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

 CP طاها صاحی CP 11 الناز ظاهری عبده وند 1
 میکروسفال محمد متین نقدی 12 متابولیک یر حسین عبودیام 2

 CP امیر حسین دردشت 13 اتیسم علیرضا عبودی 3
 متابولیک محسن اسدی 11 حسی و سی پی محمد طه بوعذار 1

 CP علیرضا موحدپور CP 15 آزاده مجدم 5
 پارکینسون هوشنگ مدیری 19 ژنتیک زهرا عچرش 9

 CP علیرضا جم 17 اتیسم کرار چلداوی 7
 MS فرزاد حافظی CP 18 زهرا نصیرپور 8
 نخاعی عین هللا موسوی 16 جسمی حرکتی امین قصاب زاده 6

 MS عجب ناز ظاهری 51 جسمی و حرکتی اکبرزاده 11
 CP یاس صالحوند 51 متابولیک ریحانه دورقی 11
 CP فاطمه مرادی 52 جسمی نخاعی رقیه دائمی 12
 متابولیک حسین آقایاری CP 53 فردوس مشعلی 13

 CP سارینا مرادی CP 51 مریم پرهیزتبار 11
 متابولیک امین صفری CP 55 محمد پارسا مرادی 15

 MS ایناس عالمی CP 59 علی محسن پور 19
 CP نی صالحیهانیه ب CP 57 سپهر بداغی 17
 MS انوار عالمی CP 58 ملیکا بغالنی 18
 CP افسانه باطبی 56 متابولیک حسین جمال پور 16
 CP ساجد راهیان 91 ذهنی و جسمی پویا عطارزاده 21
 CP بابک شالبافان 91 و حسی ذهنی راضیه عقیلی 21
 CP عارف نواصری 92 حسی زینب عقیلی 22
 جسمی و حرکتی محمد خدری نژاد 93 میکروسفال خواستیانیسنا ایزد 23

 دیستروفی حسین شجاعی CP 91 مهزیار باوی 21

 MS سام محبی فرد 95 یستروفی عضالنید مکیه راشدی پور 25
 متابولیسم رامین آقایاری 99 یستروفی عضالنید زینب شجاعی 29

 نخاعی سیاوش بابااحمدی 97 ذهنی و جسمی محمد سواعد 27

 CP الیاس سیاحی 98 یستروفی عضالنید مریم شجاعی 28
 اتیسم محمد حسین سعیدی 96 اتیسم عسل سلیمانی 26

 جسمی زهرا مهدی پور CP 71 خدیجه لویمی 31

 CP محمد عماد حمادی CP 71 محمدرضا عبیداوی 31
 CP ورهرزدی محمد حسین 72 قلبی و عروقی محسن بهمنی 32
 حسی و جسمی فجره عساکره 73 ذهنی محمدرضا قضاجو 33

 جسمی و حرکتی علی فیصل زاده CP 71 مطلق زاده محمد حسین 31

 CP فریده هویدر 75 اتیسم میراحمدیانحامد  35
 متابولیک  مهدی بوعذار 79 میکروسفال حسن شریفی 39

 CP علی حسنی 77 ذهنی و جسمی زهرا شریفی 37
 و حسی CP اسمن غیاثوندی 78 اتیسم راستین سعادت 38

 متابولیک مبینا بختیاری 76 جسمی و حرکتی پونه شهریاری 36

 کهولت سن اشرف پیرهادی CP 81 بهار دشتی 11

 


