
محل برگزاری: کرج

کرج

نمایندگینام راھنمانام و نام خانوادگیشماره صندلی

کرجکوروش آذرپوراحسان حسین نژاد1

کرجمسعوداحمد بایندریان2

کرجتورج سنجریاحمدرضا جدیدی3

کرجآرش جعفریاسماعیل (پوریا) بیداوسی4

کرجلیال سادات علی پوراشرف سادات دھقانی5

کرجخانم سارااقدس فاطمی6

کرجفرنگیس افشارالھه ترکاشون7

کرجحمید خداییامید قبادی کوله مرزی8

کرجمرتضی مفاخریامید نوروزی9

کرجمصطفی حسین نژادامین جاللی حیدر10

کرجبھزاد باباییاکبر ظلی11

کرجآقا بھزاد باباییاکبر ظلی دانبرانی12

کرجآرشایرج طاھری13

کرجبھزاد باباییبابک مجاھدنیا14

کرجسیماباران مرادى15

کرجعلیرضا فداییبایرامعلی (امیر) حسن پور16

کرجآرش جعفریبھاالدین فرخی برفه17

کرجسعیده رستمیتھمینه (ترانه) رجب خواه کاجانی18

کرجحبیب محبتیانجالل حسینی19

کرجمجید لطفیجمشید موسی پور20

کرجاحمدآقازادهحسن محرابی21

کرجحسین چاقمیحسین زاھدی کوجیلی22

کرجآقای تیمور پابرجاحسین دادستان23

کرجآقاتورجحسین حسینی نشتایی24

کرجمجیدحمید انصاری25

کرجآرش جعفریحمید رضا اینانلو یغمورلو26

کرجاحمدآقازادهحمیدرضا ھوشی27

کرجسارا باباییخدیجه مرادی خواه28

کرجسعیده رستمیخدیجه (مریم) رحمانی29

کرجاکبر سعادتی رادداریوش محمودی30

کرجبھزاد باباییرامین صفری31

کرجخانم سارارحیمه اباذری32

کرجحبیب محبتیانرضا اردشیری33

کرجبھزاد باباییرضا حیدری پارسا34

کرجاکبررضا شاھمیرزاد35

کرجعلیرضا فداییرضا (حمید ) براتی36

کرجخانم اکرم ھاشمیرعنا مدیر37

کرجلیالزھرا صالح کوتاه38

کرجساغرسلیمانیزھرا علیخانی39

کرجخانم سیمازھرا طاھری40



کرجسعیده خلج زادهزھرا علیمردانی41

کرجبتول ھوشنگیزھره خسروی42

کرجخانم فرنگیس افشارزھره ایزدی43

کرجخانم سیماباباییزیبا لطیفی44

کرجارش جعفریستار قاسمی45

کرجآقای احمد آقازادهستار ملک زاده46

کرجسحر فداییستاره کرمی47

کرجآقای علیرضا پویانمھرسعید چگینی48

کرجرضارضاییسعید اکبری حجت49

کرجاکبر سعادتی رادسعید بوکانیان50

کرجکوروش آذرپورسعید سعادتی راد51

کرجحمید خداییسھراب قربان پناه52

کرجخانم شیماسپیده کشتکار53

کرجعلیرضا فدائیسید علی مدنی54

کرجقاسم ھاشمیسید علی عفتی55

کرجاکبر سعادتی رادسیدجالل حسینی56

کرجاکرم ھاشمیسیده خدیجه (شبنم) حسینی57

کرجخانم سوسنشمسی اینانلو یغمورلو58

کرجمصطفی حسین نژادشھرام فتحی59

کرجبھزاد باباییشھرام نازی زاده60

کرجخانم سیماشھربانو میرمحرابی61

کرجخانم مریمشھربانو (فرشته) مقدوری62

کرجخانم فریده لژیون ٣شھال ابراھیمی63

کرجخانم افشارشھناز حسنی64

کرجکبری بخشی زادهشیدا رکابدار65

کرجمرتضی مفاخریصادق بابایی فتح66

کرجاقای اکبر سعادتی رادصادق فالحی67

کرجخانم شکوفهصدیقه پیمان68

کرجخانم سعیده رستمیصغرا مالمیر69

کرجخانم فریدهصغری حضرتی معیر70

کرجخانم ساراصغری (ثریا) جباری71

کرجفرنگیس افشارصفوره (سمانه) احمدی72

کرجعلی سلیمان منصوریطاھر عزیزی73

کرجخانوم شکوفهطاھره میرزایی74

کرجمریمطاھره سادات اشھبی75

کرجخانوم شکوفهطاھره میرزایی طاھره میرزایی76

کرجمریمعاطفه خالقی77

کرجاقای حبیب محبتیانعباس صدیق78

کرجمرتضی مفاخریعباس قمری79

کرجمرتضی مفاخریعباس رزاقی80

کرجسعیده خلج زادهعفت قاری81

کرجعلی منصوریعلی رحیمی82

کرجآرش جعفریعلی اقبال دوست83

کرجعلیرضافداییعلی صادقی84

کرجاقا احمد حکیمیعلی جندقی بنادکی85

کرجمرتضی مفاخریعلی اصغر بی نیاز86

کرجاسالم منمدیعلیرضا خجسته87

کرجبھزاد باباییعلیرضا رومی88

89



کرجعلیرضا فداییعلی  بزرگمھر89

کرجعلیرضا فداییعماد رشیدی90

کرجعلی منصوریعمران بھرامیان91

کرجخانم سحرفائزه شجاعی92

کرجفریبافاطمه ھدنه93

کرجشکوفهفاطمه نوروزی سنگلی94

کرجاکرم ھاشمیفاطمه علی یار خدابنده لو95

کرجخانم سوسنفاطمه افسری96

کرجخانوم منافاطمه مھدزاده97

کرجخانم شیمافاطمه ترکانی98

کرجخانم فرنگیس افشارفاطمه باقریان99

کرجحبیب محبتیانفرزاد فریدونی100

کرجخانم سارافرزانه نعمتی101

کرجخانم مریمفرشته مقدوری102

کرجخانم منافریبا حیدری آزاد103

کرجخانم سیمافریده مقدم104

کرجخانم سیمافریده تفکری105

کرجخانم شیما مدیرزارعفریده (فریبا) عابدینی106

کرجفریدهفرین حسینی خجسته107

کرجاحمد آقا زادهفیروز صابرام اباد108

کرجحمیدخداییقاسم نوبری109

کرجعلیرضا فداییقاسم کمالی پور110

کرجآقای محسن احمدوندمالک بیانی111

کرجسامان راھنوردمجتبی خلیلی112

کرجبھزاد باباییمجید عظیمی منفرد113

کرجآرش جعفریمحسن رجبی114

کرجمصطفی حسین نژادمحسن احمدپور115

کرجمحمد میھن پرستمحسن (اشکان) سربند فراھانی116

کرجحسین قره داغیمحسن زارعی117

کرجفرھاد حاجیان پورمحمد حنفی118

کرجعلیرضا فداییمحمد نیک زاد119

کرجمرتضیمحمد براتی120

کرجآقای سامان راھنوردمحمد غفاری121

کرجمجید اعتباریمحمد پاینده122

کرجاکبرسعادتی رادمحمد ندرمحمدی123

کرجحسین چاقمیمحمد یعقوب بیگی124

کرجاحسان پوررکنیمحمد زندی لک125

کرجمصطفی حسین نژادمحمد جواد رضاقلی126

کرجحسین قره داغیمحمد رضا جواھری127

کرجار ش جعفریمرتضی مھدی زاده128

کرجسعیدهمرضیه شیخان129

کرجخانم بتولمریم کربالیی کریمی130

کرجخانم فریبا وکیلیانمریم جمعدار131

کرجفریبامریم (فرزانه) حسینی خرمی132

کرجخانم اکرم ھاشمیمریم امن پور133

کرجشکوفهمریم سلیمی134

کرجحمید خداییمسعود جمشیدی135

کرجعلیرضافداییمسعود فعله ھمدان136

3



کرجخانم مریممعصومه صیدی سامانی137

کرجلیالمعصومه حاتمی138

کرجبھزادمنوچھر شجاعی139

کرجحسین قره داغیمھدی محمداوالداکبری140

کرجحبیب محبتیانمھدی بخشی141

کرجارش جعفریمھدی رحمانی142

کرجاکبر سعادتیمھدی مھرپرور143

کرجآقای سامان راھنوردمھدی موالئی144

کرجتورجمھدی جباری145

کرجمصطفی حسین نژادمھدی چزانی شراھی146

کرجمجید اعتباریمھدی داج147

کرجاکبر سعادتیمھدی جعفری جلگه148

کرجرضا رضاییمھدی مھرابی149

کرجآقای اکبر سعادتی رادمھدی ساعی تکمه داش150

کرجارش جعفریمھدی کریمی151

کرجکبری بخشی زادهمھری شھبازی فر152

کرجسیما باباییمھسا خطایی153

کرجفریده آخیلومھین تاج سلیمانی154

کرجاکبر سعادتی رادمیرفرھاد بر155

کرجسیما باباییمینا عسگری156

کرجخانم سیماناھید دولتشاھی157

کرجشیمانسرین دھستانی158

کرجخانم بتول ھوشنگینسرین محمدی159

کرجحمید خداییھادی نوری160

کرجسامان راھنوردھادی یعقوبی خواه161

کرجعلیرضا فدائیوحید عبدالمالکی162

کرجاکبرسعادتی رادوحید قربانزاده163

کرجاسالم محمدیوحید کشاورز164

کرجمرتضی مفاخریوھاب براتی165

کرجخانم مناپروین فرزانه166

کرجخانم منا کاظم زادهپریا محمدی167

کرجفریدهپونه بیداوسی168

کرجخانم اکرم ھاشمیکبری شاھمرادی169

کرجخانم فرنگیس افشارکبری داودی170

کرجحسین محمد قره داغیکیوان کومالکی171

کرجاکبرسعادتی رادیاسر مجیدی زاده172

کرجآقای حبیب محبتیانیوسف خزائی173

مجموع : 173 نفر
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