گروههاینمایشیسراسرکشور 


آذربایجانشرقی 
تبریز/کتل 
سيامکافسایی 0231/9/32
یعقوبصدیقجمالی 0232/6/31
حامدنوریمنافیزاده 0239/0/06
وحيدنوریمنافیزاده 0231/0/3
جمالساقینژاد 0263/3/30
معصومهکرمی 0239/0/09
سعيدهحامد 0261/2/01
وحيدبهبدی 0263/1/30
فرزینریحانیراد 

تبریز/آینا 
ميرعلیفتوحی 0233/3/3
علیحسينپوریان 0232/6/00
سيروسمصطفی 0231/3/03
نازیالایرانزادبنام 0236/6/21
رضاگلآور 0239/3/1
بهرنگتيال 0231/9/31
هالهذرخورد 0239/3/1
مراغه/باریش 
فریدونوالیی3/3/0231محمدهادیافتخارزادهمراغی 
مریمبرومندمطلق 
سونيامعبودی 
بهزادسياه 
حامدنباتی 
مجتبیحسينزاده 
1


بناب/ایشيق 
بهرامحسنبابائیاقدم 03/6/0232
حسينمختارزاده 21/3/0263
زینبآتشافروز 0/1/0239
رضامحمدی 0/3/0239
الهيارمحمدی 0/1/0230

عجبشير/ژست 
محمودنيکمرام 
مسعودنيازی 
کریمپزشگی 
رویادرختی 
مازیاررفعتی 
 
مرند/اوینار 
مهدیصالحيار 01/3/0260
ژیالاصالنی 
الهاماشرفی 
الهههژبر 
غالمرضارزاقی 
عفترحيمزاده 
علیامينی 
 
تبریز/پياده 
رامينریاضی 01/2/0263
داوودنورپور 02/3/0263
حسيناصلعبداللهیسردرود 20/6/0231
جمالتوانا 32/3/0260
2

سيدسجادراثیهاشنی 1/03/0260

ملکان/یاشار 
حيدرعلیمقتدرزادهملکی 
عبادالهاکبری 
بهمنرستمی 
غالمعلیپناهزاده 
ایوبعباسی 
اهر/ارسباران 
سعداهللآریافر 09/3/0233
تقینورش 03/2/0232
علیمهدویپور 06/3/0233
معينجعفری 33/0/0212
محمدحسينشيردل 31/3/0231

اهر/قرهداغ 
عليرضاآقازاده 
احمدرجبپور 
حجتشالچی 
زرنشانشامی 
آرزوشامی 

اهر/شب 
عباسخليفهلو 
اميرمحمدپور 
فرهودفهيمی 
مهرداداحمدی 
نسيمعموزاده 
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تبریز/قاصدک 
بهنامقدیری 3/1/0261
ژیالآلرشاد 01/1/0263
فاطمهحسينی 21/3/0231
جوادقامتی 31/2/0232
محمدملکیاصلجنگیسرند 3/01/0233
علیصفائیفر 6/0/0263
رامينراستی 39/6/0239

ميانه/صحنه 
حسنعظيمی 0/03/0233
زهراخدابنده 
ليالدانشيار 0/00/0233
مقصودرحيمیمقدمی 
علیمقدم 
زهرادانشيار 21/6/0262
مهدیپاکنژاد 0/2/0262

عجبشير/فجر 
محمدمومنزاده 0/0/0233
زینبباذوق 
عليرضاحسنزادهمجدآذر 
محمدرضاخدائی 
جاویدممقانيان 03/00/0232


تبریز/بابک 
بابکنهرین 03/03/0231
بهمنتقیپورتکمهداش 
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حميدنهرین 
نوروزسليمانی 
عليرضاشهرکینژاد 
بهمنممیزاده 
ليالپورفتحی 
شهرامخدائیعلمداری 

تبریز03/تئاتری 
اکبرزارع 39/3/0269
کمالپرناک 0/0/0269
فریدادهمی 01/0/0211
یوسفاکبرزاده 31/0/0211
رضافتحیپور 21/6/0236

تبریز/سایه 
جعفرصدیقی 03/0/0261
احمدقهرمانی 9/2/0231
سعيدطرزمی 31/3/0266
علیصباحی 0/6/0231
بهنامپناهی 30/1/0261
مرند/نيلوفران 
رضاآقاحسينی 0/00/0260
مصطفیآذرییالقوزآغاج 36/6/0260
سيامکاحتاطی 31/6/0211
پریوشفتاحزادهخليفه 30/01/0266


آذرشهر/نگاه 
عليرضالطفیاقدم 03/01/0231
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سيدرکنالدینصدرریدهخوارقانی 01/6/0230
عليرضاعباسی 3/01/0210
جمالپورباقری 0/3/0213
فرنازفتحراضی 21/6/0263

آذرشهر/پگاه 
محمدرضافيضی 31/3/0233
فارغهصفریدهخوارقانی 03/3/0231
فاطمهمسبح 33/00/0213
مهردادعابدینیانگرابی 6/0/0266
کریمحسينیبازی 0/3/0233

شبستر/ميميکدیزجخليل 
امينحاجیاکبریدیزجی 0/6/0261
بابکفرمند 09/1/0263
بهزادقاریحقيقت 6/3/0230
جاویداسماعيلیاسفهالن 36/3/0269
حامدغفارپوراهرابی 33/01/0266

سردرودبيرباخيش 
اميرعلیمهروند 3/6/0260
بهنازقراطاساسکوئی 1/6/0262
عباسعلیعلیاکبرزاده 0/00/0230
حسنعبدالهیالقلندیس 3/3/0263
غفارانوشا 09/3/0233

تبریز/اوجتئاتر 
مينااکبری 33/1/0260
شهرامخزرایی 31/6/0239
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فيروزهنعمتی 36/0/0233
نادرهبرماس 0/0/0231
فرهادفرامرزی 09/3/0263
ليلینيساری 02/2/0236
اميرنصيربيگلی 02/6/0231
بناب/هارای 
سيماحيدرزادهللکلو 3/3/0236
زهراخجستهنژند 03/3/0239
یوسفساالریلک 0/1/0262
بهرامعباسيان 0/9/0210
سونياسلطانپور 0/3/0263

بناب/پرواز 13
فرزادتقیلر 32/2/0236
ميرميالدمهدیزادهاسگندانی 
علیدختذوالفقاری 
محمدرضاقنبری 
صحرافيروزی 
راميننصيری 
یاسينعباسعلینژادبابریز 

بناب/ارسطو 
عباسخليلیمنصوراباد 33/3/0263
نویدیاوری 02/3/0210
مجيدرنجبرپوربناب 21/9/0213/
مهدیهداداشرستمیثالث 21/6/0263
عرفانداداشرستمیثالث 03/03/0212

مرند/کویر 
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احداوجاقزادهبهروز 21/6/0231
علیکبودچشم 31/3/0231
نسرینبابازاده 20/02636
یونسشهباز 31/6/0233
پوریاخوشالحان 6/01/0263

بناب/ایليابناب 
محمدحسينداودیبناب 
بهمنپورتقیبالکانلو 
حميدبالغ 
فردینقصابماهر 
حسنجمشيدی 
سعيدحاجیاسفندیاری 
ليالاميرعربیبناب 

بناب/دیالوگ 
حسينرزمی 01/00/0211
سعيدهزارع 9/3/0213
اميرمقصومی 01/0/0216
عليرضاقاسمی 21/1/0263
فاطمهمنيری 30/1/0211
مراغه/کبود 
رسولپاک 
سجادجوانگنجی 
کاوهمقدم 
زینبخيری 
سيدمرتضیموسویتبار 

مراغه/اسنوند 
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سجادتوفيق 3/03/0261
امينخانزاده 6/00/0262
سينانجفی 3/3/0266
پروینساالریفر 31/6/0263
مریمحسنزادهمقدم 9/1/0213

مراغه/کتيبه 
حجتمقدم 31/3/0263
حامدجودی 39/3/0262
غزالهقربانی 09/9/0213
مهدیجودی 1/00/0260
زهرافيضیپور 3/2/0266

مرند/تکم 
محمدیوسفیزاده 0/0/0262
شبنمسقاحسينی 31/2/0262
آیسانخليلزاده 03/3/0216
محمدحاجیاحمدلویی 0/0/0261
عليرضاشکوهمند 03/03/0263

آذرشهر/سایه 
محمدرضاخياطزادهحسنلوئی 31/1/0233
حبيبخليلیمحله 32/6/0236
سعيدعبدالعلیزاده 03/3/0261
اسماعيلقربانیپور 0/00/0231
زهراابراهيمی 3/03/0261

آذربایجانغربی 
اروميه/تختهسياه 
9

سهندجعفریزاداصغرابادی 3/3/0261
محمدباقرجعفریزاداصغرآبادی 01/0/0239
رسولبانگينخليفانی 1/3/0236
محمدکاظمی 30/0/0261
ميتراآهور 33/6/0233
علیبانگينخليفانی 0/0/0260
الهامحيدریانجقه 3/01/0266
بهنامحقيقی 3/01/0231
طاهرهولیپورطاهری 33/6/0231
خوی/ندایتئاتر 
یوسفعلیدریادل 36/01/0239
فاطمهصمصامی 01/3/0233
سعيددریادل 33/3/0233
محرممزرعهلی 3/1/0222
حميدهعلیاصغرلو 2/01/0239
سعيدخليلی 30/6/0232
نعيمهصمصامی 20/6/0233

نقده/سولدوز 
حمزهحيدری 3/2/0221
شهریارنيریزنقده/ی 09/1/0230
علیقبچاقشاهی 9/6/0239
شهرامابراهيمحصاری 3/3/0230
بهرامجاللی 0/6/0239
مجيدنوریچيانه 31/1/0239
پروینملکزاده 3/3/0231
بهرامقویبنيه 2/6/0231
صمدرستمی 3/6/0233
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اروميه/ایلقار 
حسنرجبی 21/6/0232
محرمایرانجویسلماسی 3/6/0223
یوسفسليمانیوکيلکندی 00/6/0261
وحيدابراهيمحصاری 3/2/0260
فرخفهيم 32/3/0231

اروميه/تئاترراد 
علیصابررضایی 09/00/0222
فردینميالنیصدر 0/0/0233
پدرامرحمانی 21/6/0239
بهمنحاتمی 09/2/0222
پریابرزگر 33/3/0266
مقصودحسنیمحمودآباد 31/0/0221
مهنازشریفیزمانی 33/1/0221
حامداسماعيلوند 21/6/0260
سوسنمشاریان 20/6/0233

اروميه/اتود 
کریمعليخواه 31/3/0233
حدیثهراد 1/3/0263
سعيدعبدالهیقلقاچی 31/2/0263
علیمازیکاری 01/3/0231
سامانحسنزادهحماميان 31/01/0260
مسعودیکانی 36/6/0263
مریمکالنتریانامق 0/9/0231

مهاباد/اهورا 
اميدخاکپور 03/3/0231
11

ابراهيمابراهيمی 36/6/0263
مهرانفقری 0/6/0232
ابراهيمبومی 06/03/0231
شيداشورنگ 33/2/0210
سياوشپيداو 
سامانارمی 20/6/0260
 
اروميه/تئاترتم 
قاسملطفیخواجهپاشا 20/0/0261
ایمانرمضانی 9/3/0263
مرتضینورپور 01/1/0260
آیسااکرمی 20/3/0269
عبداهللمحمدزادهاصل 0/00/0239

بوکان/ققنوس 
افشينناصری 00/2/0233
محمدعلیعبدالهپورمکری 31/6/0231
چياباباميری 33/6/0231
کوثرناصری 09/6/0263
کيانوشفتاحی 9/02630
جعفرقادری 09/3/0233
النازميرزاغفاری 0/3/0263


بوکان/کوچک 
خالدحيدریکلتپهبوکان 03/00/0221
رضاشامیکلتپهقرميش 3/6/0233
اسعدآسيابان 3/0/0233
اسماعيلاحمدیان 06/3/0231
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عبدالرحمانعزیزی 0/0/0231
آرشحيدریکلتپهبوکان 1/3/0263
مظهراسراری 0/1/0233

خوی/پردیس 
جوادثریا 31/6/0231
رسولحشمتنيا 3/2/0260
ناصرپيراقالو 01/3/0221
مجيدبالدپس 33/0/0239
آرمينحسينپور 3/9/0213
خوی/رسای 
محمدتقیسالمی 01/9/0233
شبنمافشين 33/2/0213
رضاپورمحمد 39/6/0269
مهدیبختبيدار 31/6/0261
سيداحمدحسينی 31/6/0261

خوی/تماشا 
سلطانعلیدریادل 02/01/0223
علیحسينقلیزاده 01/3/0233
حميدرضاحاجیرستملو 0/0/0231
هادیدریادل 31/01/0263
علیخلخالی 0/0/0230

اروميه/کارگاهتئاتررقصعروسک 
بابکرستمزاد 31/2/0233
رضاترابی 0/0/0231
النازهاشمی 31/0/0239
عطارستمزاد 39/3/0266
13

ناهيدثوابجو 31/1/0231

مهاباد/آرتين 
ناصر(هژار)نورانی 06/3/0263
آرادحسنزاده 0/0/0231
سيروانخضرپوری 3/6/0231
کيوانفهيمی 33/3/0231
سميهاطيابی 31/00/0263

تکاب/سپيد 
بيتاهللجعفری 
حجتالهقاسمنژادافشار 
هادینقودی 
فردینشرقی 
سعيدنباتی 

بوکان/کانی 
رحيمعبدالرحيمزاده 3/3/0239
انورسبزیقوزلو 31/2/0262
سعيدقهرمانیدهبکری 31/6/0233
شورشتباک 0/6/0236
ایراناحمدپور 3/2/0260
سعادتبدوی 03/3/0233
حمزهنادری 31/6/0239

شاهيندژ/هبوط 
نسيمحدادی 21/6/0263
حشمتالهمرادیان 0/1/0231
عليرضاصدقی 31/2/0263
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سعيدهحدادی 0/1/0231
هادیپورحسنی 3/3/0263

مياندوآب/آیپارا 
هوشنگبابائی 0/2/0231
محمدرضاپهلوانيان 31/6/0231
داریوشملکپور 3/3/0233
غالمرضاقلییان 36/3/0231
نادرخيریئيالنلو 03/3/0233
آریادادشوند 0/1/0231
تهمينهفرشيدحيدرلو 0/6/0231

مياندوآب/پویا 
جعفروهابپور 0/0/0233
محمدوهابپور 
اسماعيللطفی 
حسنوهابپور 0/0/0231
سعيدپاشالودستيار 

اشنویه/چاو 
حسينبلدی 1/3/0231
قادراسمعيلتاش 06/3/0213
شفيعبلدی 01/0/0263
سوزانبلدی 31/6/0219
هژاردرویشهندو 09/1/0263

سلماس/آلما 
شکوفهاصلینسب 1/01/0263
عباسنوحیکهنهشهری 01/00/0262
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زهراباقریشورگلی 39/6/0262
مجيداحسانکن 2/1/0269
مصطفینوحیکهنهشهری 1/3/0261
فاطمهشيدایی 32/3/0263

مهاباد/آئينه 
اميدپيرویاسالم 31/3/0236
آرمانپيرویاسالم 33/00/0231
احمدپيرویاسالم 33/2/0269
صالحالدینشيخمحمدی 31/0/0236
تورانایزناک 3/3/0236
فتاحفتاحزاده 1/00/0220

سلماس/ماسکسلماس 
سيامکخوشنيت 03/2/0260
رقيهموسوی 
حسينعلياری 
مریمفيروزان 
علیخورشيدی 2/9/0211

مهاباد/هاواری 
شهرامميکائيلی 36/6/0233
رضارحمانپور 2/3/0231
پيامحسامی 03/0/0262
شادیپاکزاد 20/6/0231
تروسکهدباغچیمکری 0/0/0263

اردبيل 
اردبيل/مغانهنر 
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علیمحمدزاده 
غریبمنوچهری 
مریمندایی 
مسلمبایرامی 
محمدرزمی 
آقامعلیعالشزاده 
شهراممحرابیقوجهبيگلو 
عباسجاهدچلک 
ترحمسلمانیوانعليا 

پارسآباد/فریاد 
سيداصغرسعادتزارنجی 
مهدیشيری 
محسنبقایی 
پروینعطایی 
سميراموسوی 

اردبيل/فراسو 
توحيدمعصومینسب 
روحالهحبيبزاده 
توفيقکسرایی 
بهرامپوردنيا 
شهرامپوردنيا 
الههزحمتی 
فرهادقائميان 
وحدتشيخی 
بيژنرنجپور 

بيلهسوار/نيمرخ 
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نادرمهدیلو 
فاطمهسيمزاری 
سولمازملکیداعم 
جاویدرخشانی 
شاهدمجتهدزادهاردبيلی 
عادلناقلی 
سبناعبادی 

بيلهسوار/رجاء 
احمدمسرت 
حميدهباوفا 
هاموننظمی 
مهدیمسرت 
سجادمحبتی 

خلخال/باربد 
جابرفتحیبيلهسوار 
بهزادصمدیبيلهسوار 
فرزادسعيدی 
شهرامشاهدی 
یوسفدادجوبيلهسوار 

اردبيل/آبی 
عبدالرضاعسگری 
شيرزادعسگری 
اکبرصباحی 
اسمعيلمحمدی 
سيدمنصفصادقنژاد 
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اردبيل/سایا 
سيدرضیمحمودیفخرآبادی 9/0/0239
علیحسنزاده 0/9/0231
داورفرمانی 03/3/0233
محبوبشکرزاده 0/2/0231
سعيدنوریان 06/01/0231
عليرضاپورنادری 0/0/0263
فریبامهرزاد 3/6/0232
آرزومهری 6/01/0233
بهرامرجبعلیزاده 3/6/0231

اردبيل/اویون 
محمدتقیاسماعيلی 
محمودمهدوی 
مهدیخليلزاده 
حسنرشيدی 
بهروزبختآور 
جعفرخدابندهلو 
فاطمهبرمال 
اردبيل/عنوان 
حسنشيخزاده 
یوسفجاوید 
اکرمحاجحسينی 
احمدنورآذرعبابيگلو 
محمدباقرنباتیمقدم 

اردبيل/فروغ 
مجيدواحدیزاده 
عدالتفرزانه 
19

صمدواحدیزاده 
علیدانش 
عصمتنوریان 
محمدفتحی 
محمدرضاخدائی 
فرشيدسالمت 
محمدفردین 

اردبيل/فروهر 
سيامکشاگردی 0/0/0239
رضابهشتیآتشگاه 
ناصررهنماآذر 
یاشارپورنادری 
بهمنصفاریان 
بهزاددباغفکور 
جاویدصادقیاشرافی 

اردبيل/رمانس 
سعيدفرقانیخياوی 
سعيدمومنی 
فریدمعتمدیخياوی 
وحيدمومنیفر 
بهروزنوریساربانالر 
ناصرسليمانی 
سيدرضاارجمندسادات 
اردبيل/ساباط 
کاظمجهانگيرزادهخياوی 1
شبنمحيدری 
صادقتقیزادهبيجقی 
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نسيمعطایی 
حسينملکی 
هادیصالحزاده 
مهدیاحدی 

اردبيل/سپيدهوسياهه 
بيوکاقاایمانی 01/6/0231
عليرضاصبری 
هادیمومنی 
کاظمایمانی 
کامبيزوصالعلی 

اردبيل/طناز 
نعمتصداقتی 03/0/0231
حبيبشهبازیخليفلو 
مقداداکبری 21/6/0261
سجادعالیزاده 
بهروزالهویردیپور 

اردبيل/صباخلخال 
سلمانشفيعی 0/6/0233
ليلیسلمانی 21/6/0231
محسنمحمدی 31/6/0261
محیالدیندوستی 9/9/0263
رقيهشفيعی 0/1/0233

اردبيل/تئاترنو 
کریمعظيمیججين 6/01/0230
سعيدافخمینمين 31/1/0263
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پرویزجهانگيری 0/0/0261
رضاپزشکی 01/6/0211
فاطمهاوجاقی 31/3/0239

پارسآباد/آرانهنر 
حسنجباری 3/3/0233
توحيدقهرمانی 0/2/0239
یاشارهاشمی 20/6/0262
نسرینهوشيار 6/6/0212
یاشارمنوچهری 0/3/0261

پارسآباد/ميممغان 
رجبنوریانگوت 00/00/0236
اروجعلیمحمدزاده 0/6/0236
مهدیدانشور 09/6/0236
ایمانعباسنژادچپقانی 03/0/0231
احدصمدی 3/3/0231

مغان/آینامغان 
سياوشموالییپيریواتلو 3/3/0239
محمدعلیشيخالسالمی 01/3/0239
ضرغامميرزایی 33/3/0230
سينابهپور 0/1/0263
مهينشادی 1/03/0263
پارساباد/پدیدهمغان 
اکبرمحمدی 
مسلمکریمیگيگلو 
علیبوداغیگبلو 
فردینميرزاییتازهکند 
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شاهينرمضانپور 

پارسابادمغان/حرکتنو 
کيکاوسپوراصغر 
شهریارشکاری 
محسنوظيفهپشتکوه 
سيدسعيدفتاحینصيرآباد 
بابالهعزیزپور 

اصفهان 
اصفهان/زندگی 
ليالپرویزی 0236/1/33
فرشادفهيمیاصفهانی 0260/3/33
جهانگيرنکویی 0231/3/0
نویدبانی 0231/3/00
شيرینصمدیبهرامی 0262/9/3
فرزانهسهيلی 0263/3/03
نيمابيتسرکيس 0260/00/9
یوسفپوروقار 0233/1/3
محمدرضاآریانفر 0223/01/03

اصفهان/نقشجهان 
بهزادداوریدولتآبادی 0233/9/30
بهنازنادری 0262/9/6
پيمانکریمی 0236/6/31
مهرنوشمردیها 0239/3/01
اميرحسينسرداریاناصفهانی 0263/9/1

اصفهان/کاوش 
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احسانجانمیریزی 0261/1/30
رسولهنرمند 0232/2/0
فریدونسورانی 0239
مهدیشهداد 0220/3/33
الهامرضایی 0263/0/01
مائدهوحيددستجردی 0261/3/21
محسناحمدینيک 0263/6/1

شاهينشهر/پژوهش 
رضاکشانی 0236/6/0
دریامهرکشانی 0236/6/20
جمشيدترکيان 0239/3/6
اکبرکشانی 0223/1/2
عليرضابدری 0223/0/01
عباسکيهانپور 0233/0/9
عبدالکریمعنایت 0221/01/31
مهينعلیآبادی 0223/0/0
مينوعطاخانی 0221/9/0

فالورجان/مهرآیين 
حسينخدادادی 0233/00/01
ابراهيمخدادادیپاوائی 0233/0/00
عباسفخری 0231/0/21
اسماعيلخدادادی 0263/6/21
مرضيهحيدری 0260/6/21

اصفهان/شهرزاد 
شهابغزالی 0233/2/33
فهيمهسياحيان 0231/9/3
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خشایارعابدیان 0233/6/31
سحرمرواریدزاده 0260/6/9
آناهيتاروانگرد 0261/0/1
ایوبخداوردیاندهکردی 0263/00/03
آزادهسرآبادان 0231/6/33

اصفهان/مهر 
مجتبینصراللهی 0232/00/3
رحيمملکیآبادچی 0239/1/3
منصورمهدیپور 0231/1/03
اميرمرادی 0231/1/00
محمدمحمودی 0262/3/9

اصفهان/رها 
سيدمجتبیجدی 0263/0/0
سعيدخسروی 0239/3/3
زهرهاستادی 0239/0/01
وحيدرضاصادقپور 0239/9/01
مهدیراحمی 0239/0/01

اصفهان/بيستوسه 
هادیعسکری 0231/6/21
سروشدرویشی 0269/3/03
مژگانکوهی 0269/0/09
محمدحسنرحيمی 0261/00/30
آرشجانثاری 0262/2/31

اصفهان/خورشيد 
هومنحيدری 0231/6/21
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ميالدحميلزادهمينابی 0263/3/0
مرضيهنصر 0263/9/31
زینبنصر 0239/9/36
علیهویدافر 0260/9/31

اصفهان/خوابگردهایصحنه 
حسينعبدالهی 0231/6/20
محمدرضامولودی 0230/12/3
پيامميرکی 0231/16/2
محمدترابی 0231/16/00
رزیتاکروندی 0263/12/2
مهدیمؤیدزفره 0263/3/30
آزادهکمالبروجردی 0261/3/3

اصفهان/جلفا 
اسماعيلموحدی 0239/1/31
اميرصفائیپور 0239/01/31
نعيمهحدادی 0261/3/06
معينالدینعشاقی 0263/3/6
محمدعلیميانداراصفهانی 0231/9/21

اصفهان/ميثاق 
محمدرضامعصومی 0230/6/21
رضارادبخت 0262/9/30
مهدیرضائی 0233/3/33
حسينسنگينباف 0233/3/00
محمدرضاحيدری 0231/2/6

اصفهان/ستایش 
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احسانفاضلی 0236/0/01
امينزارع 0231/3/01
احسانشهبازی 0261/9/3
فرزادقاسمی 0260/0/01
محمدرضارهبری 0233/6/33
سعيدرضوانی 0263/1/3
مرضيهاشرفيان 0263/00/03

اصفهان/نگارسبززندهرود 
اميرشيخجبلی 0261/01/02
مرتضیکاویانی 0233/12/01
محمدقبادینژاد 0231/00/01
دانشتاجميرریاحی 0261/3/03

اصفهان/دیگر 
محسنعربزاده 0236/3/3
محسنرهنما 0239/03/0
عليرضاقدسيه 0231/3/1
مژگاننوایی 0233/0/32
محمدرضاترابی 0231/3/01
عبدالحميدابراهيمی 0222/12/1
الهامزنجانی 0233/0/06
رهامبحيرایی 0231/0/0
اميرپيرستانی 0260/12/01

اصفهان/بهشتآیين 
منصورقربانی 0233/6/06
اکبرگنجعلی 
اکبراميریسينی 
27

سهرابدرویشی 
غالمرضاعزیزالهی 

شهرضا/صحنه 
ابراهيممحمدرضایی 0231/16/3
حسينژوليده 0263/03/31
حميدرضارضائی 0233/16/1
سيدمحمدسيدیفر 0229/0/01
راضيهمحمدرضائی 0266/6/31

اصفهان/پژوهشمهر 
رادمهرکشانی 0263/16/0
فرشيدتربيت 0232/6/03
رسولانتشاری 0261/6/39
عبداهللدشتیفرد 0230/9/0
جویاپورمشکور 0262/6/01
زینبعبداللهی 0231/3/20
هاشمشمس 0233/3/0

اصفهان/نانوعروسکشرق 
اميدنياز 0231/3/02
ابراهيمرحمانی 0263/03/02
آتناجعفری 0261/6/20
رضاکریمی 0263/3/30
فریدونخسروی 0230/1/2
سعيدیاردوستی 0260/03/3
احمداشرفيانجزی 0229/12/0

اصفهان/آنو 
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اکرمالساداتابوالمعالی 0239/03/03
سلمانباهنر 0236/1/09
آسيهالسادات 
بنیطباخانآبادی 0263/6/21
مریمپناهنجات 0213/3/33
احمدپناهنجات 0233/01/00

اصفهان/هزارآوا 
حسينطوقانی 0262/6/33
علیسليميان 0233/03/03
مهدیطوقانی 0262/3/31
بهنامستاری 0261/3/9
حسينجوادی 0269/3/3

اصفهان/نقشهنر 
حسنوحيددستجردی 0260/0/03
محمدرضاعلیاکبری 0266/3/00
فرشتهشاهبندری 0239/00/31
مهشيدعليرضایی 0263/01/6
احسانشاکریپور 0263/03/03

خمينیشهر/آئينه 
حسينعلیعمادیاندانی 0231/6/03
محسنعمادی 0269/0/03
مصطفیبهشتی 0231/0/3
هادیکيانی 0269/2/20
حسينعلیکریمی 0263/3/02
مرضيهحاجيان 0233/1/1
سياوشرحمتی 0269/3/3
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اصفهان/هنرپيشه 
احسانصانعی 0260/16/3
نادرآقاسیفوتشدهاند 
محمدرضاطراحی 0261/12/01
محمدمحسنشفيعی 0213/3/31
سهيلصانعی 0269/3/3

اصفهان/کوثرگلپا 
مجيدمهدوی 
محمدحسينشرافت 
اميناشراقی 
سعيدمتقی 
علیفالح 

اصفهان/سپاهان 
مجيدکيمياییپور 0233/2/00
نيلوفرنصر 0263/6/33
شبنمرادهوش 0261/6/3
اعظممختاری 0263/1/02
نسرینرجبيان 0263/2/0
احمدشاهينفر 0223/2/31
هوشنگجمشيدیان 0229/3/3

شهرضا/شادیآوا 
منصورتنهایی 0239/1/33
عليرضاتنهایی 0233/6/20
محمدعلیتنهایی 0232/01/31
محمدحسينتنهایی 0236/01/03
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معصومهتنهایی 

اصفهان/چهرک 
نورالهلک 0263/1/30
ابراهيمحاجیحيدری 0213/00/06
سيدابوالفضلمرتضوی 0269/3/3
محمدتقیشيخی 0230/03/31
عليرضاآقائی 0233/0/03

اصفهان/هنرهاینمایشیراوی 
جوادایزددوست 0261/6/21
مصطفیبيگدلی 0231/12/1
رسولامينی 0260/0/01
روحااهللحيدری 0239/3/0
مجيدصدیقیمورنانی 0231/6/21

دستگرد/بهشتآیين 
منصورقربانیدستجردی 
اکبرگنجعلی 
اکبراميریسينی  

سهرابدرویشی

غالمرضاعزیزالهینجفآبادی

گلپایگان/کوثرگلپا 
علیفالح  
محمدحسينشرافت  
اميناشراقی  
سعيدمتقی  
مجيدمهدوی  
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کاشان/ميمآرت 
مهدیسهدهی 01/3/0262
فرزانهآیافت 3/3/0266
ابوطالبمطلبیورکانی 33/3/0261
مریمطوطيان 03/3/0213
حسينرجبی 0/1/0213
محسنابوالفتحی 1/00/0231
نيلوفرجهانگير  3/6/0269
کاشان/گلبرگ 
سلطانعلیشریعتزاده 01/1/0226
حميدرضاسهرابزاده 
رضاکریمیفينی 
فرنازماجدی 
زهراعربیبيدگلی 
یوسفسهرابزاده 
اکبرصالحآبادی 

نجفآباد/نگاه 
ميثمطاهری 2/3/0263
زهراصادقی 03/9/0213
مهدیعسگرپور 30/9/0269
حميدصناعی 33/1/0261
سعيدهسورانی 31/6/0211

لنجان/جوانزرین 
سيداکبرشفيعيان 36/2/0229
منصورمهدیزردخشوئی 
علیسياهریزی 
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فرامرزفریدونیریزی 
سميهسليمی 

شهرضا/اهورانقشجهان 
سيدفریداسدی 31/3/0261
مصطفیعابدی 03/6/0262
زهرابصيری 1/6/0213
آرمانشادمند 30/01/0269
ابراهيمماهرشهرضائی 1/3/0210

لنجان/نيما 
عبدالرسولمسلمیخوزانی 03/2/0236
عباسميرزایینيا 0/2/0232
وحيدهوشيانیحسنزاده 31/6/0233
آرزوشکيبجم 1/6/0261
اعظمدامنافشان 01/3/0231

اصفهان/آوان 
محمدجوادصرامی 06/3/0269
جليلعالیپور 02/6/0263
محمدرادمهر 02/6/0263
عاطفهغالمپور 6/6/0211
فائزهکاظمی 03/9/0263

اصفهان/نواندیشان 
احمدخوانساریدهکردی 03/01/0223
مصطفیشيرخانی 1/9/0229
اکبردباغياناصفهانی 2/3/0239
حسنجویره 03/0/0223
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مرتضیکيوانداریان 1/00/0221
سيفالهنامداری 3/0/0223
حميدرضاجنتمکاناصفهانی 0/2/0233

برخوار/هنریترنج 
امينداوریدولتآبادی 31/6/0263
محمدربيعی 0/3/0210
مهدیداوریدولتآبادی 09/0/0213
فریبالباف 31/00/0210
فرزانهلباف 00/9/0261

شهرضا/حس 
احسانمهرزاد 33/3/0269
یگانهاسماعيلیشاهزادهعلیاکبری 09/3/0211
علیاصغرغالمحسينی 03/1/0213
هدیهنوروزی 03/0/0263
علیسامانفر 33/3/0262

نجفآباد/بازیگاه 
اميرقيطاسیجاللآبادی 00/9/0260
غالمرضابویری 1/1/0213
فاطمهگلی 01/01/0219
عارفهقيطاسیجاللآبادی 31/3/0216
جميلهبهارلوهوره 21/6/0262

البرز 
کرج/نور 
سيدعلیحسينی 30/3/0239
شرارهمهاجر 0263/00/06
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انصارصفدریانعلیآبادی 0261/6/21
سعيداشکانیچنارلق 0263/6/01
عباسآقایی 0263/9/31

کرج/آراس 
محمدحسنشریفیمحنا 
زینبقاسمی 
محياساداتسيدباقری 
طاهرهميرعالی 
محمدجمالیطهرانی 
کرج/آرش 
عباسطاهرخانی 31/3/0231
مریمطاهرخانی 20/6/0231
محمدرضامعجونیباروق 30/1/0231
سارانامور 0/6/0263
سعيدرحمانی 06/0/0231

کرج/فانوسخيال 
کيواناقبالیگوران 
عادلهمتکيایی 
حامددشتيان 
معصومهماراالنی 
عرفانمتکيایی 

کرج/تئاترون 
فرانکفروتن 3/00/0261
عليرضادانندهفر 
حامدغميلویی 
شيرینموذنصفایی 
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اميرجباریفرسنگی 
فریبامسلم 
ميالدفرجزاده 

کرج/هویت 
سعيددشتی 
سيناشفيعی 
محمداميری 
محمدرضامحمدپور 
ميثمشفيعی 

کرج/سادیار 
کورشخزاعیاصل 1/1/0236
محمدعلیعسگری 21/6/0231
پژمانبازرگان 3/00/0261
سميهقهرمانی 
آرشرحمانی 30/6/0262
علیپاشاطلوعیفرد 09/2/0263
اميرمقربگروهموسيقی 9/2/0262

ساوجبالغ/هفت 
حسنمحمدیار 
یوسفکشتکاردینهرودی 
فاطمهرضاییزکی 
سعيدحسنلو 
مسعودهاشمینژاد 

کرج/فانوسهنر 
سيدهسعيدهخوشنژاد 33/9/0260
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سيدسعيدراستی 
مجيدلکیسهلوانی 0/03/0239
عارفهآزرمی 1/0/0262
پدرامراجی 2/9/0263

کرج/مهروماهالبرز 
محمدحسينشکرگزار 03/03/0269
مليحهدهقانیفيروزآبادی 09/1/0261
پژمانپهلوانی 31/6/0262
هادیملکيان 6/1/0262
عليرضاپيرزاده 0/3/0210

کرج/هورپاک 
نداقربانيان 
محمودحقيری 
سجادقهرمانیپور 
عليرضامعروفی 
عبدالرضایعقوبی 


ایالم 
دهلران/ریرا 
سعيدخيرالهی 03/3/0239
معصومهپاليزبان 33/3/0262
حجتملکی 3/6/0233
جاسمکولیوندی 1/0/0231
طوبییونسی 0/0/0266
زهراعبدی 21/6/0263
طيبهصيدمحمدی 0/6/0263
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ایوان/سایه 
صيدفاضلخانی 3/01/0236
مصيبمحمودی 30/9/0263
عقيلنوری 21/6/0263
مریمفالحی 1/3/0266
جعفرفرخپور 03/01/0239

دهلران/فریاددهلران 
سلمانزمانی 0/0/0231
سکينهقاسمی 33/1/0263
معصومهمحمدی 03/3/0263
احمدکيهان 03/3/0263
عاطفهرضایی 32/9/0262

آبدانان/پرچين 
سيدعلیعبدالهی 0233/6/31
محمدرضاکوچکی 0233/3/3
مهردادعليزاده 0233/9/33
آیتالهماسپی 0233/6/31
اميندانيالی 0233/03/0

ایوانغرب/فریاد 
صادقکيانیمقدم 0231/1/0
محمدحيدری 0261/9/21
زهرامحمدی 0211/1/31
کيهانکيانیمقدم 0261/1/0
حمدالهجمالی 0233/3/03
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دهلران/ویرا 
مصطفیکوليوندی 0263/3/3
محسنکوليوندی 0211/03/32
علیاصغراسماعيلی 0266/0/1
حشمتالهشکریتبار 0263/6/0
محمدخيرالهی 0263/6/0

ایالم/پرسونا 
محمداسمعيلبيگی 0262/3/01
محمدمحمدیانشمالی 0262/3/31
محمداکبریانکهره 0262/6/21
محسنپناهی 
علیشعایی 0260/3/3

ایالم/گروههنریتنيا 
رضاکناریوند 0261/00/1
فاطمهمحمدیانشمالی 0211/2/03
رحيمفاضلی 0262/6/03
پيمانامينی 0231/6/3
علیشوهانینژاد 0230/6/21

دهلران/اوستا 
مالکآبساالن 0231/6/0
کيومرثبرنجیمرادی 0230/3/01
هادیآبساالن 0261/03/31
شهنازآئينی 0233/3/33
سجادملکی 0262/6/0

دهلران/زاگرس 
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حيدررضایی 0239/0/0
سميهصيدی 
فرنگيسحاتمی 0261/3/6
جاللکایدی 0263/6/0
نصرتمرادزاده 0960/3/03
ایوانغرب/ئاسو 
محمدرضاوافری 0233/1/1
فاطمهشعبانیفر 0263/01/2
سيروسنادری 0231/03/0
حميدرضاکاکایی 0239/6/0
اسحقنوری 0231/3/32
ایالم/هاوارایالم 
افسانهمحمدی 0263/3/33
علیباسره 0223/0/0
نرگسعباسی 0266/6/1
علیشکری 0236/2/0
حسينبشيری 

ملکشاهی/ميعاد 
افشينفتاحی 0269/3/09
علیجعفریفرد 0262
زهراچراغی 0261/01/3
حسنمظلومی 0266/3/01
احمدغالمی 0266/3/9

آبدانان/رایا 
اسدميرزایی 0/1/0233
مسعودرحمانی 0/3/0233
محمدميرزایی 01/6/0233
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آریانرحمانی 31/3/0231
مجتبیکاکی 0/1/0261

ایوان/کسری 
عبدالرضامحمدی 0/0/0231
افسانهباباییسومار 01/6/0231
سميهباباییسومار 31/6/0263
غالمرضاکرمی 0/3/0236
سجادمهدیان 31/6/0266


بوشهر 
بوشهر/خاک 
جهانشيریاراحمدی 31/6/0233
حيدرمظفری 31/1/0231
غالمحسيندریانورد 0/1/0233
اشرفسلطانینيا 1/3/0239
جوادمتين 6/01/0236
مریمرنجبر 39/2/0232
شاهينبهرامنژاد 0/3/0233
زیباتوسلی 31/3/0231
اکبرموالیی 0/0/0233
گناوه/ایليا 
محمدمظفری 
محمدابراهيمزادهمطلق 
مریمابراهيمزادهمطلق 
مرتضیقائدپوری 
مهردادمحسنی 
زهرابلورزاده 
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حسينریيسی 
 
گناوه/آمين 
سعيدبهمرد 0/2/0233
حسينزارعی 33/9/0236
حسينخدری 
راضيهزارعی 1/3/0233
جهانگيراژدریشولی 39/6/0260
نيلوفرداودی 39/01/0213
محمدمهدیحاجیزاده 39/2/0262
 
دشتستان/تااوکه 
مهدیعوضپوربرازجانی 31/2/0263
حميدعلیزاده 31/6/0266
مرتضیبهرامی 36/03/0269
رخسارهشهنهراد 39/00/0261
فخرالدینفخری 0/6/0223
تنگستان/آریو 
سعيدگلچمن 2/3/0233
حسامجمالی 06/1/0266
محسنزندهبودی 31/6/0233
طاهرهگلچمن 20/6/0263
سيدمحمدفاطمی 9/3/0263
 
بوشهر/هيرو 
ابراهيمشاکریمطلق 
حسنرضایی 
محسنحلوایی 
داوودداوودی 
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ماندانارضوانی 
دیلم/شهيدکشتکار 
رضاداودی 
مهدیروشنروان 
محمدرضازاهدیپور 
ایازدریانورد 
فتحاهللحسينی 
 
کنگان/چهارصندوق 
ابوذرمختارزاده 3/3/0262
حسنمختارزاده 0/0/0221
شادانشریعتی 33/3/0263
آرزوحسينیاقبال 21/6/0261
فروغحسامی 36/6/0239
محمودحيدری 0/6/0262
ليالبارگاهی 
 
دیر/نجيرمجوان 
لقمانبحرانی 21/6/0263
مریمرسولی 32/6/0266
سيدفخرالدینقاهری 00/3/0233
سلمانقاسمیوحدت 09/01/0260
عماراللهدوست 0/0/0263

دیر/آفرینگان 
فضلاهللعمرانی 2/2/0263
زیبادریاسفر 3/9/0210
عبدالحميدشعرانی 6/00/0263
یوسفابراهيمی 3/0/0263
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علیدیری 3/3/0211
 
بوشهر/پایا 
اسماعيلشهرستانی 31/0/0239
هادیشهرستانی 03/00/0260
مریمشجاعیباشی 00/01/0266
ایمانسالمی 31/0/0263
عبداهللندیمیبوشهر 21/00/0263
 
دیر/پرپروک 
محمدفخرائیمطلق 31/6/0261
پژمانبرزگر 0/1/0213
نداجهرمیزاده 9/6/0213
محمدغفاری 33/00/0212
محمدمهدیفخرائی 33/1/0211
 
جزیرهخارک/عرش 
حامدمهينی 2/3/0239
فاطمهحاجیزاده 36/1/0232
عبدالحسينبناری 31/6/0262
سکينهرستگار 6/2/0231
شایانغفوری 31/3/0266
بوشهر/نينوا 
مرتضینوریفيروزی 3/01/0223
احمدمظفری 33/1/0221
احمدرضاقربانی 01/6/0231
محمودنوریفيروزی 9/6/0263
عزیزهنوریفيروزی 01/03/0230
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بوشهر/گِلينا 
شيماجوادپورنوبندگانی 2/3/0239
مهردادابروان 31/3/0232
سهيلعرب 01/9/0210
سمانهخشنود 39/2/0260
فاطمهپورحمزاوی 6/01/0216
 
بوشهر/سبو 
علیبهزادی 21/6/0261
سيدحجتحسينی 06/01/0213
محمددرخشانيان 03/6/0212
سارافاله 0/3/0213
سيداحمدموسویزاده 1/1/0263
 
گناوه/رخ 
علیابراهيمی 
احسانحاجيانی 
مهرانحيدریزاده 
مينااحمدحسينی 
عبدالحميدارجمند 
 
بوشهر/فيدوس 
مهدیضيغمینژاد 1/00/0239
عليرضاميرشکاری 9/3/0233
محمدصادقسعيدی 33/3/0236
کریمآبادی 0/03/0236
فریدميرشکار 33/6/0231
 
دشتستان/عارف 
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عبدالرحيمکاویانی 06/3/0263
نداحيدری 21/6/0263
سيدمجيدحسينی 03/00/0231
ژالهبحرینیمطلق 0/3/0233
فریدهقجر 09/9/0269
 
جزیرهخارک/کاغذسفيد 
حسيناسدی 3/3/0266
الهامچنانی 6/03/0261
علینبیپورپاشاکی 1/2/0212
ميالذسعيدی 32/9/0212
جوادوزیری 2/03/0261
 
دشتستان/سپنتا 
بابکبهادرپور 3/03/0232
عبدالخالقدرخشان 06/3/0236
محمدعلیدرخشان 0/1/0261
سيدحسينهدایت 
عبدالحسينشریفی 03/3/0232
بوشهر/صدف 
کاظمارجمندنيا 0/0/0263
عليرضاسليمانی 2/03/0261
امينرقيبزاده 39/6/0260
حميدفالحی 1/3/0231
ميثمبختياری 32/6/0263
 
بوشهر/مروا 
غالمرضااحمدی 21/0/0236
بدریجهازی 1/01/0233
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مدینهکرهبندی 21/6/0231
محمدعلیمحبزاده 03/3/0223
غالمرضافرجزادهنمکدانی 31/01/0226
 
بوشهر/بادبادکسفيد 
محمدعلییزدانشناس 33/6/0233
زهراخواجهزاده 2/3/0261
مارالایزدبخش 36/1/0261
درناهمتی 6/3/0261
حميدهناجی 31/6/0263
 
بندردیر/شواليه 19
عبدالزهرامحمودی 2/6/0260
رسولمحمودی 31/3/0261
حسنقانون 20/6/0210
ميثمعابدی 01/3/0263
محمدرضاابراهيمی 03/3/0210
 
گناوه/سو 
مصطفیمحمدنژاد 
سيدمحمدموسوی 6/0/0231
سيدعبدالحسينموسوی 
مرضيهگنجی 
عبدالرسولرحيمی 
 
بندرگناوه/آزمایشگاهتجربهصحنه 
محمدرضاکبگانی 03/0/0260
علیحجی 3/2/0261
رضاالهی 06/3/0213
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فریدهگنجی 01/6/0212
اکبریوسفزاده 3/6/0261
دشتستان/ندایهنرآبپخش 
جعفرکازرونی 31/6/0233
سيدجوادموسویبصری 0/6/0233
علیسعادت 01/3/0212
سيدجمالموسویبصری 0/0/0231
محمدرضاکازرونی 31/2/0239
 
بوشهر/درخشان 
خدادادرضایی 0/0/0233
رضاسالمی 33/1/0212
نيمارضایی 21/6/0212
احسانخارگی 09/3/0212
سکينهچاهشوری 02/03/0212
 
دیر/سين 
قحطبهفخرایی 2/6/0230
حسنفوالدی 01/1/0233
مژدهجهانگيری 03/00/0262
احساناميری 0/1/0211
موسیدرویشی 9/1/231
 
گناوه/ناميرا 
عبدالرضامحمدینژاد 0/1/0233
احمدمنصورنژاد 03/00/0212
کاظمتقوی 1/1/0261
مریماحمدپور 03/2/0239
علیمعرف 21/9/0260
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دشتستان/گلبانگ 
عبدالرضاشنانپور 31/6/0232
قاسمتنگسيرنژاد 21/01/0266
عليرضابحرینیزادهدشتی 20/3/0266
رضاکالنتری 33/2/0236
فاطمهبيابانی 3/9/0260
 
دشتستان/سورنا 
عباسبحرینی 06/2/0263
مهدینيکخواه 33/6/0263
نورالهحاجیپور 2/6/0232
آسيهیزدانی 3/6/0263
کوشياریزدانی 01/1/0261
خارگ/تختهسياهخارگ 
عقيلجماعتی 31/6/0269
مجتبیحيدری 03/00/0263
محمدعسکرپور 21/3/0261
رحماندهقانمنفرد 21/9/0261
زینبفخار 31/3/0210


تهران 
شميرانات/جم 
ایرجافشاریاصل 0236/3/3
مسعودملکوتینيا 
اميرعبادالهپور 
اميرعادلپرور 
صفوراکاظمپوروردوئی 
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رضاخسروی 
مسعودنيمگزرحيمپور 

دماوند/چکاوک 
هومنرهنمون 
ابراهيمرهگذر 
اميرحسينفاتحی 
آرزوصرافرضائی 
سحرفرامرزی 

کهریزک/جوانههایمهر 
سعيدجواداصفهانی 0211/3/01
مسعودفخيمیکاظمپور 0212/6/9
محمدنيکزمان 0263/00/36
ميثمقليان 0261/9/03
موحدجمالیمهدریجانی 0261/3/3

شميرانات/بارانا 
مرجاننعمتی 
علیاميدوار 
علیمحمدی 
علیرحيمی 
آتساشاملو 

قدس/آکو 
سيداميرحسينی 0261/3/1
علیفروزنده 0260/3/30
سيدجوادحسينی 0263/6/9
محمدشهنواز 0210/1/39
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سحرسطوتآینهده 0269/2/36
بهارستان/ماهوپلنگ 
حميدسلمانی 0262/6/21
سياوشوحيدی 0261/1/6
حامدعلیخانی 0263/01/3
علیکاویانی 0261/9/31
فرزانهجمالزادهثمرین 0213/3/01
دماوند/زائران 
حسينناصری 0236/2/3
محمدعلیناصری 0210/0/03
فریباقربانکریمی 0231/3/0
یاسرریحانی 0263/6/33
ذکرالهاکبری 0231/0/31

پردیس/پانتوميميک 
مسلمکيهان 
احمدرضازنجيرساز 
حميدراضحسنی 
زهرهبهرامنوری 
ایمانخاکباز 

ری/پرواز 
علیخوشگفتار 0232/01/39
حسنپورگلمحمدی 
کاظمعينعلی 
بهارهسعوه 
پرستوبوبانيان 

اسالمشهر/شایان 
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مهدیفنائيان 0263/3/33
پرستوکارگر 0266/3/01
حامدبناساز 0261/03/3
محمدرضارحيمی 0210/01/30
مژگانقرهداغی 0211/9/02

اوینار/ورامين 
عليرضاترامشلو  0239/6/21
رسولحقشناس 0263/2/31
سميهکيادربندسری 0261/1/33
پيامتاجيک 0263/1/01
زهرهترامشلو 0266/9/01

دماوند/مدوسا 
محمدحسينميربابا 0239/6/0
داوودگراوند 0262/0/0
مسعودشيرخانی 0263/0/3
هدیهدرویشی 0263/9/3
محمودناظری 0231/3/00

قدس/ميما 
مصطفیبيات 0230/01/60
اصغرحيدری 0211/3/03
مهدیآرشی 0236/3/9
منصورنوبخت 0221/1/2
سجادیزدانی 0263/03/31

دماوند/سپيدار 
سعيدتاجيک 0236/3/03
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زهرانوروزی 0231/1/02
سودهصفری 0210/2/3
فاطمهاميرفتحی 0263/2/01
یوسفداوریآشتيانی 0231/9/33

شميرانات/تئاترایران 
ليالجنيدی 0260/0/0
اکبرشجاعی 0233/6/03
رستارضوی 0262/1/1
اميرحسينشفيعی 0262/6/32
سامانناصری 0261/03/03
روحاهللسنایی 0239/00/39
خياموقارکاشانی 0261/3/1

مالرد/نقطهچين 
سيدمحمدرضاحسينی 0261/1/9
مهدیمعبودی 0263/00/1
غزالهرحيمی 0266/3/06
مژگانمنتصریان 0266/01/01
زهراازادپور 0211/6/06

ری/ماهمهربون 
محمدرضاصفری 0269/01/33
علیطربی 0261/3/31
علیباهری 0261/01/0
محمدرضالوانی 0263/0/31
فریدوناحمدی 0233/3/03

ورامين/فرنامهنر 
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ميثمتفرشی 0263/0/0
غالمحسينبنیآدم 0231/9/03
زهراهداوندخانی 0239/6/6
رضاتاجيک 0230/03/33
حسنسنگينيان 0233/0/01
زیباسعيدی 0261/0/03

فيروزکوه/فرسيا 
روحاهللاسفندیار 02333/2/9
رویامقدمیراد 0261/3/31
مجيدرضوانی 0269/1/33
محمدرضاعموزاده 0269/00/03
حيدرقزوسيان 0261/03/3

ورامين/خلسه 
علیعمرانی 0266/3/6
راضيهدهپائينی 0263/1/3
حامدعرب 0269/3/30
مرجانههوشمند 0261/1/33
سعيدحسينآبادی 0211/00/01
عليرضاکاظمزاده 0212/2/1
راحلهدهپائينی 0239/3/03

ورامين/نيایش 
عليرضاامينی 0239/9/3
رحمتامينی 0231/3/01
مجيدمزدرانی 0263/9/03
محمدجواداردستانی 0213/9/1
الههمحمدیفرد 0216/3/03
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فرزانهاردستانی 0261/6/21
علیرهبری 0263/3/20


ورامين/آیش 
عزتالهقمی 0220/0/02
کيومرثقمی 0211/3/03
طيبهساداتنخلی 0263/0/33
آرزورستمیفر 0266/01/03
زهرهشيرینپناه 0239/3/31

ری/بيان 
شهابراحله 0231/1/06
مرضيهحاجیمحمدصادق 0239/6/31
عباسبابایی 0210/00/1
وحيدپيماندار 0231/3/01
شهرزادراحله 0261/6/39

ورامين/عاشورائيان 
محمدتقیرودگر 0229/2/03
سيدعباساصفهانی 0231/00/0
رضاعبدالهیصابر 0231/3/01
جعقرکاظمی 0231/0/3
رحيمیمخدومیشربيانی  0233/03/6

قرچک/روناک 
اميرعلیبدلی 0263/6/39
ميثمرمضانی 0263/6/33
رضانجاری 0212/3//3
هادیفقيدی 0261/3/33
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اميرعلیرباطجزی 0261/3/33

ری/هدف 
حميدرضاصفار 0232/3/3
علیاصغرقادریپناه 0223/9/31
مجيدقربانی 0232/3/3
علیسعيدیاصل 0260/6/01
روحا...اليکایی 0231/03/0

بهارستان/گيس 
ميثموحيدی 0261/00/0
سيدهادیقدیری  0269/01/1
آیداخانزاده 0262/2/01
حسنبرجکی 0262/0/01
آزادهکبودوند 0269/03/33

پيشوا/رسا 
حسينقاسمی 0269/3/03
مهدیمحمدیانجوادی 0212/01/31
محمدسلمانیگيوی 0261/1/21
عليرضامدیرروستا 
رضامحمدیانجوادی 0261/2/33

بهارستان/هاش 
حامدبدخشی 0260
ليالپراشيده 0261
مجيدشيحی 0213
محسنمنافی 0211
محسنخدایی 0212
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چهارمحالبختياری 
شهرکرد/رخفرخشهر 
حسنمجيدیقهفرخی 31/00/0239
نقیباللی 03/0239
مهدیطاهری 0/0/0260
بابککوهیفایق 30/3/0261
مرضيهزمانی 01/6/0263
اصغراشراقیدهکردی 30/2/0260
مجتبیراستی 0/3/0232

بروجن/هیجار 
احمدمردانیبروجنی 31/6/0261
اميدمردانیبروجنی 
شهرامابراهيمی 
زینبوکيلی 
کبریوکيلی 
عنایتاهللملکی 
رضامردانیبروجنی 

شهرکرد/آرام 
رضاولیپوردهکردی 
سيدکمالالدینشفيعی 
قاسماسماعيلیدهکردی 
امينبسيم 
ثریاامينيان 
ژاکليناعتصامی 
طاهرهسليمانی 
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شهرکرد/دیریژنو 
سعيدجوانبختقهفرخی 0/1/0239
روحالهسميع 01/0/0263
مليحهسليمانی 01/0/0260
محمدرضاسميع 0/2/0236
سعادتاهللهمتزادهدستگردی 1/6/0229
فاطمهبرزکارقهفرخی 03/3/0230
سيدمحمدطاهریانقهفرخی 6/0/0233

شهرکرد/همسفرانمهتاب 
حسيناصغریاندهکردی 21/1/0231
مسلمسليمانيانچالشتری 21/9/0231
مرضيهاسماعيلیکتکی 33/2/0231
مهدیحسنزادهسامانی 33/3/0262
محمدحيدری 33/00/0262
اميدبسيم 0/1/0231
هوشنگعزیزیپور 01/2/0231

بروجن/ققنوس 
محمدجوادحجتی 
احمدرضارزازیبروجنی 
صدیقهفرخمهر 
پژمانشبانبان 
محمودرضاحقيقتی 

فارسان/آستاره 
مصطفیمحمدیدوست 
مسعودآگشتهفارسانی 
حجتاهللیدالهیدهچشمه 
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مصطفیراد 
محسنریاحی 

شهرکرد/چکاوک 
ولیاهللشاهرخیفر 9/2/0263
رسولبنیشریف 
فرزانهصادقیدهکردی 
حامدهمتياندهکردی 
مصطفیبنیشریفدهکردی 

بروجن/کسری 
احمدحميدیان 21/1/0233
حسينمرادی 09/3/0231
احمدمهدیپور 2/3/0231
احمدرضاحيدری 0/1/0231
سروشضيا 33/00/0261

فارسان/سرابجهانبين 
ستاریارمحمدی 30/00/0239
مينااسماعيلی 33/01/0239
عبداهللرضایی 32/1/0231
علیجهانبازی 
اتابکحسينپور 

شهرکرد/خورشيد 
کاميارمعتمدیاندهکردی 30/0/0231
بهارکاکبرپوردهکردی 
جوادهياریاندهکردی 33/2/0261
آزادهسعيدی 31/3/0231
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سيدمهدیحسامالذاکرین 03/6/0262

شهرکرد/تئاترشب 
مهدیعسگریچالشتری 20/3/0260
سارااسماعيلیکتکی 1/01/0263
راضيهاسماعيلیکتکی 1/1/0239
رسولحيدریدهکردی 
کاظمحيدریچالشتری 33/2/0263

بروجن/نوید 
مسعودطاهری 30/3/0231
مهردادطاهری 
محمدصادقیفرد 
علیتقیپوربروجنی 
محبوبهراستیبروجنی 
فارسان/طلوع 
فرزادصفدری 33/6/0231
مهتابصفدری 1/3/0216
سکينهصادقی 21/3/0263
پيامصفدری 1/0/0263
علیصفدری 2/3/0233

لردگان/ایل 
سيداکبردانيالی 0/01/0233
اسماعيلمرادی 
مریمآلاحمدیقلعهافغانی 
غالمرضااردشيریاردجانی 
علیبابائيان 
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شهرکرد/بارانزاگرس 
سولمازهمتزاده 9/9/0262
سيداميرموسویانقهفرخی 
آرمانکریمی 
نویدجعفرزاده 
شهرهاحمدپورسامانی 
امينمحمدی 
داریوشنيکبخت 

شهرکرد/تاتی 
فرشيدبزرگنيا 3/3/0232
پژمانرحيمی 
مهدیجعفری 
شجاعمحمدی 
سجادترابی 
حميدباقری 

پيمانبزرگنيا

خراسانجنوبی 
فردوس/سيبفردوس 
حسينابراهيمی 0239/0/03
کاظمایمانطلب 0260/00/01
مهردادبهزاداول 0233/0/0
مجيدابراهيمی 0236/3/03
رضاحقيقی 0236/01/06
سيدمحمدمسبوق 0239/16/0
سميهمودی 0260/16/1
منيرهخطيب 0261/3/03
عليرضاعبداللهی 0261/0/01
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بيرجند/پوشهبيرجند 
مهدیرحيمیخراشاد 0231/0/0
مرضيهزمانیپور 0261/6/03
باقربارانی 0266/2/33
محمدسرابی 0233/0/0
سيدبهزاداميرآبادیزاده 0231/01/1
محمدرضازمانیپور 3102/0/01
محمدزهرایی 0233/1/0

قاینات/صباقاین 
سيداحمدمقداری 0236/1/00
رمضانعلیفدوی 0233/00/01
علیاکبرشریفزاده 0231/00/3
ناصرقوی 0939/3/0
علیاکبربراتنژاد 0233/3/6
سيدمحسنایوبنژاد 0239/16/0
مجيدشریعتی 0261/6/20

بيرجند/مهراب 
حسينعباسزاده 0239/6/03
علیاشرفیخراسانی 0231/336
سميهمحسنینيک 0260/0/0
مسعودبرکچی 0233/16/1
ایمانگلرو 0269/3/32
سامانضابطی 0263/6/03
مهدیعباسزاده 0231/6/21

بيرجند/پاتوغ 
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محسنملکآبادی 0232/6/33
محمدرضاقاسمی 0239/00/3
حميدرضادباغی 0233/0/0
علیجعفریجم 0233/0/0
مهدیحقگو 0233/3/31
اصغرپناهی 0236/3/0
جابرمحمدیپور 

بيرجند/تماشابيرجند 
علیشریفی 0233/3/0
محسنحسينزاده 0232/3/3
عليرضازارعیآبيز 0221/01/3
احمدعابدی 0231/00/06
محمدابراهيمراستگو 0231/03/9
حميدمحمدیروشناوند 0262/2/33
شهرامقاسمی 0233/0/30

نهبندان/نورنهبندان 
بهروزرضایی 0239/1/0
ابوالفضلفرخفال 0260/3/3
احمدیوسفی 0231/0/3
عفتصفاتی 0212/3/2
عصمتمومنی 0233/1/0
طبس/تشکانو 
سلمانبرقی 0263/6/39
سيدحميدحقی 0233/3/32
مجيدنظریاول 0263/3/00
رضاکاظمزاده /3/0
اميررضاهنرمند 0266/2/21
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قاین/آتشقاین 
صابررنجبر 0266/0/6
صالحرنجبر 0261/0/0
رمضانقدیکی 0229/9/00
محمدعلیرنجبر 0233/0/33
سيدابوالفضلناصری 0261/16/1

زیرکوه/ثامن 
غالمرضامحمدی 0232/0/0
جاللکاظمی 0263/1/3
محمدجانی 0263/6/30
یاسرکامکاردالکه 0261/0/3
حسنعابدینی 0269/0/21

سرایان/یاقوت 
عليرضازیبایی 0233/0/3
حسينپرتوی 0233/00/03
مهدیسالمی 0231/3/33
محمودزیبایی 0211/3/32
نجمهساداتنعمتی 0263/01/9

نهبندان/سحاب 
صادقعرب 0236/3/09
فریدهابراهيمی 0261/00/03
ناصرروشندل 0263/3/03
آفریناصفهانی 0213/0/3
حميدهبختياریزاده 0263/0/6
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سربيشه/چليپا 
حسينیوسفی 0266/01/0
حسينعلیآبادی 0231/1/31
فاطمهمختاری 0266/0/32
حسنثموریدستگرد 0210/3/06
محسنمحمددوست 0212/6/21

بيرجند/ميمخراسانجنوبی 
محمودراستگومقدم 0232/3/0
ميناعبداللهی 02/6/03
رضاعبداللهی 0233/16/0
ميثمصدرا 0261/3/1
محمدعلیبيدختی 0236/16/0


خراسانرضوی 
مشهد/خرداد 
سيدرضاکمالعلوی 
محمدمهدیخاتمی 
عليرضاسوزنچی 
غالمرضاعارفنژاد 
احمدریحانه 
احمدطاهونچی 
نرگسآمنده 
رضاحسنزاده 
مهدیحسنی 

تربتحيدریه/تجربه 
محمدحسنزاده 03/0/0236
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حسينصابری 21/6/0233
سيدمحسنهاشمی 21/6/0231
رسولمغفوریوحدت 0/0/0262
روشنکسهقلعهگی 03/3/0233
رضاشهریاریاميری 0/6/0231
مهدیخاکسار 0/6/0230
محمدمحمودی 0/9/0239
ميثمامانی 03/3/0260

مشهد/الل 
فرشيدتمری 
سيدجواداشکذرینداف 
غالمرضاجوان 
رضابيابانی 
حسينرستميانتودرباری 
محمدحصاری 
احساناميرپورسرکله 
اميرنيکروانباجگيران 
عليرضاضياءچمنی 

مشهد/شمایل 
سيدحجتطباطباییواعظ 
اصغر(شهاب)ملتخواه 
محسنعرباميری 
مسعودعقلی 
مجتبیکيميایی 
بهروزارمغان 
محمدمهدیضياچمنی 
جاللصابری 
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سميهارقبایی 

مشهد/ساالر 
علیروحی 0/2/0233
احسانروحی 33/1/0260
سيدسعيدصادقی 32/3/0263
عباسرثایی 
سارانجاتيان 02/2/0239
محموداورعیکریمی 31/3/0263
هادیشيبانی 0/0/0239
جاللکریمزاده 

مشهد/آئين 
رضاحسينی 
سعيدتشکری 
زهرهمرادی 
احسانابراهيمی 
پروامحزون 
محسناورعیکریمی 
هادینوری 
سعيدبابایی 
بهارهفاضلیراد 

مشهد/کوچه 
شاپورترکمنیسرابی 0/03/0232
اسماعيلبایگی 31/9/0231
راضيهایرانی 
محمدالهیحصاری 03/3/0221
جوادمحمدزاده 0/0/0222
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حسينمعتمدیشهری 
کبریشمس 
حسنخرسندی 0/6/0231
ناصرعالقبندان 9/6/0233

مشهد/هامش 
حميدرضاسهيلی 0/0/0226
عباسجانفدا 39/2/0236
رضاعرفانی 31/03/0260
علیجوانمرد 0/9/0233
محمدتقینژاد 03/3/0223
سيدمنصورجهانبخشمشهدی 3/6/0236
اميرحسينغفاری 32/6/0260
احمدرضاآخوندزاده 09/3/0231
مهرانسليمانیپاک 00/0/0261
مشهد/عطشپاسارگاد 
سروشطاهریاول 03/9/0232
کيوان-کاظمصباغ 03/3/0231
مانلیحسينپور 0/0/0263
شادیغفوریان 0/0/0263
جوادشادکام 3/2/0233
محمدعلینویریان 03/0/0263
عارفهمعماریان 
ارشطاهرتبریزی 09/6/0261
غالمحسينطاهریاول 01/9/0232

تربتحيدریه/روژان 
محمدهادیوکيلی 01/2/0239
اکرمسلطانیکاریزکی 33/3/0231
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معصومهدليرمرغزاری 0/6/0231
علیاصغرآقاحسينی 33/2/0231
مهدیآقائی 3/6/0236
سيدجوادحسينی 3/6/0239
محدرضاکوهجانیگوجی 2/3/0231

کاشمر/تماشا 
ميترامحمدیانمغانی 0/01/0262
محمدناصری 03/2/0232
افسانهاصيلی 0/0/0213
کاظمآبی 33/3/0231
حسيننوری 39/6/0233

مشهد/آراد 
عليرضااسدی 31/6/0236
هوشنگجاوید 03/2/0221
حامدوکيلی 0/0/0233
اکرمحکمآبادی 03/3/0261
منصورهشيرازی 31/3/0233
احمدرضاافشاری 30/3/0231
مرتضییوسفی 00/03/0239

نيشابور/افرا 
عليرضامنفردی 
داریوشصالحآبادی 
جاللگداخته 
فرزانهساداتفرهمند 
مهدیعمارلو 
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نيشابور/جوانفردایخيام 
محسنمسعودیفر 
سحرکاهانی 
زهرهدهجوریان 
محمدقاسمبنائيان 
مرضيهمتقینزاد 

مشهد/افراتوس 
صدرامذهبیوسفی 
منيرهآالداغی 
ساراگلنزاد 
محبوبهپاداش 
سينامذهبیوسفی 

مشهد/پل 
اميربشيری 3/3/0263
محمدنقائی 01/0/0263
سجادانتظاریمهدی 0/0/0261
مجيدبخششيان 0/0/0261
محبوبهسلطانی 33/0/0263

مشهد/تصویرخيال 
حامدهادوی 09/6/0239
مسعودعزیزآبادی 3/3/0261
سيدمجتبیحسينی 03/3/0261
سيدمصطفیسيدانی 09/3/0261
هداخسروی 2/03/0261

نيشابور/سایه 
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محمدرضایی 31/6/0239
عطيهرشيدیآبادی 39/6/0211
پدرامآزموده 3/9/0212
ناهيدمحيطی 0/0/0262
مجيداستيالیی 3/6/0233

نيشابور/نيمکت 
حامدامانپورقرایی 01/2/0261
سحررضوانی 2/3/0261
فرزانهسلحشور 39/9/0261
محمداسالمی 3/2/0213
حسيناکبرپور 3/3/0261


بردسکن/نقاب 
جابراصالحی 00/0/0262
حسنلطيفی 30/2/0212
محمدحسنآبادی 21/6/0263
علیاکبرهمایونی 21/6/0262
بهنازایلخانی 6/1/0269
تربتحيدریه/ققنوسمانا 
اميرقربانی 21/6/0236
ابوالفضلتوسلی 21/6/0269
داودعليزاده 32/2/0266
حامدشجاع 21/6/0262
احسانانوریان 21/6/0239

مشهد/ققنوس 
محمدرضااميریامينالغربایی 
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محمدعلیمحمدباقرزادهطوسی 
حسنقادری 
سيدجوادرحيمزادهزیدانلو 39/0/0231
سيدیحيیموسوی 


مشهد/کربن 
عبدالهبرجستهیزدی 03/0/0261
علیحاتمینژاد 
رئوفدشتی 
عليرضارواندل 
ندامحمدی 
منابارانی 
مرتضیملتجی 
سعيدملتجی 
حميدحاتمینژاد 

مشهد/واو 
اميرنجفی 
سروشزاغيان 
یاسرنجفيانرضوی 
علیدالوریمقدم 
محسنرضاییحسنآبادی 

قوچان/گلشن 
غالمرضاقربانی 03/3/0231
اميرحسينی 
مسعودرشيدی 
اصغرنرگسی 
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قهرمانحسنزاده 

چناران/امرداد 
مهدیدلدار 0/6/0261
علیاعتقادی 0/9/0213
رضاقویمقدم 31/2/0213
محمدعابدی 01/1/0219
علیدارایی 03/3/0213
قوچان/آتا 
مصطفیقدیمی 3/3/0260
یوسفرضافخرآبادی 3/3/0261
عباسکاظميان 0/1/0236
منصورههنرپيشه 0/3/0231
رضاغالمی 01/6/0233

سبزوار/ميميک 
مصطفیحميدیفر 06/3/0261
سيدجواددارینی 03/3/0260
حسينجلمبادانی 0/6/0261
محمداميرایستری 39/6/0266
کاظمبرغمدی 0/0/0231
محمدحسينغایبی 0/3/0223
محمددارینی 39/6/0266
گناباد/صبایکاخک 
علیجهانتيغ 
عبدالهراسخ 
ناصرحصاری 
سعيدرقامی 
جعفرخوشبيان 
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گناباد/یازدهرخ 
حميدرضامهدویمقدم 
عليرضاکاظمیسرچشمه 
احمدنجاری 
فرخندهخوشنود 
سيدهمحدثهعبدالهی 
علیاکبرآذرینفر 
جوادعبدالهی 
گناباد/مسجد 
حسيننجارنوقابی 31/01/0232
راهلهیساقی 1/3/0263
حسينغالمی 3/0/0261
عليرضانجاریمقدمنوقابی 0/0/0233
مرتضیميرزادهاول 03/3/0231

مشهد/سلول 
سيامکدورانیفریمانی 9/3/0239
نازنينتفضلی 33/1/0266
سيدمسعودميرنيکزاد 3/1/0261
مصطفینظریان 03/00/0211
دانوشیزدانپناهنامقی 2/3/0233

سبزوار/بندبازان 
مجيدبهنامیفر 30/3/0260
فرشتهحالجيان 31/9/0239
ابراهيمحاجیصوفی 0/0/0236
رضاگوداسيایی 0/1/0230
مهدیعباسی 0/0/0231
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جوادربيعینسب 0/3/0213
محمدعلیگودآسيای 33/6/0239

سبزوار/شمسآرا 
حسينشمسآبادی 9/0/0233
سيداحمدموسوی 3/3/0263
شادیشمسابادی 31/6/0261
وحيدعبدالمجيدی 31/3/0261
هانيهتقینيا 33/3/0210
ليالفيروزی 33/6/0231
مریمعبدالهزاده 1/1/0231

قوچان/اختران 
اميررستگار 1/3/0231
محمدحسنسلطانی 
فيروزهبهادری 0/2/0231
سيدهمریمرستگارمطلق 32/9/0266
سعيدهمدرد 01/6/0263
علیسعيدیان 33/0/0212
سيدعباسرستگار 0/0/0260
اعظمروحپرورگوجه 6/01/0232

قوچان/آرسکای 
ميتراباباِیی 01/0/0263
مرتضیعيدی 31/3/0266
مهدیبومی 0/0/0231
سکينهداود 03/2/0233
قاسمتقدیسی 0/0/0231
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قوچان/ارشک 
پوریاقصابیکهنهقوچان 21/6/0261
علیگلستانی 
سيدابراهيمشبيری 
محمدمعينفر 
مصطفیمحمودی 

قوچان/شاهد 
محمدبهاگير 21/6/0263
مهدیسجادپور 03/6/0230
حميدعابدی 01/00/0261
اميدسعيدی 01/00/0269
محمدحسنگودرزی 6/6/0236
مشهد/پویا 
حميدرضاجندقی 3/2/0231
جاللشهبازنزاد 32/2/0263
فاطمهگمشادزاِیی 03/2/0261
سيدوحيدحميدزاده 33/03/0260
مسعودمهرگان 3/3/0231
سميهسرباززاده 36/3/0261
سيدحميدحميدزاده 00/01/0231

خراسانشمالی 
بجنورد/کارگاهتئاترميم 
امينفرحی 0232/3/31
حسنعابدی 0230/9/3
فاطمهدليریساولی 0236/6/0
رضافيروزه 0232/01/3
حکمتاهللشيردل 0263/6/31
76

علییزدانی 0229/0/31
محمدشاکری 0266/6/21
پریاضيایی 0260/6/20
محمدتقیآریان 0233/6/3



بجنورد/همراه
عباسکریمی 0236/0/0
زهرهمحمدی 
پرنيانگلمحمدی 
مریمکریمی 
مجيدمحمودیان 

اسفراین/پرسونااسفراین  
زهرارحيمی 0260/6/20
مسعودلطفی 0262/2/0
مریمجاللی 0233/1/0
جوادجنتیکيا 0213/3/03
عادلرضایی 0263/6/39

اسفراین/دلکوک 
محمدیحيیآبادی 0261/6/6
احسانیحيیآبادی 0213/3/06
مریمنوروزیام 
بهناممحمدزاده 0263/3/03
محمودازاد 0212/00/30
بجنورد/صحنهبجنورد  
عليرضافيروزه 0226/9/01
هادیحسنزادهجوشقان 0231/2/21
احسانکمالی 0231/01/1
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ليالمحمدی 0233/3/02
امالبنينصادقی 0239/03/01

بجنورد/رهی 
مهدیکشميریفر 0261/6/21
حامدعالمیپور 0213/2/1
احمدزعفرانی 0231/6/0
محمدجوادربانی 0261/3/20
حسينحصاری 0233/3/33

شيروان/مروارید 
ذکریاشيرمحمدزاده 0233/3/3
عباسعلیکيانیسهگنبد 0213/03/2
ابراهيمعباسپور 0230/0/0
سعيدرضوانیتوپکانلو 0261/2/32
فاطمهگلمحمدیان 0231/1/31

شيروان/یلداشيروان 
زهرابهادرانشيروان 0239/03/09
وجيههمرغزاریشيروان 0213/00/3
سيدهسانازعظيمی 0213/01/31
مریمقوامیشامير 0262/6/31
سحرپرزحمتشيروان 63/2/03


بجنورد/فجر 
منوچهرمحمدپور 0229/0/3
کيوانمحمدپور 0231/0/31
بدیعاهللتوکل 0221/00/3
منوچهرخرمیمقدم 0231/6/30
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مریماحتشام 0231/6/03
سپيدهمحمدپور 0269/0/31
سحرمحمدپور 0263/0/2

زنجان 
زنجان/بهاران 
ساسانقجر 0/0/0231
عليرضاهمتيان 
فرهادعندليبی 
مشهودابراهيمخانی 
اسحقنوفر 
علیسالمی 
حسناسدی 
صدیقهشریفپورقزوینی 
حميدعزتیکلی 

ابهر/تماشا 
احمدرحمانی 
حسينرضایی 
حميدکاوندیقزلجه 
داودصفائيان 
محمدکاوندیقزلجه 

زنجان/آنودیا 
ایرجمحرمی 06/1/0233
علیآقاجانلو 2/0/0230
حسيننجفی 0/0/0231
رضاجنتی 00/00/0236
صفرعلیکریمی 9/2/0231
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معراجکرمی 2/6/0233
زریمحمدی 1/3/0239
زهراکلهری 0/0/0230
حسينفضلاللهی 6/0/0233

خدابنده/تیآرت  
هادیرفيعی 0/3/0231
فرزادطاهریقيداری  20/6/0261
ميالدعيوضی 
بنيامينقنبری 03/0/0261
مهينفاطمی 1/3/0232
 .
زنجان/پوپک 
حميدرضاقزلباش 31/1/0236
عليرضافریدراد 33/6/0233
محمدولیفروتن 1/2/0231
علیاکبراوصانلو 0/00/0231
حسيناسماعيلی 0/3/0231
مهریقربانلو 02/1/0231
جاللنوری 0/0/0231

زنجان/عرفان 
مسعودصنایعی 01/3/0233
رضاصحبتی 0/6/0233
اصغرشعبانی 31/01/0233
رضایاوری 39/3/0261
فریدونصفری 0/0/0233
اميرسهامی 39/3/0229
اميرنعمتی 
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خرمدره/قلندر 
محمدرحمانيان 33/2/0266
جوادمهدیخانلو  
اميرکمالی 
زنجان/آکانزانيا 
یعقوبحسنی 3/01/0233
فياضحاجيلو 03/3/0232
فرزانهحسنلو 03/1/0233
محبوبهنوری 0/3/0232
پرویزرسولی 39/6/0230

زنجان/پاپيلی 
رسولصالحی 01/3/0233
ناصرمقدم 
زهيرفروتنماهينی 
مدیادالوریعدالت 
مریمیاراحمدی 
زنجان/ساخت 
سياوشعربخانی 21/6/0260
زهراميثاقفر 30/1/0230
سپيدهسهرابی 6/1/0263
اکبررحمتی 0/6/0233
محمودعربخانی 03/03/0226

زنجان/ساحل 
اصغرمحمدی 0/2/0261
حسينرحمانی 1/01/0262
کلثومهمتی 0/3/0260
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مجيدناصری 0/01/0260
محمودميناخانی 33/3/0213

ابهر/صبا 
حميددارائیفرد 0262/3/01
حسينجزءجوادی 
مریممرادی 
حسنقرهکاظمی 
مهرنوشحاجيخانی 
محمدحسيناسدی 
پویانحاجیحسنی 

ابهر/بوم  
محمدرضاحسينیابهری 0261/6/31
پوریاتاری 31/1/0213
نویدخدابنده 1/3/0213
ميثمبابایی 9/2/0210
حميدرضاحاجيخانی 3/6/0211

خوزستان 
اهواز/جوانه 
منوچهربهارلوییبردهشاهی 0221/1/03
مجيدگراوندیان 0239/1/03
مسعوددهقانزاده 0233/1/30
مهدیباجی 0231/0/0
سيامکتوانگرزاده 0231/1/33
ایوبآزاداندیش 0263/3/03
عليرضابرین 0232/9/3
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دزفول/آرتا 
محمدحسينطهماسبیدزفولی 0223/1/0
علیمحمدخاجونی 
موالیکتامهر 
محمدحسينناجیفرد 0231/6/0
محمدحسينرجولدزفولی 0233/6/33
عبدالعظيمسبزقبا 0231/6/0
عبدالحميدنورآبادی 
اهواز/پارسيان 
سيدیوسفموسوی 0233/00/1
قاسممطوری 0231/03/39
عزیززنگنه 0231/1/00
فرشادافرا 0230/0/01
علیاکبرپشمفروش 0233/0/3
حميدرضاساالروند 0233/6/31
حبيبحسنزاده 0263/3/39

اهواز/زهور 
محمدقشقاییجمالپور 0221/1/3
سيدصادقفاضلی 0233/2/03
حميدزاهدنمازی 0236/9/2
احسانعباسی 0233/1/00
قاسممالکی 0230/3/01
سعيدنگراوی 0230/3/0
مجتبیاعزازی 0262/6/20
سيدهسارافاضلی 0210/3/06
جليلخيطان 0230/6/0

اهواز/آزادگان 
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سعيدبهروزی 0229/6/33
عبدالرضاحياتی 0223/6/0
عبداالميربيتسوده 0223/0/0
مهدیصفیآبادی 0239/6/31
اتابکانوری 0231/9/0
سياوشطيبطاهر 0266/6/33
غالمعلیطاهری 0231/3/03
حسينحاتمی 0233/2/3
حسينمحمدی 0233/3/31

شوشتر/سالسل 
خليلضرغامپور 0233/6/3
رضاخادمسيدالشهدا 0231/01/09
غالمرضارمضانی 0231/6/39
حسننارنجپور 0232/0/3
علیپاکنيت 0233/6/01

اهواز/آئينمردم 
مصطفیبوعذار 0260/1/31
خسرومرادیکوزری 0231/9/3
بهمنتقیپور 0239/3/3
معصومهعمودی 0262/2/21
سيدجاللحسينی 0233/3/1

شوش/آپادانا 
محمدسگوند 
عظيمدیناروند 
جوادسرخه 
اميدرضاچنانی 
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قاسملطيف 

شوش/بچههایایرونی 
بردیاآریانفر 0231/01/31
بهرامآریانفر 0263/3/33
اسماءارجمندیان 0260/2/03
مهدیکریمپور 0231/3/0
علینيسی 0211/6/21
الهامصوفی 0211/1/02
محمدکریمپور 0261/6/01

باغملک/منگشت 
محمدرضاصفاران 0231/00/01
فرخبکزاهدی 0236/03/09
مجتبیمقدم 0263/6/01
یونسمرادیهزاروند 0236/3/0
حجتالهصفاران 0230/3/21
ناهيدمالئی 0236/6/31
مهوشصفاران 0231/1/0

دزفول/هدی 
عبدالمحمدنعناکار 0223/6/3
محمدنادرپور 0269/1/00
محمدصادقاکبرنژاد 0261/1/31
احمدنعناکار 0262/3/09
محمدجواداکبرنژاد 0263/03/39

خرمشهر/الغدیر 
عبدالهحليات 0230/9/03
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کریمعساکره 0233/03/06
حسينپوریده 0239/6/1
رضاوثوقی 0263/6/03
علییالیزاده 0261/2/6
عادلغضبان 0230/0/0
عبدالحليمتقلبی 0230/3/01

خرمشهر/تئاترشهر 
فوادرابحی 0230/00/21
حسينذوالفقاری 0233/00/3
مسلمباوی 0266/0/2
حميدبقایی 0233/3/3
رضاذاکری 0233/01/33
سيدمحمدحسينمرعشیپور 0263/6/33
مریممرادی 0231/0/3
اهواز/تب 
ساسانریاحیپور 0210/6/21
فاطمهنژادنيلی 0262/6/21
کوروشبهراد 0211/6/31
آرشسهرابی 0233/3/00
آرشساربان 0261/2/01
مهردادبهراد 0266/6/21
مژگانجهانآرا 0263/3/03
شوش/سایهسار 
عبدالحسينرستهخاک 0231/1/0
مصطفیعمله 0261/3/3
فرزادپارسانژاد 0230/3/01
ایماندیناروند 0233/1/0
سيدهليالهاشمینژادالوار 0261/00/31
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دزفول/قابکوچک 
سروشمداح 0261/3/0
سعيدگلگل 0236/3/30
مهدیشریفی 0261/3/9
فاطمهصياحطرفی 0263/00/3
عليرضامهدویانپور 0260/6/20
اميرگلگل 0260/3/01
ایزدایروانی 0239/6/21

شوش/صوتالغریب 
ناجیعباسینيا 0233/1/0
محمودبالویی 0231/6/21
آمنهنيسی 0266/1/0
سيدهآیداتفاخ 0261/01/0
فریحسرخه 0230/3/3
ناجیکثير 0231/0/01
محمدعلیکرمالچعب 0231/03/31

بهبهان/تيرداد 
هادیشجاعی 0231/3/0
مرضيهشجاعی 0263/03/33
ساراگرایمی 0263/00/9
یاسينپارسامنش 0261/01/3
محمودممتازان 0262/3/9
حجتالهتجلی 0230/1/03
مالکقرهغانی 0233/3/1
اشکانلدنی 0231/6/09
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بهبهان/ناب 
ساسانشکوریان 0236/6/31
اباذرمحمدحسنی 0231/01/03
جهانشادزراعتپيشه 0231/6/31
اورانوسشرافت 0260/6/01
سيداسماعيلسخایی 0261/6/21
غالمرضاعبدالهزاده 0233/03/0
سيدمحمدحسنربيعی 0239/0/01

اهواز/شهراهواز 
علیاصغرشادروان 
معصومهپيریان 
سيدمنصورناصری 
محسنتوکل 
حسنسليمیفر 
نعمتنعمتی 
عبدالمجيدحياتی 

شوش/اندیشه 
عباسکرمالهی 
ميالددیناروند 
کاظمشوهانی 
مصطفیکرمیبالنجانی 
مهدیکشاورز 
جنانپورمنصوری 
فاطمهموالیی 

دزفول/شاپرک 
عبدالرضاصفامهر 0231/3/33
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عبدالحسينصنيعی 0233/0/0
عبدالرضارابطی 0232/0/0
ليالآرینفر 0231/6/21
عبدالکریممحمدعلیپارهچی 0236/1/0

دزفول/نقطه 
مهدیعبدالشاهزادهکوتيانی 
ميالدپاکسرشت 
حميدکوچککوتيانی 
آزادهرئيسی 
ستاررشنو 

شادگان/نور 
علیدرفش 0231/6/31
خليلآمله 0260/6/21
سيدعدنانطاهریموسوی 0263/3/31
هاشمعساکره 0261/6/30
علیالبونعيم 0236/0/03

شوشتر/فدک 
ساسانمددیکاهکش 0232/3/0
محمودنارنجپور 0261/6/33
مهساعباسپور 0210/0/1
روحاهللمحمدی 0231/0/0
افسانهسوزنگر 0232/6/21

سوسنگرد/شکوفه 
علیسودانی 0231/6/03
مریمفرهی 0261/1/2
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ناصرسواری 0211/2/1
احمدجاللی 0261/01/32
اميرنگراوی 0212/03/03

شوش/نمایشسنتی 
رضاطاهریشوشی 0262/3/31
صادقاسماعيلیفر 0262/6/20
عليرضادیناروندی 0219/6/31
علیطاهریشوش 0211/6/39
مهدییاسينی 0261/0/0

دشتآزادگان/الغدیر 
خسروشبيبی 0223/2/20
مصطفیشبيبی 0263/6/20
سعيدزرگانیمفرد 0236/3/0
محمدسعيدی 0233/3/0
مرتضیشبيبی 0263/6/03
شوشتر/شمایل 
حميدبهداروندی 0230/6/03
محمدگلهملکی 0232/6/21
محمداسدی 0236/0/3
فاطمهبهداروندزاده 0231/1/0
احمدنجوایی 0220/00/02

شوش/مهتاب 
حسينیاللی 0231/3/0
رحيمسپهوند 0263/0/0
علیرحمحاجيوندالياسی 0260/2/1
اميراللوند 0231/1/31
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توفيقچنانی 0231/00/3

شوشتر/ميثاق 
عليرضازراعتکارزاده 0239/01/6
حسيننجفزاده 0236/01/0
محمودنجفزاده 0239/2/01
سيدحبيبموسوی 0231/01/03
زهراموفق 0261/2/1

دشتآزادگان/شمایل 
عبدالهادیالجرف 0260/6/06
مصطفیزهرونی 0263/00/31
سحرالجرف 0231/3/31
عباسزایرپورعباسی 0239/2/33
راحيلمينوسرشت 
شوش/جنةالحسين 
محمدحيدریاصل 0263/3/01
احمدخدادادی 0269/3/39
حيدرعبدالهی0236/3/03تاریخوفات 0293/3/03:
محمددیناروند 0262/03/32
محمدکعبعمير 0211/2/32

سوسنگرد/نگاه 
رضاحویزاوی 0233/6/20
افشينمشایخی 0231/3/31
محمدزبيداتاصل 0233/1/33
محمدسعدی 0231/0/0
معصومهفریسات 0232/3/33
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بهبهان/بامداد 
حسينقنواتامانی 0262/6/21
سيدبهاءالدینسيد 0230/6/33
حسينبنائی 0212/2/30
فاطمهاسماعيلپور 0210/03/31
عباسبرگ 0216/3/03

آغاجاری/ایزد 
بهارهپورافشار 0260/03/33
مرتضیامينیپور 0266/2/36
مصطفیتميمیپور 0269/2/33
سحرملحانی 0269/01/31
ميناملحانی 0261/01/06

آبادان/ناگهان 
حميدطالبیطادی 
پيامپارسافر 
یوسفزقورزاده 
سهيالرهگشای 
اميرجوشقانی 
فریدبابالمراد 
مجيدطالبیطادی 

آبادان/دیگر 
علیعباسيه 0263/00/1
احمددشتی 0260/3/01
شهرامپورعسکر 0239/1/21
حسينفرخزاده 0263/3/6
الهامچاسبی 0262/3/3
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آبادان/باران 
فرشيدقنبری 
مهدیپرویش 
محسننيکویی 
مهدیگازری 
فرشيدرودباری 
فاطمهعليپورگمیک 
مسعودسهيمپورمعرفی 

اندیمشک/شادیآوران 
سميهماکنالی 
علیشکيب 
نازنينفروتن 
زهراآفتاب 
نرگسعبدولیزاده 

اندیمشک/آفتابخوزستان 
محمدیاقوتپور 0231/6/00
مجيدصادپاپی 0233/03/03
اسماعيلفيروزیسنگری 0233/3/3
محمدجعفری 0231/3/01
هوشنگضيائیپور 0231/9/03
محسنعربزادهمحمدی 0236/3/01
حجتاسالمیپور 0236/6/36

اندیمشک/طلوع 
امينپورمند 0263/01/32
فروغجاللی 0263/03/0
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محمدمهرپویان 0231/01/31
محرابمقدم 0266/3/02
اميدپورمند 0261/3/01

بندرماهشهر/رهای 
دانيالسياحی 0262/3/33
معصومهقنواتی 0210/1/03
نگاردرخشان 0212/9/03
مصطفیعبادی 0261/1/6
الهامعسکراوی 0262/3/09
کاظموفادارشوشتری 0233/1/1
امينکاکولکی 0231/6/21
تاریخوفات 0293/01/1:

بندرماهشهر/پالکهفت 
حسينکارگر 0263/6/01
مژدهخياطسليقه 0210/3/3
محمدعلیميناوی 0261/6/21
مهدیشریفی 0263/6/01
علیاميرزاده 0261/3/01
احمدطاهرپورثامری 0262/1/6
یحيیباوی 0262/6/9

کارون/خدامالزهرا(س) 
پيمانترکاشوند 0266/0/0
عقيلنواصری 0261/0/0
علیحاتمی 0269/6/3
عباسناصری 0236/00/32
فاطمهنواصری 0261/0/32
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آبادان/خورشيداروند 
اميرحسينافتخارپذیرائی 0231/6/09
محمدبهرامییاراحمدی 0213/0/1
محمدرضاچوپان 0233/00/1
محبوبهضيائی 0233/3/31
سحرمقدم 0212/03/032
آبادان/ستاک 
علیحيدری 0239/1/33
طاهرنيکآزاد 0231/03/1
زینبحقيقت 0260/3/09
طيبهنيکآزاد 0261/01/30
علیعيدیشيخرباط 0262/2/36
بهنامکاوه 0263/3/00
مسعودزبيدی 0262/0/1

اندیمشک/اریترین 
مهدیآشوغ 0261/3/31
محسنخدادادی 0261/3/3
ساراالمشعل 0210/3/01
شکوفهجودکی 0213/6/36
آرشخوشنام 0262/6/21

آبادان/ایستگاه 
شبنمزیرکقشقایی 0236/3/03
محمدرضاقاسمی 0239/00/33
نازیجمعی 0261/0/03
زهرامهنایی 0266/3/02
احمدرضاشجاعی 0236/3/33
95

دریازیرکقشقایی 0233/3/20
پریسادشتیگوهری 0231/3/00

شوشتر/ایرانزمين 
راضيهدشتگلی 0239/01/3
مجيدبهداری 0232/3/9
ليالحسينی 0231/0/01
رضاصباغی 0236/01/33
حمزهمحمدی 0236/03/06


اهواز/اشراق 
توفيقمرجانی 0263/6/31
سيدهمریمقریشيانفر 0211/1/36
فيصلزرگانی 0263/9/01
عباسمتقيازهيریاصل 0261/01/1
هادیناصری 0233/6/21

اهواز/صندوقچه 
مریمفهيمپور 
رویابهادری 
ماندانافهيمپور 
علیبالوئی 
شيرینفتحیهفشجانی 
دزفول/ایهام 
ایمانميرزاییفر 
علیبيدلی 
کيوانحسنزادهصمدی 
امينخدابخشنژاد 
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نگينميرزاییفر 

دزفول/اندیشهدزفول 
سيدعظيمآرینپور 
مرتضیسخاوت 
سيدعزیزالهآرینپور 
عليرضاغرافی 
عليرضاکليددار 

دزفول/ستارهدزفول 
اميرخردمند 
علیخردمند 
فریدهشاپوری 
ایمانایروانی 
محمدمهربانزاده 

دزفول/سایهروشن 
هوشنگبهرامی 
رضاقبيتی 
سيدمصطفیسيدوسمهگر 
اکبردرهباالیی 
سيدعلیرضاقلندرزاده 

دزفول/باراندزفول 
محسنمستکين 
عبدالحسينقبيتینسب 
غالمعلیسخاوتیراد 
مصطفیکالکبر 
محمدرضازربخش 
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نادرشریفی 
محمدبراتی 

اهواز/بابوشکا 
سياوشعالیپور 
بهزادخيراللهی 
علیبنائيان 
مهدیحسامی 
فردوخترشيدی 

دزفول/آوانآرت 
محمدحسينپورکيانی 
محمدبشيری 
یاسينبشيری 
محمدهنرجو 
سميهپورکيانیگریمور 

اهواز/بردنشانده 
حشمتاهللقاسمی 
مرتضیسياهتيری 
مهرانحيدری 
شيالارزانیبيرگانی 
پيمانطالبینيا 
افشينالقاسی 
احمدنصوحی 

بندرماهشهر/ستایشسربندر 
اميرزبيدیزاد 
مهدیحيدری 
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فاطمهیزدانی 
عبدالهادیمنصوری 
عبدالحميدمحمدزاده 
مهدیحردانی 
اميراحمدزبيدیزاد 

اهواز/نوارس 
ابتسامخرسان 
نداسواری 
امنهخرسان 
صادقحلفی 
هناءخرسان 

دزفول/دراما 
محمدحسيندهقانبرنجی 
مریمسعدالهخانی 
محمدشهروز 
ایمانپورشاکری 
نداسعدالهخانی 

بهبهان/معراجآفتاب 
علیرضانيکباغ 
ميثمخندانی 
سيدابراهيمهاشمی 
سيدمهدیحکيمزاده 
مهردادکاردار 

اميدیه/بداهه 
مهدیدرویش 
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احمدرفيع 
کامرانجعفری 
علیاصغرهمتيان 
مارالطاهری 
سعيدپورحاجیشيرازی 
حسنصادقیطراحصحنه 

بندرامامخمينی/فانوسبندر 
محمدضرغاميان 
کاظمتعبانیسلمانی 
فاطمهنژادزاده 
مرجانشيرعلی 
ضياچلداوی 

بهبهان/بارانجنوب 
ویدافوزی 
علیجوزاری 
علیهواییبهبهانی 
فاطمهپيمانفرهنگ 
فوزیهفوزیطراحلباس 

دشتآزادگان/ازدهار 
سيدرضاخرسانی 
مریمبنیطرفیزاده 
وحيدهشرفی 
ایوبمزرعه 
سيدجميلعبودی 

شوشتر/ترنجشوشتر 
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مهدیمحجوب 
نگارگودرزی 
محمدابراهيمجليلفر 
کامياربيداربخت 
مریماکبریطراحصحنه 

دزفول/هفتدز 
سميهمقدمینيا 
راضيهمقدمینيا 
محمدرضاطاهرنسب 
محسنزینبینژاد 
کاظمقلیزادهنژاد 

باغملک/عرفانباغملک 
جمشيدخسروی 
حميدهزاروند 
صادقیوسفيان 
نویدپورباقری 
مصطفیبراتی 
محمدنظری 
محمدزنگنه 

رامهرمز/ابرسفيد 
ليالمرادیان 
خدیجهخميسی 
زهراکمایی 
شيرینبصيری 
پروانهنظریطراحصحنه 
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رامهرمز/سایهرامهرمز 
پيمانسليمانیپور 
قربانعلیدستی 
حبيببيگدلی 
حمدالهبهبهانی 
محمدرضاجعفریبهبهانی 

رامهرمز/پرسوناژر 
حسنکردزنگنه 
یوسفمداحيان 
عبدالرسولعبدالی 
سعيدشيرعلی 
عبدالکریمبازرگانی 
محمدرسولینژاد 
زهراشریفی 

سمنان 
دامغان/چکاد 
علیاصغرخطيبزاده 0/6/0233
حسامخليلنژادی 01/3/0263
عرفانخطيبزاده 03/1/0213
مجيدوحيدی 03/9/0266
ابوالفضلباقریان 9/2/0230

سمنان/باران 
علیاکبرشفائيان 31/0/0236
محمدرضاخطيبی 03/2/0231
سحراصغرزاده 32/3/0231
ایرجغيبیخيرآبادی 
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عبداهللصندوقدارشاهجوئی 06/3/0260

گرمسار/یک 
حسيننصيری 0/6/0239
عباسشکوهی 
محسناسماعيلی 
محمدباقرراکبسرخه 09/3/0239
محمدحسينعرب 0/1/0231
عليرضارضازاده 
محمدرضاقدسراد 33/00/0236

شاهرود/کویر 
فریدوناميرعبداللهيان 2/3/0220
سيامکمهاجری 1/3/0261
ایرجاميرعبداللهيان 31/01/0226
غالمرضااردیانی 03/00/0231
حسنیردانی 03/2/0221
جواداحمدیان 06/03/0223
وحيدمالابراهيمی 33/6/0239

مهدیشهر/تيرمن 
طاهرارمغانی 203/6/0260
صابرارمغانی 20/6/0266
عليرضاقندیان 39/00/0231
آزادهقرایيان 00/9/0261
خاطرهطالبی 00/9/0213
سحرارمغانی 0/0/0211
فرخرویدالهی 3/01/0233
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سمنان/محک 
مصطفیباقرآبادی 1/3/0233
رودینبهروان 20/0/0266
رحمتاهللرزاقی 20/0/0266
سمانهنجار 0/1/0213
صدیقهعليپور 31/6/0263

شاهرود/بازیشاهرود 
محمدعرباسدی 21/6/0236
حسينناظميانپور 1/9/0210
سيدسعيدآقایان 33/01/0233
هادیآقاحسينی 3/9/0231
عليرضامویدی 0/0/0260
مسعودتفضلیمقدم 6/6/0261
مصطفیحسينی 2/3/0263

گرمسار/نصر 
محسنفداییباش 32/6/0231
رضامقامی 30/3/0236
سميراصفاییشجاعی 33/6/0239
ليالمرادی 0/3/0239
محمدحسينمحمدی 3/1/0233
گرمسار/هدف 
بابکصبوری 01/3/0236
محموداسماعيلی 03/3/0233
صفوراميرزایی 03/6/0231
فریباجوزی 06/9/0239
فرزادصبوری 3/6/0213
الههجعفری 20/3/0261
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معصومهعليزاده 02/1/0261

مهدیشهر/تجلیسبزسنگسر 
یداهللحاجعليان 01/2/0233
عباسبادامه 0/1/0239
یاسينپورغفاریان 33/3/0236
الهامطالبی 
حميدحامدی 03/1/02911

مهدیشهر/ترنه 
سعيدمویدی 02/0/0231
بهرامکميجانی 09/3/0221
داریوشاقيان 3/0/0232
حسينپوراسکندریان 0/1/0230
محمداسماعيلحاجیعليان 03/01/0239

سمنان/ساعتشش 
سيدعابدميرمعصومی 31/9/0266
مرضيهمعزی 39/0/0261
رضافوادی 
سميراشربتی 
محمدرضاجالليانی 

سمنان/تابان 
سيدشهابالدیناحمدپناهی 00/3/0221
شکراهللاستقامت 3/01/0266
مرتضیدربانی 3/01/0266
ابوالفضلتبریزیان 0/0/0232
محبوبهاحمدپناهی 31/3/0263
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سمنان/ندایصحنه 
عليرضامداح 33/3/0233
طيبهذوالفقاری 03/0/0239
جوادرفيعيان 33/6/0260
آرشرحيميان 3/3/0231
مرتضیگلستانی 0/00/0231
سمنان/بامدادسمنان 
سيدرحيمموسوی 02/0/0223
محمدحسنجواهری 03/0/0223
احمدمرادیحقيقی 20/2/0231
مهردادطوسی 03/3/0231
حميدرضاافاق 2/9/0233
مهدیرحيميان 21/6/0209
حميدهاميری 3/03/0233
عليرضانجمالدین 33/2/0221
حسينآفاقی 32/0/0223

سرخه/اسرو 
روحاهللصفا 3/0/0231
اعظمفخرو 30/01/0263
علیسنگسری 01/00/0213
اميرامامی 
رسولرهایی 


سيستانوبلوچستان 
زاهدان/آداپا 
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پرویزباقری 
ارسالنمحبی 
مصطفیشهرکی 
رویااربابی 
عليرضاکيخا 

زاهدان/گلگز 
محمدعلیکخا 0/0/0233
سعيدپيرسارانیسيستانی 3/1/0269
رویااربابی 30/02160
محدثهمهرپویان 33/00/0261
فاطمهسوری 30/0/0219

زاهدان/ماه 
عباسعلیکيخای 
روحاهللسليمانی 
ایمانمحمودی 
علیرضاارجونی 
فرشتهسرگزی 

چابهار/رها 
نيکوتواناییبشرویه 33/2/0231
سيدمهدیشربتی 39/0/0239
سيدعليرضاحيدریامغان 32/2/0239
عبدالمجيدبلوچشارکی 02/1/0263
حامدميرسيفی 20/6/0239

ایرانشهر/آهنگبلوچ 
محمددیندشتی 0/6/0231
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رحمانریگیحسينآبادی 31/3/0262
نصيراحمدمالزهی 0/2/0260
معصومهميرکازهی 0/01/0261
صادقسهرابی 00/3/0212


زاهدان/هيراد 
نجيمسرحدی 03/01/0261
کامبيزسرحدی 03/01/0211
ناهيدصيادی 2/03/0210
فاطمهبنيادی 03/3/0213
سارابربریفکور 36/6/0212

زاهدان/وانوشه 
آناهيتاریسباف 20/6/0231
عزیزاهللبراهویی 0/3/0231
سيدمهدیهاشمی 0/0/0231
خدادادنارویی 9/1/0231
سلمانفارسیصالحزهی 09/1/0226
حميدرضاسليمانیراد 09/3/0236
رضاعرب 36/2/0231
زاهدان/هامون 
احمدگلبيگی 01/2/0231
پروانهافشاریپور 0/0/0231
حسينمددی 3/1/0223
امينهراتیزاده 0233
سيدعلیحسينی 0/6/0233
سيدمحمدتقیحسينی 02/3/0236
محموداشرففرخزاد 0/0/0233
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سرباز-راسک/هورشيد 
اللبخشبلوچیزهی 6/1/0236
باقربليدئی 0/0/0266
عبدالغفارکرد 0/01/0263
محمدجامهخاکستری 0/0/0216
منصورپاد 1/00/0213

فرامان/پویا 
حکيمدارحسينبر 0/1/0236
عبدالشکوررضاییپور 1/6/0239
خسرودهواری 00/3/0261
محمدامينمالزهی 21/6/0263
غالمرسولدوستی 31/03/0231
فرهادسپاهی 30/2/0211
فرهادجنگیزهی 03/9/0266


فارس 
سپيدان/تجربه 
محمدعلیفریدونی 36/0/0231
محمدترابیاردکانی 
اسحقاسمعيلیاردکانی 
اسمعيلخادمیاردکانی 
قدیرطالبیاردکانی 

سپيدان/صبا 
خدیجهغضنفریخالری 
مهدیحسنی 
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عليرضاجمشيدی 
محمدجوادجمشيدیاردکانی 
فرهادغضنفری 

نیریز/ميعادصحنه 
سپهرشعبانی 31/01/0261
محمدجوادعلیمردانی 01/01/0261
فریبادلداری 
سعيدصالح 3/01/0231
فاطمهشفيعیسروستانی 21/3/0263
سپيدان/بازیگوش 
محمدحسيناقليدی 
اصغراسالمی 
جوادرفيعی 
مسعودقلندری 
شادیتابنده 

الرستان/قاصدک 
غزلبهارستانی 39/9/0260
اميرشایانمهر 0/1/0231
حجتستودهنياالری 02/2/0262
فاطمهقوامی 9/1/0269
حسينسخاوتی 31/2/0211

فسا/پيام 
احمدوامق 2/3/0236
منوچهرمحسنی 0/03/0239
غالمرضاکوهیچرگی 
محمدمهدیگلواله 
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حسنرشيدیان 03/3/0263
فسا/اوما 
احمدعليزاده 30/6/0262
علیافشار 
علیمحمدحسامفر 
مهدیهنرجویان 
اشکانفرهادی 
سعيدذوالنوریان 
رسولصحت 

داراب/سپهرهنرداراب 
ابوالفضلاکبریان 
سيدهظحینظریمنش 
حميدرضاموحد 
سيدمحمدصالحهنرمندپيشه 
مهدیمشهوری 

فراشبند/اردیبهشت 
بهنامبداغیبهلولی 3/3/0261
فاطمهتعجب 31/9/0233
رضاصفریجعفرلو 32/9/0261
عباسفوالدیزادهمطلق 03/6/0231
رباباميرسادات 6/3/0233

شيراز/بامدادشيراز 
حسينقهرمانی 
سهندشکرزاده 
آرمانطيران 
سعيدرضاخوششانس 
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فرانکجوادپور 
زاوشتقوایی 
رامينکشوری 

داراب/پژواک 
خليلبردباریان 9/0/0230
محبوبهاقبال 
مجيدعبدی 
اميدرهبر 
حامدقائدی 
مریماقبال 
صالحدرانینژاد 

شيراز/باران 
بهارهشفيعیسروستانی 
مرضيهبرزویيان 
مرضيهمسائلی 
شمسآفاقشفيعیسروستانی 
فهيمهروشنضمير 
مجيدشناورگریمور 
فيروزهشایگان 

الرستان/آیينه 
رقيهارشادی 21/6/0262
عبدالرضاميرزانيا 31/6/0236
محسنزارع 0/2/0263
مرضيهآلابراهيم 09/01/0260
مهدیباقرنژاد 0/0/0231
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شيراز/خورشيد 
علیثابت 
طاهرهقاسمی 
محسناسکندری 
مرتضیمحمدی 
هانيهزارع 
اميدفوالدی 
حسنفالحزاده 

شيراز/دگردیس 
اسماعيلنبیزاده 
مهرانامينالری 
زهراشعبانی 
مهدیاسالمیزاده 
نگينپيروزی 
مليحهقربانی 
سعيددلپسند 

مرودشت/پنهان 
محمدرضاراستگو 
بصيرتاکبری 
احمدراستگو 
جوادزارع 
کاظمفالحی 
محمدبخشنده 
مرجانميرزایی 

مرودشت/تقاطع 
عبدالخالقاستواری 
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محمدطاهری 
معصومهحبيبی 
ليالهمایون 
مهدیزارع 
فاطمههمایون 
محمدرضافالحی 
داراب/نقاب 
مليحهحاتميان 
حسينمقدس 
محمدعلیتقیزاده 
ابراهيمبهنام 
محمدجابری 
سعيدراهنورد 
سيدعبدالرضابالغتی 

اباده/بهار 
مهردادنعمتالهی 03/3/0231
محمدمهدیعطاری 0/0/0239
بهمنرجبی 01/2/0221
جوادعطاری 0/0/0233
غالمحسينقاسمی 21/9/0231

جهرم/جوان 
محمودغفارزادهجهرمی 
مریمعبدلیظهرشيری 
زهراحيدریانفرد 
عبدالهشاکری 
محمدسعيدحکمتشعار 
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شيراز/سروش 
مهرانمقدر 31/9/0233
رهاشيرازی 1/3/0269
منيژهستوده 21/6/0263
سميراسخندانی 30/3/0262
آرمينرهبين 32/0/0230

شيراز/مکعب 
فرزادبیطرفحقيقی 09/3/0261
محمدصادقعليپور 3/3/0210
مریمشکریدودجی 0/1/0239
مهدیمصلح 03/6/0262
فاطمهمنصورصفایيان 03/3/0213

شيراز/پرسونا 
حميدهمقدسی 
محمدخالقی 
عبدالرضاناظمی 
نگينمطفف 
فرشتهیعقوبزاده 

فيروزاباد/روزبه 
مهدینادری 01/3/0261
علیزحمتکشان 
حامدچابک 
غالمرضاوکيلی 
عبداهللپناهی 

فسا/محرابسروش 
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محمدحسينسروش 20/6/0236
حميدهخوبرو 
حميدرضاناصری 
مجيدتوکلی 
ابراهيمپاکدل 

قيروکارزین/ققنوسشهر 
مجتبیحسينیقيری 
هادیمحيطقيری 
احسانغالمیفرد 
مجتبیروستا 
غالمرضاقنبری 

قيروکارزین/دراما 
جوادصادقی 3/01/0231
ایراهيمصادقی 01/00/0260
طاهرهرحمانی 2/2/0262
محمدرضاصادق 31/3/0263
زهراپورابراهيم 1/6/0239

شيراز/پرسيا 
مسعوداحمدی 09/0/0261
سيدمحمدهادیهاشمزاده 
معصومهکشاورزی 0263
الدنکاميابکالنتری 0239
سيدامينپرس 3/3/0231
شهرزادشجاعالدینی 01/0/0231
شيماپورسهمالدین 06/6/0211
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داراب/هما 
محمدعلیسيستانی 3/00/0221
عبدالرحمنسيستانی 30/1/3/0231
محمودجابری 31/0/0223
محمدباقرسيستانی 30/9/0223
سميهحسنی 01/9/0266
بدرالساداتکبيری 39/6/0233
ابوالحسنصادقيان 0/0/0221

شيراز/پویا 
ابوالقاسمچهلتنان 03/1/0231
اميرصادقی 1/3/0233
مهریمنصوری 39/00/0260
علیرضاجهاندیده 0/6/0231
نویدجعفری 3/03/0261
حسينچناری 31/3/0261
اردالنخرمنيا 03/3/0261

شيراز/امروز 
محمدحسنمزارعی 
کيواناصالحپذیر 
ابراهيمبرومندیان 
عزترهرواصفهانی 
غالمرضاعباسی 

شيراز/جادو 
سيامککمالیسروستانی 3/3/0232
ماندانامباشری 33/0/0231
الميرادهقانی 3/6/0211
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سپيدهکریمی 03/3/0261
فاطمهقدیری 03/6/0231

شيراز/سعدی 
ابوالفضلفرهادی 09/2/0263
نرجسشيرازینژاد 03/3/0261
سيدیوسفموسویسنگری 3/3/0263
حميدوامق 33/0/0232
محمدحسنمحمودی 31/0/0266

شيراز/طوطيا 
سيدحسينرزمدیده 0/1/0231
صدرالدینرحيمی 03/0/0263
ابوالفضلکاللی 01/2/0213
جوادشمسی 0/0/0212
سيدعبدالمحمدکراماتی 00/0/0261

پاسارگاد/سرنا 
احسانرضایی 
محمدقریبی 
سعيدهعربپور 
هومنهوشيار 
سکينهرضوانی 

مرودشت/زمان 
هادیامامیمقدم 32/3/0236
حميدرضاروستا 6/3/0236
مهدیحاصلپور 6/9/0261
سيدمهدیشریعتی 3/6/0232
118

روحاهللرنجبری 09/6/0239
سعيدقائدشرفی 20/6/0239
سميههمایون 6/0/0262

اباده/ترنم 
غالمرضاسبيلی 
سميراسميعنژاد 
محمدحسينرستمی 
علیرفيعی 
سمانهپودهدستيار 

شيراز/آزاد 
علینقیرزاقیشيرازی 03/3/0232
دیداررزاقیشيرازی 39/6/0239
عبدالحميدزارع 1/2/0222
عليرضاجهانی 0/3/0232
احسانزارع 09/3/0266
نيلوفرآریاواال 2/2/0213
سولمازرحيمی 33/03/0263
عليرضاقاسمی 3/03/213
سميهسلطانیسروستانی 31/6/0261
شيراز/مهرآریا 
احمدسپاسدار 01/2/0231
داریوشثمر 02/9/0231
عليرضاضيائيان 3/1/0231
عليرضااسدی 36/6/0230
فرهادرستمبيگی 3/0/0231
جمشيدفروزانی 01/3/0221
جليلولیبيگی 20/2/0230
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بوانات/خاتونبوانات 
محمودعاشوریان 39/00/0231
غالمعباسخانیزاده 
علیاصغرعاشوریان 
ابراهيمدهقانيان 
سعيدتوکلی 
سيدکمالعلوی 
راحلهرجبی 
منصورخدابنده 
فاطمهبرزگر 

شيراز/سوشيانس 
اصغرسلطانینژادکوهنجانی 3/03/0233
محمدباقرخدادوست 31/01/0239
سياوشصفرینژاد 6/00/0230
حسينپذیره 09/00/0262
محمدعلیرحيمی 01/3/0233

شيراز/شهر 
محمدرضاشهسواریفرد 21/3/0221
عبدالهثمرده 33/6/0231
نادیااميری 03/00/0233
قاسمامينبيطرف 31/01/0223
محمودعلمدار 39/1/0220
احمدامامی 33/01/0231
عليرضامحمودی 3/3/0233

شيراز/آرتا 
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حميدرضامومنی 1/3/0239
فاطمهغالمیخليلآباد 01/9/0210
ندامحمدیان 3/0/0263
ثمينسالک 0/0/0231
مرجاننعمتطاوسی 32/2/0260
جهرم/صحنه 
قدرتالهامينپور 0/0/0230
حامدافسر 1/3/0261
اسماعيلمحبی 09/2/0260
محمدرحمانيانکوشککی 09/2/0260
رضاایزدشناس 0/1/0261

شيراز/مهرگان 
منصورغارثیفرد 0/0/0230
محمدحسينیزدیان 
محمودرضاسليمانی 
رحيمهودی 
محمدامينفيلی 
اشکاننبیالهی 
علیتيزپا 

خرامه/چاووش 
سعيدزارعی 0/0/0233
مجتبیابراهيمی 
سهرابایزدی 
سمانهزارعی 
محمدحسناسماعيلی 
محمدمهدیانصاری 
بهمنزارعی 
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اباده/کمند 
حميدوارسته 31/3/0231
عليرضاخدامآستانهحسين 09/6/0261
حميدرضاآهنکوبی 01/6/0231
ایمانخدامآستانهحسين 3/3/0231
محسنمسعودی 33/3/0263

خرمبيد/سپيد 
رضاشریفیاردانی 03/6/0231
سيدکرامتالهواعظپور 3/0/0231
محمدحسينرنجبر 03/0/0262
کورشکنعانی 3/3/0231
محمدنبیهوشمندکوچی 21/6/0233

شيراز/چفت 
مجيدنانوایمقدم 3/1/0261
محمدعلیاحمدیشولی 6/03/0212
مرتضیدبيری 33/0/062
پيمانزبرجدی 21/9/0210
آرمينحمدیپور 03/3/0210

سروستان/آیينه 
محمدصادقبيژنی 
ایمانکمالیسروستانی 
سوسننعمتالهی 
محمدهادیشبانسروستانی 
فاطمهطهماسبی 
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فيروزاباد/فریاد 
کامرانارایشکشکولی 3/2/0261
هومانکریمی 0/0/0269
جعفرباقری 
عباسساالروند 39/00/0213
فاطمهروستا 21/6/0261

الر/سکوت 
محمدرضاروزمند 03/6/0231
جمشيدطاهریان 
محمدصالحشهبازی 
محسنبشيری 
ویداقبادی 

فسا/حرکت 
محسنتنها 06/03/0236
محمودسيمکانیغياثآبادی 01/6/0230
سميهتنهانوبندگانی 31/6/0239
ابراهيمخسرونژاد 3/6/0263
زهراکارگر 30/3/0263

استهبان/شيدا 
جعفرزینتی 
حميدفعلهکار 
مصطفیکاتب 
مجيدتوکلی 
صمدعلیمستفيضی 20/6/0236

شيراز/شيراز 
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سميهشيرزادی 3/3/0261
مرشيهشرافت 
کاوهکسرایی 
فرزادپریدار 
مجتبیحدادی 

شيراز/شمعدونی 
نيلوفراکبری 9/3/0239
محمدجوادکارگران 20/6/0262
مریمشاهدیباغخندان 0/0/0262
سعيدهصفوی 33/6/0236
فرشيدجعفری 39/6/0262

فسا/باخ 
یوسفشکوهی 3/03/0239
اکبرجعفری 
عبدالحميدامرالهی 
عليرضامهدویفر 
مهدیبهراميان 

کوار/مروارید 
یاسرشمس 
قاسمملکزاده 
سيدمحمدحسينحسينی 
احمدرضاصادقزاده 
روحاهللقاسمی 0/3/0239

کازرون/درسا 
زهرااسدافروز 31/3/0236
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شميماوليا 3/01/0212
حسيناسدافروز 30/6/0263
محمدهاشمدهقان 0/0/0231
سيامکمداحی 03/6/0231

شيراز/آرمينرهبين 
عليرضابنيادی 00/03/0236
پروانهاحمدی 1/9/0260
فرامرزشاهقلعه 2/2/0231
کورشکرمی 0/3/0231
پریانصيری 21/6/0263


قزوین 
قزوین/هنرمعاصر 
ناصرایزدفر 31/0/0223
سپيدهرحيمزادهبهزادی 0/9/0239
کيوانحبيبیقرانی 1/03/0233
آذرمتفکر 0/2/0261
عماررسولیسفيددری 3/3/0231
مهدیاحمدی 03/3/0236
حسنحسامی 09/00/0231

قزوین/نگاهنو 
محمدصمدینيارکی 0/0/0231
حميدهوحيدی 09/3/0262
مرتضینجفی 31/2/0233
مهدیخدایی 21/6/0262
اميراميدیراد 03/3/0261
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فرشيدقلیپور 3/3/0260
ميثمجمالی  31/0/0262
آبيک/چکاوک 
اميرکلهریپور 03/2/0266
سعيدقربانی 02/3/0266
منصورصوفی 
نسرینصوفی 
سعيدمعروفپور 

الوندقزوین/البرز 
محمدمهدیشهرتینائينی 
محمدنوروزی 
غالمحسينآدشيرینی 
محمدشهسواری 
حامدیاربيگی 

قزوین/چخشوش 
بهنامعلیبخشی 01/01/0239
وحيدصدوقيان 32/6/0263
بهزادعلیبخشی 01/01/0239
نگينکهنطالمی 
محمدرضاکاکاوند 2/03/0261
الياسجباری 31/6/0266
نرگسرحمانی 6/3/0230
تاکستان/ميم 
مجيدرحمانی 09/3/0261
مهنازعابدی 31/6/0260
منصوررحمانی 1/01/0233
مهدیمحمدبيگی  03/01/0260
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 6/00/0231

علیانورینژاد

البرز/یسنا 
وحيدعبدالهبگلو 
سعيدشيخی 
فرشتهمصطفیپور 
متينزاوشی 
رسولرجبی 

قزوین/ژاو 
ميثممالزینل 03/6/0261
ميثمگودرزی 01/0/0263
ليالشاقالنی 1/9/0261
محمدقویدل 33/00/0261
علیمحمدبيگی 9/0/0233

بوئينزهرا/مهرگان 
مجيدیوسفیرامندی 
محمدفخریان 
زهراحسينیامينی 
حسينیوسفی  
فرزانهبگلری  

قزوین/هامون 
سيدغالماورازانی 0/1/0223
ابراهيمطاهریکيا 31/00/0233
ميناسياح 3/00/0231
محمدشاهمحمدپور 3/3/0231
ليالعباسی 2/1/0261
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قزوین/هنریرستان 
حميدرضاميرآخور 01/2/0231
مهدیغالمیطاقانکی 
حسنیاوری 
محمدحاجيزاده 
محسنحدادیفر 

قزوین/آبان 
علیرئيسی 03/0/0263
اشکاناسالمی 03/1/0213
فرشتهوصال 01/9/0263
رضاگودرزوندچگينی 03/0/0263
سعيدگودرزوندچگينی 21/1/0269

قزوین/نوایپروا 
صادقمحمدی 00/0/0263
بهمنسخاوتفر 33/00/0261
محمودآقاسی 01/2/0261
محسنخانعلیپور 33/2/0261
محمدعلمیزاده 20/3/0262

قزوین/آکواریوم 
پویاناصغری 09/0/0262
علیليموییاسکندری 3/0/0263
زهرا-سميراضابطی 3/3/0266
فاطمهآدینه 
شهروزهاشمی 
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قم 
قم/طراوت 
محمدرضاشاهمردی 0263/3/6
بهنازانارکی 0269/3/3
داودپژمانفر 0263/1/33
مهدیخجستگی 0262/3/31
احمدشریفیفرد 0266/6/39

قم/امروز 
علیفرحناک 0233/0/0
سيدمحمدحسينی 0236/3/31
مهدیبچاریمالک 0231/6/21
فاضلحایرییزدی 0262/3/21
صدیقهمشایخی 0263/6/31
عبدالرضامالکبچاری 0263/01/31
مهدیرکنی 0263/3/03
عطااهللمنتظری 0261/3/03
مرتضیایجادی 0231/0/02

قم/رضاابوذر 
مهدیمهدیراد 0239/1/30
مصطفیقربانيان 0230/00/01
رضاابوذر 0230/2/0
عظيماسدی 0221/03/0
ابوالفضلصادق 0239/1/3

قم/ایدهقم 
محمدرضاکوهستانی 0239/1/33
سيدحميدالجوردی 0231/0/03
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مهدینيکروش 0236/3/39
احمدسليمانی 0233/0/03
محمدجوادپيروزی 0233/3/03
ماشااهللکوهستانی 0236/6/21
مجيداميری 0231/6/3

قم/خانهپرواز 
مجيدعليزاده 0263/0/3
مصطفیفرحییزدی 0261/3/2
سميهزاهدی 0261/0/0
محسنصلواتی 0236/9/31
سيدسعيدميرصادقی 0239/2/0

قم/چاوش 
اصغرنوبخت 0221/3/01
اميرحسينیاوری 0233/3/36
مریمالساداتصدرپور 0239/2/21
عاطفهسلمانیشيک 0260/3/1
هادیافضلینژاد 0230/01/03

قم/اوج 
اعظمدلداده 0221/03/31
اعظمجباری 0262/03/3
راضيهداورپناه 0263/9/36
زهرااسالمیپور 0260/1/0
عبدالرضامتقياننژاد 0266/1/32

قم/بانوانسپيدار 
زهرافراهانیفشکی 0261/9/02
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ندافراهانیفشکی 0216/00/3
سوسنسلطانی 0262/2/02
مليحهبابایی 0266/3/9
رقيهیوسفی 0269/3/01

قم/زنجيرباف 
مهدیمالئیفردوئی 0213/0/33
عباسخوشنژاد 
مليحهگائينی 
سيداحمدموسوی 
محمدیوسفی 

کردستان 
مریوان/آناهيتا 
عليرضااسماعيلی 0/0/0230
کمالنوجوان 3/6/0232
امينصادقی 2/2/0260
وریاشاکر 32/3/0239
ساالرسلطانپور 33/6/0261
سامانداروند 1/03/0263
هيوااسدبيگی 0/1/0239

مریوان/بارانمریوان 
سيدفاتحبادپروا 31/3/0231
جمالایمانی 0/6/0230
نعمتایزدی 0/6/0230
عبدالسالمنباتی 0/0/0262
سمانهسيف 33/1/0261
اسماعيلزوئينه 0/6/0233
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حسنسجادی 0/6/0233

سنندج/تجربه 
عبيداهللرستمی 0/3/0239
بهارلطافتيان 3/2/0231
فریدونحامدی 1/0/0232
شعلهعزیزی 30/6/0233
کورشاحمدی 31/6/0236
آنيتاجعفری 01/9/0263
زهرامحمدیکانیسواران 3/3/0261
رامينشيرزادی 3/2/0231
شهرامرستمی 3/2/0231

سقز/پيوند 
اميرزارعزاده 33/2/0262
مفيدهزارعزاده 20/6/0261
زینبهرضوانی 9/03/0221
محمدزارعزاده 0/01/0229
احسانزارعزاده 1/03/0263

بانه/کازیوه 
سامانمهران 1/00/0261
رحيمذبيحی 0/6/0231
نگارعبدالهنژاد 32/6/0239
بهارعبدالهنژاد 0/0/0260
علیمحمودیان 0/0/0231
آریااحمدی 31/2/0213
فرزادحسنميرزایی 39/3/0261
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بانه/شانوبانه 
بهاالدینعزیززاده 0/0/0231
فریادعزیززاده 30/9/0269
فریدونتوکلی 31/6/0231
ظاهرتوتونچی 0/1/0231
فاتحدولتی 0/0/0233

دیواندره/مات 
محمدسليمی 2/3/0261
حسينمرادی 0/1/0236
بهروزمرادی 03/6/0233
زاهدسبحانی 0/6/0261
امجدکریمی 3/3/0261

بيجار/چرکنویس 
سيدیاسرهاشمزاده 9/6/0260
مهدیصفرپور 01/3/0260
سيدحسينموسوی 1/01/0263
وحيدزارعی 9/6/0261
محسنافشاری 39/3/0263

مریوان/ریرا 
سعدیمحمدیعبد 03/2/0261
گورانجهانی 3/3/0262
کریمخاوری 01/6/0231
قدریهبابایی 0/01/0231
ناميقخدایار 0/3/0231
سقز/رونيا 
جميلمنصوری 0/6/0233
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پرویزاحمدی 3/6/0263
شهربانوهادی 6/00/0262
زاهدآرمی 0/3/0231
داریوشرفعتی 36/2/0231

سنندج/مدرن 
سيدفریدوناحمدی 0/03/0239
مازیارقبادی 0/1/0233
هيرشنقشبندی 21/6/0263
شهریاراردالن 0/1/0233
جمشيدکلوندی 39/6/0230

مریوان/شانویروژ 
عطاشکيبایی 31/03/0232
مدریکقادری 0/2/0231
محمداقبالدرخشانی 0/0/0260
صبریملکی 
محمدامينکهنهپوشی 0/0/0236

سنندج/معاصر 
فرشيدکرمی 03/3/0231
ایوبحسينپناهی 21/0/0233
شهرهکامرانیهمت 00/1/0269
اسعدفریدی 21/6/0261
مهردادیوسفی 31/00/0231
قروه/پيدا 
یونسصحرارو 03/6/0232
علیغالمی 30/3/0263
بهزادفرمانی 03/0/0266
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محمدصمدی 0/6/0239
آرماناسماعيلی 03/3/0230

مریوان/شين 
مختارمحمدی 0/1/0233
رحمانکریمی 0/1/0233
نگينعزتی 9/3/0210
طاهافرجی 0/01/0232
سعيدسبحانی 0/1/0233

سنندج/تيکتاک 
افشينخدری 33/1/0262
سيمينچائیچی 
مهرانمکاری 39/01/0213
فریدآریانژاد 0/0/0231
سيدآزادپيرخضری 0/0/0261

مریوان/ریگا 
کژالراستبين 30/1/0260
پریسایعقوبی 9/1/0216
سرکوتعبدالهی 0/0/0263
اسوابراهيمی 33/3/0269
سنورراستبين 33/00/0261

سنندج/مهر 
حميدرضااحمدیکردستانی 33/00/0239
زاهدزندی 2/0/0263
سميهرحيمی 0/3/0263
دنياگفتاری 00/3/0266
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صابرنيکبخت 0/01/0230

مریوان/اهورا 
عزیززادسر 6/3/0232
ژیالبرزوئی 0/9/0263
محمدرضاامينی 6/6/0213
هيوامحمدیان 01/01/0263
کاملحسينی 02/3/0263
سنندج/ژین 
شيرینمعاذی 
سيوانسيدی 0/0/0262
نيشتمانرسولنژاد 31/3/0239
جاللنصيری 0/6/0236
اميدبختياری 0/1/0261
فرشيدگویلی 31/3/031
صابردلبينا 0/6/0231
رضاسعيدیانی 31/3/0231
شهرامميرزایی 01/01/0231

مریوان/بهیانی 
هيوامنوچهری 0/1/0231
محمدمنوچهری 0/6/0233
مهتابحسينی 2/6/0231
باللانفرادی 0/00/0266
هوشياربالنده 1/3/0261
سقز/یونا 
جاللباباميری 21/6/0233
لطيفشکرزاده 3/3/0261
فرزادعادلی 31/6/0230
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ادریسدالرامی 21/6/0236
خالدخاکی 9/1/0222


کرمانجنوب 
جيرفت/صبا 
منوچهرصبوریميری 0/0/0239
حسينپهلواننژاد 
ابراهيمعبداللهی 
علیپردلی 
رضادامنخورشيد 

کهنوج/بهزاد 
مهردادبهزادی 32/0/0239
مرتضیعبدلزاده 
اسماعيلمهدیزهی 
ليالميرزاییآنالوچه 00/9/0233
حمزهشهبازیکهنوج 

عنبراباد/نخل 
محمداهللتوکلی 0/2/0231
موسیمالیی 
اسمعيلمالیی 
مصيبحسينی 
محسناقتداری 
کهنوج/بيان 
علیببربيان 
وحيدهببربيان 
محسنتارنگ 
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خدیجهملکلوزاده 
جهانبخشلورگیپور 

رودبارجنوب/استال 
سليمانیوسفینيا 
محمدسالمینژاد 
کرامتبيات 
عبدالوهاببيات 
ایمانسالمی 
صدرالدینسالمی 

منوجان/دمبيل 
نجمهفتاحی 00/6/0261
عبدالحجتحسينی 39/03/0269
صابرمظهرینژاددوساری 6/2/0261
فریباآزادی 1/6/0266
احمددرویشی 0/0/0263
جيرفت/آنارام 
فاطمهنعمتی 0/2/0231
مهدیمهاجریراینی 03/2/0260
زهرانادری 0/6/0261
حجتخواجهانصاری 02/3/0260
مهدیهنعمتیعزیزاباد 31/3/0263

جيرفت/درببهشت 
ابراهيمعادلیساردو 3/3/0233
محسنفاریابی 01/6/0231
محمداماندادی 32/2/0260
حسينسعيدی 6/9/0233
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محسنعادلیساردو 03/00/0263

جيرفت/گدروزیا 
رضاسلطانی 
مصطفیپالشی 
محسنپالشی 
یوسففاریابی 
فریدهپالشی 

کرمان 
رفسنجان/هزاردستان 
بابکنوری 06/03/0233
مهدیهحسينیرباطی 
محبوبهالساداتحسينیفيروزآبادی 3/9/0263
سيدمحسنحسينیکرمانی 32/9/0263
محمدهادیبمانادیپاریزی 9/2/0262
باربدنوری 33/6/0210
بهینوریپستی 0/3/0262

رفسنجان/بهار 
محمددانشور 6/3/0210
محمدحسينمکرمیسهپله 9/3/0212
شکوفهکریمیلطفآبادی 1/03/0212
زهرارشيدیزارع 06/6/0211
اميرحسينفخرائی 6/3/0213

کرمان/کرمون 
احسانرضوانی 06/2/0231
مهدیارمز 03/1/0221
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رضادرویشی 33/6/0230
غالمرضازینلی 03/6/0239
محمدرضادرویشگوهری 31/2/0233
مينااخوان 9/6/0231
سيمينسلطانی 03/2/0261
محمدرضااحمدی 3/6/0231
فتانهساداتسيدجعفری 03/0/0236

کرمان/زا 
بابکدقيقی 32/2/0231
سکينهعربنژاد 01/9/0236
حسينمحمدآبادی 33/3/0231
محسنميرزایی 3/01/0231
علینفيسی 32/6/0231
علیکهن 1/01/0231
محسنسعادتنصری 0/1/0261
محمدقاسمی 0/01/0236
حميدغياث 3/2/0231

کرمان/هنرونمایشگرانخالق 
یداهللآقاعباسی 
محمودنزهتی 
محمدعلیطاهری 
شاپورمنصوری 
مجتبیمحسنی 
زهراآقاعباسی 
مسعودفوقانی 
حميدنژادی 
علیاصغرمقصودی 
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کرمان/شهرایران 
جليلاميری 31/1/0232
مهدیجعفری 3/0/0229
علیاصغراکبرزاده 06/00/0222
سعيدبافتیپور 03/00/0269
زهرااسالمیکوهپایه 0/9/0233
فرزانهابوالهادی 1/2/0231
آرشرضاییگزکی 01/0/0261
زهرهخيرالدین 03/00/0236
مسعودسلطانیزاده 3/3/0223

زرند/آروینزرند 
سجادمنصوریبابهوتکی 03/1/0231
مجتبیتدین 03/03/0262
مریممهدیزاده 33/3/0210
محدثهمالیی 30/9/0266
مجتبیمالیی 0/1/0239
محمدعليزاده 0/01/0233
مهدیمتصدیزاده 0/1/0232
کرمان/نان 
مهدیحاجمحمدی 0/0/0231
مهدیفتحنجات 2/3/0231
حنظلهرشيدی 20/6/0269
راحلهیوشعی 06/6/0231
رضاایرانمنش 21/6/0239
محسننجيبزاده 01/3/0261
عظيمهاحمدی 3/00/0263
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بافت/روزسيب 
حميدرضاکاشانی 0/3/0231
محمدحسينفرزاد 6/3/0261
مجيدکاشانی 03/3/0231
احمدامينیزاده 03/9/0230
ابوالحسنعاشوری 0/2/0221
اشکانعاشوری 3/6/0263
پروانهدهقانیفر 3/0/0239

کرمان/آفرینش 
سعيدقاسمیراوری 1/6/0233
سيدعمادراوری 9/9/0266
یاسرقاسمیزاده 33/00/0263
محمدهمدمجو 01/3/0261
محسنهمدمجو 0/1/0261
سيدعلیراوری 9/9/0266
سعيدجاللیمقدم 1/1/0232

انار/افراانار 
اکبرابوترابی 01/3/0236
علیشفيعیهمتآباد 0/1/0236
مهدیقدیری 3/3/0263
حسنفتحآبادی 33/6/0236
کاظمقاسمزاده 3/6/0230
مرضيهساداتصابریاناری 33/3/0231
رضاشفيعیهمتآباد 0/2/0231

سيرجان/باران 
محمدحسينخاکسارپور 0/3/0223
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سهيلصالحی 01/6/0260
منصورهفيروزی 31/6/0216
سارافيروزی 3/6/0211
اميرباستانی 21/6/0263
محمدرضاعباسلو 21/6/0263
محمدستودهنياکرانی 1/01/0261

سيرجان/سياه 
محمدرضافهيمی 0/0/0233
محسنرادفر 0/3/0239
احسانستودهنياکرانی 3/0/0260
مژگانکامجو 6/9/0269
مسعودحاتمی 03/3/0263
الدنفهيمی 30/0/0261
دادخداقاسمینژادرایينی 0/1/0229

بم/سایهبم 
سعيدقلندری 33/3/0231
عباسجاللآبادی 33/6/0261
نيلوفراميریزاده 1/9/0213
مرصادرهی 33/6/0261
احسانتوحيدی 3/0/0233
آذینرئيسی 0/3/0212
حسامالدینتوحيدی 21/6/0231

سيرجان/شهرزادسيرجان 
سيدحميدموسویکرانی 31/9/0261
عباسخاکسارپور 09/6/0263
اکرمپورفریدونی 33/3/0213
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محمدخضری 21/6/0261
رضارفعتی 03/00/0210

سيرجان/نيماسيرجان 
اميرحسينطاهری 
سهیسينایی 
الهامالثورهخسروی 
رضامسلمیزاده 
جوادغالمرضازادهخواجویی 

سيرجان/ميم 
ابراهيماسدیزیدآبادی 
حسامزندوثوقی 
مریممسعودی 
محمودموذنی 
افسانهپورعبدل 

بم/نخلبم 
عليرضاحيدریان 
عباسمجانی 
حميدرضادبستانی 
آرزوحيدرانی 
فاطمهمحمدامينی 

بم/قاصدکبم 
محمدپورصالحی 
اسماءبهرامی 
فاطمهپورصالحی 
معصومهدریجانی 
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فاطمهولیاللهی 

کرمان/بند 
مجيدحاجعزیزی 
ميثمعلينژاد 
محمدامينکمالی 
مرضيهمجدزاده 
غالمرضاحسينشاهی 

زرند/آرشزرند 
مسعودلشکری 
ابراهيملشکری 
مریماسالمی 
احمدرشيدیزرندی 
رضاخسروی 

سيرجان/اردیبهشت 
محمودستودهنياکرانی 3/3/0221
الياسساردویینسب 3/3/0239
حسنشهسواری 0/3/0229
نرگسرنجبرکرانی 0/6/0239
زکریاسپهری 0/0/0231

کرمان/بوتيا 
امينشجاعیباغينی 03/0/0263
مهدیثانی 0/1/0233
مليحهارجمندی 31/6/0263
سيدمجتبیناظمی 33/2/0262
ارمينقطبیراوندی 31/6/0263
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اميرنوروزی 1/3/0261
مریمترشيزی 9/3/0263

کرمان/شعله 
محسنایرانمنش 06/9/0231
عبدالرضاقراری 
مهدیشجاعی 
محمدعلیضياسيستانی 
محمدحسينمحقق 
دهاقينبذرافشان 
مهدیرشيدصالحی 
سيدمرتضییاسایی 
ميثمترکزادهماهانی 
کرمانشاه 
کرمانشاه/پارسا 
نيلوفرقلعهشاخانی 0230/3/33
هواسپلوک 0223/01/09
برومندکرانی 0222/6/0
ابراهيمسعدالهی 0231/03/31
پوریاپلوک 0261/03/01
پارساپلوک 0261/2/2
حسينکيهانپور 0262/6/21
شهيناشرف 0229/0/0
داریوشگراوندی 0221/3/33

کرمانشاه/تيک 
نجاتعلیميرزایی 0223/3/03
آرشمنصوریباوندپور 0239/00/36
سيدمجتبیرضابيگی 0230/03/39
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فرشادطاهری 0231/1/0
نسریناحمدی 0261/03/01

کرمانشاه/کلهرکرمانشاه 
سعيدنوروزی 0261/1/33
عبدالرضاروضئه 0223/3/03
فریباصادقيان 0231/3/31
عليحسنوری 0260/03/31
صباقاسمی 0261/3/31
کرمانشاه/آشنا 
خسروخندانتبریزی 0223/1/09
بابکمحتشمنژاد 0260/6/21
فرهادصالحی 0233/01/01
طاهرهفتحیچاالبهای 0266/1/06
اصغرجمشيدی 0209/1/2

کرمانشاه/شهيدآوینی 
اميرکرم 0236/01/01
منصورميخبر 0221/9/01
هاشمشهربانوپورمحمدی 0231/00/03
پوریاجاللی 0261/1/0
محمدکيانيان 0221/9/0

کرمانشاه/شهر 
بهروزرضامخصوصی 0260/3/0
بيژنرضایی 0231/01/03
شيماروشن 0262/01/31
محمدحبيبيان 0232/9/36
بهزاد 0261/1/3
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کرمانشاه/بازیکرمانشاه 
محمدرضادرند 0236/3/31
سعيدزندی 0233/0/0
مصطفیذوقی 0261/00/3
مریمعطيهميرزایی 0261/6/36
سيدسروشپيمبری 0232/3/01
مهردادبنکداری 0232/1/03
نداصادقيان 0239/2/02
سعيدجمشيدی 0261/2/33
هدایتحيدری 0230/1/0

کرمانشاه/سایهها 
سيدسپاسطباطبایی 0261/9/30
ساراميری 0266/1/33
دانيارعباسی 0261/00/31
بهزاداسکندری 0261/01/01
مصطفیدهشت 0261/01/9
علیمردانی 0263/3/9
مجتبیکریمی 0263/9/00

کرمانشاه/تکآفرینش 
بهزادحيدری 0231/0/0
ژیالمحمدخانی 0261/6/20
سميرازنگنه 0269/3/33
سارامهری 0231/6/20
گودرزرضایی 0231/01/0
کرمانشاه/آفرینشاسالمآباد 
رسولنادری 0231/00/0
مسعودقنبری 0233/1/6
148

شکوفهکریمی 0231/1/0
وحيدحسينی 0236/01/3
کرمرضابساطی 0231/9/0

کرمانشاه/پيله 
یوسفميرزایی 
سميهمهری 
آرشآزادی 0233/03/1
خسرواميری 
علیصميمی 
 

کرمانشاه/نقالها 
مرتضیاسدیمرام 0263/1/0
حسيننادری 0260/00/03
فریدطاهری 0260/0/20
مهدیاسدیتبار 0263/9/2
وحيدخسروی 0263/01/3

کرمانشاه/شيرز 
نعمتاسدیمرام 0221/2/0
اميناحمدیکاکاوندی 0263/3/2
علیچناری 0213/1/33
پرستواسدی 0261/1/33
الههمهدیپور 0263/00/03

کرمانشاه/شيدا 
جاللبرفی 0231/6/3
جمالبرفی 0232/2/01
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علیحشمتی 0239/3/3
مجتبیحشمتیمنش 0231/3/6
قدرتالهساالری 0231/6/03
مجتبیاميری 0239/00/1
محمدرضامظفری 0233/3/6

کرمانشاه/راویهنرآزاد 
مصطفیقلندرلکی 
کامرانشهالیی 
نيرهمردی 
پویابازرگان 0231/00/3
محسنساالری 
آذیناميری 
عبدالرحمانهوشياری 
کرمانشاه/مهرآذین 
سحرجعفری 0261/0/06
مرتضیجعفری 0263/3/3
مریمکاوئیسرچقا 0269/00/3
افروزفتاحی 0269/9/0
ابراهيممطيعی 0231/3/03
محمدهادیصادقیمتين 0261/3/03
احسانسلطانآبادی 0211/01/03

کرمانشاه/اساطير 
مازیاراسدزاده 0263/0/31
هومنروحتافی 0231/1/3
زهراالماسی 0231/01/3
مسعودمعماری 0231/3/0
محمدبيگمحمدی 0269/3/0
151

بنيامينایثاری 0211/00/3
روحاهللحيدری 0233/00/3

کرمانشاه/مارليککرمانشاه 
بهارهزاهددوستپسیخانی 
بيژنصادقی 
آرشعبداهللپور 
سحراميری 
علیسریری 

کرمانشاه/باران 
سعيدذبيحی 9/1/0231
عباسدرکه 
مهراناحمدی 
عليرضامحمدی 
ليلیطهموری 

کرمانشاه/پيله 
یوسفميرزایی 3/01/0260
سميهمهری 
آرشآزادی 1/03/0233
خسرواميری 
علیصميمی 

کرمانشاه/راوی 
مصطفیقلندرلکی 
کامرانشهالیی 
نيرهمردی 33/0/0260
پویابازرگان 3/00/0231
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محسنساالری 
آذیناميری 
عبدالرحمانهوشياری 0/00/0232

کهگيلویهوبویراحمد 
یاسوج/هليا 
سيدرضارفيعی 
یوسفعلیآبادی 
سيدعبدالهنوری 
رستمشریعتیسوق 
صالحزینيپور 

دهدشت/ماهان 
سيدمحمدخالقی 
ليالاحمدوند 
محبوبهخالقی 
احمدصفدری 
فرشتهجمالی 

دهدشت/مردم 
ایرجکاظمیجو 
سيدعلیاحمدیپور 
سيدمهدیرضویپور 
حجتالهسيدپور 
افضلمحمدی 

دهدشت/شهدایچرام 
سيدقربانعلیموسویشيرازی 
سيدحمزهموسوی 
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سرمستآتشپنجه 
سيماتابش 
مهردادکاظمیپور 

گلستان 
گرگان/ترجه 
محمدحسنرستمانی 3/0/0229
احمدجندقی 31/2/0236
داودسعيدی 0/0/0221
عليرضاپورمحمد 3/3/0221
روحالهخالقی 31/6/0223
رحمانخوارجریبی 1/3/0231
مهدیصفرپور 31/3/0233
سيدرهبانمسلمیعقيلی 31/2/0262
حبيبالهعباسنایبی 03/2/0236

گرگان/فخرالدیناسعدگرگانی 
یحيیدیوانی 20/2/0233
غالمعلیرضائی 03/00/0220
محمدهادینامور 3/01/0231
اهللقلینظری 03/03/0223
زهراامامیزیدی 01/01/0233
بابکتهرانی 09/3/0239
ایرجقوشچیباشی 3/1/0223
کبریغالمی 01/01/0226
محمدرضانازوئی 02/3/0236

گرگان/آوار 
فریباچوپاننژادنجفآبادی 36/6/0233
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نقیکاوش 3/9/0226
سيدهمعصومهکریمی 3/2/0236
سيدمحمدمهدیصمدی 0/3/0261
احسانرجبلو 20/6/0263
فاطمهپاشایفومشکناری 33/1/0263
فرامرزرجبیمحمدآباد 
عباسوفایی 36/3/0232
رضاپورترابزادهرودسری 33/6/0261

گرگان/پنگوئن 
فرشيدمصدق 2/0/0222
عبدالخالقمصدق 
رمضانیازرلو 
صفرروحینامقی 
صمدرحيمی 
مهدیکاویان 
فاطمهاحمدی 
جاللسالمتیاوزینه 
سيدحسنحسينینژاد 
محدثهبحری 

بندرگز/پيشکسوتانمحراب 
هوشنگصلبی 31/3/0221
علیاکبربخشی 31/6/0266
محمدباقربخشی 09/3/0223
جمشيدکردی 03/00/0229
ابوالفضلاميرلطيفی 39/2/0223

گرگان/مهر 
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محسنحکيمی 39/3/0262
محسنمقامی 0/1/0232
علیباباکردی 32/1/0261
مهدیحکيمی 0/3/0231
نسرینیوسفی 06/03/0266

گنبدکاووس/گپ 
عبدالرضاشيبانی 31/9/0263
علیعربی 1/20/0261
مرتضیشکيبافر 39/3/0263
مينارجبزادهنردینی 01/1/0261
احسانیزدانپناه 3/03/0261

آزادشهر/اميدهایجوان 
محمدميرعربرضی 2/0/0263
مجتبیسنچولیپردل 0/2/0261
زهراقویدل 3/2/0210
مليحهدونلو 0/3/0263
محسنميرعربرضی 0/0/0233

بندرگز/کيميایگلستان 
مرتضیملکمحمودی 2/0/0231
عليرضااميدی 33/0/0262
فرزانهمازندرانی 21/6/0231
محسندماوندی 31/1/0232
ثمينهصادقی 31/01/0263

گرگان/مهتاب 
احمدعلیجهانیراد 33/3/0232
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انسيهنيشابوری 39/3/0232
محمدنقابی 0/0/0260
سميهرضایی 33/01/0231
اميرشمساستانهرضوی 00/1/0262

علیآبادکتول/نقاب 
عباسعلیمحمدینصرآبادی 0/6/0230
رضازنگانه 21/6/0263
پيمانغنيمت 6/0/0260
عفتشمسآبادی 39/3/0233
سيدیعقوبحسينی 0/3/0231

ترکمن/آتالن 
عبدالرسولاونق 61/9/0261
روحالهمجللی 0/1/0231
عليرضایلمه 31/3/0231
خسروبردیکر 3/6/0229
بهراممحمدایری 0/2/0261

گرگان/مردم 
عطاالهصفرپور 6/3/0233
سعيدصفرپور 2/3/0232
مجتبیکریمی 31/1/0231
فاطمهمزرئینوده 0/3/0231
محمدرضاصميمی 31/6/0233
محمدحسينقاسمی 0/0/0233
احمدرضااسعدی 0/0/0222

گيالن 
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الهيجان/خورتاب 
سيدوحيدفخرموسوی؟ 0233/3/
محمدعلیصادقحسنی 0230/00/30
محمدعلیحقانیفر 0233/03/36
جوادتميزکار 0231/9/30
فرهادبشارتی 0233/03/31
آرشنيکسيرت 0233/0/31
اميررجبپورنخجيری 0263/6/01
محمدحسنپوردیوشلینژاد 0233/1/0
علیاکبرشيدیاناکبر 0233/6/31

الهيجان/همزاد 
نگارنادری 0231/1/03
یوسففخرائی 0233/6/9
فاطمهعلیپرست 0231/6/31
حدیثنيکروخشکدشتی 0236/6/21
آرزوعلیپورعابدی 0263/6/31
جعفرستاری 0231/3/3
شهرزادمبرهن 0239/0/3
سيروسکاميابیزاده 

رشت/مارليک 
سيدغالمرضاميرمعنویبيغرض 0239/0/0
حسين(فرامرز)طالبیصومعهسرایی 0239/9/06
انوشنصراهللزادهماسوله 0201/03/03
علیاسدیشالمایی 0233/1/33
سيدعباسميرمعنویبيغرض 0231/6/39
احمداميریامامی 0231/0/0
مریمالساداتميرمعنویبيغرض 0260/9/9
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کاظمفالحی 0233/3/01
هادیشریفزارع 0221/9/9

رشت/پژواک 
محمدمهدییوسفیزاده 0230/1/1
حميدابراهيمی 
محسنمحبوببشری 0233/0/0
زینبشعبانی 0236/6/31
حسنحامد 0231/3/00
رضافتوتخواه 0231/03/03
اکبرصمدینيا 0233/0/36

رشت/مهررادی 
حسينسرپرستشلمانی 
پيرمحمدابراهيميان 0261/1/31
فرشادفرهودی 0231/03/31
حميدسرپرستشلمانی 
پریساقاسمی 0261/01/33
اميرنامآور 0263/3/1
رضاوقاری 0261/3/33
زینتصرفهجو 
عباسزارعی 0231/1/02

رشت/رویداد 
مهدیطاهرپور 0261/6/21
داوودصدری 0236/9/3
مسعودبدرطالعی 0221/01/03
ميالددافساری 0262/03/06
مرضيهبردبار 0239/0/01
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آرشبدرطالعی 0239/6/21
عليرضااسدبکی 0261/0/6

سياهکل/دیلمون 
منيزهواحدقازیانی 0263/3/6
محمودفرضینزاد 0236/2/03
مهدیصدیقیفشتالی 0266/0/33
حسينرفعتیشالدهی 
سيدهادیحسينی 0223/0/03
سجاددقيق 0266/03/33
محمدعلینقدی 0236/6/33

بندرانزلی/مهرآژند 
صهبامنيرزاد 0261/6/31
غالمحسينمنيرزاد 0201/0/03
زهرابيگناهمقدم 0231/3/31
آصفاحمدیآبکنار 0221/3/09
الههاحمدیآبکنار 
فاطمهتوکلیایزدیفومنی 0231/0/03
غالمرضاقناعتی 0233/0/03

رودبار/گروهنمایشیآراد 
کاظمنظریبرسری 0236/3/0
گلنارقلیپورآغوزبنی 0263/6/31
علیقلیپورآغوزبنی 0211/2/03
مهدیفتحیبرسری 0231/2/03
زهرابهادیوندچگينی 
لنگرود/شروم 
حسنصادقدقيقی 0221/6/01
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سيدهمائدهسيدهوشيارلنگرودی 0269/00/09
سيدمحمدصادقعابدینیگيالنی 0233/2/30
عبداهللبهادری 0231/6/01
سيدسهيلحسنی 0231/00/6

رشت/جهش 
محمدرسائلی 0231/6/0
مجيدکاظمزاده 0239/01/33
الههفرخی 0230/01/31
سيدسيناکوزانی 0261/3/2
اسماعيلاللهزاده 
پروینطوفانی 0231/1/03
محمدکاظمزاده 0260/03/03

ایجگره/بندرانزلی 
علیاصغرکهنقنبریان 
عليرضاعيسیپور 0236/00/31
علیاصغرکهنقنبریان 0223/00/3
شهرامحمدوی 
سيدهفاطمهحبيبمحمدی 0226/9/1
صادقواحدیساحلی 0223/1/01

تالش/پرمه 
مهدیسيفالهی 31/6/01
علیرزمجو 
روحالهبختشاهیدیزگاه 0231/3/3
رسولبرجی 0260/6/0
احمدفرهادیطولی 0261/3/0
محمدامينفاروقی 0263/3/00
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علیاکبررسولزاده 

آستانهاشرفيه/تیتی 
پوریاکریمیدردشتی 02363/3/2
حسينلطفپورجسيدانی 0236/3/31
اميدکفشدارجاللی 0236/6/3
محمدرضاجعفریلفوت 0232/0/30
محمدرضاپورعلیکيسمی 0261/03/33
ميالدحسينزادهراحم 0269/6/31
احمدالفتیفرد 0269/3/3
رشت/ترنموارشچيستا 
محمدپورجعفریصفت 0261/1/30
علیحاجعلیعسکری 0233/3/03
مصطفیمصيبزاده 0231/3/20
اکبرمحبوبیفر 0231/3/03
ابراهيمحسنزاده 0261/3/0
مریمیکتافرد 0261/6/0
بيژنرحمتی 0261/3/00

رشت/خورشيد 
سيدمحمدحسنیکومله 
عليرضاپارسی 
رضاحقيقیتطفی 
اکبرپورپاکنيا 
فریبرززیدهسرائی 
محمدشکوری 
خورشيدمحبپورشالدهی 

بندرانزلی/فرهنگ 
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فرهادرحمانزاده 0233/1/02
محمدرضاحسينزاده 0233/1/31
عباسپيشگاهبحری 0222/6/31
عليرضاغاروریانی 0233/00/00
جواداللهدوست 0262/03/2

فومن/آماردیس 
مجيدپرکارگشتی 
سيدعلیمرتضویفومنی 
حسنذرهبينمقدم 
طيبهفکوریحسينآبادی 
حسينانصاری 
محمدعلیپورجانیفومنی 
کبریعليپور 

لنگرود/سکوت 
شيریناخباری 0239/3/3
حجتالهعليپورصفاریان 0223/03/1
کميلاحسانیفر 0239/00/3
حميدرضاشعبانی 0260/3/01
علیپارسامنش 0263/03/03

الهيجان/دانش 
علیبيداوسی 0231/3/31
ميالدحسننيا 0266/3/36
سلمازمحمدیدموچالی 0263/01/3
عمادسماکعابدی 0263/2/31
اسماعيلرحيمیسروش 0263/6/33
رشت/افرا 
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مهردادهنرمندتميزکار 0239/3/9
مهدیشایان 0260/0/30
نيماحسندختفيروز 0231/3/03
مهردادبخشیآبکنار 0262/1/0
النازابروشمهدی 0263/3/03

رشت/آفرینشرشت 
زهرابردبارکوچصفهانی 0232/1/01
ليالبردبارکوچصفهانی 0233/1/31
سميهگياهی 0262/2/01
محمداسدالهی 0231/03/31
ميناحسنی 0262/3/6

رشت/لتو 
حامداخباری 
یاسينطيبنعيمی 
مجيدکهریزی 
غزلنعيمی 
آرمينطيبنعيمی 

رودبار/فجرمنجيل 
حميدپورکان 
کيومرثبابایی 0231/3/01
ميترایگانه 0231/0/3
افسانهپورابراهيمکلشتری 0269/1/1
ریحانهپورابراهيمکلشتری 0266/03/9

رشت/اتفاق 
ابوذرآستانی 0231/1/0
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حسيننوری 0261/2/21
عباسنيکنامپيردهی 0263/3/06
فرشيدپيروی 0263/6/3
ميناخداخواهان 0221/6/6

رشت/روزنهسپيد 
عبدالحسينتوشه 
رضاتوشه 
ميرحامدحيدرنژادپيرکالچاهی 
اسحاقمجيدیمبارکه 
پرندرمضانپوررودبارکی 

فومن/فيامين 
عليرضاعباسی 
عادلعاطفمحبوب 
علیسيفیزاده 
محمدرضااکبری 
سيدعبدالهسيدکریمی 

املش/لوزان 
همتشعبانی 0239/3/1
محمدامين 
نرگسفرضیکویخی 0233/6/21
مسعوداميریامام 
مجيدپتکی 0232/6/33

صومعهسرا/روزنهآبی 
مهدیمهربان 0236/3/01
رقيهساجدی 0263/3/33
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ليالمهربان 0231/00/03
رمضانعلیشکوفنده 0233/2/31
محسناشرفخانی 0230/01/36

رودسر/هوسم 
مرتضیزینل 0231/6/31
محسنپورنظری 0260/6/01
مينارحمتیخشکرودی 0231/9/31
مریمبذرافشان 0261/6/03
سيدرضامولوی 0233/1/0

رشت/لوتوس 
مصطفیغالمیاستادسرایی 0263/6/03
سعيدایرجیسدهی 0262/6/33
حسينگلیاحمدگورابی 0231/6/00
اسماعيلیونسی 0233/00/21
سميهجاهطلبضيابری 0293/3/0

آستارا/کاسپين 
سميراصفرخواه 0261/6/0
بابکزینالی 0262/0/0
سيامکحسنزاده 0231/1/31
مریمعظيمیکهن 0263/6/36
النازسيفاللهيان 0239/00/3

بندرانزلی/تلخک 
مهدیدوگوهرانی 0231/2/0
افشينعموزادهليچایی 0231/03/31
ميالدکیمرام 0263/3/33
165

محمدیوسفراد 0230/6/03
مریمنژاد 0233/03/33
محمودطالبسربازیکژدهی 0231/3/3
محمدرضانعيمیکویشاهی 0231/2/1
رشت/آماردگيلهمرد 
حميدرضاعليزادهنشرودکلی 0233/1/33
نرجسخاتونبدرطالعی 0221/00/21
هاجرنوروزیتوچائی 0263/6/33
ناهيدفتوحیابوابی 0230/6/31
روحاهللمحمدیگيگاسری 0231/00/00

رشت/روزنهسپيد 
عبدالحسينتوشه 31/01/0231
رضاتوشه 
ميرحامدحيدرنژادپيرکالچاهی 
اسحاقمجيدیمبارکه 
پرندرمضانپور 

رشت/فيامين 
عليرضاعباسی 
عادلعاطفمحبوب 
علیسيفیزاده 
محمدرضااکبری 
سيدعبدالهسيدکریمی 

رشت/لتو 
حامداخباری 
یاسينطيبنعيمی 
مجيدکهریزی 
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غزلنعيمی 
آرمينطيبنعيمی 

فومن/آماردیس 
مجيدپرکارگشتی 0/1/0232
سيدعلیمرتضویفومنی 
حسنذرهبينمقدم 
طيبهفکوریحسينآبادی 
حسينانصاری 
محمدعلیپورجانیفومنی 
کبریعليپور 0/9/0261

رشت/خورشيد 
سيدمحمدحسنیکومله 
عليرضاپارسی 03/2/0221
رضاحقيقیتطفی 
اکبرپورپاکنيا 
فریبرززیدهسرائی 
محمدشکوری 
خورشيدمحبپورشالدهی 

املش/لوزان 
همتشعبانی 1/3/0239
محمدامين 33/2/0239
نرگسفرضیکویخی 21/6/0233
مسعوداميریامام 02/6/0260
مجيدپتکی 33/6/0232
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لرستان 
بروجرد/شهرآشوب 
سعيدشجاعی 0/0/0232
پژمانشاهوردی 21/6/0239
مسلمشکيبافرد 21/6/0263
پریساروزبهانی 31/6/0261
محمدقربانعلی 0/9/0233

بروجرد/دیالوگ 
محمدباجالن 21/6/0231
عبدالرضافریدزاده 03/6/0220
اردشيربرزگر 1/6/0236
حميدرضاشریعتمداری 3/6/0263
داریوشبرزگر 3/03/0233

بروجرد/کوچه 
اسدالهصمدیپور 0/3/0221
علیشجاعی 36/9/0233
غالمعباسگودرزی 31/9/0233
حجتاهللعالیمنش 03/0/0220
مهدیشجاعی 01/01/0233
سعيدمقبری 0/6/0236
عبدالمحمدعليزادهمقدم 3/3/0223
مرضيهیزدانی 0/0/0236
محمدعميد 0/01/0230

بروجرد/سيمرغ 
غالمرضافرید 0/0/0221
محسنزنگزرین 3/0/0233
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حميدآقایی 0/0/0236
رضااميناییچترودی 0/3/0236
محبوبههدایت 01/3/0239
مسعودسميعی 
عليرضاميمجعفری 01/0/0239
دورود/کاکتوس 
شهابامراییرشنو 
محرمرحمت 
جمشيدصالحنيا 
فاطمهسرمدینجفآبادی 
بهروزتوحيدیان 

خرمآباد/صفير 
فرزادزیدینژاد 3/3/0233
گلشنحسنوند 2/6/0236
مسعودحسنوند 3/6/0263
طنازرکرک 36/00/0211
قبادبيرانوند 2/3/0230
رزیتاطهماسبی 01/03/0260
سهيالجایدری 33/1/0233

دورود/آستئاتر 
وهابامرایی 02/3/0263
مسعودلک 
معادسلمانپور 
محرمرحمت 
سعيدپيامنی 

اليگودرز/سروش 
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عليرضابيگلری 2/3/0233
اميرحسنمحمدصالحی 06/3/0231
مهریلونی 00/6/0236
خدیجهقادراحمدی 2/3/0233
توحيدآیت 1/3/0261

الشتر/پلک 
اميرمحمدحسنوند 0/3/0261
احسانحسنوند 06/00/0269
رویاابوالفتحی 1/6/0211
خدیجهحسنوند 3/6/0263
وحيدشيخییگانه 32/6/0261

خرمآباد/آسمانآبی 
رامينرسولزاده 03/9/0260
سميهشمسیپور 31/6/0263
نداشاکرمی 9/1/0261
محمدحسينی 0260
علینيکپی 0269

اليگودرز/هفت 
مرتضیآذرفر 31/1/0233
حمزهسميعیفرد 01/03/0261
رضوانحاجیعلی 33/6/0261
هادیکيانمهر 39/3/0269
محسناکبری 33/6/0236

الشتر/باران 
مسلمصالحی 03/2/0261
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علیمرادجانی 21/6/0262
سجادکریميان 03/3/0261
علیمومنیهابيل 33/0/0263
سميهیوسفوند 03/2/0263

اليگودرز/نوینصحنه 
مهردادتوکلی 03/00/0231
اصغرصالحکوتاهی 01/1/0233
عفتلونی 31/3/0236
مجتبیتوکلی 31/1/0239
هاجرلونی 0/3/0231


ازنا/آسمان 
محسنلک 9/00/0263
علیآسترکی 0/1/0239
سميهجمشيدی 06/2/0260
مهدی(کيانوش)همتی 02/00/0263
تهمينهفرهادی 3/9/0263

دلفان/قاب 
هادینجفی 0/9/0239
یوسفرضامرادیانعلیآبادی 3/3/0233
محمداميرکریمی 31/03/0233
کریمزارع 31/03/0233
اکرمموسوی 0/1/0262

خرمآباد/آساره 
پيمانکرمزاده 
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سيدمحمدطاهریان 
رضارضایی 
ستارطرهانینژاد 
شهراموليخانی 

دورود/پرچين 
حجتاهللخادمفرد 31/0/0236
سعيدفرامرزی 21/6/0236
الههکليایی 3/01/0263
طاهرهخادمی 36/3/0261
نداجودکی 01/00/0239
دورود/تيا 
یوسفلطفیزاده 
سولمازنصرالهی 
فاطمهزلقی 
محمدعلیپور 
ابراهيمپوالدوندی 

بروجرد/ماندگار 
حسينفالمرزی 9/3/0261
محمدميرزایی 21/2/0266
سيدحميدرضاشریعتمداری 01/6/0262
پریساخراسانی 30/1/0212
مهدینوره 01/3/0261

بروجرد/پندار 
عباسخسروی 33/1/0239
مرتضیهرمزینژاد 1/2/0222
نازنينمهاجرحسينی 31/9/0231
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سحرمقصودی 1/3/0266
مهتابزند 39/3/0261
زهرهسالمت 3/6/0239
عرفانمقصودی 00/00/0210

خرمآباد/نيروانا 
فائزهخوانساری 6/3/0262
اسنفدیارمالیری 
محمدباقرمردایفر 
امينمردایفرد 
ابوذرفرجی 
بابکلطيفی 
پژمانباقریپور 

خرمآباد/کاسيو 
بهزادپاکدل 31/3/0232
مریمخورشيدوند 0/2/0260
سجادپاکدل 21/6/0266
فرشيداحمدی 0/0/0210
فرشاداحمدی 03/6/0266

خرمآباد/شيدایی 
اميرامانی 3/00/0223
محمدرضاعبدالهیفرد 1/0/0233
صادقطوسی 33/03/0221
محمدرسولموسیزادهمقدم 03/9/0229
محمدفالح 06/00/0236
مسعودبيرانوند 21/6/0269
سيدسيامکموسوی 0/6/0233
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ازنا/اميدازنا 
قنبرميرزایی 2/2/0231
مهریطهماسبیدهکردی 33/1/0221
عارفخلفی 33/2/0210
حسنشفيعی 02/9/0239
بهارهنعمتی 01/6/0239

خرمآباد/اخالص 
محمدرضاصادقینسب 0/9/0233
مهریپاکزاد 0/1/0233
مهيارصادقی 31/9/0232
منوچهرابنرحمان 0/3/0231
مرتضییوسفيان 3/00/0236

اليگودرز/هیلکو 
عليرضانعمتالهی 01/6/0233
ليالذالکیپوربختياری 33/3/0263
فرزادقاسمیگودرزی 0/6/0239
حميدمشایخی 0/0/0236
حميدرضاکریمی 1/3/0232

اليگودرز/نماد 
متيننظری 06/03/0210
رضازرچقائی 03/2/0236
محمدرضاجمال 36/6/0269
منصوراصغری 21/6/0263
آیدااصفهانی 02/03/0263
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دورود/ترنمخيال 
ميالدشایسته 3/9/0269
بهمنشمس 0231
محمدرضاغياثوند 6/9/0230
محمودصفری 0231
حسينمهدیان 0212

خرمآباد/بودنیانبودن 
یدالهشعبان 3/03/0233
حدیثاميری 20/6/0263
سيدمصطفیجهانبخت 1/3/0231
فاطمهیاوریان 01/00/0239
مينادهقانپور 21/6/0263
پویاحسنوند 9/3/0212
اميرشایانعباسنژاد 6/2/0261

نورآباددلفان/سيفا 
علیاکبرمحمدپورحسنآبادی 0/1/0263
محسنمحمودیپاچال 31/6/0262
اعظمعزیزیانی 01/3/0261
کرمخداعزیزیانی 31/3/0263
مجيدغالمی 39/03/0239

خرمآباد/ونوس 
احساناهللخسروانی 0/1/0231
زهراصالحیچالسپاری 1/01/0262
هادیسعادتی 30/00/0263
مرتضیکردعليوند 03/2/0239
افشينچگنی 0233
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مازندران 
بهشهر/پيادهرو 
عماراکبرپورعلیتپه 0263/3/00
عباسدامغانيان 0233/01/03
مهدیبرنجی 0260/3/39
آرمانغفاریان 0263/0/33
سيدمصطفینبویکالته 0239/0/0

بهشهر/باران 
رضاعموزادمهدیرجی 0262/16/31
منوچهرعموزادمهدیرجی 0231/0/01
امينالهی 0260/3/03
علییخکشی 0260/01/33
سجادوليزاده 0263/16/01

ساری/آکادمی 
عليرضاقنبریسروینهباغی 02/2/0232
مهدیروحی 0/0/0232
عليرضاکالنتری 0/3/0231
ميثمروحی 09/2/0263
فرزادحسينیماچکپشتی 03/6/0263
محمدفضلی 33/9/0262
سامانفالحپور 00/3/0263

بهشهر/ویشار 
سيدابراهيمعمادینوکنده 0233/3/1
محمدیوسفی 0233/9/03
علیکشاورزیان 0231/16/0
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محمدرضااسحقیگرجی 0236/3/31
علیاکبرچهاردهیباالدهی 0260/3/31
فاطمهمحبوبالیزال 0261/3/9
حسينفقانی 0231/0/0

قائمشهر/سایه 
رجبعلیفالح 0230/00/1
بهرامنجفدری 0226/3/3
رشيدبابازاده 0231/16/3
ایرجالياسی 0239/3/0
نبیاهللمهماننواز 0220/3/21
مریمالهاميان 0260/16/3
طيبهمقدم 0233/0/0

ساری/گپ 
مهدیرمضانی 0231/16/31
محمدرضاپهنابی 0260/0/0
ونوشهگلپایگانی 0262/16/21
بهناممجرد 0231/00/31
افروزکشاورز 0262/16/03
اردشيرتيموری 0231/16/3
محمدمنصوری 0223/12/1

بابل/صحنه 
عباسعلیابوالحسنی 0231/12/3
مهدیقاسمياناميری 0230/16/03
حسنکامبيزميرزاییمقری 0233/9/31
محمدرشيدا 0231/0/06
کيوانسعيدیزند 0230/3/33
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فاطمهمينوطوسی 0263/1/36
بيژنراستگو 0233/03/3
مصطفیمکبری 0233/1/6
ناهيدرجبپورعزیزی 0232/3/31

بهشهر/سمندر 
احمدرضامحمدی 0236/3/9
وحيدکبيری 0263/3/03
قدیراسدی 0221/3/03
سيدمحمدموسویخورشيدی 0261/16/31
حميدرحيمینژاد 0262/0/3

بهشهر/سيرانگ 
الهيارهزارجریبی 0220/00/1
مهيارهزارجریبی 0261/3/1
عبدالعلیمحمودجانلو 0236/3/3
عليرضاعلیقليان 0222/0/0
معصومهسارایزدانیطوسی 0263/3/30
سمانهتقیپور 0262/0/32
فرهادنقدعلی 0231/3/3

بهشهر/ثانيه 
محمدمهدیخليلخليلی 0223/9/09
سيدولیالهعمرانی 
الهامابراهيمپورگرجی 0239/3/31
محمدجوادی 0263/01/31
حسنجعفری 0233/00/33

قائمشهر/آبينه 
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اسفندیاربهاری 0/00/0226
ضياءفضلالهپوربالف 0/9/0230
عادلفرنودی 0/01/0220
پویابهاری 06/0/0262
فائزهاحمدیکردآسيابی 

محمودآباد/همرهان 
طاهرهمحمدی 0261/9/03
احترامحسينپور 0231/01/03
حميدرضاگلمحمدیتواندشتی 0221/00/3
حسنرامی 0266/0/1
عليرضادورافکن 0210/3/32

قائمشهر/مهرساری 
صاحبآهنگردارابی 0260/3/33
فاطمهمکاری 0262/3/3
مرضيهمکاری 0260/01/3
حسينقربانیکرچائی 0260/16/01
محمدپناهی 0260/16/33
امينوطنیشهميرزادی 0262/03/33
حدیثزارعنژاد 0261/16/6

نوشهر/موالنا 
ميثمزندی 0239/3/2
مسعوداجدادیان 0226/12/03
فاطمهزندی 0269/16/03
سانازپورعلمی 0263/16/31
سيدپژمانحسينی 0261/0/0
زینبترک 0261/3/33
179

مریمزندی 0263/00/33
ساری/قاصدک 
حسينباغبانمازندرانی 0221/9/36
سيدمهدیميرتبریزیان 0269/00/9
محدثهیدالهپور 0261/3/2
تيمورنوربخشوالشدی 0261/9/31
فاطمهمرادی 0263/00/01

قائمشهر/گمان 
عباسميار 0239/3/01
خدایاررضوانی 0260/3/31
رحمانقدمی 0260/3/01
مصطفیساریخان 0263/1/03
حدیثميار 0262/0/0

آمل/جاویدان 
شعبانعليجانپور 0233/12/2
سيدعلیحسينیروکش 0233/1/0
محبوبهعليزاده 0263/3/33
حشمتالهشجاع 0233/16/21
پيماناسفندیاریمقدم 0233/12/03

آمل/عالمتسوال 
مژگاننوروزی 0239/16/21
مهنازساالری 0232/03/0
مجتبیامدادی 0263/16/33
رضابحریایرایی 0211/16/2
مرتضیشریعتیالریجانی 0231/12/6
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بابل/بيت 
محمدشجاعی 0261/3/1
علیمحمودیچوبی 0263/00/31
روجارنجبر 0262/0/09
محمدمهدیگدازگر 0263/16/20
علیآقاجانیافروزی 0260/3/36

آمل/سونر 
غنچهشکوهيان 0231/12/31
سانازکفایتی 0261/12/32
محسناردشيربهرستاقی 0261/16/36
محمدرضاشجاعی 0269/12/30
سعيدشفيعيان 0269/16/03

آمل/تاليکاگ 
اميراميرنيا 0233/16/2
سيداسماعيلمدنیمشایی 0263/16/31
شيریننادریمقدم 0233/00/0
مجيدشعاعی 0262/3/3
مرضيهبرزگر 0231/0/03

نوشهر/تاللو 
رضاپاکنژاد 0239/3/3
عليرضاواقف 0233/16/20
هادیحسنزاده 0266/16/31
غالممسکينفام 0239/16/03
جمالتيموری 0239/9/3

تنکابن/معاصرتنکابن 
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داریوششافی 0232/3/03
فریبرزرسولیپور 0263/9/21
ضياولوی 0230/3/31
سيدسجاددینپرست 0261/03/3
گالرهازکيا 0266/0/03

تنکابن/شوال 
ليلیصادقحسينی 0231/16/3
ابوالقاسمطالبی 0221/03/3
عليرضاشاعرپور 0231/3/6
اللهشعباننشتایی 0231/16/39
سيدجوادصادقحسينی 0239/12/06

تنکابن/آریایجوان 
عليرضاهنربری 0263/16/20
منصورخاکساری 0263/3/1/
نعيمصالحی 0263/3/1
الهاماسمعيلزاده 0232/01/3
عبدالرحيمناظریان 0231/16/31

تنکابن/تالی 
سعيداميرکالیی 0231/03/01
حسينحيدرزاده 0231/1/6
احمدنصری 0266/16/21
مهدیاميرکالیی 0231/0/00
توحيدمحمدیانآهی 0261/3/3
طاهرهقلیتبارعمرانی 0239/3/01
رقيهاسکیکرمانی 0262/01/3
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تنکابن/وفا 
مصطفیسليمانینژاد 0233/01/6
شفقنصراهللپور 0263/12/31
سيدآریانموسوی 0262/3/06
یوسفسليمانینژاد 0260/0/3
صابرصفاری 0231/16/3

ساری/شيدا 
سيدعلیشيداییفر 0236/0/03
طيبهرستميانمقدم 0231/1/09
محمداخالقی 0263/16/31
مهدیخادمی 0231/3/31
مریمآقاجانی 0239/3/0

آمل/ایرانشهر 
مرتضیصادقيان 0263/3/03
سحرمشرفی 0260/12/03
برزینمحبوبيان 
محمدجوادایزدینياکی 0261/3/32
رضااميرصالحی 0233/3/3


ساری/خش 
علیاصغریقاجاری 0266/03/36
طاهربالوئی 0213/16/1
محمدسام 0266/1/01
الهامآذری 0211/9/31
علیطالبی 0211/00/30
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ساری/جاوید 
مجتبیدهدار 0260/16/33
محبوبهارميانی 0231/9/36
محسنفرقانی 0269/1/0
مهدیابدی 0263/16/33
محسنعسکری 0261/1/0

قائمشهر/فرهنگقائمشهر 
حسينعلیبينوایی 0229/3/0
محسنصفری 0231/3/3
محمدامينرهبر 0261/9/2
فاطمهمحمدی 0260/3/31
سياوشفالحپور 0266/16/33
محمودجباری 0239/12/01
حجتالهاحمدی 0263/3/09

نکا/تابش 
غالمرضابامتیطوسی 0233/0/3
علیاصغررضایی 0233/3/01
جوادرضایی 0269/3/00
خليلغالمیسفيدکوهی 0231/12/3
احمدخدادی 0233/3/0
ساری/تيرنگ 
یاسرمحمودیبرنتی 0231/00/03
عليرضاسعيدیکياسری 0233/1/0
مصطفیاژدرپورمنفرد 0260/16/21
نداحبيبیاحمدآبادی 0231/00/01
جاناهللوليزاده 0231/0/0
هوشنگرضایی 0236/9/6
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سيدحسينساداتی 0231/1/0

بابلسر/آموتهنر 
اميرحسينفالحتپيشه 0231/03/03
امينباقری 0263/3/33
عبدالحسينپورشرفشاده 0231/16/21
سيدهنسترنميرسنجری 0262/3/01
مصطفیتقیزاده 0211/16/31

رامسر/تئاترفردا 
هوشنگاميدینژاد 0233/0/1
طيبهعليخانيان 0236/3/3
حميدرضادلشب 0231/3/3
سيدصدراقاسمی 0220/16/01
فرزادمسرور 0221/12/3

ساری/آفرینشساری 
سيدحسنشيداییفر 0213/3/3
اکرمرادخواه 0239/3/31
سيدمحمدشيداییفر 0211/03/36
مریمفرجی 0231/03/31
سيدحسينشيداییفر 0231/0/03

ساری/قطره 
حميدرضابرزگرنعمتی 03/6/0231
سميراعليپورمازندرانی 31/6/0262
رضاافضلی 01/0/0261
رقيه-ليالپيام 21/6/0236
ابوالفضل-احسانواحدتن 3/0/0261
185

سولمازترکمنزاده 03/3/0262
سيدحميدرضانوربخش 33/6/0263


ساری/ميالدجوان 
علیاکبردنيوی 31/3/0223
بهروزاقيان 3/9/0222
سيدابراهيماطهری 31/01/0231
اسماعيلفالح 3/1/0236
حميدصالحی 31/3/0260
ساری/پژواکمازندران 
یوسفعلییونسی 9/3/0232
رضاعباسیزیدی 1/00/0231
سعيداسماعيلیارمی 03/9/0261
کوثراکبرزادهمحلهکالیی 
فاطمهعباسی 2/6/0213


مرکزی 
اراک/پيام 
فرهادرحمتیکرهرودی 0233/3/31
فروهررحمتی 0229/0/06
حسينجهانگيری 0263/6/31
محمدحسينغالمی 0263/3/02
الدنبهرامییانزاغه 020263/3/1
ميثمصالحیمرزیجرانی 0262/3/31
فاطمهنجفیمهر 0231/3/3

خمين/عشاق 
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شمساهللاکبری 0231/0/0
حميدعرب 
رضاعباسی 
حسينکرمی 0260/6/01
اشرففرقدان 
فرشتهطاهری 
روحاهللرضایی 

اراک/کاتارسيس 
سعيدزارع 0262/9/09
اميرزاوش 0261/3/36
عباساحمدلو 0260/01/0
حسينمحمدمرادی 0261/1/36
حسينباجالن 0263/6/31
حسامالدینلک 0261/3/03
آرشزرنيخی 0261/1/31

دليجان/نيوشا 
حسنقاسمی 
علیابراهيمی 
رحمانابراهيمی 
مرتضیقاسمی 
محسنرجبی 

اراک/فریادتجربه 
خليلا...خسروبيگی 0260/2/06
ناصرکریمینيک 0232/6/0
سميهسبزیچیکرهرودی 020263/9/33
بهمنپارساآرا 0260/00/33
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سيدمحمدمحمدی 0233/3/6
حشمتا...زارعی 0231/3/01
رضاميرزایی 0260/3/39

اراک/طالب 
شهرامسلطانی 0262/1/2
غالمعباسسلطانی 0230/0/0
اعظمسليمانی 0233/2/33
حميدهمتولی 0263/9/30
شایانسلطانی 0212/9/31
عادلعزیزنژاد 0269/2/6
آتنافارسيجانی 0211/6/33

اراک/اشکولبخند 
غالمرضایونسفرد 0239/00/06
ایمانملکیپور 0263/00/33
اميدعباسی 0230/6/39
رضامظفری 0266/6/6
سيدصائبمير 0211/1/0

ساوه/ریشهدربيشه 
معصومهشعبانی 
سيدعباسطباطباییحسينی 
مهدیاوشی 
حدیثهشعبانی 
محمدچهرهقانی 

اراک/ساده 
خدادادخدام 0232/00/01
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محمدصمدیان 0233/0/0
ازادهخنجری 0236/6/33
فرهادمداحی 0233/01/3
پيامعزیزی 0231/3/3
محسنساسانی 0261/3/01
خاطرهمسلمی 0233/0/0

ساوه/موجنو 
حجترحيمی 
عليرضاجنتیراد 
الهامتقوی 
حسينصالحی 
علیخاکپور 
داودناظمی 
فاطمهخادمی 

ساوه/شهيدسبطاحمدی 
علیاصغرسعادتپور 0239/01/31
مهدیجوکار 0231/6/31
هاجراسحاقی 0263/6/01
مجيدپژوه 0230/6/0
زهرافخاری 0231/3/00

اراک/مسيحا 
مریمملکی 0239/3/01
زهرابزارشی 0231/2/3
پژمانمحمودی 0231/6/21
حميدصالحی 0239/3/06
بابکروزبه 
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آشتيان/چهرههایبینقاب 
عبادکریمیآشتيانی 0236/6/36
محسنسليمانیآشتيانی 0223/6/31
هادیرضاییآشتيانی 0263/6/39
احسانالهحضرتیآشتيانی 0266/0/03
طيبهميرائی 0261/2/31

ساوه/سایهروشنساوه 
عليرضارضی 0266/01/32
مهدیملکیبيگدلی 0232/6/0
اکبرصدیف 0233/3/6
مصطفیصدیف 0231/3/03
علیبهمنپور 0233/3/36
دليجان/بازی 
عبدالرضافتحیسقزچی 0260
سيدمهدیجاللی 020262
علیمحمدی 0260
مصطفیپاداشی 0260
مریمحافظی 020262

اراک/کوچه 
افقایرجی 0260/6/0
سعيدآهنگرانمقدم 0230/3/0
محمدجوادشریفی 0266/1/31
نفيسهمهری 0211/0/1
جاویدپناهی 0211/3/33

اراک/چامه 
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سعيدکمانی 0266/01/0
مهسانظری 0210/3/3
مرتضیعليدادی 0210/0/36
الههفربدزاده 0263/9/3
پوریارضایی 0261/0/21

آستيان/آروینآشتيان 
داودمقصودی 
رضامقصودی 
جعفرفرهادخانی 
هادیتوکلی 
محدثهسربندی 

خمين/تنها 
مهدیمحمدی 0231/03/33
مهنازحسينی 0261/3/3
مهدیخسروی 0262/2/2
محمدجوادطاهری 0266/03/6
نگارسرلک 0263/3/00

دليجان/تجربه 
سيدهادیرضوی 
جوادصفری 
ليالاحمدبيکی 
رضاسهرابی 
غالمعلیصفری 

هرمزگان 
رودان/تيگار 
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مهرانمحمودزادهدهبارزی 0261/6/0
صالحصالحزاده 0263/0/39
مرضيهکریمی 0261/6/03
سانازنجفی 0210/00/03
اسمابایگان 0261/03/3

ميناب/انگاره 
علیرحيمیشهواری 0231/03/0
عبداهللخداکریمی 0229/1/0
شيواقاسمیگوربندی 0263/2/03
جاویدسفالگر 0263/2/03
علیرحيمیشهواری 0263/1/0
خالدرحيمیشهواری 0261/3/31
حامدرحيمیشهواری 0211/3/01

رودان/جوالسک 
مصيبداوری 0266/0/0
عاطفهاقتداری 0210/3/31
شایانعباسپور 0261/6/01
مصطفیداوری 0266/1/01
مهرزادنجفی 0210/3/02
اسحاقزاهدی 0261/2/03
ميالدصفاییدهبارز 0213/1/0

ميناب/صدف 
باقررمضانزاده 0263/00/0
حبيبالهناصری 0260/1/0
معصومهعبدالصمدی 0212/0/0
عبدالکریمحمزوی 0261/3/01
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تابندهعسکریمينابینژاد 0263/0/3
رضابابایوسفی 0233/6/0
زیباسبحانیمينابی 0236/3/3

ميناب/ابوذر 
ایوبرحيمیشهواری 0262/6/21
جعفرقاسمی 0263/3/31
ابوالقاسماحدیان 0266/03/1
حسينزاهدی 0262/3/31
ماهانصابری 0266/1/0
آمنهاکبری 0261/6/01
نسرینصابری 0269/9/09

بندرعباس/تارس 
رضاغریبزادهدریایی 0239/03/0
یاسينبهرامی 0236/03/1
محمدحمزهویسرخایی 0263/6/31
طيبهزندش 0262/1/03
اسحقآزادبخش 0231/9/1

بندرعباس/کارگاه 
مجيدسرنیزاده 0263/3/20
مهدیعطاییدریایی 0226/1/3
مجيدجمشيدی 0260/1/0
راضيهذاکری 0231/3/30
رحيمهایرانمنش 0261/1/0
مجيدکشاورز 0236/0/0
مجيدبشکال 
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رودان/آینهجنوب 
عليرضاداوری 0261/0/0
کورشسلمانی 0231/0/0
فریدهسلمانی 
مریمساالرینسب 0211/6/1
ابراهيماسفندی 0236/3/0
بندرعباس/ابوذر 
حسينکریمیپوری 0233/0/0
عبدالرضابلوچنژاد 0231/00/33
الهامعليزاده 0213/6/33
ليالغالمی 0211/01/9
شکوفهرضائی 0263/2/30

بندرعباس/گردون 
هومانمحسنزاده 0261/0/00
رضاجوشعار 0233/01/01
جوادبهرامی 0239/0/32
محمدعلیقویدلفرد 0226/9/31
محمدجوشعار 0230/3/31

رودان/تگ 
علیاصغرکمالی 0261/00/03
محمدرهبری 0261/1/0
مصطفینجفی 0261/1/0
زهراشریفی 0213/1/0
رضاروزرخ 0231/6/0

بندرعباس/گلپنگ 
حسنرونده 0233/0/33
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ساراتوکلی 0233/3/20
عليرضازارعی 0262/6/31
عصمترضاپور 
فهيمهآصفری 0232/00/32

بندرخمير/البستر 
حسينمحمدحسينی 0231/9/01
احمدشنبهنيا 0233/03/3
مرضيهآزادیخالص 0263/01/03
مرتضیشنبهنيا 0269/3/39
صالحهایرامنش 0260/1/31

قشم/لور 
اميدالماسینيا 21/6/0260
حميدالماسینيا 
پریاعلينقی 
سارانظيرییان 
الههنوروزیان 
ميناب/ماچينا 
حسينغالمشاهی 09/01/0263
مجتبیسليمی 
حسنذاکری 
وحيدمداحیروش 
شاهرخموسویپورپلبصره 
خدیجهخنفری 
موسیعامریپور 

بندرعباس/تیتووک 
ابراهيمپشتکوهی 03/03/0233
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عقيلدادیزاده 0/3/0236
محمدسایهبانی 03/9/0233
داووداسالمی 0/6/0231
بهروزعباسیدشتی 
بهنامپانيزه 
مریمحکمت 
رضاعباسپور 39/03/0236
مسعودميرزایی 

همدان 
همدان/آریا 
سعيدباغبانینير 31/1/0231
سعيدپورشعبانيان 03/2/0231
محسنتيما 06/2/0229
بابکابراهيمی 03/03/0239
مليحهجاویدعهد 01/9/0231
اصغرفاميلستاری 31/3/0233
مجيدشهبازی 33/6/0233

همدان/بوعلی 
سيدمحمدجوادکبودراهنگی 03/6/0221
نصراهللعبادی 03/00/0200
سهرابنيکفرجاد 0/0/0221
سعيدمحمودیان 31/3/0221
اکرمعرفانی 3/3/0262
ناهيددولتپور 9/03/0233
مجيدرسولی 31/0/0262
اسداهللملکی 21/2/0223
بيتاهللاسدی 01/3/0231
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همدان/فریاد 
رضاروان 03/0/0231
حسينصفی 0/0/0236
مهردادکاووسی 31/1/0261
لعيااسدینژاد 33/3/0210
معصومهبهارهجليليان 2/03/0262
حميدترابيان 00/3/0266
بهروزناصرشریعتی 03/03/0233
محمدمهدیکلهری 03/2/0260
عباسرجبزاده 1/3/0231

همدان/سارا 
بهرامدوستقرین 
عباسدوستقرین 
شهرامصمدینيا 
سميراپاشایی 
مصطفیبيگی 
محمدنجاری 
اميربختياری 
عليرضاگنجهای 
حميدرضاکاظمی 

همدان/راسپينا 
فرزادلباسی 36/00/0231
پگاهمعصومی 21/6/0213
فرهادلباسی 36/00/0231
مسعودکيانینيا 9/3/0239
سيدهمعصومهزیوریحسينیپور 1/6/0239
قادرشهسواری 32/00/0231
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همدان/صحنه 
محسنپورقاسمی 0/3/0233
فاطمهپورقاسمی 
اردشيرثریایی 
محمدهادیموالییمکرم 
محمدرضاعباسی 

مالیر/باران 
محمدقاسمی 03/1/0239
پریبارانی 0/0/0260
مهدیبيات 
رضاباغبان 03/2/0213
علیضيایی 

رزن/اندیشه 
حميدرضاعليخانیهرمز 31/01/0239
مجيدقدیمی 
مهدیعزیزی 
عبدا...عادلیضاحک 
جوادغفاری 
همدان/ماد 
احمدبگرليان 31/00/0239
نيمابيگلریان 1/6/0239
محمدمهدیچایانی 3/3/0222
نوشينبگلریان 3/2/0231
غالمرضامهری 03/3/0223
محمودممدوح 03/0/0222
صابردارپوی 0/0/0231
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همدان/سایه 
کيانوشبهروزپور 0/01/0232
اصغرفکور 0/03/0232
اسماعيلطاهری 0/0/0223
مرتضیتحصيلی 39/6/0233
محمدحسنکوثری 01/2/0220
منيژهاحمدی 0/3/0263
حميدرضاییمجد 01/03/0231

نهاوند/دریا 
ميثممرادی 31/1/0236
مسعودرضی 33/00/0231
علیميرزاسيف 0/3/0230
حسينمحمودوند 3/6/0230
یعقوبمهراد 3/6/0263

مالیر/سپيدوسياه 
مهدیحبيبی 3/03/0231
نرگسخاککار 9/01/0261
مسعودروستا 03/03/0260
سياوشوفایینژاد 30/1/0262
الهامریاضت 36/6/021

نهاوند/هناسه 
روحاهللصالحی 36/0/0231
روحاهللپارساییکيا 
حميدبهزادی 
ماناپوراسد 
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مهدییعقوبی 

مالیر/یاسکبود 
مهدیروزبهانی 32/2/0263
سيدهزینبميرمعينی 0211
فروزانحسينی 33/3/0269
زهيرکزازی 01/9/0211
سميهحيدری 0269
همدان/پژواک 
محمدعلیمهيمنی 6/0/0233
مریمرازانی 
نفيسهصالحی 03/3/0263
مزدکمهيمنی 33/3/0231
مازیارمهيمنی 3/3/0239

همدان/صورتک 
فوآدابراهيميان 01/3/0263
مرضيهدرخشاننيا 0/3/0260
رضاافشاری 03/3/0231
مهدیکوثرییگانه 03/3/0233
نداپيلهور 

نهاوند/فروغ 
صحبتاهللروشنفکر 02/01/0230
آرشسيف 09/3/0231
محمدسياوشی 00/9/0239
رضاشهبازیمفرد 0/3/0231
فاطمهعبدی 0/1/0231
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بهار/روزنهیآبی 
محمودغفاری 3/00/0231
مهدیاحمدیآزرم 21/2/0261
ابرهيمیميناسماعيلی 33/00/0261
پوریانجفیوحدتی 01/2/0213
معينمبصری 01/1/0212

تویسرکان/قائم 
مهدیشيخاالسالمی 0/0/0233
سعيدجليلوند 
مرتضیالوندیگروهموسيقی 
حميداسدبيگی 
غالمرضاناصری 

تویسرکان/قابخالی 
سجادطهماسبی 03/3/0262
ميالدزنگنه 
وحيدقلخانباز 
حميداصغری 
وحيدنقيئی 
رزن/ميثاق 
اميررضاییضيایی 3/3/0262
فاطمهنامدار 
سيدهساراموسوی 
مهينشوندیمطلق 
بنياميناسماعيلیمهد 
مجيدگوهری 
ارزورمضانیسپيده 
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یزد 
یزد/پویایزد 
محمدتقیاحتياط 3/03/0226
احمدعلیمهدینژاد 33/9/0221
محمدرضاصارمی 0/0/0229
اميررضاوزیری 6/01/0220
محمدرضاصاحبجالل 21/1/0233
عباسراغبيان 31/0/0229
محمدمهدیفتاحی 20/6/0230

ميبد/فجر 
حسينآقائیميبدی 21/6/0236
وحيداحمدی 31/6/0261
نيکخواهرجبیميبدی 0/0/0233
بهارهالساداتآقائیميبدی 0/6/0260
محمدعلیبرزگربفروئی 0/0/0231
محسندهقانیفيروزآبادی 01/0/0263
نسریناسحاقيه 3/00/0233


یزد/پوریایولی 
محمدرضاابوالحسنیباجگانی 03/00/0221
محمدمحمدسيفی 06/9/0233
نادرنظافت 06/3/0231
فاطمهتوانگرمروستی 31/03/0231
محمودگلکار 36/3/0236
محمدرضاشریفیاشکذری 03/01/0223
محمدحسينغفاریفرد 33/00/0221
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یزد/چاپار 
محمدرضازبرجدی 
سيدبابکطباطبایی 
علیمحمدناصربافقی 
پاشابدرود 
حميدمحسناویپور 
حامدمهریزیزاده 
کرامتیزدانی 

ميبد/جوان 
محمدجوادآقاییميبدی 31/01/0260
جعفرجعفرزادهفيروزآبادی 
خليلعبيات 
سيدجوادعظيمیدختشورکی 
عليرضاسيفيان 
سعيدرضائیدهآبادی 
محمدحسينمشکآبادیان 

یزد/کریاس 
علیجاور 3/9/0239
وحيدآبرود 03/3/0261
صدیقهمطلق 33/3/0231
زمانارکمان 31/6/0266
زهرازینالدینی 21/6/0262
سعيدخبيری 36/0/0263
حسينافروز 00/0/0211
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یزد/پيوند 
محسنجاور 36/3/0236
مریمالساداتهاشمیشاهدانی 2/0/0260
افشينمجاهد 3/3/0231
سيدمحسنافزونی 02/02322
حسينحيدری 03/01/0269

ابرکوه/شاخنبات 
اسماعيلاخالقیابرقویی 0/3/0263
سعيدقمری 
ابوالفضلصادقيان 
محمدحسنپورحاصلی 
عاطفهاکرمی 

صدوق/نسيمرضوانشهر 
مجيدکرمیمجومرد 30/9/0233
سيدحسينپوررضوی 
اکبرحاتميان 
حميدرضارفيعیمجومرد 
مهدیکرمیمجومرد 

اردکان/تلنگر 
شهابقانعی 31/6/0239
حسينقانعی 31/9/0231
ميالدقانعی 21/3/0263
رحماندهقانمنشادی 9/00/0263
بهزادشفيعزاده 00/2/0263
مهریز/کارگاهتجربه 
مسلمزارعبيدکی 03/9/0231
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محمدنعمتی 
عليرضاآرامی 
زهرازارعبيدکی 
عليرضازارعبيدکی 

اردکان/طنزآوران 
حسينمروتیشریفآباد 
آرزودهستانی 
علیهاتفیاردکانی 
حميدرضاهاتفیاردکانی 
ابوالفضلپورچاپیاردکانی 

مهریز/تماشاخانه 
محمدحسنابوییمهریزی 03/6/0236
ابوالفضلميروکيلی 
عاطفهابوییمهریزی 
محمدحسنکشاورزی 
حسينابوئیمهریزی 

اردکان/شقایق 
محمدعلیزمانيان 01/3/0233
محمودکمالی 
یوسفبهجتی 
محمدرضامهدیزاده 
سيدمهدیطبائی 

یزد/آرسو 
احسانزرینآبادی 
صادقنصيری 
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عليرضاخورشيدنام 
مهرنوشمقيمی 
سيدحسينپيغمبری 

تفت/رویش 
محدرسولشجاعیتفت 3/1/0231
الههنظریان 
محسنفالحتفتی 
سيدولیعربزاده 
مجتبیملکثابت 
اردکان/یاس 
افسانهزمانيان 
شاهپورزمانيان 0/03/0221
محمدعلینصيری 
محمودفقرایی 
محمددراگروه 

اشکذر/دانشپژوهان 
احساندهقانی 21/6/0266
اميرحسيندهقانی 0210
فاطمهبمانی 
اميندهقانی 
ابوالفضلراسته 

صدوق/طلوعمهر 
مصطفیدهقانیاشکذری 01/6/0231
جمالدهقانیاشکذری 00/6/0261
محمدحسندهقانیاشکذری 03/1/0262
نبیایوبیاشکذری 01/3/0261
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مصطفیسدیدیاشکذری 

تفت/سفيراننير 
محمدرضادهقاننيری 06/9/0261
سجاددهقاننيری 
محمداحمدنيری 
محمدحسناحمدنيری 
علیدهقاننيری 

ميبد/کوثر 
سيدابوالفضلدهقانیفيروزآبادی 2/3/0226
عليرضاآقائیميبدیدستيار 
سيدمهدیپورجعفری 
حاتمبحرانیپور 
نادردهقانیفيروزآبادی 

ميبد/پيکیاس 
احمدبرزگربفروئی 
محمدحسنحائرینسب 
مسلمبرزگربفروئی 
سعيدعليزاده 
مرضيهمحمدیعلیبيک 

خاتم/مهر 
ذبيحالهمحمودیميمند 0/6/0231
اکبرعمادیهاشمآبادی 0/0/0232
عليرضاثقفیابرقوئی 0/6/0233
مجتبیابوالحسنیهراتی 0/1/0231
زینباسماعيلزاده 0/0/0263
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یزد/باران 
مرتضیکوراغلی 3/3/0223
حسنکوراغلی 03/0/0223
محمدفيروزگر 30/0/0231
علیهویدایی 1/01/0221
محمدرضاشوقالشعراء 03/3/0231

ميبد/آئينه 
سيدناصرامامیميبدی 6/3/0236
علیپایدار 0/1/0236
بيژنپروری 2/1/0231
کامرانپروری 2/1/0231
محسنکریمی 36/00/0263

یزد/پتواژ 
احمدندافیمجومردی 2/3/0231
محموددهقانهراتی 
مجتبیاللهزاری 
عباسمالزینلی 
مجيدجوادیانزاده 

اردکان/ما 
جوادکمالآبادی 01/01/0232
محمدجوادشاکر 
محسنفتاحی 
مریمنداف 
سعيدبرخورداری 
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یزد/کارگاهکوچک 
محمدعلیشکاری 03/3/0233
مهدیقانع 
محمدرضاارکان 
فهيمهسهيلی 
علیاصغرباروتکوبزاده 


یزد/شيد 
احمدشهریاریراد 06/1/0233
مهدیمالکی 3/3/0231
حکيمهمومنی 21/3/0233
وحيدابوئی 39/6/0263
سيدمجتبیمدیرطاهری 36/6/0260

یزد/اندیشهپویا 
مهردادجباری 9/01/0236
فاطمهدهقان 
محمدجباری 
مجيدعظيمینيا 
کامرانفرضی 

یزد/باهم 
جعفردلدل 
علیدهقانپور 
محمدرضااسکندری 
مهدیمحمدی 
ابراهيمسرداری 
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بافق/فانوسشب 
اميرعلیرسولیفرد 00/9/0231
محسندهقان 
عباسعلیحاجیشمسالدینی 
امينرحيمیپور 
مهدیگلستانيان 

بافق/رسالت 
سيدکاظمعباسزاده 
سيدمحمدعباسزادهبافقی 
محمدرضاناظمیبافقی 
سيدحسينعباسزادهبافقی 
علیاصغرموفقبافقی 

بافق/عرفان 
روحاهللکوشامقدم 21/6/0261
داوودناظمینارگانی 
ابراهيمکارگرانبافقی 
اسمعيلنيکدانش 
محمدعلیدهقانشادکامی 


اردکان/آرتا 
حسينفتوحیاردکانی 39/6/0230
حسينپرند 0/00/0236
رضازیدی 32/3/0212
علیکرکيان 31/3/0269
مرجانبهرمن03/1/0219
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