
 

 نوع معلولیت نام و نام خانوادگی ردیف نوع معلولیت نام و نام خانوادگی ردیف

 CP طاها صاحی CP 11 الناز ظاهری 1

 میوپاتی زهرا نصیرپور 12 اسکلروز کمری زهرا حسن زاده 2

 متابولیک مبینا بختیاری CP 13 آزاده مجدم 3

 CP فرزاد جامعی 11 اوتیسم عسل حمادی 1

 CP حسن حافظی 15 متابولیک؛نابینا مریم بوعذار 5

 CP منا عبدالخانی MS 16 فرزانه نصرتیان 6

 CP علیرضا شرفی 17 کهولت سن دره عیاشی 7

 MS فرزاد حافظی CP 18 زهرا عچرش 8

 متابولیک امین صفری CP 19 محمدحسین مطلق زاده 9

 میوپاتی زینب عزیزی 51 متابولیک سپیده صادقیان 11

 CP حسین آقایاری 51 متابولیک قصاب زاده محمدامین 11

 CP ملیکا بغالنی 52 دندی واکر علی اصغر اکبر زاده 12

 CP یاس صالحوند 53 اوتیسم زینب فاضلی 13

 میوپاتی فاطمه مرادی CP 51 مارال بهنام پور 11

 آلزلیمر علی آریا فر 55 هیروسفال حمیدرضا طالوری 15

 CP ساجد راهیان 56 مننگوسل سرور موسوی 16

 میوپاتی حسین شجاعی CP 57 فردوس مشعلی 17

 CP فاروق حمادی CP 58 نسترن نصراله نژاد 18

 CP رامین آقایاری 59 متابولیک حسین جمال پور 19

 پارکینسون هوشنگ مدیری CP 61 آیه بدوی 21

 تومور مغزی سیاوش بابااحمدی CP 61 سپهر بداغی 21

 CP فاطمه بنادری MLD 62 پونه شهریاری 22

 میوپاتی هانیه شهریاری CP 63 محسن بهمنی 23

 میوپاتی فاطمه شهریاری CP 61 علی مداحی نژآد 21

 MS پروانه ملکیان CP 65 عباس یرفی 25

 CP محمدپارسا مرادی 66 میوپاتی مکیه راشدی پور 26
 متابولیک صفریآرزو  67 نابینا,جسمی راضیه عقیلی 27

 CP فاطمه صالحی 68 نابینا,کم شنوا عقیلیزینب  28

 CP ایمان سعدونی 69 کن ذهن فاطمه جعله 29

 آلزایمر صغری کریمی 71 میکروسفال یسنا ایزد خواستیان 31

 ذهنی زهرا فرهنگیان 71 میوپاتی زینب شجاعی 31

 نابینا مهدی بوعذار 72 میوپاتی مریم شجاعی 32

 جسمی حرکتی کوثرفرهادی 73 کهولت سن خدیجه بچیه 33

 ذهنی-جسمی علی حسنی 71 اوتیسم دانیال ترک لرکی 31

 جسمی ذهنی مهزیار باوی CP 75 حسن شریفی 35

 CP اسما غزاوی CP 76 مریم پرهیز تبار 36

 متابولیک محسن اسدی           CP 77 علیرضا موحدپور 37

 CP یاسمن غیاثوند 78 اوتیسم حامد میراحمدیان 38

 CP عماد فارسی پوریان CP 79  اوتیسم, بهار دشتی 39

 CP محمد سواعد 81 اوتیسم راستین سعادت 11


