
 

 ریزیلیست اسامی اعضای انجمن خبرگان برنامه

 خانوادگینام و نام ردیف خانوادگینام و نام ردیف خانوادگینام و نام ردیف خانوادگینام و نام ردیف

 الدین آسپارجالل 4 بیژن آزادی 3 حسین آرامی 2 بهمن آبادیان 1

 ارسالن ازهاری 8 زهرا اربابی 7 مهدی اخالقی فیض آثار 6 عبداهلل ابراهیمیان 5

 رشید اصالنی 12 رادمحمدعلی امین 11 محمدعلی افتخاری 11 فتح اهلل اسپندی 9

 اسماعیل امتیاز 16 عبدالحمید امامی 15 اهلل اکرمیسید رحمت 14 کاظم اکبری 13

 لوحسن امین 21 محمدابراهیم امین 19 حسین امیراحمدی 18 اسماعیل امیرحسینی 17

 محمدتقی بانکی 24 محمود ایلخان 23 محمود ایرج 22 اکبر اولیاءعلی 21

 ابراهیم بهادرانی 28 داوود بنایی 27 رسول بزازان 26 حمیدرضا برادران شرکاء 25

 امیدعلی پارسا 32 دهکردیعلی بهشتی 31 اصغر بیاتعلی 31 محمود بهرامیان 29

 حمید پوراصغری 36 محمدحسن پاسوار 35 حسن پاسدار 34 مهدی پازوکی 33

 محمود پورمنصوری 41 علیرضا پورباوند 39 بهناز پورسید 38 ناهید پوررستمی 37

 نژادسید کامل تقوی 44 تفضلی مهدی 43 گردونغالمرضا تاج 42 سفیدیگلسیدحمید پورمحمدی 41

 حمید حاجی عبدالوهاب 48 محسن جاویدان 47 فریدون ثقفیان 46 حسن تیموری 45

 الدین حسینیسید شمس 52 ید احمد حسینیس 51 سین حامدح 51 قوامیمحمدرضا حاجی 49

 شناسحق محمدجواد 56 فردمرتضی حسینی 55 فرغالمرضا حسینی 54 سید قاسم حسینی 53

 رجبعلی خسروآبادی 61 مژگان خانلو 59 مجتبی خالصی 58 ناهید حکیم شوشتری 57

 نژادمسعود داوری 64 احمد داودی 63 محمدعلی داریانی 62 حسن خوشپور 61

 عباس رفیعی 68 سعید رسولی 67 محمدعلی دهباری 66 فرهاد دژپسند 65

 پورنرگسقاسم رمضان 72 محمدمهدی رحمتی 71 یداهلل رحمانی 71 دانشبیژن رحیمی 69

 زنجانیمسعود روغنی 76 یوسف رونق 75 ابراهیم روحانی 74 هادی رهبری 73

 محمدرضا ستوده 81 فرمحمد ستاری 79 فرساعی 78 عباسعلی زالی 77

 پورحبیب سلیم 84 خسرو سلجوقی 83 خلیل سعیدی 82 سید جعفر سجادیه 81

 جواد شعار 88 احمد شفاعت 87 غالمرضا شافعی 86 عالییعلیرضا سلمانی 85

 اصغر شهابعلی 92 مسعود شکرالهی 91 حسین شفیعی 91 زادگانمحمدحسین شریف 89



 مسعود صفاری 97 آهنگریقاسم صداقت 96 خجستهعیسی شهسواری 95 رادپرویز شهریاری 93

 علیرضا صالح 111 عبداهلل طالبی 111 دهکردیسیامک صمیمی 99 احمد صمیمی 98

 علی صفدری 115 محمدرضا عاشوری 114 محمد طبیبیان 113 مهدی طباطبایی 112

 مرتضی عاقلی 119 آزادمحمود عسگری 118 عبادی جعفر 117 گلستاناسماعیل عامری 116

 مهدی عسلی 113 محمدابراهیم علوی سید 112 شهریار عالیی 111 شهرابیمسعود عظیمی 111

 محمدباقر عضدی 117 شیروانجعفر غفاری 116 کاظم غفارپور 115 طباطباییسید محمود علیزاده 114

 بیژن غمخوار 121 ماهریانجواد فرشباف 121 حسین فتحی 119 حسین فاضلی 118

 محمدرضا فقیهی 125 اسماعیل فیاضی 124 غالمحسین فیروزفر 123   رضا فرشیدفرمند 122

 سید عمادالدین قاضوی 129   برات قنبری 128 مهدی قمصریان 127 الصباحیعباس قائم 126

 تکلیمیرضا کاظمی 133 علی کرمانشاه 132 محمدرضا کردستانچی 131 علی کبیری 131

 علی کالهدوز 137 نژادغالمرضا گرائی 136 محمد کاظمیان 135 محمود کتابچی 134

 کمال مصطفی 141 محمدتقی متقی 141 مصطفی مهاجرانی 139 وحید کیارشی 138

 میر داود میالنی 145 مسعود محرر 144 محمدعلی مجیدی 143 حسین ماهرو 142

 محمدمهدی محمودی 149 حیدر مستخدمین حسینی 148 بایزید مردوخی 147 داود مجتهد 146

 طهماسب مظاهری 153 علینقی مشایخی 152 خسرو مختاری 151 حسام محمودی نژاد احمد 151

 منیؤمسیح م 157 زادهسید احمد موسی 156 حشمت اهلل منعم 155 فرخ مسجدی 154

 معافیانعبدالحمید  161 علی منصوریه 161 عبداهلل مسلمی 159 فرج اهلل معماری 158

 محمدعلی نجفی 165 دکتر مسعود نیلی 164 میرزا محمدی 163 مهدی میرمعزی 162

 پوردکتر حمیدرضا نواب 169 محمدباقر نمازی 168 منصور نوروزی 167 علی مغانلو 166

 ایرج نورانی 173 مسعود نجمی 172 اسماعیل نادی 171 عبداهلل ناخدا 171

 بهمن وکیلی 177 حسین وفایی برومند 176 محمدرضا واعظ مهدویدکتر  175 سجاد ورقایی 174

 داوود هاشمی 181 سید محمود هاشمی 181 مهندس سید عطااهلل هاشمی 179 سید اکبر هاشمی 178

 علیرضا همتی 185 گیالنیعلی هاشمی 184 فشارکینجمی هاشمی 183 سیدعبدالکریم هاشمی 182

       یوسف هندی 186

 


