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 نام و نام خانوادگی

 2/7همت شهید 
 ردیف

 

 نام و نام خانوادگی

 1/7چمرانشهید 

 ردیف

 

 نام و نام خانوادگی

 9/7صیادشیرازیشهید 

 ردیف

 

 نام و نام خانوادگی

 4/7باباییشهید 

 اسالم دوست     امیرعلی  1 آقا مالئی    احمدرضا 1  احمری           کامیار 1 حمد رضا احمدیار        م 1

 اورقیی نژاد         علی  2 احمدی          علی  2 اکبریان          روزبه  2 اسفندیار           محمدرضا 2

 برزنی              آرین  3 محمد مهدی    الماسی 3 بابازاده          مهدی  3 عرفان                   یامید 3

 بهرمند               علی  4 اله ورن       امیرحسام  4 باقی          عمادالدین  4 باقری           محمد فرید 4

 پایان              علیرضا  5 ایراندوست     کیان  5 بمانا          محمد 5 بشیر نژاد        علیرضا  5

 تکلو          امیر حسین 6 بحیرایی        مهراب  6 پارسا مهر       علیرضا 6 هرامی              حسینب 6

 ثا بتی         محمد رضا  7 بهزادی         هومن  7 تیموری         حسین  7 بهمنی                 علی  7

 جاللی فرهانی     مهدی  8 جدیدی         حامد  8 جعفری     محمد امین  8 پایداری         محمد رضا  8

 رضا          چمنی  9 جمالی          پیمان  9 حبیبی     محمد مهدی  9 پناهی آذر          امیررضا 9

 حاجی علی   علیرضا 11 حق نظرلو      حسین  11 حسین طایفه محمدمهدی 11 پهلوانی کنی     حمید رضا 11

 حبیب نژاد          عرفان  11 حکیم جوادی     فرشاد 11 حسین نژاد     حسام  11 علی          جعفری         11

 حسین زاده         دانیال  12 محمد           حیدریان 12 خان محمدی  امیررضا 12 حبیبی         محمد محمود 12

 زرگریان             سعید  13 امیرحسین     دادزه    13 خانی       محمد امین  13 خسروی   محمد عرفان  13

 زند            امیر مهدی 14 دهقان         امیر محمد  14 خسروی   محمد احسان 14 رحیمی               حسین  14

 خان پور             پارسازیاد  15 روستایی       ابوالفضل  15 شفیعی             علی  15 زارع بی عیب  محمد حسین 15

 سلطانی            محمد  16 زین ساز     امیر علی  16 شهیدی      امیرحسام 16 زنگنه                 حسین 16

 شاه پسندی         مهدی  17 ستایش نیا    امیرحسین  17 صفرزاده     امیرحسین 17 زیودار              حسین  17

 شاهمیزا لو       حسین  18 طالبی             سینا  18 طاهر خانی       امیر  18 رضا          سعادتیان      18

 شریفی      محمد مهدی  19 علی وردی       آرمان  19 بنیامین    عسگری       19 سعیدی              حسین  19

 صادق نیارکی  محمد امین 21 غالمی          علیرضا  21 بنیامین       علی یاری  21 سید اسداله       سید محمد 21

 صالحی      محمد یاسین  21 فرجیان نیا    امیرحسین  21 عنبری              امیر  21 صادق نوری   محمد مهدی 21

 عید عزیزی       محمد س 22 قاسمی          حسین  22 سید محمد   قبادی       22 صلح جو           سبحان  22

 عالئیان               رضا  23 کاهه        محمد مهدی  23 کهنی         محمد رضا  23 علوی پور    سید مصطفی  23

 عالئیان             حسین 24 گیوکی      امیرمحمد  24 گرایلی            رضا  24 عینی                 مصطفی  24

 علیزاده           مهدی  25 لشگری         مهراد 25 مجیدی     حسینعلی  25 فتح الهی               علی  25

 غفاری           امیر علی  26 مافی ها        فرزاد  26 معارفوند       احمد  26 فرج پور               امیر 26

 قانع                 سینا  27 یل محمدی   محمد سه 27 مهدوی نژاد     علیرضا 27 کاهه                 آروین  27

 محسن            قرنلی   28 میرزابابایی       طه  28 نیک آریا    محمد هادی 28 کریم زاده         امیرحسام  28

 وفادار            علیرضا  29 نادری          آرمان  29 واصف       امیرحسن  29 محمدی               مبین  29

 ولی پور     محمد مهدی  31 یزدی    محمد حسن  31 هفتنی      محمد امین  31 طفایی               علی مص 31

       میرزایی              علیرضا 31

 


