
محل برگزاری: شادآباد

شادآباد

نمایندگینام راھنمانام و نام خانوادگیشماره صندلی

شادآبادنوشین مرادیازاده بخشی1

شادآبادمھدیاسدهللا (اسد) صفری2

شادآبادسعید آبیاراسماعیل نظری3

شادآبادرضوانیاصغر مافی4

شادآبادخانم صبااعظم حیدری5

شادآبادلیالطاھری ل)22امنه فالح6

شادآبادمنیرهاکرم ساریخانی7

شادآبادمنیرهاکرم ساریخانی8

شادآبادسمیرا رعیت پناهاکرم کرمی پایدار9

شادآبادسیروس مالئیبھرام داودی10

شادآبادخانم صبا ھاشمیبھناز بھزادی مھر11

شادآبادخانم نسیمبیتا محبوبی12

شادآبادآقای ایرج ورمزیارتوحید شکیبایی13

شادآبادورمرزیارجعفر عبدی14

شادآبادابراھیم صادقیحسن اسدی15

شادآبادایرج ورمزیارحسن یاراحمدی16

شادآبادعلی رضوانیحسن رضا کریمی سعادت17

شادآبادآقای محمود نوروزیحسین نگھدارزاده18

شادآبادپیام مھرابیحسین دژم کلخوران19

شادآبادابراھیمحسین مرادپیرالقر20

شادآبادابراھیمحمید اسدی21

شادآبادمحمد رضا نعیمیحمید رضا خرسند فتحی22

شادآبادفرھاد نیکخواهحمیدرضا زربافی23

شادآبادمھدی پنجه باشیحمیدرضا ایمانی24

شادآبادصباحوریه امامی25

شادآبادپریناز رموزیخدیجه (فتانه) مھدی زاده26

شادآبادفاطمه (صبا) ھاشمیخدیجه باقری مصلح آبادی27

شادآبادایرج ورمزیارداود (پیمان) بینا28

شادآبادصباربابه میرزایی29

شادآبادسمیرا رعیت پناهربابه حسینی30

شادآبادالھام ظامیربابه اسکندرزاده31

شادآبادجاللرحمت هللا اسدی32

شادآبادمھدی پنجه باشیرسول انصاری33

شادآبادپیام مھرابیرسول (رسول) آئینه وند34

شادآبادعلی کریمیرضا براتی35

شادآبادابراھیم صادقیرضا موسوی36

شادآبادمجید شھریاریرضا محمدی37

شادآبادخانم صبارعنا زینلی38

شادآبادسمیه چمانهرقیه فریس آبادی39

شادآبادخانم منیره کبودانیانرقیه محمدی نسب40



شادآبادنوشینرقیه رمرودی41

شادآبادخانم سمیرا رعیت پناهرقیه مھدلو42

شادآبادمیالد منتظریروح هللا انوری43

شادآبادعاطفهرویا احمدخانی44

شادآبادخانم منیرهزھرا روزدار45

شادآبادخانم منیرهزھرا بیگدلی46

شادآبادسمیرا رعیت پناهزھرا داودی47

شادآبادفاطمه (صبا) ھاشمیزھرا جدیدی48

شادآبادمنیره کبودانیانزھرا زارعی نژاد49

شادآبادفاطمه (صبا) ھاشمیزینب دلیخون50

شادآبادخانم فاطمه(صبا) ھاشمیزینب دلیخون51

شادآبادمحمد عاشورخانیسجاد شیرخانلو52

شادآبادابراھیم صادقیسجاد ملکمحمدی53

شادآبادمرتضي نوريسعید عباسیان54

شادآبادمرتضی نوریسعید بختی55

شادآبادپیام مھرابیسعید قھرمانی56

شادآبادمجید ھاشمپورسعید رسولی57

شادآبادخانم آزادهسلماز مرادیان58

شادآبادلیال مرادزادهسمانه صالحی59

شادآبادسمیه باقریسمیرا نصیری60

شادآبادسمیه باقریسمیه رعیت پناه61

شادآبادسمیه باقریسمیه احسانی62

شادآبادسمیه چمانهسکینه زاھدشھبازی63

شادآبادنوشین مرادی نوریسیده زھرا حسینی حصاری64

شادآبادخانم آیداسیده مرضیه حسینی65

شادآبادابراھیمسینا اسفندی66

شادآبادآقا ایرجشعبان عزیزیان67

شادآبادکریمیشھرام (بابا) صالحی ثمرین68

شادآبادعاطفهشھناز عباسی69

شادآبادسعید آبیارصادق حاج حسینی70

شادآبادنسیمصغری حوکار71

شادآبادمینا عسگریطیبه (دیبا) رمضانی جوالدی72

شادآبادخانم عاطفهعاطفه پورمحمد ماھفروزی73

شادآبادخانم صدیقهعزیزه احمدیان74

شادآبادمحمدعلی ھاشمیعلی غالم75

شادآبادپیام محرابیعلی نصیری76

شادآبادعلی کریمیعلی ھادی77

شادآبادعلی کریمیعلی جعفرقمی78

شادآباداحسان نورعلیعلی محمودی79

شادآبادایرج ورمزیارعلی اصغر چابک80

شادآبادپیام محرابیعلی اصغر رستمخانی81

شادآبادحمید اکرادعلی اصغر آبی82

شادآبادعلیرضا مظلومیعلیرضا مردی83

شادآبادجاللعلیرضا محمدخانی84

شادآبادمحمد ایزدعلیرضا سمیعی کیا85

شادآبادابراھیم صادقیعلیرضا شاھبداغی86

شادآبادلیال محمد لوفاطمه عسگری جدید87

شادآبادآیدا نظامیفاطمه فتحی پور88

89



شادآبادمریمفاطمه ساالری89

شادآبادخانم سمیرا رعیت پناهفاطمه شمس چچکلو90

شادآبادسمیرا رعیت پناهفاطمه نیکپور91

شادآبادخانم حمیدهفاطمه جبلی92

شادآبادنوشین مرادیفاطمه ربّی93

شادآبادفاطمه (صبا) ھاشمیفاطمه (الھام) قدیری94

شادآبادسرکار خانم صدیقه رمضانیفرزانه سلیمانی95

شادآبادصدیقه رمضانیفرزانه ساالروند96

شادآبادسمیرافرزانه گروسی97

شادآبادعاطفه فالحفرشته ذوالقدری98

شادآبادنسیم جلو خانیفرشته بیات99

شادآبادمحسن بشیریفرشید اکبری چچکلوئی حاجی اقا100

شادآبادصبا ھاشمیفریده انصاری101

شادآبادحمیده امینی لوفھیمه کوھی جماران102

شادآبادمجتبی ایرانپورقاسم مختاری پناه103

شادآبادعاطفهلیال کریمی104

شادآبادصدیقهلیال باحیا105

شادآبادخانم عاطفه فالحلیال (لیال) عسگری106

شادآبادحمیداکرادماشاهللا داود آبادی داودآبادی107

شادآبادآقای محمد ایزدمجتبی اعلمی108

شادآبادفرھاد نیکخواهمجید بسطامی کتولی109

شادآبادرضوانیمجید فھیمی110

شادآبادخانم منیره کبودانیانمحدثه حاجی محمدخانی111

شادآبادعلی کریمیمحسن انصاری112

شادآبادعلی کریمیمحمد حیدری113

شادآبادابراھیم رعیت پناهمحمد علی پور114

شادآباداقای مرتضی نوریمحمد جوکار115

شادآبادمحمد دادگرمحمد کیادلیری116

شادآبادعلی رضوانیمحمدتقی (محمدوکیلی) وکیل صادقی117

شادآبادآقای سعید آبیارمحمدرضا موسوی118

شادآبادسعید ابیارمحمدرضا زائری امیرانی119

شادآبادنوشین مرادی نوریمرضیه (مینا) زرین کفش120

شادآبادنوشین مرادیمرمر (مریم) متقی خشکه رود121

شادآبادلیال محمدلومریم بھرمند122

شادآبادشمیرا رعیت پناهمریم حسینی123

شادآبادخانم ترانهمریم نظری124

شادآبادمنیرهمریم علیسواری125

شادآبادصدیقه رمضانیمریم رضایی معین ابادی126

شادآبادآقای محمدعلی ھاشمیمسعود رمضانی جوالدی127

شادآباداقاسیروسمسعود حاجی باقرنجار128

شادآبادخانم منیرهمعصومه بھزادی مھر129

شادآبادسمیرا رعیت پناهمعصومه تقی زاده130

شادآبادنوشین مرادی نوریمعصومه سلطان آبادی131

شادآبادآیدا نظامیمنصوره صفری132

شادآبادمحسن بشیریمھدی جھانشاھلو133

شادآبادمحمد دادگرمھدی عباسی134

شادآبادسعیدآبیارمھدی مرادی135

شادآبادآقای ایرج ورمزیارمھدی کاظم زاده سماکوش136

3



شادآبادپیام محرابیمھدی مقدم137

شادآبادمریم کرمیمھدیه امرالھی کوپایی138

شادآبادمھدی پنجه باشیمھرداد بابائی139

شادآبادخانم لیال طاھریمھناز فالح تفتی140

شادآبادنوشینمھین قاسمی141

شادآبادسعید سبزه ایموسی یوسفی142

شادآبادخانم منیره کبودانیانمونا منصورفالح143

شادآبادلیال محمد لومژگان سلیمانی144

شادآبادخانم فاطمه سبک خیزمژگان شمسایی145

شادآبادابراھیم رعیت پناهمیثم ذونعمت کرمانی146

شادآبادپیام مھرابینادر مھدی نژاد147

شادآبادخانم الھام نظامینجیمه بدری148

شادآبادصدیقهندا بامداد149

شادآبادفاطمه الیاسینرجس (نرگس) خدابخش150

شادآبادایدا نظامینرگس (مھسا ) زائری امیرانی151

شادآبادمریم کرمینرگس کالشلو152

شادآبادخانم منیرهنسرین زلفی153

شادآبادایرج ورمزیارھادی شمس154

شادآبادمرتضی نوریھاشم قاسمی155

شادآبادخانم سمیراپروانه خراسانی ھریس156

شادآبادسمیه باقریپروین (مریم) سرابندی157

شادآبادخانم صباھاشمیپوران ملک محمودی158

شادآبادخانم عاطفهکبری رئیسی159

شادآبادمحسن بشیرییوسف حضرتی دستجرد160

مجموع : 160 نفر
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