ظیجبیی قٜبؾی ٛوف ٗبی١ ٠بی ٗلطؿی ُیب١ی  ٝخبٞٛضی س٘سٓ ٙطؾشب ٝ ٙسبثیط
آ ٙثط آضٗ٢بی ٗؼبنط ایطاٙ

 20كطظا ٠ٛنلبیی كطز

آهبی ضٝزًی -آهبی ٛبزضی

ثطضؾی اضًبٗ ٝ ٙب١یز ١بی ثهطی زض هبٓت قؼط ح٘یس ٗهسم

ٗ 21طیٖ ؾٔ٘ب ٙدٜبٟ

آهبی اؾٔ٘ی /آهبی ًطی٘ی دٞض

ثطضؾی اؾبعیط (حیٞاٛی  ٝحیٞاٛی-اٛؿبٛی)زض ایطا ٙثبؾشبٙ

 22دبٛش ٠آ ًطی٘ی

آهبی ًطی٘ی دٞض

ثطضؾی اؾبعیط ً ٚ٢ایطاٛی  ٝسبثیط آ ٙزض ٌٗشت ؾوبذب٠ٛ

 23آ ٠٢دٜب١ی

آهبی ًطی٘ی دٞض -آهبی اؾٔ٘ی -آهبی ٛبئت قیطاظی

ثطضؾی اؾغٞض١ ٟبی اضزاٝیطاف ٛبٗ ٝ ٠سبثیط آ ٙثط ٜ١ط ؾبؾبٛی

 24كبع٘ ٠احیبیی

آهبی ًطی٘ی دٞض-آهبی ٛبزضی

ثطضؾی اِٛبض١ ٟبی ٗلٗٞ٢ی زض سبیذُٞطاكی ٗؼبنط ایطاٙ

 25كطٛبظ هیهطی

آهبی سبثٜسٟ

ثطضؾی ا٘١یز ُطاكیي ٗحیغی زض عطاحی ق٢طی

 26كطظا ٠ٛػٔی اًجط ظازٟ

آهبی ٛبزضی-آهبی ضٝزًی

ثطضؾی ایٜلُٞطاكیي  ٝسبثیط آ ٙثط ٗحهٞالر نٜؼشی ٗؼبنط

٢ٗ 27طا ٙثطظُط

آهبی اؾٔ٘ی -آهبی ًطی٘ی دٞض

ثطضؾی آثبض ثب ضٝیٌطز ٗیٜی٘بٓیؿٖ ثب اؾشلبز ٟاظ كشٜٗٞشبغ ز ٠١اذیط آٗطیٌب

 28احؿب٢ٗ ٙطظاز

آهبی ًطی٘ی دٞض

ثطضؾی دشبٛؿیْ ١بی ٗلٗٞ٢ی ٘ٛبزی ٚزض اقیب

 29ظ١طا ٗهٔی ٛػاز

آهبی هبؾٖ ذبٛی -آهبی اؾٔ٘ی

ثطضؾی دٞؾشط ١بی ٌٗشت ؾٞئیؽ اظ ٛظط كطٕ

 30ق٢طظاز آظازی

آهبی آضاؾش٠

ثطضؾی دٞؾشط١بی خكٜٞاضٜ١ ٟطی ًب ٙٞٛدطٝضـ كٌطی ًٞزًبٞٛ ٝ ٙخٞاٛب( ٙزٝضاٗ ٙؼبنط)

 31كطیسً ٟطی٘ی خؼلط ثیِٔٞ

آهبی اؾٔ٘ی

ثطضؾی سبثی ض اٛشعاع دؿب ٛوبقب ٠ٛثط ٗیٜی٘بٓیؿٖ

 32ػصضا هطثبٛی كطز

آهبی اؾٔ٘ی

ثطضؾی سبثیط اًؿذطؾیٛٞیؿٖ اٛشعاػی ثط قٌْ ُیطی كٜ٘یؿٖ

 33كبع٘ ٠خ٘كیسی

آهبی ٗطازی

ثطضؾی سبثیط سهٞیط ؾبظی ػٌبؾب ٠ٛزض سجٔیـبر ثیٔجٞضزی ایطا( ٙزض 10ؾبّ اذیط)

 34ق٘یٖ ؾبالضی ظازٟ

آهبی اؾٔ٘ی

ثطضؾی سبثیط سهٞیطؾبظی ثط سجٔیـبر ٗغجٞػبسی آٗطیٌب اظاٝایْ هط ٙثیؿشٖ سب ًٜٙٞ

ٗ 35طیٖ ظاضع

آهبی اؾٔ٘ی /آهبی اؾسی

ثطضؾی سبثیط سهٞیطؾبظی زض آٗٞظـ زضؼ ضیبضی ا ّٝاثشسایی

١ 36بٛی ٠حدبظی كط

آهبی اؾٔ٘ی

ثطضؾی سبثیط خٜجف ؾٞضئبٓیؿٖ ثط خٜجف اًؿذطؾیٛٞیؿٖ اٛشعاػی

 37دطیؿب ق٢ؿٞاض

آهبی ًطی٘ی دٞض

ثطضؾی سبثیط خٜجف ؾٞضئبٓیؿٖ ثط خٜجف اًؿذطؾیٛٞیؿٖ اٛشعاػی

 38ضٝیب قٌٟٞ

آهبی اؾٔ٘ی-آهبی اؾسی

ثطضؾی سبثیط خٜجف ٗیٜی٘بٓیؿٖ ثط ُطاكیي ٗحیغی آٗطیٌب اظ 1960سب ٗ 2015یالزی

٢ٗ 39ؿب ضٗضبٛی

آهبی آضاؾش-٠آهبی ٛبزضی

ثطضؾی سبثیط ذظ ٛؿد ثط قٌْ ُیطی كٛٞز ١بی كبضؾی سبح كیؽ( حطف ط)

 40ض١ب ػجسآٔ٢ی

آهبی اؾٔ٘ی-آهبی چ٘بچٖ

ثطضؾی سبثیط ذالهیز زض عطاحی ثؿش ٠ثٜسی ١بی آٗٞظقی دعقٌی زیبثز

ٛ 41د٘ ٠ػٔیبیی

آهبی ًطی٘ی دٞض

ثطضؾی سبثیط ٜٓس آضر ثط ٜ١ط ٗؼبنط ایطا ٙثب ضٝیٌطزی ثط ُطاكیي ٗحیغی

 42آٛب١یشب حؿیٜی

آهبی اؾٔ٘ی -آهبی ًطی٘ی دٞض

ثطضؾی سبثیط ٗیٜی٘بّ ثط ؾبیٌُٞطاكی (ضٝاِٛ ٙبضی) زض هط 20 ٙزض قطم زٝض (غاد)ٚ

 43ؾبضا ذبس٘ی كط

آهبی اؾسی /آهبی ًطی٘ی دٞض

ثطضؾی سبثیط ٛوبقی ًٞزًب ٙثط آثبض سهٞیطُطاً ٙشبة ًٞزى اظ ؾبّ 1380سب 1390

ٛ 44سا خ٘كیسی

آهبی ًطی٘ی دٞض -آهبی سبثٜسٟ

ثطضؾی سبثیط ٛوٞـ ؾبؾبٛی ثط ٗؼ٘بضی ق٢طی

٢ٗ 45ؿب هبزضیبٙ

آهبی ًطی٘ی دٞض-آهبی چ٘بچٖ

ثطضؾی سبثیطار سجٔیـبر ذٞزض ٝؾبظی خ٢ب ٙثب سٌی ٠ثط قطًز كٌٓٞؽ ٝاُٚ

ٗ 46طضی ٠ای٘ ٚدٞض قیطاظیبٙ

آهبی هبؾٖ ذبٛی

ثطضؾی سبثیطار سٌٜٞٓٞغی خسیس ثط ٜ١ط ٗؼبنط

ٗ 47ػُب ٙضظٗدٞیی

آهبی هبؾٖ ذبٛی

ثطضؾی سبثیطار ٜ١ط ثی ٚآ٢ٜطی ٚثط ٛوٞـ ١ربٜٗكیبٙ

١ 48بٛیٗ ٠یطظایی

آهبی ٛبزضی /آهبی اؾسی

ثطضؾی سبضیرچ ٠سهٞیطِٛبضی قبٜ١بٗ ٝ ٠اؾشلبز ٟآ ٙزض ًشبة ًٞزًبٞٛ ٝ ٙخٞاٛبٙ

 49اؾ٘ب نساهز دٞض

آهبی ًطی٘ی دٞض /آهبی ذبًذٞض

ثطضؾی سبیذُ ٞطاكی زض دٞؾشط١بی ز ٝؾبالٜ١ ٠ٛط١بی سدؿ٘ی ایطاٙ

ٛ 50بظٛی ٚثبؾشبٛی ٛیب

آهبی ٛبزضی  -آهبی اؾٔ٘ی

ثطضؾی سبیذُٞطاكی ایطاٛی زض سیعض١بی سجٔیـبسی

ٗ 51ػُبٛ ٙبٗی

آهبی ٗطازی ًبظضٛٝی/آهبی اؾسی

ثطضؾی سبیذُٞطاكی حطٝف قؼط كطٝؽ كطذعاز زض كضبی اًؿذطؾیٛٞیؿٖ اٛشعاػی

 52ای٘ب ٙضخجی

آهبی آضاؾش-٠آهبی اؾسی

ثطضؾی سجٔیـبر سدبضی زض ُطاكیي ٗؼبنط ایطاٙ

ٗ 53طضی ٠ذطاخی

آهبی هبؾٖ ذبٛی -آهبی اؾسی

ثطضؾی سطًیت ثٜسی ٌٗشت ١طار

ٗ 54حجٞث ٠ظٗبٛی

آهبی ضٝزًی-آهبی ٗطازی ًبظضٛٝی

 55دطیٞـ ٗؼظٖ ظازٗ ٟیٜ٘سی

ذب ٖٛزقشی ظاز/ٟآهبی اؾسی

 56ؾبٛبظ ثركی ظازٟ

آهبی هبؾٖ ذبٛی -آهبی ٗطازی

ثطضؾی سهٞیط ؾبظی زاؾشب١ ٙبی ً ٚ٢كبضؾی زض آثبض دٜح سهٞیط ُط ٗؼبنط

ٛ 57بظٛی ٚنبحت دٞزٛي

آهبی آضاؾش/٠آهبی اؾسی

ثطضؾی سهٞیطؾبظی ٗحیغی ٝیػًٞ ٟزى (ُط ٟٝؾٜی ١لز ؾبّ)

 58ؾحط ػٔی دٞض

آهبی آضاؾش-٠آهبی ٛبزضی

ثطضؾی سهٞیطی ٛوٞـ خبٞٛضی زض كطـ هكوبیی (ُٔیٖ ُ ٝجً ٝ)٠بضثطز آ ٙزض آضٕ

ٗ 59حؿٓ ٚیطاٝی

آهبی اؾٔ٘ی -آهبی ٛبزضی

ثطضؾی سغجیوی ؾیٜ٘بی ًٞثطیي  ٝثطؾٙٞ

 60ث٢سیؽ یعزاٛی

آهبی ٛبزضی

ثطضؾی سغجیوی كضبؾبظی  ٝسطًیت ثٜسی زض ُطاكیي ثبظاضی ُ ٝطاكیي حطك ٠ای

 61ػٔی ضبثغی

ذب ٖٛدٞضسوی

ثطضؾی سغجیوی ٌٗبست كٜ٘یؿٖ زض ٜ١ط

ِٛ 62بض ضحی٘ی كط

ذب ٖٛاًجط دٞض-آهبی ًطی٘ی دٞض

ثطضؾی سغجیوی ٛوبقی ًٞزًب ٙثب آثبض ٝاؾیٔی ًبٛسیٜؿٌی

 63ؾبضا ق٢جبظی

آهبی ٛبزضی-آهبی اؾسی

ثطضؾی سٌٜیي چبح ثطخؿش ٠زض هطٗ ٙؼبنط

ثطضؾی سطًیت ثٜسی ١بی چبح ؾِٜی ١بی ًشبث٢بی زٝض ٟهبخبض ً ٝبضثطز آ ٙزض عطاحی دٞؾشط
كطِٜ١ی
ثطضؾی سعئیٜبر ٗؼ٘بضی زٝض ٟهبخبض زض ق٢ط ٗیٜ٘س (ثب ِٛب١ی ث ٠ز ٝثٜبی ذبٗ ٠ٛظلطی  ٝاٗبٗعازٟ
اؾ٘بػیْ)

 64كطقیس اؾشٞاض حویوی

آهبی هبؾٖ ذبٛی

ثطضؾی خبیِب ٟسهٞیط ؾبظی زض عطاحی ادٔیٌیك١ ٚبی ٗٞثبیْ زض ایطاٙ

 65قی٘ب كطخ ٗ٢ط

آهبی ضٝزًی -آهبی ٛبزضی

ثطضؾی خبیِب ٟذظ ِٛبض١ ٟبی كبضؾی زض ُطاكیي سعئیٜی زٝض ٟنلٞی٠

 66ظ١طا ػجبؾی

آهبی آضاؾش٠

ثطضؾی خبیِب ٟظیجبیی قٜبؾی  ٝػهط سٌثط زض ُطاكیي

 67كبئعٛ ٟیي زٝؾشی

آهبی ذبًذٞض

ثطضؾی خبیِب ٟؾبظ١ ٟبی حد٘ی زض ُطاكیي ٗحیظ ق٢طی

 68احس ؾشبض اح٘سی

آهبی اؾٔ٘ی/آهبی آضاؾش٠

ثطضؾی خبیِب ٝ ٟا٘١یز ذظ ٞٛقش ٠ثط ضٝی ٜٗؿٞخبر ایطاٛی زض زٝض ٟاؾالٗی  ٝهبثٔیز ١بی
ًبضثطز حطٝف زض عطاحی  ٝچبح دبضچ٠

ٛ 69سا خالٓی

آهبی ًطی٘ی دٞض

ثطضؾی خصاثیز ١ب ١ ٝبضٗٛٞی ض َٛزض ُٔیٖ ُ ٝج ٠ػكبیط اؾشب ٙكبضؼ (ایْ هكوبیی)

 70كطیجب اٗیطی

آهبی ٛبزضی

ثطضؾی خصاثیز ١بی ثهطی اظ عطین سٔلین ٞٛقشبض ٝسهٞیط زض آثبض ُطاكیي ٗؼبنط ایطاٙ

 71دسضإ ذسازای

آهبی ًطی٘ی دٞض

ثطضؾی خصاثیز ١بی ثهطی اظ عطین سٔلین ٞٛقشبض ٝسهٞیط زض آثبض ُطاكیي ٗؼبنط ایطاٙ

ٛ 72طُؽ ذجبظ ذٞة

آهبی ًطی٘ی دٞض /آهبی اؾسی

ثطضؾی چبح ؾِٜی زض ایطا ٝ ٙسبثیط آ ٙزض قٌْ ُیطی ُطاكیي ؾٜشی ایطاٙ

 73كبع٘ ٠ؾدبزیبٙ

آهبی ٗطازی ًبظضٛٝی

ثطضؾی چبح ؾیٔي اؾٌطی ٚث ٠ضٝـ ؾٜشی

 74اؾ٘ب یسآٔ٢ی كطز

آهبی آضاؾش- ٠آهبی ٛبزضی

ثطضؾی حطًز (ٗٞق)ٚزض ُطاكیي ٗؼبنط ایطاٙ

ٛ 75یٔٞكط كشبحی اضزًبٛی

آهبی چ٘بچٖ -كط١بز ٛبزضی

ثطضؾی حطٝف سبیذی ایطاٛی ثط اؾبؼ ٗٓٞل١ ٠بی ذٞقٜٞیؿی ایطاٛی

 76ؾ٘ب اؾٌٜسضی ٌٗٛٞس

آهبی آضاؾش ٝ ٠آهبی ٛبزضی

ثطضؾی ذظ زض ًشیج ٠ی ثٜب١بی زٝض ٟی هبخبضی ٠قٞقشط ( ثب سبًیس ثط ذب ٠ٛی ٗؿشٞكی )

 77ث٢بض ٟآسف ذب٠ٛ

آهبی ٛبزضی

ثطضؾی ذظ ِٛبض١ ٟبی ثٜب١بی ؾٔدٞهی (ٗحطاة ١ب)

 78ؾؼیس ٟق٢جبظی

آهبی ٛبزضی/آهبی اؾسی

ثطضؾی ذظ ِٛبض١ ٟبی ًشیج ٠ؾِٜی  ٝؾ٢ِٜبی ٗٞظ١ ٟلز سٜبٙ

 79ؾیس ٟظ١طا ذلطی

آهبی اؾٔ٘ی  -آهبی ًطی٘ی دٞض

ثطضؾی ذظ  ٝذٞقٜٞیؿی زض آثبض دطٝیع سٜبٓٝی

 80ظ١طا ٞ١قٜ٘س

ٗدیساؾٔ٘ی /خ٘كیس آضاؾش٠

ثطضؾی ذالهیز زاٛف آٗٞظا ٙا ّٝضاٜ٘١بیی ٗسضؾ ٠ث٢طإ ضظٗی (ٛبحی ٠یي قیطاظ)

 81آظازٜٗ ٟكی ظازٟ

آهبی ذبًذٞض

ثطضؾی ذالهیز زض ثیٔجٞضز١بی ز ٟؾبٓ ٠اذیط زٛیب

ٗ 82ح٘س ضكیؼی ؾ ْ٢آثبزی

آهبی ًطی٘ی دٞض

ثطضؾی زیعای ٝ ٚسجٔیـبر ایطا ٙزض ؾ ٠ز ٠١اذیط (ثب سبًیس ثط آؾیت قٜبؾی ز ٠١آذط)

ٛ 83بظٛی ٚهبٛغ

آهبی آضاؾش-٠آهبی اؾسی

ثطضؾی شٜ١یز ١بی ًٞزًب ٠ٛزض سهٞیط ؾبظی ایطاٛی ؾ ٠ز ٠١اذیط ( 6-3ؾبّ)

ٛ 84طُؽ سٞؾٔی

آهبی ٛبزضی

ثطضؾی ضاثغٛ ٠وٞـ ظیُٔ ٝ ٞج ٠زض عطاحی كبضؾی  ٝسبیذُ ٞطاكی

 85كبع٘ ٠الضیدبٛی

آهبی هبؾٖ ذبٛی

ثطضؾی ض َٛزض ثؿش ٠ثٜسی

ٗ 86ح٘س ػٔی ٗٞضزیٜی ٛػاز

آهبی هبؾٖ ذبٛی

ثطضؾی ض َٛزض ثؿش ٠ثٜسی ٗحهٞالر ٓجٜی ایطا ٙزض ؾ ٠ز ٠١اذیط

ٛ 87طخؽ سٞاِٛط ظٗیٚ

آهبی اؾٔ٘ی/آهبی اؾسی

ثطضؾی ض َٛزض ٗثٜٞی ٗؼٜٞی  ٝاضسجبط آ ٙثب ػطكب ٙاؾالٗی

 88ض١ب ؾٔغبٛی

آهبی آضاؾش٠

ثطضؾی ض َٛزض ٗؼ٘بضی ٌٗشت ؾٔدٞهی (نلح ٠آضایی ثب اؾشلبز ٟاظ ض َٛزض ٗؼ٘بضی ؾٔدٞهی)

ٗ 89ػُبٗ ٙحؿٜی ظازٟ

آهبی هبؾٖ ذبٛی

ثطضؾی ض ٝ َٛكطٕ زض سهٞیط ؾبظی ًٞزى

 90ث٢بض ٟآشضیٙٞ

آهبی ًطی٘ی دٞض /آهبی اؾسی

ثطضؾی ض٘ٛ ٝ َٛبز دطچٖ ًكٞض١بی ٗرشٔق

ٗ 91طضی ٠آضاٙ

آهبی ٛبزضی /آهبی آضاؾش٠

ثطضؾی ضٝایز ُطی

ٗ 92طضی ٠غیب ٙدٞض

آهبی هبؾٖ ذبٛی

ثطضؾی ضئبٓیؿٖ اخش٘بػی  ٝسبثیط آ ٙثط ٜ١ط ایطاٙ

 93ؾذیس ٟاضثبثی

آهبی اؾٔ٘ی/آهبی ًطی٘ی دٞض

ثطضؾی ؾبذشبض قٌْ  ٝض َٛزض دشً ٠طٗبٙ

 94سطا ٠ٛػغبیی

آهبی ًطی٘ی دٞض

ثطضؾی ؾبذشبض ُطاكیي یؿ َٜهجط١بی اضاٗ ٠ٜزض انل٢ب/ ٙػٜٞا ٙثرف ػ٘ٔی :اؾشلبز ٟاظ ٛوٞـ
ؾ َٜهجط١ب ً ٝبضثطزی ًطز ٙآ٢ٛب زض ٛوٞـ كطـ

 95ن٘س ٓطیبیی

آهبی ًطی٘ی دٞض/آهبی ٛبئت قیطاظی

ثطضؾی ؾبذشبض ُطاكیٌی ؾ َٜهجط١بی ٓطؾشبٙ

 96عٜبظ ػٔیبٙ

آهبی ٛبزضی

ثطضؾی ؾبذشبض ُطاكیٌی ٛوٞـ سطً٘ ٝ ٚهبثٔیز ١بی آ ٙزض عطاحی ٞ١یز ؾبظٗبٛی

 97ظ١طا اثٞآحؿٜی

آهبی آضاؾؿش/٠آهبی ٛبزضی

ثطضؾی ؾبذشبض ُطاكیٌی ٛوٞـ حیٞاٛی س٘سٔ١ ٙیْ ضٝز ( خیطكز )

 98ػیؿی ذؿطٝی

آهبی اؾٔ٘ی  ٝآهبی آضاؾش٠

ثطضؾی ؾبذشبض ٛوف ٗبی١ ٠بی حیٞاٛی سذ١ ٠بی قٞـ  ٝؾیٔي

ٗ 99طیٖ ُٔؿشب ٙه ٟٞ٢ضذی

آهبی ًطی٘ی دٞض

ثطضؾی ؾبذشبض  ٝقٌْ ُیطی ػٜبنط ثهطی زض عطاحی س٘جط

 100ث٢طإ اككبضی

آهبی آضاؾش-٠آهبی ٛبزضی

ثطضؾی ؾبذشبض  ٝكطٕ زض ٛوٞـ كطـ هكوبیی  ٝاؾشلبز ٟاظآ ٙزض كضبی سبیذُٞطاكی

 101آضظ ٝاٗیطیبٙ

آهبی آضاؾش/٠آهبی ٛبزضی

ثطضؾی ؾبذشبض١بی ُطاكیٌی زض ًشیج١ ٠بی زٝض ٟؿعٞٛیبٙ

 102ؾ٘ب ٠ٛز١وبٛی

آهبی هبؾٖ ذبٛی /آهبی اؾسی

ثطضؾی ؾبذشبضی اؾغٞض ٟی آكطیٜف زض اؾبعیط ایطا ٝ ٙیٛٞب ٙثبؾشبٙ

 103ػٔیطضب اؾسی

آهبی هبؾٖ ذبٛی

ثطضؾی ؾٞضضآیؿٖ  ٝسبثیطآ ٙثط سهٞیطؾبظی ١بی ز ٠١ی 50سب 70ایطاٙ

ٗ 104طیٖ زضذكب ٙكط

آهبی ًطی٘ی دٞضٛ/بیت قیطاظی

ثطضؾی ؾیبٗ ٟكن ١بی زٝضا ٙهبخبضی ٝ ٠سبثیط آ ٙزض سبیذُ ٞطاكی ٗؼبنط ایطا/ٙعطاحی ظیٞضآالر ثب
اؾشلبز ٟاظ ؾیبٗ ٟكن ١بی زٝض ٟهبخبضی ٝ ٠ؾبذز آ٢ٛب ثب اؾشلبز ٟاظ اقیبءزٝض ضیع

 105ؾبضا ٗسضؾی

آهبی ًطی٘ی دٞض

ثطضؾی ؾیط سٌبٗٔی سبیذُٞطاكی كبضؾی ثب قبذه١ ٠بی ٗٞخٞز زضآٙ

ٛ 106یٔٞكط ؾجعػٔی

آهبی ٗطازی ًبظضٛٝی

ثطضؾی قرهیز دطزاظی زض آثبض سهٞیطی ٞٛضآسی ٚظضیًٔ ٚي

ٗ 107طیٖ خ٘بٓی كط

آهبی ٗطازی ًبظضٛٝی-آهبی اؾسی

ثطضؾی قرهیز كطقش ٠زض سهٞیط ؾبظی ًشبث٢بی ًٞزى ٞٛ ٝخٞا-ٙسهٞیط ؾبظی ًشبة زاؾشبٙ
(كطقشُ ٠یؿٞثٜٔس)

ٛٞٗ 108ب ظٞ٢ضی اثسی

آهبی ٛدبثشی

ثطضؾی قٜبذز سٔلین ذالهب ٠ٛػٌؽ ٞٛ ٝقشبض زض ُطاكیي

 109كبع٘٢ً ٠طثبیی

اهبی ٛبزضی/آهبی اؾسی

ثطضؾی نلح ٠آضایی زض ٗغجٞػبر قیطاظ دؽ اظ اٛوالة اؾالٗی سب ًٜٙٞ

 110كطٞٛـ ًطی٘ی

آهبی هبؾٖ ذبٛی

ثطضؾی عطاحی ثهطی ؾی ؾبّ اذیط

 111ػبهٔ ٠اح٘سی

آهبی ًطی٘ی دٞض/ق٢طیبض اؾسی

ثطضؾی عطح ٛ ٝوف زض هبٓی ١بی زؾز ثبف ًطزؾشبٙ

ٗ 112طیٖ ًطی٘ی ذطٗی

آهبی چ٘بچٖ

ثطضؾی ػٜبنط سهٞیطی سرز خ٘كیس زض عطاحی اضٕ

ٗ 113طیٖ ٝضاٝی دٞض

آهبی ًطی٘ی دٞض-آهبی ٛبئت قیطاظی

ثطضؾی ػٜبنط سهٞیطی ُطاكیي ػبٗیب ٠ٛایطا(ٙثب سبًیس ثط ٛوٞـ كبّ ه)ٟٞ٢

 114زیٜب اؾسی

آهبی ًطی٘ی دٞض

ثطضؾی ػٜبنط سهٞیطی ُیب١ب ٙاؾغٞض ٟای ً ٝبضثطز آ ٙزض عطاحی ٛكب١ ٠ٛبی ٗؼبنط ایطاٙ

ٗ 115طیٖ اٝخی

آهبی اؾسی

ثطضؾی ػٜبنط ٘ٛبز١ب  ٝذالهیز زض ٛوبقی ًٞزًب2( ٙسب4ؾبٓ)٠

 116ؾ٘یطا هطثبٛی ٛػاز كطز

آهبی اؾٔ٘ی /آهبی اؾسی

ثطضؾی ػٜبنط ٘ٛ ٝبز١ب زض ٛوبقی ًٞزًب( ٙچ٢بض سب قف ؾبِٓی)

 117ؾ٘ی ٠هٜجطی ٗجبضً٠

آهبی ًطی٘ی دٞض

ثطضؾی ؿعٓیبر حبكظ اظ زیسُب ٟسدؿ٘ی ُ ٝطاكیٌی

 118آظاز ٟاؾسیبٙ

آهبی ٗطازی/آهبی ٛبزضی

ثطضؾی كشٛٞٗٞشبغثب سبًیس ثط ضٝی خٔس ٗدالر ایطا ٙزض زٝضٗ ٟؼبنط(ٗدٔ٘١ ٠ك٢طی خٞا)ٙ

 119ػظی٘ٛ ٠جئی

آهبی ٛبزضی/آهبی اؾسی

ثطضؾی كطٕ زض قف ِٛبض ٟقبٜ١بٗ ٠قب ٟع٘٢بؾت

 120ؾبؾب ٙضؾٓٞی

آهبی اؾٔ٘ی

ثطضؾی كطٕ زض ٌٗشت ٗشب كیعیي  ،آثبض زًیطیٌٞٗ ، ٞضاٛسی ً ،بضا

ٛ 121بظٛی ٚػجبؾی

آهبی اؾٔ٘ی

ثطضؾی كطٕ زض ٛوبقی ١بی ً٘بّ آسی ٚث٢عاز

ٗ 122بئس ٟسؼهت

آهبی اؾٔ٘ی-آهبی ٛبزضی

ثطضؾی كطٕ زضٛوٞـ هكوبیی

ٜٗ 123هٞضً ٟبٝیبٛی

آهبی ٗطازی ًبظضٛٝی -آهبی اؾسی

ثطضؾی كطٕ ٛوٞـ دٞقبى ٓجبؼ زٝض ٟظٛس  ٝهبخبض

ٗ 124طیٖ قِلز كطز

ٗدیس اؾٔ٘ی /خ٘كیس آضاؾش٠

ثطضؾی كطٕ ٛوٞـ ؾلبٓی١ ٠ٜبی سذ ٠ؾیٔي  ٝسبثیط آ ٙثط ًبؿص زیٞاضی زض زًٞضاؾی ٙٞزاذٔی ٜٗعّ

 125قیطی ٚنٜبػی

آهبی هبؾٖ ذبٛی  -آهبی چ٘بچٖ

ثطضؾی كطٕ ١بی ٜ١سؾی زض ٜ١ط زٝض ٟظٛسی ٠زض قیطاظ

٢ٗ 126ؿب عحب ٙدٞض

آهبی ًطی٘ی دٞض-آهبی ٛبزضی

ثطضؾی كضب١بی سهٞیطُطی اقؼبض حبكظ زض عطاحی سبیذُٞطاكی

ٗ 127ػُب ٙضضبیی

كط١بز ٛبزضی

ثطضؾی كضب١بی سهٞیطی زض ضطة آ٘ثْ ١بی ػبٗیب ٠ٛایطا( ٙثب سبًیس ثط ای٢بٕ  ،اؾشؼبضٗ ٝ ٟدبظ
سهٞیط)

ٗ 128طیٖ ضضبیی

آهبی ًطی٘ی دٞض

ثطضؾی كضبی ثهطی زكبع ٗوسؼ  ٝسبثیط آ ٙثط زیٞاض ِٛبضی ١ب

 129دطیؿب ز١وبٛی

آهبی ًطی٘ی دٞض

ثطضؾی كضبی سهٞیطی زض ظطٝف ؾلبٓی زٝضا ٙؾٔدٞهی زض ایطاٙ

ٗ 130طیٖ ضٝق ٚض٘یط

آهبی ٛبزضی

ثطضؾی هبثٔیز سبیذُٞطاكی زضعطاحی كضب١بی ٗص١جی ایطاٙ

 131آٗ ٠ٜاضازی

آهبی ًطی٘ی دٞض

ثطضؾی هبثٔیز عطاحی ًبضًشط دطٛس ٟزض ٛوٞـ كطـ ایطاٙ

 132ؾبٛبظ ػجسآح٘یس س٢طاٛی

ذب ٖٛزقشی ظاز/ٟآهبی آضاؾش٠

ثطضؾی هبثٔیز كشٛٞٗٞشبغ زض سجٔیـبر سدبضی (ثب ضٝیٌطزی ثط ػٌؽ ١بی هبخبض)

 133كبئع ٟكٌٞض ٗوسٕ

آهبی ًطی٘ی دٞض

ثطضؾی هبثٔیز ١بی ؾجي ٗیٜی٘بٓیؿز زض عطاحی دٞؾشط١بی ٗلٗٞ٢ی غاد1970( ٚسب (2007

 134ضیحب ٠ٛكؿبیی

آهبی ًطی٘ی دٞض

ثطضؾی هبثٔیز ١بی ػٜبنط ٞٛقشبضی  ٝسهٞیطی زض نلح ٠آضایی زٝضاٗ ٙؼبنط ( ایطا)ٙ

ٛ 135د٘ ٠هط ٟدٞض

آهبی ٛبزضی/آهبی ًطی٘ی دٞض

ثطضؾی هبثٔیز ١بی كٛٞز ِٛبضی  ٝسبیذُ ٞطاكی ٗؼبنط ایطاٙ

 136ؾ٘یط ٟق٘ؿی

آهبی ذبًذٞض

ثطضؾی هبثٔیش٢بی ثهطی ُطاكیي زض سیشطاغاؿبظیٚ

ٛ 137طُؽ ٗحجی

ًطی٘ی دٞض

ثطضؾی ًبضثطز ػٌبؾی ؾٞضئبٓیؿٖ زض عطاحی خٔس

٘١ 138ب ذٔیْ دٞض ٗیٜ٘سی

آهبی ٛبزضی

ثطضؾی ًبضثطز ٛوٞـ هط١4-8 ٙٝدطی ه٘طی زضعطاحی ٛكب١ ٠ٛبی ٗؼبنط ایطاٙ

 139ؾ٘یً ٠بظ٘ی

آهبی ًطی٘ی دٞض

ثطضؾی ًبضثطز ٛوٞـ ُیب١ی زض ٛكب١ ٠ٛبی ُطاكیٌی ایطاٙ

ٗ 140طخب ٙنساهز

آهبی سبثٜسٟ

ثطضؾی ًبضثطزض َٛزض ُطاكیي ٗحیغی قیطاظ

 141ؾ٘ی ٠دٜب١ی

آهبی هبؾٖ ذبٛی

ثطضؾی ًبضًطز ػٜبنط ثهطی زض ؾیٜ٘بی اًؿذطؾیٛٞیؿٖ  -ػٜٞاًٞ ٙسب ( ٟآؿبظ )

ً 142یبٛب ضیبء

آهبی اؾٔ٘ی

ثطضؾی ً٘یي اؾشطیذ٢بی ًیٖ خُ َٛٞی  ٝؾطخی ٞسبدی

 143ظ١طا ًطٗی

آهبی آضاؾش- ٠آهبی اؾسی

ثطضؾی ُطاكیشی ایطاٙ

 144ؾ٘ی ٠ؿبٓجی

آهبی اؾٔ٘ی

ثطضؾی ُطاكیشی ٗؼبنط ایطا ٙزض ز١ ٠١بی اذیط

ٗ 145ح٘س حؿیً ٚیبٛی دٞض

آهبی ًطی٘ی دٞض

ثطضؾی ُطاكیي سجٔیـبر سٔٞیعیٛٞی ٗحهٞالر ؿصایی كطاٛؿ٠

 146ح٘یس ضضب ًطی٘ی

آهبی ٛساكی دٞض

ثطضؾی ُطاكیي حد٘ی ثب ضٝیٌطز عطاحی آثبض حد٘ی

١ 147بخط هبؾ٘ی

آهبی ًطی٘ی دٞض

ثطضؾی ُطایف ١بی ٞٛی ٚذظ زض ؾ ٠ز ٠١اذیط زض ایطاٙ

 148ثیشب ظضیٚ

آهبی ٛبزضی -آهبی اؾسی

ثطضؾی ٗش ٙٞػبٗیب ٝ ٠ٛثٌبضُیطی آ ٙزض سهٞیط ؾبظی ثطای ٞٛخٞاٛب50( ٙؾبّ)

ِٛ 149بض ًطٗی

ذب ٖٛؾالحی

ثطضؾی ٗضبٗیٗ ٚص١جی زض ٛوبقی دكز قیك ٠زٝض ٟهبخبض ً ٝبضثطز آ ٙزض عطاحی ًشبة زاؾشبٙ
١بی ٗص١جی ُط ٟٝؾٜی ٞٛخٞاٙ

 150كبع٘ ٠ػسآشیب ٙحویوی

آهبی ًطی٘ی دٞض /آهبی آضاؾش٠

ثطضؾی ٗغبٓؼ ٠سغجیوی سبیذُ ٞطاكی ثب ٗكبؿْ ؾٜشی

 151آ ٠٢ق٘ؽ دٞض

آهبی هبؾٖ ذبٛی /آهبی اؾسی

ثطضؾی ٗوبیؿ ٠ای ِٛب ٟث ٠ظ ٙزض آثبض سهٞیطؾبظا ٙكیِٞضاسی ٞظٗ ٝ ٙطز ایطا ٙزض ؾ ٠ز ٠١اذیط

٢ٗ 152ؿب هٔؼٞٛ ٠ی ػطاهی ٗؿٌٚ

آهبی ًطی٘ی دٞض  -آهبی چ٘بچٖ

ثطضؾی ٛكب ٙسهٞیطی ٛ ٝكشبضی  ٝا٘١یز آ ٙزض عطاحی ثطٛس

ٗ 153یالز ٗح٘سی زُٝب٠١

آهبی ًطی٘ی دٞض

ثطضؾی ٛكبٞٛ ٠ٛقش ٠زض دٞؾشط ١بی ؾیٜ٘بیی ز70 ٝ 60 ٠١ایطاٙ

 154كطزٝؼ اكضالٙ

آهبی اؾٔ٘ی

ثطضؾی ٛوف اٛی٘یك ٚزض سٓٞیس آُ٢ی ١بی سجٔیـبسی زض ؿطة

 155نلٞضا ًكشِط

آهبی ًطی٘ی دٞض

ثطضؾی ٛوف سطٛح زض ٜٗبعن ٗرشٔق ً ٝبضثطز آ ٙزض ًطاكیي ٗحیغی (دیبز ٟضٝؾبظی)

 156ؾحط ظاضػی

آهبی چ٘بچٖ-آهبی اؾسی

ثطضؾی ٛوف ظ ٙزض سهٞیطؾبظی٢بی ثؼس اظ اٛوالة

 157اػظٖ اٗیٜی

آهبی آضاؾش٠

ثطضؾی ٛوف قیط زض سبضید ٗؼبنط ایطا( ٙزٝض ٟهبخبض)

 158ك٢ی٘ ٠ػٔی ٝیؿی

آهبی ًطی٘ی دٞض-آهبی چ٘بچٖ

ثطضؾی ٛوف كط ٝ َٜ١آزاة  ٝضؾ ٕٞزض عطاحی ثؿش ٠ثٜسی ایطا ٙزض ز ٝهط ٙاذیط

 159آظاز ٟاغزضی

آهبی آضاؾش/ ٠آهبی ًطی٘ی دٞض

ثطضؾی ٛوف ٛطٕ اكعاض كشٞقبح زض ُطاكیي

ٗ 160یٜب نبزهی

اهبی ؿلبضدؿٜس

ثطضؾی ٛوف ٘ٛبز١بی سهٞیطی ایطاٛی زض ضؾب١ ٠ٛبی اٗطٝظ

 161ؾ٘بٗ ٠ٛح٘سی

آهبی ٛبزضی

ثطضؾی ٛوٞـ اؾٔی٘ی ثط دٞؾشط١بی كطِٜ١ی ٗؼبنط ایطاٙ

 162ظ١طا ثبهطی دٞض حویوی

آهبی ًطی٘ی دٞض

ثطضؾی ٛوٞـ اٛؿبٛی  ٝحیٞاٛی زض عٔؿٖ ١بی ضایح زٝضا ٙهبخبض

ٛ 163ب١یس ٛظبكز

آهبی ٛبزضی

ثطضؾی ٛوٞـ سعئیٜی زٝض ٟؾبؾبٛی(ٜٗغو ٠ثیكبثٞض)

 164دطؾش ٞضؾش٘ی

آهبی هبؾٖ ذبٛی

ثطضؾی ٛوٞـ سعئیٜی ٌٗشت قیطاظ هط١ ٙكشٖ

 165دطؾش ٞضؾش٘ی

آهبی ضؾش٘ی -آهبی ضٝزًی

ثطضؾی ٛوٞـ سعئیٜی ٌٗشت قیطاظ هط١ ٙكشٖ

 166كبع٘ ٠ثبٛكی

آهبی ًطی٘ی دٞض

ثطضؾی ٛوٞـ سهٞیطی ًبقیٌبضی ػ٘بضر ثبؽ ٛظط زض زٝض ٟظٛسی ٠زض قیطاظ

 167ضاضیٞٛ ٠ضاككبٙ

آهبی ٛبزضی/آهبی اؾسی

ثطضؾی ٛوٞـ سٞدی ُچی س ٠آخطی زض ثٜب١بی زٝض ٟایٔربٛی

 168ضاضی ٠حؿ ٚظازٟ

آهبی ٛبزضی

ثطضؾی ٛوٞـ حیٞاٛی سرز خ٘كیس

ٗ 169ػزٛ ٟوكجٜسی

آهبی ًطی٘ی دٞض-آهبی ٛبیت قیطاظی

ثطضؾی ٛوٞـ حیٞاٛی زض زٝض ٟؾبؾبٛیبٙ

ِٛ 170بض هكوبئیبٙ

آهبی ٛبزضی

ثطضؾی ٛوٞـ حیٞاٛی زض ُٔی٘ی١ ٠ٜبی ایْ هكوبیی

 171ك٢ی٘ ٠شٝآلوبضی

آهبی آضاؾش/٠آهبی زیطیٚ

ثطضؾی ٛوٞـ حیٞاٛی  ٝاؾغٞض ٟای زض ػ٢س ً ٚ٢ایطا ٝ ٙسبثیط آ ٙثط سهٞیطؾبظی ًٞزًب٠ٛ

ٗ 172ح٘س ضضب كطح ثرف

آهبی ًطی٘ی دٞض /آهبی اؾسی

ثطضؾی ٛوٞـ ؾ َٜنبثٛٞی ١بی س٘س ٙخیطكز

 173آیسی ٚاٞٛق٠

آهبی ًطی٘ی دٞض

ثطضؾی ٛوٞـ عٔؿٖ ضایح زض زٝضا ٙهبخبض ً ٝبضثطز آ ٙزض عطاحی دٞؾشط

ٛ 174بظٛی ٚاثطا١یٖ دٞض

آهبی آضاؾش-٠آهبی ًكشٌبض

ثطضؾی ٛوٞـ كطـ زٝض ٟنلٞی ٝ ٠هبثٔیز آ ٙزض قرهیز ؾبظی اٛی٘یكٚ

 175خ٘یٔ ٠قطیلی

آهبی ًطی٘ی دٞض /آهبی اؾٔ٘ی

ثطضؾی ٛوٞـ ُٔیٖ زض زؾشجبك١ ٠بی هكوبیی (كبضؼ)

 176عب١ط ٟثحطاٛی

آهبی ٛبزضی-آهبی ضٝزًی

ثطضؾی ٛوٞـ ُیب١ی ثً ٠بض ضكش ٠ثط ضٝی ؾ َٜهجط١بی زاضآؿالٕ قیطاظ

ِٛ 177بض ٛوكجٜسی

آهبی ًطی٘ی دٞض-آهبی ٛبیت قیطاظی

ثطضؾی ٛوٞـ ُیب١ی زض ٜ١ط زٝض ٟؾبؾبٛیبٙ

 178آ ٠٢كط١بزیب ٙكطز

آهبی ضٝزًی-آهبی ٛبزضی

ثطضؾی ٛوٞـ ُیب١ی  ٝاٛؿبٛی ثً ٠بضضكش ٠زض ُچجطی ١بی زٝض ٟؾبؾبٛی ثٜٗ ٠ظٞض عطاحی
ُطاكیي ٗحیغی ٗؼبنط

ٞٛ 179قی ٚهٜجط حیسضی

آهبی ًطی٘ی دٞض

ثطضؾی ٛوٞـ  ٝسهٞیط ؾبظی ١بی ٗص١جی  ٝسبضیری زض ًبقیٌبضی سٌیٗ ٠ؼب ٙٝآ٘ٔي ًطٗبٛكبٟ

 180ثٜ٢بٕ ٗطازی

آهبی اؾٔ٘ی

ثطضؾی ٛوٞـ ٢ٗ ٝط١بی ٗؿدس خبٗغ انل٢بً ٝ ٙبضثطز آ ٙزض ُطاكیي

ٗ 181طیٖ ٗٞحسی

كط١بز ٛبزضی

ثطضؾی ِٛبضُطی زض زٝض ٟنلٞی٠

 182ؾحط ًكبٝضظی

آهبی ٗطقس ظازٟ

ثطضؾی ِٛب ٟاؾبعیطی زض سهٞیطؾبظی ًشبث٢بی ًٞزى ٞٛٝخٞاٙ

 183ؾٛٞب دبًبضی قیط ٟخیٜی

آهبی ٛبزضی/آهبی ٗطازی

ثطضؾی ٘ٛبز١ب زض ضهم ٗحٔی آشضثبیدب/ٙسهٞیطؾبظی حطًبر س٘بیكی آئیٜی ٜ١ط آشضثبیدب ٙقطهی
 ٝس٢ی ٠كشٞضٗب ٙاظ آٙ

 184ؾبض ٟظاضع

آهبی چ٘بچٖ

ثطضؾی ٘ٛبز١ب ٛ ٝكب١ ٠ٛب زض سهٞیطُطی ٗؼبنط

 185آظاز ٟیوغیٚ

آهبی ٛبزضی/آهبی اؾسی

ثطضؾی ٘ٛبز١بی اخش٘بػی زض سهٞیطؾبظی ١بی قؼط دطٝی ٚاػشهبٗی

 186ظ١طا ایعزی

آهبی آضاؾش٠

ثطضؾی ٘ٛبز١بی ایطاٛی زض ؾٌ١ ٠بی ١ربٜٗكیبٙ

٢ٗ 187ی ٚقلیؼی

آهبی ضٝزًی

ثطضؾی ٘ٛبز١بی ثهطی زض ذظ ِٛبض١ ٟبی زٝض ٟنلٞی ٝ ٠هبخبض

 188ضذؿبض ٟدٜب١ی ٗؿدسی

آهبی آضاؾش/٠آهبی اؾسی

ثطضؾی ٘ٛبز١بی ظ ٙزض اؾبعیط ایطاٙ

 189اٗیس ٛبٗساضآظازُبٙ

آهبی ًطی٘ی دٞض

ثطضؾی ٘ٛبز١بی ُیب١ی زض دٞؾشط١بی كطِٜ١ی ٗؼبنط ایطا( ٙثب سبًیس ثط ؾطٛ،ٝرْٞٓ،سٞؼ )

 190كطقش ٠ضضٞی دٞض

اهبی ؿلبضدؿٜس

ثطضؾی ٞٛض  ٝض َٛزض زًٞضاؾی ٙٞزاذٔی ُبٓطی

 191كبع٘ ٠ؾبزار ٗٞؾٞی

آهبی ٛبزضی -آهبی ًطی٘ی دٞض

ثطضؾی  ٖ١ذٞاٛی كطٕ ٗ ٝحشٞا زض ثطذی اظ دٞؾشط١بی ٗص١جی زض ز ٠١ی  90 ٝ 80ایطاٙ

ٗ 192بٛساٛب خبٗغ

ذبٗ ٖٛیٜب خ٘بٓی

ثطضؾی ٜ١ط اخش٘بػی زضآثبض ثطذی اظ ٜ١طٜٗسا ٙدؿز ٗسضٛیؿٖ

ٗ 193طیٖ ذضیطی ػلطاٝی

آهبی اؾٔ٘ی

ثطضؾی ٜ١ط ٛبدبیساض ثب سبًیس ثط ُطاكیشی

ٛ 194یٔٞكط ػٔی یٓٞساقی

آهبی آضاؾش٠

ثطضؾی ٜ١ط١بی سٔلیوی

ٗ 195طیٖ ایطاٛذٞض

آهبی آضاؾش- ٠آهبی چ٘بچٖ  ٝآهبی ٗطٝی

ثطضؾی ٞ١یز ثهطی زض ثطٛس١بی سدبضی ؾ ٠ز ٠١ایطاٙ

ٗ 196طیٖ خِٜدٞ

آهبی ضٝزًی -آهبی ٗطازی ًبظضٛٝی

ثطضؾی ٞ١یز ثهطی ٛوك٘بی١ ٠بی سعئیٜی ذب ٠ٛظیٜز آ٘ٔي قیطاظ

ٗ 197طیٖ ٗؿؼٞزی

آهبی آضاؾش٠

ثطضؾی ٞ١یز ؾبظٗبٛی زض ٗٞؾؿبر ٗبٓی  ٝاػشجبضی قیطاظ

 198دطیب اقٌجٞؾی

آهبی هبؾٖ ذبٛی

ثطضؾی  ٝسدعی ٝ ٠سحٔیْ سهٞیط ؾبظی قؼط زض ؾی ؾبّ اذیط ایطاٙ

 199ظیٜت ث٢بضٛٝس

آهبی ٗطازی

ثطضؾی  ٝسحٔیْ ُطاكیي ٗحیغی زاذٔی ١شْ ١ب زض ظٗبٗ ٙؼبنط (ًبؿص زیٞاضی)

ٗ 200طخبٞٗ ٙؾٞی

آهبی سبثٜسٟ

ثطضؾی  ٝسحٔیْ ٛوٞـ ثبؽ ٛبضٛدؿشب ٙهٞإ  ٝاضٕ ً ٝبضثطز آ ٙزض ُطاكیي ٗحیغی

 201ؾ٘یطا ضحی٘ی

آهبی ٛبزضی

ثطضؾی  ٝسحٔیْ ٞ١یز ١بی سهٞیطیٜٗ،غو ٠ای  ٝثٗٞی اؾشب ٙكبضؼ  ٝسبثیط آ ٙثط ُطاكیي
ٗؼبنط اؾشب ٙكبضؼ

 202ؾحط ؾشبیكِط

آهبی هبؾٖ ذبٛی -آهبی چ٘بچٖ

ثطضؾی ٗ ٝوبیؿ ٠آثبض ٗح٘س ؾیب ٟهٖٔ  ٝضضب ػجبؾی

 203ظ١طا یٔ٘٠

آهبی ًطی٘ی دٞض

ثطضؾی ٘ٛ ٝبز دطزاظی زض هبٓی یٔ٘٠

 204یٛٞؽ قیطظازُبٙ

آهبی ًطی٘ی دٞض

ثطضؾی ٝسحٔیْ عطاحی كیِٞضاسیً ٝ ٞبضثطز آ ٙزض عطاحی ٛكب١ ٠ٛبی سهٞیطی

 205اح٘س ٝخساٛ ٙػاز

آهبی ًطی٘ی دٞض

ثطضؾی ٝیػُی ١بی ثهطی زض عطاحی دٞؾشط ٌٗشت ٓ٢ؿشبٙ

ٗ 206طیٖ نساهشی

آهبی ًطی٘ی دٞض

ثطضؾی ٝیػُی ١بی سهٞیطی خبٕ

 207دِبٜٗ ٟهٞضی

آهبی آضاؾش/ ٠آهبی ًطی٘ی دٞض

ثطضؾی ٝیػُی ١بی ُطاكیٌی ذظ زض ًشیج١ ٠بی ٗؿدس خبٗغ انل٢بٙ

 208ظ١ط ٟػٔی دٞض

آهبی اؾٔ٘ی  -آهبی آضاؾش٠

ثطضؾی ٝیػُی ١بی ٗسضٛیؿشی  ٝدؿز ٗسضٛیؿشی زض خٜجف ٗیٜی٘بٓیؿٖ

ٗ 209طیٖ ضضبیی

آهبی زیطیٚ

ثؿش ٠ثٜسی ذكٌجبض (ٛوف سهٞیطؾبظی زض ثؿش ٠ثٜسی خ٢ز ًٞزًب) ٙ

 210یٔسا ٛهیطی ظضهبٛی

آهبی اؾٔ٘ی/آهبی آضاؾش٠

ثیب ٙسهٞیطی اقؼبض ؾؼسی ث ٠قیًٞ ٟٞثیؿٖ

 211ضیحب ٠ٛنبٛؼی

آهبی ًطی٘ی دٞض/آهبی اؾسی

ثیبُ ٙطاكیٌی اظ عطین ذٔن اثطزضعجیؼز

ٗ 212طیٖ خب١سی

آهبی ٗطازی/آهبی اؾسی

ثیبٝ ٙیػُی ١بی دٞؾشط١بی ؾیٜ٘بیی ٗؼبنط ایطا ٙثب ِٛب ٟث ٠آثبض اثطا١یٖ حویوی

 213ضضب خٞا١طی

آهبی ًطی٘ی دٞض

ثیبٝ ٙیػُی ١بی زیس سدؿ٘ی ذالم زض عطاحی ُطاكیي ٗؼبنط ایطاٙ

 214ظیٜت عجیكی

آهبی اؾٔ٘ی

دطكٞضٜٗؽ آضر چیؿز

 215ؾ٘بٗ ٠ٛؼیٜی

آهبی هبؾٖ ذبٛی

دؿز ٗسضٛیؿٖ  ٝسبثیط آ ٙثط ٜ١ط ؿطة

ٗ 216یٜب ق٢ذطی

آهب سبثٜس-ٟآهبی اؾسی

سبثیط اؾغٞض ٟثط سهٞیط ؾبظی ًشبة ًٞزى  4سب  8ؾبّ (ؾی٘طؽ)

 217ؾ٘ب ٠ٛػجبیی

آهبی آضاؾش-٠آهبی ٛبزضی

سبثیط اهالٕ ؾش ٠زض سسٝیٝ ٚقٌْ ُیطی ذظ ٛؿد ضٝظٛبٗ ٠ای

 218كبع٘ ٠ػعیعی

آهبی اؾٔ٘ی

سبثیط آح آضر ثط دٞؾشط ٗؼبنط آٗطیٌب

 219ض١ب ضیحبٛی ٛػاز

آهبی ٛبزضی

سبثیط ثؿشط١بی ذظ ِٛبضی  ٝذٞقٜٞیؿی زٝض ٟهبخبض زض ٜ١ط ٗؼبنط ایطا( ٙز 50 ٠١آی )70

ٗ 220طیٖ ضخ ثرف

آهبی ضٝزًی

سبثیط سبیذُٞطاكی ثط عطاحی ؾبذشبض ثؿش ٠ثٜسی ٞٛقیسٛی ١بی ٗؼبنط ایطاٙ

ٞ٢ٗ 221ـ ٛبنطی قجبٌٛبضٟ

آهبی ًطی٘ی دٞض -آهبی ٛبزضی -آهبی ٛظطی

سبثیط سبیذُٞطاكی ثط ٗٞق١ ٚب  ٝسیعض١بی سجٔیـبسی ز 80 ٠١زض ایطاٙ

ُٜٞٔ 222ـ قطاكز ٛبنطی

آهبی اؾٔ٘ی /آهبی ًطی٘ی دٞض

سبثیط سلٌطار كٜ٘یؿشی زض ٜ١ط

ٗ 223ؼه ٠ٗٞعب١طی

آهبی هبؾٖ ذبٛی -آهبی آضاؾش٠

سبثیط سلٌطٗبضؾْ زٝقب ٙزض ثٞخٞز آٗسٜ١ ٙط ٗلٗٞ٢ی (ٜ١طچیسٗبً ٝ)ٙبضثطز آ ٙزض ُطاكیي
ٗلٗٞ٢ی

 224آظاز ٟاح٘سی قٓٞی

آهبی اؾٔ٘ی/آهبی ًطی٘ی دٞض

سبثیط سٌٜیي ًالغ ثط (دٞؾشط  ٝسهٞیط ؾبظی)

 225ؾیس ؾ٘ب ٠ٛز١وبٛیبٙ

آهبی اؾٔ٘ی

سبثیط خٜجف اًؿذطؾیٛٞیؿٖ ثط دٞؾشط١بی ٌٗشت آٓ٘ب( ٙاظ اثشسا سب ٗ 2010یالزی )

ٛ 226ؿب سشطی

آهبی اؾٔ٘ی

سبثیط خٜجف دبح اضر  ٝػهط ثبظ سٓٞیس ٌٗبٛیي ثطُطاكیي

 227ث٢بض ٟؿالٗی

آهبی اؾٔ٘ی

سبثیط خٜجف دبح آضر ثط سهٞیط ؾبظی ٗؼبنط آٗطیٌب

ِٜ١ 228بٗ ٠ؾجًٞی

آهبی اؾٔ٘ی -آهبی اؾسی

سبثیط خٜجف زازائیؿٖ  ٝآٝاِٛبضز ٞٛی ٚثطٜ١ط ٗلٗٞ٢ی

ٗ 229ح٘س ضضب ضؾش٘ی

آهبی ٗطقس ظازٟ

سبثیط خ َٜخ٢بٛی ز ٕٝثط قٌْ ُیطی كٜ٘یؿٖ

ٗ 230حسث ٠اًجطظازٟ

آهبی اؾٔ٘ی  -آهبی ٛبزضی

سبثیط چبح ؾِٜی ثط ذظ  ٝذٞقٜٞیؿی زٝض ٟهبخبض

ٗ 231طیٖ كیطٝظی

آهبی ًطی٘ی دٞض

سبثیط ذظ ًٞكی ثط سبیذُٞطاكی

 232دطیؿب ًكز ًبض

آهبی ًطی٘ی دٞض  -آهبی ٛبزضی

سبثیط ذغٞط اٝؾشبیی  ٝدٞٔ٢ی ثط ذغٞط دؽ اظ اؾالٕ

 233ؾبضا خٜبٛی

آهبی اؾٔ٘ی /آهبی اؾسی

سبثیط ذالهیز آٗٞظقی ثط ضٛٝس ضقس شٜ١ی ًٞزى  4سب  8ؾبّ

ٛ 234سا اح٘سی

آهبی ًطی٘ی دٞض -آهبی ٛبزضی

سبثیط ذالهیز زض عطاحی ُطاكیي ٗحیغی ١شْ (زض زٝضٗ ٟؼبنط زٝز ٠١اذیط)

 235ػبعل ٠زضیبِٛط

آهبی ٛبزضی

سبثیط ذٞقٜٞیؿی زض قٌْ ُیطی ٛكب١ ٠ٛبی ٞٛقشبضی زض ؾ ٠ز ٠١اذیط ایطاٙ

 236كطیٜبظ سوی ظازٟ

آهبی اؾٔ٘ی/آهبی اؾسی

سبثیط ؾجي اًؿذطؾیٛٞیؿٖ ثط سهٞیطؾبظی ٗؼبنط ایطاٙ

 237ؾحط ظاضع

آهبی ًطی٘ی دٞض

سبثیط ق٘بیْ ِٛبضی ظٛس  ٝهبخبض ثط ُطاكیي ٗؼبنط

ٛ 238سا ٗ٢جٞزی

آهبی اؾٔ٘ی

سبثیط ػٌبؾی ثط ٛوبقی اظ ؾبّ  1945سب  2010زض ؿطة

 239ؾ٘ب ٠ٛزاؾشبض

آهبی ًطی٘ی دٞض

سبثیط ػٌبؾی ًٗ ٞٛٞط ٕٝزض دٞؾشط ١بی ٗؼبنط ایطاٙ

ٗ 240ح٘س نبزم ح٘عٝی

آهبی اؾٔ٘ی  -آهبی آضاؾش٠

سبثیط ػٌبؾی ٗیٜ٘بّ ثط سجٔیـبر آٗطیٌب

 241ؾدبز ٜٗهٞضی

آهبی ًطی٘ی دٞض -آهبی ضاؾری

سبثیط ػالئٖ سهٞیطی زض كضبی ُطاكیي ٗحیغی قیطاظ (سبثٔ١ٞبی ؾبظٗب ٙازاضی )

ٗ 242طیٖ ٛؼ٘ز آٔ٢ی

آهبی ٓٝی ٛػاز

سبثیط كشٛٞٗٞشبغ زض سهٞیط ؾبظی ١بی هط ٙثیؿشٖ

 243قیطیٗ ٚح٘سقب١ی

آهبی اؾٔ٘ی

سبثیط كطٝیس ٌٓٝب ٙثط خٜف ؾٞضئبٓیؿٖ

ٗ 244طسضی حیسضی خبٗغ ثعضُی

آهبی اؾٔ٘ی

سبثیط ُطاكیي ٗحیغی ثط اخطای دطكطٜٗؽ آضر

ٗ 245طیٖ خؼلطی

كط١بز ٛبزضی

سبثیط ٗص١ت ثط ضٝی ٛوٞـ ؾلبٓی١ ٠ٜبی زٝض ٟؾٔدٞهی

ِٛ 246بض اح٘سی

آهبی ٗطقس ظاز-ٟآهبی اؾسی

سبثیط ٗیٜی ٗبٓیؿٖ ثط دٞؾشط ٗؼبنط

 247آؾی ٠اثطا١ی٘ی

آهبی اؾٔ٘ی -آكبی آضاؾش٠

سبثیط ٛوٞـ اؾبعیطی ایطا ٙزض عطاحی آضٕ ٛ ٝكبٗ ٠ٛؼبنط

 248آ٢بٕ ٘١بیٙٞ

آهبی ضٝزًی -آهبی ٛبزضی

سبثیط ٛوٞـ ُیب١ی  ٝحیٞاٛی ایطا ٙثبؾشب ٙثط ُطاكیي اٗطٝظ (ثب سبًیس ثط زٝض ٟؾبؾبٛی )

 249اًطٕ ٛظطی ُطاٛٝس

آهبی هبؾٖ ذبٛی

سبثیط ٘١ذبیِی ذظ ٛ ٝوف زض ًشیج١ ٠بی زٝض ٟهبخبض-عطاحی ٓجبؼ

ٓ 250یال قٌبضی

آهبی اؾٔ٘ی/اؾسی

سبثیط ٜ١ط اٛشعاػی ثط ُطاكیي هط ٙثیؿشٖ آٓ٘بٙ

 251ؾیسٛ ٟیٔٞكط حؿیٜی

آهبی اؾٔ٘ی

سبثیط ٜ١ط آكطیوب زض قٌْ ُیطی خٜجف ٗسضٛیؿٖ

 252ؾؼیس ٟنبزهی

آهبی چ٘بچٖ-آهبی ضٝزًی

سبثیط ٜ١ط ٗیٜی٘بّ ثط ثؿش ٠ثٜسی اثعاضآالر آقذعذب٠ٛ

 253آظاز ٟؾطٝضی

آهبی ٛبزضی

سبثیط ٜ١ط ١ربٜٗكی ثط عطاحی آضٕ زض زٝضاٗ ٙؼبنط ایطاٙ

 254اػظٖ ٜٗهٞضی

آهبی ًطی٘ی دٞض

سبثیطار ثهطی ض َٛثط عطاحی ٛكب٠ٛ

 255آشی ٚاؾ٘ی

آهبی ٛبزضی-آهبی اؾٔ٘ی

سبثیطآٝاِٛبضز١بی هط ٙثیؿشٖ ثط ٜ١ط ٗلٗٞ٢ی  1970سب 2014ؿطة

ٗ 256طخب ٙضٛدجط

آهبی زیطی- ٚآهبی ًطی٘ی دٞض

سبٗٔی ثط ٛوبقی ه ٟٞ٢ذب ٠ٛای زضزٝض ٟهبخبض

ٛ 257یٔٞكط ٜٗهٞضی

آهبی ًطی٘ی دٞض

سبیذُٞطاكی ایطاٛی ثط اؾبؼ ؾجٌ٢بی خ٢بٛی زض  20ؾبّ ُصقش٠

 258ؾٌی ٠ٜػبٓیكٛٞسی

آهبی آضاؾش٠

سجٔیؾ ١بی سدبضی ضٝظٛبٗ١ ٠بی ٗحٔی كبضؼ زض زٝضاٗ ٙؼبنط

 259آیسا اٗیسٝاض

ذب ٖٛكط َٜ١ذبهب ٙدٞض

سجٔیـبر  ٝادٔیٌیك١ ٚبی سٔل٘١ ٚطا ٟزض سدبضر آٌشطٛٝیي

 260دطیٞـ ذبزٗی

آهبی ًطی٘ی دٞض

سجیی ٚخبیِب ٟاؾغٞض٘ٛ ، ٟبز ٛ ٝكب ٠ٛزض زؾشجبكش٢بی كطـ ُٔ،یٖ ُ ،ج ٠زض ایطاٙ

 261ؾ٘یطا حبنٔی

آهبی آضاؾش - ٠آهبی چ٘بچٖ

سجیی ٚخبیِبُ ٟطاكیي ٗحیغی زض ١شْ ١ب  ٝاٗبً ٚاهبٗشی قیطاظ ( ١شْ اضٍ)

 262نجب ًبضُطاٙ

آهبی ًطی٘ی دٞض -آهبی ٛبزضی

سجیی ٚؾبذشبض ٛوٞـ ُطاكیٌی ُٜجس ػبٓی یعز

 263یبؾ٘ ٚث٢بضی

آهبی ًطی٘ی دٞض

سجیی ٚقٌْ ُیطی سهٞیطؾبظی ذالم ً ٝبضثطز آ ٙزض سجٔیـبر سدبضی ٗؼبنط ایطاٙ

 264كطیجب ُكشبؾجی

آهبی ًطی٘ی دٞض/آهبی اؾٔ٘ی

سجیی ٚكطٕ ؾٌ١ ٠بی ١ربٜٗكی سب ؾبؾبٛی ً ٝبضثطز آ ٙزض ُطاكیي ٗؼبنط

 265كبع٘ ٠دطٙٞٛ

آهبی آضاؾش- ٠آهبی ٗطازی ًبظضٛٝی

سجیی٘ٛ ٚبز١بی سعئیٜی خك١ ٚبی ُبٜ١جبض (ظضسكشیب ٙایطا) ٙ

ٗ 266طیٖ ٗؼ٘بضی

آهبی آضاؾش- ٠آهبی اؾسی

سجییٝ ٚیعُی ١بی ُطاكیي ٗحیغی زض اٗبً ٚسدبضی  ٝسبثیط آ ٙثط ضكشبض ٗهطف ًٜٜسٞٗ(ٟضز
ٗغبٓؼ ٠ٛٞ٘ٛ:٠آٗبض ُیطی اظ ؾٗ ٠طًع سدبضی زض قیطاظ )1393

 267ظ١طا ق٢طیبضی

آهبی ًطی٘ی دٞض

سجییٝ ٚیػُی ١بی ثهطی ؾی٘طؽ آثبض ُطاكیٌی (زض ؾ ٠ز ٠١اذیط )

 268ؾبضا كٞالزی ٛٝسا

آهبی ًطی٘ی دٞض

سجییٝ ٚیػُی ١بی ثهطی ٛوك٘بی١ ٠بی ٜ١سؾی زض ُٔیٖ ثبكش١ ٠بی كبضؼ

 269ظ١طا ٗظب١طی

آهبی ًطی٘ی دٞض

سجییٝ ٚیػُی ١بی ض َٛزض كضبی ١لز دیٌطٛظبٗی

ٗ 270طیٖ ٗح٘سدٞض

آهبی آضاؾش/ ٠آهبی ٓٝی ٛػاز

سجییٝ ٚیػُی ١بی ػٜبنط سهٞیطی زض كضبی ؾٞضئبٓیؿشی ثٞف ًٞض نبزم ١سایز

 271ؾطٝض هبؾ٘یبٙ

ذب ٖٛؾالحی  -آهبی چ٘بچٖ

سجییٝ ٚیػُی ١بی ٛوف ُْ ٗ ٝطؽ زض سعئیٜبر ٗؼ٘بضی زٝض ٟی هبخبضیً ٝ ٠بضثطز آ ٙزض ُطاكیي
ٗحیغی ثبؽ ٜ١ط قیطاظ

ٛ 272طُؽ اثطا١ی٘ی

آهبی ًطی٘ی دٞض -آهبی اؾسی

سجییٝ ٚیػُی ١بی ٘ٛبزی سهٞیطی زض اقؼبض ػطكبٛی ٗٞالٛب

 273ؾ٘بٗ ٠ٛطازٜٗس

آهبی ًطی٘ی دٞض

سحٔیْ ثطضؾی هبثٔیز ١بی ٛوٞـ ًبقیٌبضی٢بی زٝض ٟنلٞی ٠زض ٗجٔ٘ب ٙق٢ط

 274قطٝی ٚهسی٘ی

آهبی آضاؾش٠

سحٔیْ ثهطی ؾبذشبض كطٕ زض ٗٞؾیوی كٌٞٔٓٞض ایطا( ٙزٝضاٗ ٙؼبنطٞٗ ،ؾیوی ٗحٔی ثٜسض ػجبؼ)

 275ث٢بضٗ ٟساحی

آهبی ٗطقس ظازٟ

سحٔیْ سهٞیط ؾبظی ٛؿر١ ٠بی چبدی زٝض ٟهبخبضی - ٠سهٞیط ؾبظی زاؾشب١ ٙلز ذب ٙضؾشٖ

 276زاضیٞـ آ٢یبضی

آهبی ًطی٘ی دٞض

سحٔیْ سهٞیطُطی زض دٞؾشط١بی اخش٘بػی ثی ًالٕ ٗؼبنط ایطاٙ

ٛ 277دً٘ ٠سذساز ٟذبٛی

آهبی ٛبزضی /آهبی آضاؾش٠

سحٔیْ ؾبذشبض اضسجبط ثهطی زض ذظ ِٛبض١ ٟبی ٗٞخٞز زض ؾٌ١ ٠بی زٝض ٟاؾالٗی

 278ضاضی ٠ؿلبضی انْ

آهبی ٛبزضی /آهبی اؾسی

سحٔیْ ؾبذشبض نلح ٠آضایی ٗغجٞػبر زٝضا ٙهبخبض

ٗ 279ؿؼٞز هبٛغ

آهبی اؾٔ٘ی /آهبی ًطی٘ی دٞض

سحٔیْ ؾبذشبض ُطاكیٌی ذغٞط ًٞكی زض ًشیج١ ٠بی ٗؿدس خبٗغ یعز

ٗ 280حسث ٠اؾٌٜسضی

آهبی ٛبزضی -آهبی ضٝزًی

سحٔیْ ؾبذشبض ُطاكیٌی زض ذظ ِٛبض١ ٟبی زٝض ٟؾٔدٞهی

ٗ 281یشطا ؾ٢طاثی

آهبی اؾٔ٘ی/آهبی ًطی٘ی دٞض

سحٔیْ ؾبذشبض ُط ٟچیٜی زض ًبقیٌبضی زٝض ٟایٔربٛیبٙ

 282ضاحٔ ٠اؾ٘بػیٔی زاضاثی

آهبی ٛبزضی

سحٔیْ كطٕ زض ٛوٞـ اٛشعاػی ٜ١-سؾی زض ُٔیٖ ١بی ػكبیطثرشیبضی

 283ػبعل ٠ذبٝضی ٛػاز

آهبی اؾٔ٘ی

سحٔیْ كطٕ زض ٜ١ط ٗلٗٞ٢ی  ٝاضسجبط آ ٙثب ُطاكیي ٗحیغی

ٛ 284یٔٞكط ٗحعٙٝ

آهبی آضاؾش٠

سحٔیْ كطٗبٓیؿشی ػٜٞا ٙثٜسی كیٖٔ زض ؾیٜ٘بی ٗؼبنط

 285ظ١طا ضكیؼی

آهبی ٛبزضی/آهبی اؾسی

ٞ٢ٗ 286ـ ذٞاخ ٠اح٘سی

آهبی آضاؾش-٠آهبی ٛبزضی

 287كطظا ٠ٛشاًط

آهبی ٛبزضی/آهبی اؾسی

سحٔیْ كضبؾبظی زض ِٛب١ ٟبی آثبض ظٛس  ٝهبخبض زض قیطاظ /عطاحی  ٝسٓٞیس ثبٛي خبٗغ اعالػبر
ٜ١طٜٗسا ٙقیطاظی
سحٔیْ ٞ١یز ؾبظٗبٛی اضُب٢ٛبی ذسٗبسی ح٘بیشی زض ایطا( ٙؾبظٗب١ ٙالّ اح٘ط خ٘ٞ٢ضی اؾالٗی
ایطا)ٙ
سحٔیْ  ٝثطضؾی ؾبذشبض١بی سهٞیطی ٗٞخٞز زض ذظ ًٞكی سعئیٜی ً ٝبضثطز آ ٙزضكضب١بی
ُطاكیي ٗحیغی اٗطٝظ

ٗ 288یٜب ٗسضؾی

ذبٗ ٖٛطاح٘ی/آهبی اؾسی

سحٔیْ  ٝثطضؾی ًشیج١ ٠بی آخطی ذب ٠ٛؾٞظِٛط ق٢ط زظكّٞ

 289ؾبضا ؾیبضی

آهبی ًطی٘ی دٞض

سحٔیْ  ٝثطضؾی ًشیج١ ٠بی ٗؿدس ًٝیْ قیطاظ

 290ؾ٘یطا ٗ٢طاثی ظازٜ١ ٟطٜٗس

آهبی آضاؾش٠

سحٔیْ ٝثطضؾی ذظ ًٞكی  ٝهبثٔیز ١بی ُطاكیٌی آٙ

 291ظ١طا ضثیؼی

آهبی اؾٔ٘ی/آهبی اؾسی

سحٔیْ ٝیػُی ١بی كطٕ زض ً٘یي اؾشطیخ ١بی آٗطیٌب ٝغاد ٚزض هط ٙثیؿشٖ  ٝسبثیط آ ٙزض سٓٞیس
اٛی٘یكٚ

ٗ 292هغلی سبخیٌی

آهبی آضاؾش- ٠آهبی ٛبزضی

سحٔیٔی ثط عطاحی هجٞض زض آضاٗؿشب١ ٙبی قیطاظ (ُٞضؾشب١ ٙبی سبضیری اؾالٗی )

ٗ 293طیٖ ضكیؼی

آهبی آضاؾش-٠آهبی اؾٔ٘ی

سحٔیٔی ثط كطٕ ٞٛقشبض زض آثبض سبیذُٞطاكی ضضب ػبثسیٜی

 294ثبثي ًٜ٢ؿبّ

آهبی آضاؾش/٠آهبی ٛبزضی

سحٞالر سبیذُٞطاكی ایطا ٙزض ز١ ٠١كشبز

 295اكؿٛ ٙٞهیطی عیجی

آهبی آضاؾش - ٠آهبی چ٘بچٖ

سطخ٘ب ٙخبیِب ٟثهطی ثؿش ٠ثٜسی زض كطٝـ ٗحهٞالر ٓجٜی

 296ؾیس ٗظب١ط اظٓی

آهبی اؾسی/آهبی آضاؾش٠

سطًیت ثٜسی زض دٞؾشط سئبسط كدط

ٗ 297طیٖ ؾبػی

آهبی آضاؾش-٠آهبی ٛبزضی

سهٞیط ؾبظی اٛشعاػی زض عطاحی دٞؾشط زض ایطاٗ ٙؼبنط

ٛ 298د٘ ٠ضاؾد

آهبی سبثٜسٟ

سهٞیط ؾبظی سٔٞیعیٛٞی

ٝ 299حیس ضضب ز١وبٛی

آهبی آضاؾش٠

سهٞیط ؾبظی ؾ ٠ثؼسی ً ٝبضثطز آ ٙزض سجٔیـبر ٗحهٞالر نٞسی  ٝسهٞیطی

 300ػٔی ضبثغی

آهبی اؾسی

سهٞیط ؾبظی قؼط ٗؼبنط

 301ؾبٗی ٠كبضٝهی

آهبی چ٘بچٖ-آهبی اؾسی

سهٞیط ؾبظی ًشت ٌٗشت ١طار  ٝثطضؾی آ ٙثط زٝض ٗؼبنط

 302نسیوً ٠بضُط اثطهٞیی

آهبی اؾٔ٘ی/آهبی اؾسی

سهٞیط ؾبظی ٗدٔ٠

ٛ ٚٔ١ 303لطی

آهبی هبؾٖ ذبٛی -آهبی اؾسی

سغجین ٌٗشت ١طار ثط ٌٗشت قیطاظ

 304ؾٌی ٠ٜحدبظی

آهبی ذبًذٞض

سؼطیق ٛوك ٠سٞضیؿشی ثب اؾشلبز ٟاظ ٗجبٛی ثهطی  ٝضٝق٢بی زیدیشبّ

 305اح٘س ضح٘بٛی

آهبی ًطی٘ی دٞض

خبیِب ٟاؾبعیط زض قبٜ١بٗ ٠كطزٝؾی  ٝسبثیط اؾغٞض ٟزض ػهط حبضط

 306كبعٜ٘١ ٠سٝاٛی

آهبی ًطی٘ی دٞض/آهبی اؾسی

خبیِب ٟذظ ًٞكی زض سبیذُ ٞطاكی ٗؼبنط

 307آ٢بٕ ضحی٘ی

آهبی ًطی٘ی دٞض  -آهبی ٛبزضی

خبیِب ٟذظ  ٝذٞقٜٞیؿی زض ذغٞط دیف اظ اؾالٕ

 308اح٘س خًٞبض

آهبی ٗطقس ظازٟ

خبیِب ٟض ٝ َٛكطٕ زض ِٛبض١ ٟبی ٌٗشت ١طار

 309ای٘ب ٙثیهٞر

آهبی ًطی٘ی دٞض-آهبی اؾسی

خبیِب ٟقرهیز دطزاظی ػبٗیب ٝ ٠ٛؾٜشی زض آثبض4سهٞیطُط ٗؼبنط ایطاٙ

 310آ٢بٕ ذطٗی

آهبی ًطی٘ی دٞض /آهبی اؾٔ٘ی

خصاثیز ١بی ثهطی زض سهٞیط ؾبظی ًشبة ًٞزى (5سب 9ؾبّ)/سهٞیط ؾبظی سوٞیٖ ؾبّ90

 311ؾ٘ب ٠ٛحدبضاٙ

آهبی ًطی٘ی دٞض /آهبی ٓٝی ٛػاز

خصاثیز ١بی ػٌبؾی سجٔیـبسی اظ زضیچ ٠كطٕ

 312آ ٠٢ضاٛٝس

آهبی اؾٔ٘ی

خؿشدٞی ٝاهؼیز اظ زیسُبٜ١ ٟطٜٗسا ٙهط ٙثیؿشٖ

ٞ٢ٗ 313ـ آی

آهبی اؾٔ٘ی

خٜجف اًؿذطؾیٛٞیؿٖ  ٝسبثیط آ ٙثط سهٞیطؾبظی  ٝدٞؾشط١بی ٌٗشت ٓ٢ؿشبٙ

 314ؾ٘ٓٞبظ ٛبزضی آشضثبیدبٛی

آهبی ًطی٘ی دٞض

چبح ٢ٗ ٝط١بی هٌٔ٘بض اظ نلٞی ٠سب هبخبض

ٗ 315طیٖ ضایب ٙدٞض

آهبی ٗطقس ظازٟ

چِِٛٞی آٗٞظـ ً٘ی ً ٝیلی ٜ١ط ثطای ًٞزًبً ٝ ٙبضثطز آ ٙثطای ٗساضؼ

 316آ٘یطا اٗیطػضسی

آهبی ًطی٘ی دٞض

ذالهیز زض سجٔیـبر سدبضی (ُطاكیي ٗحیغی ضؾشٞضا١ ٙلز ذٞا ٙقیطاظ)

 317دطیؿب سی٘ٞضی

آهبی اؾٔ٘ی/آضاؾش/ ٠آضیب كط

زاؾشب ٙؾطایی سهٞیطی ثب ث٢طُ ٟیطی اظ ػٌبؾی

ٗ 318ح٘س ٗ٢سی ػ٘بزی

آهبی آضاؾش- ٠آهبی ًكشٌبض

زضآٗسی ثط ٛوف ُطاكیي زض ًبضیٌبسٞض ٗؼبنط ایطا-)1390-1320(ٙاضائٗ ٠د٘ٞػ ٠سهبٝیط ًبضسٛٞی
ثطُطكش ٠اظ ازثیبر ٜ١ ٝط  ٝسبضید ایطاٙ

 319دطیؿب زاٛكٞض

آهبی آضاؾش٠

ض َٛقٜبؾی ٝاضسجبط آ ٙثب ُطاكیي ٗحیغی

ٗ 320شی ٚنبٓحی

آهبی ًطی٘ی دٞض/آهبی ٓٝی ٛػاز

ضٝاٛكٜبؾی ض ٝ َٛسبثیط آ ٙثط ػٌبؾی دطسطٟ

 321ظ١طا ػجبؾی

آهبی ٗطقس ظازٟ

ضٝایشِطی ٛوٞـ زض اٗبً ٚسبضیری قیطاظ (زٝض ٟظٛسی ٝ ٠هبخبضی)٠

 322كبع٘ ٠یِب ٠ٛذٞاٟ

آهبی ًطی٘ی دٞض

ضٛٝس قٌْ ُیطی سبیذُٞطاكی ٗیٜی٘بٓیؿشی ٗؼبنط اضٝدب  ٝآٗطیٌب

 323اضٗـب ٙكشبحی دٞض

آهبی ًطی٘ی دٞض-آهبی چ٘بچٖ

ضٛٝس قٌْ ُیطی ذظ زض ایطا ٙثبؾشب ٙسب زٝض ٟؾبؾبٛیبٙ

 324ضاضی ٠ؾبزار ذٔیٔی

آهبی ًطی٘ی دٞض

ضٛٝس قٌْ ُیطی ذظ قٌؿز ٛؿشؼٔین زض ایطاً ٝ ٙبضثطز آ ٙزض ُطاكیي ایطاٙ

ٗ 325ؼهً ٠ٗٞیبٛی ؾیٛٞسی

آهبی اؾٔ٘ی

ضٛٝس قٌْ ُیطی ػٌبؾی زض زٝضا ٙهبخبض  ٝسبثیط ثط ٛوبقی آ ٙزٝضٟ

ٗ 326طیٖ ًٜبضی زیْ

آهبی هبؾٖ ذبٛی-آهبی ٛبزضی

ضٛٝس قٌْ ُیطی ُطاكیي ؾٜشی زض زٝض ٟهبخبض  ٝسبثیط آ ٙثط ُطاكیي ٗؼبنط ایطاٙ

 327ػٔیطضب اٝخی

آهبی اؾٔ٘ی

ض٘ٛٝبیی اظ یي سالـ ثعضٍ

 328كبع٘ ٠ػبضكی كط

آهبی اؾٔ٘ی-آهبی ًطی٘ی دٞض

ضٝیٌطز اُعیؿشبٛؿیبٓیؿٖ ث ٠زؾشبٝضز١بی ٛوبقی ٗ ٝدؿ٘ ٠ؾبظی هط ٙثیؿشٖ زض اضٝدب  ٝآٗطیٌب

ٗ 329ح٘سحؿیٛ ٚیٌ ٞدٞض

ذب ٖٛدبى-آهبی ٗح٘سؾؼیس سبثٜسٟ

ضٝیٌطز١بی ػٌبؾب ٠ٛثٜ١ ٠طٗلٗٞ٢ی ثب سبًیس ثط كشُٞطاكیؿٖ

 330اكؿب ٠ٛسبج

آهبی اؾٔ٘ی

ظیجبیی قٜبؾی زض كٜ٘یؿٖ

٢ٗ 331طٞٛـ دبضزؾٞئی

آهبی اؾسی-آهبی هبؾٖ ذبٛی

ؾیط سح ّٞچبح زؾشی زض ایطا ٙاظ زٝضا ٙنلٞی سب هبخبض

 332ؾذیسٛ ٟهطسی

آهبی اؾٔ٘ی /آهبی اؾسی

ؾیط سح ّٞنلح ٠اضایی زٝض١ ٟبی نلٞی ٝ ٠هبخبض

 333ػلیل ٠یٞؾلی

آهبی ٛبزضی

ؾیط سٌبْٗ خٔس ؾبظی  ٝعطاحی ضٝی خٔس زض زٝض ٟهبخبض

 334ح٘یس ٟعیجی ذطٗی

آهبی اؾٔ٘ی

ؾیط ضٛٝس ٛوبقی اظ كضبی ًٞثیؿٖ سب اٛشعاع زضؿطة

 335ؾ٘یطا ظاضع

آهبی ًطی٘ی دٞض -آهبی ٛبزضی

ؾیط ؾبذشبض سهٞضی زض ذغٞط زٝضا ٙهجْ اؾالٕ

ٗ 336حؿ ٚظاضػی

آهبی ضٝزًی ،آهبی اؾسی

قبذه١ ٠بی سهٞیط ؾبظی دٞؾشط ٌٗشت ٗیٜی٘بٓیؿٖ

 337ث٢بض ٟضح٘بٛی

ذب ٖٛؾالحی/آهبی اؾسی

قطح ٗرشهطی اظ سبثیط ٛوك٘بی١ ٠بی ایطاٛی ثط سهٞیط ؾبظی ٗؼبنط ایطاٙ

 338اٛؼبٕ هٜٞاسی

آهبی ٛبزضی /آهبی ًطی٘ی دٞض

قٌْ ُیطی سهٞیط زض آثبض ُطاكیي ٗٞؾیوی ٗؼبنط ایطاٙ

 339حیلٗ ٠هٔحی

آهبی اؾٔ٘ی/ذب ٖٛؾٔیٖ قیطاظی

قٌْ ،كطٕ،ض َٛزض سهٞیطؾبظی ًشبة ًٞزًب ٙؾٜی 3 ٚسب  7ؾبّ

ٗ 340ؼهٞٛ ٠ٗٞضٝظی

آهبی زیطی-ٚآهبی اؾٔ٘ی

قٜبذز هبثٔیز ١بی كشٛٞٗٞشبغ زض ؾٞضئبٓیؿٖ  ٝسبثیط آ ٙزض سهٞیط ؾبظی ٗؼبنط ؿطة

 341كطظا ٠ٛػؿِطی

آهبی ٛبزضی

قٜبذز هبثٔیز ١بی كشٛٞٗٞشبغً ٝبضثطز آ ٙزض سهٞیطؾبظی (سهٞیطؾبظی زاؾشبٛی )

 342كیطٝظ ٟػجسآٔ٢ی

آهبی اؾٔ٘ی/آهبی اؾسی

قٜبذز ٝثطضؾی اؾغٞض١ ٟبی ایطا ٙظٗیٚ

ٗ 343طیٖ ًؿطایی

آهبی ذبًذٞض -آهبی ٗحالسی

قی ٟٞایٜلٞض ُطاكیي زض ٗؼطكی ؾبذشبض ػ٘ٔیبر ٝآلدط ١كز

ٛ 344د٘ ٠احسی

آهبی آضاؾش٠

نلح ٠آضایی ٗدًٔٞ ٠زى ٞٛ ٝخٞا/ ٙض َٛقٜبؾی  ٝاضسجبط آ ٙثب نلح ٠آضایی ٗدٔ٠

 345ضاضی ٠ظاضع

آهبی چ٘بچٖ-آهبی آضاؾش٠

عطاحی آیٌ١ ٙٞبی ایطاٛی ثطای ُٞقی ؾبٗؿٌُٔ َٛٞؿی اؼ سطی

 346كبع٘ ٠ایعی

آهبی ٛبزضی -آهبی اؾسی

عطاحی دٞؾشط١بی سئبسط ثب ضٝیٌطز(ٗلٗٞ٢ی -سهٞیطی)

 347ظ١طا ثبنطی ػٔی هٜجطی

آهبی آضاؾش-٠آهبی چ٘بچٖ

عطاحی خٔس ًشبة ١بی كطِٜ١ی ٜ١ ٝطی ثط اؾبؼ ٜ١ط ٗیٜی٘بٓیؿٖ

 348ظ١طا سطى كطز

آهبی ضٝزًی -آهبی چ٘بچٖ

عطاحی ضٝی ٠ثؿش ٠ثٜسی قٌالر ١بی ایطاٛی ثب سبثیط دصیطی اظ ٛوبقی ٌٗشت ه ٟٞ٢ذب ٠ٛای

 349ؾبٛبظ ث٢ط ٟزاض

آهبی چ٘بچٖ

عطاحی ؾبظٗبٛی ثطای كطٝقِبٗ ٟدبظی آٛالی ٚدرف

 350عطالٞٗ ٙثوی

آهبی آضاؾش٠

عطاحی ُطاكیي ٗحیغی ٗحٔ ٠ؾ َٜؾیب ٟقیطاظ (زٝض ٟظٛسی)٠

 351كطیجب ظٛسی

آهبی ٛبزضی

عطاحی ٗؿٌبر  ٝاثط ثركی آ ٙزض خصة ٗكشطی

 352یبقبض ٛوی ظازٟ

آهبی ذسإ ٗح٘سی/آهبی آضاؾش٠

ػٌبؾی سجٔیـبسی

 353قی٘ب اع٘یٜبٙ

آهبی ٓٝی ٛػاز

ػٌبؾی سجٔیـبسی اظ ؾبظ١بی ًٞث ٠ای آكطیوب  ٝآٗطیٌبی السی( ٚثب سٌی ٠ثط ٗٞؾیوی زیساضی )

ٗ 354حجٞثٜ٢ً ٠ؿبّ ؾبضًٝالیی

آهبی ًطی٘ی دٞض

كضب ؾبظی ثهطی اقؼبض ػبٗیبٗ ٠ٛبظٛسضاٙ

 355كطٝؽ خجبضی

آهبی اؾٔ٘ی

كٔؿل ٠ی ضؾب ٠ٛزض ػهط زیدیشبّ

 356ؾیس ٟدِب ٟػغبیی

آهبی ًطی٘ی دٞض

هبثٔیز ١بی سهٞیطی اقؼبض ذیبٕ زض اثط سبیذُٞطاكی

 357كبع٘ ٠ثیِی

آهبی سبثٜسٟ

ًبضثطز انٗ ٝ ّٞجبٛی ض َٛقٜبؾی زض ُطاكیي ٗحیغی (ق٢طی)

ٛ 358ؿیٖ ض١بیی

آهبی ًطی٘ی دٞض

ًبضثطز سبیذُ ٞطاكی زض عطاحی خٞا١طار

 359ظیٜت ًطی٘ی

آهبی ًطی٘ی دٞض

ًبضثطز سبیذُ ٞطاكی زض عطاحی ٗس

 360آ٢بٕ آّ ًثیطی

آهبی ًطی٘ی دٞض/آهبی ذبًذٞض

ًبضثطز سبیذُ ٞطاكی زضثیب ٙسهٞیطی اكؿب١ ٠ٛبی ایطاٛی ثب سٌٜیي ٗٞقُ ٚطاكیي

 361قطاض ٟاككی ٚكط

آهبی آضاؾش٠

ًبضثطز سهٞیطؾبظی ؾ ٠ثؼسی زض سجٔیـبر ذٞزضٝیی

ٛ 362ؿطی ٚثركی

آهبی آضاؾش- ٠آهبی ٛبزضی

ًبضثطز حطٝف ِٛبضی زض ٗهٜٞػبر كٔعی زٝض ٟؾٔدٞهی

 363آ٢بٕ قیبؾی

آهبی ًطی٘ی دٞض /آهبی ذبًذٞض

ًبضثطز ذظ زض ثیبٗ ٙل ٕٞ٢اقؼبض ٗٞالٛب ث ٠نٞضر ؾبذشبض١بی ٗسضٙ

 364ؾیس حؿ ٚثٜی ١بق٘ی

آهبی ضٝزًی -آهبی اؾسی

ًبضثطز ذظ ُٔعاض زض سبیذُٞطاكی دٞؾشط١بی ز 80 ٠١ایطاٙ

 365ضاضی ٠خؼلطی ٛػاز

آهبی ذبًذٞض

ًبضثطز ذظ ٛؿشؼٔین زض عطاحی ٗجٔ٘ب ٙق٢طی

ٗ 366ػُبٛ ٙظطیبٙ

آهبی ًطی٘ی دٞض

ًبضثطز ذالهبٞٛ ٠ٛقشبض زض ًشبة ِٛبضی ٌٗشت ١طار

 367كبع٘ ٠اٝالز حؿیٚ

آهبی ًطی٘ی دٞض

ًبضثطز ؾبذشبض ُطاكیٌی ٛوٞـ ُیب١ی ثٌبض ضكش ٠زض زؾز ثبكش١ ٠بی ػكبیط كبضؼ (ایْ هكوبیی ٝ
ذ٘ؿ)٠زض عطاحی آضٕ ٛ ٝكب٠ٛ

 368آ ٠٢ظاضع

آهبی ٛبزضی /آهبی اؾسی

ًبضثطز كضبؾبظی ًٞثیؿ٘ی زض ُطاكیي ٗحیغی

ٗ 369طضی ٠ز١وبٙ

آهبی ٛبزضی/آهبی آضاؾش٠

ًبضثطز هبثٔیز ١بی ٛوٞـ  ٝحطٝف كبضؾی زض عطاحی زاذٔی

 370ظ١طٛ ٟوسی ؾسٟ

آهبی ًطی٘ی دٞض/آهبی ذبًذٞض

ًبضثطز ٗٞقُ ٚطاكیي زض آٗٞظـ هٞاٛی ٚق٢طی خ٢ز اؾشلبز ٟزض سٔٞیعی١ ٙٞبی ق٢طی

ٔٗ 371یحٗ ٠ؼعی

آهبی ذبًذٞض-آهبی ٗحالسی

ًبضثطز ِٛبض ٟای اعالع ضؾب ٙزض ٗؼطكی دالٛ ٙوك١ ٠بی خِٜی(ٜٗغو ٠ػ٘ٔیبسی ٝآلدط)8

 372ضیحب ٙخبشثی

آهبی آضاؾش٠

ُطاكیي حؿی زض آثبض ُطاكیي ؿطثی زض زٝضاٗ ٙؼبنط

 373ضاٗی ٚدبضؾب

آهبی اؾٔ٘ی/آهبی ذبًذٞض

ُطاكیي حؿی زض ثؿش ٠ثٜسی

ٗ 374طیٖ ٗوشسضی

ذب ٖٛكطٝظا ٙدٞض/آهبی آضاؾش٠

ُطاكیي زضاضر ٝٞٛسبثیط آ ٙثط دٞقبى ثبٞٛا ٙایطاٛی

 375كطاٛي كطٜ١س

آهبی ًطی٘ی دٞض

ُطاكیي زضٗبٛی ثب اؾشلبز ٟاض اضظـ ١بی ٗحشٞایی ٞٛض ٝض َٛزض ٗحیظ خبٗؼٗ ٠ؼبنط

 376دطیؿب ٗ٢سی دٞض هسی٘ی

آهبی آضاؾش٠

ُطاكیي ٗحیغی ثب سٌی ٠ثط ُطاكیي ذیبثبٛی ق٢طقیطاظ(اسٞثٞؼ ١بی ق٢طی )

 377آیسی ٚاؾلٜسیبضی

آهبی ٛبزضی

ُٔیٖ هكوبیی  ٝسبثیط ا ٙثطُطاكیي ػبٗ٠

 378عب١ط ٟؾٔی٘بٛی ٛیب

آهبی ًطی٘ی دٞض

ٗب١یز سهٞیطؾبظی زض ً٘یي اؾشطیخ(زاؾشبٗ ٙهٞض)

ٛ 379بظٛیٗ ٚح٘سی

آهبی ًطی٘ی دٞض

ٗغبٓؼبر ٓجبؼ ١بی زٝضا ٙهبخبض ً ٝبضثطز ا ٙزض ُطاكیي ٗؼبنط

 380ؾیسٗ ٟطضی ٠ظًی ظازٟ

آهبی اؾٔ٘ی

ٗغبٓؼ ٠آثبض ازٝاضز ٗٛٞي  ٝسبثیط ازثیبر آٓ٘ب ٙثط آثبض ٝی

ٛ 381یٔٞكط هبؾ٘ی ؾؼبزسی

آهبی ًطی٘ی دٞض  -ذب ٖٛاؾسآٔ٢ی

ٗغبٓؼ ٠آیی ٚ٢ً ٚایطا ٝ ٙسبثیط آ ٙثط آیی ٚظاض

 382ػه٘ز دٞالزى

آهبی چ٘بچٖ

ٗغبٓؼ ٠سبثیط ٜ١ط ثسٝی آكطیوب ثط ٜ١ط ٗسض ٙكطاٛؿ ٝ ٠آٗطیٌب اظ ؾبّ  1864سب 1970

ٓ 383یسا ٘١بیٙٞ

آهبی اؾٔ٘ی

ٗغبٓؼ ٠سبثیط  ٝسلٌط آثبض ؾعا ٙثط ًٞثیؿٖ زض كطاٛؿ٠

 384كبع٘ ٠ز١وبٛی

آهبی ًطی٘ی دٞض

ٗغبٓؼ ٠سهٞیط ظ ٙزض ِٛبضُطی ١بی ٌٗشت انل٢بٙ

٢ٗ 385طٛبظ اككبض

آهبی آضاؾش-٠آهبی اؾسی

ٗغبٓؼ ٠سهٞیطی ٛكطیبر زٝضٗ ٟكطٝعً- ٠بضثس ٛوٞـ سهٞیطی ٛكطیبر زٝضٗ ٟكطٝع ٠زض سهٞیط
ؾبظی ازثیبر ًٞزى

 386ؾذیس ٟؾٔ٘بٛٞٛسی

آهبی اؾٔ٘ی -ذب ٖٛاؾسآٔ٢ی

ٗغبٓؼ ٠سغجیوی اؾبعیط ایطاٛی  ٝیٛٞبٛی  ٝثطضؾی ٛوف اؾغٞض ٟزض سهٞیط ؾبظی ٗؼبنط ایطاٙ

 387ظ١ط ٟاؾلٜسیبضی

آهبی ًطی٘ی دٞض-آهبی ٛبزضی

ٗغبٓؼ ٠سغجیوی اؾبعیط خبٞٛضی زض ایطا ٝ ٙیٛٞب ٙثبؾشبٙ

 388آٜبظ ضذكی

آهبی اؾٔ٘ی -آهبی اؾسی

ٗغبٓؼ ٠سغجیوی اؾغٞض١ ٟبی ایطا ٙثبؾشبٜ١ ٝ ٙس ثبؾشب( ٙزٝضاٝ ٙزایی)

 389آیٔیٔٗ ٚي ظازٟ

آهبی هبؾٖ ذبٛی

ٗغبٓؼ ٠سغجیوی آثبض زیٞیس١ب ًٜی  ٝكٔیخ ُبؾشٙٞ

 390ؾطٝض ٗساح

آهبی اؾٔ٘ی

ٗغبٓؼ ٠سغجیوی آثبض ٛئ ٞاًؿذطؾیٛٞیؿٖ آٓ٘ب ٝ ٙایشبٓیب اظ  1970سب 2000

ٛ 391ب١یس ػبثسی

آهبی ًطی٘ی دٞض -آهبی ٛبزضی

ٗغبٓؼ ٠سغجیوی سبیذُٞطاكی حطٝف كبضؾی  ٝالسی ٚزض زٝضاٗ ٙؼبنط

ٓ 392یال ؾ٢یْ ًیف

آهبی ٛبزضی

ٗغبٓؼ ٠سغجیوی سهٞیطؾبظی آثبض سهٞیطی دیف اظ سبضید  ٝزٝض ٟسبضیری (دیكسازیبً-ٙیبٛیب-ٙ
١ربٜٗكیب-ٙؾبؾبٛیب)ٙ

ٛ 393طخؽ حن نلز

آهبی اؾٔ٘ی

ٗغبٓؼ ٠سغجیوی خٜجف ٗیٜی٘بٓیؿٖ  ٝخٜجف دبح آضر

 394قج ٖٜهكوبیی

آهبی اؾٔ٘ی-آهبی اؾسی

ٗغبٓؼ ٠سغجیوی خٜجف ٜ١ط ٗلٗٞ٢ی  ٝخٜجف اًؿذطؾیٛٞیؿٖ اٛشعاػی اظ ز ٠١ی 1940سب ث ٠اٗطٝظ
زض ًكٞض آٗطیٌب

 395ؾیسٗ ٟطضیٞٗ ٠ؾٞی

آهبی چ٘بچٖ -كط١بز ٛبزضی

ٗغبٓؼ ٠سغجیوی ذظ ًٞكی ثٜبیی زض عطاحی حطٝف ِٛبضی ٗؼبنط

 396ػبعلٌُٔ ٠بض

آهبی اؾٔ٘ی

ٗغبٓؼ ٠سغجیوی ؾجي ٛئٞاًؿذطؾیٜیؿٖ زض آٓ٘ب ٝ ٙایشبٓیب اظ ز ٠١ی  1980سب ث ٠اٗطٝظ

 397ؾیس٢ٗ ٟؿب ثُ ٠عیٚ

آهبی اؾٔ٘ی

ٗغبٓؼ ٠سغجیوی ؾٜ١ ٠طٜٗس ٗؼبنط غادٚ

٢ٗ 398سی حؿ ٚظازٟ

آهبی ًطی٘ی دٞض

ٗغبٓؼ ٠سغجیوی ػٜبنط ٘ٛبزی ٚخك٢ٗ ٚطُب ٝ ٙخك ٚؾذٜساض ٗعزُبٙ

 399ضضب ػٔی زٝؾشی

آهبی آضاؾش٠

ٗغبٓؼ ٠سغجیوی ٓی اٝر زض دٞؾشط١بی ٛؿْ ا ٝ ّٝدٜدٖ ایطاٙ

ٗ 400ح٘س ؾٞاضی

آهبی اؾٔ٘ی

ٗغبٓؼ ٠سغجیوی ٌٗشت ضئبٓیؿٖ ثب ضئبٓیؿز ١بی زٝضاٗ ٙؼبنط زض ؿطة

ٛ 401د٘ ٠هبزضی

آهبی ًطی٘ی دٞض-آهبی ًطی٘ی دٞض

ٗغبٓؼ ٠سغجیوی ِٛبض١ ٟبی قبٜ١بٗ ٠ثبیؿٜوطی  ٝع٘٢بؾجی

٢ٗ 402ؿب حیسضی اضخٔٞ

آهبی ًطی٘ی دٞض -آهبی ٛبزضی

ٗغبٓؼ ٠سغجیوی ٘ٛبز ػوبة زض ایطاٗ ٝ ٙهط ثبؾشبٙ

 403كبع٘ ٠ذضطائی

آهبی ٛبزضی-آهبی ًطی٘ی دٞض

ٗغبٓؼ ٠سؼبْٗ ١ب  ٝسوبثْ ١بی ػٌبؾی ٝؾٞضئبٓیؿٖ زض ز1920 ٠١سب 1950زض آٗطیٌب

ٗ 404طضی ٠هٜجطی ٛػاز

آهبی اؾٔ٘ی -آهبی اؾسی

ٗغبٓؼ ٠سٌٜیي ًالغ  ٝسبثیط آ ٙث ٠سهٞیط ؾبظی ًشبة ًٞزى زض ایطاٙ

ٗ 405ؼهٗ ٠ٗٞح٘سی

آهبی ًطی٘ی دٞض -آهبی ٛظطی

ٗغبٓؼ ٠سیشطاغ زض ؾیٜ٘بی ٗؼبنط ایطاٙ

 406عطاٝر كربض ظازٟ

ذب ٖٛدٞض سوی

ٗغبٓؼ ٠چبح ١بی زؾشی زض آثبض اًؿذطؾٛٞیؿز ١بی آٓ٘ب ٝ ٙسبثیط آ ٙثط ٛوبقب ٙچبدِط ٗؼبنط

 407ثٜ٢بظ ؿٜی٘ز

آهبی ًطی٘ی دٞض

ٗغبٓؼ ٠ذظ ٗبٞٛی  ٝسبثیط آ ٙثط اقٌبّ ذٞقٜٞیؿی ایطاٙ

ٛ 408بظٛی٢ً ٚیبیی

آهبی ٛبزضی

ٗغبٓؼ ٠ذظ ِٛبض١ ٟبی زٝض ٟنلٞی ٝ ٠ثطضؾی هبثٔیز ١بی آٙ

ٛ 409یٔٞكطػیسی

آهبی ًطی٘ی دٞض-آهبی ٛبزضی

ٗغبٓؼ ٠ضٛٝس نلح ٠آضایی ًشیج١ ٠ب زض ایطا ٙثبؾشب ٙػیالٗیب ٙسب اقٌبٛی

 410ای٘ب ٙخؼلطی دٞض قیطاظی ٛػاز

آهبی ٛبزضی -آهبی ًطی٘ی دٞض

ٗغبٓؼ ٠ؾبذشبضثهطی ذظ ًٞكی زض ایطا ٝ ٙسحٔیْ ُ١ ٠ٛٞبی ذغٞط

ٗ 411ػُبٛ ٙیٌٜٗٞف

آهبی ًطی٘ی دٞض

ٗغبٓؼ ٠ؾبذشبضسدؿ٘ی ٗٞظ ٟخ َٜػلیق آثبز ثب سبًیس ثط ٛوٞـ اقیب  ٝازٝار خِٜی

ٗ 412ػز ٟآسف ثیع

آهبی اؾٔ٘ی -آهبی ٛبزضی

ٗغبٓؼ ٠ؾبذشبضی سهٞیط ؾبظی زض ذغٞط قٌٔی عـطا١ب ٗ،طؽ ثؿٖ اهلل  ٝذغٞط آیی ٠ٜای هبخبض

 413كبع٘ ٠یؼوٞثی

آهبی اؾٔ٘ی  /آهبی اؾسی

ٗغبٓؼ ٠ؾبذشبضی سهٞیطؾبظی ًشت هبخبض

١ 414بٛی ٠قیطٝاٛی

آهبی ٛبزضی-آهبی اؾسی

ٗغبٓؼ ٠ؾبزِٛ ٟبضی  ٝثسٝی ِٛبضی زض سهٞیطؾبظی ١بی ٛوٞـ س٘سٓ ٙطؾشبٙ

ٗ 415طضیً ٠طی٘ی

آهبی ٛبزضی -آهبی ًطی٘ی دٞض

ٗغبٓؼ ٠ؾبظ١ ٟبی ثهطی اؾغطالة  ٝسبثیط آ ٙثط ٜ١طٜٗساُٞٛ ٙطای ایطاٙ

 416ػبعل ٠ؾبخسی

آهبی ًطی٘ی دٞض/آهبی ٛبزضی

ٗغبٓؼ ٠ؾیط ٝسح ّٞزیٞاض ِٛبضی زض ایطا ٙثبؾشب/ ٙعطاحی خ٘الر حؿی ٚدٜب١ی ث ٠نٞضر
ُطاكیٌی

 417ؾ٘یطا اٗیطحٌ٘شی

آهبی ًطی٘ی دٞض

ٗغبٓؼ ٠ػٜبنط ظیجبیی قٜبؾی زض ٛكب١ ٠ٛبی ٞٛقشبضی ایطاٗ ٙؼبنط

 418آٜبظ ضٝحبٛیبٙ

آهبی آضاؾش٠

ٗغبٓؼ ٠كطٕ ثهطی ظیٞضآالر  ٝدٞقبى ه ٕٞثرشیبضی

 419ظ١ط ٟنیبز ظازٟ

آهبی اؾٔ٘ی  -آهبی ٛبزضی

ٗغبٓؼ ٠كطٕ زض ٌٗشت انل٢ب ٙزٝض ٟنلٞی

ٗ 420طیٖ ظٛس دٞض

آهبی اؾٔ٘ی -آهبی ٛبزضی

ٗغبٓؼ ٠كطٕ زض ٌٗشت ١طار زٝض ٟسی٘ٞضی

 421دبٛش ٠آ ؾحطذیع

آهبی اؾٔ٘ی -آهبی اؾسی

ٗغبٓؼ ٠كطٕ زض ٛوبقی ١بی ٌٗشت ػجبؾی (ثـسازی)

 422دِب ٟثهطاٝی

آهبی اؾٔ٘ی

ٗغبٓؼ ٠كطٕ زضاقیب اؾشبٓ ٙطؾشبٙ

ٗ 423بضیب ػالیی ثرف

آهبی اؾٔ٘ی

ٗغبٓؼ ٠كطٕ ٛوبقی دطسط ٟاظ ضئبٓیؿٖ سب كشٞضضئبٓیؿٖ زض ؿطة

ٔٗ 424یح ٠حؿی ٚدٞض

آهبی ٛبزضی/آهبی ًطی٘ی دٞض

ٗغبٓؼ ٠كضب١بی سهٞیطی اقؼبض ؾ٢طاة ؾذ٢طی اظ زیسُب ٟسدؿ٘ی

 425ؾ٘ب ٠ٛنبزهی

آهبی ضٝزًی-آهبی ٛبزضی

ٗغبٓؼ ٠هبثٔیز ١بی ثهطی ٜ٘١كیٜی حطٝف سبیذی ٛ ٝوٞـ اؾٔی٘ی

 426ذبعط ٟسبثغ ثطزثبض

آهبی ٛبزضی -آهبی ًطی٘ی دٞض

ٗغبٓؼ ٠هبثٔیش٢بی حطٝف ِٛبضی ٗؼبنط(زض عطاحی ُطاكیي ٗحیغی  ٝظیٞضاالر )

 427ؾبض ٟثبؾشبٛی

آهبی ًطی٘ی دٞض

ٗغبٓؼً ٠بضثطزی سبیذُٞطاكی زض سجٔیـبر ٗحیغی ایطاٙ

 428ضاضی ٠خبقٌی

آهبی ًطی٘ی دٞض

ٗغبٓؼً ٠یلیز ١بی ثهطی زض سبیذُٞطاكی ٗؼبنط ایطا ٙز 70 ٠١سب  90ذٞضقیسی

ٛ 429ؿیٖ ظاضع

آهبی ًطی٘ی دٞض -آهبی ٛبزضی

ٗغبٓؼُ ٠طاكیي سعئیٜی زض زٝض ٟسغٞض ذغٞط كبضؾی ( زٝض ٟاؾالٗی )

 430ؾؼیس ٟحبخیبٛی

آهبی ًطی٘ی دٞض

ٗغبٓؼُ ٠طاكیي ػبٗی ٠ٜثٞق٢ط ثب سبًیس ثط ػٜبنط سهٞیطی

 431ظ١طا ضیبیی

آهبی ًطی٘ی دٞض

ٗغبٓؼٗ ٠لب١یٖ ٘ٛبزی ٚقؼط كطٝؽ كطذعاز ثب ضٝیٌطز سهٞیط ؾبظی

 432ثٜٞ٢ـ ٗطازی

آهبی ًطی٘ی دٞض

ٗغبٓؼٛ ٠وف كشُٞطاكیؿٖ زض خصاثیز ١بی ثهطی عطاحی دٞؾشط

 433كط١بز ٗیطحؿٜی

آهبی ًطی٘ی دٞض

ٗغبٓؼٛ ٠وٞـ اٛشعاػی سطً٘١ ٚب  ٝثً ٠بضُیطی آ٢ٛب زض ُطاكیي ٗحیغی

 434ظ١طا خ٢بِٛطز ٛػاز

آهبی ٛبزضی

ٗغبٓؼٛ ٠وٞـ ثً ٠بض ضكش ٠زض ًبقیٌبضی ١بی ؾط زض ثٜب١بی ق٢ط قیطاظ (زٝض ٟهبخبض)

ٗ 435طیٖ ؾ٘ی ظازٟ

آهبی سبثٜسٟ

ٗغبٓؼٛ ٠وٞـ سرز خ٘كیس زض ُطاكیي ق٢طی (ُطاكیي ٗحیغی) قیطاظ

ٛ 436سا حبخی ظازٟ

آهبی ًطی٘ی دٞض-آهبی چ٘بچٖ

ٗغبٓؼٛ ٠وٞـ ؾبؾبٛی ثٜٗ ٠ظٞض ًبضثطزی ًطز ٙزض ثؿش ٠ثٜسی ٗؼبنط ایطاٙ

ِٛ 437ی ٚظاضػی

ذب ٖٛؾالحی-آهبی چ٘بچٖ

ٗغبٓؼٛ ٠وٞـ ُیب١ی زض سعئیٜبر ُچ ثطی ذب١ ٠ٛبی زٝض ٟی هبخبض قیطاظ

 438آ٢بٕ اٗیطی

آهبی ًطی٘ی دٞض

ٗغبٓؼٛ ٠وٞـ ُیب١ی هبٓی ١بی ػ٢س نلٞی٠

 439قی٘ب ُچ ًٞة

آهبی ًطی٘ی دٞض

ٗغبٓؼٛ ٠وٞـ ٞٛض  ٝض َٛزض خصاثیز ١بی ُطاكیي ٗحیغی

ٛ 440یٔٞكط ًطٕ ظازٟ

آهبی اؾٔ٘ی -آهبی ًطی٘ی دٞض

ٗغبٓؼ٘ٛ ٠بز قٜبؾی اؾغٞض ٟزض ٛوٞـ كطق٢بی ؾٜشی كبضؼ

ٛ 441ؿیٖ ًبٝٝؾی

آهبی هبؾٖ ذبٛی-آهبی ًطی٘ی دٞض

ٗغبٓؼ٘ٛ ٠بز١ب ٛ ٝكب١ ٠ٛبی سهٞیطی زض زٝض١ ٟربٜٗكی

 442هبؾٖ ضقیسی ز ٟنحطایی

آهبی اؾٔ٘ی

١ُٞ 443ط ٗٞؾٞی

آهبی ًطی٘ی دٞض-آهبی ٛبزضی

 444ذسید ٠ذبٝض

آهبی ٛبزضی-آهبی ًطی٘ی دٞض

ٗغبٓؼ١ ٠طٜٗٞسیٌی ٛوٞـ اؾبعیطی ً ٝبضثطز آ ٙزض عطاحی دٞؾشط١بی ٗؼبنط ایطا(ٙثب سٌی ٠ثط
ٛوٞـ حیٞاٛی)
ٗغبٓؼٞ١ ٠یز سهٞیطی اؾٜبز  ٝهجبٓ١ ٠بی ثٗٞی اؾشب ٙكبضؼ ثب سبًیس ثط سهٞیطؾبظی نلح ٠آضایی
 ٝذظ اِٛبض١ ٟبی هبخبضی٠
ٗغبٓؼ ٝ ٠ثطضؾی سهٞیطؾبظی زض كضبی ٗدبظی ( ٝسبثیط دصیطی آ ٙاظ ٞ١یز ١بی سهٞیطی ٝ
كطِٜ١ی ایطاٗ ٙؼبنط)

 445دطیؿب ضاًی دٞض

آهبی هبؾٖ ذبٛی

ٗغبٓؼ ٝ ٠ثطضؾی سٌٜیٌ٢بی سهٞیط ؾبظی زض ایطا ٙزض ؾی ؾبّ اذیط

ٗ 446طیٖ ٛبٕ آٝضی

آهبی ًطی٘ی دٞض

ٗغبٓؼ ٝ ٠ثطضؾی كطٕ  ،ضٛٝ َٛوٞـ سعئیٜی دٞقف اهٞإ هكوبیی كبضؼ

٢ٗ 447طزاز ؿلبضی

آهبی ًطی٘ی دٞض /اؾسی

ٗغبٓؼ ٝ ٠سجیی ٚسبضیرچٗ ٠ؿٌبر ٛ ٝوف آ ٙزض سجٔیـبر سدبضی ٗؼبنطایطاٙ

 448ؾیس ٟؾ٘ب ٠ٛز١وبٛیبٙ

آهبی اؾٔ٘ی

ٗغبٓؼ ٝ ٠سجیی ٚسبضیرچٗ ٠ؿٌبر ٛ ٝوف آ ٙزض سجٔیـبر سدبضی ٗؼبنطایطاٙ

ٗ 449ح٘س ١بزی ؾشبیف

آهبی ًطی٘ی دٞض

ٗغبٓؼ ٝ ٠قٜبذز ٜ١ط ذبسٖ قیطاظ ً ٝبضثطز ًطزُ ٙطاكیي زض آٙ

ٗ 450طیٖ ٓطًی

آهبی ًطی٘ی دٞض-آهبی اؾٔ٘ی

ٗغبٓؼ ٠ی اؾغٞض١ ٟبی آكطیٜف زض ٜ١ط ٗؼبنط ؿطة

 451ؾحط خؼلطی

آهبی ًطی٘ی دٞض-آهبی اؾٔ٘ی

ٗغبٓؼ ٠ی اؾغٞض١ ٟبی ٗطٍ زضایطاٙ

 452ؾیسٗ ٟیٜب اح٘سی

آهبی ًطی٘ی دٞض-آهبی ٛبئت قیطاظی

ٗغبٓؼ ٠ی آ١ ٠٢بی ثبضٝضی زض اؾبعیط ایطا ٙثبؾشبٙ

 453كطیٜبظ خٞا١طی

آهبی اؾٔ٘ی -آهبی ًطی٘ی دٞض

ٗغبٓؼ ٠ی سبثیط ػٜبنط چیٜی ثط ِٛبضُطی ٌٗشت سجطیع اّٝ

 454دطیؿب ؾشبضی ه٢لطذی

آهبی ًطی٘ی دٞض

ٗغبٓؼ ٠ی قرهیز دطزاظی زض ُعیس ٟای اظ آثبض سهٞیطُطا ( ٙكطقیس ٗثوبٓی ،ضاقی ٚذیطیًٞ، ٠سب
دبً ٞكؿٌب  ٝاضیي ًبضّ)

 455ظ١طا ؾبزار حؿیٜی

آهبی اؾٔ٘ی-آهبی ٛبزضی

ٗغبٓؼ ٠ی كطٕ زض ٛوٞـ حیٞاٛی زض ُٔی٘ی١ ٠ٜبی ایْ هكوبیی

 456ثٜٞ٢ـ ضكیؼی

آهبی ًطی٘ی دٞض

ٗغبٓؼ ٠ی كضبی ؾ ٠ثؼسی زض سبیذُٞطاكی ٝسبثیط آ ٙزض ضٛٝس قٌْ ُیطی ُطاكیي ٗؼبنط ایطاٙ
(ز70 ٠١سب )90

 457دطیؿب ؾٌٞر

آهبی ًطی٘ی دٞض

ٗغبٓؼ ٠ی ٘ٛبز ٗبض،زض س٘س١ ٙبی ثبؾشبٛی ایطا(ٙثب سبًیس ثط س٘س١ ٙبی ػیالٕ ،خیطكز،سْ ثبً)ٙٞ

ٞٛ 458یس دٞضٗح٘سی

آهبی ًطی٘ی دٞض

ٗؼطكی ُ١ ٠ٛٞبی ٗٞؾیوی كٌٞٓٞضیي ًٌ٢یٔٞی ٠ثب اؾشلبز ٟاظ ػٜبنط سدؿ٘ی

 459دطیب ضح٘بٛی

آهبی آضاؾش/٠آهبی ًطی٘ی دٞض

ٗؼطكی ُ١ ٠ٛٞبی ٗٞؾیوی ٗحٔی ایطاٛی ثب اؾشلبز ٟاظ سٌٜیي ٗٞقُ ٚطاكیي

 460ؾیس ٟث٢بضٞٗ ٟؾٞی

آهبی ًطی٘ی دٞض

ٗؼطكی ٗ ٝغبٓؼٞٗ ٠خٞزار دٜساضی زض اؾغٞض١ ٟبی ایطا ٙثبؾشبٙ

 461كبع٘ ٠حؿٛ ٚیب

آهبی ٛبزضی

ٗل ٕٞ٢قٜبؾی  ٝسهٞیطؾبظی زٝاظزٗ ٟب ٟایطاٛی ثطاؾبؼ ٘ٛبز١بی سهٞیطی

ٔٗ 462یحً ٠طی٘ی

آهبی اؾٔ٘ی

ٗوبیؿ ٠سغجیوی اؾغٞض١ ٟبی ٗطٍ ٗهط  ٝایطاٙ

 463ؾ٘ی ٠هبؾ٘ی

ذب ٖٛدٞضسوی

ٗوبیؿ ٠سغجیوی ثیٛ ٚوبقب ٙعجیؼز ُطای زٝض ٟاٗذطؾیٛٞیؿٖ  ٝاًؿذطؾیٛٞیؿٖ

ٛ 464سا نلبضاٙ

آهبی ًطی٘ی دٞض

ٗوبیؿ ٠سغجیوی سبیذُٞطاكی ایطا ٝ ٙؾٞئیؽ زض ؾبّ 1340سب 1350ق٘ؿی 1960ٝسب ٗ1970یالزی

 465ؾحط ًبٟٝ

آهبی آضاؾش - ٠آهبی ضاؾری

ٗوبیؿ ٠سغجیوی كطٕ زض احدبٕ ُطاكیٌی (ٗدؿ٘ ٠ؾبظی ) دطٝیع سٜبٓٝی ٗ ٝیٌْ آٛػ

 466قطیؼز هبئس قطكی

آهبی هبؾٖ ذبٛی

ٗوبیؿ ٠سغجیوی كطٕ  ٝكضب زض ٌٗبست ١طار  ٝسجطیع زٕٝ

 467ضیحب ٠ٛذبًؿبض حوبٛی زٌ١طزی

آهبی اؾٔ٘ی

ٗوبیؿ ٠سغجیوی ٗلُ ٕٞ٢طز٢ٗ ٠ٛٝط ٗ ٝیشطائیؿٖ زض اٛسیك١ ٠بی یٛ ٝ َٛٞیچ٠

 468ؾ٘یطا عب١طی

آهبی اؾٔ٘ی

ٗوبیؿٛ ٠وٞـ ؾلبٓی١ ٠ٜبی قٞـ  ٝؾیٔيً-بضثطز ٛوٞـ ایسُ ٟطكش ٠اظ ؾلبّ ثط ضٝی ؾَٜ

 469ظ١طا سًٔٞی

آهبی ٛبزضی

ٌٗشت ؾٞئیؽ  ٝسبثیطار آ ٙثط سبیذُٞطاكی ایطا ٙزض ز١ ٠١بی 1380-1370

 470ؾبض ٟػٔی ٗح٘سی

آهبی ًطی٘ی دٞض/آهبی اؾسی

ٗٞاٛغ ُؿشطـ ً٘یي اؾشطیخ زض ایطاٝ ٙضاٌ١بض١بیی ثطای ُؿشطـ آٙ

٢ٗ 471سی كطٝظـ ٗ٢ط

آهبی سبثٜسٟ

ٗٓٞشی ٗسیب  ٝسبثیطار آ ٙثط ُطاكیي  ٝسجٔیـبر

ٗ 472طضی ٠حؿیٜی هٞچبٛی ػشین

آهبی سبثٜسٟ

ٛح ٟٞؾبذز سیعض سجٔیـبسی  ٝسبیط آ ٙزض ضٛٝس سجٔیؾ ٗحه ّٞیب ٌٗبٙ

٢ٗ 473سی ٠دیطٗطازیبٙ

آهبی ٛبزضی/آهبی اؾسی

ٛظبضر ثط نٜؼز چبح زض ثؿش ٠ثٜسی ١بی ؾجي

ٗ 474ح٘سضضب ٛبنطی

آهبی اؾٔ٘ی -آهبی آضاؾش٠

ٛوس كٜ٘یؿشی زض اؾشلبز ٟاظ ظثب ٙزض سجٔیـبر آٗطیٌب

ٛٞٗ 475ب ؾیس ٛػاز

آهبی اؾٔ٘ی  -آهبی آضاؾش٠

ٛوسی ثط ك ٕٞزض اؾٌٜبؼ ١بی ایطاٛی

 476نجب ح٘یسی ظازٟ

آهبی آضاؾش- ٠آهبی اؾشبز آهب

ٛوسی ثط ًبضثطز ٛوٞـ سعئیٜی زض ٗؼ٘بضی ٗؿبخس قیطاظ

 477ظ١ط ٟػبثسی

آهبی ًطی٘ی دٞض /آهبی اؾسی

ٛوف ظ ٙزض ِٛبض١ ٟبی هبخبض

٢ٗ 478ؿب ظٗطزی

آهبی ًطی٘ی دٞض/آهبی ٓٝی ٛػاز

ٛوف ػٌبؾی دطسط ٟزض خصاثیز ١بی سجٔیـبسی

ٛ 479ب١یس ضضب انْ

آهبی ًطی٘ی دٞض

ٛوف ُطاكیي زض سبثٔ١ٞبی سدبض ق٢ط قیطاظ

 480ق٢ال دیطاؾش٠

آهبی ًطی٘ی دٞض /آهبی اؾسی

ٛوف ٗبی١ ٠بی سعئیٜی ٜ١ط ًطزؾشب ٙاظ ٛظط قٌْ ٗؼٜب ً ٝبضثطز

ٓ 481یال ضحی٘طازی

آهبی ًطی٘ی دٞض

ٛوٞـ دبضچ١ ٠بی زٝض ٟؾبؾبٛی

 482ظ١طا ٗح٘ٞزی ٗ٢ط

آهبی اؾسی-آهبی هبؾٖ ذبٛی

ِٛبض١ ٟبی ػبقوب ٠ٛزض زٝض ٟایٔربٛی

ّ 483دطیؿب ث٢جٞزی

آهبی ٗطقس ظازٟ

ِٛب ٟخٜؿیشی زض ِٛبضُطی ایطاٛی

ٛ 484یٔٞكط هسضر ظازٟ

آهبی اؾسی -آهبی ٛبزضی

ِٛ ٖ١بضی ذظ  ٝسهٞیط زض زٝض١ ٟبی ٗرشٔق سغٞض ذظ زض ٜ١ط ایطا ( ٙزٝض ٟاؾالٗی )

ٗ 485حجٞث ٠حؿی ٚظازٟ

آهبی ًطی٘ی دٞض
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