
کتیبه سیاه مشقکتابتچلیپا
ترکیب 

آزاد

-قبولنستعلیقمیررسولآزادطاهریسیدرضاتبریزآذربایجان شرقی

--شکستهاحمداحمدی بی شکثریاتبریزآذربایجان شرقی

-قبولنسخحمدالهاسداللهیمحمدتبریزآذربایجان شرقی

-شکستهسعیداسرافیلی نوبرنازنینتبریزآذربایجان شرقی

--شکستهمحمدابراهیمترکیفرحنازتبریزآذربایجان شرقی

-نستعلیقحسنحسین پور مقدمیمحمدعلیتبریزآذربایجان شرقی

قبولقبولنستعلیقعلیحیدرنژادوحیدتبریزآذربایجان شرقی

قبولقبولنستعلیقفرامرزحیدریباقرتبریزآذربایجان شرقی

قبولقبولشکستهمنصوردانشومندامیرتبریزآذربایجان شرقی

-قبولشکستهمحمودذاکریلیالتبریزآذربایجان شرقی

-نسخحمیدراجیسهیالتبریزآذربایجان شرقی

قبول-شکستهمحمدقلیرسولی فرداودتبریزآذربایجان شرقی

قبول-شکستهعلیزینالیمحمدتبریزآذربایجان شرقی

قبولنستعلیقهوشنگصادقیرسولتبریزآذربایجان شرقی

--نستعلیققربانعلیعبدالهیامیدعلیتبریزآذربایجان شرقی

قبولنستعلیقصدقعلیعطاپورناصرتبریزآذربایجان شرقی

-نستعلیقبایرامعلیزادهرسولتبریزآذربایجان شرقی

-نستعلیقخلیلفتحیاصغرتبریزآذربایجان شرقی

قبولقبولنستعلیقمحمدفخیم مرادیسمیهتبریزآذربایجان شرقی

-قبولنستعلیقکاظمگیتی نوردسلوا تبریزآذربایجان شرقی

قبول-نستعلیقعزیزمحرم زادمحمدتقیتبریزآذربایجان شرقی

-قبولنستعلیقامامقلیمحمدیبیاضتبریزآذربایجان شرقی

--ثلثهدایتمرد شجاعی نوبریاحدتبریزآذربایجان شرقی

--نسخمحمدممدوحمهدیتبریزآذربایجان شرقی
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قبولقبولنستعلیقعبدالحسیننورشتقیتبریزآذربایجان شرقی

--شکستهیوسفواعظیابراهیمتبریزآذربایجان شرقی

--نستعلیقبهمنولی زادهحسینتبریزآذربایجان شرقی

قبولقبولنستعلیقمحمدهمتیرضاتبریزآذربایجان شرقی

--نستعلیقعزت الهآینهسلیمه اورمیهآذربایجان غربی

قبولنستعلیقجمال اندرواشهاب اورمیهآذربایجان غربی

-نستعلیقعبدالقادرالیاسیحسیناورمیهآذربایجان غربی

-قبولنستعلیقسیدعلیابوطالبیسید مسعود اورمیهآذربایجان غربی

قبول-نستعلیقحسیندباغیانخلیل اورمیهآذربایجان غربی

-نستعلیقجمشیددالورجهانشاهاورمیهآذربایجان غربی

-نستعلیقکرمخباز اقدممحمد اورمیهآذربایجان غربی

قبولنستعلیقخلیلشریفی آذرندا اورمیهآذربایجان غربی

قبولنستعلیقحمدالهشیرپورامین اورمیهآذربایجان غربی

--نستعلیقزین العابدینشیداییسجاد اورمیهآذربایجان غربی

--نستعلیقمحمودعظیمی زادهحمید اورمیهآذربایجان غربی

-نستعلیقحسنفرخ زادشاهین اورمیهآذربایجان غربی

-نستعلیققربانقاسمیانرامین اورمیهآذربایجان غربی

-نستعلیقعباسعلیگلشنیهد ایت اورمیهآذربایجان غربی

-قبولنستعلیقعلی اکبرمرادوردیعزیز اورمیهآذربایجان غربی

قبولنستعلیقحیدر محمد نژادهاشم اورمیهآذربایجان غربی

قبولشکسته علی اصغرمحسن زادهمجید اورمیهآذربایجان غربی

-شکسته محمدمقصودیابراهیم اورمیهآذربایجان غربی

قبولنستعلیقعلیابراهیمیشیالنمهابادآذربایجان غربی

-نستعلیقرحماناسلوبدلشادمهابادآذربایجان غربی

--نستعلیقمحمدبستارفاطمهمهابادآذربایجان غربی

-نستعلیققادرپاک نژادجعفرمهابادآذربایجان غربی

قبولقبولنستعلیقمحمدامینحسین زادهایوبمهابادآذربایجان غربی

قبولنستعلیقعزیزشیربیگیفتح اهللمهابادآذربایجان غربی



قبولنستعلیقاحمدصالح زادهسامانمهابادآذربایجان غربی

-نستعلیقعبدالرحمنکامیابیرحیممهابادآذربایجان غربی

قبولقبولنستعلیقعلینادریلقمانمهابادآذربایجان غربی

--نستعلیقسعیدیوسفیعزیز مهابادآذربایجان غربی

قبولشکستهمصطفیآذریان پورستارهاصفهاناصفهان

-ثلثمصطفیآقاجوهریعلیرضااصفهاناصفهان

-شکستهمحمد حسنآقاییمهدیاصفهاناصفهان

قبولنستعلیقغالمعلیابراهیمیمحمد مهدیاصفهاناصفهان

-نستعلیقمصطفیاحمدیمریماصفهاناصفهان

قبولنستعلیقمحمداحمدیانمحموداصفهاناصفهان

-نستعلیقکریماسحاقی ریزیمرضیهاصفهاناصفهان

-نستعلیقمحمد کریماعظمیعلیرضااصفهاناصفهان

-نستعلیقاحمدانتشاریمجتبیاصفهاناصفهان

-نستعلیقمحمد جوادایگانینجمهاصفهاناصفهان

-نستعلیقسعادتپور علی قهفرخیصبااصفهاناصفهان

قبول-نستعلیققدرت اهللترکیاعظم اصفهاناصفهان

-قبولنستعلیقاحمدجابریالیاساصفهاناصفهان

-نستعلیقعبدالصمدجانقربانمحمداصفهاناصفهان

-نستعلیقسید حمیدجزایریجواداصفهاناصفهان

--نستعلیقمرتضیجعفری زمانیالههاصفهاناصفهان

-نستعلیقعلی نجاتحمزویحسیناصفهاناصفهان

قبولنستعلیقمحمدرضاحیدریعبداهللاصفهاناصفهان

-نستعلیقمحمدحسینخادم آب بخشانیزهرهاصفهاناصفهان

-قبولشکستهحسینخرم زادهرامیناصفهاناصفهان

--نستعلیقسیدرضادخیل علیانسید منصوراصفهاناصفهان

قبولنستعلیقصفرعلیدهقانابراهیماصفهاناصفهان

قبولقبولنستعلیقنورالهدهقانیمحمداصفهاناصفهان

--نسخمحمودرحیمیمهدیاصفهاناصفهان



قبولشکستهسیف الهرضامندفریدوناصفهاناصفهان

-نستعلیقعلیرضاییمهدیاصفهاناصفهان

-شکستهاحمدرمضان زاده اصفهانیفرشتهاصفهاناصفهان

-نستعلیقاسحاقسلحشوری دورکیسمیهاصفهاناصفهان

-شکستهسهرابسوزندهسارااصفهاناصفهان

-شکستهبهمنسیاحیفریگلاصفهاناصفهان

-قبولنستعلیقجعفرشیازیحافظاصفهاناصفهان

-نستعلیقمیرزا یحییصادقی میبدیپرویزاصفهاناصفهان

-نستعلیقعزیزالهصالحیابوالفضلاصفهاناصفهان

-قبولنستعلیقفتح الهصفریمحمدرضااصفهاناصفهان

قبولنستعلیقناصرصمدی دینانیمهدیاصفهاناصفهان

-نستعلیقعلی اکبرطاهرینصیب الهاصفهاناصفهان

قبولشکستهعلیعابدیمحمدرضااصفهاناصفهان

-شکستهاکبرعابدیاحمداصفهاناصفهان

قبولقبولنستعلیقاسکندرعزیززادهمحمد جواداصفهاناصفهان

قبولشکستهعباسعلیعالیی فرتورجاصفهاناصفهان

-شکستهعبدالحسینغالمیانامیرحسیناصفهاناصفهان

قبول-نسخسید نقیفاطمیسید محموداصفهاناصفهان

قبولنستعلیقعلیقاسمیعلی اکبراصفهاناصفهان

-نستعلیقمحمودکارشناسخلیلاصفهاناصفهان

-نستعلیقفتح الهکاویان پورمهسااصفهاناصفهان

-نستعلیقفضل اهللکیانزادمحمدرضااصفهاناصفهان

-نستعلیقسید حسینگشتیشیما ساداتاصفهاناصفهان

قبولنستعلیقعبدالرحیممحمدیمهدیاصفهاناصفهان

-ثلثهوشنگمحمدی ده چشمهسارااصفهاناصفهان

قبولنستعلیقسعیدمعصومیفرحنازاصفهاناصفهان

-شکستهمصطفیمقامیمیترااصفهاناصفهان

--نستعلیقسید نورالهموسویسید احمداصفهاناصفهان



--نستعلیقکورشمهرابیاحمدرضااصفهاناصفهان

--نستعلیقسید کمالمیریانسیدرضااصفهاناصفهان

-نستعلیقجلیلنهبانیاسماعیل اصفهاناصفهان

-نستعلیقعباسنیلچیاناحمداصفهاناصفهان

قبولنستعلیقعلی دادآزاد دهقانسعیدساوجبالغالبرز

قبولقبولنستعلیقابراهیماخالق دوستزینتساوجبالغالبرز

قبولنستعلیقصفرعلیایرانشاهیمحمودساوجبالغالبرز

قبولنستعلیقاحمدتک فالححامدساوجبالغالبرز

-قبولنستعلیقعبداهللسلیمی ترکمانیحسینساوجبالغالبرز

-نستعلیقضرغامسلطانیاناحمد ساوجبالغالبرز

قبولنستعلیقعلیعشرتیحسنساوجبالغالبرز

--نستعلیقولیعماریحمیدساوجبالغالبرز

قبولنستعلیقاسمعیلفرازفرفاطمهساوجبالغالبرز

قبولنستعلیقعباسفالح پورفاطمهساوجبالغالبرز

-شکستهامیرکرملیمهدیهساوجبالغالبرز

قبولقبولنستعلیقمصطفیمرندی مقدمهانیساوجبالغالبرز

قبولنستعلیقخسروادیبیبهادرکرجالبرز

-شکستهجوادپرنورنسرینکرجالبرز

-قبولنستعلیقکاظمحسین زاده قالهریروح الهکرجالبرز

--شکستهسیدمحمدحسینیسیدعیسیکرجالبرز

-نستعلیقمحمدحسینحیدری کل محلهطهمورثکرجالبرز

--نستعلیقعادلدرویشیشیرینکرجالبرز

قبولنستعلیقمحمددلورایمعصومهکرجالبرز

--نستعلیقولیشکاریمنصورکرجالبرز

قبولقبولنستعلیقعلی صفدرشیراوندفرشتهکرجالبرز

قبولقبولشکستهولیعمادی پورمظاهرکرجالبرز

-ثلثاحمدگلشنیام البنیکرجالبرز

-قبولنستعلیقغالمرضاناگهانینیلوفرکرجالبرز



-نستعلیقسید محمودفتاحیسیده فریبادبیامارات

قبولنستعلیقموسیامیدیصادقایالمایالم

-نستعلیقابراهیمرحمتی نیارحمانایالمایالم

--نستعلیقمحمد حسینخانشیریعبدالحسینایالمایالم

قبولقبولنستعلیقعلی میرزاگل رخیفریبرزایالمایالم

--شکستهمحمداحمدیعلیبوشهربوشهر

-نستعلیقمحمدکالفیحمیدهبوشهربوشهر

--نستعلیقبایرامعلیابوطالبیحسینتهرانتهران

قبولقبولنستعلیقتراباحمدزادهوحیدتهرانتهران

--نستعلیقغالمعلیاستاد نوبریاحمدتهرانتهران

--ثلثنصراهللاسدیحبیب اهللتهرانتهران

-نستعلیقمحمداسماعیلیاکبرتهرانتهران

-قبولنستعلیقگل وردیاکبریحجت اهللتهرانتهران

--نستعلیقمحمدرضااکبریفرزینتهرانتهران

-نستعلیقمهدیانصاری نجف آبادیزینبتهرانتهران

--نستعلیقهدایت اهلل ایمانیحسینتهرانتهران

--شکستهابراهیمآهینبهروزتهرانتهران

-نستعلیقعباسعلیباباخانی تیموریحسینتهرانتهران

-شکستهاسماعیلبابائیامیرحسینتهرانتهران

-نستعلیققدرت اهللباقریزهراتهرانتهران

-نستعلیقیحییبهزادیمهدیتهرانتهران

قبولنستعلیقکریمبهیپیام تهرانتهران

--نستعلیقحیدرآقابوربوروحیدرضاتهرانتهران

قبولنستعلیقمحمدبیاتیزینبتهرانتهران

--شکستهباقرپویان مهرحدیثتهرانتهران

-نستعلیقعیسیترابی گودرزیاحمدرضاتهرانتهران

قبولنستعلیقعباسترکمنهارقیهتهرانتهران

قبولقبولشکستهمحمدکاظمتوکلی پورسعیدهتهرانتهران



--شکستهکاظمجباریفاطمهتهرانتهران

قبولقبولنستعلیقرجبعلیجعفریمحمدتهرانتهران

--شکستهعلیجانجعفریمصطفیتهرانتهران

-نستعلیقمرتضیجعفریسپیدهتهرانتهران

قبولشکستهعسکریجعفریانمحمدتهرانتهران

--نستعلیقصاحبعلیجهانی صوفلوزرتشتتهرانتهران

-نستعلیقجعفرچراغیحسینتهرانتهران

-نستعلیقمصطفیحبیب اله اهرامیعلیتهرانتهران

--شکستهمحمدرضاحسنوند عموزاده جهانگیرتهرانتهران

-نستعلیقسید سعیدحسینی یزدیسید محمدتهرانتهران

--نستعلیقمحمدحق جوی چوریسجادتهرانتهران

-نستعلیقمحمد موسیحمزه لوییعباستهرانتهران

--نستعلیقمسیبحنیفهعلیتهرانتهران

-نستعلیقحسینخادمی بید هندیزهراتهرانتهران

قبول-نستعلیقفیروزخدابنده لومرتضیتهرانتهران

قبول-نستعلیقحسنخشکرودیانبهروزتهرانتهران

--شکستهحسنخطیبیالهامتهرانتهران

-نستعلیقصمدخنجریاصغرتهرانتهران

--شکستهمحسنذوقیانسعیدتهرانتهران

-نستعلیقنادرراستین دوستمحمدتهرانتهران

--نستعلیقعزیزرحیمینجی اهللتهرانتهران

-شکستهحسینرسولیعلی اصغرتهرانتهران

-نستعلیقمحمدرضاسلطانیزهراتهرانتهران

قبولقبولنستعلیقمحمدرضاییحسن تهرانتهران

قبولنستعلیقیداهللرمادیمصطفیتهرانتهران

قبول-نستعلیقپیرهرنجبرعلیتهرانتهران

--نستعلیقجعفرروشن رواناحسانتهرانتهران

-نستعلیقابوالقاسمرئوفیغالمرضاتهرانتهران



--نستعلیققربانعلیزرافشانامینتهرانتهران

قبولقبولنستعلیقحسینعلیزرین پور محمدرضاتهرانتهران

--شکستهکیقبادزندمازیارتهرانتهران

-نستعلیقغالمرضازند میرالوندهرمزتهرانتهران

-نستعلیقمنوچهرزندیانسودابهتهرانتهران

قبولقبولنستعلیقمحمدسالک زمانیفضل اهللتهرانتهران

قبولقبولنستعلیقذبیح اهللسرافرازیهادیتهرانتهران

--نستعلیقمحمدقاسمسرمستجوادتهرانتهران

--شکستهمحمدحسینسروش نیامحمودتهرانتهران

-نستعلیقابراهیمسلطان جلیلیآمنهتهرانتهران

قبولنستعلیقجلیلسلمانیاحمدتهرانتهران

--نستعلیقعباسعلیسلیمانیمحمدجوادتهرانتهران

-نستعلیقمحمدعلیسوهانیمحسنتهرانتهران

قبولنستعلیقباباعلیشاه حسینیحسینتهرانتهران

قبولقبولنستعلیقفرخشاهوردیمحمد حسینتهرانتهران

--شکستهرستمشکرزاده شالعهدیهتهرانتهران

قبولقبولنستعلیقسید صدرالدینشیرازیسید محمدتهرانتهران

-نستعلیقحسینشیرینیشایستهتهرانتهران

قبولشکستهمحمد صادقصادق زادگانمرجانتهرانتهران

-نستعلیقفتح اهللصادقیمریمتهرانتهران

-ثلثمحمدصادقی علویهمجتبیتهرانتهران

--نستعلیقفیض اهللصافیعلیرضاتهرانتهران

--نستعلیقعلیصائمیمحمدتهرانتهران

قبولقبولنستعلیقعلیصمدیسعیدتهرانتهران

-شکستهابراهیمطالبی پور مهربانیافسانهتهرانتهران

-نستعلیقنصرت اهللطاهرخانیداودتهرانتهران

قبولقبولثلثرجبعلیطاهریمحمدحسنتهرانتهران

--نستعلیقرجبعلیعباسیمحمد تهرانتهران



قبولنستعلیقفتح اهللعزیزیسعیدتهرانتهران

--نستعلیقنصر اهللعسگری نژادرحمت اهللتهرانتهران

--نستعلیقمصطفیعطری نژادناصرتهرانتهران

-شکستهاحمدعقیلیلیالتهرانتهران

--نستعلیقفتحعلیعلی خادمیسعیدتهرانتهران

--نستعلیقرستمعلیعلیمحمدیخلیلتهرانتهران

-شکستهعلیغالمشاهیمریمتهرانتهران

قبول-نستعلیقحسنغالمیعلیتهرانتهران

قبولقبولنستعلیقفتاحفتاحیمرادتهرانتهران

--نستعلیقهانیفالح فردمعصومهتهرانتهران

قبول-نستعلیقرحمنقاسمیحسنتهرانتهران

-نستعلیقعلی اکبرقاسمیفرهادتهرانتهران

-نستعلیقمحمدقاسمی نسبرحمت اهللتهرانتهران

--نستعلیقمحمد علیقدیریسلمان تهرانتهران

--نستعلیقجعفرقریشیمرجانهتهرانتهران

--شکستهعبدالرحیمقصابیانسیمینتهرانتهران

--شکستهحیدرعلیکاکاییابراهیمتهرانتهران

قبولنستعلیقعلی اکبرکاوهداودتهرانتهران

قبولنستعلیقبیژنکرکزیکسریتهرانتهران

-نستعلیقمحمدکریمی اصفهانینورالهدیتهرانتهران

--نستعلیقسید حسنگلریزامیدتهرانتهران

-نسخادهمگلینی مقدممحمدابراهیمتهرانتهران

-نستعلیقعبدالمجیدگودرزیحبیب اهللتهرانتهران

-نستعلیقکریملطف اهلل زادهیوسفتهرانتهران

--نستعلیقنعمت اهلللطفی خجستهاحمدتهرانتهران

قبول-نستعلیقصادقمجدیظفرتهرانتهران

قبول-نستعلیقحسنمحمد پورلیماایرجتهرانتهران

قبولقبولشکستهذکراهللمحمدیسعیدتهرانتهران



قبولقبولنستعلیقعلیمددزادهحسینتهرانتهران

--نستعلیقابوالحسنمرادیانفرزین تهرانتهران

--نستعلیقرحیممرتضوی صفتمهدیتهرانتهران

قبولقبولنستعلیقمحمدعلیمرزبان اصغر تهرانتهران

-نستعلیقرحمت اهللمظاهریمحمودتهرانتهران

قبولنستعلیقعباسمنظوریفریدتهرانتهران

قبول-نستعلیقحسینموحدیحبیب اهللتهرانتهران

--نستعلیقحسنموسوی سیدیسید حسینتهرانتهران

قبولقبولنستعلیقسید ولیمیر عزیزیسید مجیدتهرانتهران

قبولقبولنستعلیقسید علی نجاتمیرساالریسید مصطفیتهرانتهران

قبولنستعلیقمحمدرضامیرکریمیاحمدرضاتهرانتهران

-قبولنستعلیقعلینادریمسعود تهرانتهران

--نستعلیقعلینجف آبادی فراهانیخسروتهرانتهران

-نستعلیقصادقنجمامیرتهرانتهران

قبول-شکستهمحمودنسل فالحمحدثه تهرانتهران

-نستعلیقمنوچهرنظاریمحمدتهرانتهران

--نستعلیقمحمدامیننوریابوالقاسمتهرانتهران

-نستعلیقرحمت اهللنوشادغالمعلیتهرانتهران

قبولقبولنستعلیقشکراهللنیکو مرامفتاحتهرانتهران

قبولنستعلیقحسنهادی زادهطاهرهتهرانتهران

--نستعلیقحسنعلیوحید دستگردیحامدتهرانتهران

قبولنستعلیقمجیدیاراحمدیعلیتهرانتهران

--شکستهیحیییعقوبیبهرامتهرانتهران

--نستعلیقعباسعلیآرخبهزادبروجنچهارمحال و بختیاری

قبولنستعلیقاسفندیارباسوریعلیبروجنچهارمحال و بختیاری

-نستعلیقمنصوربهرامی اسفرجانیامیر بروجنچهارمحال و بختیاری

-قبولشکستهمرادبیاتبهارهبروجنچهارمحال و بختیاری

--نستعلیقنادعلیپورصفر بروجنیبهروزبروجنچهارمحال و بختیاری



قبولقبولنستعلیقعباسعلیحقیر قهفرخیصدیقهبروجنچهارمحال و بختیاری

-شکستهکیقبادرحمانیسمیرابروجنچهارمحال و بختیاری

--نستعلیقشمسعلیرفیعی بلداجیتورج بروجنچهارمحال و بختیاری

--نستعلیقگودرززمانیسعیدبروجنچهارمحال و بختیاری

-نستعلیقعبدالرضاشیرپورملیحهبروجنچهارمحال و بختیاری

-نستعلیقاحسانصفری دهنویفاطمهبروجنچهارمحال و بختیاری

قبولنستعلیقبهرامقرقانی پوربهنازبروجنچهارمحال و بختیاری

--نستعلیقعباس کرمی بروجنیعلیرضابروجنچهارمحال و بختیاری

قبول-نستعلیقحسینمحمد قاسمیرجبعلیبروجنچهارمحال و بختیاری

-نستعلیقعلیرضامیرزاییفرهادبروجنچهارمحال و بختیاری

--ثلثعلیاوحدی ذبیح الهبیرجندخراسان جنوبی

قبولنستعلیقحیدرحیدریعبداله بیرجندخراسان جنوبی

قبولقبولنستعلیقسید محمودزجاجی سیدعلی بیرجندخراسان جنوبی

-قبولشکسته محمدرضا قهستانی محمداسمعیل بیرجندخراسان جنوبی

--شکسته مرتضیمبصریاعظم بیرجندخراسان جنوبی

--ثلثعبداجوادمصلحی عبدالرضابیرجندخراسان جنوبی

قبولقبولنستعلیقمحمدحسن نیک اخترمحمدرضابیرجندخراسان جنوبی

-شکستهمحمدآفتابگردابوالقاسممشهدخراسان رضوی

-قبولنستعلیقعبدالهابوالفضلیعلیرضامشهدخراسان رضوی

--نستعلیقجواداسکوئی قدیمامیرمشهدخراسان رضوی

قبولقبولنستعلیقاحمداحسنحسنمشهدخراسان رضوی

-شکستهمحمدحسیناخوان فرنازرویامشهدخراسان رضوی

--نستعلیقغالمعباساکبری عریانیتکتممشهدخراسان رضوی

قبولقبولنستعلیقعلی محمداکبریمحسنمشهدخراسان رضوی

قبولقبولشکستهصابرایزدیفائزهمشهدخراسان رضوی

قبولنستعلیقعبدالهبازیسمیهمشهدخراسان رضوی

-نستعلیقمحمدبراتیعلی اصغرمشهدخراسان رضوی

--نستعلیقعباسبرزگرفرشتهمشهدخراسان رضوی



-نستعلیقابوالفضلبرزگرهانیهمشهدخراسان رضوی

--نستعلیقعلی اکبربهزاد سرایانمحمودمشهدخراسان رضوی

قبول-نستعلیقابوالفضلبهرادصدراحسانمشهدخراسان رضوی

قبول-نستعلیقبمانعلیبهناموحیدمشهدخراسان رضوی

--نستعلیقمحمد پاکزادحسنمشهدخراسان رضوی

قبول-نستعلیقسیدمهدیتفتیسیدحامدمشهدخراسان رضوی

قبول-نستعلیقحسینتوفیقیحسنمشهدخراسان رضوی

-نستعلیقشکرالهجوکارمحمدمشهدخراسان رضوی

-نستعلیقحسینجهانبانیغالمرضامشهدخراسان رضوی

--نستعلیقحسنچراغیانعلی اکبرمشهدخراسان رضوی

-نستعلیقعبدالمهدیحاجی بصریعبدالحمیدمشهدخراسان رضوی

-نستعلیقمحمداسمعیلحافظی فررحمانمشهدخراسان رضوی

-نستعلیقغالمرضاحسین زادهعلی محمدمشهدخراسان رضوی

--نستعلیقغالمحسینخداپرسترضامشهدخراسان رضوی

-نستعلیقمحمدحسینخطیب عبدل آبادیربابهمشهدخراسان رضوی

قبولقبولنستعلیقغالمعلیخلیلیحمزهمشهدخراسان رضوی

--نستعلیقحسیندرویش بدرآبادیجوادمشهدخراسان رضوی

-نستعلیقعبدالوهابدهباشیانعلیمشهدخراسان رضوی

-شکستهمرتضیرحیمیسیدفریدمشهدخراسان رضوی

قبولنستعلیقعباسرستمیمحمودمشهدخراسان رضوی

-شکستهغالمرضازهره ئیامیرمشهدخراسان رضوی

قبولنستعلیقحسینسیستانیانالهاممشهدخراسان رضوی

-قبولنستعلیقعباسعلیشادکامحمیدرضامشهدخراسان رضوی

-نستعلیقحبیب الهشاندیزی ثانیمحمدمشهدخراسان رضوی

-نستعلیقابراهیمشریفیفهیمهمشهدخراسان رضوی

--نستعلیقایرجشکفتهمریممشهدخراسان رضوی

-نستعلیقمحمدصحراگردهاشممشهدخراسان رضوی

--شکستهجوادصفارتجانکیمنصورهمشهدخراسان رضوی



-قبولنستعلیقحسینعربحمیدرضامشهدخراسان رضوی

-نستعلیقمحمدرسولغالمحسینیانامیرمشهدخراسان رضوی

-شکستهعلیفاضلیآمنهمشهدخراسان رضوی

-نستعلیقابوالقاسمفاضلی نیکغالمحسینمشهدخراسان رضوی

قبولقبولنستعلیقاحمدفالح یساولیبابکمشهدخراسان رضوی

-نستعلیقکاورینادرمشهدخراسان رضوی

-قبولنستعلیقعلیمداحبراتمشهدخراسان رضوی

--نستعلیقعلی اصغرمستغیثیسمیهمشهدخراسان رضوی

-قبولنستعلیقمحمدعلیمنصوریآذرمشهدخراسان رضوی

-شکسته رضانرگسیعصمتمشهدخراسان رضوی

--نستعلیقمحمدهاشم پورعلی مشهدخراسان رضوی

--شکسته محمد علی رجبی فاطمه بجنوردخراسان شمالی

قبولقبولنستعلیقجوادعلیمیرزاییوجیههبجنوردخراسان شمالی

--نستعلیقسید محمد جوادسید صدرسید صدرالدیناهوازخوزستان

قبولقبولنستعلیقحمزهحیدریعلی اهوازخوزستان

-شکستهاحمدمخملی مکاریمحمد اهوازخوزستان

قبولنستعلیقامیرمکوندیپریااهوازخوزستان

-قبولنستعلیقعلیجاندانشمندمهرنوشاهوازخوزستان

-نستعلیقعبدالحسینکیهان منشطیبهاهوازخوزستان

قبول-نستعلیقابراهیمقمشیانیعلیرضااهوازخوزستان

-قبولنستعلیقمحمودمکری محمودیصادقاهوازخوزستان

-نستعلیقکریمبرومند وحیدمرتضیاهوازخوزستان

قبولنستعلیقمحمدسعیدی نیارضااهوازخوزستان

--نستعلیقکاظمساکیمهدیاهوازخوزستان

--نستعلیقنبی الهکیهانی فرمحموداهوازخوزستان

-نستعلیقزاهداحمدیعلیرضااهوازخوزستان

--نستعلیقکاظمترابیمهران اهوازخوزستان

-شکستهمرتضیممبینیغالمرضااهوازخوزستان



قبولنستعلیقعزیزالهسیفی زنگنهمسعود اهوازخوزستان

قبولقبولنستعلیقجانمرادمکی پورجهانگیراهوازخوزستان

-شکستهسهرابکوه واییعباساهوازخوزستان

-نستعلیقنادرمرمزیسعیدآقااهوازخوزستان

--نستعلیقمحمد علیبرونبهارهاهوازخوزستان

--نستعلیقسیدرضاقلیمرتضویسید احمداهوازخوزستان

--نستعلیقحسینعلیظهراب زادهسکینهاهوازخوزستان

-نستعلیقعبدالنبیحسنیمریماهوازخوزستان

-قبولنستعلیقعبدالعلیرحمیستارهاهوازخوزستان

--نستعلیقکریمقنواتیمحمد بندر ماهشهرخوزستان

-ثلثشرهانرشیدیفاضل بندر ماهشهرخوزستان

-ثلثآقامیرزاسلطانیانشکرالهبندر ماهشهرخوزستان

قبولقبولنستعلیقابراهیمامیرابراهیمیاسحقبندر ماهشهرخوزستان

-شکستهعبدالرضابنی سعید رامهرمزیحسینبندر ماهشهرخوزستان

قبولقبولنستعلیقسردارآتشییونسبندر ماهشهرخوزستان

--نستعلیقمحمدرضاعباس پورصدیقه بندر ماهشهرخوزستان

قبولقبولشکستهحسنعلی آبادیخسروبندر ماهشهرخوزستان

-نستعلیقهاشمملکیامیرزنجانزنجان

قبولقبولنستعلیقزین العابدینابوالخیریانابراهیمسمنانسمنان

قبولنستعلیقمالکحسن زادهمجیدسمنانسمنان

--نستعلیقمحمدرضادربانیانمهدیسمنانسمنان

--نستعلیقحسیندزیانیانرشیدهسمنانسمنان

قبولنستعلیقحسنرستحسین علیسمنانسمنان

--نستعلیقمحمدسلمیحسینسمنانسمنان

-نستعلیقعلی نقیصادقیمحمدرضاسمنانسمنان

-نستعلیقحسین آقافراتیعباس سمنانسمنان

قبولنستعلیقشیرعلیفیروزنیاامید سمنانسمنان

-نستعلیقمحمدقدسکمال الدینسمنانسمنان



-نستعلیق...نعمت اقلی بیکسحرسمنانسمنان

--نستعلیقغالمحسینمشهدیانفرهادسمنانسمنان

--نستعلیقحسینعلیناد علی زادههانیسمنانسمنان

-نستعلیقسیدمحمدعلینبوی چاشمیسید قربانعلیسمنانسمنان

--نستعلیقسید احمدهمایونفردمینا ساداتسمنانسمنان

-شکستهتاجبخشاژنگاسماءزاهدانسیستان و بلوچستان

قبولنستعلیقیارمحمداژنگتاجبخشزاهدانسیستان و بلوچستان

قبولقبولنستعلیقمنصورپروینمحسنزاهدانسیستان و بلوچستان

قبولقبولنستعلیقامیرپروینمنصور زاهدانسیستان و بلوچستان

--شکستهعباسباراجی حلیممحمدحسین زاهدانسیستان و بلوچستان

-نستعلیقغالمرضابستانیعباسعلیزاهدانسیستان و بلوچستان

-قبولنستعلیقحسینخواجه محمودیمحمد زاهدانسیستان و بلوچستان

-نستعلیقحسنشاهبیکیزهرا زاهدانسیستان و بلوچستان

قبولقبولنستعلیقمحمد تقیشهریامیرمحمدزاهدانسیستان و بلوچستان

-نستعلیقغالمرضاعربیمهدیزاهدانسیستان و بلوچستان

قبولقبولشکستهمحمد تقییعقوبیمهدیزاهدانسیستان و بلوچستان

قبولنستعلیقغالمحسینحجازیمحمدرضاشیرازفارس

-نستعلیقعلیابراهیمیسعید شیرازفارس

-نستعلیقعباسابراهیمیامیرحسنشیرازفارس

قبول-نستعلیقعبدالهافتخاریعمارشیرازفارس

قبولنستعلیقعلی باشجهازیجلیلشیرازفارس

قبولقبولنستعلیقعبدالحسینحق شناسحسینشیرازفارس

--نستعلیقصمدده بزرگیمحسنشیرازفارس

قبولقبولنستعلیقسیدنعمت اهللزارعسیدذبیح اهللشیرازفارس

-نستعلیقمنصورزارعمسعودشیرازفارس

--نستعلیقغالمسخنگومحمد شیرازفارس

--نستعلیقاللهوردیشاپوریجمشید شیرازفارس

قبولنستعلیقحمید رضاصفائیانمحمد رضاشیرازفارس



--نستعلیقشکرالهضابطیمسعودشیرازفارس

--نستعلیقمحمد علیطیبی خرمیناصرشیرازفارس

--نستعلیقعزیزعیساییحسینشیرازفارس

--نستعلیقمحمدکریمفرخیبنیامینشیرازفارس

-نستعلیقعبدالحسینمسلم یزدیمحمدشیرازفارس

-نستعلیقجاللمیرشکاریمحمدمهدیشیرازفارس

قبولقبولنستعلیقغالمعباسنصیرزادهسیاوش شیرازفارس

-نستعلیقهمدادهوشمندعلیشیرازفارس

--نستعلیقامرالهکاویانیبهمنشیرازفارس

--نستعلیقاسمعیلکشاورزیانابراهیمشیرازفارس

-شکستهحبیب الهآقاجریجوادشیرازفارس

قبولقبولشکستهحسناسالمیاکبرشیرازفارس

-شکستهعباسقلیانتقادرضاشیرازفارس

-شکستهلطف الهریاستیفرهاد شیرازفارس

قبولشکستهابراهیمصلح نسبمسعود شیرازفارس

قبول-شکستهعیسینیکروهادی شیرازفارس

--شکستهغالمعباسهاشمیشاپور شیرازفارس

-شکستهعبدالرسولیوسفیمحسنشیرازفارس

--شکستهحسینبنیانیسمانهشیرازفارس

-شکستهمصیببوستانیافسانه شیرازفارس

قبول-نستعلیقهادیجهوانیگیتیشیرازفارس

--نستعلیقعباسخالص حقیقیمژگان شیرازفارس

-نستعلیقمحمدرضاییفهیمهشیرازفارس

قبولقبولشکستهمحمد علیرواالههشیرازفارس

-شکستهقهرمانزارعفاطمه شیرازفارس

-شکستهمحمودزارعفاطمهشیرازفارس

--نستعلیقعلی محمدرنجبرمریمشیرازفارس

-نستعلیقغالمحسینسامانیحمیدهشیرازفارس



-نستعلیقنادرعبدالشیخیاعظمشیرازفارس

-نستعلیقمحمدحسینکشاورزصدیقهشیرازفارس

-نستعلیقناصرمردانهسمیهشیرازفارس

-نستعلیقمحمدعلیمشفقیزینبشیرازفارس

-نستعلیقسید احمدموسویسیده فاطمهشیرازفارس

قبولقبولشکستهسید اسدالهحسینیسیده مریم شیرازفارس

-شکستهعوضرحمانیانرویاشیرازفارس

قبولقبولشکستهسید جوادعسکری نژادسیده فاطمهشیرازفارس

--شکستهمحمد اسماعیلعسکریانسارهشیرازفارس

-شکستهعبدالرحمنغالمیمریمشیرازفارس

قبول-شکستهسهرابفرشادصفوراشیرازفارس

--شکستهمحمدحسینقنبریانهانیهشیرازفارس

-شکستهعنایت الهمانیپروینشیرازفارس

-شکستهعلی اصغرمحب زادهسعیدهشیرازفارس

-نسخمحمدرنجبرصحراییفرزادشیرازفارس

--نسخاسمعیلجنتی جهرمیلیالشیرازفارس

-ثلثعبدالرضاعباسیمحمد شیرازفارس

--نستعلیقمراد علیکالنتریعلی  قزوینقزوین

--شکستهسید مهدیموسویسید سجادقزوینقزوین

قبولنستعلیقیوسفعلیرمضانیمریم قزوینقزوین

-نستعلیقعباسکسماییفاطمه قزوینقزوین

قبولقبولنستعلیقمراد خانمیرخوند چگینیحسن قزوینقزوین

قبولقبولشکستهنادعلیاسفندیاریعلی قزوینقزوین

-نستعلیقروح اهللصالحیآذر قزوینقزوین

-نستعلیقمرادعلیاصغریسکینهقزوینقزوین

-قبولشکستهاسماعیلخاکداننرگس قزوینقزوین

قبول-نستلیقصادقپارساییرضاقزوینقزوین

قبولقبولنستعلیقارشدترکمنابولفضل قزوینقزوین



قبولقبولنستعلیقحسینعطوفیمحسن قزوینقزوین

--نستعلیقمحمدابراهیمی سرو علیاعبدالحسین قمقم

-شکستهعلیاجتهادیسمیراقمقم

-شکستهنعمت الهامیریمجیدقمقم

-نستعلیقمحمدبخشی نیامعصومهقمقم

قبول-نسخاحمدثارالهیزهراقمقم

-نستعلیقحسنجوان رادعبدالمجیدقمقم

قبولنستعلیقحسینحمیدی نژادزهرهقمقم

قبولنسخرجبخان باباییاحمدقمقم

قبولنستعلیقعبدالهخوش لهجهطیبهقمقم

قبولقبولثلثغالمرضاخونساریاحمدقمقم

قبول-ثلثنادررفیعی زادهحکیمهقمقم

--نستعلیقعلیروانبخشزهراساداتقمقم

-نستعلیقیدالهزرگریانصدیقهقمقم

-نسخمحمدحسینزینالیربابهقمقم

--شکستهمحمدرضاسرائیمهدیقمقم

-نسخعادلسعیدیمرضیهقمقم

قبول-نستعلیقمحمدشیروانیمحمد مهدیقمقم

قبولنستعلیقامرالهصادقیباللقمقم

-شکستهفرج الهصوفی نیستانیاکرمقمقم

--نستعلیقعلی رضاطهماسبیرسولقمقم

-شکستهخلیل الهعبدالهیحمید رضاقمقم

قبولشکستهعزیزعزیزیمحمدحسنقمقم

قبولنستعلیقمحمدفقیهیحامدقمقم

-نسخبهروزقائدی رشیدآبادیمرتضیقمقم

قبولقبولثلثداودکاظمیاحسانقمقم

قبولقبولنستعلیقعبدالهمحمدی البرزیاصغرقمقم

قبولشکستهرسولمرادیفاطمهقمقم



قبولنستعلیقمحمدامینمرادیاکبرقمقم

--نستعلیقابوالحسنمزارعیسیدحسینقمقم

--نستعلیقسید محمدمیرصدریسیده سعیدهقمقم

قبولقبولثلثهدایتولی نژادستارقمقم

-نستعلیقعبدالحسینفداییعلیونکوورکانادا

-قبولنستعلیقابراهیماله مرادیرزگارسنندجکردستان

--ثلثبهاالدینبزرگ امیدمظفر سنندجکردستان

--نستعلیقمحمد امینبهرامیسحرسنندجکردستان

-شکستهحسنتاتارخراسانیطرالنسنندجکردستان

--ثلثعلی اکبرحاتمیانرضاسنندجکردستان

-نستعلیقحبیب اهللعزتیخالدسنندجکردستان

قبولنستعلیقمصطفینجاریعبدالرحمنسنندجکردستان

قبولنستعلیقمحمداعالِیی فردابراهیمکرمانکرمان

قبولنستعلیقنبی الهافتخاریرامینکرمانکرمان

قبولقبولنستعلیقعباساکبریمجتبیکرمانکرمان

-قبولنستعلیقاکبرپورمحمودزادهحسینکرمانکرمان

--نستعلیقمحمدحسن شاهیابوحامدکرمانکرمان

قبولقبولنستعلیقعلیراجی زادهمحسنکرمانکرمان

قبولشکستهمحمدحسینروح اللهیامیرحسینکرمانکرمان

قبولشکستهمهدیساالریمهساکرمانکرمان

--شکستهماشاالهصابریحمیدرضاکرمانکرمان

قبولنستعلیقمحمدحسینعمیدمرتضیکرمانکرمان

قبولقبولنستعلیقاحمدکامیابمحسنکرمانکرمان

قبولقبولنستعلیقنصرالهکمالی مسکونیموسیکرمانکرمان

--شکستهغالمحسینملکی باب هویزیحسینکرمانکرمان

-نستعلیقمحمدتقیمومنیفاطمهکرمانکرمان

-نستعلیقرضایزدی نژادحیدرکرمانکرمان

-نستعلیق سلیم یاری کیومرث کرمانشاهکرمانشاه



-قبولنستعلیق امین اله نجفیان حجت کرمانشاهکرمانشاه

-ثلث کریمعلی مومنی جواد کرمانشاهکرمانشاه

--نستعلیق محمد رضا نعمتی اسعد احمد کرمانشاهکرمانشاه

--شکستهعزت اله غربی ناهید کرمانشاهکرمانشاه

-نستعلیق غالمرضا براندیشه شهرزاد کرمانشاهکرمانشاه

-نستعلیق محمد رضا غالم پور ساره کرمانشاهکرمانشاه

نستعلیق فتح اله میری جوهر کرمانشاهکرمانشاه

-نستعلیق محمد رشیدی شراره کرمانشاهکرمانشاه

--نستعلیق عباس زارع پرستو کرمانشاهکرمانشاه

--نستعلیق عزت اله گردکانه زهره کرمانشاهکرمانشاه

قبولنستعلیق اسداله زنگیه وندی علی کرمانشاهکرمانشاه

--نستعلیق صاحبعلی جبرئیلی مجید کرمانشاهکرمانشاه

--نستعلیق علی اکبر رحمانی حیدر کرمانشاهکرمانشاه

قبولقبولنستعلیق علی نظری     بابک کرمانشاهکرمانشاه

قبولنستعلیق محمد قربانی محسن کرمانشاهکرمانشاه

--نستعلیق حسن پاشا گلریز احد کرمانشاهکرمانشاه

--نستعلیق فتح اله دربی بهروز کرمانشاهکرمانشاه

--نستعلیق فتح اله میری جوهر کرمانشاهکرمانشاه

قبولشکسته مسیح اله احمدی نرگس کرمانشاهکرمانشاه

قبول-نستعلیق قربانعلی ابراهیمی مرتضی کرمانشاهکرمانشاه

قبولنستعلیق احمد سندسی سهیال کرمانشاهکرمانشاه

قبولنستعلیقغضنفرپراهاممسلم یاسوجکهکیلویه و بویراحمد

--نستعلیقعبدصاحبتقویسید عبد العیادیاسوجکهکیلویه و بویراحمد

-نستعلیقحسنجعفر زادهعتایتیاسوجکهکیلویه و بویراحمد

-قبولنستعلیقسید علیرضارخشاسید محمود رضایاسوجکهکیلویه و بویراحمد

قبولنستعلیقسید سلیمانرضا بیگی نسرین یاسوجکهکیلویه و بویراحمد

--نستعلیقمندنی شاهرخ فرد رضایاسوجکهکیلویه و بویراحمد

-نستعلیقفضل الهشریفی عزیز اله یاسوجکهکیلویه و بویراحمد



--نستعلیقطالبمحبت خواهداود یاسوجکهکیلویه و بویراحمد

-نستعلیقاسفندیارنظاراتعبد الحسین یاسوجکهکیلویه و بویراحمد

-قبولنستعلیقمکینیک عهدعبدالرسولیاسوجکهکیلویه و بویراحمد

-نستعلیقیارعلیکریمی نژادنازپریگرگانگلستان

-ثلثمحمودواحدیمسعودگرگانگلستان

--نستعلیقحسینوثوقیحسنگرگانگلستان

-شکستهحسینافخمی شیخانیفرشادآستانه اشرفیهگیالن

--شکستهمحمداسمعیل دوست جاللیمحمدرضاآستانه اشرفیهگیالن

-شکسته علیصادق نیا استانهمحمدرضاآستانه اشرفیهگیالن

--شکستهعبدالهکیماسیمحمود آستانه اشرفیهگیالن

-قبولشکستهحسنگلشنی گلباغیآمنهآستانه اشرفیهگیالن

قبول-شکستهمسعودنبی چنانیمجیدآستانه اشرفیهگیالن

--شکستههوشنگشعبانیفاطمه آستانه اشرفیهگیالن

قبولقبولنستعلیقمحمداسدی گرجیمحمد جوادرشتگیالن

--نستعلیقایرماحمدی کتم جانیلیدارشتگیالن

قبولنستعلیقحسیناحمدپورمسعودرشتگیالن

--نستعلیقبختیارپورارضیفردین رشتگیالن

-قبولنستعلیقرشیدچایچیکیوانرشتگیالن

--نسخمهدیخلیل فکر میاندهیمیترارشتگیالن

قبولنستعلیققربانراستگوبیدرونیسجادرشتگیالن

-شکستهانوررهنماعلیرضارشتگیالن

-نستعلیقمحمدرنجبرشیخانیرضوانهرشتگیالن

-نستعلیقمحمدحسنزلفاصادقرشتگیالن

--نستعلیقنادرشریف پورحمیدرضارشتگیالن

-نستعلیقکاظمصابرنسرین رشتگیالن

قبولنستعلیقاسمعیلصالحیپرویزرشتگیالن

-نستعلیقحسنقانع رودبارکیلیال رشتگیالن

قبولنستعلیقمحمدحسینقربانیانمحمدمهدیرشتگیالن



قبولنستعلیقغالمرضاکزازینسرین رشتگیالن

--نستعلیقجوادگلپروررضارشتگیالن

--نستعلیققدیرمنصور کیاییضرغام رشتگیالن

قبولنستعلیقمعروفمطلب پورمعراجرشتگیالن

-شکستهاحمدممدوحیسعیدرشتگیالن

-قبولنستعلیقاحمدنیک نامخسرورشتگیالن

--نستعلیقحاجعلینظریمجیدرشتگیالن

قبولنستعلیقعلیمرادخدامیانمرتضیخرم آبادلرستان

-قبولشکستهاحمدرحمت پورسعیدخرم آبادلرستان

-نستعلیقمیرزامردانیایرجخرم آبادلرستان

-شکستهحسنخسرویانمرضیهساریمازندران

قبولشکستهعلی اکبرمرادیرضاساریمازندران

قبولشکستهمحمد تقیمنفردمهردادساریمازندران

--نستعلیقاسماعیلصابری خجستهمیرجمال الدینساریمازندران

-شکستهقربانعلیشعبانی سنگتراشانیمحمدساریمازندران

-نستعلیقحسینعلیدهقانهادیساریمازندران

قبولنستعلیقمحمدجانجانپوربهمنساریمازندران

قبولنستعلیقاحمدرجبیمحمدساریمازندران

قبولنستعلیقاحمداحمدزاده فردمسعودساریمازندران

قبول-شکستهشعبانعلیزادهاصغرساریمازندران

قبولنستعلیقرمضانعلیباباییمحمدساریمازندران

قبولشکستهعاصمصدیقیزهراساریمازندران

قبولنستعلیقغالمرضابالالییافشارساریمازندران

قبول-شکستهرمضانعلیچراتیانشهرامساریمازندران

-شکستهعلی اکبرمرادیرضاساریمازندران

قبولشکستهمحمد تقیمنفردمهردادساریمازندران

-نستعلیقعلیرضانصیرپوراعظمساریمازندران

قبولقبولنستعلیقعلیمهرورزیانمرتضیساریمازندران



-شکستهداوودنیرومندبرزوساریمازندران

--نستعلیقابراهیمفرجیآتناساریمازندران

-نستعلیق۶محمدربیعشهمیریمحمدرضاساریمازندران

قبولنستعلیقحسینعلیعالیشاهمحمدرضاساریمازندران

قبولنستعلیقابوالقاسمابراهیمیعلیمالیرهمدان

قبولنستعلیققدرت الهالوندیحامدمالیرهمدان

-قبولنسخرضابنائینرگس مالیرهمدان

قبولقبولنستعلیقنبی الهپهلوانیمحمدمالیرهمدان

قبولنستعلیقحشمتتوکلی نوئینمحمدمالیرهمدان

--نستعلیقحسن رضاسامیرحمانمالیرهمدان

-ثلثابوالقاسمشاملوزهرامالیرهمدان

قبولقبولشکستهسعیدشریفیمحمدرضامالیرهمدان

--شکستهمحمدغالمیرحمانمالیرهمدان

قبولنستعلیقحمیدفروغفاطمهمالیرهمدان

قبولقبولنستعلیقحسنگودرزی سروشمحسنمالیرهمدان

قبولقبولشکستهمقصودعلینویری فالحزینبمالیرهمدان

قبولقبولنستعلیقحسنعلیایمانیصادقهمدانهمدان

قبولقبولنستعلیقغالمحسینباللیرحیمهمدانهمدان

قبولشکستهاحمدچاوشیانسپیدههمدانهمدان

قبولقبولشکستهعلی میرزاخداییمهردادهمدانهمدان

قبولقبولثلثنادرسلطانیعلیهمدانهمدان

قبولنستعلیقاکبرسلیمانی کامکارمرتضیهمدانهمدان

-نستعلیقرضا قلیپروریکامرانیزدیزد

-نستعلیقحسینحیدری مدوئیهمینایزدیزد

-نستعلیقعلیفتاحی اردکانیحسنیزدیزد

--شکستهمحمدنجاریانمحمدرضایزدیزد

قبولنستعلیقشکرالههدایتیمهالیزدیزد


