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 العالی هدظله انقالب هعظن رهبر با دیدار جهت جاهعه الزهرا علیهاالسالم طالباساهی 

 دی 91به هناسبت یوم اهلل 

 / گذرنامه کدملی ملیت نام خانوادگی نام *

 41---43 غیز ایزانی سیذه جوارح هاشوی سیذه جوارح هاشوی 1

۴14---387 غیز ایزانی افضلی راضیه 2  

 97---54 غیز ایزانی اختز یوخسانا 3

172---7۴2 غیز ایزانی تورس خذیجه 4  

 425---296 ایزانی هوالی هزین 5

 536---۴38 ایزانی فاضلی فاطوه 6

 987---218 ایزانی هزدانی خذیجه 7

 285---396 ایزانی سزاغی لیال 8

 97۴---518 ایزانی نوروسپور سهزا 9

 432---۴94 ایزانی هوسوی واعظ سیذه سهزا 1۴

۴24---431 ایزانی ربیعی فزسانه 11  

 ۴79---۴48 ایزانی تقوی هعصوهه 12

 341---۴۴2 ایزانی قاسوی هحذثه 13

 215---3۴4 ایزانی صفزی نسب عاطفه 14

 ۴23---259 ایزانی صولتی سزونذی فاطوه 15

175---486 ایزانی هوسوی فاطوه 16  

 273---172 ایزانی هحوذیاری شنگل حذیثه 17

 671---۴37 ایزانی کزهانی سهزا 18

 285---436 ایزانی بیکذلی ام لیال 19

 ۴4۴---256 ایزانی هزادی کوچی فزیبا 2۴

 594---۴37 ایزانی خزاسانی فاطوه 21

427---238 ایزانی بنگزاى هزین 22  

۴37---434 ایزانی هلکی ربابه 23  

 ۴38---122 ایزانی عصاری هحبوبه 24

 974---298 ایزانی گنجعلیخاى حاکوی سینب 25

 185---324 ایزانی هزدانی فاطوه 26

 ۴97---۴۴2 ایزانی رجبی سعیذه 27



 ۴65---127 ایزانی احوذی رنانی فاطوه 28

 161---448 ایزانی فاکز طاهزه 29

 71۴---513 ایزانی عابذی هحبوبه 3۴

 ۴7---۴6 غیز ایزانی فهیوی سهزا 31

88---82 غیز ایزانی فاضل عابذه بتول 32  

 511---426 ایزانی فزد هینا 33

 878---۴۴2 ایزانی هیزقاسوی فاطوه 34

 815---472 ایزانی سهانی نوریه 35

 474---۴۴1 ایزانی هادوی نیا حانیه 36

246---۴۴8 ایزانی قناعتیاى جبذری سهزا 37  

 ۴18---۴37 ایزانی باقزی حنانه 38

 933---62۴ ایزانی تزکی ساهانی سویه 39

 6۴1---۴37 ایزانی اکبزی ریحانه 4۴

 934---466 ایزانی خالذی راضیه 41

127---289 ایزانی اسواعیلی ریحانه 42  

 966---۴۴2 ایزانی خشنود فاطوه 43

 738---1۴8 ایزانی ستاری وجیهه 44

 688---274 ایزانی صالحی سهزا 45

24۴---127 ایزانی باسدار هزین 46  

 944---153 ایزانی یعقوبی اعظن 47

 1۴1---228 ایزانی توکلی فاطوه 48

۴38---522 ایزانی فقیه خلجانی سیذه هعصوهه 49  

4۴2---۴26 ایزانی سارعی فاطوه 5۴  

۴37---8۴8 ایزانی هحوودیاى چزاتی سهزا 51  

324---158 ایزانی کزین آبادی سینب 52  

 672---431 ایزانی شهباسی فاطوه 53

 159---318 ایزانی بزسگزکزین آبادی حکیوه 54

358---721 ایزانی باهزی هزین 55  

 ۴33---۴37 ایزانی سهانی بشیز فاطوه 56

 547---۴37 ایزانی آقابابایی سهزا 57

۴37---3۴3 ایزانی سجادی سهزاسادات 58  

 659---۴37 ایزانی کثیزی هزین 59

۴37---6۴1 ایزانی نزیواى سحز 6۴  

 


