
 این شجره نامھ نتیجھ ساعتھا گفتگو با آشنایان و فامیل ھای اسفندآبادی بوده کھ طبیعتا کمبودھا و––

امید بر این است کھ با ھمکاری ھمھ اسفندآبادیھا این صفحھ. اشتباھاتی را را ھم بھ ھمراه دارد   

.بھتر و کاملتر گردد   

  1401فروردین   –کدخدا 

 

 رودوکم  با ارسال اطالعات بھ کدخدا در تکمیل و تصحیح شجره نامھ اسپونبادیھا کمک کن

Kadkhoda@Esfandabad.org 

ا��ندآباد�ھا ��� از  2388 ���ه ��  
www.Esfandabad.org 

: ھمسر  1  
ان اصالح پذیرکیو: پدر  

فریبا افنانی: مادر  
:فرزندان  

 آبتین اصالح پذیر

---: ھمسر  1  
عطا افنانی: پدر  

پریوش رفاھی: مادر  
:  فرزندان  

 آتنا افنانی

: ھمسر    
داریوش بابادمحمی: پدر  

میترا بابادمحمی: مادر  
: فرزندان  

آتنا بابادمحمی   

:ھمسر    
ھمایون شمس: پدر  

اللھ بابا جعفری: مادر  
:فرزندان  

 آتنا شمس

: ھمسر    
دمحم بابادمحمی: پدر  

مریم ھوشمند: مادر  
: فرزندان  

 آتنا بابادمحمی

---: ھمسر (1) 1  آتوسا آبادی 

http://www.esfandabad.org/
mailto:Kadkhoda@Esfandabad.org?subject=shajareh-nameh
http://www.esfandabad.org/


(2) 
 

بیژن آبادی  : پدر  
فرشتھ آبادی: مادر  

---: فرزندان  
جالل زاده) سید مھدی(مھدی : ھمسر    

:پدر  
: مادر  

فاطمھ -دمحم رضا : فرزندان  

 آذر

: ھمسر    
جالل زاده) سید علی(علی : پدر  

ملکھ سرافراز: مادر  
: فرزندان  

 آذر جالل زاده

دیانت رفاھی : ھمسر (1) 1  
رضاقلی زارعی: پدر  

جھان بی بی رفاھی: مادر  
کورش –کیارش  –کامبیز  –گیلدا : فرزندان  

 آذر زارعی

ابوالقاسم بابا جعفری : ھمسر    
دمحم شمس: پدر  

عشرت بابا دمحمی: مادر  
شھریار -گل آرا  –جعفر  –رخساره : فرزندان  

 آذر شمس

: ھمسر    
کرمبخش) دمحم(شکرهللا : پدر  

حاج خانم: مادر  
: فرزندان  

 آذر کرمبخش

---رضا معروف علی : ھمسر  1  
فرھنگ رفاھی : پدر  

مھوش رفاھی: مادر  
مھبد:  فرزندان  

 آذین  رفاھی

:ھمسر    
امید باباجعفری : پدر  

رھا رحمانی: مادر  
: فرزندان  

باباجعفری آراد  

: ھمسر    
صداقت رفاھی: پدر  

--- سیمین صمیمی: مادر  
: فرزندان  

 آرام رفاھی

: ھمسر     
)رفاھی(داریوش پویامنش : پدر  

--- آزاده دوانی: مادر  
:فرزندان   

 آرتا پویامنش

: ھمسر    
--- جمشید افشار: پدر  

یلدا تاشی: مادر  
: فرزندان  

 آرتمیس افشار

: ھمسر    
بابادمحمی داریوش: پدر  

میترا بابادمحمی: مادر  

آرزو بابادمحمی   



: فرزندان  
--- بھار شیرازی: ھمسر  1  

نجفقلی رفاھی: پدر  
فالح ) ماه جان(زیور : مادر  

---: فرزندان  

 آرش رفاھی

---: ھمسر  1  
دمحمرضا شمس: پدر  

ژیال بابادمحمی: مادر  
---: فرزندان  

 آرش شمس

: ھمسر  1  
مسش) امیر(ھدایت : پدر  

روح انگیز شمس: مادر  
 فرزندان

 آرش شمس

: ھمسر    
فرھاد کرمبخش: پدر  

زھرا کرمبخش: مادر  
 فرزندان

کرمبخشآرش   

: ھمسر    
سیاوش رفاھی: پدر  

شھره رفاھی: مادر  
: فرزندان  

  آرشام رفاھی 

: ھمسر  1  
جمال  جالئی: پدر  

بھیھ شمس: مادر  
: فرزندان  

جالئی ) حسین(آرمان   

: : ھمسر    
نادر کرم بخش: پدر  

فریبا: مادر  
: فرزندان  

 آرمان کرم بخش

: ھمسر    
سیامک  مھدیزاده: پدر  

پرنیا ایزدی: مادر  
: فرزندان  

 آرمین مھدیزاده

---: ھمسر  1  
)رفاھی(استقامت اشکان : پدر  

--- فائزه طبیانی: مادر  
---: فرزندان  

 آریان اشکان

: ھمسر  1  
علی باباجعفری: پدر  

نا رفاھیلی: مادر  
: فرزندان  

 آریانا  باباجعفری

--- جلیل آتشبار: ھمسر    
غالمرضا بابا جعفری: پدر  

شمس) طاھره(شھربانو : مادر  
رحیم  -زھرا  -علی  -نرجس : فرزندان  

 آزاده بابا جعفری

: ھمسر    آزاده خاکپور 



علی خاکپور: پدر  
میده دھقانح: مادر  

: فرزندان  
: ھمسر  1  

کرمبخشسیف هللا : پدر  
عطری شیرزاد: مادر  

: فرزندان  

 آزیتا کرمبخش

بابادمحمی کرامت: ھمسر  1  
ابراھیم بابادمحمی: پدر  

عطری بابادمحمی مادر  
دمحمرضا -شیرین  –شیوا  –شبنم  –راما : فرزندان  

 آفاق بابادمحمی

شجاع شمس: ھمسر  1  
علی اکبر رفاھی: پدر  

فاطمھ جالئی: مادر  
شھاب: فرزندان  

اھیآفاق رف  

:ھمسر    
جلیل مقیمی: پدر  

رخشنده مقیمی: مادر  
:فرزندان  

 آفاق مقیمی

شمس) حاج خانم(خانم : ھمسر  1  
شمس) کل حسن(حسن : پدر  

: مادر  
رضوان -حسین  -حسن آقا : فرزندان  

شمس) حاجی آقا(آقا   

)حاج بگم(بیگم : ھمسر    
)حاج ابوالقاسم(ابوالقاسم : پدر  

: مادر  
شوکت  -سم ابوالقا: فرزندان  

)حاج آقا(آقا   

شھربانو: ھمسر    
) سید جالل(جالل : پدر  

فاطمھ بیگم: مادر  
صغرا  -) سید جالل(جالل -) سید محمود(محمود: فرزندان  

جالئی) سیدآقا(آقا   

جالئی) سید بی بی(بی بی : ھمسر  1  
جالئی ) سید جعفر(جعفر : پدر  

: مادر  
طیبھ  –عزت  –وبی ط –فاطمھ  –جعفر آقا  –جمال : فرزندان

اقدس  –  

جالئی) سید آقا(آقا   

کوکب : ھمسر  1  
)سید دمحم(دمحم : پدر  

معصومھ: مادر  
( بیگم  -حاج بی بی  -) سیدعلی(علی  -) سیددمحم(دمحم : فرزندان
گلی  -) سید بیگم  

جالل زاده) سیدآقا(آقا   

: ھمسر    
علی اکبر سرافراز: پدر  

طوطی کشمیری: مادر  
: فرزندان  

قا رضا سرافرازآ  

علی شمس: ھمسر  1 شمس) فاطمھ(آمنھ    



امامقلی شمس: پدر  
کشور: مادر  

: فرزندان  
دمحم کشمیری: ھمسر    

عزیز هللا شمس: پدر  
منیژه شمس: مادر  

فرحناز -فرشاد :  فرزندان  

 آمنھ شمس

: ھمسر  1  
ابوالقاسم مقیمی: پدر  

عزت مقیمی: مادر  
: فرزندان  

 آمنھ مقیمی

:ھمسر  1  
حسین موالیی: پدر  

سمنبر یوسفی: مادر  
:فرزندان  

 آمنھ موالیی

---: ھمسر  1  
عطا افنانی: پدر  

پریوش رفاھی: مادر  
:  فرزندان  

 آناھیتا افنانی

ابوالفضل امیدساالری: ھمسر    
بیژن امیدواری پدر  

--- آذر امیدساالری: مادر  
شھریار:  فرزندان  

 آناھیتا امیدواری

---: ھمسر  1  
قدرت هللا رفاھی: پدر  

طیبھ رضایی: مادر  
---: فرزندان  

 آناھیتا رفاھی

: ھمسر    
--- حسین آقاجونی: پدر  

شبنم شعبانپور: مادر  
: فرزندان  

 آوا آقاجونی

: ھمسر  1  
علی باباجعفری: پدر  

لینا رفاھی: مادر  
: فرزندان  

 آوا باباجعفری

: ھمسر    
شھرام بندی: پدر  

نگین تشکر: مادر  
:فرزندان   

 آوا بندی

1 (1) 
 

---: ھمسر  
وحید کرمبخش: پدر  

فریبا رفاھی: مادر  
---: فرزندان  

 آوا  کرمبخش

:ھمسر  2  
سعادت هللا ھمت :پدر  

  ---مقتدر برق آسا : مادر

 آوا ھمت



:فرزندان  
:ھمسر  2  

:پدر  
ورقا ھمت: ادرم  

:فرزندان  

 آیدین

:ھمسر    
کاوه قربانی :پدر  

سپیده شمس: مادر  
:فرزندان  

 آیدن قربانی

)سکینھ بگم(سکینھ : ھمسر  1  
)بامد(علی فرزند ابراھیم فرزند دمحمعلی فرزند  بابا دمحم : پدر   

: مادر  
میرزا عباس (عباس شمس  -) میرزا صادق(صادق :  فرزندان
علی  -) میرزا جعفر(جعفر  -) میرزا احمد (د احم -) بابادمحمی

بیگم  -) خیجھ(خدیجھ  -) میرزا حسین (حسین  -) میرزا علی(
خیرالنسا -  

)کل ابریم(ابراھیم   

بابادمحمی )نزاکت( عطری: ھمسر    
بابادمحمی) میرزاعلی(علی : پدر  

معصومھ ملکی: مادر  
سیمین -سوسن  –دانش  –آفاق : فرزندان  

یابراھیم بابادمحم  

: ھمسر  1  
قدمعلی بارانی: پدر  

کوکب ملکی: مادر  
: فرزندان  

 ابراھیم بارانی

قمر افنانی: ھمسر  1  
)  من خان(حسن فرزند دمحم : پدر  

سکینھ : مادر  
 -خانم زمان  –بھزاد  –شیرزاد  –فیض هللا  –عباس : فرزندان
 خوبناز

 ابراھیم خانی 

  :ھمسر  
امیری پور  پرویز: پدر  

منیر کارگر : مادر  
  :فرزندان

ابوالفضل امیری پور   

الھام: ھمسر    
عباس بابادمحمی: پدر  

روح انگیز دمحمی پور: مادر  
دمحم جواد  –دمحم صادق :  فرزندان  

 ابوالفضل بابادمحمی

: ھمسر  1  
جالل زاده) سید علی(علی : پدر  

ملکھ سرافراز: مادر  
: فرزندان  

 ابوالفضل جالل زاده

ھ مقیمیظریف: ھمسر    
جالل زاده) سید خلیل(خلیل : پدر  

ایران افنانی: مادر  
حسین  –حسن  –فاطمھ : فرزندان  

 ابوالفضل  جالل زاده

فاطمھ: ھمسر    ابوالفضل شعبانپور 



رضا شعبانپور: پدر  
ماه بی بی شمس: مادر  

مرتضی -رضا : فرزندان  
زھره: ھمسر    

عزیز هللا شمس: پدر  
منیژه شمس: مادر  

مبین  –ملیکا  :فرزندان  

 ابوالفضل شمس

:ھمسر    
حجت هللا کرمبخش :پدر  

فاطمھ بابادمحمی: مادر  
:فرزندان  

 ابوالفضل کرمبخش

:ھمسر    
صمد مقیمی: پدر  

: مادر  
: فرزندان  

 ابوالفضل مقیمی 

)حاج حسنی(حسنی : ھمسر    
اکبر فرزن باران: پدر  

: مادر  
زمان -کوکب  -رحمان : فرزندان  

)اج ابوالقاسمح(ابوالقاسم   

)حاج فاطمھ بگم(فاطمھ بیگم : ھمسر    
حاج میرزا: پدر  

بابادمحمی کلثوم: مادر  
 -) حاج میزا حسن(حسن ) حاج میرزا عباس(عباس : فرزندان

زھرا بیگم -) حاج آقا(آقا   

)حاج ابوالقاسم(ابوالقاسم   

آذر شمس: ھمسر    
جعفر بابا جعفری: پدر  

گلشاه بابادمحمی: مادر  
شھریار -گل آرا  –جعفر  –رخساره : انفرزند  

 ابوالقاسم بابا جعفری

: ھمسر    
دمحمعلی پسر بامدحسین بابادمحمی پسر : پدر  

خدیجھ: مادر  
 –حسن  –باقر  -) اسدآبادی(علی  -اسدهللا اسدآبادی : فرزندان

کشور -معصومھ   

روایت ( ابوالقاسم بابا دمحمی اسدآبادی
)اول  

: ھمسر  1  
دمحمعلی پسر بامدابادمحمی پسر حسین ب: پدر  

: مادر  
نازنین -معصومھ : فرزندان  

روایت (ابوالقاسم بابا دمحمی اسدآبادی 
)دوم  

)حاج بی بی(بی بی : ھمسر  1  
بابادمحمی) میرزاعلی(علی : پدر  

معصومھ ملکی: مادر  
 -زیبا  –سیما  –داریوش  –شھرام  –بھزاد  –ستایش : فرزندان

بھنام -نجمھ   

سم بابادمحمیابوالقا  

: ھمسر  1  
بابادمحمی) کل علی(علی : پدر  

) میرزا ابوالقاسم (ابوالقاسم  
 بابادمحمی 



: مادر  
: فرزندان  

قمر طھماسبی : ھمسر    
حسین دھقان: پدر  

: مادر  
  -الھام  –اسالم  –علیرضا  –ھمیده  –رضا : فرزندان

 ابوالقاسم دھقان

ملیحھ صالحی: ھمسر  1  
پوررضا شعبان: پدر  

ماه بی بی شمس: مادر  
نسیم -سپیده  -شبنم : فرزندان  

 ابوالقاسم شعبانپور

خاور: ھمسر  1  
لطفعلی شمس: پدر  

فاطمھ: مادر  
عطری جان -روح هللا  -محمود : فرزندان  

 ابوالقاسم شمس

زیور شمس فرزند میرزا عباس شمس: ھمسر  1  
شمس) علی آقا(علی : پدر  

صغرا: مادر  
فائزه  -الھام  -رضا  -ی دمحم عل: فرزندان  

شمس) حاج ابوالقاسم(ابوالقاسم   

: ھمسر  1  
الیاس کشمیری: پدر  

گلی سرافراز: مادر  
: فرزندان  

 ابوالقاسم کشمیری

---: ھمسر  1  
میرزا حسن مقیمی: پدر  

ملکھ مقیمی: مادر  
---: فرزندان  

 ابوالقاسم مقیمی 

عزت مقیمی: ھمسر    
حاج آقا: پدر  

محاج بیگ: مادر  
آمنھ -فاطمھ  -بیگم  -مھدی  -علی : فرزندان  

 ابوالقاسم مقیمی

سمیرا شمس: ھمسر    
حسین شمس: پدر  

زیورعبدلیان: مادر  
: فرزندان  

شمس  ابوذر   

:ھمسر  1  
دمحم: پدر  

خانم جان: مادر  
:فرزندان  

 احد

---: ھمسر  1  
جواد سرافراز: پدر  

گلی مقیمی: مادر  
---: فرزندان  

 احد سرافراز

ویدا بابا دمحمی : ھمسر  1  
شمس) علی آقا(علی : پدر  

بابادمحمی) حاج بی بی(بی بی : مادر  

 احسان هللا شمس 



سپیده  –سارا  :فرزندان   

:ھمسر    
فیض هللا خانی: پدر  

کشور کرم بخش: مادر  
:فرزندان  

 احسان خانی

مریم طھماسبی: ھمسر    
عزیز هللا شمس: پدر  

منیژه شمس: مادر  
  فرزندان

حسان شمسا  

:ھمسر  1  
چراغعلی: پدر  

سکینھ: مادر  
:فرزندان  

 احمد

:ھمسر  1  
دمحم: پدر  

خانم جان: مادر  
:فرزندان  

 احمد

---: ھمسر  1  
دمحم بابا جعفری: پدر  

رضوان افنانی: مادر  
---: فرزندان  

 احمد بابا جعفری

:ھمسر    
ثناهللا بابادمحمی: پدر  

نسرین: مادر  
:فرزندان  

یاحمد بابادمحم  

:ھمسر    
حسین بابادمحمی: پدر  

رضوان بابادمحمی: مادر  
:فرزندان  

 احمد بابادمحمی

اعظم: ھمسر    
قاسم بابادمحمی: پدر  

طوبی: مادر  
: فرزندان  

 احمد بابادمحمی 

شاه بی بی بھمنی : ھمسر    
دمحمعلی پسر بامدحسین بابادمحمی پسر : پدر  

خدیجھ: مادر  
  -امان هللا   -درهللا ص –) دمحمی(عزیزهللا : فرزندان

-ماه بی بی   -نصرت هللا   -) محمودی راد(عبدهللا   

زیبا -زھرا  –جھان بی بی   -حاجیھ بی بی   

 احمد بابادمحمی اسدآبادی

خانم جان بابادمحمی: ھمسر  1  
)بامد(ابراھیم فرزند دمحم علی فرزند بابا دمحم : پدر  

سکینھ : مادر  

بابادمحمی) میرزا احمد(احمد  



 –طوطی  –) حاج بی بی(بی بی  –گلشاه  –ذبیح هللا : فرزندان
فرنگیس - )نزاکت( عطری  

: ھمسر  1  
بابادمحمی) کل علی(علی : پدر  

: مادر  
: فرزندان  

بابادمحمی ) میرزا احمد (احمد    

صغرا: ھمسر  1  
دمحم بارانی: پدر  

ھما بارانی: مادر  
: فرزندان  

 احمد بارانی

یزفروغ سرافرا: ھمسر    
محمود بیطرف: پدر  

حجابھ: مادر  
علی  -سپیده : فرزندان  

 احمد بیطرف

روشنک: ھمسر    
جالئی) سید حبیب(حبیب : پدر  

کوکب: مادر  
حبیب -مھدی  -محسن : فرزندان  

جالئی) سید احمد(احمد   

پروین بابا جعفری: ھمسر    
: پدر  

:مادر  
فاطمھ  –حسین  –نصرهللا : فرزندان  

 احمد سربازی

: سرھم    
امیر شمس   : پدر  

خوبناز خانی: مادر  
: فرزندان  

احمد شمس   

طلعت یوسفی: ھمسر    
دمحم شمس: پدر  

صغری یوسفی: مادر  
فاطمھ    صدیقھ    میثم    جواددمحم :  فرزندان  

 احمد شمس

:ھمسر  1  
حسین شمس: پدر  

مریم: مادر  
:فرزندان  

 احمد شمس

:ھمسر  1  
نصیر شمس: پدر  

: مادر  
: نفرزندا  

 احمد شمس

  :ھمسر  1
  :پدر

مریم شمس: مادر  
  :فرزندان

احمد شمس   

اشرف جعفری: ھمسر    
غریب نواز)  میرزا مومن(مومن : پدر  

ماه بی بی سرافراز: مادر  

 احمد غریب نواز



شھرزاد  -میران  –مسعود  –منصور  –محمود : فرزندان  
: ھمسر  1  

دمحم عمودی نژاد: پدر  
ازعزت غریب نو: مادر  

: فرزندان   

 احمد عمودی نژاد

:ھمسر  1  
کشمیری) دمحم آقا(دمحم : پدر  

بی بی: مادر  
:فرزندان  

 احمد کشمیری

رضوان رفاھی : ھمسر  1  
میرغفاری) سید حسین(حسین : پدر  

معصومھ سرافراز: مادر  
مسعود -مھدی  -دمحم  -اکرم  -اعظم : فرزندان  

میرغفاری) سید احمد(احمد   

ره ھمتطاھ :ھمسر  2  
)مال حسین(حسین :پدر  

خانم جان: مادر  
وجیھ -خانم جان  -امان هللا  -حبیب هللا  -حسین  :فرزندان  

 احمد ھمت

---بھجت ارجمندی  :ھمسر  2  
حسین ھمت :پدر  

---فردوس ارجمندی : مادر  
طنین -بشیر :فرزندان  

 احمد ھمت

:ھمسر    
جواد جعفری: پدر  

زمان بابا دمحمی: مادر  
:فرزندان  

 احمدرضا بابا جعفری

: ھمسر    
نصرت هللا بابادمحمی : پدر  

مریم دھقان: مادر  
: فرزندان  

 احمدرضا  بابادمحمی 

 

  :ھمسر  
ایاز سرافراز  :پدر  

فاطمھ شمس پور   : مادر  
  :فرزندان

 احمدرضا سرافراز

زھره سرافزار: ھمسر    
علی آقا کشمیری: پدر  

زمان: مادر  
: فرزندان  

کشمیری ) یعل(احمدرضا   

:ھمسر    
کاوه قربانی :پدر  

سپیده شمس: مادر  
:فرزندان  

 ادرین قربانی

: ھمسر    
عطا گلزار: پدر  

نغمھ عالئی: مادر  
: فرزندان   

 ادیب گلزار



مھشید اعالئی : ھمسر  1  
وجیھ هللا زارعی:  پدر  

محبوبھ رفاھی: مادر  
:  فرزندان  

 اردالن زارعی

---: ھمسر  1  
)رفاھی(شکان استقامت ا: پدر  

--- فائزه طبیانی: مادر  
---: فرزندان  

ارژن اشکان   

گوھر مقیمی: ھمسر  1  
)حاج رئیس -مالباقر (باقر : پدر  

سمنبر: مادر  
فوزیھ  -فرنگیس  -دمحم  -خانجان  -تقی : فرزندان  

مقیمی ) اصالن( ارسالن  

:ھمسر  1  
علی ملکی: پدر  

خدیجھ میرغفاری: مادر  
:فرزندان  

لکیارسالن م  

--- فائزه طبیانی: ھمسر  1  
اسدهللا رفاھی: پدر  

زھرا رفاھی: مادر  
ارژن  –آریان : فرزندان  

)رفاھی(استقامت اشکان   

عزت جالئی : ھمسر  1  
غالمحسین افنانی: پدر  

بیگم بابادمحمی: مادر  
الھھ  –ژیال  –نزھت  –وحید –سعید  –رھبر  –بھیھ : فرزندان

فیروزه -   

 اسد افنانی

سمنبر رفاھی: مسرھ  1  
غالمرضا فالح: پدر  

خیرالنسا: مادر  
علی  –حجاب  –) ماه جان(زیور : فرزندان  

 اسد فالح

: ھمسر    
دمحمعلی پسر فرزند حسین پسر  ابوالقاسم بابا دمحمی اسدآبادی: پدر
 بامد
: مادر  

: فرزندان  

 اسدهللا اسدآبادی 

:ھمسر    
بابادمحمی) مندلی(دمحمعلی : پدر  

: مادر  
مصطفی  -رمضان  -اصغر : فرزندان  

 اسدهللا بابادمحمی

جھان بی بی شمس: ھمسر  1  
صادق: پدر  

خدیجھ بیگم: مادر  
 -زری  -حاج بی بی  -عشرت  -) بھرام(امام قلی : فرزندان
 حجاب 

 اسدهللا بابادمحمی

منیژه: ھمسر    
دمحم بارانی: پدر  

 اسدهللا بارانی



ھما بارانی: مادر  
ضل ابوالف -عباس  -ایرج : فرزندان  

:ھمسر    
جالل زاده) سید خلیل(خلیل : پدر  

ایران افنانی: مادر  
: فرزندان  

 اسدهللا جالل زاده

خدیجھ بیگم جالئی: ھمسر  1  
) سید دمحم(دمحم : پدر  

معصومھ رفیع: مادر  
) سید خلیل(خلیل : فرزندان  

جالل زاده) سید اسدهللا(اسدهللا   

زھرا رفاھی: ھمسر  1  
علی دمحم رفاھی :پدر  

معصومھ : مادر  
 –صداقت  –پروانھ  –استقامت  –دیانت  –امانت : فرزندان
سعادت  –صبحانھ  –شجاع   

 اسدهللا رفاھی

منظر شمس: ھمسر    
نصیر سربازی: پدر  

: مادر  
حاجی  –حمید  –افشار : فرزندان  

 اسدهللا سربازی

: ھمسر    
بابادمحمی) کل علی(علی : پدر  

: مادر  
: انفرزند  

) بابادمحمی(اسدهللا شریفی   

معصومھ: 1ھمسر  1  
کوکب: 2ھمسر   

لطفعلی شمس :پدر  
: مادر  

صمد -ذبیح هللا  :1فرزندان  
نصرت هللا: 2 فرزندان  

 اسدهللا شمس

ربابھ: 1ھمسر  1  
عشرت شمس :2ھمسر  

علی: پدر  
: مادر  

:فرزندان  

شمس) کل اسدهللا(اسدهللا   

روفیا شمس: ھمسر  1  
شمس) امیر(یت ھدا: پدر  

روح انگیز شمس: مادر  
حنانھ  –حمیدرضا  :فرزندان   

 اسدهللا شمس

: ھمسر  1  
ذبیح هللا شمس: پدر  

پری کشمیری: مادر  
: فرزندان  

اسدهللا شمس   

گوھر: ھمسر    
علی عسگر شمس: پدر  

 اسدهللا شمس



صغری بیگم: مادر  
: فرزندان  

گوھر شمس فرزند قنبرعلی: ھمسر  1  
گرعلی عس:پدر  

سلطان: مادر  
:فرزندان  

شمس) میرزا اسدهللا(اسدهللا   

فاطمھ شمس: ھمسر  1  
شمس) مندلی(دمحمعلی : پدر  

حسنی: مادر  
داوود:فرزندان  

 اسدهللا شمس

--- ماریا: ھمسر    
)رفاھی(یوسف علی اصالح پذیر : پدر  

سمنبر رفاھی: مادر  
: فرزندان  

 اسفندیار اصالح پذیر

نرگس زند: ھمسر    
ابوالقاسم دھقان :پدر  

قمر طھماسبی: مادر  
ملینا: فرزندان  

 اسالم دھقان

: ھمسر  1  
قدم شمس: پدر  

طوطی شیرزاد: مادر  
: فرزندان  

 اسالم شمس

شاه بلور: 1ھمسر  1  
قمر: 2 ھمسر  
گوھر: 3 ھمسر  

خدابخش: پدر  
: مادر  

ھاجر -بھروز : فرزندان  

)اسمال(اسماعیل   

زینب :ھمسر  1  
قزعبلسعلی با: پدر  

: مادر  
سکینھ -رضاقلی  -تقی  :فرزندان  

 اسماعیل

:ھمسر  1  
)حاج برات(برات : پدر  

: مادر  
حسنی  -بی بی  -رضا : فرزندان  

)اسمال(اسماعیل   

: ھمسر  1  
دمحمتقی خان: پدر  

صغرا: مادر  
:فرزندان  

) اسماعیل خان(اسماعیل   

سکینھ: ھمسر    
)حاج میرزا(میرزا : پدر  

دمحمیبابا کلثوم: مادر  
قمر -حسین  -علی آقا : فرزندان  

)حاج اسماعیل(اسماعیل   

: ھمسر    
دمحمعلی پسر بامدحسین بابادمحمی پسر : پدر  

 اسماعیل آخوندزاده



خدیجھ: مادر  
قدمعلی -حسین  –عباس  –علی : فرزندان  

بیگم جالئی: ھمسر  1  
غالمحسین افنانی: پدر  

بیگم بابادمحمی: مادر  
 -فرخنده   –عنایت  –بھجت  –ا عط –اشرف : فرزندان
اعظم  –پریوش   

 اسماعیل افنانی

:ھمسر    
حسن بابادمحمی: پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 اسماعیل بابادمحمی

سمنبر :ھمسر  1  
)بامد(حسین فرزند بابادمحم : پدر  

: مادر  
قاسم -علی :فرزندان  

 اسماعیل بابادمحمی

:ھمسر    
حسین بابادمحمی: پدر  

: مادر  
حسین -عباس  –علی  :فرزندان  

 اسماعیل بابادمحمی

جمیلھ:ھمسر  1  
جعفر بابادمحمی: پدر  

صغرا: مادر  
مشکی -ثریا  -شاھرضا : فرزندان  

 اسماعیل بابادمحمی

:ھمسر  1  
)بامد(علی بابادمحمی فرزند بابا دمحم : پدر  

: مادر  
: فرزندان  

 اسماعیل بابادمحمی

:ھمسر    
علی بابادمحمی: پدر  

: مادر  
مراد -حسن  -جعفر : ندانفرز  

 اسماعیل بابادمحمی

:ھمسر  1  
شاھرضا بابادمحمی: پدر  

---جمیلھ : مادر  
:فرزندان  

 اسماعیل بابادمحمی

گل افروز: ھمسر    
قدمعلی بارانی: پدر  

کوکب ملکی: مادر  
عادلھ -سمیھ  -جواد  -رضا : فرزندان  

بارانی) حاجی(اسماعیل   

) رخشی(رخشنده : ھمسر    
:پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 اسماعیل دھستانی

 (1) 
(2) 

سکینھ شمس: ھمسر  
غالمرضا رفاھی: پدر  

رفاھی) حاج اسماعیل(اسماعیل   



سکینھ رفاھی: مادر  
سروش -سیروس  –سیامک  –مھوش  –لیدا  –عفت : زندانفر  

کوکب: ھمسر    
رضاقلی سرافراز: پدر  

: مادر  
اقدس  –ھوشنگ  –عوض آقا : فرزندان  

 اسماعیل سرافراز
)دو روایت موجود است(  

کوکب: ھمسر    
)حاج غالمرضا(غالمرضا : پدر  

: مادر  
اقدس  –شنگ ھو –عوض آقا : فرزندان  

 اسماعیل سرافراز
)دو روایت موجود است(  

صنوبر یوسفی: ھمسر    
عباس کارگر: پدر  

قمر امیری نژاد:  مادر  
دمحم -فاطمھ  -فھیمھ  -شبنم : فرزندان  

کارگر) حاجی(اسماعیل   

کوکب رفاھی: ھمسر  1  
)  من خان(حسن فرزند دمحم : پدر  

سکینھ: مادر  
 -غضنفر  –) دمحم( شکرهللا  –سیف هللا  –حسین : فرزندان

 فاطمھ

 اسماعیل کرمبخش 

فرنگیس مقیمی : ھمسر    
حسین مقیمی: پدر  

مریم: مادر  
کسری -فاطمھ  -روشن  -الیاس  -حسن  -حسین : فرزندان  

مقیمی) حاج اسماعیل(اسماعیل   

بابادمحمی عطا: ھمسر (1) 1  
اسماعیل افنانی: پدر  

   ) سید بیگم(بیگم : مادر
شھرزاد -صادق  –پریسا : فرزندان  

 اشرف افنانی

:ھمسر    
)بابادمحمی(سھراب امیری نژاد : پدر  

توران: مادر  
:فرزندان  

 اشرف امیری نژاد

:ھمسر    
سھراب بابادمحمی: پدر  

توران: مادر  
:فرزندان  

 اشرف بابادمحمی

: ھمسر    
سید ھاشم: پدر  

گرامی سرافراز: مادر  
: فرزندان  

 اشرف سرافراز

بابادمحمی) بھرام(امامقلی : ھمسر    
رضاقلی شعبانپور: پدر  

ماه بی بی شمس: مادر  
مریم -دمحم  -گیتا  -میترا  -جھان بی بی  -مھران : فرزندان  

 اشرف شعبانپور

: ھمسر  1  
غالمرضا شمس: پدر  

کوکب: مادر  

 اشرف شمس



: زندانفر  
: ھمسر    

شھبازمقیمی: پدر  
بیگم : مادر  

: فرزندان  

 اشرف مقیمی

الھام زارعی : ھمسر (1)   
وجیھ هللا زارعی:  پدر  

محبوبھ رفاھی: مادر  
تمیم :  فرزندان  

 اشکان زارعی

--- :ھمسر  1  
دمحمرضا شمس: پدر  

ژیال بابادمحمی: مادر  
---: فرزندان  

 اشکان شمس

فرخنده: ھمسر  1  
شمس) میرزا علی آقا(علی : پدر  

شکیبا شمس: مادر  
سھیل  –سینا  :فرزندان   

 اشکان شمس

:ھمسر    
بھروز: پدر  

سمنبر مقیمی: مادر  
:فرزندان  

 اصغر

:ھمسر  1  
خسرو باباجعفری: پدر  

امیدوارپروانھ : مادر  
:فرزندان  

 اصغر باباجعفری

:ھمسر    
)مندلی(فرزند دمحم علی  اسد هللا بابادمحمی:پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 اصغر بابادمحمی

اعظم: ھمسر    
حبیب هللا بابادمحمی: پدر  

رخشنده  بابادمحمی: مادر  
عارفھ -حامد  -دمحم : فرزندان  

 اصغر بابادمحمی

:ھمسر  1  
فلک ناز : پدر  

وکتش: مادر  
:فرزندان  

 اصغر 

: ھمسر  1  
حسین شمس: پدر  

بی بی کریمی: مادر  
: فرزندان  

 اصغر شمس 

:ھمسر  1  
علمدار شمس: پدر  

خانم جان: مادر  
:فرزندان  

 اصغر شمس



)ادیب(دمحم علی افنانی : ھمسر  1  
افنانی) حاج اسماعیل(اسماعیل : پدر  

جالل زاده) سید بیگم(بیگم : مادر  
آرش: فرزندان  

م افنانیاعظ  

)ادیب(دمحم علی افنانی : ھمسر  1  
افنانی) حاج اسماعیل(اسماعیل : پدر  

جالل زاده) سید بیگم(بیگم : مادر  
آرش: فرزندان  

 اعظم افنانی

: ھمسر  1  
حسین شمس: پدر  

سلطنت: مادر  
: فرزندان  

 اعظم شمس

)افنانی(دمحم علی ادیب : ھمسر  1  
اسماعیل افنانی: پدر  

   ) د بیگمسی(بیگم : مادر
آرش: فرزندان  

 اعظم افنانی

:ھمسر  1  
)بابادمحمی(سھراب امیری نژاد : پدر  

توران: مادر  
:فرزندان  

 اعظم امیری نژاد

: ھمسر    
ھمت بارانی: پدر  

سبزه گل : مادر  
: فرزندان  

 اعظم بارانی

علی دمحمی پور دمحم: ھمسر    
جالیی) سید مصطفی(مصطفی :پدر  

طوبی جالئی: مادر  
ساناز -سامان : ندانفرز  

 اعظم جالیی

: ھمسر    
جالئی) سید ضیا(ضیا : پدر  

---بی بی نازنین : مادر  
:  فرزندان  

 اعظم جالئی

عباس اکبری : ھمسر    
رفاھی) ابوالقاسم( قاسم علی : پدر  

پروانھ: مادر  
غزل  –غزال : فرزندان  

اعظم رفاھی   

: ھمسر    
شمس) آقا رضا(رضا : پدر  

ابادمحمیزمزم ب: مادر  
: فرزندان  

 اعظم شمس

: ھمسر  1  
حسین شمس: پدر  

بی بی کریمی: مادر  
: فرزندان  

 اعظم شمس 

: ھمسر  1  
امیر شمس: پدر  

اعظم شمس   



ملوک مقیمی: مادر  
: فرزندان  

:ھمسر  1  
رستم شمس: پدر  

سکینھ: مادر  
:فرزندان  

 اعظم شمس

فرھاد رفاھی: ھمسر    
احمد میرغفاری: پدر  

ان رفاھیرضو: مادر  
رضا امیر: فرزندان  

 اعظم میرغفاری

خانباز مقیمی: ھمسر  1  
بشیر مقیمی: پدر  

خانم جان: مادر  
---: فرزندان  

 افسر مقیمی

: ھمسر    
اسدهللا سربازی: پدر  

منظر شمس: مادر  
: فرزندان  

 افشار سربازی

---رامش فھندژ : ھمسر    
ھدایت ترابی: پدر  

گیتی رفاھی: مادر  
الن تر: فرزندان  

 افشین ترابی

رویا: ھمسر    
--- رحیم چمن خورشید: پدر  

درخشنده رفاھی: مادر  
رحیم : فرزندان  

 افشین چمن خورشید

: ھمسر  1  
شمس  ) میرزا حسین(حسین : پدر  

شھناز غریب نواز: مادر  
: فرزندان  

 افشین شمس 

:ھمسر  1  
شمس) حسن آقا (حسن : پدر  

رخشنده غریب نواز: مادر  
:فرزندان  

 افشین شمس

شمس) دمحم آقا(دمحم : ھمسر  1  
بشیر مقیمی: پدر  

خانم جان: مادر  
:فرزندان  

 اقبال مقیمی

: ھمسر  1  
حسن فرزند خدابخش: پدر  

سمنبر: مادر  
: فرزندان  

 اقدس 

  :ھمسر  
دمحم امین پناه :پدر  

رضوان : مادر  
  :فرزندان

 اقدس امید پناه



حسین مقیمی: ھمسر    
یعلی باران: پدر  

صغرا رفاھی: مادر  
فاطمھ -سھیال  -سعید  -حمید  -اکبر : فرزندان  

 اقدس بارانی

حبیب ھمت : ھمسر    
جالئی) سید آقا: (پدر  

جالئی ) سید بی بی(بی بی : مادر  
عرفان  –کیوان  –بدیع هللا  –ورقا  –ضیا : فرزندان  

 اقدس جالئی 

---ھوشنگ گلچین: ھمسر  1  
اسماعیل سرافراز: پدر  
کوکب: رماد  

: فرزندان  

 اقدس سرافراز

: ھمسر  1  
علی شمس: پدر  

ماه جان شمس: مادر  
: فرزندان  

 اقدس شمس

:ھمسر    
بھروز: پدر  

سمنبر مقیمی: مادر  
:فرزندان  

 اکبر

:ھمسر    
باران: پدر  

: مادر  
غالمحسین  -) حاج ابوالقاسم(ابوالقاسم : فرزندان  

 اکبر

:ھمسر  1  
دمحم باباجعفری: پدر  
رضوان رفاھی: رماد  

:فرزندان  

 اکبر باباجعفری

مرجان شمس: ھمسر    
خسرو باباجعفری: پدر  

روانھ امیوارپ: مادر  
الناز -علیرضا : فرزندان  

 اکبر باباجعفری

:ھمسر    
سیروس بابادمحمی: پدر  

زری: مادر  
:فرزندان  

 اکبر بابادمحمی

:ھمسر  1  
حبیب هللا بابادمحمی: پدر  

یرخشنده بابادمحم: مادر  
:فرزندان  

 اکبر بابادمحمی

: ھمسر  1  
نورهللا جالئی: پدر  

شمسی امیدواری: مادر  
:  فرزندان  

 اکبر جالئی

---: ھمسر  1  
جالئی) سید مصطفی(مصطفی : پدر  

 اکبر جالئی



طوبی جالئی: مادر  
---: فرزندان  

ندا: ھمسر    
جالل زاده) سید خلیل(خلیل : پدر  

ایران افنانی: مادر  
: فرزندان  

 اکبر جالل زاده

: ھمسر  1  
امیر شمس: پدر  

ملوک مقیمی: مادر  
: فرزندان  

 اکبر شمس

صغرا میرغفاری: ھمسر  1  
)بابادمحمی(جعفر دمحمی پور : پدر  

مریم سلطان غریب نواز: مادر  
کیمیا - زھرا -سارا : فرزندان  

 اکبر دمحمی پور

: ھمسر  1  
خان جان مقیمی: پدر  

زینت مقیمی : مادر  
: انفرزند  

 اکبر مقیمی 

سیمین بابادمحمی: ھمسر  1  
غالمرضا ملکی: پدر  

حجاب فالح : مادر  
حجت -اکرم  -غالمرضا : فرزندان  

 اکبر ملکی

بھزاد بابادمحمی: ھمسر    
:پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 اکرم

: ھمسر    
جالئی) سید ضیا(ضیا : پدر  

---بی بی نازنین : مادر  
:  فرزندان  

 اکرم جالئی

: رھمس  1  
حسین شمس: پدر  

بی بی کریمی: مادر  
: فرزندان  

 اکرم شمس 

:ھمسر  2  
---مسعود ارجمندی  :پدر  

طیبھ ھمت: مادر  
:فرزندان  

 البرز ارجمندی

: ھمسر  1  
عزت هللا شمس: پدر  

ماھرو امیدواری  : مادر  
  :فرزندان 

 النا شمس

: ھمسر  1  
اکبر باباجعفری: پدر  

 الناز باباجعفری



مرجان شمس: مادر  
: فرزندان  

  :ھمسر  
غریب نواز) معنوی(ضیاهللا  :پدر  

صدیقھ شاطری : مادر  
  :فرزندان

 الناز غریب نواز

: ھمسر  2  
ھمت بدیع هللا: پدر  

---نلی نامدار ایرانی  : مادر  
: فرزندان  

ھمت  الناز  

: ھمسر    
بیژن امیدواری پدر  

--- آذر امیدساالری: مادر  
:  فرزندان  

واریالھام امید  

: ھمسر  1  
جمال  جالئی: پدر  

بھیھ شمس: مادر  
: فرزندان  

 الھام جالئی 

حسین زارعی:  ھمسر    
ابوالقاسم دھقان: پدر  

قمر طھماسبی: مادر  
:فرزندان  

 الھام دھقان

: ھمسر    
کامران زارعی: پدر  

---انجال : مادر  
:  فرزندان  

 الھام زارعی

اشکان زارعی: ھمسر (1) 1  
بدیع هللا زارعی:  پدر  

شمیس رفاھی: مادر  
تمیم:  فرزندان  

 الھام زارعی

: ھمسر    
عزیز هللا شمس: پدر  

منیژه شمس: مادر  
  فرزندان

 الھام شمس

شھرام شمس: ھمسر    
: پدر  

: مادر  
شایان  –ملیکا : فرزندان  

شمس الھام  

: ھمسر  1  
شمس) حاج ابوالقاسم(ابوالقاسم : پدر  

زیور شمس: مادر  
: فرزندان  

 الھام  شمس 

محمود شفیع زاده :ھمسر    
غریب نواز) معنوی(ضیاهللا  :پدر  

صدیقھ شاطری : مادر  
ھلنا :فرزندان  

غریب نوازالھام   



آرش مھرابی : ھمسر    
محمود فارابی: پدر  

رضوان رفاھی: مادر  
: نفرزندا  

 الھام فارابی

مھران بابادمحمی: ھمسر    
میرغفاری) سید جواد(جواد : پدر  

بھجت بابادمحمی: مادر  
حمیدرضا -علیرضا : فرزندان  

 الھام میرغفاری 

:ھمسر    
اسد افنانی: پدر  

عزت جالئی: مادر  
: فرزندان  

 الھھ افنانی

: ھمسر    
بیژن امیدواری پدر  

آذر امیدساالری: مادر  
: فرزندان  

 الھھ امیدواری

:ھمسر    
فیض هللا خانی: پدر  

کشور کرم بخش: مادر  
:فرزندان  

 الھھ خانی

علی ھنروران: ھمسر (1)   
نجفقلی رفاھی: پدر  

فالح) ماه جان(زیور : مادر  
میالد  –نبی : فرزندان  

 الھھ رفاھی

حیدر سربازی: ھمسر    
عزیز هللا شمس: پدر  

منیژه شمس: مادر  
  فرزندان

 الھھ شمس

  :ھمسر  
غریب نواز) معنوی(ضیاهللا  :پدر  

صدیقھ شاطری : مادر  
  :فرزندان

 الھھ غریب نواز

: ھمسر  1  
قدم شمس: پدر  

طوطی شیرزاد: مادر  
: فرزندان  

 الیاس شمس

گلی سرافراز: ھمسر    
کشمیری) ی آقاعل( علی : پدر  

زمان: مادر  
رضا  –ابوالقاسم  –حمید : فرزندان  

 الیاس کشمیری 

: ھمسر    
مقیمی) حاج اسماعیل(اسماعیل : پدر  

فرنگیس مقیمی: مادر  
: فرزندان  

 الیاس مقیمی

اشرف شعبانپور: ھمسر    
اسدهللا بابادمحمی: پدر  

بابادمحمی) بھرام(امامقلی   



جھان بی بی: مادر  
مریم -دمحم  -گیتا  -میترا  -جھان بی بی  -مھران : فرزندان  

معصومھ: ھمسر    
غالمرضا بارانی: پدر  

گوھر: مادر  
غالمرضا : فرزندان  

 امامقلی بارانی

بلقیس فالح  :ھمسر    
حسن رفاھی:پدر  

صغرا بابادمحمی : مادر  
حسن :فرزندان  

 امامقلی رفاھی

: ھمسر  1  
غالمعلی شمس:پدر  

طلعت: مادر  
  :فرزندان

 امامقلی شمس

اشرف: ھمسر    
اسدهللا شمس: پدر  

: مادر  
بیتا  –جھان  –میترا  –مھران : فرزندان  

 امامقلی شمس
 

کشور: ھمسر    
شمس) میرزا عباس(عباس : پدر  

  سلطان :مادر
ژیال -سعید  –حمید  –ھمایون  –)  فاطی(آمنھ : فرزندان  

 امامقلی شمس

مھرانگیز شمس: ھمسر  1  
جالئی) ید ھاشمس(ھاشم : پدر  

جالئی) سید بیگم(بیگم : مادر  
بنفشھ  -سھیال  -ھاشم  -وحدت : فرزندان  

جالئی) سید امان(امان   

فاطمھ شمس: ھمسر    
عباس شمس: پدر  

حسنی صفری: مادر  
مریم  –کبری  –زھرا  –دمحم صادق : فرزندان  

 امان شمس

حجابھ : ھمسر  1  
مراد بابادمحمی: پدر  

قمر: مادر  
مریم -تاجی  -سعید  -داوود  -حمید : فرزندان  

 امان هللا بابادمحمی

:ھمسر    
علی اکبر بابادمحمی:  پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 امان هللا بابادمحمی

منتھی نکوئی : ھمسر    
دمحمعلی پسر بامدحسین پسر  احمد بابادمحمی اسدآبادی پسر: پدر  

شاه بی بی بھمنی: مادر  
ساجده -عاطفھ  -ن دمحمامی –دمحمصادق : فرزندان  

امان هللا بابادمحمی    

 

فاطمھ شمس : ھمسر  1  
قنبرعلی رفاھی: پدر  

خیرالنسا رفاھی: مادر  

 امان هللا رفاھی 



 –رضوان  –ناھید  –محبوبھ  –فرشاد  –فریدخت : فرزندان
سھیال  –شھره   

شمس زھرا: ھمسر    
سبز علی سربازی : پدر  

: مادر  
عادلھ -عارفھ : فرزندان  

ن هللا سربازیاما  

فرح: ھمسر  1  
دادهللا شمس: پدر  

سکینھ: مادر  
: فرزندان  

 امان هللا شمس

  :ھمسر  1
عباس شمس :پدر  

حسنی: مادر  
  :فرزندان

امان هللا شمس    

روحیھ افنانی :ھمسر  2  
احمد ھمت :پدر  

طاھره ھمت: مادر  
سپیده -سپھر  -سعادت هللا  :فرزندان  

 امان هللا ھمت

یره افنانیمن: ھمسر    
اسدهللا رفاھی: پدر  

زھرا رفاھی: مادر  
ھرمز -ھلما  –ھلن  –ھامان : فرزندان  

 امانت رفاھی

: ھمسر  1  
جعفر فرزند علی فرزند بامد: پدر  

: مادر  
شرف -شکرهللا  -نصیر : فرزندان  

 امرهللا 

: ھمسر    
غالمرضا بابادمحمی: پدر  

شاه بی بی: مادر  
شرف -شکرهللا  -نصیر : فرزندان  

 امرهللا بابادمحمی

--- شھین وفائی: ھمسر  1  
غالمرضا رفاھی: پدر  

خیرالنسا بابادمحمی: مادر  
---: فرزندان  

 امرهللا رفاھی

رھا رحمانی: ھمسر    
  : پدر

:مادر  
آراد : فرزندان  

 امید باباجعفری

مینا صدقی : ھمسر    
حمید جالئی: پدر  

نزھت افنانی: مادر  
: فرزندان  

  امید جالئی

مونا ارمند: ھمسر    
سیروس رفاھی: پدر  

مھرماه مھدیزاده: مادر  
:فرزندان  

 امید رفاھی



: ھمسر    
محمود غریب نواز: پدر  

مرجان: مادر  
: فرزندان  

 امید غریب نواز

:ھمسر  1  
جواد: پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 امیر

کوکب مقیمی: ھمسر    
حسین مقیمی: پدر  

مریم: مادر  
تاج گل -ظریفھ  -فرخنده  -دمحمرضا  -ی حاج -مقیم : فرزندان  

 امیر مقیمی

:ھمسر    
ترخون بیگ :پدر  

: مادر  
)حاج علی بمان(علی بمان  -) من خان(دمحم : فرزندان  

)  کاله د وز(امیر خان    

:ھمسر    
ترخون بیگ: پدر  

: مادر  
)من خان(دمحمخان : فرزندان  

)کاله دوز(امیرخان   

طاھره رفاھی : ھمسر  1  
غالمحسین افنانی :پدر  

بیگم بابادمحمی: مادر  
سھیل  –روحیھ  –منیره  –مسعود  –جمالیھ  –فریبا : فرزندان  

 امیر افنانی

: ھمسر    
داریوش ایزدی: پدر  

زھره رفاھی: مادر  
: فرزندان   

 امیر ایزدی

: ھمسر    
اسماعیل بابادمحمی: پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 امیر بابادمحمی

: ھمسر    
سربازیعلی : پدر  

فاطمھ بابا جعفری: مادر  
: فرزندان  

 امیر سربازی

:ھمسر  1  
جواد شمس: پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 امیر شمس

ملوک مقیمی: ھمسر  1  
شمس) میرزا عباس(عباس : پدر  

سلطان: مادر  
صدیقھ -مھین  -فاطمھ  -مھ اقا  -اعظم  -اکبر : فرزندان  

 امیر شمس

: ھمسر  1  
غالمعلی شمس:پدر  

 امیر شمس



طلعت: مادر  
: فرزندان  

خوبناز خانی: ھمسر    
)   مندلی(دمحمعلی : پدر  

حسنی: مادر  
زری -مھناز  -ملک شھناز  -غالم  -احمد  -محمود : فرزندان  

 امیر شمس

: ھمسر    
  ذبیح غالمی: پدر

مینا شعبانپور: مادر  
: فرزندان  

 امیر غالمی

گوھر کرم بخش: ھمسر    
فرزند امیر خان ) ن خانم(حسن فرزند دمحم : پدر  

سکینھ: مادر  
نعمت هللا  –کشور  –خسرو  –دمحم : فرزندان  

کرم بخش) استاد امیر(امیر   

--- مھتاب فراھانی: ھمسر  1  
نعمت هللا کرم بخش: پدر  

سیما رفاھی : مادر  
پرھام  –پرند : فرزندان  

 امیر کرم بخش

کوکب مقیمی: ھمسر    
حسین مقیمی: پدر  

مریم : مادر  
 -تاج گل  -ظرفھ  -فرخنده  -دمحمرضا  -حاجی  -مقیم : رزندانف

 کوکب

 امیر مقیمی

منیره شمس: ھمسر  1  
حبیب هللا بابادمحمی:پدر  

حبیبھ شمس: مادر  
فخری -شمسی  -حمیده  -فاطمھ  -مختار  -حمزه : فرزندان  

متین رزم) بابادمحمی(امیر تیمور   

: ھمسر    
عبدالحسین اسدآبادی پدر  

زھرا بابادمحمی: مادر  
: فرزندان  

 امیرحسین اسدآبادی

: ھمسر    
فرھنگ امیدواری: پدر  

فرح رجائی: مادر  
:  فرزندان  

 امیر حسین امیدواری

:ھمسر    
دمحم بابادمحمی: پدر  

الھھ: مادر  
:فرزندان  

 امیرحسین بابادمحمی

:ھمسر    
خلیل جالئی: پدر  

ماریا شمس: مادر  
:فرزندان  

 امیرحسین جالئی

: مسرھ    
علی شمس: پدر  

 امیر حسین شمس



فاطمھ شمس: مادر  
: فرزندان  

:ھمسر    
آیت موسوی: پدر  

طوبی غریب نواز: مادر  
: فرزندان  

 امیرحسین موسوی

سارا: ھمسر  1  
فرھاد رفاھی: پدر  

اعظم میرغفاری: مادر  
:فرزندان  

 امیررضا رفاھی

: ھمسر    
فرھنگ امیدواری: پدر  

فرح رجائی: مادر  
:  نفرزندا  

 امیر عباس امیدواری

:ھمسر  1  
عباسعلی فرزند باقر: پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 امیرعلی

: ھمسر    
رضا ادیب: پدر  

مژگان شمس: مادر  
: فرزندان  

 امیرعلی ادیب

: ھمسر    
علیرضا دھقان: پدر  

سارا امینی: مادر  
:فرزندان  

 امیر علی دھقان

: ھمسر    
نصرت هللا بابادمحمی : پدر  

مریم دھقان: مادر  
: فرزندان  

 امیردمحم  بابادمحمی 

 

محترم شمس: ھمسر  1  
قدمعلی امیدواری : پدر  

جواھر: مادر  
 –شمسی  –جواھر  –فرھنگ  –ماھرو  –بیژن : فرزندان
 قدمعلی 

 امیرھوشنگ امیدواری

: ھمسر    
فرشاد ھاشمی زاده: پدر  

روفیا رفاھی: مادر  
:فرزندان  

 امیلیا ھاشمی زاده

مھری داوان الھھ: ھمسر  1  
ستایش رفاھی: پدر  

ملیحھ رفاھی: مادر  
لیام: فرزندان  

 امین رفاھی

:ھمسر  1  
:پدر  

)انات(ان امت   



: مادر  
شمسعلی: فرزندان  

: ھمسر    
ثنا زارع: پدر  

میترا رفاھی: مادر  
: فرزندان  

 انیس  زارع

فوزیھ مقیمی: 1ھمسر    
فاطمھ بابادمحمی: 2ھمسر   

مقیمی) آقا رضا(رضا : پدر  
کوکب:  مادر  

حمیده -فاطمھ  -حسین  -عباس  -رضا  -علیرضا : 1فرزندان  

 ایاز مقیمی

شمسعلی شمس: ھمسر  1  
:پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 ایران

جالل زاده) سید خلیل(خلیل : ھمسر  1  
غالمرضا افنانی :پدر  

ربابھ افنانی : مادر  
اکبر  –ابوالفضل  –اسدهللا : فرزندان  

 ایران افنانی

  :ھمسر  
امیری پور  پرویز: پدر  

منیر کارگر : مادر  
  :فرزندان

 ایران امیری پور

: ھمسر    
ھمت بارانی: پدر  

سبزه گل : مادر  
: فرزندان  

 ایران بارانی

: ھمسر  1  
جالئی) سید دمحم(دمحم : پدر  

زری بابادمحمی: مادر  
: فرزندان  

 ایران جالئی

  :ھمسر  
حسن رفاھی:پدر  

بابادمحمی صغرا : مادر  
  :فرزندان

 ایران رفاھی

: ھمسر  1  
شمس) مندلی(دمحم علی : پدر  

حسنی: مادر  
: فرزندان  

 ایران شمس 

---: ھمسر    
حبیب ثابت :پدر  

سابینا ثابت: مادر  
--- :فرزندان   

 ایرانا ثابت

:ھمسر  1  
)حاج ابوالقاسم(رحمان فرزند ابوالقاسم : پدر  

 ایرج 



: مادر  
:فرزندان  

پروین جالئی: رھمس  1  
شمس)  حاج میرزا حسن(حسن  :پدر  

صغری بیگم جالئی: مادر  
پریسا -نازیال  -مھرداد  :فرزندان   

 ایرج  شمس

: ھمسر  1  
عباس احسائی: پدر  

شھدخت رفاھی پور: مادر  
: فرزندان  

 ایمان احسائی

:ھمسر    
روح هللا خانی: پدر  

ھما غریب نواز: مادر  
: فرزندان  

 ایمان خانی

---ثمر جانمیان : ھمسر    
نصرت هللا شمس: پدر  

رفاھی) فریده(فریدخت : مادر  
  :فرزندان 

ایمان شمس   

رخساره بابا جعفری: ھمسر    
:پدر  

:مادر  
:فرزندان  

 ایمان غریب نواز

: ھمسر    
نصرت ھوشمند: پدر  

ملکھ شعبانپور: مادر  
: فرزندان  

 ایمان ھوشمند

:ھمسر  1  
:پدر  

: مادر  
باقر -حسین  -علی  -) مندلی(علی دمحم: فرزندان  

)بامد(بابا دمحم   

: ھمسر  1  
فرھنگ رفاھی : پدر  

مھوش رفاھی: مادر  
:  فرزندان  

 بابک رفاھی

: ھمسر    
عوض مھدیزاده: پدر  

فرخنده ه رفاھی: مادر  
: فرزندان  

 بابک  مھدیزاده

:ھمسر    
:پدر  

: مادر  
اکبر -حاتم  -علی  -مقیم : فرزندان  

 باران

------: ھمسر  1  
عباس: پدر  

 باقر



: مادر  
-----: فرزندان  

:ھمسر  1  
قاسم فرزند شمسعلی: پدر  

: مادر  
عباسعلی: فرزندان  

 باقر

سمنبر: ھمسر    
حاج میرزا: پدر  

کلثوم فرزند علی فرزند بامد: مادر  
بیگم  -ارسالن  -) آقا زضا(زضا  -) حاج نایب(نایب : فرزندان

خانم  -  

)حاج رئیس - مال باقر(باقر   

: ھمسر    
دمحمعلی پسر فرزند حسین پسر  ابوالقاسم بابا دمحمی اسدآبادی: پدر
 بامد
: مادر  

: فرزندان  

 باقر بابا دمحمی اسدآبادی

فرخنده شمس : ھمسر    
مقیمی)  آقا رضا(رضا : پدر  

کوکب مقیمی: مادر  
عباس  -فرح  -سیروس  –فرھاد  –دمحمرضا  –حمید : فرزندان

مانفرخ ز -  

مقیمی) حاج باقر(باقر   

دالوری : ھمسر  1  
عباس فالح: پدر  

وجیحھ ھمت: مادر  
: فرزندان  

 باھره فالح

:ھمسر    
سرافراز) حاج میرزا عباس(عباس : پدر  

گوھر: مادر  
:فرزندان  

 بتول سرافراز

شمیس رفاھی: ھمسر  1  
رضاقلی زارعی: پدر  

جھان بی بی رفاھی: مادر  
الھام  –میار کا –کامران :  فرزندان  

بدیع هللا زارعی   

: ھمسر  1  
غالمرضا  شمس: پدر  

نازبی بی: مادر  
: فرزندان  

 بدیع هللا شمس

کوکب جاللزاده: ھمسر  1  
شمس) میرزا علی اکبر(علی اکبر: پدر  

سکینھ بیگم جالئی: مادر  
بھنام -بھادر : فرزندان  

 بدیع هللا شمس

---نلی نامدار ایرانی : ھمسر    
ب ھمتحبی: پدر  

اقدس جالئی: مادر  
الناز -ساناز  -سارا  -شاھین : فرزندان  

 بدیع هللا ھمت 



:ھمسر  1  
شمسعلی: پدر  

: مادر  
زینب  -شھربانو  -اسماعیل  -حیدر  -حسین  -لطفعلی : فرزندان

خاتون -معصومھ  -فاطمھ  -نسا  -  

)حاج برات(برات   

---: ھمسر  1  
کورش شمس: پدر  

نگار اخوان: مادر  
--- :زندان فر  

 بردیا شمس

:ھمسر  1  
رضا فرزند اسماعیل فرزند حاج برات: پدر  

معصومھ: مادر  
:فرزندان  

 بشیر

خانم جان: ھمسر  1  
رضا : پدر  

رضیھ بیگم: مادر  
 -حسین  -ناصر  -) حاج رضا(رضا  –جلیل  –خلیل : فرزندان

اقبال  -بیگم  -افسر   

 بشیر مقیمی

:ھمسر  2  
احمد ھمت :پدر  

---بھجت ارجمندی  :مادر  
:فرزندان  

 بشیر ھمت

امامقلی رفاھی :ھمسر    
عباس فالح :پدر  

: مادر  
حسن :فرزندان  

 بلقیس فالح

حجاب رفاھی: ھمسر  1  
جعفر  رفاھی: پدر  

شمس) بگم جان(بیگم : مادر  
وحیده -ملیحھ  –شکوفھ  –گیتی  –فرھاد  –فرھنگ : فرزندان  

رفاھی) علی بمان(بمان علی   

مجید جالئی: ھمسر  1  
جالئی) سید امان(امان هللا : پدر  

مھرانگیزشمس: مادر  
مھدیث -حدیث : فرزندان  

 بنفشھ جالئی

سیامک رفاھی : ھمسر  1  
نورهللا رفاھی: پدر  

جھان آرا رفاھی: مادر  
حلیا  –رعنا : فرزندان  

 بنفشھ رفاھی

: ھمسر  1  
غالمرضا شمس: پدر  

کوکب: مادر  
: فرزندان  

 بنفشھ شمس

: ھمسر    
کامبیز رفاھی: پدر  

ویدا  تاشی: مادر  

 بنیامین رفاھی



: فرزندان  
:ھمسر  1  

بدیع هللا شمس: پدر  
کوکب جالل زاده: مادر  

:فرزندان  

 بھادر شمس

:ھمسر  1  
علی ملکی: پدر  

خدیجھ میرغفاری: مادر  
:فرزندان  

 بھادر ملکی

بابک دریایی : ھمسر    
)رفاھی(داریوش پویامنش : پدر  

--- عرفانھ طبیب زاده قیاسی: مادر  
:فرزندان  

 بھاره پویامنش

جمال شمس : ھمسر  1  
نورهللا رفاھی: پدر  

جھان آرا رفاھی:  مادر  
سیما: فرزندان  

 بھاره رفاھی

: ھمسر    
غالمرضا سعادتمند: پدر  

فرخنده شمس: مادر  
: فرزندان  

 بھاره سعادتمند

:ھمسر  1  
بھروز : پدر  

طوبی: مادر  
:فرزندان  

ود بھب  

فضل هللا تدریسی: ھمسر  1  
اسماعیل افنانی: پدر  

بیگم جالئی: مادر  
ویدا -شیوا  –شھناز :  فرزندان  

 بھجت افنانی

میرغفاری ) سید جواد(جواد : ھمسر  1  
بابادمحمی) میرزاعلی(علی : پدر  

معصومھ ملکی: مادر  
: فرزندان  

 بھجت بابادمحمی

: ھمسر    
علی بارانی: پدر  

فاھیصغرا ر: مادر  
: فرزندان  

 بھجت بارانی

اسدهللا: ھمسر  1  
جالئی) سید علی(علی :پدر  

خاور شمس: مادر  
بھروز: فرزندان  

 بھجت جالئی

: ھمسر  1  
)رفاھی(یوسف علی اصالح پذیر : پدر  

سمنبر رفاھی: مادر  
: فرزندان  

 بھرام اصالح پذیر



سوسن زارع : ھمسر  1  
میرزا بابا ثابت :پدر  

دمحمیطوطی بابا: مادر  
پرھام  –صھبا : فرزندان   

 بھرام ثابت

فاطمھ غالمپور: ھمسر  1  
دمحم عمودی نژاد: پدر  

عزت غریب نواز: مادر  
: فرزندان   

 بھرام عمودی نژاد

--- حلیمھ زارع: ھمسر    
حسین غریب نواز: پدر  

مشکی رفاھی: مادر  
شکیبا -شکوفھ  –محسن : فرزندان  

 بھرام غریب نواز

: ھمسر  1  
غالمرضا ملکی :پدر  

حجاب فالح: مادر  
: فرزندان  

بھرام  ملکی   

سمنبر مقیمی: ھمسر  1  
)حاج رضا قلی(رضاقلی : پدر  

: مادر  
اصغر  -اکبر : فرزندان  

 بھروز

طوبی: ھمسر  1  
اسماعیل :پدر  

شاه بلور افنانی: مادر  
سیما -بھبود : فرزندان  

 بھروز 

اکرم : ھمسر  1  
ابوالقاسم بابادمحمی: پدر  

)حاج بی بی(بی بی : مادر  
: فرزندان  

 بھزاد بابادمحمی

:ھمسر  1  
ابراھیم خانی  : پدر  

قمر افنانی: مادر  
: فرزندان  

 بھزاد خانی

: ھمسر    
قدمعلی امیدواری: پدر  

پریوش شمس: مادر  
:  فرزندان  

 بھشتھ امیدواری

--- ضیا بقائی: ھمسر    
دمحم حسین رفاھی: پدر  

--- منور اخترخاوری: مادر  
ھومن  –ھلیا  –ھستی : فرزندان  

 بھشتھ رفاھی

شھبانو ملک زاده: ھمسر    
)رفاھی(یوسف علی اصالح پذیر : پدر  

سمنبر رفاھی: مادر  
روھام  –مانلی : فرزندان  

 بھمن اصالح پذیر



---روشنی  غزال: ھمسر (1) 1  
قباد رفاھی: پدر  

عالم رفاھی: مادر  
:  فرزندان  

 بھمن رفاھی

بیگم مقیمی: ھمسر  1  
نصرهللا شمس:پدر  

قمر مقیمی: مادر  
شکوفھ -احمد  -نصرهللا : فرزندان  

 بھمن شمس

: ھمسر    
بھرام دھقانیان : پدر  

بھیھ افنانی: مادر  
: فرزندان  

 بھناز  افنانی

:ھمسر    
ھی فرشاد رفا: پدر   

رژیتا رفاھی: مادر  
: فرزندان  

  بھناز رفاھی 

:ھمسر  1  
حمید شمس: پدر  

ثریا حسینی: مادر  
:فرزندان  

 بھناز شمس

: ھمسر  1  
بھرام دھقانیان : پدر  

بھیھ افنانی: مادر  
: فرزندان  

 بھنام افنانی

فھیمھ: ھمسر    
ابوالقاسم بابادمحمی:پدر  

بی بی بابادمحمی: مادر  
علیرضا: فرزندان  

 بھنام بابادمحمی

:ھمسر  1  
عزت هللا رفاھی: پدر  

فرخنده اخصر: مادر  
:فرزندان  

 بھنام  رفاھی

:ھمسر  1  
بدیع هللا شمس: پدر  

کوکب جالل زاده: مادر  
:فرزندان  

 بھنام شمس

رزیتا رفاھی: ھمسر  1  
حسین غریب نواز: پدر  

مشکی جان رفاھی: مادر  
شاداب –شیرین : فرزندان  

ز بھنام غریب نوا  

---شمسی وجدانی : ھمسر (1) 1  
علی فالح: پدر  

پروانھ رفاھی: مادر  
پانتھ آ  –صھبا  –مھسا : فرزندان  

 بھنام فالح

سھیال ساریخانی: ھمسر    
تقی مقیمی: پدر  

 بھنام مقیمی 



طیبھ جالئی: مادر  
ھستی:  فرزندان  

بھرام دھقانیان : ھمسر  1  
اسد افنانی: پدر  

عزت جالئی: مادر  
بھنام  –بھناز  –بیژن : فرزندان  

 بھیھ افنانی

جمال  جالئی: ھمسر    
شمس) میرزا علی اکبر(علی اکبر : پدر  

سکینھ بیگم: مادر  
الھام  –) حسین(آرمان  –مھران  –ساسان : فرزندان  

 بھیھ شمس

: ھمسر  1  
غالمرضا  شمس: درپ  

نازبی بی: مادر  
: فرزندان  

 بھیھ شمس

---فواد بھبھانی : ھمسر  1  
عباس فالح: پدر  

وجیحھ ھمت: مادر  
: فرزندان  

 بھیھ فالح

عباس: ھمسر  1  
:پدر  

: مادر  
غالمعلی شمس: فرزندان  

 بی بی

:ھمسر  1  
فرزند حاج برات) اسمال(اسماعیل : پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 بی بی

شکرهللا شمس: مسرھ  1  
:پدر  

: مادر  
حسنی -عباس : فرزندان  

 بی بی

:ھمسر  1  
حسن فرزند شمسعلی: پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 بی بی

بابادمحمی) حاج سلمون(سلمان : ھمسر    
: پدر  

: مادر  
حسین -) کل علی(علی  -حبیب : فرزندان  

 بی بی

دمحم شمس: ھمسر  1  
: پدر  

: مادر  
آذر_ محترم  -) میرزا عباس(عباس  -حسین : فرزندان  

)سید بی بی(بی بی   

ابوالقاسم بابادمحمی: ھمسر  1  
اسدهللا بابادمحمی: پدر  

جھان بی بی: مادر  
 -زیبا  –سیما  –داریوش  –شھرام  –بھزاد  –ستایش : فرزندان

بابادمحمی )حاج بی بی(بی بی   



بھنام -نجمھ   
حسین فرزند حاج برات: ھمسر  1  

)صادقحاج (صادق : پدر  
: مادر  

حبیبھ -سکینھ  -معصومھ  -قا ]علی : فرزندان  

)حاج بی بی(بی بی   

رضا قلی: 1ھمسر  1  
مرتضی بابادمحمی: 2ھمسر   

بابادمحمی) میرزا صادق(صادق : پدر   
ھاجر: مادر  

زیور -خاور :  فرزندان  

 بی بی بابادمحمی

اسماعیل بابادمحمی: ھمسر    
:پدر  

: مادر  
:فرزندان  

ادمحمیبی بی باب  

:ھمسر    
حسین بابادمحمی: پدر  

لقا مقیمی: مادر  
:فرزندان  

 بی بی بابادمحمی

:ھمسر    
علی اکبر بابادمحمی: پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 بی بی بابادمحمی

:ھمسر  1  
فاسم بابادمحمی: پدر  

طوبی: مادر  
:فرزندان  

بابادمحمی ) حاج بی بی( بی بی  

شمس) علی آقا(علی : ھمسر  1  
بابادمحمی) میرزا احمد(مداح: پدر  

خانم جان بابادمحمی : مادر  
 –شکیبا  –نصرت هللا  –عزت هللا  –حشمت هللا  :فرزندان 

کیوان  –احسان  –فرشید  –فروغ   

بابادمحمی) حاج بی بی(بی بی   

حسین شمس: ھمسر  1  
: پدر  

: مادر  
قدمعلی  -) آقا رضا(رضا  -علمدار  -غالمرضا : فرزندان  

بدمحمیبی بی بابا  

جالئی) سید آقا: (ھمسر  1  
)سید دمحم(دمحم : پدر  

معصومھ: مادر  
طیبھ  –عزت  –طوبی  –فاطمھ  –جعفر آقا  –جمال : فرزندان

اقدس  –  

جالئی ) سید بی بی(بی بی   

علی رفاھی: ھمسر  1  
جالل زاده) سیدآقا(آقا : پدر  

کوکب : مادر  
روح انگیز –موھبت  –ژالھ  –ھما : فرزندان  

بی جالل زادهبی   

:ھمسر    بی بی جان بابادمحمی  



غالمرضا بابادمحمی: پدر  
زھرا: مادر  

 فرزندان

:ھمسر  1  
ھاشم فرزند حسن: پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 بی بی شمس

: ھمسر    
امامقلی شمس: پدر  

اشرف: مادر  
: فرزندان  

 بیتا شمس

حسین شمس: ھمسر  1  
ابوالقاسم کریمی: پدر  

: مادر  
اکرم  -دمحمرضا  -اصغر  -عباس  -داوود  -انگیر جھ: فرزندان

اعظم -  

 بی بی کریمی

بیطرف) حاج میرزا عباس( عباس   :ھمسر    
:پدر  

: مادر  
محمود  :فرزندان  

 بی بی گوھر بیطرف

فرشتھ آبادی: ھمسر (1) 1  
ذبیح هللا بابادمحمی: پدر  

پوراندخت رفاھی: مادر  
پریسا   -آتوسا : فرزندان  

 بیژن آبادی  
 

آذر امیدساالری : ھمسر    
امیرھوشنگ امیدواری: پدر  

محترم شمس: مادر  
الھھ -دمحم جواد  –الھام  –آناھیتا :  فرزندان  

 بیژن امیدواری

: ھمسر    
بھرام دھقانیان : پدر  

بھیھ افنانی: مادر  
: رزندانف  

دھقانیانبیژن   

)حاج آقا(آقا : ھمسر    
)حاج رئیس(مال باقر : پدر  

سمنبر: مادر  
شوکت -ابوالقاسم : فرزندان  

)حاج بیگم(بیگم   

شھباز مقیمی: ھمسر    
فرزند غالمرضا) حاج خان(خان : پدر  

: مادر  
 -اشرف  -داوود  -داریوش  -کورش  -علی  -حاجی : فرزندان

 فرح

 بیگم

غالمحسین افنانی: ھمسر  1  
)بامد(ابراھیم فرزند علی فرزند بابا دمحم : پدر  

سکینھ : مادر  
شاه بلور -ربابھ  –اسماعیل  –اسد  –امیر : فرزندان  

بابادمحمی)  بگم(بیگم   



)میرزا عباس(عبای : ھمسر    
بابادمحمی) کل علی(علی : پدر  

: مادر  
: فرزندان  

بیگم بابادمحمی    

اسماعیل افنانی: ھمسر (1) 1  
جالل زاده) سید آقا(آقا : پدر  

کوکب: مادر  
 -فرخنده   –عنایت  –بھجت  –عطا  –اشرف : فرزندان
 پریوش 

 بیگم جالئی 

جالئی) سید ھاشم(ھاشم : ھمسر  1  
جالئی) سید دمحم(دمحم : پدر  

معصومھ: مادر  
صغرا  -شھربانو  -امان  -مصطفی  -حبیب  -علی : فرزندان

 بیگم

جالئی) سید بیگم(بیگم   

:ھمسر  1  
جالئی) سید جواد(جواد : پدر  

عطا عمودی نژاد: مادر  
:فرزندان  

جالئی) حاج بیگم(بیگم   

جعفر  رفاھی: ھمسر (1) 1  
شمس) میرزا حسن(حسن : پدر  

پری جان : مادر  
 –پوراندخت  –) حاج دادهللا(داد هللا  –علی بمان : فرزندان
منیژه -پروانھ   

شمس) بگم جان(بیگم   

:ھمسر  1  
قاسم شمس: پدر  

خانم: مادر  
:فرزندان  

 بیگم  شمس

: ھمسر  1  
ابوالقاسم مقیمی: پدر  

مقیمیعزت : مادر  
: فرزندان  

 بیگم مقیمی

بھمن شمس: ھمسر  1  
بشیر مقیمی: پدر  

خانم جان: مادر  
شکوفھ -احمد  -نصرهللا  :فرزندان  

 بیگم مقیمی

: ھمسر  1  
بھنام فالح: پدر  

--- وجدانی شمسی: مادر  
: فرزندان  

 پانتھ آ فالح

:ھمسر  1  
بابادمحمی عنایت: پدر  

شھناز تدریسی مادر  
: فرزندان  

بابادمحمی پدرام  

: ھمسر  1  
منوچھر اصالح پذیر: پدر  

 پرستو اصالح پذیر



روح انگیز رفاھی: مادر  
: فرزندان  

: ھمسر  1  
امیر کرم بخش: پدر  

مھتاب فراھانی: مادر  
: فرزندان  

 پرند کرم بخش

:ھمسر  1  
یوسف: پدر  

محبوبھ: مادر  
:فرزندان  

 پروانھ

  :ھمسر  
دمحم امین پناه :پدر  

  رضوان: مادر
  :فرزندان

 پروانھ امید پناه

خسرو باباجعفری: ھمسر  1  
قدمعلی امیدوار:پدر  

: مادر  
فرشتھ -شعلھ  -ژالھ  -اصغر  -اکبر  -جعفر :فرزندان  

 پروانھ امیدوار

علی فالح : ھمسر (1) 1  
فاھیجعفر  ر: پدر  

شمس) بگم جان(بیگم : مادر  
مژده  –مژگان  –مجید  –بھنام : فرزندان  

 پروانھ رفاھی

دمحم علی رفاھی: ھمسر  1  
اسدهللا رفاھی: پدر  

زھرا رفاھی: مادر  
رامین –میترا  –لینا  –فلور : فرزندان  

 پروانھ رفاھی

منیر کارگر :ھمسر    
امیری پور نصیر : پدر  

)شمس(پور امیری   شاه بی بی: مادر  
مھدی -زھرا  -ابوالفضل  -ایران  :فرزندان  

امیری پورپرویز   

:ھمسر  11  
دمحم: پدر  

خانم جان: مادر  
:فرزندان  

 پروین

احمد سربازی: ھمسر    
دمحم بابا جعفری: پدر  

رضوان افنانی: مادر  
فاطمھ  –حسین  –نصرهللا : فرزندان  

 پروین بابا جعفری

:ھمسر  1  
یعباس بابابدمحم: پدر  

سمنبر: مادر  
:فرزندان  

 پروین بابادمحمی

: ھمسر  1  
جالئی) سید مصطفی(مصطفی : پدر  

طوبی جالئی: مادر  
: فرزندان  

 پروین جالئی 



نصرت هللا شمس: ھمسر  1  
روح هللا شمس: پدر  

فرنگیس  بابادمحمی: مادر  
سعید  -رضا  –شھاب  –سونیا : فرزندان  

 پروین شمس

: ھمسر  1  
بتبھرام ثا :پدر  

--- سوسن زارع: مادر  
: فرزندان   

 پرھام ثابت

: ھمسر  1  
مجید فالح: پدر  

--- شھناز تبیانی: مادر  
: فرزندان  

 پرھام  فالح

: ھمسر  1  
امیر کرم بخش: پدر  

--- مھتاب فراھانی: مادر  
: فرزندان  

 پرھام کرم بخش

:ھمسر  1  
رضا فرزند اسماعیل فرزند حاج برات: پدر  

معصومھ: مادر  
:زندانفر  

 پری

ذبیح هللا شمس: ھمسر    
دمحم آقا کشمیری: پدر  

بی بی : مادر  
 -علی  –فرامرز  –حسین  –فاطمھ  –اسدهللا  –دمحم : فرزندان

سھیال  –مجید   

 پری کشمیری

)بابادمحمی(عمودی نژاد ) میرزاحسین(حسین : ھمسر  1  
: پدر  

: مادر  
فاطمھ - منیژه –شوکت  –جھانتاب  –عطا  –دمحم : فرزندان  

 پری جان

شمس) میرزا حسن(حسن : 1ھمسر  1  
شمس) میرزا علی اکبر(علی اکبر : 2ھمسر   

: پدر  
:مادر  

ماه جان  –) علی آقا(علی  –) بگم جان(بیگم :  1فرزندان  
منور: 2 فرزندان  

شمس پری جان  

---: ھمسر  1  
بیژن آبادی  : پدر  

فرشتھ آبادی: مادر  
---: فرزندان  

 پریسا آبادی

: ھمسر (1) 1  
بابادمحمی عطا: پدر  

اشرف بابادمحمی مادر  
: فرزندان  

 پریسا  بابادمحمی

 پریسا سرافراز  :ھمسر  



ایاز سرافراز  :پدر  
فاطمھ شمس پور   : مادر  

  :فرزندان
ب نوازحمید غری: ھمسر    

:  پدر  
: مادر  

سروش  –کورش : فرزندان  

 پریسا سرافراز

وحدت جالئی: ھمسر  1  
ایرج شمس: پدر  

پروین جالئی: مادر  
زھرا -فھیمھ : فرزندان  

 پریسا شمس

نوشاد : ھمسر  1  
اسماعیل افنانی: پدر  

بیگم جالئی: مادر  
---:  فرزندان  

 پریوش افنانی

عطا افنانی: ھمسر (1)   
نجفقلی رفاھی: پدر  

فالح ) ماه جان(زیور : مادر  
آناھیتا  –آتنا :  فرزندان  

 پریوش رفاھی

قدمعلی امیدواری: ھمسر  1  
شمس) امیر(ھدایت : پدر  

روح انگیز شمس: مادر  
بھشتھ:  فرزندان  

 پریوش شمس

:ھمسر    
--- ذبیح هللا امیدساالری: پدر  

جواھر امیدواری: مادر  
: فرزندان  

 پژمان امیدساالری

عھدیھ دھقانی: ھمسر  1  
ذبیح هللا بابادمحمی: پدر  

پوراندخت رفاھی: مادر  
مونا -مھا  : فرزندان  

 پژمان دمحمی

کامران شمس: ھمسر  1  
جھانگیر شمس: پدر  

طلیعھ شمس: مادر  
کیانوش  :فرزندان   

شمس پوپک  

ذبیح هللا بابادمحمی: ھمسر  1  
جعفر رفاھی:پدر  

شمس) بگم جان(بیگم : مادر  
ویدا -ژیال  –پژمان  –بیژن : فرزندان  

 پوراندخت رفاھی

---: ھمسر  1  
دمحم حسن شمس: پدر  

رزیتا شمس: مادر  
--- :فرزندان   

پوریا شمس   

---: ھمسر    پویا زارع 



پرویز زارع: پدر  
شھال رفاھی: مادر  

---: فرزندان  
---: ھمسر  1  

کورش شمس: پدر  
عفت رفاھی: مادر  

---: فرزندان  

 پویا شمس

:ھمسر  1  
حسین میرغفاری: پدر  

---شھدخت اباذرنژاد : مادر  
:فرزندان  

 پویا میرغفاری

---: ھمسر  1  
بھرام وجدانی: پدر  

مژگان فالح: مادر  
---: فرزندان  

 پویا وجدانی

---: ھمسر  1  
اھیسعید رف: پدر  

)رفاھی(مژده آبادی : مادر  
---: فرزندان  

 پویان رفاھی

---: ھمسر  1  
سعید رفاھی: پدر  

)رفاھی(مژده آبادی : مادر  
---: فرزندان  

 پویش رفاھی

: ھمسر  1  
عزت هللا رفاھی: پدر  

فرخنده اخصر: مادر  
:فرزندان  

 پیام رفاھی

--- نگار کریمی: ھمسر  1  
حشمت هللا شمس: پدر  

ه رفاھیمنیژ: مادر  
آوین -الھان  :فرزندان   

 پیام شمس

: ھمسر  1  
جالئی) جعفرآقا(جعفر : پدر  

صدیقھ اورنگی: مادر  
: فرزندان  

 پیمان جالئی 

: ھمسر  1  
حشمت هللا شمس: پدر  

منیژه رفاھی: مادر  
--- :فرزندان   

 پیمان شمس

: ھمسر    
نصرت ھوشمند: پدر  

ملکھ شعبانپور: مادر  
: فرزندان  

شمندپیمان ھو  

: ھمسر    تاج گل مقیمی 



امیرمقیمی: پدر  
کوکب مقیمی:  مادر  

: فرزندان  
:ھمسر  1  

امان هللا بابادمحمی: پدر  
حجابھ : مادر  

:فرزندان  

 تاجی بابادمحمی

:ھمسر  1  
جواد شمس: پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 تاجی شمس

---: ھمسر  1  
کورش شمس: پدر  

نگار اخوان: مادر  
--- :فرزندان   

شمستارا   

:ھمسر  1  
فرید کرمبخش: پدر  

--- زری یاری: مادر  
:فرزندان  

 تارا کرم بخش

:ھمسر  1  
دمحم کرمبخش: پدر  

اشرف نکوئی: مادر  
:فرزندان  

 ترانھ کرمبخش

:ھمسر  1  
:پدر  

: مادر  
)کاله دوز(امیر خان : فرزندان  

 ترخون بیگ

---: ھمسر    
افشین ترابی: پدر  

رامش فھندژ: مادر  
---: فرزندان  

 ترالن ترابی

---: ھمسر    
فرید کرم بخش: پدر  

--- زری یاری:  مادر  
---: فرزندان  

 ترمھ کرم بخش

:ھمسر  1  
زینل: پدر  

: مادر  
گل افروز -دمحم  -) علی(اردشیر  -کوکب : فرزندان  

 تقی زین االکبری

:ھمسر  1  
اسماعیل فرزند عباسعلی: پدر  

زینب: مادر  
:فرزندان  

 تقی

:ھمسر  1  
)گدالی(گدا علی : پدر  

 تقی



گلی: مادر  
:فرزندان  

سکینھ فرزند حاج علیبر: ھمسر  1  
فرزند شمسعلی) مندلی(دمحم علی : پدر  

: مادر  
حسین -عباس : فرزندان  

 تقی

طیبھ جالئی : ھمسر  1  
ارسالن  مقیمی: پدر  

گوھرتاج مقیمی: مادر  
شھال -ثریا  –سرور  –بھنام  –صمصام : فرزندان  

 تقی مقیمی 

صغرا بابادمحمی: ھمسر  1  
رضا ملکی: پدر  

: مادر  
گلی -ربابھ  -کوکب  -خانم جان : فرزندان  

 تقی ملکی

: ھمسر (1)   
اشکان زارعی:  پدر  

الھام زارعی: مادر  
:  فرزندان  

 تمیم زارعی 

ب بابادمحمیسھرا: ھمسر    
:پدر  

: مادر  
اعظم  -اشرف  -سعید  -مجید  -حمید :فرزندان  

 توران

جواد شمس: ھمسر  1  
غالمرضا افنانی: پدر  

ربابھ افنانی: مادر  
دمحم -مرجان  –مژگان  –شھرام  –جمال : فرزندان  

توران افنانی   

: ھمسر  1  
ھمت بارانی: پدر  

سبزه گل : مادر  
: فرزندان  

 توران بارانی

: ھمسر    
نورهللا جالئی: پدر  

شمسی امیدواری: مادر  
:  فرزندان  

 تھماسب جالئی

: ھمسر    
نورهللا جالئی: پدر  

شمسی امیدواری: مادر  
:  فرزندان  

 تھمورث جالئی

: ھمسر    
حسین آقاجونی: پدر  

شبنم شعبانپور: مادر  
: فرزندان  

 تینا آقاجونی

جمیلھ شمس: ھمسر    
قیمیم) حاج نایب(نایب : پدر  

زھرا بیگم: مادر  
طلعت -زری  -حسین  -علی : فرزندان  

 ثانی مقیمی



:ھمسر  1  
اسماعیل بابادمحمی: پدر  

--- جمیلھ: مادر  
:فرزندان  

 ثریا بابادمحمی

حمید شمس: ھمسر  1  
---حسینی : پدر  

عطری شمس: مادر  
فرحناز -بھناز : فرزندان  

 ثریا حسینی

جالل جالئی: ھمسر    
تقی مقیمی: پدر  

طیبھ جالئی: مادر  
سحر -ھلن  -ھادی  -دمحم علی  -ھمایون : فرزندان  

 ثریا مقیمی

---: ھمسر    
پرویز زارع: پدر  

شھال رفاھی: مادر  
---: فرزندان  

 ثمین زارع

سرین: ھمسر    
حبیب هللا بابادمحمی: پدر  

رخشنده  بابادمحمی: مادر  
مزضیھ -احمد : فرزندان  

 ثناهللا بابادمحمی

شھناز زارعی :ھمسر  1  
علی اکبر رفاھی: پدر  

فاطمھ جالئی: مادر  
مازیار -سامان  –سارا :  فرزندان  

 ثناهللا رفاھی

---: ھمسر (1)   
کورش رفاھی: پدر  

نورا بترس: مادر  
---: فرزندان  

 جاستین نبیل رفاھی

اسدهللا بابادمحمی: ھمسر  1  
)میرزا عباس بابادمحمی(عباس شمس : پدر  

: مادر  
حاج بی بی -بھرام  -عشرت : فرزندان  

 جان بی بی شمس

مصطفی: ھمسر  1  
جعفر بابادمحمی: پدر  

صغرا: مادر  
:فرزندان  

 جان جان بابادمحمی

:ھمسر  1  
علی اکبر بابادمحمی: پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 جانی بابادمحمی

--- زھرا رمضانی: ھمسر  1  
غالمرضا بابا جعفری: پدر  

شمس) طاھره(شھربانو : مادر  
دمحم -مریم : فرزندان  

 جاوید بابا جعفری

---: ھمسر (1)   
کورش رفاھی: پدر  

ا شادی رفاھیجسیک  



نورا بترس: مادر  
---: فرزندان  

گلشاه بابادمحمی: ھمسر  1  
غالمرضا  بابا جعفری: پدر  

زھرا:  مادر  
 –غالمرضا  –کاوس  –ابوالقاسم  –دمحم  –خسرو : فرزندان

مملکت   –زمان  –قباد   

 جعفر بابا جعفری

: ھمسر  1  
خسرو بابا جعفری: پدر  

پروانھ امیدوار: مادر  
: فرزندان  

 جعفر بابا جعفری

:ھمسر  1  
ابوالقاسم باباجعفری: درپ  

آذر شمس: مادر  
:فرزندان  

 جعفر باباجعفری

: ھمسر    
علی بابادمحمی: پدر  

: مادر  
امرهللا -غالمرضا : فرزندان  

 جعفر بابادمحمی

: ھمسر    
سیروس بابادمحمی: پدر  

زری: مادر  
:فرزندان  

 جعفر بابادمحمی

--- صغرا: ھمسر    
اسماعیل بابادمحمی: پدر  

بیگم: مادر  
زمزم -جانجان  -حبیب هللا  -اسماعیل  -علی : فرزندان  

)روایت اول( جعفر بابادمحمی  

---صغرا : ھمسر  1  
بابا دمحمی علی: پدر  

بیگم فرزند علی فرزند اسماعیل فرزند حسن فرزند بامد: مادر  
زمزم -جان جان  -حبیب هللا  -اسماعیل  -علی : فرزندان  

)روایت دوم(جعفر بابادمحمی   

---: ھمسر    
)بامد(ابراھیم فرزند علی فرزند بابا دمحم : پدر  

سکینھ : مادر  
----: فرزندان  

بابادمحمی) میرزا جعفر(جعفر   

--- صدیقھ اورنگی: ھمسر  1  
جالئی) سید آقا(آقا : پدر  

جالئی) سید بی بی(بی بی : مادر  
پیمان  –شیوا  –شاھین  –ندا  –شھرام : فرزندان  

ئی جال) جعفرآقا(جعفر   

: ھمسر  1  
)سید مندلی(مندلی : پدر  

: مادر  
جالئی) سید آقا(آقا : فرزندان  

جالئی) سید جعفر(جعفر   

شمس) بگم جان(بیگم : ھمسر (1) 1  
)حاج علی بمان(علی بمان : پدر  

زھرا: مادر  

 جعفر  رفاھی



 –) حاج دادهللا(داد هللا  –) علی بمان(بمان عتی : فرزندان
منیژه -پروانھ  –پوراندخت   

: ھمسر    
عوض رنجبر: پدر  

حاجیھ بی بی بابادمحمی: مادر  
: فرزندان  

 جعفر رنجبر

مریم سلطان غریب نواز: ھمسر  1  
بابادمحمی) میرزا صادق(صادق : پدر   

ھاجر: مادر  
دمحم  –فرنگیس  –روح انگیز  –اکبر  –غالمحسین :  فرزندان

 علی  

)بابادمحمی(جعفر دمحمی پور   

مریم گلستانی: ھمسر    
حسین شمس: پدر  

زیورعبدلیان: مادر  
فائزه  –فاطمھ : فرزندان  

شمسجعفر   

:ھمسر  1  
:پدر  

: مادر  
)سید دمحم(دمحم  -) سید مندلی(دمحم علی : فرزندان  

)سید جالل(جالل   

:ھمسر  1  
جالئی) سید آقا(ا آق: پدر  

شھربانو: مادر  
:فرزندان  

جالئی) سید جالل(جالل   

فاطمھ بیگم: ھمسر  1  
)سید مندلی(دمحم علی : پدر  

: مادر  
خدیجھ بیگم  -) سید آقا(آقا  -) سید جواد(جواد : فرزندان  

جالئی) سیدجالل( جالل   

ثریا مقیمی: ھمسر  1  
جالئی) سید مصطفی(مصطفی : پدر  

الئیطوبی ج: مادر  
سحر -ھلن  -ھادی  -دمحمعلی  -ھمایون : فرزندان  

 جالل جالئی 

جھان بابادمحمی : ھمسر  1  
دمحم شمس: پدر  

عشرت بابادمحمی: مادر  
فرحناز -دمحم  –علی  –رضا : فرزندان  

 جالل شمس

: ھمسر    
عبدالحسین اسدآبادی پدر  

زھرا بابادمحمی: مادر  
: فرزندان  

 جالل الدین اسدآبادی

سیما بابادمحمی: سرھم    
جالئی) سید علی(علی  :پدر  

خاور شمس: مادر  
مرجان  -محسن  -دمحم  :فرزندان   

جالئی) سید جلیل (جلیل   



: ھمسر  1  
--- علی عماد: پدر  

مھدخت رفاھی پور: مادر  
: فرزندان  

 جلیل عماد

---نوش آفرین : 1ھمسر    
---سکینھ : 2ھمسر   

میرزا حسن مقیمی: پدر  
ھ مقیمیملک: مادر  

------: فرزندان  

 جلیل مقیمی 

رخشنده مقیمی: ھمسر  1  
بشیر مقیمی: پدر  

خانم جان: مادر  
آفاق -دمحم : فرزندان  

 جلیل مقیمی

بھیھ شمس: ھمسر  1  
جالئی) سید آقا(آقا : پدر  

جالئی ) سید بی بی(بی بی : مادر  
الھام  –) حسین(آرمان  –مھران  –ساسان : فرزندان  

 جمال  جالئی

: ھمسر  1  
جاللزاده) سید جواد(جواد : پدر  

عطا عمودی نژاد: مادر  
:  فرزندان  

جمال جاللزاده   

بھاره رفاھی : ھمسر  1  
جواد شمس: پدر  

توران افنانی: مادر  
سیما: فرزندان  

جمال شمس   

فاطمھ میرغفاری: ھمسر  1  
محمود میرغفاری: پدر  

شوکت بابادمحمی: مادر  
مھدی -ھادی :فرزندان  

ال میرغفاریجم  

: ھمسر    
عبدالحسین اسدآبادی پدر  

زھرا بابادمحمی: مادر  
: فرزندان  

 جمال الدین اسدآبادی

--- جواد ایقانیان: ھمسر  1  
امیر افنانی: پدر  

طاھره رفاھی: مادر  
: فرزندان  

 جمالیھ افنانی 

: ھمسر  1  
ھدایت شمس: پدر  

فرنگیس: مادر  
: فرزندان  

 جمشید شمس

ی مقیمیثان: ھمسر  1  
قاسم شمس: پدر  

خانم: مادر  
طلعت -زری  -حسین  -علی : فرزندان  

 جمیلھ شمس



:ھمسر    
دمحمرضا بابادمحمی: پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 جواد بابادمحمی

---: ھمسر  1  
سرافراز) حاج میرزا عباس(عباس : پدر  

گوھر: مادر  
---: فرزندان  

 جواد سرافراز

عطا عمودی نژاد: ھمسر  1  
)سید جالل(الل ج: پدر  

فاطمھ بیگم: مادر  
سکینھ -صدیقھ  -) حاج بیگم(بیگم  -جمال : فرزندان  

جالئی) سید جواد(جواد   

گلی مقیمی: ھمسر  1  
)حاج رضاقلی(رضا قلی : پدر  

: مادر  
حمیده -فروغ  -احد : فرزندان  

 جواد سرافراز

توران افنانی: ھمسر  1  
دمحم شمس: پدر  

عشرت بابادمحمی: مادر  
دمحم -مرجان  –مژگان  –شھرام  –جمال : زندانفر  

جواد شمس   

:ھمسر  1  
غالمعلی شمس: پدر  

: مادر  
امیر تاجی -مراد : فرزندان  

 جواد شمس

--- ذبیح هللا امیدساالری: ھمسر    
امیرھوشنگ امیدواری: پدر  

محترم شمس: مادر  
زھره -رضا  –پژمان  –نغمھ :  فرزندان  

 جواھر امیدواری

جالل شمس: ھمسر    
بابادمحمی) بھرام(امامقلی : پدر  

اشرف شعبانپور: مادر  
فرحناز -دمحم  –علی  –رضا : فرزندان  

 جھان بابادمحمی

: ھمسر    
امامقلی شمس: پدر  

اشرف: مادر  
: فرزندان  

 جھان  شمس

صمد مقیمی: ھمسر  1  
مقیمی) آقارضا(رضا : پدر  

کوکب: مادر  
زری -ام البنی  -علی  -) عباس(ابوالفضل : فرزندان  

 جھان مقیمی

نورهللا رفاھی: ھمسر  1  
عباسقلی رفاھی: پدر  

خانم جان رفاھی:  مادر  
فرناز -فرانک  –بنفشھ  –بھاره : فرزندان  

 جھان آرا رفاھی

سید ناصر نکوئی: ھمسر    
دمحمعلی پسر بامدحسین پسر  احمد بابادمحمی اسدآبادی پسر: پدر  

 جھان بی بی بابادمحمی



شاه بی بی بھمنی: مادر  
معصومھ  –حسین  -مصطفی  –مرتضی  –مجتبی : نفرزندا  

جمال شمس: ھمسر  1  
بابادمحمی) بھرام(امامقلی : پدر  

اشرف شعبانپور: مادر  
فرحناز -دمحم  -علی  -رضا : فرزندان  

 جھان بی بی بابادمحمی

رضاقلی زارعی : ھمسر    
قنبرعلی رفاھی: پدر  

خیرالنسا رفاھی: مادر  
شھناز  –شجاع هللا  –مھناز  –مھین  –بدیع هللا  –آذر : دانفرزن

وجیھ هللا –  

 جھان بی بی رفاھی 

اسدهللا بابادمحمی: ھمسر  1  
شمس) میرزا عباس(عباس : پدر  

: مادر  
 -زری  -حاج بی بی  -عشرت  -) بھرام(امام قلی : فرزندان
 حجاب 

 جھان بی بی شمس

)شمس(حسین برخورداری : ھمسر  1  
)بابادمحمی(عمودی نژاد ) میرزاحسین(حسین : پدر  

پری جان: مادر  
: فرزندان   

 جھانتاب عمودی نژاد

یوسف یوسفی: ھمسر    
: پدر  

: مادر  
 -مجید  -حمید  -رضا  -طلعت  -صنوبر  -سمنبر : فرزندان
فاطمھ -سودابھ   

 جھانتاب یوسفی

طلیعھ شمس: ھمسر  1  
شمس)  حاج میرزا حسن(حسن  :پدر  

صغری بیگم جالئی: مادر  
پوپک  –سیامک  :فرزندان   

 جھانگیر شمس

مینا فرزند رستم شمس: ھمسر  1  
حسین شمس: پدر  

کریمیبی بی : مادر  
:فرزندان  

 جھانگیر شمس

---: ھمسر (1)   
کورش رفاھی: پدر  

--- ترسنورا ب: مادر  
---: فرزندان  

 جیسن متین رفاھی

سکینھ: ھمسر  1  
حسن فرزند خدابخش:پدر  

سمنبر فرزند ھاشم: مادر  
فاطمھ -کبرا  -حسن  -احمد  -محمود  -دمحم : فرزندان  

 چراغعلی

: ھمسر  1  
قاسم بابادمحمی: پدر  

سمنبر: مادر  

 چراغعلی بابادمحمی



: فرزندان  

گلی ملکی: ھمسر  1  
ملکی) حاج دمحم(دمحم : پدر  

معصومھ ملکی: مادر  
دمحم: فرزندان  

 چراغعلی ملکی

:ھمسر  1  
باران: پدر  

: مادر  
غالمرضا: فرزندان  

 حاتم

:ھمسر    
قاسم بابادمحمی: پدر  

طوبی: مادر  
:فرزندان  

 حاج بی بی بابادمحمی

:ھمسر    
امیری پور نصیر : پدر  

)شمس(امیری پور   شاه بی بی: مادر  
:فرزندان  

ی بی بابادمحمیحاج ب  

--- کرامت مومن باقری: ھمسر    
رضا شعبانپور: پدر  

ماه بی بی شمس: مادر  
شیما -شراره  -ھنگامھ  -میعاد  -میالد : فرزندان  

 حاج خانم شعبانپور

کلثوم فرزند علی فرزند بامد: ھمسر    
مقیم فرزند باران: پدر  

: مادر  
حاج (سم ابوالقا -) حاج رئیس -مال باقر(باقر: فرزندان
من (دمحمتقی   -رضا  -) حاج اسماعیل(اسماعیل  -) ابوالقاسم

)حاج بی بی(بی بی  -) حاج حسنی(حسنی  -)  تخان  

 حاج میرزا

:ھمسر    
علی بابادمحمی: پدر  

کوکب : مادر  
:فرزندان  

 حاجی بابادمحمی

صدیقھ: ھمسر  1  
جالل زاده) سید علی(علی : پدر  

ملکھ سرافراز: مادر  
دمحم جواد : فرزندان  

 حاجی جالل زاده

: ھمسر    
اسدهللا سربازی: پدر  

منظر شمس: مادر  
: فرزندان  

 حاجی سربازی

:ھمسر    
شمسعلی شمس: پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 حاجی شمس

  :ھمسر  
علی شمس :پدر  

 حاجی شمس



صغرا: مادر  
  :فرزندان

: ھمسر    
شھبازمقیمی: پدر  

بیگم : مادر  
: فرزندان  

 حاجی مقیمی

: ھمسر    
امیرمقیمی: پدر  

کوکب مقیمی:  مادر  
: فرزندان  

حاجی مقیمی   

عوض رنجبر: ھمسر    
دمحمعلی پسر بامدحسین پسر  احمد بابادمحمی اسدآبادی پسر: پدر  

شاه بی بی بھمنی: مادر  
نجمھ -مرضیھ  -سجاد  –جعفر  –غالمرضا : فرزندان  

 حاجیھ بی بی بابادمحمی 

عباس غریب نواز: ھمسر    
:  پدر  

: : مادر  
دمحم  -مینا  –محمود : فرزندان  

 حاجیھ خانم سرافراز

:ھمسر    
اصغر بابادمحمی:پدر  

اعظم: مادر  
:فرزندان  

 حامد بابادمحمی

نسیم : ھمسر  1  
نعمت هللا کرمبخش: پدر  

سیما رفاھی: مادر  
: فرزندان  

 حامد کرم بخش

: ھمسر    
دمحم میرغفاری: پدر  

گیتا بابادمحمی: مادر  
:  فرزندان   

 حامد میرغفاری

رخشنده بابادمحمی: ھمسر  1  
جعفر بابادمحمی: پدر  

صغرا: مادر  
اکبر -فاطمھ  -دمحم  -اصغر  -ثناهللا  -سیروس : فرزندان  

 حبیب هللا بابادمحمی

--- سابینا ثابت: ھمسر    
میرزا بابا ثابت :پدر  

طوطی بابادمحمی: مادر  
ایرانا  –رایان  :فرزندان   

ثابت حبیب  

کوکب: ھمسر  1  
جالئی) سید ھاشم(ھاشم: پدر  

جالئی) سید بیگم(بیگم : مادر  
فرخنده  -محبوبھ  -) سید احمد(احمد : فرزندان  

جالئی) سید حبیب(حبیب   

:ھمسر    
جالئی) سید احمد(احمد : پدر  

جالئی) سید حبیب (حبیب   



روشنک: مادر  
:فرزندان  

: ھمسر  1  
صمد شمس پدر  

سعطا شم: مادر  
: فرزندان  

 حبیب شمس

سمنبر :ھمسر    
:پدر  

: مادر  
حجت هللا کرمبخش :فرزندان  

 حبیب هللا کرمبخش

اقدس جالئی: ھمسر    
احمد ھمت: پدر  

ھمتطاھره : مادر  
عرفان  –کیوان  –بدیع هللا  –ورقا  –ضیا : فرزندان  

 حبیب هللا ھمت

حبیب بابادمحمی: ھمسر  1  
حسین فرزند حاج برات: پدر  
: رماد  

امیر تیمور: فرزندان  

 حبیبھ

حسین: ھمسر    
---علی بابا : پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 حجاب

غالمرضا: ھمسر  1  
اسدهللا بابادمحمی: پدر  

شمس جھان بی بی: مادر  
داوود : فرزندان  

 حجاب بابادمحمی

رفاھی ) علی بمان(بمان علی : ھمسر  1  
غالمرضا رفاھی: پدر  

سکینھ رفاھی: مادر  
وحیده -ملیحھ  –شکوفھ  –گیتی  –فرھاد  –فرھنگ : نفرزندا  

 حجاب رفاھی

محمود بیطرف: ھمسر    
) حاج رضا قلی(رضاقلی : پدر  

: مادر  
حمید -مجید  -گوھرتاج  -احمد  -حشمت هللا : فرزندان  

 حجاب سرافراز

غالمرضا ملکی : ھمسر  1  
اسد فالح: پدر   

سمنبر رفاھی: مادر  
گل افروز -مھران  -بھرام  -ین غالمحس -اکبر : فرزندان  

 حجاب فالح

امان هللا بابادمحمی: ھمسر  1  
غالمرضا : پدر  

صنم: مادر  
مریم -تاجی  -سعید  -حمید  -داوود  -حمید : فرزندان  

 حجابھ 

فاطمھ بابا دمحمی :ھمسر    
حبیب هللا کرمبخش :پدر  

سمنبر : مادر  
زھرا -ابوالفضل  :فرزندان  

 حجت هللا کرمبخش



:ھمسر    
مجید جالئی: پدر  

بنفشھ جالئی: مادر  
:فرزندان  

 حدیث جالئی

سمنبر: ھمسر  1  
خدابخش:پدر  

: مادر  
شوکت -اقدس  -یوسف  -چراغعلی  -شاه علی : فرزندان  

 حسن

:ھمسر    
شمسعلی: پدر  

: مادر  
سمنبر  -گلشاه  -بی بی  -ھاشم  -خدابخش  -شمسعلی : فرزندان

خانم جان -  

 حسن

ینھسک: ھمسر    
)  من خان(دمحم : پدر  

: مادر  
امیرخان  –اسماعیل  –ابراھیم : فرزندان  

 حسن

:ھمسر    
چراغعلی: پدر  

سکینھ: مادر  
:فرزندان  

 حسن

:ھمسر    
اسماعیل بابادمحمی: پدر  

بیگم: مادر  
زیور -فاطمھ  -قاسم : فرزندان  

 حسن بابادمحمی

رضوان :ھمسر    
قاسم بابادمحمی: پدر  

طوبی: مادر  
:ندانفرز  

 حسن بابادمحمی

:ھمسر    
غالمرضا بابادمحمی:پدر  

زھرا: مادر  
حسین -اسماعیل  -علی : فرزندان  

 حسن بابادمحمی

: ھمسر    
دمحمعلی پسر فرزند حسین پسر  ابوالقاسم بابا دمحمی اسدآبادی: پدر
 بامد
: مادر  

: فرزندان  

روایت ( حسن بابا دمحمی اسدآبادی
)اول  

: ھمسر  1  
رضا فرزند حسین فرزند دمحمعلی فرزند بامدغالم: پدر  

زھرا: مادر  
:فرزندان  

)روایت دوم( حسن بابادمحمی  

:ھمسر  1  
علی فرزند اسماعیل فرزند حسین فرزند بامد: پدر  

بیگم: مادر  

معروف بھ حسن ( حسن بابادمحمی 
)روایت سوم() علی  



زیور -فاطمھ  -قاسم  :فرزندان  
گلشاه بابا دمحمی : ھمسر  1  

بابادمحمی) میرزا صادق(صادق : درپ   
ھاجر: مادر  

رحمت –عنایت  –عطا  –کرامت :  فرزندان  

بابادمحمی) مال حسن(حسن   

آمنھ: ھمسر    
قدمعلی بارانی: پدر  

کوکب ملکی: مادر  
: فرزندان  

 حسن بارانی

صغرا :ھمسر    
)حاج دمحم(دمحم  :پدر  

خدیجھ: مادر  
سکینھ -خدیجھ  -ایران  -امامقلی  :فرزندان  

 حسن رفاھی

:ھمسر    
حسین شمس: پدر  

مریم: مادر  
:فرزندان  

 حسن شمس

: ھمسر  1  
غالمعلی شمس:پدر  

طلعت: مادر  
: فرزندان  

 حسن شمس

---) اھل خرمآباد(سکینھ : ھمسر  1  
لطفعلی شمس: پدر  

: مادر  
طلعت -عباس  -علی آقا  -) حاج آقا(آقا : فرزندان  

 حسن شمس

ب نوازرخشنده غری: ھمسر  1  
شمس) حاجی آقا(آقا :پدر  

شمس) حاج خانم(خانم : مادر  
شمسی -شھین  -افشین  :فرزندان  

شمس) حسن آقا(حسن   

صغری بیگم جالئی: ھمسر  1  
شمس) حاج علی(علی  :پدر  

زھرا بیگم: مادر  
 –محترم  -جھانگیر –شمس ) میرزا علی آقا(علی  :فرزندان 
فرخنده -ایرج  –کیومرث  –منوچھر   

شمس)  حاج میرزا حسن( حسن  

پری جان: ھمسر  1  
علی عسگر: پدر  

سلطان :مادر  
ماه جان  –) علی آقا(علی  –) بگم جان(بیگم :  فرزندان  

شمس) میرزا حسن(حسن   

منور شمس: ھمسر  1  
)حاج اسدهللا(اسدهللا : پدر  

:مادر  
فاطمھ -احمد  –سکینھ  –شایستھ  –الیاس : فرزندان  

مندفرھ) میرزا حسن(حسن   

ملکھ مقیمی : ھمسر    
) حاج ابوالقاسم(ابوالقاسم :پدر  

فاطمھ بیگم : مادر  

مقیمی) حاج میرزا حسن(حسن   



میمنت -خلیلی  -ابوالقاسم  -جلیل  -دمحم  -صمد : فرزندان  
:ھمسر    

ابوالفضل  جالل زاده: پدر  
ظریفھ مقیمی: مادر  

: فرزندان  

 حسن جالل زاده

:ھمسر    
ھیامامقلی رفا :پدر  

بلقیس فالح: مادر  
ستاره -سعید  :فرزندان  

 حسن رفاھی

:ھمسر    
:پدر  

: مادر  
ھاشم غریب نواز: فرزندان  

 حسن غریب نواز

:ھمسر    
ھاشم غریب نواز: پدر  

: مادر  
: فرزندان  

 حسن غریب نواز

:ھمسر  1  
حسین کرم بخش: پدر  

سمنبر: مادر  
:فرزندان  

 حسن کرم بخش

: ھمسر    
مقیمی) حاج اسماعیل(اسماعیل : پدر  

فرنگیس مقیمی: مادر  
: فرزندان  

 حسن مقیمی

خانم جان ھمت :ھمسر  2  
حسن یاکریم :پدر  

: مادر  
نوید -منوچھر  :فرزندان  

)کریم(حسن ھمت   

شمس) مندلی(دمحم علی : ھمسر    
)اسمال(اسماعیل : پدر  

: مادر  
ایران -عطا  -اسدهللا  -حسین  -امیر  -شمسعلی : فرزندان  

نیحس  

یدهللا : ھمسر    
فرزند حاج برات) اسمال(اسماعیل : پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 حسنی

:ھمسر  1  
شکرهللا فرزند قاسم: پدر  

بی بی: مادر  
:فرزندان  

 حسنی

فرزند اکبر) حاج ابوالقاسم(ابوالقاسم : ھمسر    
:پدر  

: مادر  
زمان -کوکب  -رحمان : فرزندان  

)حاج حسنی(حسنی   

مسعباس ش :ھمسر  1 حسنی    



عباس فرزند قاسم اھل ھارونی :پدر  
: مادر  

قدرت هللا  -حسین  -سعادت هللا  -ذبیح هللا  -روح هللا  :فرزندان
امان هللا -شھال  -عفت  -  

زھرا: ھمسر  1  
تقی:پدر  

سکینھ: مادر  
)زرب(زرافشان  -دادهللا : فرزندان  

 حسین

فرزند حاج صادق) حاج بی بی (بیبی : ھمسر  1  
)حاج برات(برات : پدر  

: مادر  
حبیبھ -سکینھ  -معصومھ  -علی آقا : فرزندان  

 حسین

ھمدم کشمیری: ھمسر    
)حاج ابوالقاسم(رحمان فرزند ابوالقاسم : پدر  

: مادر  
:فرزندان  

سرافراز حسین  

حجاب: ھمسر  1  
)نجار(عباس : پدر  

کوچک جان: مادر  
:فرزندان  

 حسین 

:ھمسر  1  
یوسف: پدر  

ھمحبوب: مادر  
:فرزندان  

 حسین

خانم جان فرزند تقی :ھمسر  2  
)کل علی( علی :پدر  

: مادر  
خدیجھ -مریم  - علی شمس -احمد ھمت  :فرزندان  

)مالحسین(حسین   

: ھمسر    
اسماعیل آخوندزاده: پدر  

خدیجھ: مادر  
: فرزندان  

 حسین آخوندزاده

:ھمسر  1  
)بامد(بابادمحم : پدر  

: مادر  
اسماعیل: فرزندان  

ن بابادمحمی حسی  

رضوان بابادمحمی: ھمسر  1  
علی بابادمحمی:پدر  

کوکب : مادر  
ژیال -احمد  -محمود : فرزندان  

 حسین بابادمحمی

:ھمسر    
غالمرضا بابادمحمی: پدر  

زھرا: مادر  

 حسین بابادمحمی 



 فرزندان

خدیجھ: ھمسر    
دمحمعلی پسر بامد: پدر  

: مادر  
غالمرضا -احمد  -) خوندزادهآ(اسماعیل  -ابوالقاسم :  فرزندان  

 حسین بابادمحمی

زیبا بابا دمحمی: ھمسر    
دمحمعلی پسر بامدحسین پسر  غالمرضا بابادمحمی  پسر: پدر  

زھرا: مادر  
فاطمھ -زھرا  –غالمرضا : فرزندان  

بابادمحمی حسین   

:ھمسر    
اسماعیل بابادمحمی: پدر  

بی بی: مادر  
:فرزندان  

 حسین بابادمحمی

:ھمسر    
حسن بابادمحمی: پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 حسین بابادمحمی

لقا مقیمی: ھمسر  1  
بابادمحمی) حاج سلمان(سلمان : پدر  

بی بی: مادر  
فاطمھ -سکینھ  -بی بی  -علی  -دمحم :فرزندان  

 حسین بابادمحمی

: ھمسر    
جالئی) سید ضیا(ضیا : پدر  

---بی بی نازنین : مادر  
:  فرزندان  

 حسین جالئی

:ھمسر  1  
جالل زاده) سید علی (علی : پدر  

ملکھ سرافراز: مادر  
علیرضا: فرزندان  

 حسین جالل زاده

:ھمسر    
ابوالفضل  جالل زاده: پدر  

ظریفھ مقیمی: مادر  
: فرزندان  

 حسین جالل زاده

:ھمسر    
فلک ناز : پدر  

شوکت: مادر  
:فرزندان  

 حسین 

شکوه: ھمسر  1  
سرافراز) حاج میرزا عباس(عباس : پدر  

گوھر: مادر  
: فرزندان  

 حسین سرافراز

: ھمسر    
سید ھاشم: پدر  

 حسین سرافراز



گرامی سرافراز: مادر  
: فرزندان  

:ھمسر    
احمد سربازی: پدر  

پروین بابا جعفری: مادر  
: فرزندان  

حسین سربازی   

سلطنت: ھمسر    
شمس) مندلی(دمحم علی : پدر  

حسنی: مادر  
اعظم -زیبنده  -حمید  -دمحم  -ھمایون : فرزندان  

 حسین شمس

:ھمسر  1  
شمس) حاجی آقا(آقا :پدر  

شمس) حاجی خانم(خانم : مادر  
:فرزندان  

 حسین شمس

زیورعبدلیان: ھمسر    
دمحم شمس: پدر  

صغری یوسفی: مادر  
زھرا -سمیھ   –ابوذر -جعفر : فرزندان  

 حسین شمس

: ھمسر    
ذبیح هللا شمس: پدر  

پری کشمیری: مادر  
: ندانفرز  

 حسین شمس

بی بی کریمی: ھمسر  1  
شمس) میززا عباس(عباس : پدر  

سلطان: مادر  
اکرم  -دمحمرضا  -اصغر  -عباس  -داوود  -جھانگیر : فرزندان

اعظم -  

 حسین شمس

مریم: ھمسر  1  
دادهللا شمس: پدر  

سکینھ: مادر  
زھرا -احمد  -حسن : فرزندان  

 حسین شمس

:ھمسر  1  
علمدار شمس: پدر  

خانم جان: ادرم  
:فرزندان  

 حسین شمس

: 1ھمسر   1  
بی بی بابادمحمی: 2ھمسر  

رضا: پدر  
: مادر  

)رئیس علی(علی : 1 فرزندان  
قدمعلی  -) آقا رضا(رضا  -علمدار  -غالمرضا : 2فرزندان  

 حسین شمس

  :ھمسر  1
عباس شمس :پدر  

حسنی: مادر  
  :فرزندان

حسین شمس    

صدیقھ : ھمسر  1 شمس) میرزا حسین(حسین    



گر شمسعلی عس:پدر  
سلطان: مادر  

علی -نصیر : فرزندان  
: ھمسر  1  

دمحم عمودی نژاد: پدر  
عزت غریب نواز: مادر  

: فرزندان   

 حسین عمودی نژاد

شھناز غریب نواز: ھمسر  1  
شمس) حاج میرزا(میرزا  : پدر  

خیرالنسا بیگم جالئی: مادر  
 –فرحناز  –ر داو –داریوش  –دانش  –افشین : فرزندان
 سیمین 

شمس  ) میرزا حسین(حسین   

پری جان : ھمسر  1  
)بامد(ابراھیم فرزند علی فرزند بابا دمحم : پدر  

) سکینھ بگم(سکینھ : مادر  
فاطمھ -منیژه  –شوکت  –جھانتاب  –عطا  –دمحم : فرزندان  

عمودی نژاد ) میرزاحسین(حسین 
)بابادمحمی(  

مشکی رفاھی : ھمسر  1  
غریب نواز)  میرزا مومن(من مو: پدر  

ماه بی بی سرافراز: مادر  
طوبی  –سودابھ  –ھما  –شھال  –بھنام  –بھرام : فرزندان  

 حسین غریب نواز

: ھمسر    
منوچھر غریب نواز:  پدر  

شھال غریب نواز: مادر  
: فرزندان  

 حسین غریب نواز

زری بابادمحمی: ھمسر  1  
رمضان غریب نواز: پدر  

1سمطھر شم: مادر  
شمسی - مجید -سمیرا  -فریبا  -سعید  -شیوا  -دمحم : فرزندان  

 حسین غریب نواز

سمنبر: ھمسر    
اسماعیل کرمبخش: پدر  

کوکب رفاھی: مادر  
ناھید -نیره  -حسن : فرزندان  

 حسین کرمبخش

مریم: ھمسر    
) حاج اسماعیل(اسماعیل : پدر  

سکینھ: مادر  
لقا  -) یلحاج اسماع(اسماعیل  -امیر : فرزندان  

 حسین مقیمی

: ھمسر    
مقیمی) حاج اسماعیل(اسماعیل : پدر  

فرنگیس مقیمی: مادر  
: فرزندان  

 حسین مقیمی

:ھمسر    
ثانی مقیمی: پدر  

جمیلھ شمس: مادر  
:فرزندان  

حسین مقیمی   

اقدس بارانی: ھمسر    
مقیمی) علی آقا(علی : پدر  

 حسین مقیمی



صغرا بابادمحمی: مادر  
فاطمھ -سھیال  -سعید  -حمید  -اکبر : فرزندان  

:ھمسر  1  
بشیر مقیمی: پدر  

خانم جان: مادر  
:فرزندان  

 حسین مقیمی

:ھمسر  1  
ایاز مقیمی:پدر  

فوزیھ مقیمی: مادر  
:فرزندان  

 حسین مقیمی

سمنبر یوسفی: ھمسر  1  
صفر موالیی: پدر  

معصوعھ: مادر  
 -ادق ص -فاطمھ  -آمنھ  -طاھره  -طیبھ  -داوود : فرزندان

 سعید

 حسین موالیی

---شھدخت اباذرنژاد : ھمسر  1  
میرغفاری) سید علی آقا( علی : پدر  

خانم جان شمس: مادر  
پویا:فرزندان  

فاریغمیر )سید حسین( حسین  

: ھمسر    
سید ناصر نکوئی: پدر  

جھان بی بی بابادمحمی: مادر  
: فرزندان  

 حسین نکوئی 

---فردوس ارجمندی  :ھمسر  2  
حمد ھمتا :پدر  

طاھره ھمت: مادر  
ریاض  -حکمت  -احمد  -طیبھ  :فرزندان  

 حسین ھمت

منیژه رفاھی: ھمسر (1) 1  
شمس) علی آقا(علی : پدر  

بابادمحمی) حاج بی بی(بی بی : مادر  
مریم  –پیام  –پیمان  :فرزندان   

 حشمت هللا شمس 

علی شمس: ھمسر  1  
:پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 حشمت خانم

معصومھ: ھمسر    
رضاقلی سرافراز: پدر  

: مادر  
مھدی  –مجید  –زھره  –علی : فرزندان  

 حضرت قلی سرافراز

:ھمسر  2  
حسین ھمت :پدر  

---فردوس ارجمندی : مادر  
:فرزندان  

 حکمت ھمت

: ھمسر    حلیا رفاھی 



یسیامک رفاھ: پدر  
بنفشھ رفاھی: مادر  

: فرزندان  
:ھمسر  1  

)باباممدی(امیر تیمور متین رزم : پدر  
منیره شمس: مادر  

:فرزندان  

 حمزه متین رزم

سمیھ قربانی: ھمسر    
قدمعلی ادیب: پدر  

طوبی میرغفاری: مادر  
:فرزندان  

 حمید ادیب

:ھمسر    
)بابادمحمی(سھراب امیری نژاد : پدر  

نتورا: مادر  
:فرزندان  

)بابادمحمی(حمید امیری نژاد   

:ھمسر  1  
کاوس باباجعفری: پدر  

فرخنده افنانی: مادر  
:فرزندان  

 حمید باباجعفری

: ھمسر  1  
امان هللا بابادمحمی: پدر  

حجابھ : مادر  
: فرزندان  

 حمید بابادمحمی

فرخنده: ھمسر  1  
ھمت بارانی: پدر  

سبزه گل : مادر  
: فرزندان  

یحمید باران   

   :  ھمسر  
محمود بیطرف   : پدر  

حجاب سرافراز:  مادر  
: فرزندان  

 حمید بیطرف

: ھمسر  1  
جالئی) سید ضیا(ضیا : پدر  

)از دھستان خم آباد(بی بی نازنین : مادر  
:  فرزندان  

 حمید جالئی

نزھت افنانی: ھمسر  1  
جالئی) سید مصطفی(مصطفی : پدر  

طوبی جالئی: مادر  
میالد  -علی  –امید  –نوید : فرزندان  

 حمید جالئی 

: ھمسر    
اسدهللا سربازی: پدر  

منظر شمس: مادر  
: فرزندان  

 حمید سربازی

ثریا حسینی: ھمسر  1  
روح هللا شمس: پدر  

فرنگیس  بابادمحمی: مادر  

 حمید  شمس



فرحناز  –بھناز : فرزندان  
فروزنده شمس: ھمسر  1  

امامقلی شمس: پدر  
کشور: مادر  

بھادر -علی  :فرزندان  

 حمید شمس

: ھمسر  1  
شمس)  دمحمآقا(دمحم : پدر  

اقبال مقیمی: مادر  
: فرزندان  

 حمید شمس

: ھمسر    
حسین شمس: پدر  

سلطنت: مادر  
: فرزندان  

 حمید شمس

پریسا سرافراز: ھمسر    
دمحمباقر غریب نواز:  پدر  

صنوبر سرافراز: : مادر  
سروش  –کورش : فرزندان  

 حمید غریب نواز

: ھمسر    
محمود غریب نواز: پدر  

مرجان: مادر  
: فرزندان  

 حمید غریب نواز

: ھمسر  1  
الیاس کشمیری: پدر  

گلی سرافراز: مادر  
: فرزندان  

 حمید کشمیری

: ھمسر  1  
مقیمی) حاج باقر(باقر : پدر  

فرخنده شمس: مادر  
: فرزندان  

 حمید مقیمی

حمیده کارگر: ھمسر  1  
یوسف یوسفی: پدر  

جھانتاب یوسفی: مادر  
مھدی -دمحم رضا : فرزندان  

 حمید یوسفی

:ھمسر  1  
مھران بابادمحمی: پدر   

الھام میرغفاری: مادر  
 

: فرزندان  

 حمیدرضا بابادمحمی

:ھمسر  1  
اسدهللا شمس: پدر  

روفیا شمس: مادر  
  :فرزندان 

 حمیدرضا شمس

: ھمسر  1  
غالمرضا  رضایی زاده: پدر  

ورفرنگیس دمحمی پ: مادر  

 حمید رضایی زاده



:  فرزندان  
:ھمسر  1  

جواد سرافراز: پدر  
گلی مقیمی: مادر  

:فرزندان  

 حمیده سرافراز

حمید یوسفی: ھمسر    
:پدر  

: مادر  
مھدی -دمحمرضا : فرزندان  

 حمیده کارگر

دمحمعلی شمس :ھمسر  1  
متین رزم) بابادمحمی(امیر تیمور : پدر  

منیره شمس: مادر  
:فرزندان  

تین رزمحمیده م  

: ھمسر  1  
عبدهللا مشتعل: پدر  

زھرا سلطان رفاھی: مادر  
: فرزندان  

 حمیده مشتعل

:ھمسر    
ایاز مقیمی: پدر  

فوزیھ مقیمی: مادر  
:فرزندان  

 حمیده مقیمی

: ھمسر  1  
عباس بابادمحمی: پدر  

روح انگیز دمحمی پور: مادر  
:  فرزندان  

 حمیرا بابادمحمی

: ھمسر  1  
شمس) یرام(ھدایت : پدر  

روح انگیز شمس: مادر  
 فرزندان

 حمیرا شمس

:ھمسر  1  
اسدهللا شمس: پدر  

روفیا شمس: مادر  
  :فرزندان 

 حنانھ شمس

)مندلی(علی فرزند دمحم علی : ھمسر  1  
:پدر  

: مادر  
 -سلطان  -) کل اسدهللا(اسدهللا  -) گدالی(گداعلی : فرزندان

قمر -خاور   

 حیات

معصومھ: ھمسر  1  
)حاج برات(ات بر: پدر  

: مادر  
صغرا -زھرا  -رضاقلی  -عباس : فرزندان  

 حیدر

الھھ شمس: ھمسر    
: پدر  

: مادر  

 حیدر سربازی



  فرزندان
: ھمسر    

غالمرضا شمس: پدر  
کوکب: مادر  

: فرزندان  

 حیدر شمس

معصومھ :ھمسر  1  
رضا : پدر  

: مادر  
علی : فرزندان  

 حیدر عمودی

غالمعلی شمس: ھمسر    
:پدر  

: مادر  
عباسقلی -جواد : فرزندان  

 خاتون

:ھمسر    
شجاع هللا زارع: پدر  

شھناز: مادر  
: فرزندان  

خاطره زارع   

قمر: ھمسر    
غالمرضا فرزند حاتم: پدر  

)حاج بی بی(بی بی : مادر  
بیگم : فرزندان  

)حاج خان(خان   

زینت مقیمی: ھمسر  1  
مقیمی) اصالن(ارسالن : پدر  

گوھر مقیمی: مادر  
اکبر -فاطمھ  -ویکتوریا  -رضا  -فردوس : رزندانف  

 خان جان مقیمی

افسر: 1ھمسر  1  
---اشرف الزمان : 2ھمسر  

مقیمی) آقا رضا(رضا : پدر  
کوکب : مادر  

---: فرزندان  

 خانباز مقیمی

عطری: ھمسر  1  
مقیمی) حاج نایب(نایب : پدر  

زھرا بیگم: مادر  
ھسکین -فاطمھ  -مصطفی  -دمحم : فرزندان  

 خانلر مقیمی

شمس) حاج آقا(آقا : ھمسر  1  
قنبرعلی شمس: پدر  

معصومھ: مادر  
رضوان -حسین  -) حسن آقا(حسن : فرزندان  

شمس )حاج خانم(خانم   

عباس: ھمسر    
:پدر  

: مادر  
دمحم -باقر  -تقی : فرزندان  

 خانم جان

:ھمسر    
حسن فرزند شمسعلی: پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 خانم جان



دمحم فرزند رمضان فرزند خدابخش: ھمسر  1  
)نجار(عباس : پدر  

کوچک جان: مادر  
:فرزندان  

 خانم جان 

)بابادمحمی(شکرهللا امیری نژاد : ھمسر  1  
:پدر  

حورنسا: مادر  
فاطمھ -مھین  -منیژه  -رستم  -سھراب : فرزندان  

 خانم جان

رفاھی) حاج علی بمان(علی بمان : ھمسر  1  
:پدر  

: مادر  
غالمرضا  –خدیجھ   -قاسم  –رضا  –جعفر  :فرزندان  

)زھرا( خانم جان  

بشیر مقیمی: ھمسر  1  
:پدر  

: مادر  
 -حسین  -ناصر  -خلیل  -جلیلی  -) حاج رضا(رض : فرزندان

اقبال  -بیگم  -افسر   

 خانم جان

)مال حسین(حسین  :ھمسر  2  
:پدر  

: مادر  
خدیجھ -مریم  - علی شمس -احمد ھمت  :فرزندان  

جان خانم  

بابادمحمی) میرزا(احمد: ھمسر  1  
رفاھی) مند حسین(دمحم حسین : پدر  

شھربانو: مادر  
 عطری –طوطی  –حاج بی بی  –گلشاه  –ذبیح هللا : : فرزندان

فرنگیس - )نزاکت(  

 خانم جان بابادمحمی

ابوالقاسم کریمی: ھمسر  1  
)حاج سلمان(سلمان : پدر  

بی بی: مادر  
صاحب سلطان -بی بی  - خاور -صفا  -مھدی :فرزندان  

بابادمحمی )خانم( خانم جان  

عباسقلی رفاھی: ھمسر  1  
)مشد علی ممد( ی دمحم لع: پدر  

:  مادر  
عالم  –دمحم حسین  –دمحم علی  –جھان آرا  –عطا : فرزندان  

 خانم جان رفاھی

علمدار شمس: ھمسر    
:پدر  

: مادر  
فاطمھ -محمود  -اصغر  -حسین : فرزندان  

جان شمس خانم  

:ھمسر  1  
ھاشم فرزن حسن: پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 خانم جان شمس

میرغفاری) سید علی آقا(علی : ھمسر  1  
دادهللا شمس: پدر  

سکینھ: مادر  
: فرزندان  

 خانم جان شمس



قاسم شمس: ھمسر  1  
:پدر  

: مادر  
بیگم -جمیلھ  -فاطمھ  -) فلکناز(عزیزهللا  -غالمرضا : فرزندان  

شمسخانم جان   

حبیب آزاد: ھمسر  1  
تقی ملکی: پدر  

صغرا بابادمحمی: مادر  
امیر: فرزندان  

 خانم جان ملکی

سعادت هللا : ھمسر  1  
ابراھیم خانی  : پدر  

قمر افنانی: مادر  
عطا -علی : فرزندان  

 خانم زمان خانی

)کریم(حسن ھمت   :ھمسر  2  
احمد ھمت :پدر  

طاھره ھمت: مادر  
یدنو -منوچھر  :فرزندان  

 خانم جان ھمت

:ھمسر    
قاسم: پدر  

رضوان شمس: مادر  
:فرزندان  

 خاور

ابوالقاسم شمس: ھمسر  1  
)مندلی(علی فرزند دمحم علی : پدر  

: مادر  
عطری  -روح هللا  -دمحم : فرزندان  

 خاور

جالئی) سید علی(علی : ھمسر  1  
نصرهللا شمس: پدر  

قمر مقیمی: مادر  
جلیل  -) قدرت هللا -سید عطا (ا عط -) سید ضیا(ضیا : فرزندان

 -ناھید  -) سید صمد(صمد  -) سید خلیل(خلیل  -) سید جلیل(
 بھجت 

 خاور شمس

:ھمسر  1  
لبوالقاسم کریمی: پدر  

خانم بابادمحمی: مادر  
کشور: فرزندان  

 خاور کریمی

:ھمسر    
رمضان فرزند خدابخش: پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 خجستھ

:ھمسر  1  
د شمسعلیحسن فرزن: پدر  

: مادر  
فاطمھ -کوچک جان  -اسماعیل  -رمضان  -حسن : فرزندان  

 خدابخش

صمد شمس فرزند اسدهللا: ھمسر  1  
:پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 خدیجھ



دمحمعلی پسر بامدحسین بابادمحمی پسر : ھمسر    
: پدر  

: مادر  
غالمرضا -احمد  -) آخوندزاده(اسماعیل  -ابوالقاسم : فرزندان  

 خدیجھ

:ھمسر  2  
)مال حسین(حسین  :پدر  

خانم جان فرزند تقی: مادر  
:فرزندان  

 خدیجھ

جالئی) سید اسدهللا(اسدهللا : 1ھمسر    
---عظیمی ) سید حیدر(حیدر : 2ھمسر   

جالئی) سید جالل(جالل : پدر  
فاطمھ بیگم: مادر  

) سید خلیل(خلیل : 1فرزندان  
)  سید مھدی(مھدی : 2 فرزندان  

 خدیجھ بیگم

: ھمسر  1  
کاوس باباجعفری: پدر  

فرخنده افنانی: مادر  
: فرزندان  

 خدیجھ باباجعفری

صادق: ھمسر    
)بامد(ابراھیم فرزند دمحم علی فرزند بابا دمحم : پدر  

سکینھ : مادر  
گلشاه -غالمرضا  –اسدهللا : فرزندان  

روایت ( بابادمحمی) خیجھ(خدیجھ 
)اول  

صادق: ھمسر  1  
)بامد(لی فرزند بابا دمحم ابراھیم فرزند ع: پدر  

بیگمسکینھ : مادر  
گلشاه -غالمرضا  –اسدهللا : فرزندان  

روایت ( بابادمحمی) خیجھ(خدیجھ 
)دوم  

ابوالقاسم : ھمسر  1  
رفاھی) حاج علی بمان(علی بمان : پدر  

زھرا: مادر  
سکینھ  –خاور  –گوھر  –کوکب : فرزندان  

 خدیجھ رفاھی

  :ھمسر  
حسن رفاھی:پدر  
صغرا بابادمحمی : رماد  

  :فرزندان

 خدیجھ رفاھی

: ھمسر    
شمس) علی آقا(علی :پدر  

صغرا: مادر  
: فرزندان  

 خدیجھ شمس

علی ملکی: ھمسر  1  
محمود میرغفاری:پدر  

عمودی نژادشوکت : مادر  
بھادر -ارسالن :فرزندان  

 خدیجھ میرغفاری

پروانھ امیدوار: ھمسر  1  
جعفر بابا جعفری: پدر  

شاه بابادمحمیگل: مادر  

 خسرو بابا جعفری



فرشتھ -شعلھ -ژالھ  -اصغر  -اکبر  -جعفر : فرزندان  
فاطمھ حسن زاده: ھمسر  1  

کرم بخش) استاد امیر(امیر : پدر  
گوھر کرم بخش: مادر  

نوید   –ناھید  –نادر : فرزندان   

 خسرو کرم بخش

سوسن: ھمسر    
صداقت رفاھی: پدر  

--- سیمین صمیمی: مادر  
: دانفرزن  

خشایار رفاھی   

ماریا شمس: ھمسر  1  
جالئی) سید علی(علی : پدر  

خاور شمس: مادر  
وحید  –فردین  –امیر حسین  :فرزندان   

جالئی )  سید خلیل(خلیل   

ایران افنانی: ھمسر  1  
)سید اسدهللا(اسدهللا : پدر  

خدیجھ بیگم: مادر  
اکبر  –ابوالفضل  –اسدهللا : فرزندان  

جالل زاده) لسید خلی(خلیل   

گل افروز: ھمسر  1  
بشیر مقیمی: پدر  

خانم جان: مادر  
زری -میترا  -سکینھ  -منیر  -مسلم : فرزندان  

 خلیل مقیمی

:ھمسر  1  
میرزا حسن مقیمی: پدر  

ملکھ مقیمی: مادر  
: فرزندان  

 خلیل مقیمی

امیر شمس :ھمسر  1  
ابراھیم خانی  : پدر  

قمر افنانی: مادر  
زری -مھناز  -ملک شھناز  -غالم  -احمد  - محمود: فرزندان  

 خوبناز خانی

غالمرضا فالح: ھمسر  1  
: پدر  

: مادر  
قمر  –شاھقلی  –اسد  –عباس : فرزندان  

 خیرالنسا

شمس) حاج میرزا(میرزا : ھمسر  1  
)سید علیبر( علی اکبر : پدر  

: مادر  
 - ھدایت هللا -) میرزا دمحم(دمحم  -) میرزا حسین(حسین : فرزندان
زیبنده  -) طاھره(شھربانو  -فاطمھ  -سکینھ   

جالئی  خیرالنسا بگم  

غالمرضا رفاھی: ھمسر  1  
)بامد(ابراھیم فرزند علی فرزند بابا دمحم : پدر  

بیگمسکینھ : مادر  
طاھره  –صغرا  –زھرا  –سمنبر  –امرهللا  –علی : فرزندان  

 خیرالنسا بابادمحمی

قنبرعلی رفاھی: ھمسر  1  
رفاھی) مند حسین(دمحم حسین  :پدر  

شھربانو: مادر  

 خیرالنسا رفاھی



 –قدرت هللا  –عزت هللا  –امان هللا  -علی اکبر  : فرزندان
یوسف علی  –مصطفی  –جھان بی بی   

: ھمسر    
حسین: پدر  

زھرا: مادر  
:فرزندان  

 دادهللا

رخشنده بھرامی : ھمسر (1) 1  
جعفر  رفاھی: پدر  

شمس) بگم جان(بیگم : مادر  
سعیده -مھران  –منوچھر  –مھدخت  –شھدخت : فرزندان  

رفاھی پور ) حاج دادهللا(داد هللا 
)رفاھی(  

سکینھ: ھمسر  1  
حسین فرزند تقی: پدر  

: مادر  
خانم جان -ان هللا ام -علی  -دمحم  -عباس  -حسین : فرزندان  

 دادهللا شمس

ھما رفاھی: ھمسر  1  
کشمیری) علی آقا(علی : پدر  

زمان: مادر  
: فرزندان  

کشمیری) حاج داراب(داراب   

:ھمسر  1  
)بابادمحمی(ستم امیری نژاد ر: پدر  

زیور: مادر  
:فرزندان  

 داریوش امیری نژاد 

میترا بابادمحمی: ھمسر  1  
ابوالقاسم بابادمحمی: پدر  

)حاج بی بی(بی بی : مادر  
آتنا -آرزو  -ھایدا : فرزندان  

داریوش بابادمحمی   

--- عرفانھ طبیب زاده قیاسی:  1ھمسر (1) 1  
---آزاده دوانی :  2ھمسر  

علی اکبر رفاھی: پدر  
فاطمھ جالئی: مادر  

بھاره -اللھ : 1زندان فر  
آرتا: 2فرزندان   

)رفاھی(داریوش پویامنش   

افسانھ : ھمسر  1  
شمس  ) میرزا حسین(حسین : پدر  

شھناز غریب نواز: مادر  
سارا   –ھومن : فرزندان  

 داریوش شمس 

: ھمسر  1  
شھبازمقیمی: پدر  

بیگم : مادر  
: فرزندان  

 داریوش  مقیمی

طوبی جالل زاده: ھمسر  1  
ابراھیم بابادمحمی: پدر  

عطری بابادمحمی: مادر  
اللھ -کاوه  :فرزندان   

دانش بابادمحمی   

: ھمسر    دانش شمس  



شمس  ) میرزا حسین(حسین : پدر  
شھناز غریب نواز: مادر  

شوقی  –شھناز : فرزندان  
: ھمسر    

نصرت هللا بابادمحمی : پدر  
مریم دھقان: مادر  

: فرزندان  

 دانیال  بابادمحمی 

 

: ھمسر    
شھرام جالئی: پدر  

نازیال: مادر  
: فرزندان  

 دانیال جالئی 

: ھمسر  1  
ساعد رفاھی: پدر  

فرانک رفاھی: مادر  
: فرزندان  

 دانیال رفاھی

: ھمسر  1  
شمس  ) میرزا حسین(حسین : پدر  

شھناز غریب نواز: مادر  
: فرزندان  

 داور شمس 

: ھمسر  1  
امان هللا بابادمحمی: پدر  

حجابھ : مادر  
: فرزندان  

 داوود بابادمحمی

: ھمسر   1  
عباس خانی: پدر  

نارنج: مادر  
: فرزندان  

 داوود خانی

عزت فرزند غالمرضا فرزند عبدهللا: ھمسر  1  
حسین شمس:پدر  

بی بی کریمی: مادر  
:فرزندان  

 داوود شمس

:ھمسر    
اسدهللا شمس: پدر  

فاطمھ شمس: مادر  
:فرزندان  

 داوود شمس

: ھمسر  1  
شھبازمقیمی: پدر  

بیگم : مادر  
: فرزندان  

 داوود مقیمی

:ھمسر  1  
حسین موالیی: پدر  

سمنبر یوسفی: مادر  
:فرزندان  

 داوود موالیی

: ھمسر    
--- فرزاد فردوسیان: پدر  

 دایانا شمس



مھرنوش شمس: مادر  
  :فرزندان 

--- رحیم چمن خورشید: ھمسر  1  
دمحم رفاھی: پدر  

صغرا رفاھی: مادر  
افشین: زندانفر  

 درخشنده رفاھی

: ھمسر  1  
ساعد رفاھی: پدر  

فرانک رفاھی: مادر  
:فرزندان  

 درنا رفاھی

: ھمسر    
--- سلیمان عطریان: پدر  

زیبا مھدیزاده: مادر  
: فرزندان  

 درنا  عطریان

: ھمسر    
غالمرضا بابادمحمی: پدر  

رقیھ: مادر  
:  فرزندان  

دالرام بابادمحمی   

: ھمسر    
شھرام جالئی: پدر  

نازیال: مادر  
: فرزندان  

 دنیا جالئی 

آذر زارعی: ھمسر (1) 1  
اسدهللا رفاھی: پدر  

زھرا رفاھی: مادر  
کورش  –کیارش  –کامبیز  –گیلدا : فرزندان  

 دیانت رفاھی

: ھمسر  1  
سلمان: پدر  

)روایت اول( قمر شمس:  مادر  
: فرزندان  

دیدار   

:ھمسر  1  
غالمرضا بارانی: پدر  

گوھر: مادر  
:فرزندان  

 دیدار بارانی

: ھمسر     
رضاقلی رضاییان : پدر  

)روایت دوم( قمر شمس:  مادر  
: فرزندان  

رضاییان دیدار   

--- دنیل رامیرز: ھمسر  1  
عنایت افنانی: پدر  

--- کتی لیگ: مادر  
ویکتوریا :  ندانفرز  

 دیوید افنانی

پوراندخت رفاھی: ھمسر  1  
بابادمحمی) میرزا احمد(احمد: پدر  

خانم جان بابادمحمی: مادر  

 ذبیح هللا بابادمحمی



ویدا -ژیال  –پژمان  –بیژن : فرزندان  
:ھمسر  1  

فیض هللا خانی: پدر  
کشور کرم بخش: مادر  

:فرزندان  

 ذبیح هللا خانی

میریپری کش: ھمسر  1  
اسدهللا شمس: پدر  

معصومھ: مادر  
علی  –فرامرز  –حسین  –فاطمھ  –اسدهللا  –دمحم : فرزندان

سھیال  –مجید   

 ذبیح هللا شمس

  :ھمسر  1
عباس شمس :پدر  

حسنی: مادر  
  :فرزندان

ذبیح هللا شمس     

پریوش: ھمسر  1  
علی بارانی: پدر  

صغرا رفاھی: مادر  
: فرزندان  

 ذوالفقار بارانی

:ھمسر  1  
نصیر شمس: پدر  

: مادر  
: فرزندان  

 رازیھ شمس

: :ھمسر    
نوید کرم بخش: پدر  

شادی بیضایی: مادر  
: فرزندان  

 راستین کرم بخش

شھاب شمس: ھمسر  1  
عزت هللا شمس: پدر  

ماھرو امیدواری  : مادر  
  :فرزندان 

 راشین شمس

:ھمسر    
روح هللا بابادمحمی: پدر  

: مادر  
:فرزندان  

ھ بابادمحمیراضی  

: ھمسر    
دمحم برزگر: پدر  

سودابھ غریب نواز: مادر  
: فرزندان  

 راضیھ برزگر

: ھمسر  1  
کرامت بابادمحمی: پدر  

آفاق بابادمحمی مادر  
: فرزندان  

 راما بابادمحمی

:ھمسر  2  
:پدر  

ورقا ھمت: مادر  

 رامتین



:فرزندان  
---محمود حسینی : ھمسر  1  

عزت هللا شمس: پدر  
ماھرو امیدواری  : مادر  

علیرضا :فرزندان   

 رامش شمس

--- نادره حقیقت جو: ھمسر    
--- میرزا بابا ثابت :پدر  

طوطی بابادمحمی: مادر  
نیلوفر  –آرمین : فرزندان   

 رامین ثابت

کرن: ھمسر    
دمحم علی رفاھی : پدر  

پروانھ رفاھی: مادر  
ندین -مشکین : فرزندان  

 رامین رفاھی

---: ھمسر    
حبیب ثابت :رپد  

--- سابینا ثابت: مادر  
--- :فرزندان   

 رایان ثابت

: ھمسر    
آرش اقصانی: پدر  

سارا رفاھی: مادر  
:  فرزندان  

 رایانھ  رفاھی

:ھمسر  2  
نوید ھمت :پدر  

شبنم: مادر  
:فرزندان  

 رایکا ھمت

سمنبر: ھمسر  1  
)حاج میرزا(میرزا : پدر  

کلثوم فرزند علی فرزند بامد: مادر  
حاج (نایب  -) آقا رضا(رضا  –) اصالن(ارسالن : زندانفر

)نایب  

مقیمی) حاج رئیس(رئیس   

شمس) کل اسدهللا(اسدهللا : ھمسر  1  
:پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 ربابھ

غالمرضا افنانی : ھمسر  1  
غالمحسین افنانی: پدر  

بیگم بابادمحمی: مادر  
توران -دمحم علی  –رضوان  –قدم : فرزندان  

نانیربابھ اف  

رضا رفاھی: ھمسر  1  
رفاھی) مند حسین(دمحم حسین : پدر  

شھربانو: مادر  
زھرا سلطان  –ابوالقاسم  –دمحم  –سمنبر : فرزندان  

 ربابھ رفاھی

 ربابھ ملکی  ----: ھمسر  1



تقی ملکی: پدر  
صغرا بابادمحمی: مادر  

----: فرزندان  
:ھمسر  1  

رفرزند اکب) حاج ابوالقاسم(ابوالقاسم: پدر  
)حاج حسنی(حسنی : مادر  

ایرج  -ملکھ  -حسین : فرزندان  

 رحمان

الیزا: ھمسر  1  
بابادمحمی) مالحسن(حسن : پدر  

گلشاه بابادمحمی مادر  
ستاره -ساشا : فرزندان  

بامد رحمت  

:ھمسر    
جلیل آتشبار: پدر  

آزاده باباجعفری: مادر  
:فرزندان  

 رحیم آتشبار

:ھمسر  1  
افشین چمن خورشید: پدر  

--- رویا: مادر  
: فرزندان  

 رحیم چمن خورشید

ایمان غریب نواز : ھمسر    
ابوالقاسم بابا جعفری: پدر  

آذر شمس: مادر  
:فرزندان  

 رخساره بابا جعفری

:ھمسر  1  
دمحم شمس: پدر  

عشرت بابادمحمی: مادر  
:فرزندان  

 رخساره شمس

حبیب هللا بابادمحمی: ھمسر  1  
یبابادمحم) میرزاعلی(علی : پدر  

معصومھ ملکی: مادر  
فاطمھ -اکبر  -فرشیده  -اصغر  –ثناهللا  –سیروس : فرزندان  

 رخشنده  بابادمحمی

:ھمسر  1  
فلک ناز : پدر  

شوکت: مادر  
:فرزندان  

 رخشنده 

  :ھمسر  
دمحم امین پناه :پدر  

رضوان : مادر  
  :فرزندان

رخشنده امید پناه   

شمس) حسن آقا(حسن : ھمسر  1  
ن غریب نوازرمضا: پدر  

مطھر شمس: مادر  
مجید -سمیرا  -سعید  -دمحم  -شیوا  - شھین -شمسی : فرزندان  

 رخشنده شمس

شمس) حسن آقا(حسن : ھمسر  1  
رمضان غریب نواز:پدر  

مطھر شمس: مادر  

 رخشنده غریب نواز



شمسی -شھین  -افشین :فرزندان  
جلیل مقیمی: ھمسر  1  

)حاج نایب(مقیم مقیمی : پدر  
کیھان مقیمی :مادر  

آفاق -دمحم : فرزندان  

 رخشنده  مقیمی

دمحم حسن شمس: ھمسر  1  
روح هللا شمس: پدر  

فرنگیس  بابادمحمی: مادر  
نگین  –پوریا : فرزندان  

 رزیتا  شمس

: ھمسر  1  
سیف هللا کرمبخش: پدر  

عطری شیرزاد: مادر  
: فرزندان  

 رزیتا کرمبخش

فرشاد رفاھی : ھمسر  1  
اھیمصطفی رف: پدر  

--- طلعت محبوبی: مادر  
گل آرا –بھناز : فرزندان  

 رژیتا رفاھی

زیور موالیی: ھمسر  1  
)بابا دمحمی(شکرهللا امیری نژاد : پدر  

خانم جان:  مادر  
داریوش -کورش : فرزندان  

)بابا دمحمی(رستم امیری نژاد   

سکینھ: ھمسر  1  
شمس) میرزا عباس(عباس : پدر  

سلطان: مادر  
مینا -اعظم  - علی: فرزندان  

 رستم شمس

:ھمسر  1  
:پدر  

: مادر  
عمودی حیدر: فرزندان  

 رضا

رضیھ بیگم: ھمسر  1  
)حاج میرزا(میرزا : پدر  

کلثوم: مادر  
قمر  -بشیر : فرزندان  

 رضا

:ھمسر  1  
غالمحسین فرزند شمسعلی: پدر  

: مادر  
)حاج دمحم(دمحم  - )حسین شمس(حسین : فرزندان  

 رضا

کوکب: ھمسر  1  
)حاجرئیس-مالباقر(باقر : پدر  

سمنبر: مادر  
 -جھان  -عزت  -ایاز  -خانباز  -) حاج باقر(باقر : فرزندان
زینت -سمنبر   

مقیمی) آقا رضا(رضا   

مژگان شمس: ھمسر  1  
قدمعلی ادیب: پدر  

طوبی میرغفاری: مادر  
امیرعلی  –مبینا : فرزندان  

رضا ادیب   



:ھمسر    
ذبیح هللا امیدساالری: پدر  

جواھر امیدواری: مادر  
: فرزندان  

 رضا  امیدساالری

:ھمسر    
روح هللا بابادمحمی: پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 رضا بابابدمحمی

:ھمسر    
دمحمرضا بابادمحمی: پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 رضا بابادمحمی

:ھمسر    
ابوالقاسم دھقان: پدر  

قمر طھماسبی: مادر  
:فرزندان  

 رضا دھقان 

: ھمسر  1  
فرھاد رفاھی: پدر  

اعظم میرغفاری: مادر  
: فرزندان  

رفاھی )امیر رضا( رضا  

ربابھ رفاھی: ھمسر  1  
رفاھی) حاج علی بمان(علی بمان : پدر  

زھرا: مادر  
زھرا سلطان  –) ابوالقاسم( قاسم علی  –دمحم  –سمنبر : فرزندان  

 رضا رفاھی

---: ھمسر  1  
رفاھی) ابوالقاسم(قاسم علی : پدر  

روانھپ: مادر  
---: فرزندان  

 رضا  رفاھی

              
             
             
             
             

             

ماه بی بی: ھمسر  
:پدر  

فاطمھ: مادر  
 -حاج خانم  -مینا  -ابوالفضل  -اشرف  -ابوالقاسم : فرزندان
ملکھ  -محمود   

 رضا شعبانپور

معصومھ: ھمسر  1  
فرزند حاج برات اسماعیل: پدر  

: مادر  
پری - بشیر: فرزندان  

 رضا شمس

:ھمسر  1  
نصرت هللا شمس: پدر  

پروین شمس: مادر  
:فرزندان  

 رضا شمس

مھسا جناب آقا: ھمسر    
جمال شمس: پدر  

جھان بی بی بابادمحمی: مادر  
: فرزندان  

 رضا شمس



نیره: ھمسر  1  
شمس) حاج ابوالقاسم(ابوالقاسم : پدر  

شمسزیور : مادر  
: فرزندان  

 رضا شمس 

  :ھمسر  1
  :پدر

مریم شمس: مادر  
  :فرزندان

رضا شمس   

زمزم بابادمحمی: ھمسر  1  
حسین شمس: پدر  

بی بی بابادمحمی: مادر  
اعظم  –علی  –محسن  –دمحم : فرزندان  

شمس) آقا رضا(رضا   

عطری جان شمس: ھمسر  1  
نصرهللا شمس:پدر  

قمر مقیمی: مادر  
:فرزندان  

شمس) آقا رضا(رضا   

  :ھمسر  
عباس شمس پور  :پدر  

فرحناز شمس   : مادر  
  :فرزندان

رضا شمس پور    

: ھمسر    
الیاس کشمیری: پدر  

گلی سرافراز: مادر  
: فرزندان  

 رضا کشمیری

:ھمسر  1  
غالمحسین دمحمی پور: پدر  

فرخنده غریب نواز: مادر  
:فرزندان  

 رضا دمحمی پور

: ھمسر  1  
ن مقیمیخان جا: پدر  

زینت مقیمی : مادر  
: فرزندان  

 رضا مقیمی 

عطا مقیمی: ھمسر  1  
بشیر مقیمی: پدر  

خانم جان: مادر  
نوشابھ  -صدیقھ  -مسلم : فرزندان  

مقیمی) حاج رضا(رضا   

کوکب: ھمسر  1  
مقیمی) حاج رئیس(رئیس : پدر  

: مادر  
 -جھان  -عزت  -ایاز  -خانباز  -) حاج باقر(باقر : فرزندان

ینت ز  

مقیمی ) آقا رضا(رضا   

مرضیھ: ھمسر    
ایاز مقیمی: پدر  

فوزیھ مقیمی: مادر  
:فرزندان  

 رضا مقیمی

:ھمسر  1  رضا یوسفی 



یوسف یوسفی: پدر  
جھانتاب یوسفی: مادر  

:فرزندان  
فاطمھ بابادمحمی: ھمسر  1  

حیدر فرزند حاج برات: پدر  
معصومھ: مادر  

علی -غالم : فرزندان  

 رضاقلی 

فاطمھ بابادمحمی  :مسرھ  1  
)حاج غالمرضا(غالمرضا  :پدر  

: مادر  
جواد  -صمد  -عباس  -دمحمآقا  -علی آقا   -غالمرضا : فرزندان

بھروز -  

)حاج رضاقلی(رضاقلی   

:ھمسر  1  
)نجار(عباس : پدر  

کوچک جان: مادر  
:فرزندان  

رضا قلی    

:ھمسر  1  
اسماعیل فرزند عباسعلی: پدر  

زینب: مادر  
:انفرزند  

 رضاقلی

ماه شرف: ھمسر  1  
ھاشم:پدر  

بیگم جان: مادر  
:فرزندان  

 رضا قلی

بی بی بابادمحمی: ھمسر  1  
کرم: پدر  

: مادر  
خاور:  فرزندان  

 رضا قلی 

جھان بی بی رفاھی: ھمسر  1  
رفاھی) مش علی ممد(علی دمحم : پدر  

معصومھ: مادر  
شھناز  –هللا شجاع  –مھناز  –مھین  –بدیع هللا  –آذر : فرزندان

وجیھ هللا –  

 رضاقلی زارعی

:ھمسر    
:پدر  

: مادر  
طوطی  –علی آقا : فرزندان  

 رضا قلی کشمیری 

: ھمسر     
رضاقلی رضاییان : پدر  

)روایت دوم( قمر شمس:  مادر  
: فرزندان  

 رضوان رضاییان

دمحم بابا جعفری: ھمسر  1  
غالمرضا افنانی: پدر  

ربابھ افنانی: مادر  
فاطمھ  –پروین  –علی  –اکبر  –احمد  :فرزندان  

 رضوان افنانی

: ھمسر  1  رضوان بابازاده 



)فالح (شاھقلی بابازاده : پدر  
صاحب سلطان: مادر  

: فرزندان  
حسین بابادمحمی: ھمسر    

:پدر  
: مادر  

ژیال -احمد  -محمود : فرزندان  

 رضوان بابادمحمی

:ھمسر  1  
قاسم بابادمحمی: پدر  

طوبی: مادر  
:ندانفرز  

 رضوان بابادمحمی

--- محمود فارابی: ھمسر  1  
غالمرضا رفاھی: پدر  

---بیگم : مادر  
ندا  –لیدا  –الھام  –عارف : فرزندان  

 رضوان رفاھی

احمد میرغفاری: ھمسر  1  
غالمرضا رفاھی: پدر  

سکینھ رفاھی: مادر  
مھدی -مسعود  -دمحم  -اکرم  -اعظم : فرزندان  

 رضوان رفاھی

--- مھرداد دستوری نژاد :ھمسر  1  
امان هللا رفاھی: پدر  

فاطمھ شمس: مادر  
: فرزندان  

  رضوان رفاھی 

--- عبدهللا مرادی: ھمسر  1  
علی شمس: پدر  

ماه جان شمس: مادر  
مسعود  –نسرین :  فرزندان  

 رضوان شمس

قاسم فرزند عباسعلس: ھمسر  1  
شمس) حاجی آقا(آقا :پدر  

شمس) حاج خانم(خانم : مادر  
خاور - مھین -غالمرضا  -عزیز  -دمحمعلی : فرزندان  

 رضوان شمس

قاسم شمس: ھمسر  1  
شمسعلی: پدر  

: مادر  
علی اکبر -شکرهللا  -باقر  -کر سعلی ع: فرزندان  

 رضیھ بیگم

: ھمسر  1  
سیامک رفاھی: پدر  

بنفشھ رفاھی: مادر  
: فرزندان  

 رعنا  رفاھی

:ھمسر  1  
رضا قلی: پدر  

فاطمھ: مادر  
:فرزندان  

 رعنا

غالمرضا بابادمحمی: ھمسر  1  
میرغفاری ) سید محمود(دمحم : پدر  

شوکت عمودی نژاد: مادر  

 رقیھ میرغفاری



دالرام -دمحم رضا  -علیرضا : فرزندان  
: ھمسر    

علی بابا جعفری: پدر  
فاطمھ: مادر  

: فرزندان  

 رقیھ  باباجعفری

: ھمسر  1  
--- بھرام وجدانی: پدر  

ان فالحمژگ: مادر  
: فرزندان  

رکسانا وجدانی   

مخمل بیگم: ھمسر  1  
خدا بخش : پدر  

: مادر  
طوبی -خجستھ  -فلکناز  -میرزا دمحم : فرزندان  

 رمضان

:ھمسر    
اسدهللا بابادمحمی: پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 رمضان بابا دمحمی 

ک جانچکو: 1ھمسر  1  
شھربانو: 2 ھمسر  

علی: پدر  
: مادر  

علی - عباس: 1فرزندان  
قدمعلی: 2فرزندان   

 رمضان بارانی

: ھمسر  1  
علی بابادمحمی: پدر  

زین االکبریکوکب : مادر  
راضیھ -مھدی  -دمحم  -رضا : فرزندان  

 روح هللا بابادمحمی

ھما غریب نواز: ھمسر  1  
فیض هللا خانی: پدر  

کشور کرم بخش: مادر  
سھراب –ایمان : فرزندان  

روح هللا خانی   

--- رزانھف: ھمسر  1  
غالمرضا رفاھی: پدر  

---بیگم : مادر  
شھرزاد -فرزاد : فرزندان  

 روح هللا رفاھی

فرنگیس بابادمحمی: ھمسر  1  
ابوالقاسم شمس: پدر  

خاور: مادر  
 -پروین  –غالمرضا  –حمید رضا  –دمحمرضا : فرزندان
رزیتا -فروزنده   

  روح هللا شمس

  :ھمسر  1
عباس شمس :پدر  

حسنی: مادر  
  :زندانفر

روح هللا شمس    

:ھمسر  1  
یدهللا صرامی: پدر  

 روح هللا صرامی



رویا باباجعفری: مادر  
:فرزندان  

عزت هللا ملکی : ھمسر  1  
بابادمحمی) میرزاعلی(علی : پدر  

معصومھ ملکی: مادر  
: فرزندان  

 روح انگیز بابادمحمی

منوچھر اصالح پذیر: ھمسر  1  
علی رفاھی: پدر  

ل زادهبی بی جال: مادر  
پرستو -ژوبین  –کیوان : فرزندان  

 روح انگیز رفاھی

شمس)امیر(ھدایت : ھمسر  1  
شمس) حاج میرزا حسن(حسن : پدر  

صغرا بیگم: مادر  
 -حمیرا  –اسدهللا  –کورش  –پریوش  –سیاوش : فرزندان

 آرش

 روح انگیز شمس

عباس بابادمحمی: ھمسر  1  
)بابادمحمی(جعفر دمحمی پور : پدر  

مریم غریب نواز :مادر  
حمیرا  –غالمرضا  –فاطمھ  –علیرضا  –ابوالفضل : فرزندان

علی -ندا  –  

 روح انگیز دمحمی پور

: ھمسر     
رضاقلی رضاییان : پدر  

)روایت دوم( قمر شمس:  مادر  
: فرزندان  

 روحان رضاییان

امان ھمت: ھمسر  1  
امیر افنانی: پدر  

طاھره رفاھی: مادر  
سعادت  -یده سپ –سپھر : فرزندان  

 روحیھ افنانی 

شجاع هللا رفاھی: ھمسر  1  
غالمرضا  شمس: پدر  

نازبی بی: مادر  
نکیسا : فرزندان  

 روحیھ شمس

: ھمسر    
عارف فارابی: پدر  

بیاجا: مادر  
:فرزندان  

 روشن فارابی

: ھمسر  1  
مقیمی) حاج اسماعیل(اسماعیل : پدر  

فرنگیس مقیمی: مادر  
: فرزندان  

 روشن مقیمی

جالئی) سید احمد(احمد : ھمسر    
: پدر  

: مادر  
)سید حبیب(حبیب  -مھدی  -محسن : فرزندان  

 روشنک

فرشاد ھاشمی زاده: ھمسر (1)   
فریدون رفاھی: پدر  

 روفیا رفاھی



علیا عالئی: مادر  
شایان -امیلیا : فرزندان  

اسدهللا شمس: ھمسر  1  
عزت هللا شمس: پدر  

ماھرو امیدواری  : مادر  
حنانھ -حمیدرضا  :فرزندان   

 روفیا شمس

: ھمسر    
بھمن اصالح پذیر : پدر  

--- شھبانو ملک زاده: مادر  
: فرزندان  

 روھام  اصالح پذیر

--- یدهللا صرامی: ھمسر  1  
غالمرضا بابا جعفری: پدر  

شمس) طاھره(ربانو شھ: مادر  
روح هللا -عباس  -صدیقھ  -مھدی : فرزندان  

 رویا بابا جعفری

 (1) 
(2) 
(3) 

--- فاتح خادمی: ھمسر  
فریدون رفاھی: پدر  

علیا عالئی: مادر  
شمیم و سحر:  فرزندان  

 رویا رفاھی

امید باباجعفری : ھمسر    
امیر رحمانی پدر  

لیدا رفاھی: مادر  
آراد : فرزندان  

 رھا رحمانی

:ھمسر  1  
اسد افنانی: پدر  

عزت جالئی: مادر  
آرین: فرزندان  

رھبر افنانی   

---سھیال شھری  :ھمسر  2  
حسین ھمت:پدر  

----فردوس ارجمندی : مادر  
:فرزندان  

 ریاض ھمت

: ھمسر    
عبدهللا محمودی راد: پدر  

مریم راجی اسدآبادی: مادر  
: فرزندان  

 ریحانھ محمودی راد

 

:ھمسر    
سویآیت مو: پدر  

طوبی غریب نواز: مادر  
: فرزندان  

 ریحانھ موسوی

:ھمسر  2  
---مسعود ارجمندی  :پدر  

طیبھ ھمت: مادر  
:فرزندان  

 زاگرس ارجمند



تقی  فرزند عباس: ھمسر  1  
حسین:پدر  

زھرا: مادر  
:فرزندان  

 زرافشان

جالئی) سید دمحم(دمحم : ھمسر  1  
بابادمحمی) میرزاعلی(علی : پدر  

ملکیمعصومھ : مادر  
فاطمھ -طوبی  –ایران  –مھدی : فرزندان  

 زری بابادمحمی

حسین غریب نواز: ھمسر  1  
اسدهللا بابادمحمی: پدر  

شمس جھان بی بی: مادر  
مجید -سمیرا  -فریبا  -سعید  -شیوا  -دمحم : فرزندان  

 زری بابادمحمی

: ھمسر  1  
امیر شمس   : پدر  

خوبناز خانی: مادر  
: فرزندان  

 زری شمس

:ھمسر  1  
ثانی مقیمی: پدر  

جمیلھ شمس: مادر  
:فرزندان  

 زری مقیمی

:ھمسر  1  
خلیل مقیمی: پدر  

گل افروز: مادر  
:فرزندان  

 زری مقیمی

--- جواد جعفری: ھمسر  1  
جعفر بابا جعفری: پدر  

گلشاه بابادمحمی:  مادر  
احمدرضا -اللھ : فرزندان  

 زمان باباجعفری

کشمیری) علی آقا(علی : ھمسر    
) حاج ابوالقاسم(ابوالقاسم : پدر  

)حاج حسنی(حسنی : مادر  
 –ھمدم  –دمحم  –الیاس  –) حاج داراب(داراب : فرزندان

) علی(احمدرضا   

 زمان

شمس) آقا رضا(رضا : ھمسر  1  
جعفر بابا دمحمی: پدر  

---صغرا : مادر  
اعظم  –علی  –محسن  –دمحم : فرزندان  

 زمزم بابادمحمی

مسعباس ش: ھمسر  1  
)حاجی برات(حسین فرزند برات : پدر  

: مادر  
کشور: فرزندان  

 زھرا

: ھمسر  1  
)کل حسن(شمس فرزند حسن ) علی آقا: (پدر  

: مادر  
منور: فرزندان  

 زھرا

: ھمسر  1  زھرا 



حیدر فرزند حاج برات: پدر  
: مادر  

:فرزندان  
لطفعلی شمس: ھمسر  1  

: پدر  
: مادر  

تعدادی از افراد زیر فرزندان  ھمسر داشتھ و 2برات (فرزندانر
نصرهللا  -اسدهللا  -قنبرعلی  -) کل حسن(حسن : ) زھرا ھستند

سکینھ -معصومھ  -ابوالقاسم  -  

 زھرا

:ھمسر    
ی فرزند حسنلشمسع: پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 زھرا

)حاج علی بمان( علی بمان: ھمسر    
:پدر  

: مادر  
المرضاغ –خدیجھ   -قاسم  –رضا  –جعفر : فرزندان  

 زھرا

غالمرضا بابادمحمی: ھمسر    
:پدر  

: مادر  
صدیقھ -حسن  -علیرضا  -دمحمرضا : فرزندان  

 زھرا

حسین: ھمسر  1  
:پدر  

: مادر  
)زرب(زرافشان  -دادهللا : فرزندان  

 زھرا

:ھمسر    
جلیل آتشبار: پدر  

آزاده باباجعفری: مادر  
:فرزندان  

 زھرا آتشبار

مھرداد: ھمسر  1  
لی ادیبقدمع: پدر  

طوبی میرغفاری: مادر  
:فرزندان  

 زھرا ادیب

  :ھمسر  
امیری پور  پرویز: پدر  

منیر کارگر : مادر  
  :فرزندان

 زھرا امیری پور

عبدالحسین اسدآبادی: ھمسر    
دمحمعلی پسر بامدحسین پسر  احمد بابادمحمی اسدآبادی پسر: پدر  

شاه بی بی بھمنی: مادر  
جالل  –جمال الدین  -نرجس  –مرضیھ  –طاھره : فرزندان

فاطمھ -امیرحسین  –الدین   

 زھرا بابادمحمی

: ھمسر    
حسین بابا دمحمی: پدر  

زیبا بابادمحمی: مادر  

 زھرا بابادمحمی 



: فرزندان  

:ھمسر  1  
اکبر بابادمحمی: پدر  

صغرا میرغفاری: مادر  
:فرزندان  

 زھرا بابادمحمی

: ھمسر    
دمحم برزگر: پدر  

غریب نوازسودابھ : مادر  
: فرزندان  

زھرا برزگر   

: ھمسر  1  
جالئی) سید ضیا(ضیا : پدر  

)از دھستان خم آباد(بی بی نازنین : مادر  
:  فرزندان  

 زھرا جالئی

:ھمسر  1  
وحدت جالئی: پدر  

پریسا شمس: مادر  
:فرزندان  

 زھرا جالئی

اسدهللا رفاھی: ھمسر  1  
غالمرضا رفاھی: پدر  

یخیرالنسا بابادمحم: مادر  
 –صداقت  –پروانھ  –استقامت  –دیانت  –امانت : فرزندان
سعادت  –صبحانھ  –شجاع   

 زھرا رفاھی

---عبدهللا مشتعل : ھمسر  1  
رضا رفاھی: پدر  

ربابھ رفاھی: مادر  
حمیده : فرزندان  

 زھرا سلطان رفاھی

حسین رمضانی : ھمسر    
امان شمس: پدر  

فاطمھ شمس: مادر  
: فرزندان  

 زھرا شمس

امان هللا سربازی : ھمسر    
حسین شمس: پدر  

زیورعبدلیان: مادر  
عادلھ -عارفھ : فرزندان  

شمس زھرا  

:ھمسر  1  
حسین شمس: پدر  

مریم: مادر  
:فرزندان  

 زھرا شمس

:ھمسر    
حجت هللا کرمبخش :پدر  

فاطمھ بابادمحمی: مادر  
:فرزندان  

 زھرا کرمبخش

:ھمسر  1  
اکبر دمحمی پور: پدر  

میرغفاریصغری : مادر  

 زھرا دمحمی پور



:فرزندان  
شمس) حاج علی(علی : ھمسر  1  

)سید مندلی(دمحم علی : پدر  
: مادر  

شمس) حاج میرزا حسن(میرزا حسن : فرزندان  

 زھرا بیگم

:ھمسر  1  
غالم: پدر  

شمسی: مادر  
:فرزندان  

 زھره

: ھمسر  1  
قدمعلی ادیب: پدر  

طوبی میرغفاری: مادر  
:فرزندان  

 زھره ادیب

:ھمسر  1  
میرغفاری) سید علی آقا(علی : پدر  

خانم جان شمس: مادر  
:فرزندان  

 زھره ادیب

:ھمسر    
--- ذبیح هللا امیدساالری: پدر  

جواھر امیدواری: مادر  
: فرزندان  

 زھره امیدساالری

مسعود افنانی: ھمسر  1  
جالل زاده) سید علی (علی : پدر  

ملکھ سرافراز: مادر  
شراره: فرزندان  

جالل زاده زھره  

---داریوش ایزدی : ھمسر  1  
دمحم حسین رفاھی: پدر  

--- منور اخترخاوری: مادر  
امیر  –سمیرا  –سولماز  –گل آرا : فرزندان   

 زھره رفاھی

: ھمسر    
حضرت قلی سرافراز: پدر  

معصومھ: مادر  
: فرزندان  

 زھره سرافراز

کشمیری) علی(احمدرضا : ھمسر    
: پدر  

: مادر  
  :فرزندان

 زھره سرافزار

:ھمسر  1  
نصیر شمس: پدر  

: مادر  
: فرزندان  

 زھره شمس

دمحم دمحمی: ھمسر    
: پدر  

: مادر  
: فرزندان  

 زیبا

حسین بابا دمحمی: ھمسر   بابادمحمی زیبا    



دمحمعلی پسر بامدحسین پسر  احمد بابادمحمی اسدآبادی پسر: پدر  
شاه بی بی بھمنی: مادر  

فاطمھ -زھرا  –غالمرضا : فرزندان  

: ھمسر  1  
ابوالقاسم بابادمحمی: پدر  

)حاج بی بی(بی بی : مادر  
: فرزندان  

 زیبا بابادمحمی

: ھمسر  1  
دمحم بارانی: پدر  

ھما بارانی: مادر  
: فرزندان  

 زیبا بارانی

: ھمسر  1  
دمحم شمس: پدر  

)سید بی بی(بی بی : مادر  
:فرزندان  

 زیبا شمس

موسوی) سید صادق(صادق : ھمسر  1  
کشمیری) دمحم آقا( دمحم : پدر  

شھربانو جالئی: مادر  
:فرزندان  

 زیبا کشمیری

--- سلیمان عطریان: ھمسر  1  
--- عوض مھدیزاده: پدر  

فرخنده ه رفاھی: مادر  
یلدا  –درنا : فرزندان  

زاده زیبا مھدی  

: ھمسر    
حسین شمس: پدر  

سلطنت: مادر  
: فرزندان  

 زیبنده شمس

--- صفری: 1ھمسر  1  
---عزت هللا خرسندی : 2 ھمسر  

شمس) حاج میرزا(میرزا : پدر  
خیرالنسا بیگم جالئی: مادر  

بھنام: 1فرزندان  
مھرگان -) علیرضا( پژمان : 2فرزند   

 زیبنده شمس

اسماعیل فرزند عباسعلی: ھمسر  1  
:پدر  

: مادر  
سکینھ -رضاقلی  -تقی : فرزندان  

 زینب

:ھمسر    
)حاج برات(برات : پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 زینب

: ھمسر  1  
--- علی عماد: پدر  

مھدخت رفاھی پور: مادر  
: فرزندان  

 زینب عماد



خان جان مقیمی: ھمسر  1  
مقیمی) آقا رضا(رضا : پدر  

کوکب مقیمی: مادر  
اکبر  –رضا  –ویکتوریا  -فاطمھ  –فردوس : فرزندان  

 زینت مقیمی

:ھمسر  1  
ره خانفرزند ق) ن خان(دمحم خان : پدر  

: مادر  
)مش علی ممد(علی دمحم  -دمحم حسین : فرزندان  

 زینل

شاه علی: ھمسر  1  
:پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 زیور

:ھمسر  1  
حسن بابادمحمی فرزند علی: پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 زیور بابادمحمی

:ھمسر    
علی اکبر بابادمحمی: پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 زیور بابادمحمی

شمس) حاج ابوالقاسم(اسم ابوالق: ھمسر  1  
میرزا عباس شمس: پدر  

سلطان: مادر  
فائزه  -الھام  -رضا  -دمحم علی : فرزندان  

شمس  )صغرا(زیور  

--- علی اصغر نصرت آبادی: ھمسر  1  
شمس) میرزا عباس(عباس :پدر  

سلطان: مادر  
:فرزندان  

 زیور شمس

1 (1)  
(2) 

نجفقلی رفاھی: ھمسر  
اسد فالح :پدر  

سمنبر رفاھی: مادر  
پریوش  –فریبا  –الھھ  –آرش  –فرشتھ  –ستایش : فرزندان  

فالح) ماه جان(زیور   

)بابادمحمی(نژاد  رستم امیری: ھمسر  1  
صفر موالیی: پدر  

معصومھ: مادر  
داریوش  -کورش : فرزندان  

 زیور موالیی

:ھمسر  1  
خسرو باباجعفری: پدر  

پروانھ امیدواری: مادر  
:فرزندان  

 ژالھ باباجعفری

: ھمسر  1  
علی رفاھی: پدر  

بی بی جالل زاده: مادر  
: فرزندان  

 ژالھ رفاھی

: ھمسر  1  
پذیر منوچھر اصالح: پدر  

 ژوبین اصالح پذیر



روح انگیز رفاھی: مادر  
: فرزندان  

:ھمسر  1  
اسد افنانی: پدر  

عزت جالئی: مادر  
: فرزندان  

 ژیال افنانی

دمحمرضا شمس: ھمسر  1  
ذبیح هللا بابادمحمی: پدر  

پوراندخت رفاھی: مادر  
اشکان -آرش : فرزندان  

 ژیال بابادمحمی

:ھمسر    
حسین بابادمحمی: پدر  

رضوان بابادمحمی: مادر  
:فرزندان  

 ژیال بابادمحمی

:ھمسر  1  
امامقلی شمس: پدر  

کشور: مادر  
:فرزندان  

 ژیال شمس

جمالدین اسدآبادی : ھمسر    
امان هللا بابادمحمی : پدر  

منتھی نکوئی: مادر  
: فرزندان  

 ساجده بابادمحمی 

 

:ھمسر  1  
اکبر بابادمحمی: پدر  

صغرا میرغفاری: مادر  
:فرزندان  

 سارا بابادمحمی

: ھمسر    
دمحم برزگر: پدر  

سودابھ غریب نواز: مادر  
: فرزندان  

 سارا برزگر

--- آرش اقصانی: ھمسر    
ثناهللا رفاھی : پدر  

شھناز زارعی: مادر  
ملودی  –رایانھ :  فرزندان  

 سارا  رفاھی

جیمز ابوت: ھمسر  1  
احسان هللا شمس: پدر  

ویدا بابادمحمی: مادر  
---: فرزندان  

 سارا شمس

:ھمسر  1  
اکبر دمحمی پور: پدر  

صغری میرغفاری: مادر  
:فرزندان  

 سارا دمحمی پور

: ھمسر  2  
ھمت بدیع هللا: پدر  

---نلی نامدار ایرانی  : مادر  

ھمت سارا   



: فرزندان  
: ھمسر  1  

سروش رفاھی: پدر  
سھیال رفاھی: مادر  

: فرزندان  

 سارگل رفاھی

: ھمسر    
ئیجمال  جال: پدر  

بھیھ شمس: مادر  
: فرزندان  

 ساسان جالئی 

--- مرویپ: ھمسر  1  
صبوری رھبر: پدر  

فرح رفاھی: مادر  
سیامک: فرزندان  

 ساسان صبوری

---: ھمسر  1  
بامد رحمت: پدر  

الیزا مادر  
---: فرزندان  

 ساشا بامد

فرانک رفاھی : ھمسر  1  
مصطفی رفاھی: پدر  

طلعت محبوبی : مادر  
درنا -ل دانیا: فرزندان  

 ساعد رفاھی

: ھمسر    
مھرداد ثابت: پدر  

گیلدا رفاھی: مادر  
: فرزندان  

 ساغر ثابت

:ھمسر    
حسین شاکر: پدر  

ناھید کرم بخش: مادر  
:فرزندان  

 ساغر شاکر

گل آرا ر ایزدی: ھمسر    
ثناهللا رفاھی : پدر  

شھناز زارعی: مادر  
یسنا :  فرزندان  

 سامان رفاھی

:ھمسر  1  
  علی دمحمی پوردمحم: پدر

اعظم جالئی: مادر  
:فرزندان  

 سامان دمحمی پور

---: ھمسر    
سناتور افشار: پدر  

شمیال رفاھی: مادر  
---: فرزندان  

 ساناز افشار

: ھمسر  2  
ھمت بدیع هللا: پدر  

---نلی نامدار ایرانی  : مادر  
: فرزندان  

ھمت ساناز    

: ھمسر    ساناز صادقی 



داریوش صادقی: پدر  
اھیسودابھ رف: مادر  

:فرزندان  
: ھمسر    

مشیت عطریان: پدر  
لیدا  مھدیزاده: مادر  

: فرزندان  

 ساناز عطریان

:ھمسر  1  
دمحم علی دمحمی پور: پدر  

اعظم جالئی : مادر  
:فرزندان  

 ساناز دمحمی پور

---: ھمسر    
سناتور افشار: پدر  

شمیال رفاھی: مادر  
---: فرزندان  

 ساینا افشار

:ھمسر    
میران غریب نواز :پدر  

سیمین ابدان: مادر  
:فرزندان  

 سایھ غریب نواز

:ھمسر  1  
)نجار(عباس : پدر  

کوچک جان: مادر  
:فرزندان  

 سبزعلی

صاحب جان: ھمسر    
قدمعلی بارانی: پدر  

کوکب ملکی: مادر  
زھرا -زھره  -دمحم جواد  -دمحم تقی : فرزندان  

 سبزعلی بارانی

:ھمسر    
: پدر  

: مادر  
امان هللا :  زندانفر  

 سبزعلی سربازی

ھمت بارانی: ھمسر    
: پدر  

:  مادر  
فاطمھ  -ایران  -توران  -سعید  -حمید  -عباس  -علی : فرزندان

اعظم  -  

 سبزه گل

: ھمسر    
: پدر  

سپیده شعبانپور: مادر  
: فرزندان  

سپھر    

: ھمسر    
شمس هللا باقری: پدر  

صبحانھ رفاھی: مادر  
: فرزندان  

ھر باقریسپ  

:ھمسر  2  
امانت هللا ھمت :پدر  

 سپھر ھمت



روحیھ افنانی: مادر  
:فرزندان  

: ھمسر    
احمد بیطرف: پدر  

یفروغ سرافراز:  مادر  
: فرزندان  

 سپیده بیطرف

: ھمسر    
ابوالقاسم شعبانپور: پدر  

ملیحھ صالحی: مادر  
سپھر                      -ستاره : فرزندان  

 سپیده شعبانپور

کاوه قربانی : ھمسر  1  
احسان هللا شمس: پدر  

ویدا بابادمحمی: مادر  
ادرین -آیدن : فرزندان  

 سپیده شمس

:ھمسر  2  
امانت هللا ھمت :پدر  

روحیھ افنانی: مادر  
:فرزندان  

 سپیده ھمت

: ھمسر    
: پدر  

سپیده شعبانپور: مادر  
: فرزندان  

 ستاره 

---: ھمسر    
بامد رحمت: پدر  

الیزا مادر  
---: فرزندان  

 ستاره بامد

:ھمسر    
حسن رفاھی :پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 ستاره رفاھی

:ھمسر    
میران غریب نواز :پدر  

سیمین ابدان: مادر  
:فرزندان  

 ستاره غریب نواز

: ھمسر  1  
ابوالقاسم بابادمحمی: پدر  

)حاج بی بی(بی بی : مادر  
: فرزندان  

 ستایش بابادمحمی

1 (1) 
(2) 

ملیحھ رفاھی: ھمسر  
نجفقلی رفاھی: پدر  

فالح ) ماه جان(زیور : مادر  
معین  –امین : فرزندان  

 ستایش رفاھی

:ھمسر    
دمحم بابادمحمی: پدر  

الھھ: مادر  
:فرزندان  

 سجاد بابادمحمی



: ھمسر    
عوض رنجبر: پدر  

حاجیھ بی بی بابادمحمی: مادر  
: فرزندان  

 سجاد رنجبر

: ھمسر    
بابک سیفی: پدر  

نادیا عالئی: مادر  
: فرزندان   

 سحا ب عالئی

فرید ارفعی: ھمسر    
شمس هللا باقری: پدر  

صبحانھ رفاھی: مادر  
: رزندانف  

 سحر باقری

: ھمسر  1  
جالل جالئی: پدر  

ثریا مقیمی: مادر  
ر: فرزندان  

 سحر جالئی

---: ھمسر (1)   
فاتح خادمی: پدر  

رویا رفاھی: مادر  
---:  فرزندان  

 سحر خادمی

---پیمان منجذب : مسرھ    
--- پرویز زارع: پدر  

شھال رفاھی: مادر  
فورست : فرزندان  

 سحر زارع

---: ھمسر  1  
ھوشنگ رفاھی: پدر  

زھره فدائی: مادر  
---: فرزندان  

 سرور رفاھی

: ھمسر  1  
تقی مقیمی: پدر  

طیبھ جالئی: مادر  
: فرزندان  

 سرور مقیمی 

1 (1) 
(2) 

سھیال رفاھی : ھمسر  
اسمائیل رفاھی: پدر  

سکینھ شمس: مادر  
سالگل  –علی : فرزندان  

 سروش رفاھی

:ھمسر    
حمید غریب نواز: پدر  

پریسا سرافراز : مادر  
: فرزندان  

 سروش غریب نواز

:ھمسر  2  
منوچھر ھمت :پدر  

---فریبا تبیانیان : مادر  
:فرزندان  

 سروش ھمت



نصرت: ھمسر    
اسدهللا رفاھی: پدر  

زھرا رفاھی: مادر  
ندا -صھبا : فرزندان  

 سعادت رفاھی

  :ھمسر  1
عباس شمس :پدر  

حسنی: مادر  
  :فرزندان

سعادت هللا شمس    

---مقتدر برق آسا  :ھمسر  2  
امانت هللا ھمت :پدر  

روحیھ افنانی: مادر  
آوا -نوید :فرزندان  

 سعادت هللا ھمت

:ھمسر    
)مندلی(احمد فرزند حسین فرزند دمحم علی : پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 سعدهللا

:ھمسر  1  
اسد افنانی: پدر  

عزت جالئی: مادر  
: فرزندان  

 سعید افنانی

:ھمسر  1  
)بابادمحمی(ھراب امیری نژاد س: پدر  

توران: مادر  
:فرزندان  

 سعید امیری نژاد

:ھمسر  1  
امان هللا: پدر  

حجابھ: مادر  
:فرزندان  

 سعید بابادمحمی

صدیقھ: ھمسر    
ھمت بارانی: پدر  

سبزه گل : مادر  
: فرزندان  

 سعید بارانی

سودابھ یوسفی: ھمسر    
:پدر  

: مادر  
مھدی: فرزندان  

 سعید باقری

: ھمسر  1  
جالل زاده) سید علی(علی : پدر  

ملکھ سرافراز: مادر  
: فرزندان  

 سعید جالل زاده

:ھمسر    
حسن رفاھی  :پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 سعید رفاھی

)رفاھی(مژده آبادی : ھمسر  1  
مصطفی رفاھی: پدر  

 سعید رفاھی



--- طلعت محبوبی: مادر  
پویش -پویان : فرزندان  

: ھمسر  1  
شمسھدایت : پدر  

فرنگیس: مادر  
: فرزندان  

 سعید شمس

: ھمسر  1  
شمس)  دمحمآقا(دمحم : پدر  

اقبال مقیمی: مادر  
: فرزندان  

 سعید شمس

:ھمسر    
امامقلی شمس: پدر  

کشور: مادر  
:فرزندان  

 سعید شمس

:ھمسر  1  
نصرت هللا شمس: پدر  

پروین شمس: مادر  
:فرزندان  

 سعید شمس

:ھمسر  1  
غالمرضا شمس: پدر  
وجیھھ شمس: درما  

: فرزندان  

 سعید شمس 

: ھمسر    
دمحمباقر غریب نواز:  پدر  

صنوبر سرافراز: : مادر  
: فرزندان  

 سعید  غریب نواز

: ھمسر  1  
حسین غریب نواز: پدر  

زری بابادمحمی : مادر  
: فرزندان  

 سعید غریب نواز

ھالھ شمس: ھمسر    
:پدر  

: مادر  
  فرزندان

 سعید غریب نواز

:ھمسر  1  
حسین موالیی: پدر  

سمنبر یوسفی: مادر  
:فرزندان  

 سعید موالیی

کیوان شمس: ھمسر  1  
)رفاھی(رفاھی پور ) حاج دادهللا(داد هللا : پدر  

--- رخشنده بھرامی: مادر  
نسترن  –سمیرا  :فرزندان   

 سعیده رفاھی پور

:ھمسر  1  
اسماعیل فرزند عباسعلی: پدر  

زینب: مادر  

 سکینھ



:فرزندان  
:ھمسر  1  

عباسعلی فرزند باقر: پدر  
: مادر  

:فرزندان  

 سکینھ

:ھمسر    
شمس) حاجی دمحم(دمحم : پدر  

مریم: مادر  
:فرزندان  

 سکینھ

:ھمسر  1  
)حاج برات(برات : پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 سکینھ

غالمحسین فرزند اکبر: ھمسر    
:پدر  

: مادر  
معصومھ: فرزندان  

 سکینھ

)من خان( حسن فرزند دمحمخان: ھمسر  1  
:پدر  

: مادر  
اسماعیل -امیر  -ابراھیم : فرزندان  

 سکینھ

رستم شمس: ھمسر  1  
:پدر  

: مادر  
مینا -اعظم  -علی : فرزندان  

 سکینھ 

دادهللا شمس: ھمسر  1  
حسین فرزند تقی: پدر  

: مادر  
خانم جان -امان هللا  -علی  -دمحم  -عباس  -حسین : فرزندان  

 سکینھ

فرزند حسنچراغعلی : ھمسر    
:پدر  

: مادر  
فاطمھ -کبرا  -حسن  -احمد  -محمود  -دمحم :فرزندان  

 سکینھ

  :ھمسر  
حسن رفاھی:پدر  

صغرا بابادمحمی : مادر  
  :فرزندان

 سکینھ رفاھی

)بریماکل (ابراھیم : ھمسر  1  
)سید مندلی(دمحم علی : پدر  

: مادر  
 میرزا عباس(عباس شمس  -) میرزا صادق(صادق : فرزندان
علی  -) میرزا جعفر(جعفر  -) میرزا احمد (احمد  -) بابادمحمی

بیگم  -) خیجھ(خدیجھ  -) میرزا حسین (حسین  -) میرزا علی(
خیرالنسا -  

)سکینھ بگم(سکینھ   

:ھمسر  1  
حسین بابادمحمی: پدر  

 سکینھ بابادمحمی



لقا مقیمی: مادر  
:فرزندان  

:ھمسر  1  
جالئی) سید جواد(جواد : پدر  

عطا عمودی نژاد :مادر  
:فرزندان  

 سکینھ جالئی

غالمرضا رفاھی : ھمسر  1  
علی دمحم : پدر  

: مادر  
 –نجفقلی  –مشکی  –قباد  –فریدون  –اسمائیل : فرزندان
رضوان -حجاب   

 سکینھ رفاھی

: ھمسر  1  
غالمعلی شمس:پدر  

طلعت: مادر  
: فرزندان  

 سکینھ  شمس

رفاھی)  حاج اسماعیل(اسماعیل : ھمسر (1) 1  
شمس) حاج میرزا(میرزا : پدر  

جالئی  خیرالنسا بیگم: مادر  
سروش -سیروس  –سیامک  –مھوش  –لیدا  –عفت : فرزندان  

 سکینھ شمس

:ھمسر  1  
لطفعلی شمس: پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 سکینھ شمس

:سرھم    
نجف شمس: پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 سکینھ شمس

:ھمسر  1  
خانلر مقیمی: پدر  

عطری: مادر  
:فرزندان  

 سکینھ مقیمی

:ھمسر  1  
خلیل مقیمی: پدر  

گل افروز: مادر  
:فرزندان  

 سکینھ مقیمی

)کل ابریم(ابراھیم : ھمسر  1  
)سید مندلی(دمحم علی : پدر  

: مادر  
احمد  -) میرزا عباس(باس ع -) میرزا صادق(صادق : فرزندان

 -) میرزا حسین(حسین  -) میرزا علی(علی  -) میرزا احمد(
بیگم -خیرالنسا  -خدیجھ بیگم  -) میرزا جعفر(جعفر   

 سکینھ بیگم

شمس) میرزعلی بر(علی اکبر: ھمسر  1  
)سید دمحم(دمحم : پدر  

معصومھ: مادر  
 –ھوشنگ  –فریبرز  –عنایت  –) امیر(ھدایت : فرزندان

بھیھ  -مھرانگیز  -طلیعھ  -بدیع هللا  -ھوشنگ  -جاع ش  

 سکینھ بیگم جالئی



:ھمسر    
)مندلی(عای فرزند دمحم علی : پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 سلطان

شمس) میرزا عباس(عباس : ھمسر  1  
:پدر  

: مادر  
 -رستم  -امامقلی  -نجف  -امیر  -حسین  -علی : فرزندان
زیور -صغرا   

 سلطان

ین شمسحس: ھمسر    
:پدر  

: مادر  
اعظم -زیبنده  -حمید  -دمحم  -ھمایون : فرزندان  

 سلطنت

:ھمسر    
عباس فرزند حیدر: پدر  

معصومھ: مادر  
:فرزندان  

 سلطنت

غالمرضا شمس پور :ھمسر    
دمحم امین پناه :پدر  

رضوان : مادر  
مھوش  -فاطمھ  -عباس  :فرزندان  

 سلطنت امید پناه

بی بی: ھمسر  1  
ی بابادمحمیعل: پدر  

: مادر  
حسین -) کل علی(علی  -حبیب : فرزندان  

بابادمحمی) حاج سلمون(سلمان   

: ھمسر    
بابک سیفی: پدر  

نادیا عالئی: مادر  
: فرزندان   

 سما عالئی

حسن فرزند خدابخش: ھمسر  1  
:پدر  

: مادر  
یوسف -چراغعلی  -شاه علی  -شوکت  -اقدس : فرزندان  

 سمنبر

:ھمسر  1  
سن فرزند شمسعلیح: پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 سمنبر

:ھمسر    
:پدر  

: مادر  
مقیمی) حاج رئیس(رئیس : فرزندان  

 سمنبر

قاسم بابادمحمی: ھمسر  1  
: پدر  

: مادر  
نرگس -چراغعلی : فرزندان  

 سمنبر



کاوه بابادمحمی: ھمسر    
حسین بابادمحمی: پدر  

ایران: مادر  
مشکات: فرزندان  

 سمنبر

  کرمبخشحبیب هللا :ھمسر  
:پدر  

: مادر  
حجت هللا کرمبخش :فرزندان  

 سمنبر 

بھروز: ھمسر  1  
:پدر  

: مادر  
اصغر -اکبر : فرزندان  

 سمنبر مقیمی

)رفاھی (یوسف علی اصالح پذیر : ھمسر  1  
غالمرضا رفاھی: پدر  

خیرالنسا بابادمحمی: مادر  
 –مھناز  –مھ لقا  –اسفندیار  –بھرام  –بھمن : فرزندان

ر منوچھ  

 سمنبر رفاھی 

اسد فالح : ھمسر  1  
رضا رفاھی: پدر  

ربابھ رفاھی: مادر  
علی  –حجاب  –) ماه جان(زیور : فرزندان  

 سمنبر رفاھی

: ھمسر    
رضاقلی سرافراز: پدر  

: مادر  
گرامی: فرزندان  

 سمنبر سرافراز

:ھمسر    
ھاشم فرزند حسن: پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 سمنبر شمس

والییحسین م: ھمسر  1  
یوسف یوسفی: پدر  

جھانتاب یوسفی: مادر  
 -صادق  -فاطمھ  -آمنھ  -طاھره  -طیبھ  -داوود : فرزندان

 سعید

 سمنبر یوسفی

: ھمسر  1  
--- داریوش ایزدی: پدر  

زھره رفاھی: مادر  
: فرزندان   

 سمیرا ایزدی

:ھمسر    
صدرهللا بابادمحمی : پدر  

زیبا آزادی: مادر  
: فرزندان  

دمحمی سمیرا بابا  

 

: ھمسر  1  
جالل زاده) سید علی(علی : پدر  

ملکھ سرافراز: مادر  

 سمیرا جالل زاده



: فرزندان  
  :ھمسر  

ایاز سرافراز  :پدر  
فاطمھ شمس پور   : مادر  

  :فرزندان

 سمیرا سرافراز

نیما ملکی: ھمسر  1  
کیوان شمس: پدر  

سعیده رفاھی پور: مادر  
--- :فرزندان   

 سمیرا شمس

ابوذر شمس: رھمس    
:پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 سمیرا شمس

: ھمسر  1  
حسین غریب نواز: پدر  

زری بابادمحمی : مادر  
: فرزندان  

 سمیرا غریب نواز

:ھمسر    
صدرهللا بابادمحمی : پدر  

زیبا آزادی: مادر  
: فرزندان  

 سمیھ بابادمحمی 

 

محمود گلستانی : ھمسر    
حسین شمس: پدر  

زیورعبدلیان: مادر  
علیرضا  –دمحم حسین : رزندانف  

شمسسمیھ   

: ھمسر    
رفاھی) ابوالقاسم(قاسم علی : پدر  

پروانھ: مادر  
سولماز -ساناز : فرزندان  

 سودابھ رفاھی

---دمحم برزگر: ھمسر  1  
حسین غریب نواز: پدر  

مشکی رفاھی: مادر  
زھرا -سارا  –صادق  –راضیھ : فرزندان  

 سودابھ غریب نواز

هللا شمسعزت  :ھمسر    
حشمت هللا گلستانی:پدر  

ماه جان محمودی : مادر  
دمحم حسن -فاطمھ :فرزندان  

 سودابھ گلستانی

سعید باقری: ھمسر    
یوسف یوسفی: پدر  

جھانتاب یوسفی: مادر  
مھدی: فرزندان  

 سودابھ یوسفی

علی: ھمسر  1  
ابراھیم بابادمحمی: پدر  

عطری بابادمحمی: مادر  

  سوسن بابادمحمی



درسا – درنا –دانیال : فرزندان  

1 (1) 
(2) 
(3) 

: ھمسر  
فریدون رفاھی: پدر  

علیا عالئی: مادر  
:  فرزندان  

 سوفیا  رفاھی

: ھمسر    
--- داریوش ایزدی: پدر  

زھره رفاھی: مادر  
: فرزندان   

 سولماز ایزدی

: ھمسر    
--- داریوش صادقی: پدر  

سودابھ رفاھی: مادر  
:فرزندان  

 سولماز صادقی

--- فالح محسن: ھمسر  1  
نصرت هللا شمس:پدر  

پروین شمس: مادر  
شایان:فرزندان  

 سونیا شمس

---نوید نوری : ھمسر  1  
رحمت صبوری: پدر  

فرح رفاھی: مادر  
  -یاسمین : فرزندان

 سونیا صبوری

توران: ھمسر  1  
)بابادمحمی(شکرهللا امیری نژاد :پدر  

خانم جان: مادر  
اعظم -اشرف  –سعید  –مجید  –حمید :فرزندان  

)بابادمحمی(سھراب امیری نژاد   

:ھمسر  1  
روح هللا خانی: پدر  

ھما غریب نواز: مادر  
: فرزندان  

 سھراب خانی

: ھمسر    
--- عرفان ترابی: پدر  

مونا ارباسی: مادر  
: فرزندان  

 سھند  ترابی

:ھمسر    
امیر افنانی: پدر  

طاھره رفاھی: مادر  
: فرزندان  

 سھیل افنانی 

وش شمسسیا: ھمسر  1  
جالئی) سید امان(امان هللا : پدر  

مھرانگیز شمس: مادر  
: فرزندان  

 سھیال جالئی

سروش رفاھی : ھمسر  1  
امان هللا رفاھی: پدر  

فاطمھ شمس: مادر  
سالگل  –علی : فرزندان  

 سھیال رفاھی



: ھمسر  1  
ذبیح هللا شمس: پدر  

پری کشمیری: مادر  
: فرزندان  

 سھیال شمس

بنفشھ رفاھی : ھمسر (1) 1  
اسمائیل رفاھی: پدر  

سکینھ شمس: مادر  
حلیا  –رعنا : فرزندان  

 سیامک رفاھی

: ھمسر  1  
جھانگیر شمس :پدر  

طلیعھ شمس: مادر  
  :فرزندان 

 سیامک شمس

: ھمسر  1  
ساسان صبوری: پدر  

--- مرویپ: مادر  
: فرزندان  

 سیامک صبوری

پرنیا ایزدی: ھمسر    
عوض مھدیزاده: پدر  

فرخنده ه رفاھی: مادر  
شروین  –آرمین : فرزندان  

 سیامک  مھدیزاده

--- مریم رشیدی: ھمسر  1  
غالمرضا بابا جعفری: پدر  

شمس) طاھره(شھربانو : مادر  
دمحم حسین -فاطمھ : فرزندان  

 سیاوش بابا جعفری

شھره رفاھی : مسرھ  1  
علی اکبر رفاھی: پدر  

فاطمھ جالئی: مادر  
شقایق -آرشام : فرزندان  

  سیاوش رفاھی 

: ھمسر  1  
شمس) امیر(ھدایت : پدر  

روح انگیز شمس: مادر  
 فرزندان

سیاوش شمس   

زری: ھمسر  1  
حبیب هللا بابادمحمی: پدر  

رخشنده  بابادمحمی: مادر  
فاطمھ -اکبر  -جعفر : فرزندان  

 سیروس بابادمحمی

 (1) 
(2) 

مھرماه مھدیزاده : ھمسر  
اسمائیل رفاھی: پدر  

سکینھ شمس: مادر  
نوید -امید : فرزندان  

 سیروس رفاھی

سکینھ:  ھمسر  1  
مقیمی) حاج باقر(باقر : پدر  

فرخنده شمس: مادر  
: فرزندان  

 سیروس مقیمی

عطری شیرزاد: ھمسر  1  سیف هللا کرمبخش 



اسماعیل کرمبخش: پدر  
کوکب رفاھی: مادر  

 -کبرا  -مھوش  -شھناز  -کوکب  –عباس  –نورهللا :فرزندان
معصومھ -آزیتا  -رزیتا   

جالئی) سید جلیل(جلیل : ھمسر  1  
ابوالقاسم بابادمحمی: پدر  

)حاج بی بی(بی بی : مادر  
مرجان -محسن  -دمحم : فرزندان  

 سیما بابادمحمی

: ھمسر  1  
دمحم بارانی: پدر  

ھما بارانی: مادر  
: فرزندان  

 سیما بارانی

:ھمسر    
بھروز : پدر  

طوبی: مادر  
:فرزندان  

 سیما 

کرم بخش نعمت هللا: ھمسر  1  
دمحم رفاھی: پدر  

صغرا رفاھی: مادر  
حامد –فرید  –امیر  –شعلھ : فرزندان  

 سیما رفاھی

---: ھمسر  1  
جمال شمس: پدر  

بھاره شمس:  مادر  
---: فرزندان  

 سیما شمس

اکبر ملکی : ھمسر  1  
ابراھیم بابادمحمی: پدر  

عطری بابادمحمی: مادر  
حجت -اکرم  -غالمرضا  :فرزندان  

بابادمحمیسیمین    

: ھمسر  1  
شمس  ) میرزا حسین(حسین : پدر  

شھناز غریب نواز: مادر  
: فرزندان  

 سیمین شمس 

---: ھمسر  1  
صبوری رھبر: پدر  

فرح رفاھی: مادر  
---: فرزندان  

 سینا صبوری

: ھمسر    
سعید موالیی: پدر  

شمس صدیقھ: مادر  
: فرزندان  

 سینا موالیی

:ھمسر  1  
فاھیموھبت هللا ر: پدر  

---مھین صمیمی : مادر  
:فرزندان  

 شاداب رفاھی

---: ھمسر  1  شاداب غریب نواز  



بھنام غریب نواز: پدر  
رزیتا رفاھی: مادر  

---: فرزندان  
فرزند خدابخش)  اسمال(اسماعیل : ھمسر  1  

غالمحسین افنانی: پدر  
بیگم بابادمحمی: مادر  

ھاجر -بھروز : فرزندان  

 شاه بلور افنانی

غالمرضا بابادمحمی: رھمس    
:پدر  

: مادر  
امرهللا: فرزندان  

 شاه بی بی 

امیری پورنصیر: ھمسر  1  
)میرزا عباس بابادمحمی(عباس شمس : پدر  

: مادر  
حاج بی بی -پرویز  -ناز بی بی : فرزندان  

)شمس(  امیری پور  شاه بی بی  

---عظیمھ وصالی : ھمسر  1  
دمحم حسین رفاھی: پدر  

--- ترخاوریمنور اخ: مادر  
کیمیا  –کاویان  –کاوه : فرزندان   

 شاھپور رفاھی

:ھمسر  1  
اسماعیل بابادمحمی: پدر  

--- جمیلھ: مادر  
:فرزندان  

 شاھرضا بابادمحمی

: ھمسر  1  
حسن فرزند خدابخش: پدر  

سمنبر: مادر  
: فرزندان  

 شاه علی 

قمر: 1ھمسر  1  
عشرت شمس: 2 ھمسر  
زیور: 3 ھمسر  

خدابخش: پدر  
سمنبر دختر ھاشم:  درما  

صنوبر:  1فرزندان  

 شاھعلی 

صاحب سلطان: ھمسر  1  
غالمرضا فالح: پدر  

خیرالنسا: مادر  
علیرضا  –غالمرضا  –رضوان  –کبری : فرزندان  

)فالح (شاھقلی بابازاده   

قمر : ھمسر  1  
)حاج نایب(نایب : پدر  

زھرا بیگم: مادر  
-----: فرزندان  

 شاه میرزا

:ھمسر  1  
نجف شمس: پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 شاه میرزا شمس

لیدا: ھمسر  1  شاھین جالئی  



جالئی) جعفرآقا(جعفر : پدر  
صدیقھ اورنگی: مادر  

: فرزندان  
: ھمسر  2  

ھمت بدیع هللا: پدر  
---نلی نامدار ایرانی  : مادر  

: فرزندان  

ھمت شاھین   

: ھمسر    
شھرام بابادمحمی: پدر  

ندا: مادر  
: فرزندان  

یان بابادمحمیشا  

:ھمسر  1  
عطاهللا رفاھی: پدر  

--- فریباعطائی: مادر  
:فرزندان  

 شایان رفاھی

: ھمسر  1  
کامران زارعی: پدر  

---انجال : مادر  
:  فرزندان  

 شایان زارعی

---: ھمسر    
شھرام شمس: پدر  

الھام شمس: مادر  
---: فرزندان  

 شایان شمس

پریسا بصیری : ھمسر    
آیینجواد نیک : پدر  

فتانھ  رفاھی: مادر  
---: فرزندان  

 شایان نیک آیین

: ھمسر    
فرشاد ھاشمی زاده: پدر  

روفیا رفاھی: مادر  
:فرزندان  

 شایان ھاشمی زاده

: ھمسر    
کرامت بابادمحمی: پدر  

آفاق بابادمحمی مادر  
: فرزندان  

 شبنم بابادمحمی

حسین آقاجونی: ھمسر    
ابوالقاسم شعبانپور: پدر  

ملیحھ صالحی: مادر  
آوا -تینا : فرزندان  

 شبنم شعبانپور

:ھمسر  1  
کارگر) حاجی(اسماعیل : پدر  

صنوبر یوسفی: مادر  
:فرزندان  

 شبنم کارگر

روحیھ شمس: ھمسر  1  
اسدهللا رفاھی: پدر  

زھرا رفاھی: مادر  

 شجاع  رفاھی



طنین  –نکیسا : فرزندان  
: ھمسر  1  

عباس فالح: پدر  
وجیحھ ھمت: مادر  
: ندانفرز  

 شجاع فالح

---شھناز: ھمسر  1  
رضاقلی زارعی: پدر  

جھان بی بی رفاھی: مادر  
خاطره  –میالد : فرزندان  

 شجاع هللا زارعی

آفاق رفاھی: ھمسر  1  
شمس) میرزعلی بر(علی اکبر: پدر  

سکینھ بیگم جالئی: مادر  
شھاب: فرزندان  

 شجاع شمس

:ھمسر  1  
مسعود افنانی: پدر  

ل زادهزھره جال: مادر  
:فرزندان  

 شراره افنانی

  :ھمسر  
عباس شمس پور  :پدر  

فرحناز شمس   : مادر  
  :فرزندان

 شراره شمس پور 

: ھمسر    
کرامت مومن باقری: پدر  

حاج خانم شعبانپور: مادر  
: فرزندان  

 شراره مومن باقری

:ھمسر    
فرزند جعفر فرزند علی فرزند بامد  امرهللا: پدر  

: مادر  
قمر -یوسفعلی  :فرزندان  

 شرف امیری نژاد

:ھمسر    
امرهللا بابادمحمی: پدر  

: مادر  
  :فرزندان

 شرف بابادمحمی

: ھمسر    
سیامک  مھدیزاده: پدر  

پرنیا ایزدی: مادر  
: فرزندان  

 شروین مھدیزاده

:ھمسر  1  
خسرو باباجعفری: پدر  

پروانھ امیدوار: مادر  
:فرزندان  

 شعلھ باباجعفری

--- سامیحمید : ھمسر    
رفاھی نعمت هللا: پدر  

سیما رفاھی: مادر  
نورا: فرزندان  

 شعلھ کرم بخش

علیرضا بابازاده: ھمسر    شعلھ کریمی 



:پدر  
: مادر  

: فرزندان  
: ھمسر    

سیاوش رفاھی: پدر  
شھره رفاھی : مادر   

: فرزندان  

 شقایق رفاھی

: ھمسر    
ویکتور شمس :پدر  

--- نسرین راسخی: مادر  
  :فرزندان 

 شقایق  شمس

بی بی: ھمسر  1  
قاسم : پدر  

: مادر  
حسنی -عباس : فرزندان  

 شکرهللا

خانم جان: ھمسر  1  
فرزند جعفر فرزند علی فرزند بامد امرهللا :پدر  

: مادر  
فاطمھ -مھین  –منیژه  –سھراب  –رستم : فرزندان  

 شکر هللا امیری نژاد

:ھمسر  1  
براترضا فرزند اسماعیل فرزند حاج : پدر  

معصومھ: مادر  
:فرزندان  

 بشیر

خانم جان: ھمسر    
:پدر  

: مادر  
سھراب: فرزندان  

 شکرهللا بابادمحمی

:ھمسر    
امرهللا بابادمحمی: پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 شکرهللا بابادمحمی

:ھمسر  1  
اسماعیل کرمبخش: پدر  

کوکب رفاھی: مادر  
: فرزندان  

کرمبخش) دمحم(شکرهللا   

رفاھیفیروز : ھمسر  1  
جالئی) سید مصطفی(مصطفی : پدر  

طوبی جالئی: مادر  
فرزین -فرزاد  –علیرضا : فرزندان  

 شکوفھ جالئی

اردشیر ادب جو: ھمسر (1)   
رفاھی) علی بمان(بمان علی : پدر  

حجاب رفاھی: مادر  
نعیم  –فھیم  –فواد : فرزندان  

شکوفھ رفاھی   

فریبرز شمس: ھمسر (1) 1  
قدم شمس: پدر  

 شکوفھ شمس



طوطی شیرزاد: مادر  
شھرزاد -فرھاد  -علی : فرزندان  

:ھمسر  1  
بھمن شمس:پدر  

یمیبیگم مق: مادر  
:فرزندان  

 شکوفھ شمس

: ھمسر    
بھرام غریب نواز: پدر  

حلیمھ زارع: مادر  
: فرزندان  

 شکوفھ غریب نواز

---نوید اردالن  :ھمسر  2  
---ابراھیم شھزاده پور  :پدر  

ضیائیھ ھمت: مادر  
:فرزندان  

 شکوفھ شھزاده پور

: ھمسر    
سید ھاشم: پدر  

گرامی سرافراز: مادر  
: فرزندان  

فرازشکوه سرا  

حسین بیطرف: ھمسر  1  
رحمان سرافراز: پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 شکوه سرافراز

: ھمسر  1  
فردین تاشی: پدر  

فوژان: مادر  
: فرزندان  

 شکیبا تاشی 

شمس) میرزا علی آقا(علی : ھمسر  1  
شمس) علی آقا(علی : پدر  

بابادمحمی) حاج بی بی(بی بی : مادر  
  -دمحم حسن  –ماریا  –ان کامر –فلورا  –اشکان  :فرزندان 
 ویکتور 

 شکیبا شمس 

: ھمسر    
بھرام غریب نواز: پدر  

حلیمھ زارع: مادر  
: فرزندان  

 شکیبا غریب نواز

:ھمسر  1  
)انات(ان امت : پدر  

: مادر  
دمحمعلی  -غالمحسین  -حسن  -)  حاج برات(برات : فرزندان

)مندلی(  

 شمسعلی

فاطمھ: ھمسر    
لیحسن فرزند شمسع: پدر  

: مادر  
 -زھرا  -) حاج علی(علی  -) مندلی(دمحمعلی  -قاسم : فرزندان

 فاطمھ

 شمسعلی



فاطمھ: 1ھمسر  1  
ایران: 2ھمسر   

شمس) مندلی(دمحم علی : پدر  
حسنی: مادر  

مریم -صغرا  -حاجی :فرزندان  

 شمسعلی شمس

غالم فرزند رضاقلی: ھمسر  1  
:پدر  

: مادر  
زھره -فاطمھ  -حسن : فرزندان  

سیشم  

نورهللا جالئی: ھمسر  1  
امیرھوشنگ امیدواری: پدر  

محترم شمس: مادر  
تھماسب  –اکبر  –گشتاسب  –تھمورث :  فرزندان  

 شمسی امیدواری

:ھمسر  1  
شمس) حسن آقا(حسن : پدر  

رخشنده غریب نواز: مادر  
:فرزندان  

 شمسی شمس

:ھمسر  1  
متین رزم) بابادمحمی(امیر تیمور : پدر  

شمس منیره: مادر  
:فرزندان  

 شمسی متین رزم

: ھمسر  1  
علی اکبر سرافراز: پدر  

طوطی کشمیری: مادر  
: فرزندان  

شمشاد سرافراز   

بدیع هللا زارعی: ھمسر  1  
دمحم حسین رفاھی: پدر  

--- منور اخترخاوری: مادر  
الھام  –کامیار  –کامران :  فرزندان  

شمیس رفاھی   

:ھمسر  1  
کاووس باباجعفری: پدر  
فرخنده افنانی: درما  

:فرزندان  

 شمیال باباجعفری

سناتور افشار: ھمسر    
قدرت هللا رفاھی: پدر  

طیبھ رضایی: مادر  
ساینا -ساناز : فرزندان  

 شمیال رفاھی

---: ھمسر (1)   
تح خادمیفا: پدر  

رویا رفاھی: مادر  
---:  فرزندان  

 شمیم خادمی

: ھمسر  1  
حسن فرزند خدابخش: پدر  

سمنبر: مادر  
: فرزندان  

شوکت    



فلک ناز : ھمسر  1  
:پدر  

: مادر  
رخشنده -فرخنده  -اصغر  -حسین  -دمحمعلی : فرزندان  

 شوکت 

) سید محمود(محمود : ھمسر  1  
)بابادمحمی(نژاد عمودی ) میرزاحسین(حسین : پدر  

پری جان: مادر  
: فرزندان  

 شوکت عمودی نژاد

غالمرضا سرافراز: ھمسر  1  
)حاج آقا(آقا : پدر  

)حاج بیگم(بیگم : مادر  
فرنگیس - رضاقلی -کوھزاد  -بھزاد  -ببراز : فرزندان  

 شوکت مقیمی

--- مریم: ھمسر  1  
نصرت هللا شمس: پدر  

پروین شمس: مادر  
شروین: فرزندان  

اب شمسشھ  

راشین شمس: ھمسر  1  
شجاع شمس: پدر  

آفاق رفاھی: مادر  
شکیال -ملیکا : فرزندان  

 شھاب شمس

: ھمسر    
  رضا معصومیان: پدر

ندا فارابی: مادر  
: فرزندان  

 شھاب معصومیان

بیگم: ھمسر  1  
علی آقا مقیمی: پدر  

صغرا بابادمحمی: مادر  
 -اشرف  -ود داو -داریوش  -کورش  -علی  -حاجی : فرزندان

 فرح

 شھباز مقیمی

---عباس احسائی : ھمسر  1  
)رفاھی(رفاھی پور ) حاج دادهللا(داد هللا : پدر  

--- رخشنده بھرامی: مادر  
ایمان  –عرفان  –علی : فرزندان  

 شھدخت رفاھی پور

:ھمسر  1  
کاوس باباجعفری: پدر  

فرخنده افنانی: مادر  
:فرزندان  

 شھرام باباجعفری

دان: ھمسر  1  
ابوالقاسم بابادمحمی: پدر  

)حاج بی بی(بی بی : مادر  
شایان: فرزندان  

 شھرام بابادمحمی

نازیال: ھمسر  1  
جالئی) جعفرآقا(جعفر : پدر  

صدیقھ اورنگی: مادر  
دنیا  –دانیال : فرزندان  

 شھرام جالئی 

الھام شمس: ھمسر  1  شھرام شمس 



جواد شمس: پدر  
توران افنانی: مادر  

ن شایا –ملیکا : فرزندان  
: ھمسر    

عارف فارابی: پدر  
بیاجا: مادر  

:فرزندان  

 شھرام فارابی

: ھمسر  1  
---جواد نیک آیین : پدر  

فتانھ  رفاھی: مادر  
: فرزندان  

 شھرام نیک آیین

:ھمسر    
)حاج برات(برات : پدر  

: مادر  
: فرزندان  

 شھربانو

رمضان بارانی: ھمسر  1  
:پدر  

: مادر  
ی بارانیقدمعل: فرزندان  

 شھربانو

جالئی) سیدآقا(آقا : ھمسر  1  
ابوالقاسم فرزند کرم: پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 شھربانو

دمحم کشمیری: ھمسر    
جالئی) سید ھاشم(ھاشم : پدر  

بیگم جالل زاده: مادر  
زیبا : فرزندان  

 شھربانو جالئی

غالمرضا بابا جعفری: ھمسر  1  
)حاج میرزا( میرزا : پدر  

جالئی لنسا بیگمخیرا: مادر  
ماندانا -رویا  -آزاده  -کاوه  -جاوید  -سیاوش : فرزندان  

شمس) طاھره(شھربانو   

: ھمسر  1  
بابادمحمی عطا: پدر  

اشرف بابادمحمی مادر  
: فرزندان  

 شھرزاد بابادمحمی

: ھمسر  1  
روح هللا رفاھی: پدر  

فرزانھ رفاھی: مادر  
:فرزندان  

 شھرزاد رفاھی

: ھمسر  1  
فریبرز شمس: پدر  

شکوفھ شمس: مادر  
: فرزندان  

 شھرزاد شمس

: ھمسر    
احمد غریب نواز: پدر  

 شھرزاد غریب نواز



اشرف جعفری: مادر  
: فرزندان  

سیاوش رفاھی : ھمسر  1  
امان هللا رفاھی: پدر  

فاطمھ شمس: مادر  
شقایق -آرشام : فرزندان  

  شھره رفاھی 

:ھمسر    
ابوالفضل امیدساالری : پدر  
آناھیتا امیدواری: رماد  

:  فرزندان  

 شھریار امیدساالری

: ھمسر    
ابوالقاسم بابا جعفری: پدر  

آذر شمس: مادر  
:فرزندان  

 شھریار بابا جعفری

:ھمسر    
فیض هللا خانی: پدر  

کشور کرم بخش: مادر  
:فرزندان  

 شھال  خانی

پرویز زارع: ھمسر  1  
قدرت هللا رفاھی: پدر  

طیبھ رضایی: مادر  
ثمین  -پویا  –سحر :دانفرزن  

 شھال رفاھی

  :ھمسر  1
عباس شمس :پدر  

حسنی: مادر  
  :فرزندان

شھال شمس    

منوچھر غریب نواز : ھمسر    
حسین غریب نواز: پدر  

مشکی رفاھی: مادر  
مھتاب   –حسین : فرزندان  

 شھال غریب نواز

: ھمسر  1  
تقی مقیمی: پدر  

طیبھ جالئی: مادر  
: فرزندان  

میشھال مقی   

عنایت بابادمحمی: ھمسر  1  
)غیر از اسفندآباد(فضل هللا تدریسی : پدر  

بھجت افنانی: مادر  
مھتاب -پدرام : فرزندان  

 شھناز تدریسی

ثناهللا رفاھی: ھمسر  1  
رضاقلی زارعی: پدر  

جھان بی بی رفاھی: مادر  
مازیار -سامان  –سارا :  فرزندان  

 شھناز زارعی

: ھمسر    
   امیر شمس : پدر

خوبناز خانی: مادر  
: فرزندان  

 شھناز شمس



شمس) میرزا حسین(حسین : ھمسر  1  
غریب نواز)  میرزا مومن(مومن : پدر  

ماه بی بی سرافراز: مادر  
 –فرحناز  –داور  –داریوش  –دانش  –افشین : فرزندان
 سیمین 

 شھناز غریب نواز

: ھمسر  1  
سیف هللا کرمبخش: پدر  

عطری شیرزاد: مادر  
: ندانفرز  

 شھناز کرمبخش

:ھمسر  1  
شمس) حسن آقا(حسن : پدر  

رخشنده غریب نواز: مادر  
:فرزندان  

 شھین شمس

زیور فرزند احمد فرزند حسین :ھمسر  1  
ابراھیم خانی  : پدر  

قمر افنانی: مادر  
 -سودابھ  -قمر  -علی  -دمحم  -ابراھیم  -اسماعیل : فرزندان
آفاق  -سوسن  -سھیال   

یشیرزاد خان  

: ھمسر  1  
کرامت بابادمحمی: پدر  

آفاق بابادمحمی مادر  
: فرزندان  

 شیرین بابادمحمی

: ھمسر    
--- ساسان رشیدی: پدر  

فلور رفاھی: مادر  
: فرزندان  

 شیرین رشیدی

---: ھمسر  1  
بھنام غریب نواز: پدر  

رزیتا رفاھی: مادر  
  ---: فرزندان

 شیرین غریب نواز 

: ھمسر    
ومن باقریکرامت م: پدر  

حاج خانم شعبانپور: مادر  
: فرزندان  

 شیما مومن باقری

غالمعلی رحیمی: ھمسر  1  
کرامت بابادمحمی: پدر  

آفاق بابادمحمی مادر  
علیرضا -احمد : فرزندان  

 شیوا بابادمحمی

دمحم تاجیک : ھمسر  1  
جالئی) جعفرآقا(جعفر : پدر  

صدیقھ اورنگی: مادر  
ین مت –میالد  –مھسا : فرزندان  

 شیوا جالئی 

: ھمسر  1  
حسین غریب نواز: پدر  

زری بابادمحمی : مادر  
: فرزندان  

 شیوا غریب نواز



---آرمیتا غیاثی : ھمسر  1  
بابادمحمی عطا: پدر  

اشرف بابادمحمی مادر  
: فرزندان  

 صادق بابادمحمی

ھاجر: ھمسر    
)بامد(ابراھیم فرزند دمحم علی فرزند بابا دمحم : پدر   

سکینھ: مادر  
بی بی –صغرا  –) مال حسن(حسن  –جعفر :  فرزندان  

 بابادمحمی) میرزا صادق(صادق 
)روایت اول(  

ھاجر: ھمسر  1  
)بامد(ابراھیم فرزند علی فرزند بابا دمحم : پدر   

سکینھ: مادر  
بی بی –صغرا  –) مال حسن(حسن  –جعفر :  فرزندان  

 بابادمحمی) میرزا صادق(صادق 
)روایت دوم(  

: مسرھ    
دمحم برزگر: پدر  

سودابھ غریب نواز: مادر  
: فرزندان  

 صادق برزگر

:ھمسر  1  
حسین موالیی: پدر  

سمنبر یوسفی: مادر  
:فرزندان  

 صادق موالیی

)فالح (شاھقلی بابازاده : ھمسر  1  
ابوالقاسم کریمی: پدر  

خانم بابادمحمی : مادر  
علیرضا  –غالمرضا  –رضوان  –کبری : فرزندان  

کریمی سلطانصاحب   

: ھمسر  1  
اسدهللا رفاھی: پدر  

زھرا رفاھی: مادر  
سپھر -سحر : فرزندان  

 صبحانھ رفاھی

--- سیمین صمیمی: ھمسر  1  
اسدهللا رفاھی: پدر  

زھرا رفاھی: مادر  
خشایار  –آرام : فرزندان  

 صداقت رفاھی

زیبا آزادی: ھمسر    
احمد بابادمحمی : پدر  

شاه بی بی بھمنی: مادر  
دمحمعلی -فاطمھ  –سمیرا  –سمیھ  –لیال : ندانفرز  

 صدرهللا بابادمحمی 

 

شمس) میرزا حسین(حسین : ھمسر  1  
:پدر  

: مادر  
علی -نصیر : فرزندان  

 صدیقھ

:ھمسر    
عباس بابادمحمی: پدر  

سمنبر: مادر  
:فرزندان  

 صدیقھ بابادمحمی



:ھمسر    
غالمرضا بابادمحمی: پدر  

: مادر  
:فرزندان  

بادمحمیصدیقھ با  

:ھمسر  1  
جالئی) سید جواد(جواد : پدر  

عطا عمودی نژاد: مادر  
:فرزندان  

 صدیقھ جالئی

: ھمسر  1  
جالئی) سید ضیا(ضیا : پدر  

---بی بی نازنین : مادر  
:  فرزندان  

 صدیقھ جالئی

سعید موالیی: ھمسر    
احمد شمس: پدر  

طلعت یوسفی: مادر  
سینا:  فرزندان  

شمس صدیقھ  

: ھمسر  1  
امیر شمس: پدر  

ملوک مقیمی: مادر  
: فرزندان  

 صدیقھ شمس

:ھمسر    
نصیر شمس: پدر  

: مادر  
: فرزندان  

 صدیقھ شمس

: ھمسر  1  
شمس) علی آقا(علی :پدر  

صغرا: مادر  
: فرزندان  

 صدیقھ شمس

:ھمسر  1  
یدهللا صرامی: پدر  

رویا باباجعفری: مادر  
:فرزندان  

 صدیقھ صرامی

مجید یوسفی: ھمسر    
:پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 صدیقھ کرمبخش

:ھمسر  1  
مقیمی) حاج رضا(رضا : پدر   

عطا مقیمی: مادر  
: فرزندان  

 صدیقھ مقیمی

شمس) علی آقا(علی : ھمسر  1  
:پدر  

: مادر  
 -صفا  -منیر  -منور ) حاج ابوالقاسم(ابوالقاسم : فرزندان
خدیجھ -صدیقھ   

 صغرا

:ھمسر  1  صغرا 



عباسقلی فرزند باقر: پدر  
: مادر  

:فرزندان  
:ھمسر  1  

حیدر فرزند حاج برات: پدر  
: مادر  

:فرزندان  

 صغرا

جعفر بابادمحمی: ھمسر    
:پدر  

: مادر  
زمزم -جان جان  -حبیب هللا  -اسمائیل  -علی : فرزندان  

 صغرا

علی شمس :ھمسر  1  
:پدر  

: مادر  
حاجی -مریم  -عباس  -دمحم  :فرزندان  

 صغرا

شمس) حاج ابوالقاسم( اسم ابوالق: ھمسر  1  
شمس) میرزا عباس(عباس :پدر  

سلطان: مادر  
)حاج ابوالقاسم(ابوالقاسم  -دمحم علی : فرزندان  

شمس )زیور( صغرا  

دمحمتقی خان: 1ھمسر  1  
مقیمی) علی آقا(علی :2ھمسر  

)حاج سلمون(سلمان : پدر  
بی بی: مادر  

ملکھ -) اسمال خان(اسماعیل : 1فرزندان  
کوکب -عطا  -حسین  -شھباز  :2فرزندان   

 صغرا بابادمحمی

حسن رفاھی  :ھمسر    
عبدهللا بابادمحمی :پدر  

معصومع: مادر  
:فرزندان  

 صغرا بابا دمحمی

تقی ملکی: ھمسر  1  
بابادمحمی) میرزا صادق (صادق : پدر  

ھاجر: مادر  
گلی -ربابھ  -کوکب  -خانم جان : فرزندان  

 صغرا بابادمحمی

:ھمسر    
اسم بابادمحمیق: پدر  

طوبی: مادر  
:فرزندان  

 صغرا بابادمحمی

: ھمسر  1  
دمحم بارانی: پدر  

ھما بارانی: مادر  
: فرزندان  

 صغرا بارانی

: ھمسر    
جالئی) سید آقا(آقا : پدر  

شھربانو: مادر  
: فرزندان  

 صغرا جالئی

دمحم رفاھی: ھمسر (1) 1  صغرا رفاھی 



غالمرضا رفاھی: پدر  
خیرالنسا بابادمحمی: مادر  

درخشنده  –سیما  –مژده : فرزندان  
علی بارانی: ھمسر  1  

قاسم رفاھی: پدر  
زھرا: مادر  

 -اقدس  -ذوالفقار  -دمحمرضا  -قاسم  -غالمحسین : فرزندان
 بھجت 

 صغرا رفاھی

:ھمسر  1  
سعلی شمسشم: پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 صغرا شمس

علی عسگر شمس: ھمسر  1  
: پدر  

: مادر  
 –حسن  –) حاج میرزا(میرزا  –عباس  –علی اکبر : فرزندان

)میرزا حسن (حسن  - اسدهللا  

بیگم اصغر  

غالمرضا فرزند حسین فرزند دمحمعلی: ھمسر    
:پدر  

: مادر  
صدیقھ -حسن  -علیرضا  -دمحمرضا : فرزندان  

را بیگمصغ  

شمس)  حاج میرزا حسن(حسن : ھمسر  1  
)سید ھاشم(ھاشم  :پدر  

)سید بیگم(بیگم : مادر  
 –محترم  -جھانگیر  –شمس ) میرزا علی آقا(علی  :فرزندان 
روح انگیز -فرخنده  -ایرج  –کیومرث  –منوچھر   

بیگم جالئی اصغر  

اکبر دمحمی پور: ھمسر  1  
میرغفاری) سید محمود(دمحم : پدر  

بابادمحمی شوکت: مادر  
کیمیا -سارا  –زھرا : فرزندان  

میرغفاری اصغر  

: ھمسر  1  
شمس) علی آقا(علی :پدر  

صغرا: مادر  
: فرزندان  

 صفا شمس

معصومھ: ھمسر  1  
علی ھادی موالیی: پدر  

: مادر  
حسین: فرزندان  

 صفر موالیی

:ھمسر  1  
دمحم: پدر  

خانم جان: مادر  
:فرزندان  

 صمد

----:ھمسر  1  
)حاج رضاقلی(رضاقلی : پدر  

: مادر  

 صمد 



----: فرزندان  
---نسترن : ھمسر  1  

جالئی) سید علی(علی  :پدر  
خاور شمس: مادر  

عرفان -علیرضا  :فرزندان   

جالئی) سید صمد (صمد   

خدیجھ: 1ھمسر  1  
عطا: 2ھمسر  

اسداتتھ شمس: پدر  
معصومھ: مادر  

کبرا -فرشتھ  -ھ معصوم -وجیھ هللا  -حبیب هللا : 2فرزندان  

 صمد شمس

عطا شمس: ھمسر  1  
اسدهللا شمس: پدر  

معصومھ: مادر  
وجیھ هللا - معصومھ -فرشتھ  –کبری  – هللا حبیب: فرزندان  

 صمد شمس

طیبھ: ھمسر  1  
)عباس حیدر(عباس شمس : پدر  

گلشاه: مادر  
:فرزندان  

 صمد شمس

: ھمسر  1  
دمحم عمودی نژاد: پدر  

زعزت غریب نوا: مادر  
: فرزندان   

 صمد عمودی نژاد

جھان مقیمی: ھمسر  1  
مقیمی )حاج میرزا حسن( حسن: پدر  

ملکھ: مادر  
زری -ام البنی  -علی  -ابوالفضل : فرزندان  

 صمد مقیمی 

: ھمسر  1  
تقی مقیمی: پدر  

طیبھ جالئی: مادر  
: فرزندان  

 صمصام مقیمی 

: ھمسر  1  
مشیت عطریان: پدر  

هلیدا  مھدیزاد: مادر  
: فرزندان  

 صمیم عطریان

:ھمسر  1  
شاه علی: پدر  

قمر:  مادر  
:فرزندان  

 صنوبر

دمحمباقر غریب نواز: ھمسر (1) 1  
علی اکبر سرافراز: پدر  

طوطی کشمیری: مادر  
سعید   –منوچھر  –حمید  –فرخنده  –فریبا  –عباس : فرزندان  

 صنوبر سرافراز

کارگر ) حاجی(اسماعیل : ھمسر    
یوسف یوسفی: پدر  

جھانتاب یوسفی: مادر  

 صنوبر یوسفی



دمحم -فاطمھ  -فھیمھ  -شبنم : فرزندان  
: ھمسر  1  

--- دانش امجدی: پدر  
لیدا فارابی: مادر  

: فرزندان  

 صھبا امجدی

: ھمسر  1  
بھرام ثابت :پدر  

زارعسوسن : مادر  
: فرزندان   

 صھبا ثابت

: ھمسر    
سعادت رفاھی: پدر  

:مادر  
: فرزندان  

 صھبا رفاھی

: ھمسر  1  
بھنام فالح: پدر  

وجدانی شمسی: مادر  
: فرزندان  

 صھبا فالح

ابوالفضل  جالل زاده: ھمسر    
: پدر  

:مادر  
حسین  –حسن  –فاطمھ : فرزندان  

 ظریفھ مقیمی

---بی بی نازنین : ھمسر  1  
جالئی) سید علی(علی : رپد  

خاور شمس: مادر  
 -حمید  -) سید محمود(محمود  -) سید علی(علی : فرزندان
 -زھرا  -اکرم  -اعظم  -صدیقھ  -فرح  -دمحمرضا  -حسین 

 فاطمھ  

جالئی) سید ضیا(ضیا   

:ھمسر  1  
غالمرضا شمس : پدر  

نازبی بی بابادمحمی: مادر  
:فرزندان  

 ضیا شمس

: ھمسر    
بیب ھمتح: پدر  

اقدس جالئی: مادر  
: فرزندان  

 ضیا ھمت 

صدیقھ شاطری :ھمسر    
قدمعلی غریب نواز :پدر  

بیگم: مادر  
الناز -الھھ  -الھام  :فرزندان  

غریب نواز) معنوی(ضیاهللا   

ابراھیم شھزاده پور :ھمسر  2  
حبیب هللا ھمت:پدر  

اقدس جالئی: مادر  
شکوفھ -کامیار  -عزت هللا  :فرزندان  

ئیھ ھمتضیا  

احمد ھمت: ھمسر  1  
: پدر  

 طاھره



: مادر  
وجیھھ  -امان هللا  -حسین  -حبیب هللا : فرزندان  

: ھمسر    
عبدالحسین اسدآبادی پدر  

زھرا بابادمحمی: مادر  
: فرزندان  

 طاھره اسدآبادی

امیر افنانی: ھمسر  1  
غالمرضا رفاھی: پدر  

خیرالنسا بابادمحمی: مادر  
سھیل  –روحیھ  –منیره  –مسعود  –مالیھ ج –فریبا : فرزندان  

 طاھره رفاھی

: ھمسر    
علی شمس: پدر  

افسانھ رضایی مادر  
: فرزندان  

شمس طاھره  

: ھمسر  1  
کرمبخش) دمحم(شکرهللا : پدر  

حاج خانم: مادر  
: فرزندان  

 طاھره کرمبخش

:ھمسر  1  
حسین موالیی: پدر  

سمنبر یوسفی: مادر  
:فرزندان  

 طاھره موالیی

احمد ھمت :ھمسر  2  
:پدر  

: مادر  
وجیھ -خانم جان  -امان هللا  -حبیب هللا  -حسین  :فرزندان  

 طاھره ھمت

غالمعلی شمس: ھمسر  1  
:پدر  

: مادر  
 -علی آقا  -امامقلی  -مھدی  -حسن  -عباسقلی  -امیر : فرزندان
قمر -سکینھ   

 طلعت

:ھمسر    
حسن شمس: پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 طلعت شمس

:ھمسر  1  
ثانی مقیمی: پدر  

جمیلھ شمس: مادر  
:فرزندان  

 طلعت مقیمی

احمد شمس: ھمسر    
یوسف یوسفی: پدر  

جھانتاب یوسفی: مادر  
میثم -صدیقھ  -فاطمھ  -دمحم جواد : فرزندان  

 طلعت یوسفی

جھانگیر شمس: ھمسر  1  
شمس) میرزا علیبر(علی اکبر  :پدر  

 طلیعھ شمس



سکینھ بیگم جالل زاده: مادر  
پوپک  –سیامک  :فرزندان   

: ھمسر  1  
شجاع  رفاھی: پدر  

روحیھ شمس: مادر  
: فرزندان  

طنین رفاھی   

:ھمسر  2  
احمد ھمت :پدر  

---بھجت ارجمندی : مادر  
:فرزندان  

 طنین ھمت

:ھمسر    
رمضان فرزند خدا بخش: پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 طوبی

بھروز : ھمسر    
:پدر  

: مادر  
یماس -بھبود : فرزندان  

 طوبی

قاسم بابادمحمی: ھمسر    
: پدر  

: مادر  
صغرا  -حاج بی بی  -حسن  -وجیھ هللا  -علی  -احمد : فرزندان

دمحمعلی -رضوان  -  

 طوبی

:ھمسر    
غالمرضا بابادمحمی: پدر  

زھرا: مادر  
 فرزندان

 طوبی بابادمحمی 

جالئی ) سید مصطفی(مصطفی : ھمسر  1  
جالئی) سید آقا: (پدر  

جالئی آقا) سید بی بی(ی بی ب: مادر  
اعظم  –شکوفھ  –نورهللا  –پروین  –حمید  –جالل : فرزندان

اکبر -مجید  –  

 طوبی جالئی 

دانش بابادمحمی: ھمسر  1  
جالئی) سید دمحم(دمحم : پدر  

زری بابادمحمی: مادر  
اللھ -کاوه : فرزندان  

 طوبی جالل زاده

--- آیت موسوی: ھمسر    
زحسین غریب نوا: پدر  

مشکی رفاھی: مادر  
ریحانھ  –دمحم صابر  –امیرحسین  –علیرضا : فرزندان  

 طوبی غریب نواز

قدمعلی ادیب: ھمسر  1  
میرغفاری) سید علی آقا(علی : پدر  

: مادر  

 طوبی میرغفاری



زھره  –زھرا  –مرتضی  –حمید  –رضا : فرزندان  
دمحم مقیمی: ھمسر    

ناظمی) علی آقا(علی : پدر  
مقیمی مطھر: مادر  

زھرا -فاطمھ  -عذرا  -ماندانا  -فرھنگ  -فرھاد : فرزندان  

 طوبی ناظمی

قدم شمس: ھمسر  1  
حبیب شیرزاد: پدر  

معصومھ: مادر  
لیال  –شکوفھ  –الیاس  –اسالم : فرزندان  

 طوطی  شیرزاد

میرزا بابا ثابت: ھمسر  1  
بابادمحمی) میرزا احمد(احمد: پدر  

خانم جان بابادمحمی : مادر  
رامین  –بھرام  –حبیب : فرزندان   

 طوطی بابادمحمی

علی اکبر سرافراز: ھمسر  1  
: پدر  

: مادر  
گلی  –دمحم  –آقا رضا  –شمشاد  –صنوبر : فرزندان  

 طوطی کشمیری

: ھمسر    
رضا قلی کشمیری: پدر  

: مادر  
: فرزندان  

 طوطی کشمیری

صمد شمس: ھمسر  1  
:پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 طیبھ

تقی مقیمی: سرھم  1  
جالئی) سید آقا: (پدر  

جالئی آقا) سید بی بی(بی بی : مادر  
شھال -ثریا  –سرور  –بھنام  –صمصام : فرزندان  

 طیبھ جالئی 

:ھمسر  1  
حسین موالیی: پدر  

سمنبر یوسفی: مادر  
:فرزندان  

 طیبھ موالیی

---مسعود ارجمندی  :ھمسر  2  
حسین ھمت :پدر  

---فردوس ارجمندی  : مادر  
زاکرس -البرز  :فرزندان  

 طیبھ ھمت

ابوالفضل جالل زاده: ھمسر  1  
:پدر  

: مادر  
فاطمھ -حسین  -حسن : فرزندان  

 ظریفھ مقیمی

: ھمسر    
امیرمقیمی: پدر  

کوکب مقیمی:  مادر  
: فرزندان  

 ظریفھ مقیمی



:ھمسر    
امان هللا سربازی: پدر  

شمس زھرا: مادر  
: فرزندان  

 عادلھ سربازی

: ھمسر    
مھرداد ثابت: پدر  

گیلدا رفاھی: مادر  
: فرزندان  

 عارف ثابت

--- بیاجا: ھمسر  1  
محمود فارابی: پدر  

رضوان رفاھی: مادر  
شھرام -روشن : فرزندان  

 عارف فارابی

:ھمسر    
اصغر بابادمحمی: پدر  

اعظم: مادر  
:فرزندان  

 عارفھ بابادمحمی

:ھمسر    
امان هللا سربازی: پدر  

مسش زھرا: مادر  
: فرزندان  

 عارفھ سربازی

: ھمسر    
امان هللا بابادمحمی : پدر  

منتھی نکوئی: مادر  
: فرزندان  

 عاطفھ بابادمحمی 

 

قباد رفاھی : ھمسر (1) 1  
عباسقلی رفاھی : پدر  

خانم جان رفاھی : مادر  
رزیتا  –نازیال  –مھرزاد  –بھمن :دانفرزن  

 عالم رفاھی

گلشاه: ھمسر  1  
حیدر فرزند حاج برات:پدر  

معصومھ: مادر  
سلطنت -صمد : فرزندان  

 عباس

بی بی: ھمسر  1  
شکرهللا: پدر  

: مادر  
غالمعلی : فرزندان  

 عباس

خانم جان: ھمسر  1  
تقی:پدر  

سکینھ: مادر  
دمحم -باقر  -تقی : فرزندان  

 عباس

: ھمسر  1  
سلمان: پدر  

)روایت اول( قمر شمس:  مادر  
: فرزندان  

 عباس 

کوچک جان: ھمسر  1 )عباس نجار(عباس    



حسین فرزند علی دمحم: پدر  
: مادر  

سبزعلی -خانم جان  -رضا قلی  -حسین  -فاطمھ : فرزندان  
: ھمسر    

اسماعیل آخوندزاده: پدر  
خدیجھ: مادر  

: فرزندان  

 عباس آخوندزاده

: ھمسر  1  
دمحم بابا جعفری: پدر  

رضوان افنانی: مادر  
: فرزندان  

 عباس بابا جعفری

فرشتھ باباجعفری: ھمسر    
علی بابا جعفری: پدر  

فاطمھ: مادر  
دمحمرضا : فرزندان  

 عباس  باباجعفری

سمنبر: ھمسر    
اسماعیل بابادمحمی:پدر  

بی بی: مادر  
مریم -صدیقھ  –پروین  –دمحم : فرزندان  

س بابا دمحمی عبا  

روح انگیز دمحمی پور: ھمسر  1  
بابادمحمی) میرزاعلی(علی : پدر  

معصومھ ملکی: مادر  
حمیرا  –غالمرضا  –فاطمھ  –علیرضا  –ابوالفضل : فرزندان

علی -ندا  –  

 عباس بابادمحمی

: ھمسر    
قدمعلی بارانی: پدر  

کوکب ملکی: مادر  
: فرزندان  

 عباس بارانی

وھر بیطرفبی بی گ  :ھمسر    
:پدر  

: مادر  
محمود  :فرزندان  

بیطرف) حاج میرزا عباس( عباس   

نارنج:  1ھمسر  1  
تاجی:  2ھمسر  

ابراھیم خانی  : پدر  
قمر افنانی: مادر  

نسرین  –گیتی  –کاووس  –فرشتھ  –داوود : 1فرزندان   
دمحم: 2فرزندان   

 عباس خانی

: ھمسر     
رضاقلی رضاییان : پدر  

)روایت دوم( قمر شمس:  مادر  
: فرزندان  

رضاییانعباس   

گوھر: 1ھمسر  1  
)از شھر یزد(بی بی گوھر : 2ھمسر   
فاطمھ: 3 ھمسر  

سرافراز) حاج میرزا عباس(عباس   



) حاج ابوالقاسم(ابوالقاسم : پدر  
فاطمھ بیگم: مادر  

 -نصرت  -قمر  -کوکب  -جواد  -حسین  -محمود : فرزندان
 بتول 

: ھمسر    
مسید ھاش: پدر  

گرامی سرافراز: مادر  
: فرزندان  

 عباس سرافراز

:ھمسر    
)حاج رضا قلی(رضا قلی : پدر  

: مادر  
مھدی  -عوض : فرزندان  

 عباس سرافراز

)حاجی برات(زھرا فرزند حسین فرزند برات : ھمسر  1  
شمس) کل حسن (حسن : پدر  

: مادر  
کشور: فرزندان  

 عباس شمس

سلطان: ھمسر  1  
سعلی عسگر شم: پدر  

شمس صغری بیگم: مادر  
 -رستم  -امامقلی  -نجف  -امیر  -حسین  -علی  : فرزندان
زیور -صغرا   

 عباس شمس

: ھمسر  1  
حسین شمس: پدر  

بی بی کریمی: مادر  
: فرزندان  

شمس  )میرزا عباس( عباس  

: ھمسر  1  
دادهللا شمس: پدر  

سکینھ: مادر  
: فرزندان  

 عباس شمس

حسنی :ھمسر  1  
مسعلی ش :پدر  

صغرا: مادر  
قدرت هللا  -حسین  -سعادت هللا  -ذبیح هللا  -روح هللا  :فرزندان

امان هللا -شھال  -عفت  -  

عباس شمس   

: ھمسر    
)بامد(ابراھیم فرزند دمحم علی فرزند بابا دمحم : پدر  

سکینھ : مادر  
جان  –قمر  –ماه بی بی  –شاه بی بی  –علی  –دمحم : فرزندان
 بی بی 

 )میرزا عباس بابادمحمی( عباس شمس
 روایت اول

: ھمسر  1  
)بامد(ابراھیم فرزند علی فرزند بابا دمحم : پدر  

سکینھ : مادر  
جان  –قمر  –ماه بی بی  –شاه بی بی  –علی  –دمحم : فرزندان
 بی بی 

 )میرزا عباس بابادمحمی(عباس شمس 
 روایت دوم

فرحناز شمس :ھمسر    
غالمرضا شمس پور :پدر  

 عباس شمس پور 



سلطنت امید پناه : مادر  
رضا -ھادی  -شراره  :فرزندان  

:ھمسر  1  
--- یدهللا صرامی: پدر  

رویا باباجعفری: مادر  
:فرزندان  

 عباس صرامی

حاجیھ خانم سرافراز: ھمسر    
دمحمباقر غریب نواز:  پدر  

صنوبر سرافراز: : مادر  
دمحم  -مینا  –محمود : فرزندان  

 عباس غریب نواز

:مسرھ    
:پدر  

: مادر  
بلقیس :فرزندان  

 عباس فالح

وجیحھ ھمت : ھمسر  1  
غالمرضا فالح: پدر  

خیرالنسا: مادر  
باھره  –بھیھ  –شجاع : فرزندان  

 عباس فالح 

: ھمسر  1  
سیف هللا کرمبخش: پدر  

عطری شیرزاد: مادر  
: فرزندان  

 عباس کرمبخش

ام البنی مقیمی: ھمسر  1  
یمیمق) حاج باقر(باقر :پدر  

فرخنده شمس: مادر  
:فرزندان  

 عباس مقیمی

:ھمسر  1  
ایاز مقیمی: پدر  

فوزیھ مقیمی: مادر  
:فرزندان  

 عباس مقیمی

سکینھ: 1ھمسر  1  
صغرا: 2 ھمسر  

باقز: پدر  
: مادر  

نجاتقلی -امیدعلی  -قاسم  -اسماعیل : فرزندان  

 عباسعلی

:ھمسر  1  
: پدر  

: مادر  
مصطفی : فرزندان  

 عباسعلی زارع

خانم جان رفاھی: ھمسر  1  
دمحمحسین رفاھی فرزند زینل: پدر  

شھربانو: مادر  
عالم  –دمحم حسین  –دمحم علی  –جھان آرا  –عطا : فرزندان  

 عباسقلی رفاھی

: ھمسر    
غالمعلی شمس:پدر  

طلعت: مادر  

 عباسقلی شمس



: فرزندان  
زھرا بابادمحمی: ھمسر    

علی اسدآبادی: پدر  
: مادر  

جالل  –جمال الدین  -نرجس  –مرضیھ  –طاھره : فرزندان
فاطمھ -امیرحسین  –الدین   

 عبدالحسین اسدآبادی

معصومھ :ھمسر    
:پدر  

: مادر  
صغرا :فرزندان  

 عبدهللا بابادمحمی

مریم راجی اسدآبادی : ھمسر    
دمحمعلی پسر بامدحسین پسر  احمد بابادمحمی اسدآبادی پسر: پدر  

شاه بی بی بھمنی: مادر  
ریحانھ -فاطمھ  –دمحم طاھا : رزندانف  

 عبدهللا محمودی راد

 

: ھمسر    
--- عباس احسائی: پدر  

شھدخت رفاھی پور: مادر  
: فرزندان  

 عرفان احسائی

:ھمسر    
علی بابادمحمی: پدر  

میترا: مادر  
:فرزندان  

 عرفان بابادمحمی

---مونا ارباسی : ھمسر  1  
--- ھدایت ترابی: پدر  

اھیگیتی رف: مادر  
سھند: فرزندان  

 عرفان ترابی

:ھمسر    
جالئی) سید صمد(صمد : پدر  

---نسترن : مادر  
:فرزندان  

 عرفان جالئی

---: ھمسر    
ویکتور شمس :پدر  

نسرین راسخی: مادر  
--- :فرزندان   

 عرفان شمس

---آفاق جابری : ھمسر  1  
ھمتهللا حبیب : پدر  

اقدس جالئی: مادر  
: فرزندان  

 عرفان ھمت 

داوود شمس: ھمسر  1  
غالمرضا: پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 عزت

:ھمسر  1  عزت 



دمحم: پدر  
خانم جان: مادر  

:فرزندان  
: ھمسر  1  

علی بارانی: پدر  
صغرا رفاھی: مادر  

: فرزندان  

 عزت بارانی

اسد افنانی: ھمسر  1  
جالئی) سید آقا(آقا : پدر  

جالئی) سید بی بی(بی بی : مادر  
الھھ  –ژیال  –نزھت  –وحید -سعید  –رھبر  –بھیھ : فرزندان

فیروزه -  

 عزت جالئی

دمحم عمودی نژاد: ھمسر  1  
:پدر  

: مادر  
فاطمھ -حسین  -صمد  -احمد  -بھرام  -علی : فرزندان  

 عزت غریب نواز

--- فرخنده اخصر: ھمسر  1  
قنبرعلی رفاھی: پدر  

خیرالنسا رفاھی: مادر  
نیکنام -مژده  –پیام  –بھنام : فرزندان  

 عزت هللا رفاھی 

ماھرو امیدواری  : ھمسر  1  
شمس) علی آقا(علی : پدر  

بابادمحمی) حاج بی بی(بی بی : مادر  
روفیا  –راشین  –رامش  –النا  :فرزندان   

 عزت هللا شمس 

سودابھ گلستانی :ھمسر    
عباس شمس:پدر  

  حسنی صفری: مادر
دمحم حسن -فاطمھ :فرزندان  

 عزت هللا شمس

---نجمھ درخشان  :ھمسر  2  
ابراھیم شھزاده پور:پدر  

ضیائیھ ھمت: مادر  
آریا:فرزندان  

 عزت هللا شھزاده پور

:ھمسر  1  
قاسم: پدر  

رضوان شمس: مادر  
:فرزندان  

 عزیزهللا

منیژه شمس : ھمسر  1  
قاسم شمس :پدر  

خانم جان: مادر  
الھھ  –آمنھ  –مجید  –محسن  –احسان  –ابوالفضل : فرزندان

الھام  –الھ ھ –  

شمس )فلکناز( عزیز هللا  

فاطمھ اسدآبادی: ھمسر    
دمحمعلی پسر بامدحسین پسر  احمد بابادمحمی اسدآبادی پسر: پدر  

شاه بی بی بھمنی: مادر  

 عزیزهللا دمحمی



دمحمنبی  –دمحمجواد  –دمحم مھدی  -مریم : فرزندان  

دمحم شمس: ھمسر  1  
اسدهللا بابادمحمی: پدر  

شمس بی بی جھان: مادر  
آذر -منیژه  -منظر  -وجیھھ  -جالل  -جواد : فرزندان  

 عشرت بابادمحمی

اسدهللا فرزند صادق: 1ھمسر  1  
)کل اسدهللا(اسدهللا : 2ھمسر   

قنبرعلی شمس: پدر  
معصومھ: مادر  

:فرزندان  

 عشرت شمس

پریوش رفاھی: ھمسر  1  
اسماعیل افنانی: پدر  

بیگم جالئی: مادر  
آناھیتا  – آتنا:  فرزندان  

افنانی هللاعطا  

اشرف افنانی: ھمسر (1) 1  
بابادمحمی) مالحسن(حسن : پدر  

گلشاه بابادمحمی مادر  
شھرزاد -صادق  –پریسا : فرزندان  

بابادمحمی هللا عطا  

--- فریبا عطائی: ھمسر    
عباسقلی رفاھی: پدر  

خانم جان رفاھی:  مادر  
کیمیا -شایان : فرزندان  

رفاھی هللاعطا  

صمد شمس: ھمسر    
:پدر  

: مادر  
معصومھ -فرشتھ  –کبری  –حبیب : فرزندان  

 عطا شمس

: ھمسر  1  
شمس) مندلی(دمحم علی : پدر  

حسنی: مادر  
: فرزندان  

 عطا شمس 

جاللزاده) سید جواد(جواد : ھمسر  1  
)بابادمحمی(عمودی نژاد ) میرزاحسین(سین ح: پدر  

پری جان: مادر  
جمال :  فرزندان  

عطا عمودی نژاد   

مقیمی) حاج رضا(رضا : ھمسر  1  
مقیمی) علی آقا(علی : پدر  

صغرا بابادمحمی: مادر  
نوشابھ -صدیقھ  -مسلم : فرزندان  

 عطا مقیمی

ابراھیم بابادمحمی: ھمسر  1  
دمحمیبابا) میرزا احمد(احمد: پدر  

خانم جان بابادمحمی : مادر  
سیمین -سوسن  –دانش  –آفاق : فرزندان  

 عطری بابادمحمی

خانلر مقیمی: ھمسر  1  
غالمرضا سرافراز: پدر  

 عطری سرافراز



شوکت: مادر  
سکینھ -فاطمھ  -مصطفی  -دمحم : فرزندان  

شمس) آقا رضا(رضا : 1ھمسر  1  
حسینی: 2ھمسر   

ابوالقاسم شمس: پدر  
خاور شمس: مادر  

ثریا: 2فرزندان   

 عطری شمس

سیف هللا کرمبخش: ھمسر  1  
حبیب شیرزاد: پدر  

معصومھ: مادر  
 -کبری  -مھوش  -شھناز  -کوکب  –عباس  –نورهللا :فرزندان

معصومھ -آزیتا  -رزیتا   

 عطری شیرزاد

رضا شمس :1ھمسر  1  
---حسینی  : 2ھمسر   

ابوالقاسم شمس: پدر  
خاور: مادر  

ثریا :2فرزندان  

 عطری جان شمس

کورش شمس: ھمسر (1) 1  
اسمائیل رفاھی: پدر  

سکینھ شمس: مادر  
پویا  –نیما : فرزندان  

 عفت رفاھی

:ھمسر    
علی شمس: پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 عفت شمس

  :ھمسر  
سعباس شم :پدر  

حسنی: مادر  
  :فرزندان

عفت شمس    

خانم جان: ھمسر    
حسین شمس: پدر  

: مادر  
فاطمھ -محمود  -اصغر  -حسین : فرزندان  

 علمدار شمس

:ھمسر    
)حاج دمحم(دمحم : پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 علی

رعنا: ھمسر    
رضاقلی: پدر  

فاطمھ: مادر  
:فرزندان  

 علی

حیات: ھمسر  1  
فرزند شمسعلی) مندلی(دمحم علی : پدر  

: مادر  
 -سلطان  -) کل اسدهللا(اسدهللا  -) گدالی(گداعلی : فرزندان

قمر -خاور   

 علی 



:ھمسر  1  
اسماعیل فرزند حسین فرزند بامد: پدر  

: مادر  
مراد  -جعفر  -حسن : فرزندان  

 علی

:ھمسر  1  
---جلیل آتشبار: پدر  

آزاده باباجعفری: مادر  
:فرزندان  

 علی آتشبار

: سرھم    
اسماعیل آخوندزاده: پدر  

خدیجھ: مادر  
: فرزندان  

 علی آخوندزاده

: ھمسر  1  
عباس احسائی: پدر  

شھدخت رفاھی پور: مادر  
: فرزندان  

 علی احسائی

: ھمسر    
دمحمعلی پسر فرزند حسین پسر  ابوالقاسم بابا دمحمی اسدآبادی: پدر
 بامد
: مادر  

: فرزندان  

 علی اسدآبادی

:ھمسر  1  
:پدر  

: مادر  
)مال حسن(حسن  -غالمحسین : فرزندان  

افنانی ) مال علی(علی   

فاطمھ: ھمسر  1  
دمحم بابا جعفری: پدر  

رضوان افنانی: مادر  
عباس -رقیھ  –دمحم : فرزندان  

 علی بابا جعفری

لینا رفاھی: ھمسر  1  
کاووس باباجعفری: پدر  

فرخنده افنانی: مادر  
آوا -آریانا : فرزندان  

عفریعلی باباج  

:ھمسر  1  
)بامد(بابادمحم : پدر  

: مادر  
 -کلثوم  -) حاج سلمون(سلمان  -) کل ابریم(ابراھیم :فرزندان

رمضان  -اسماعیل  -جعفر   

دو روایت موجود (علی بابادمحمی 
)است  

معصومھ ملکی: ھمسر  1  
بابادمحمی) کل ابریم(ابراھیم : پدر  

)سکینھ بگم(سکینھ : مادر  
روح  -رخشنده  -زری  -عباس  -ابوالقاسم  -ابراھیم : فرزندان

بھجت -انگیز   

بابادمحمی) میرزا علی(علی   

:ھمسر    علی بابادمحمی 



حسن بابادمحمی: پدر  
: مادر  

:فرزندان  
:ھمسر    

اسماعیل بابادمحمی: پدر  
بی بی بابادمحمی: مادر  

:فرزندان  

 علی بابادمحمی

: ھمسر    
قاسم بابادمحمی: پدر  

طوبی: مادر  
: رزندانف  

 علی بابادمحمی 

: ھمسر  1  
) سلمان حاج(سلمان : پدر  

بی بی : مادر  
محمود  -) میرزادمحم(دمحم  -) میرزا اسدهللا(اسدهللا : فرزندان

میرزا (ھحمد  -) میرزا ابوالقاسم(ابوالقاسم  -) میرزل محمود(
بیگم -) احمد  

بابادمحمی ) کل علی(علی   

زینل االکبریکوکب : ھمسر  1  
جعفر بابادمحمی: درپ  

صغرا: مادر  
فرح  -منیر  -حاجی  -روح هللا  -نورهللا  -حسین : فرزندان  

 علی بابادمحمی

:ھمسر  1  
حسین بابادمحمی: پدر  

لقا مقیمی: مادر  
:فرزندان  

 علی بابادمحمی

:ھمسر    
علی اکبر بابادمحمی: پدر  

: مادر  
:فرزندان  

بابادمحمی) میرزا علی(علی   

: ھمسر  1  
دمحم بارانی: درپ  

ھما بارانی: مادر  
: فرزندان  

 علی بارانی

صدیقھ: ھمسر  1  
ھمت بارانی: پدر  

سبزه گل : مادر  
: فرزندان  

 علی بارانی

صغرا رفاھی: ھمسر  1  
رمضان بارانی: پدر  

کوچک جان: مادر  
 -اقدس  -ذوالفقار  -دمحمرضا  -قاسم  -غالمحسین : فرزندان
 بھجت 

 علی بارانی

  :ھمسر  
احمد بیطرف: پدر  

 علی بیطرف



یفروغ سرافراز:  مادر  
: فرزندان  

خاور شمس: ھمسر  1  
جالئی) سید ھاشم(ھاشم : پدر  

)سید بیگم(بیگم : مادر  
سید (جلیل  -) سید عطا(قدرت هللا  -) سید ضیا(ضیا : فرزندان

بھجت -ناھید  -) سید صمد(صمد  -) سید خلیل(خلیل  -) جلیل  

ئیجال) سید علی(علی   

ملکھ سرافراز: ھمسر  1  
جالل زاده) سیدآقا(آقا : پدر  

کوکب مقیمی: مادر  
 -مسعود  -ابوالفضل  -وحید  -حاجی  -حسین  -سعید : فرزندان

سمیرا -کوکب  -آذر  -زھره   

جالل زاده) سید علی(علی   

: ھمسر    
حمید جالئی: پدر  

نزھت افنانی: مادر  
: فرزندان  

 علی جالئی 

زھرا: ھمسر  1  
جالئی) سید ضیا(ضیا : پدر  

)از دھستان خم آباد(بی بی نازنین : مادر  
:  فرزندان  

جالئی) سید علی(علی   

:ھمسر  1  
عباس خانی: پدر  

  ---تاجی : مادر
:فرزندان  

 علی خانی

: ھمسر    
غالمرضا  رضایی زاده: پدر  

فرنگیس دمحمی پور: مادر  
:  فرزندان  

 علی رضایی زاده

الل زاده بی بی ج: ھمسر  1  
غالمرضا رفاھی: پدر  

خیرالنسا بابادمحمی: مادر  
روح انگیز  –موھبت  –ژالھ  –ھما : فرزندان  

رفاھی) علی آقا(علی   

: ھمسر  1  
سروش رفاھی: پدر  

سھیال رفاھی: مادر  
: فرزندان  

 علی رفاھی

: ھمسر    
سید ھاشم: پدر  

گرامی سرافراز: مادر  
: فرزندان  

 علی سرافراز

: ھمسر    
حضرت قلی سرافراز: پدر  

معصومھ: مادر  
: فرزندان  

 علی سرافراز

فاطمھ بابا جعفری: ھمسر    
: پدر  

 علی سربازی



: مادر  
امیر -دمحم : فرزندان  

زھرا: ھمسر  1  
شمس) کل حسن(حسن :پدر  

: مادر  
منور: فرزندان  

شمس) علی آقا(علی   

: ھمسر  1  
غالمرضا شمس: پدر  

کوکب: مادر  
: فرزندان  

شمس) علی آقا(علی   

سکینھ: ھمسر  1  
حسین شمس: پدر  

: مادر  
حاج خانم : فرزندان  

شمس) رئیس علی( علی   

زھرا بیگم فرزند سید دمحم علی: ھمسر  1  
شمسعلی: پدر  

فاطمھ: مادر  
)حاج میرزا حسن(حسن : فرزندان  

شمس) حاج علی(علی   

صفا کریمی: ھمسر  1  
)میرزا عباس بابادمحمی(عباس شمس : پدر  

: مادر  
فرشتھ -ابوالفضل  -ھوشنگ  -فرامرز  -کرامت هللا : فرزندان  

 علی شمس

ماه جان شمس: ھمسر  1  
)میرزا عباس(عباس : پدر  

: مادر  
دمحم –فرخنده  –اقدس  –رضوان :  فرزندان  

 علی شمس

شمس )فاطی ( آمنھ: ھمسر  1  
شمس) آقا رضا(رضا : پدر  

زمزم بابادمحمی: مادر  
: فرزندان  

شمسعلی   

: ھمسر  1  
ذبیح هللا شمس: پدر  

پری کشمیری: مادر  
: فرزندان  

 علی شمس

فاطمھ شمس: ھمسر    
: پدر  

: مادر  
امیر حسین : فرزندان  

 علی شمس

: ھمسر  1  
فریبرز شمس: پدر  

شکوفھ شمس: مادر  
: فرزندان  

 علی شمس

: ھمسر  1  
جالل شمس: پدر  

جھان بابادمحمی: مادر  
: فرزندان  

 علی شمس



افسانھ رضایی: ھمسر    
دمحم شمس: پدر  

صغری یوسفی: مادر  
طاھره    فاطمھ     دمحم: فرزندان  

 علی شمس

: ھمسر  1  
شمس)  دمحمآقا(دمحم : پدر  

اقبال مقیمی: مادر  
: فرزندان  

علی شمس   

:ھمسر  1  
رستم شمس: پدر  

سکینھ: مادر  
:فرزندان  

 علی شمس

:ھمسر  1  
شمس) میرزا حسین(حسین : پدر  

: ادرم  
:فرزندان  

 علی شمس

: ھمسر  1  
دادهللا شمس: پدر  

سکینھ: مادر  
: فرزندان  

 علی شمس

ماھی: 1ھمسر  1  
کبری: 2ھمسر   

ھاشم: پدر  
بیگم جان: مادر  

اکرم  -عفت  -حشمت خانم : فرزندان  

 علی شمس

صغرا :ھمسر  1  
)مال حسین(حسین :پدر  

خانم جان: مادر  
حاجی -مریم  -عباس  -دمحم  :فرزندان  

 علی شمس

بابادمحمی ) حاج بی بی(بی بی : ھمسر  1  
)میرزا حسن(حسن : پدر  

پری جان: مادر  
 –شکیبا  –نصرت هللا  –عزت هللا  –حشمت هللا  :فرزندان 

کیوان  –احسان  –فرشید  –فروغ   

شمس) علی آقا(علی   

صغرا: ھمسر  1  
حسین فرزند حاج برات:پدر  

)حاج بی بی(بی بی : مادر  
 -صفا  -منیر  -منور ) حاج ابوالقاسم(ابوالقاسم : انفرزند

خدیجھ -صدیقھ   

شمس) علی آقا( علی   

شکیبا شمس: ھمسر  1  
شمس) حاج میرزا حسن(حسن   :پدر  

صغری بیگم جالئی : مادر  
  -دمحم حسن  –ماریا  –کامران  –فلورا  –اشکان  :فرزندان 
 ویکتور 

شمس ) میرزا علی آقا(علی   



:ھمسر  1  
حیدر عمودی: رپد  

معصومھ: مادر  
:فرزندان  

 علی عمودی

: ھمسر  1  
دمحم عمودی نژاد: پدر  

عزت غریب نواز: مادر  
: فرزندان   

 علی عمودی نژاد

آنا ھوشمند: ھمسر    
  ذبیح غالمی: پدر

مینا شعبانپور: مادر  
: فرزندان  

 علی غالمی

پروانھ رفاھی : ھمسر (1) 1  
اسد فالح: پدر   

سمنبر رفاھی: مادر  
مژده –مژگان  –مجید  –بھنام : فرزندان  

 علی فالح

:  ھمسر  1  
: پدر  

: مادر  
غالمرضا فالح: فرزندان  

فالح) حاج علی(علی   

زمان: ھمسر  1  
) حاج رضاقلی( رضاقلی : پدر  

: مادر  
 –ھمدم  –دمحم  –الیاس  –) حاج داراب(ب دارا: فرزندان

) علی(احمدرضا   

کشمیری) علی آقا(علی   

: ھمسر  1  
غالمحسین دمحمی پور: پدر  

فرخنده غریب نواز: مادر  
:  فرزندان  

 علی دمحمی پور

: ھمسر  1  
ابوالقاسم مقیمی: پدر  

عزت مقیمی: مادر  
: فرزندان  

 علی مقیمی

:ھمسر  1  
ثانی مقیمی: پدر  

جمیلھ شمس :مادر  
:فرزندان  

 علی مقیمی

: ھمسر  1  
غالمعلی شمس:پدر  

طلعت: مادر  
: فرزندان  

 علی آقا  شمس

صغرا بابادمحمی:  ھمسر  1  
)حاج اسمال(اسماعیل : پدر  

سکینھ: مادر  
کوکب -حسین  -عطا  -شھباز : فرزندان  

مقیمی) علی آقا(علی   

: ھمسر  1  علی اصغر دمحمی پور 



غالمحسین دمحمی پور: پدر  
غریب نواز فرخنده: مادر  

:  فرزندان  
: ھمسر  1  

شھبازمقیمی: پدر  
بیگم : مادر  

: فرزندان  

 علی مقیمی

:ھمسر  1  
قاسم : پدر  

: مادر  
سکینھ: فرزندان  

 علی اکبر 

: ھمسر  1  
)سید مندلی(دمحم علی : پدر  

: مادر  
خیرالنسا بیگم -) سید یحیی(یحیی : فرزندان  

)رسید علیب(علی اکبر   

: ھمسر  1  
بابادمحمی) مندلی(دمحمعلی :پدر  

: مادر  
 -گوھر  -جانی  -امان هللا  -دمحمعلی ) میرزاعلی(علی: فرزندان
عزیزهللا -زیور -بی بی   

بابادمحمی) علی بر(علی اکبر   

فاطمھ جالئی: ھمسر  1  
قنبرعلی رفاھی: پدر  

خیرالنسا رفاھی: مادر  
 –سیاوش  –فیروز  –فرخنده  –داریوش  –آفاق : فرزندان

 ثناهللا 

 علی اکبر رفاھی 

طوطی کشمیری: ھمسر    
سرافراز )حاج غالمرضا(غالمرضا : پدر  

: مادر  
گلی  –دمحم  –آقا رضا  –شمشاد  –صنوبر : فرزندان  

 علی اکبر سرافراز

سکینھ بیگم: 1ھمسر  1  
پریجان: 2 ھمسر  

علی عسگر: پدر  
سلطان: مادر  

 –ھوشنگ  –فریبرز  –عنایت  –) امیر(ھدایت : فرزندان
طلیعھ -بھیھ  -مھرانگیز  -بدیع هللا  -شجاع   

شمس) میرزعلی بر(علی اکبر  

زھرا: ھمسر  1  
)من خان(دمحم خان :پدر  

: مادر  
غالمرضا –خدیجھ   -قاسم  –رضا  –جعفر : فرزندان  

 علی بمان

صغری بیگم: ھمسر  1  
: پدر  

: مادر  
 –حسن  –) حاج میرزا(ا میرز –عباس  –علی اکبر : فرزندان

 اسدهللا

 علی عسگر شمس

:ھمسر    
بھنام بابادمحمی: پدر  

 علیرضا بابادمحمی



فھیمھ: مادر  
:فرزندان  

: ھمسر    
غالمرضا بابادمحمی: پدر  

رقیھ: مادر  
:  فرزندان  

 علیرضا بابادمحمی

:ھمسر    
غالمرضا بابادمحمی: پدر  

زھرا: مادر  
:فرزندان  

 علیرضا بابادمحمی

: ھمسر  1  
اکبر باباجعفری: پدر  

مرجان شمس: مادر  
: فرزندان  

 علیرضا باباجعفری

شعلھ کریمی: ھمسر  1  
)فالح (شاھقلی بابازاده : پدر  

صاحب سلطان: مادر  
: فرزندان  

 علیرضا بابازاده

: ھمسر    
عباس بابادمحمی: پدر  

روح انگیز دمحمی پور: مادر  
:  فرزندان  

 علیرضا بابادمحمی

:ھمسر    
مھران بابادمحمی: پدر   

الھام میرغفاری: مادر  
 

: فرزندان  

 علیرضا بابادمحمی

:ھمسر  1  
بھنام بابادمحمی: پدر  

--- فھیمھ: مادر  
:فرزندان  

 علیرضا بابادمحمی

:ھمسر    
دمحمعلی پور شفیعی اسفندآبادی :پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 علیرضا پور شفیعی اسفندآبادی

:ھمسر  1  
جالئی) مدسید ص(صمد : پدر  

--- نسترن: مادر  
:فرزندان  

 علیرضا جالئی

:ھمسر    
حسین جالل زاده: پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 علیرضا جالل زاده

سارا امینی: ھمسر    
ابوالقاسم دھقان: پدر  

قمر طھماسبی: مادر  

 علیرضا دھقان



امیر علی: فرزندان  
:ھمسر  1  

فیروز رفاھی: پدر  
شکوفھ جالئی: مادر  

: فرزندان  

لیرضا رفاھی ع  

:ھمسر    
غالمرضا شمس: پدر  

وجیھھ شمس: مادر  
: فرزندان  

 علیرضا شمس 

: ھمسر    
محمود گلستانی:  پدر  

شمسسمیھ : مادر  
: فرزندان  

 علیرضا گلستانی

:ھمسر  1  
ایاز مقیمی: پدر  

فوزیھ مقیمی: مادر  
:فرزندان  

 علیرضا مقیمی

:ھمسر    
آیت موسوی: پدر  

زطوبی غریب نوا: مادر  
: فرزندان  

 علیرضا موسوی

معصومھ: ھمسر  1  
زینل: پدر  

: مادر  
ھاجر  -خانم جان  -سکینھ رفاھی  -رضاقلی  -اسدهللا : فرزندان  

رفاھی) مش علی ممد(علی دمحم   

افسانھ رضایی: ھمسر    
: پدر  

: مادر  
فاطمھ: فرزندان  

 علی دمحم شمس

:ھمسر  1  
:پدر  

: مادر  
صفر: فرزندان  

ییعلی ھادی موال  

--- کتی لیگ: ھمسر  1  
اسماعیل افنانی: پدر  

بیگم جالئی: مادر  
مانیکا  –دیوید :  فرزندان  

 عنایت افنانی

شھناز تدریسی: ھمسر  1  
بابادمحمی) مالحسن(حسن : پدر  

گلشاه بابادمحمی مادر  
پدرام  -مھتاب : فرزندان  

بابادمحمی عنایت  

  --- شھال: ھمسر  1
شمس) برمیرزعلی (علی اکبر: پدر  

سکینھ بیگم جالئی: مادر  
آرمین -افشین  –رامین : فرزندان  

 عنایت شمس

: ھمسر    عوض سرافراز 



عباس سرافراز: پدر  
: مادر  

:فرزندان  
  ---ضیائیھ : ھمسر  1

اسماعیل سرافراز: پدر  
کوکب: مادر  

: فرزندان  

 عوض آقا سرافراز

: ھمسر    
--- عباس اکبری: پدر  

اعظم رفاھی: مادر  
: رزندانف  

 غزال اکبری

--- سعید تقوایی: ھمسر    
--- جواد نیک آیین: پدر  

فتانھ  رفاھی: مادر  
---: فرزندان  

 غزال نیک آیین

شمس )حاج خانم(مریم : ھمسر  1  
اسماعیل کرمبخش: پدر  

کوکب رفاھی: مادر  
فرزاد -ده فری -فرشاد  –فرھاد : فرزندان  

 غضنفر کرمبخش

شمسی: ھمسر  1  
قلیرضا: پدر  

فاطمھ بابادمحمی فرزند حسن علی: مادر  
زھره -فاطمھ  -حسن : فرزندان  

 غالم

: ھمسر  1  
شمس)  دمحمآقا(دمحم : پدر  

اقبال مقیمی: مادر  
: فرزندان  

غالم شمس   

: ھمسر  1  
امیر شمس   : پدر  

خوبناز خانی: مادر  
: فرزندان  

 غالم شمس

سکینھ: ھمسر    
اکبر: پدر  

: مادر  
فاطمھ -ومھ معص: فرزندان  

 غالمرضا 

ضغرابیگم: 1ھمسر  1  
زھرا: 2ھمسر   

)مندلی(حسین فرزند دمحمعلی : پدر  
: مادر  

صدیقھ -حسن  -علیرضا  -دمحمرضا : فرزندان  

 غالمرضا

:ھمسر    
شمس قاسم: پدر  

رضوان شمس: مادر  
:فرزندان  

شمس غالمرضا  

:ھمسر    
شمسعلی: پدر  

 غالمحسین



: مادر  
رضا  :فرزندان  

سکینھ: مسرھ    
اکبر: پدر  

: مادر  
فاطمھ -معصومھ : فرزندان  

 غالمحسین فرزند اکبر

بیگم بابادمحمی: ھمسر  1  
افنانی) مال علی(علی : پدر  

: مادر  
شاه بلور -ربابھ  –اسماعیل  –اسد  –امیر : فرزندان  

 غالمحسین افنانی

منیژه عمودی نژاد: ھمسر  1  
قدمعلی بارانی: پدر  

کوکب ملکی: مادر  
: فرزندان  

 غالمحسین بارانی

فاطمھ: ھمسر    
علی بارانی: پدر  

صغرا رفاھی: مادر  
: فرزندان  

 غالمحسین بارانی

فرخنده غریب نواز: ھمسر  1  
جعفر دمحمی پور: پدر  

مریم غریب نواز: مادر  
فائزه –رضا  –علی : فرزندان  

 غالمحسین دمحمی پور

پری : ھمسر  1  
غالمرضا ملکی: پدر  

اب فالححج: مادر  
: فرزندان  

 غالمحسین ملکی

)حاج بی بی(بی بی : ھمسر    
حاتم: پدر  

: مادر  
گلشاه -) حاج خان(خان : فرزندان  

 غالمرضا

ربابھ افنانی: ھمسر  1  
صادق: پدر  

خدیجھ: مادر  
توران - دمحم علی –رضوان  –قدم : فرزندان  

 غالمرضا افنانی

شمس ) طاھره(شھربانو : ھمسر  1  
بابا جعفریجعفر : پدر  

گلشاه بابادمحمی: مادر  
ماندانا  –رویا  –آزاده  –کاوه  –جاوید  –سیاوش : فرزندان  

 غالمرضا بابا جعفری

: ھمسر    
)فالح (شاھقلی بابازاده : پدر  

صاحب سلطان: مادر  
: فرزندان  

 غالمرضا بابازاده

:ھمسر  1  
)جعفر علی بامد(جعفر بابادمحمی : پدر  

: مادر  

 غالمرضا بابادمحمی



رجعف: فرزندان  
صغرا بیگم:  1ھمسر     

زھرا:  2ھمسر  
حسین: پدر  

: مادر  
صدیقھ -علیرضا  –حسن  –دمحمرضا : فرزندان  

 غالمرضا بابادمحمی

زھرا: ھمسر    
دمحمعلی پسر بامدحسین بابادمحمی پسر : پدر  

خدیجھ: مادر  
بی بی جان  –طوبی  -علیرضا  –حسین  –دمحمرضا : فرزندان  

ا بابادمحمیغالمرض  

: ھمسر    
حسین بابا دمحمی: پدر  

زیبا بابادمحمی: مادر  
: فرزندان  

 غالمرضا بابادمحمی 

رقیھ: ھمسر  1  
عباس بابادمحمی: پدر  

روح انگیز دمحمی پور: مادر  
دالرام -دمحم رضا  –علیرضا :  فرزندان  

 غالمرضا بابادمحمی

:ھمسر    
:پدر  

: مادر  
امرهللا: فرزندان  

ابادمحمیغالمرضا ب  

گوھر: ھمسر  1  
علی: پدر  

: مادر  
قدمعلی -دیدار -امامقلی  -دمحم : فرزندان  

 غالمرضا بارانی

:ھمسر    
قاسم بارانی: پدر  

خجستھ: مادر  
:فرزندان  

 غالمرضا بارانی

:ھمسر    
امامقلی بارانی: پدر  

معصومھ: مادر  
:فرزندان  

 غالمرضا بارانی

خیرالنسا بابادمحمی: 1ھمسر  1  
--- بیگم: 2ر ھمس  
دمحم حسین  رفاھی:  پدر  

شھربانو: مادر  
طاھره  –صغرا  –زھرا  –سمنبر  –امرهللا  –علی : 1فرزندان   
رضوان  -روح هللا  -نورهللا  :2فرزندان   

 غالمرضا رفاھی

سکینھ رفاھی  : ھمسر  1  
رفاھی) حاج علی بمان(علی بمان : پدر  

زھرا: مادر  

 غالمرضا رفاھی



مشکی  –قباد  –فریدون  –) عیلحاج اسما(اسماعیل : فرزندان
رضوان -حجاب  –نجفقلی  –  

: ھمسر    
عوض رنجبر: پدر  

حاجیھ بی بی بابادمحمی: مادر  
: فرزندان  

 غالمرضا رنجبر

شوکت مقیمی: ھمسر  1  
)حاج رضا قلی(رضا قلی : پدر  

: مادر  
عطری - رضاقلی -کوھزاد  -بھزاد  -ببراز : فرزندان  

افرازغالمرضا سر  

:ھمسر  1  
:پدر  

: مادر  
 -ماه بی بی  –حضرت قلی  –علی اکبر  –اسماعیل : فرزندان
ماه جان -سمنبر   

 ) حاج غالمرضا(غالمرضا 
 سرافراز

بنفشھ روستا: ھمسر  1  
روح هللا شمس: پدر  

فرنگیس  بابادمحمی: مادر  
سپھر: فرزندان  

 غالمرضا  شمس

نازبی بی: ھمسر  1  
حسین شمس: پدر  

بی بی: مادر  
ھوشنگ  –بھیھ  –بدیع هللا  –روحیھ :  فرزندان  

 غالمرضا  شمس

وجیھھ شمس: ھمسر    
حسین شمس: پدر  

: مادر  
علیرضا -سعید : فرزندان  

 غالمرضا شمس

کوکب: ھمسر  1  
قاسم شمس: پدر  

خانم جان: مادر  
بنفشھ  -مھرانگیز  -اشرف = قاسم  -حیدر  -علی آقا : فرزندان

مھوش -  

شمسغالمرضا   

خیرالنسا : ھمسر  1  
فالح) حاج علی(علی : پدر  

: مادر  
قمر  –شاھقلی  –اسد  –عباس : فرزندان  

 غالمرضا فالح

حجاب فالح: ھمسر  1  
)حاج دمحم(دمحم : پدر  

معصومھ: مادر  
 -گل افروز -مھران  -بھرام  -غالمحسین  -اکبر : فرزندان
 رضوان

 غالمرضا ملکی

:ھمسر  1  
شکرهللاعباس فرزند : پدر  

بی بی: مادر  

 غالمعلی



:فرزندان  
خاتون: ھمسر  1  

)مندلی(دمحم علی : پدر  
: مادر  

عباسقلی  -جواد : فرزندان  

 غالمعلی شمس

طلعت: ھمسر  1  
)حاج دمحم(دمحم :پدر  

: مادر  
 -علی آقا  -امامقلی  -مھدی  -حسن  -عباسقلی  -امیر : فرزندان
قمر -سکینھ   

 غالمعلی شمس

: ھمسر  1  
جالئی) سید عطا (قدرت هللا : درپ  

فرشید شمس: مادر  
  :فرزندان 

 فائزه جالئی

: ھمسر  1  
شمس) حاج ابوالقاسم(ابوالقاسم : پدر  

زیور شمس: مادر  
: فرزندان  

 فائزه شمس 

: ھمسر    
جعفر شمس: پدر  

مریم گلستانی: مادر  
: فرزندان  

 فائزه شمس

:ھمسر  1  
غالمحسین دمحمی پور: پدر  

رخنده غریب نوازف: مادر  
:فرزندان  

 فائزه دمحمی پور

:ھمسر  1  
)حاج برات(برات : پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 فاطمھ

لطفعلی شمس: ھمسر  1  
: پدر  

: مادر  
ھمسر داشتھ و تعدادی از افراد زیر فرزندان  2برات (فرزندانر

نصرهللا  -اسدهللا  -قنبرعلی  -) کل حسن(حسن : ) فاطمھ ھستند
سکینھ -معصومھ  -ابوالقاسم  -  

 فاطمھ

شمسعلی : 1ھمسر   1  
سرافراز) حاج میرزا عباس(عباس : 2ھمسر  

---غالمرضا یزدانپناه : 3ھمسر   
)عباس نجار(عباس : پدر  

کوچک جان: مادر  
: فرزندان  

 فاطمھ

ابوالفضل شعبانپور: ھمسر    
: پدر  

: مادر  

 فاطمھ



مرتضی -رضا : فرزندان  
علی بابا جعفری: ھمسر    

: پدر  
: مادر  

عباس -رقیھ  –دمحم : فرزندان  

 فاطمھ

:ھمسر  1  
غالمحسین فرزند اکبر: پدر  

سکینھ: مادر  
:فرزندان  

 فاطمھ

:ھمسر    
شمسعلی فرزند حسن: پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 فاطمھ

:ھمسر    
غالم: پدر  

شمسی: مادر  
:فرزندان  

 فاطمھ

شمسعلی شمس: ھمسر  1  
:پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 فاطمھ

:ھمسر  1  
چراغعلی: پدر  

سکینھ: مادر  
:فرزندان  

 فاطمھ

: ھمسر  1  
سلمان: پدر  

)روایت اول( قمر شمس:  مادر  
: فرزندان  

 فاطمھ

: ھمسر    
عبدالحسین اسدآبادی پدر  

زھرا بابادمحمی: مادر  
: فرزندان  

 فاطمھ اسدآبادی

:ھمسر  1  
شکرهللا امیری نژاد: پدر  

خانم جان: مادر  
:فرزندان  

یری نژادفاطمھ ام  

:ھمسر  1  
سیاوش باباجعفری: پدر  

--- مریم رشیدی: مادر  
:فرزندان  

 فاطمھ باباجعفری

علی سربازی : ھمسر  1  
دمحم بابا جعفری: پدر  

رضوان افنانی: مادر  
امیر -دمحم : فرزندان  

 فاطمھ بابا جعفری



رضا قلی: ھمسر  1  
حسن بابادمحمی:پدر  

: مادر  
علی -غالم : فرزندان  

ابادمحمیفاطمھ ب  

:ھمسر    
صدرهللا بابادمحمی : پدر  

زیبا آزادی: مادر  
: فرزندان  

 فاطمھ بابادمحمی 

 

: ھمسر  1  
عباس بابادمحمی: پدر  

روح انگیز دمحمی پور: مادر  
:  فرزندان  

 فاطمھ  بابادمحمی

:ھمسر  1  
سیروس بابادمحمی: پدر  

زری: مادر  
:فرزندان  

 فاطمھ بابادمحمی

کرم بخش حجت هللا: ھمسر  1  
حبیب هللا بابا دمحمی: پدر  

رخشنده: مادر  
زھرا -ابوالفضل : فرزندان  

 فاطمھ بابادمحمی 

: ھمسر  1  
حسین بابا دمحمی: پدر  

زیبا بابادمحمی: مادر  
: فرزندان  

 فاطمھ بابادمحمی 

:ھمسر    
حسین بابادمحمی: پدر  

لقا مقیمی: مادر  
:فرزندان  

 فاطمھ بابادمحمی

:ھمسر  1  
سن بابادمحمی فرزند علیح: پدر  

بیگم: مادر  
:فرزندان  

 فاطمھ بابادمحمی

: ھمسر  1  
دمحم بارانی: پدر  

ھما بارانی: مادر  
: فرزندان  

 فاطمھ بارانی

: ھمسر    
ھمت بارانی: پدر  

سبزه گل : مادر  
: فرزندان  

 فاطمھ بارانی

:ھمسر  1  
جالئی) سید آقا(آقا : پدر  

شھربانو: مادر  

الئیفاطمھ ج  



:فرزندان  
علی اکبر رفاھی: ھمسر  1  

جالئی) سید آقا(آقا : پدر  
بی بی جالئی: مادر  

 –سیاوش  –فیروز  –فرخنده  –داریوش  –آفاق : فرزندان
 ثناهللا 

 فاطمھ جالئی

: ھمسر  1  
جالئی) سید ضیا(ضیا : پدر  

---بی بی نازنین : مادر  
:  فرزندان  

 فاطمھ جالئی

: ھمسر  1  
جالئی) سید دمحم(دمحم : پدر  

زری بابادمحمی: مادر  
: فرزندان  

فاطمھ جالئی   

:ھمسر    
ابوالفضل  جالل زاده: پدر  

ظریفھ مقیمی: مادر  
: فرزندان  

 فاطمھ جالل زاده

: ھمسر     
رضاقلی رضاییان : پدر  

)روایت دوم( قمر شمس:  مادر  
: فرزندان  

 فاطمھ رضاییان

:ھمسر    
احمد سربازی: پدر  

عفریپروین بابا ج: مادر  
: فرزندان  

 فاطمھ سربازی

:ھمسر    
علمدار شمس: پدر  

خانم جان: مادر  
:فرزندان  

 فاطمھ شمس

امان هللا رفاھی: ھمسر  1  
شمس) حاج میرزا(میرزا : پدر  

جالئی  خیرالنسا بیگم: مادر  
 –رضوان  –ناھید  –محبوبھ  –فرشاد  –فریدخت : فرزندان

سھیال  –شھره   

 فاطمھ شمس

شمسعلی : ھمسر  1  
امامقلی شمس: پدر  

کشور: مادر  
امیر حسین : فرزندان  

 فاطمھ شمس

: ھمسر  1  
ذبیح هللا شمس: پدر  

پری کشمیری: مادر  
: فرزندان  

 فاطمھ شمس

: ھمسر    
جعفر شمس: پدر  

مریم گلستانی: مادر  

 فاطمھ شمس



: فرزندان  
علی صفری: ھمسر    

علی دمحم شمس: پدر  
افسانھ رضایی: مادر  

: فرزندان  

 فاطمھ شمس

: ھمسر  1  
احمد شمس: پدر  

طلعت یوسفی: مادر  
:  فرزندان  

شمس فاطمھ  

امان شمس: ھمسر    
دمحم شمس: پدر  

صغری یوسفی: مادر  
مریم  –کبری  –زھرا  –دمحم صادق : فرزندان  

 فاطمھ شمس

: ھمسر  1  
امیر شمس: پدر  

ملوک مقیمی: مادر  
: فرزندان  

 فاطمھ شمس

ساسدهللا شم: ھمسر  1  
امیر شمس: پدر  

: مادر  
داوود: فرزندان  

 فاطمھ شمس

:ھمسر  1  
قاسم شمس: پدر  

خانم: مادر  
:فرزندان  

 فاطمھ شمس

ایاز سرافراز :ھمسر    
غالمرضا شمس پور :پدر  

سلطنت امید پناه : مادر  
سمیرا -احمدرضا  -دمحم رضا  -پریسا  :فرزندان  

 فاطمھ شمس پور 

  :ھمسر  
عزت هللا شمس:پدر  
سودابھ گلستانی   : درما  

:فرزندان  

 فاطمھ شمس

: ھمسر    
)بابادمحمی(عمودی نژاد ) میرزاحسین(حسین : پدر  

پری جان: مادر  
: فرزندان  

 فاطمھ عمودی نژاد

: ھمسر  1  
دمحم عمودی نژاد: پدر  

عزت غریب نواز: مادر  
: فرزندان   

 فاطمھ عمودی نژاد

بھرام عمودی نژاد: ھمسر  1  
ن غالمپوردمحمحسی: پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 فاطمھ غالمپور

:ھمسر  1  فاطمھ کارگر 



کارگر) حاجی(اسماعیل : پدر  
صنوبر یوسفی: مادر  

:فرزندان  
حسین قلی مرادی: ھمسر  1  

اسماعیل کرمبخش: پدر  
کوکب رفاھی: مادر  

علی -احمد  –رضا قلی  –امامقلی : فرزندان  

 فاطمھ کرمبخش

:ھمسر  1  
متین رزم) بابادمحمی(امیر تیمور : پدر  

منیره شمس: مادر  
:فرزندان  

 فاطمھ متین رزم

: ھمسر    
عبدهللا محمودی راد: پدر  

مریم راجی اسدآبادی: مادر  
: فرزندان  

 فاطمھ محمودی راد

 

---روح هللا دھقان : ھمسر  1  
خان جان مقیمی: پدر  

زینت مقیمی : مادر  
گلوریا : فرزندان  

مقیمی ) ویکتوریا(فاطمھ   

:ھمسر  1  
خانلر مقیمی: پدر  

عطری: مادر  
:فرزندان  

 فاطمھ مقیمی

:ھمسر  1  
ایاز مقیمی: پدر  

فوزیھ مقیمی: مادر  
:فرزندان  

 فاطمھ مقیمی

جمال میرغفاری: ھمسر  1  
میرغفاری) سید علی آقا(علی : پدر  

خانم جان شمس: مادر  
ھادی -مھدی :فرزندان  

 فاطمھ میرغفاری

: ھمسر  1  
مقیمی) حاج اسماعیل( اسماعیل: پدر  

فرنگیس مقیمی: مادر  
: فرزندان  

فاطمھ مقیمی   

: ھمسر  1  
جالل زاده) سید مھدی(مھدی : پدر  

آذر: مادر  
:فرزندان  

 فاطمھ جالل زاده

: ھمسر  1  
ابوالقاسم مقیمی: پدر  

عزت مقیمی: مادر  
: فرزندان  

 فاطمھ مقیمی

:ھمسر  1  فاطمھ موالیی 



حسین موالیی: پدر  
سمنبر یوسفی: مادر  

:رزندانف  
دمحم مختاری: ھمسر    

یوسف یوسفی: پدر  
جھانتاب یوسفی: مادر  

:فرزندان  

 فاطمھ یوسفی

جالئی) سید جالل(جالل : ھمسر  1  
:پدر  

: مادر  
بیگم  -خدیجھ  -آقا  -جواد : فرزندان  

 فاطمھ بیگم جالئی

--- جواد نیک آیین: 1ھمسر    
--- فواد ابراھیمی: 2ھمسر  

رت هللا رفاھیقد: پدر  
--- طیبھ رضایی: مادر  

غزال  –شایان  –شھرام : 1فرزندان   
---: 2فرزندان   

 فتانھ  رفاھی

:ھمسر  1  
متین رزم) بابادمحمی(امیرتیمور : پدر  

منیره شمس:  مادر  
:فرزندان  

 فخری متین رزم

: ھمسر  1  
جالئی) سید عطا (قدرت هللا : پدر  

فرشید شمس: مادر  
  :فرزندان 

مرز جالئیفرا   

: ھمسر  1  
ذبیح هللا شمس: پدر  

پری کشمیری: مادر  
: فرزندان  

 فرامرز شمس

ساعد رفاھی : ھمسر  1  
نورهللا رفاھی: پدر  

جھان آرا رفاھی:  مادر  
درنا -دانیال : فرزندان  

 فرانک رفاھی

: ھمسر  1  
جالئی) سید عطا (قدرت هللا : پدر  

فرشید شمس: مادر  
  :فرزندان 

 فربد جالئی

:ھمسر  1  
علی بابادمحمی: پدر  

زینل االکبریکوکب : مادر  
:فرزندان  

 فرح بابا دمحمی

: ھمسر  1  
جالئی) سید ضیا(ضیا : پدر  

)از دھستان خم آباد(بی بی نازنین : مادر  

 فرح جالئی



:  فرزندان  
صبوری رھبر: ھمسر  1  

قدرت هللا رفاھی: پدر  
طیبھ رضایی: مادر  

کیانوش  –سینا  –ساسان  –سونیا : فرزندان  

 فرح رفاھی

: ھمسر  1  
شھبازمقیمی: پدر  

بیگم : مادر  
: فرزندان  

 فرح مقیمی

: ھمسر  1  
مقیمی) حاج باقر(باقر : پدر  

فرخنده شمس: مادر  
: فرزندان  

 فرح مقیمی

: ھمسر    
جالل شمس: پدر  

جھان بابادمحمی: مادر  
: فرزندان  

 فرحناز شمس

: ھمسر  1  
شمس  ) سینمیرزا ح(حسین : پدر  

شھناز غریب نواز: مادر  
: فرزندان  

 فرحناز شمس 

:ھمسر  1  
حمید شمس: پدر  

ثریا حسینی: مادر  
:فرزندان  

 فرحناز شمس

:ھمسر    
دمحم کشمیری: پدر  

آمنھ شمس: مادر  
:  فرزندان  

فرحناز کشمیری   

:ھمسر  1  
مقیمی) حاج باقر (باقر : پدر  

فرخنده شمس: مادر  
:فرزندان  

مقیمیفرخ زمان   

:ھمسر    
فلک ناز :پدر  

شوکت: مادر  
:فرزندان  

 فرخنده 

کاووس باباجعفری: ھمسر  1  
اسماعیل افنانی: پدر  

بیگم جالئی: مادر  
شمیال  –شھرام  –علی اصغر  –علی :  فرزندان  

 فرخنده  افنانی

:ھمسر  1  
جالئی) سید حبیب(حبیب : پدر  

کوکب: مادر  
:فرزندان  

 فرخنده جالئی

--- عوض مھدی زاده: ھمسر  1  فرخنده رفاھی 



علی اکبر رفاھی: پدر  
فاطمھ جالئی: مادر  

بابک   –سیامک  –لیدا  –زیبا : فرزندان  
مقیمی) حاج باقر(باقر : ھمسر  1  

شمس)  حاج میرزا حسن(حسن : پدر  
صغری بیگم جالئی: مادر  

عباس  -فرح  -سیروس  –فرھاد  –دمحمرضا  –حمید : فرزندان
فرخ زمان -  

رخنده شمسف  

: ھمسر  1  
علی شمس: پدر  

ماه جان شمس: مادر  
: فرزندان  

 فرخنده شمس

غالمرضا سعادتمند: ھمسر    
دمحم شمس: پدر  

صغری یوسفی: مادر  
یگانھ  –بھاره : فرزندان  

 فرخنده شمس

غالمحسین دمحمی پور: ھمسر  1  
غریب نواز) حاج باقر( باقر :پدر  

صنوبر سرافراز: مادر  
علی اصغر -فائزه  -رضا  –ی عل: فرزندان  

 فرخنده غریب نواز

: ھمسر  1  
امیرمقیمی: پدر  

کوکب مقیمی:  مادر  
: فرزندان  

 فرخنده مقیمی

:ھمسر  1  
فیض هللا خانی: پدر  

کشور کرم بخش: مادر  
:فرزندان  

 فردوس خانی

: ھمسر  1  
خان جان مقیمی: پدر  

زینت مقیمی : مادر  
: فرزندان  

 فردوس مقیمی 

---فوژان : سرھم  1  
--- ذبیح هللا تاشی: پدر  

مھین زارعی: مادر  
شکیبا : فرزندان  

 فردین تاشی

: ھمسر  1  
جالئی)  سید خلیل(خلیل : پدر  

ماریا شمس: مادر  
  :فرزندان 

 فردین جالئی

:ھمسر  1  
فیروز رفاھی: پدر  

شکوفھ جالئی: مادر  
: فرزندان  

 فرزاد رفاھی 

---: ھمسر (1) 1  فرزاد رفاھی 



(2) 
(3) 

رفاھیفریدون : پدر  
--- علیا عالئی: مادر  

---: فرزندان  
:ھمسر  1  

روح هللا رفاھی: پدر  
--- فرزانھ: مادر  

:فرزندان  

 فرزاد رفاھی

:ھمسر    
غضنفر کرمبخش: پدر  

شمس )حاج خانم(مریم : مادر  
:فرزندان  

کرمبخش رزادف  

: ھمسر    
فرھنگ امیدواری: پدر  

فرح رجائی: مادر  
:  فرزندان  

ن  امیدواریفرزا  

: ھمسر  1  
رفاھی) ابوالقاسم(قاسم علی : پدر  

پروانھ: مادر  
امید : فرزندان  

فرزانھ رفاھی   

:ھمسر  1  
فیروز رفاھی: پدر  

شکوفھ جالئی: مادر  
: فرزندان  

 فرزین رفاھی 

رژیتا رفاھی: ھمسر  1  
امان هللا رفاھی: پدر  

فاطمھ شمس: مادر  
گل آرا –بھناز : فرزندان  

اھی فرشاد رف   

:ھمسر  1  
غضنفر کرمبخش: پدر  

شمس )حاج خانم(مریم : مادر  
:فرزندان  

 فرشاد کرمبخش

:ھمسر  1  
دمحم کشمیری: پدر  

آمنھ شمس: مادر  
:  فرزندان  

 فرشاد کشمیری

1 (1) 
(2) 

)بابادمحمی(بیژن آبادی  : ھمسر  
نجفقلی رفاھی: پدر  

فالح) ماه جان(زیور : مادر  
پریسا  -آتوسا : فرزندان  

)رفاھی(فرشتھ آبادی     

عباس  باباجعفری: ھمسر  1  
خسرو باباجعفری: پدر  

پروانھ امیدوار: مادر  
دمحمرضا : نفرزندا  

 فرشتھ باباجعفری

: ھمسر   1  
عباس خانی: پدر  

--- نارنج: مادر  

 فرشتھ خانی



: فرزندان  
: ھمسر  1  

عبدهللا رحیمی:  پدر  
فریبا  غریب نواز: : مادر  

: فرزندان  

رحیمیفرشتھ   

---حمید تشکر: ھمسر  1  
دمحم حسین رفاھی: پدر  

--- منور اخترخاوری: مادر  
نادر -نعیم  –نگین : فرزندان   

 فرشتھ رفاھی

: ھمسر  1  
صمد شمس پدر  

عطا شمس: مادر  
: فرزندان  

 فرشتھ  شمس

: ھمسر  1  
علی شمس: پدر  

صفا کریمی: مادر  
: فرزندان  

 فرشتھ شمس

:ھمسر  1  
میرغفاری) سید علی آقا(علی : پدر  

خانم جان شمس: مادر  
:فرزندان  

 فرشتھ میرغفاری

جالئی ) سید عطا (قدرت هللا : ھمسر  1  
شمس) علی آقا(علی : پدر  

بابادمحمی) حاج بی بی(بی بی : مادر  
فرید  –فربد  –فرامرز  –فائزه  :فرزندان   

 فرشید شمس 

: ھمسر  1  
حبیب هللا بابادمحمی: پدر  

رخشنده  بابادمحمی: مادر  
:فرزندان  

 فرشیده بابادمحمی

--- مھدی رحمانی: ھمسر  1  
نورهللا رفاھی: پدر  

ھان آرا رفاھیج:  مادر  
: فرزندان  

 فرناز رفاھی

ھدایت شمس: ھمسر    
  --- عزیز هللا: پدر

: مادر  
سعید  –مجید  –جمشید : فرزندان  

 فرنگیس

روح هللا شمس: ھمسر  1  
بابادمحمی) میرزا احمد(احمد: پدر  

خانم جان بابادمحمی: مادر  
 –پروین  –غالمرضا  –حمید رضا  –دمحمرضا : فرزندان
رزیتا -فروزنده   

 فرنگیس بابادمحمی

محمود شمس : ھمسر  1   
فیض هللا خانی: پدر  

کشور کرم بخش: مادر  

 فرنگیس خانی



:فرزندان  
غالمرضا  رضایی زاده: ھمسر  1  

جعفر دمحمی پور: پدر  
مریم غریب نواز: مادر  

نیکو -مھرانگیز  –ھنگامھ  –حمید  –علی :  فرزندان  

فرنگیس دمحمی پور   

مقیمی) حاج اسماعیل(عیل اسما: ھمسر  1  
مقیمی) اصالن(ارسالن : پدر  

گوھر مقیمی: مادر  
کسری -فاطمھ  -روشن  -الیاس  -حسن  -حسین : فرزندان  

 فرنگیس مقیمی

حمید شمس: ھمسر  1  
روح هللا شمس: پدر  

فرنگیس  بابادمحمی: مادر  
بھادر -علیرضا : فرزندان  

 فروزنده  شمس

احمد بیطرف :ھمسر    
د سرافرازجوا: پدر  

گلی مقیمی: مادر  
علی  -سپیده : فرزندان  

 فروغ سرافراز

---: ھمسر  1  
شمس) علی آقا(علی : پدر  

بابادمحمی) حاج بی بی(بی بی : مادر  
  ---: فرزندان 

 فروغ شمس 

فاطمھ: ھمسر  1  
قاسم بارانی: پدر  

خجستھ: مادر  
:فرزندان  

 فرھاد بارانی

اعظم میرغفاری : ھمسر    
رفاھی) علی بمان(ن علی بما: پدر  

حجاب رفاھی: مادر  
حمیدرضا : فرزندان  

فرھاد رفاھی   

: ھمسر  1  
فریبرز شمس: پدر  

شکوفھ شمس: مادر  
: فرزندان  

 فرھاد  شمس

:ھمسر  1  
غضنفر کرمبخش: پدر  

شمس )حاج خانم(مریم : مادر  
:فرزندان  

 فرھاد کرمبخش

زھرا کرمبخش :ھمسر  1  
کرمبخش نعمت: پدر  

ایران :مادر  
آرش :فرزندان  

 فرھاد کرمبخش

: ھمسر  1  
مقیمی) حاج باقر(باقر : پدر  

فرخنده شمس: مادر  
: فرزندان  

 فرھاد  مقیمی



:ھمسر  2  
منوچھر ھمت :پدر  

---فریبا تبیانیان : مادر  
:فرزندان  

 فرھاد ھمت

فرح رجائی: ھمسر  1  
امیرھوشنگ امیدواری: پدر  

محترم شمس: مادر  
امیر عباس –فرزان  –سین امیر ح:  فرزندان  

فرھنگ امیدواری   

مھوش رفاھی : ھمسر  1  
رفاھی) علی بمان(بمان علی : پدر  

حجاب رفاھی: مادر  
بابک  –آذین : فرزندان  

 فرھنگ رفاھی

فرحناز مقیمی: ھمسر    
دمحم مقیمی: پدر  

طوبی: مادر  
: فرزندان  

 فرھنگ مقیمی

کیوان اصالح پذیر: ھمسر  1  
نیامیر افنا: پدر  

طاھره رفاھی: مادر  
مارال -آبتین : فرزندان  

 فریبا افنانی 

وحید کرمبخش: ھمسر  1  
نجفقلی رفاھی: پدر  

فالح) ماه جان(زیور : مادر  
آوا: فرزندان  

 فریبا رفاھی

عبدهللا رحیمی: ھمسر  1  
دمحمباقر غریب نواز:  پدر  

صنوبر سرافراز: : مادر  
فرشتھ: فرزندان  

فریبا  غریب نواز   

: ھمسر  1  
حسین غریب نواز: پدر  

زری بابادمحمی : مادر  
: فرزندان  

 فریبا غریب نواز

شکوفھ شمس: ھمسر (1) 1  
شمس) میرزعلی بر(علی اکبر: پدر  

سکینھ بیگم جالئی: مادر  
شھرزاد -فرھاد  –علی : فرزندان  

 فریبرز شمس

فلورا شمس: ھمسر  1  
جالئی) سید عطا (قدرت هللا : پدر  

فرشید شمس: مادر  
  :فرزندان 

 فرید جالئی

---زری یاری : ھمسر  1  
دمحم رفاھی: پدر  

نعمت هللا کرم بخش: مادر  
تارا -ترمھ : فرزندان  

 فرید کرم بخش



نصرت هللا شمس: ھمسر  1  
امان هللا رفاھی: پدر  

فاطمھ شمس :مادر  
مھرنوش  –ایمان  –کورش  :فرزندان   

رفاھی) فریده(فریدخت   

 (1) 
(2) 

--- علیا عالئی: ھمسر  
غالمرضا رفاھی: پدر  

سکینھ رفاھی: مادر  
سوفیا   –رویا  –روفیا  –فرزاد : فرزندان  

 فریدون رفاھی

:ھمسر    
غضنفر کرمبخش: پدر  

شمس )حاج خانم(مریم : مادر  
:فرزندان  

کرمبخش دهفری  

شوکت: ھمسر  1  
رمضان : پدر  

مخمل بیگم: مادر  
هرخشند -فرخنده  -اصغر  -حسین  -دمحم علی : فرزندان  

 فلکناز 

--- ساسان رشیدی: ھمسر  1  
دمحم علی رفاھی : پدر  

پروانھ رفاھی: مادر  
وحید  –شیرین  –نور : فرزندان  

 فلور رفاھی

فرید جالئی: ھمسر  1  
شمس) میرزا علی آقا(علی : پدر  

شکیبا شمس: مادر  
  :فرزندان 

فلورا شمس   

: ھمسر  1  
---اردشیر ادب جو: پدر  

شکوفھ رفاھی: مادر  
: رزندانف  

فواد ادب جو   

---: ھمسر    
پیمان منجذب: پدر  

سحر زارع: مادر  
---: فرزندان  

 فورست زارع

: ھمسر  1  
اردشیر ادب جو: پدر  

شکوفھ رفاھی: مادر  
: فرزندان  

 فھیم ادب جو

بھنام بابادمحمی: ھمسر  1  
:پدر  

: مادر  
علیرضا : فرزندان  

 فھیمھ

:ھمسر  1  
وحدت جالئی: پدر  

یسا شمسپر: مادر  
:فرزندان  

 فھیمھ جالئی



:ھمسر  1  
کارگر) حاجی(اسماعیل : پدر  

صنوبر یوسفی: مادر  
:فرزندان  

فھیمھ کارگر   

شکوفھ جالئی: ھمسر  1  
علی اکبر رفاھی: پدر  

فاطمھ جالئی: مادر  
فرزین -فرزاد  –علیرضا : فرزندان  

 فیروز رفاھی

:ھمسر  1  
اسد افنانی: پدر  

عزت جالئی: مادر  
: انفرزند  

 فیروزه افنانی

کشور کرمبخش :ھمسر  1  
ابراھیم خانی  : پدر  

قمر افنانی: مادر  
 -مھین  -احسان  -سھراب  -ذبیح هللا  -روح هللا : فرزندان
  شھال  -الھھ  -فرنگیس  -فردوس 

فیض هللا خانی   

رضوان شمس: ھمسر    
عباسعلی: پدر  

: مادر  
ورخا -عزیز  -غالمرضا  -دمحمعلی : فرزندان  

 قاسم

  :ھمسر  
دمحم امین پناه :پدر  

رضوان : مادر  
  :فرزندان

 قاسم امید پناه

رضیھ بیگم: ھمسر  1  
شمسعلی: پدر  

: مادر  
علی اکبر -شکرهللا  -باقر  -علی عسکر : فرزندان  

 قاسم شمس

سمنبر: ھمسر  1  
اسماعیل بابادمحمی: پدر  

: مادر  
نرگس -چراغعلی : فرزندان  

 قاسم بابادمحمی 

طوبی: ھمسر    
حسن بابادمحمی: پدر  

: مادر  
حاج بی  -حسن  -وجیھ هللا  -دمحمعلی  -علی  -احمد : فرزندان

رضوان -صغرا  -بی   

 قاسم بابادمحمی 

خجستھ: ھمسر  1  
علی بارانی: پدر  

صغرا رفاھی: مادر  
زھره -غالمرضا  -دمحم  -فرھاد : فرزندان  

 قاسم بارانی

: ھمسر  1  
)حاج علی بمان(علی بمان : پدر  

 قاسم  رفاھی



زھرا: مادر  
صغرا: فرزندان  

رضوان شمس: ھمسر  1  
عباسعلی فرزند باقر:پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 قاسم شمس

: ھمسر  1  
غالمرضا شمس: پدر  

کوکب: مادر  
: فرزندان  

 قاسم شمس

خانم:ھمسر  1  
شمسعلی: پدر  

فاطمھ: مادر  
بیگم -جمیلھ  -اطمھ ف -) فلکناز(عزیزهللا  -غالمرضا : فرزندان  

 قاسم شمس

--- پروانھ: ھمسر  1  
رضا رفاھی: پدر  

ربابھ رفاھی: مادر  
فرزانھ  –رضا  –اعظم  –سودابھ : فرزندان  

رفاھی) ابوالقاسم(قاسم علی   

  :ھمسر  
دمحم امین پناه :پدر  

رضوان : مادر  
  :فرزندان

 قباد امید پناه

: ھمسر  1  
جعفر بابا جعفری: پدر  

لشاه بابادمحمیگ: مادر  
: فرزندان  

 قباد بابا جعفری

1 (1) 
(2) 

عالم رفاھی : ھمسر  
غالمرضا رفاھی: پدر  

رفاھیسکینھ : مادر  
رزیتا  –نازیال  –مھرزاد  –بھمن :فرزندان  

 قباد رفاھی

فرشید شمس: ھمسر  1  
جالئی) سید علی(علی  :پدر  

خاور شمس: مادر  
فرید  –فربد  –فرامرز  –فائزه  :فرزندان   

جالئی) سید عطا (قدرت هللا   

---طیبھ رضایی : ھمسر  1  
قنبرعلی رفاھی: پدر  

خیرالنسا رفاھی: مادر  
شمیال -شھال  –ھوشنگ  –فتانھ  –فرح  –آناھیتا : فرزندان  

 قدرت هللا رفاھی 

  :ھمسر  1
عباس شمس :پدر  

حسنی: مادر  
  :فرزندان

قدرت هللا شمس    

طوطی شیرزاد : ھمسر  1  
حسین شمس: پدر  

خانم جان: مادر  

 قدم شمس



لیال  –شکوفھ  –الیاس  –اسالم : فرزندان  
: ھمسر    

هاسماعیل آخوندزاد: پدر  
خدیجھ: مادر  

: فرزندان  

قدمعلی آخوندزاده   

طوبی میرغفاری: ھمسر  1  
غالمرضا افنانی: پدر  

ربابھ: مادر  
زھره  –زھرا  –مرتضی  –حمید  –رضا : فرزندان  

 قدمعلی ادیب

پریوش شمس: ھمسر  1  
امیرھوشنگ امیدواری: پدر  

محترم شمس: مادر  
بھشتھ:  فرزندان  

 قدمعلی امیدواری

وکب ملکیک: ھمسر  1  
رمضان: پدر  

شھربانو: مادر  
 -حسن  -عباس  -) حاجی(اسماعیل  -غالمحسین : فرزندان
ابراھیم  -سبزعلی  -صدیقھ   

 قدمعلی بارانی

:ھمسر    
:پدر  

: مادر  
)من خان(دمحم خان : فرزندان  

 قره خان

فرزند خدابخش) اسمال (اسماعیل : ھمسر  1  
:پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 قمر

باس بارانیع: ھمسر  1  
)مندلی(علی فرزند دمحم علی : پدر  

: مادر  
ھمت : فرزندان  

 قمر

ابراھیم خانی: ھمسر  1  
)  من خان(حسن فرزند دمحم : پدر  

سکینھ : مادر  
 -خانم زمان  –بھزاد  –شیرزاد  –فیض هللا  –عباس : فرزندان
 خوبناز

 قمر افنانی

:ھمسر  1  
سرافراز) حاج میرزا عباس(عباس : پدر  
گوھر: درما  

:فرزندان  

 قمر سرافراز

شاھعلی: ھمسر    
:پدر  

: مادر  
صنوبر: فرزندان  

 قمر

سلمان: ھمسر  1  
)میرزا عباس بابادمحمی(عباس شمس : پدر  

)روایت اول( قمر شمس  



: مادر  
فاطمھ -دیدار -عباس : فرزندان  

: ھمسر  1  
غالمعلی شمس:پدر  

طلعت: مادر  
: فرزندان  

 قمر شمس

لی رضاییانرضاق: ھمسر     
)میرزا عباس بابادمحمی(عباس شمس : پدر  

: مادر  
رضوان -روحان  -فاطمھ  -دیدار -عباس : فرزندان  

)روایت دوم( قمر شمس  

مراد بابا دمحمی: ھمسر    
غالمرضا فالح: پدر  

خیرالنسا: مادر  
دمحم  –نعمت هللا  –امان هللا : فرزندان  

 قمر فالح 

نصرهللا شمس: ھمسر  1  
یر مقیمیبش: پدر  

خانم جان: مادر  
خاور -) منداقو(دمحم آقا  -بھمن  -) آقا رضا(رضا : فرزندان  

 قمر مقیمی

خیرالنسا رفاھی: ھمسر  1  
رفاھی) حاج دمحم(دمحم : پدر   

: مادر  
 –قدرت هللا  –عزت هللا  –امان هللا  -علی اکبر  : فرزندان

یوسف علی  –مصطفی  –جھان بی بی   

 قنبرعلی رفاھی

معصومھ: ھمسر  1  
لطفعلی فرزند حاج برات: پدر  

: مادر  
عشرت -مطھر  -) حاج خانم(خانم  -گوھر : فرزندان  

 قنبرعتی شمس

:ھمسر    
:پدر  

: مادر  
اسماعیل پور شفیعی اسفندآبادی  :فرزندان  

 کاظم  پور شفیعی اسفندآبادی

ویدا  تاشی: ھمسر  1  
دیانت رفاھی : پدر  

آذر زارعی : مادر  
بنیامین :فرزندان  

 کامبیز رفاھی

--- انجال:   1ھمسر   1  
ھنگامھ صفا:   2ھمسر   

بدیع هللا زارعی: پدر  
شمیس رفاھی : مادر  

الھام  –شایان :  1فرزندان   

کامران زارعی   

پوپک شمس : ھمسر  1  
شمس) میرزا علی آقا(علی : پدر  

شکیبا شمس: مادر  
کیانوش  :فرزندان   

 کامران شمس

:ھمسر  2  کامشاد ھمت 



کیوان ھمت :پدر  
--- مھسا محمودزاده: مادر  

:فرزندان  
:ھمسر  2  

کیوان ھمت :پدر  
--- مھسا محمودزاده: مادر  

:فرزندان  

 کاملیا ھمت

شیدرخ نخعی: ھمسر (1) 1  
بدیع هللا زارعی: پدر  

شمیس رفاھی : مادر  
:  فرزندان  

 کامیار زارعی

---شھرزاد کوچھ باغی  :ھمسر  2  
---ابراھیم شھزاده پور  :پدر  

ضیائیھ ھمت: مادر  
:فرزندان  

 کامیار شھزاده پور

فرخنده  افنانی: ھمسر  1  
جعفر باباجعفری: پدر  

گلشاه بابادمحمی: مادر  
خدیجھ -حمید  –علی  –شمیال  –شھرام :  فرزندان  

باباجعفریکاوس   

: ھمسر   1  
عباس خانی: پدر  

نارنج: مادر  
: فرزندان  

 کاووس خانی

: ھمسر  1  
غالمرضا بابا جعفری: پدر  

شمس) طاھره(شھربانو : مادر  
: فرزندان  

 کاوه بابا جعفری

سمنبر: ھمسر  1  
دانش بابادمحمی: پدر  

طوبی جالل زاده: مادر  
مشکات: فرزندان  

 کاوه بابادمحمی

از راستیالن: ھمسر    
شاھپور رفاھی: پدر  

--- عظیمھ وصالی: مادر  
: فرزندان   

 کاوه رفاھی

: ھمسر  1  
شاھپور رفاھی: پدر  

--- عظیمھ وصالی: مادر  
: فرزندان   

 کاویان  رفاھی

:ھمسر  1  
چراغعلی: پدر  

سکینھ: مادر  
:فرزندان  

 کبرا

علی شمس: ھمسر  1  
:پدر  

: مادر  

 کبرا



:فرزندان  
  دمحمی نعمت هللا: ھمسر  1

)فالح (شاھقلی بابازاده : پدر  
صاحب سلطان: مادر  

مجید  –مھرداد  –مھرنوش : فرزندان  

 کبری بابازاده

: ھمسر  1  
صمد شمس پدر  

عطا شمس: مادر  
: فرزندان  

کبری شمس   

: ھمسر  1  
امان شمس: پدر  

فاطمھ شمس: مادر  
: فرزندان  

 کبری شمس

بابادمحمی آفاق: ھمسر  1  
بابادمحمی) مالحسن(حسن : پدر  

گلشاه بابادمحمی مادر  
دمحمرضا -شیرین  –شیوا  –شبنم  –راما : فرزندان  

بابادمحمی کرامت  

حاج خانم شعبانپور: ھمسر  1  
: پدر  

: مادر  
شیما -شراره  -ھنگامھ  -میعاد  -میالد : فرزندان  

 کرامت مومن باقری

: ھمسر  1  
مقیمی) حاج اسماعیل(اسماعیل : پدر  

فرنگیس مقیمی: مادر  
: فرزندان  

 کسری مقیمی

امامقلی شمس: ھمسر    
: پدر  

خاور کریمی: مادر  
ژیال -سعید  –حمید  –ھمایون  –آمنھ : فرزندان  

 کشور 

:ھمسر    
عباس شمس: پدر  

)حاج برات(زھرا فرزند حسین فرزند برات : مادر  
:فرزندان  

 کشور شمس

فیض هللا خانی: ھمسر  1  

امیر کرم بخش: پدر  

گوھر کرم بخش : ادرم  

فرنگیس  –احسان  –ذبیح هللا  –سھراب  –روح هللا : فرزندان
مھین –شھال  –الھھ  –فردوس  –  

 کشور کرم بخش

: ھمسر    
دمحمعلی پسر فرزند حسین پسر  ابوالقاسم بابا دمحمی اسدآبادی: پدر
 بامد
: مادر  

 کشور بابا دمحمی اسدآبادی



: فرزندان  

) میرزاحاج (میرزا : ھمسر  1  
علی فرزند بامد: پدر  

: مادر  
حاج (ابوالقاسم  -) حاج رئیس -مال باقر (باقر : فرزندان
تقی -رضا  -) حاج اسمال( اسماعیل  -) ابوالقاسم  

 کلثوم بابادمحمی

)عباس نجار(عباس : ھمسر  1  
خدابخش : پدر  

: مادر  
سبزعلی -خانم جان  -رضا قلی  -حسین  -فاطمھ : فرزندان  

نکوچک جا  

رمضان بارانی: ھمسر  1  
:پدر  

: مادر  
علی -عباس : فرزندان  

 کوچک جان

:ھمسر  1  
)بابادمحمی(رستم امیری نژاد : پدر  

زیور: مادر  
:فرزندان  

 کورش امیری نژاد 

---نورا بترس : ھمسر (1)   
انت رفاھیدی: پدر  

آذر زارعی: مادر  
جسیکا شادی  –جاستین نبیل  –جیسن متین : فرزندان  

 کورش رفاھی

عفت رفاھی: ھمسر  1  
شمس) امیر(ھدایت : پدر  

روح انگیز شمس: مادر  
پویا –نیما :  فرزندان  

 کورش شمس

نگار اخوان : ھمسر  1  
نصرت هللا شمس: پدر  

رفاھی) فریده(فریدخت : مادر  
بردیا -ارا ت :فرزندان   

 کورش شمس

:ھمسر    
حمید غریب نواز: پدر  

پریسا سرافراز : مادر  
: فرزندان  

 کورش غریب نواز

: ھمسر  1  
شھبازمقیمی: پدر  

بیگم : مادر  
: فرزندان  

 کورش مقیمی

اسدهللا شمس: ھمسر  1  
:پدر  

: مادر  
نصرت هللا: فرزندان  

 کوکب 

جالئی) سید حبیب(حبیب : ھمسر  1  
:پدر  

 کوکب



: مادر  
فرخنده -محبوبھ  -) سید احمد(احمد : فرزندان  

جالل زاده) سید آقا(آقا : ھمسر  1  
)حاج ابوالقاسم(ابوالقاسم : پدر  

)حاج حسنی(حسنی :  مادر  
حاج بی (بی بی  -) سید علی ( علی  -) سید دمحم(دمحم : فرزندان

گلی  -) سید بیگم(بیگم  -) بی  

 کوکب

غالمرضا شمس: ھمسر    
: پدر  

: مادر  
 -بنفشھ  -مھرانگیز  -اشرف  -قاسم  -حیدر  -علی آقا  :فرزندان
 مھوش

 کوکب

بدیع هللا شمس: ھمسر  1  
جالل زاده) سید علی(علی : پدر  

ملکھ سرافراز: مادر  
بھنام -بھادر : فرزندان  

 کوکب جالل زاده

اسماعیل کرمبخش: ھمسر  1  
ابوالقاسم : پدر  

خدیجھ رفاھی : مادر  
فاطمھ -غضنفر  –دمحم  -شکرهللا  –سیف هللا  –حسین : فرزندان  

 کوکب رفاھی

علی بابادمحمی: ھمسر  1  
)اکبری(تقی زین االکبری : پدر  

خانم جان: مادر  
نورهللا -حاجی  -روح هللا  -فرح  -منیر -حسین : فرزندان  

)اکبری(کوکب زین االکبری   

سرافراز) حاج اسماعیل(اسماعیل : ھمسر  1  
سرافراز) حاج میرزا عباس(اس عب: پدر  

گوھر: مادر  
اقدس -عوض : فرزندان  

 کوکب سرافراز

: ھمسر  1  
سیف هللا کرمبخش: پدر  

عطری شیرزاد: مادر  
: فرزندان  

 کوکب کرمبخش

امیر مقیمی: ھمسر  1  
مقیمی) علی آقا(علی : پدر  

ضغرا بابادمحمی: مادر  
تاج گل -فھ ظری -فرخنده  -دمحمرضا  -حاجی  -مقیم : فرزندان  

 کوکب مقیمی

قدمعلی بارانی: ھمسر  1  
تقی ملکی: پدر  

صغرا بابادمحمی : مادر  
 -حسن  -عباس  -) حاجی(اسماعیل  -غالمحسین : فرزندان
ابراھیم  -سبزعلی  -صدیقھ   

 کوکب ملکی

--- ساناز قائدشرف: ھمسر  1  
دیانت رفاھی: پدر  

آذر زارعی: مادر  
: فرزندان  

 کیارش رفاھی



: ھمسر  1  
کامران شمس: پدر  

پوپک شمس: مادر  
  :فرزندان 

 کیانوش شمس

---: ھمسر  1  
صبوری رھبر: پدر  

فرح رفاھی: مادر  
---: فرزندان  

 کیانوش صبوری

:ھمسر  1  
عطاهللا رفاھی: پدر  

--- فریبا عطائی: مادر  
:فرزندان  

 کیمیا رفاھی

: ھمسر  1  
شاھپور رفاھی: پدر  

--- عظیمھ وصالی: مادر  
: رزندان ف  

 کیمیا رفاھی

:ھمسر  1  
اکبر دمحمی پور: پدر  

صغری میرغفاری: مادر  
:فرزندان  

 کیمیا دمحمی پور

فریبا افنانی : ھمسر  1  
منوچھر اصالح پذیر: پدر  

روح انگیز رفاھی: مادر  
مارال -آبتین : فرزندان  

 کیوان اصالح پذیر

سعیده رفاھی : ھمسر  1  
شمس) علی آقا(علی : پدر  

بابادمحمی) حاج بی بی(بی بی : مادر  
نسترن  –سمیرا  :فرزندان   

 کیوان شمس 

مھسا محمودزاده: ھمسر  1  
حبیب ھمت: پدر  

اقدس جالئی: مادر  
کاملیا -کامشاد : فرزندان  

 کیوان ھمت 

افسر: ھمسر  1  
شمس)  حاج میرزا حسن(حسن  :پدر  

صغری بیگم جالئی: مادر  
  :فرزندان 

 کیومرث شمس

)حاج نایب(مقیم مقیمی  :ھمسر  1  
:پدر  

: مادر  
رخشنده  –ماھی  –مسیح : فرزندان  

 کیھان مقیمی

گلی: ھمسر  1  
علی:پدر  

: مادر  

)گدالی(گدا علی   



دمحم -تقی : فرزندان  
: ھمسر  1  

رضا قلی: پدر  
ماه شزف: مادر  

:فرزندان  

 گرامی

سید ھاشم : ھمسر    
: پدر  

سمنبر سرافراز: مادر  
 –عباس  –مصطفی  –علی  –دمحم  –حسین  –اشرف : فرزندان
 شکوه 

 گرامی سرافراز

: ھمسر  1  
نورهللا جالئی: پدر  

شمسی امیدواری: مادر  
:  فرزندان  

 گشتاسب جالئی

سامان رفاھی : ھمسر    
--- داریوش ایزدی: پدر  

زھره رفاھی: مادر  
یسنا: فرزندان   

 گل آرا ر ایزدی

: ھمسر  1  
یابوالقاسم بابا جعفر: پدر  

آذر شمس: مادر  
:فرزندان  

 گل آرا بابا جعفری

:ھمسر  1  
فرشاد رفاھی : پدر   

رژیتا رفاھی: مادر  
: فرزندان  

  گل آرا رفاھی 

:ھمسر  1  
موھبت هللا رفاھی: پدر  

---مھین صمیمی : مادر  
:فرزندان  

 گالب رفاھی

خلیل مقیمی: ھمسر  1  
عباس بارانی: پدر  

قمر: مادر  
زری -میترا  -سکینھ  - منیر -مسلم : فرزندان  

 گل افروز بارانی

: ھمسر  1  
غالمرضا ملکی: پدر  

حجاب فالح: مادر  
: فرزندان  

 گل افروز ملکی

: ھمسر  1  
--- نصرت ھوشمند: پدر  

ملکھ شعبانپور: مادر  
: فرزندان  

 گالره ھوشمند

: ھمسر  1  
--- نصرت ھوشمند: پدر  

ملکھ شعبانپور: مادر  

ندگلدونھ ھوشم  



: فرزندان  
:ھمسر  1  

حسن فرزند شمسعلی: پدر  
: مادر  

:فرزندان  

 گلشاه

:ھمسر  1  
غالمرضا فرزند حاتم: پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 گلشاه

بابادمحمی) مال حسن(حسن ھمسر  1  
بابادمحمی) میرزا احمد(احمد: پدر  

خانم جان بابادمحمی: مادر  
رحمت  –عنایت  –عطا  –کرامت : فرزندان  

 گلشاه بابادمحمی

جعفر بابا جعفری: ھمسر  1  
)غیر اسفندآبادی) (صادق شھری(صادق : پدر  

خدیجھ فرزند ابراھیم فرزند علی فرزند بامد: مادر  
 –غالمرضا  –کاوس  –ابوالقاسم  –دمحم  –خسرو : فرزندان

زمان -مملکت  -قباد   

 گلشاه بابادمحمی

:ھمسر  1  
ھاشم فرزند حسن: پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 گلشاه شمس

: ھمسر    
روح هللا دھقان: پدر  

مقیمی) ویکتوریا(فاطمھ : مادر  
: فرزندان  

 گلوریا مقیمی 

)گدالی(گدا علی : ھمسر  1  
:پدر  

: مادر  
دمحم -تقی : فرزندان  

 گلی

دمحم رجائی: ھمسر  1  
جالل زاده) سید آقا(آقا :پدر  

کوکب: مادر  
فرح -فرخنده  -اکبر  - علی: فرزندان  

 گلی جالل زاده

الیاس کشمیری: ھمسر  1  
علی اکبر سرافراز: پدر  

طوطی کشمیری: مادر  
رضا -ابوالقاسم  -حمید : فرزندان  

 گلی سرافراز

جواد سرافراز: ھمسر    
)حاج نایب(نایب : پدر  

)غیر اسفندآبادی(کیھان : مادر  
حمیده -فروغ  -احد : فرزندان  

 گلی مقیمی

چراغعلی ملکی: ھمسر  1  
تقی ملکی: پدر  

صغرا بابادمحمی :مادر  
دمحم: فرزندان  

 گلی ملکی



خدابخش) اسمال(اسماعیل : ھمسر  1  
:پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 گوھر

سرافراز) حاج میرزا عباس(عباس : ھمسر  1  
: پدر  

: مادر  
جواد -حسین  -دمحم : فرزندان  

 گوھر

شمس) میرزا اسدهللا( اسد هللا :ھمسر  1  
قنبرعلی شمس: پدر  

معصومھ: مادر  
---: ندانفرز  

 گوھر

غالمرضا بارانی: ھمسر  1  
:پدر  

: مادر  
دیدار -امامقلی  -دمحم : فرزندان  

 گوھر

:ھمسر    
علی اکبر بابادمحمی: پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 گوھر بابادمحمی

کرم بخش) استاد امیر(امیر : ھمسر  1  
علی فرزند موسی : پدر  

: مادر  
  نعمت هللا –کشور  –خسرو  –دمحم : فرزندان

 گوھر کرم بخش

مقیمیارسالن : ھمسر  1  
:پدر  

: مادر  
فوزیھ -فرنگیس  - دمحم -تقی  -خان جان :فرزندان  

 گوھر تاج مقیمی

دمحم میرغفاری: ھمسر  1  
بابادمحمی) بھرام(امامقلی : پدر  

اشرف شعبانپور: مادر  
ھانیھ -حامد :  فرزندان  

 گیتا بابادمحمی

:ھمسر  1  
عباس خانی: پدر  

---ارنج ن: مادر  
:فرزندان  

 گیتی خانی

ھدایت ترابی : ھمسر (1) 1  
رفاھی) علی بمان(بمان علی : پدر  

حجاب رفاھی: مادر  
عرفان  –ھومن  –افشین : فرزندان  

 گیتی رفاھی

مھرداد ثابت: ھمسر    
ھیدیانت رفا: پدر  

آذر زارعی: مادر  
عارف  –ساغر : فرزندان  

 گیلدا رفاھی

ھمایون شمس: ھمسر  1  
--- جواد جعفری:پدر  

 اللھ بابا جعفری



زمان بابا جعفری: مادر  
آنتا -لیال : فرزندان  

--- ساسان ھاشمی: ھمسر   1  
)رفاھی(داریوش پویامنش : پدر  

--- عرفانھ طبیب زاده قیاسی: مادر  
: فرزندان  

ویامنش اللھ پ  

: ھمسر  1  
دانش بابادمحمی: پدر  

طوبی جالل زاده: مادر  
  :فرزندان

  اللھ دمحمی

زھرا: 1ھمسر  1  
فاطمھ: 2ھمسر   

)حاج برات(برات : پدر  
: مادر  

 -نصرهللا  -اسدهللا  -قنبرعلی  -) کل حسن(حسن : فرزندان
سکینھ -معصومھ  -ابوالقاسم   

 لطفعلی شمس

حسین بابادمحمی: ھمسر  1  
حسین مقیمی: پدر  

مریم: مادر  
فاطمھ -سکینھ  -بی بی  -علی  -دمحم :فرزندان  

 لقا مقیمی

:ھمسر    
امین رفاھی :پدر  

ملیحھ رفاھی: مادر  
:فرزندان  

 لیام رفاھی

1 (1) 
(2) 

امیر رحمانی : ھمسر  
اسمائیل رفاھی: پدر  

سکینھ شمس: مادر  
رھا  –مھدی : فرزندان  

 لیدا رفاھی

---دانش امجدی : ھمسر    
--- محمود فارابی: پدر  

رضوان رفاھی: مادر  
صھبا -نورا : فرزندان  

 لیدا فارابی

--- انمشیت عطری: ھمسر    
---زاده عوض مھدی: پدر  

فرخنده ه رفاھی: مادر  
صمیم  –ساناز : فرزندان  

 لیدا  مھدیزاده

:ھمسر    
صدرهللا بابادمحمی : پدر  

زیبا آزادی: مادر  
کیمیا: فرزندان  

 لیال بابادمحمی 

 

:ھمسر  1  
ھمایون شمس: پدر  

اللھ بابا جعفری: مادر  
:فرزندان  

 لیال شمس



: ھمسر  1  
شمسقدم : پدر  

طوطی شیرزاد: مادر  
: فرزندان  

 لیال شمس

:ھمسر  1  
محمود میرغفاری: پدر  

عمودی نژادشوکت : مادر  
:فرزندان  

 لیال میرغفاری

علی باباجعفری: ھمسر  1  
دمحم علی رفاھی : پدر  

پروانھ رفاھی: مادر  
آوا -آریانا : فرزندان  

لینا رفاھی   

:ھمسر  1  
مھرزاد رفاھی: پدر  

--- لیلیدا مخم: مادر  
:  فرزندان  

 مادلین  رفاھی

: ھمسر  1  
کیوان اصالح پذیر: پدر  

فریبا افنانی: مادر  
:فرزندان  

 مارال اصالح پذیر

جالئی)  سید خلیل(خلیل : ھمسر  1  
شمس) میرزا علی آقا(علی : پدر  

شکیبا شمس: مادر  
وحید  –فردین  –امیر حسین  :فرزندان   

 ماریا شمس

: ھمسر  1  
  رفاھی ثناهللا: پدر

شھناز زارعی: مادر  
:  فرزندان  

 مازیار  رفاھی

--- حسن اکبری: ھمسر    
غالمرضا بابا جعفری: پدر  

شمس) طاھره(شھربانو : مادر  
: فرزندان  

 ماندانا بابا جعفری

: ھمسر    
بھمن اصالح پذیر : پدر  

شھبانو ملک زاده: مادر  
: فرزندان  

 مانلی  اصالح پذیر

---: ھمسر  1  
نایت افنانیع: پدر  

--- کتی لیگ: مادر  
---:  فرزندان  

 مانیکا افنانی

حسن بابادمحمی اسدآبادی: ھمسر    
دمحمعلی پسر بامدحسین پسر  احمد بابادمحمی اسدآبادی پسر: پدر  

شاه بی بی بھمنی: مادر  
: فرزندان  

 ماه بی بی بابادمحمی

 



غریب نواز) میرزا مومن(مومن : ھمسر  1  
)غالمرضا حاج(غالمرض : پدر  

: مادر  
شھناز –دمحمباقر  –مریم  –حسین  –احمد : فرزندان  

 ماه بی بی سرافراز

پور رضا شعبانی: ھمسر  1  
)میرزا عباس بابادمحمی(عباس شمس : پدر  

: مادر  
حاج  -مینا  -ابوالفضل  -اشرف  - میترا -ابوالقاسم : فرزندان

ملکھ -محمود  -خانم   

 ماه بی بی شمس

شمس علی: ھمسر  1  
شمس) میرزا حسن(حسن : پدر  

شمس پری جان: مادر  
دمحم –فرخنده  –اقدس  –رضوان :  فرزندان  

 ماه جان شمس

رضا قلی: ھمسر  1  
:پدر  

: مادر  
گرامی: فرزندان  

 ماه شرف

عزت هللا شمس: ھمسر  1  
امیدواری) امیرھوشنگ(ھوشنگ : پدر  

محترم شمس: مادر  
وفیا ر –راشین  –رامش  –النا  :فرزندان   

 ماھرو امیدواری  

علی شمس: ھمسر  1  
:پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 ماھی

: ھمسر  1  
)حاج نایب(مقیم مقیمی : پدر  

کیھان مقیمی: مادر  
: فرزندان  

 ماھی مقیمی

: ھمسر    
ابوالفضل شمس: پدر  

زھره: مادر  
: فرزندان  

 مبین شمس

: ھمسر    
رضا ادیب: پدر  

مژگان شمس: مادر  
: فرزندان  

ا ادیبمبین  

: ھمسر    
دمحم تاجیک: پدر  

شیوا جالئی: مادر  
: فرزندان  

 متین تاجیک 

: ھمسر    
سید ناصر نکوئی: پدر  

جھان بی بی بابادمحمی: مادر  

 مجتبی نکوئی 



: فرزندان  

:ھمسر  1  
)بابادمحمی(سھراب امیری نژاد : پدر  

توران: مادر  
:فرزندان  

)بابادمحمی(مجید امیری نژاد   

   :  ھمسر  
محمود بیطرف   : پدر  

حجاب سرافراز:  مادر  
: فرزندان  

 مجید بیطرف

  :ھمسر  
دمحم جعفری :پدر  

مھوش شمس پور : مادر  
  :فرزندان

 مجید جعفری

بنفشھ: ھمسر  1  
جالئی) سید مصطفی(مصطفی : پدر  

طوبی جالئی: مادر  
مھدیث  -حدیث : فرزندان  

 مجید جالئی 

: ھمسر    
ازحضرت قلی سرافر: پدر  

معصومھ: مادر  
: فرزندان  

 مجید سرافراز

: ھمسر  1  
شمس)  دمحمآقا(دمحم : پدر  

اقبال مقیمی: مادر  
: فرزندان  

 مجید شمس

: ھمسر  1  
ھدایت شمس: پدر  

فرنگیس: مادر  
: فرزندان  

 مجید شمس

: ھمسر  1  
عزیز هللا شمس: پدر  

منیژه شمس: مادر  
  فرزندان

 مجید شمس

: ھمسر  1  
  شمسذبیح هللا: پدر

پری کشمیری: مادر  
: فرزندان  

 مجید شمس

شھناز تبیانی: ھمسر (1)   
علی فالح: پدر  

پروانھ رفاھی: مادر  
پرھام : فرزندان  

 مجید فالح

--- سیما شایق:  ھمسر  1  
دمحم کرم بخش: پدر  

--- شرف نکوئیا: مادر  
میثاق  –مصباح  –صھبا : فرزندان  

مجید کرم بخش    



: ھمسر    
حسین غریب نواز: پدر  

زری بابادمحمی : مادر  
: فرزندان  

 مجید غریب نواز

: ھمسر  1  
نعمت هللا  دمحمی: پدر  

کبری بابازاده: مادر  
:فرزندان  

 مجید دمحمی 

:ھمسر  1  
میرغفاری) سید علی آقا(علی : پدر  

خانم جان شمس: مادر  
:فرزندان  

 مجید میرغفاری

صدیقھ کرمبخش: ھمسر  1  
یوسف یوسفی: پدر  

جھانتاب یوسفی: مادر  
:فرزندان  

 مجید یوسفی

یوسف فرزند حسن: ھمسر    
:پدر  

: مادر  
پروانھ -حسین : فرزندان  

 محبوبھ

:ھمسر  1  
جالئی) سید حبیب(حبیب : پدر  

کوکب: مادر  
:فرزندان  

 محبوبھ جالئی

وجیھ هللا زارعی: ھمسر (1) 1  
امان هللا  رفاھی: پدر  

فاطمھ شمس: مادر  
مھرداد -اشکان  –اردالن :  فرزندان  

 محبوبھ رفاھی

: ھمسر  1  
دمحم شمس: پدر  

) سید بی بی(بی بی : مادر  
: فرزندان  

 محترم شمس

امیرھوشنگ امیدواری: ھمسر  1  
شمس)  حاج میرزا حسن(حسن : پدر  

صغری بیگم جالئی: مادر  
 –ماھرو  –جواھر  –قدمعلی  –فرھنگ  –بیژن : فرزندان
 شمسی 

 محترم شمس

  :ھمسر  
دمحم جعفری :پدر  

مھوش شمس پور : مادر  
  :فرزندان

 محسن جعفری

: ھمسر  1  
الئیج) سید جلیل(جلیل : پدر  

سیما بابادمحمی: مادر  
: فرزندان  

محسن جالئی   

:ھمسر    محسن جالئی 



جالئی) سید احمد(احمد : پدر  
روشنک: مادر  

:فرزندان  
: ھمسر  1  

شمس) آقا رضا(رضا : پدر  
زمزم بابادمحمی: مادر  

: فرزندان  

 محسن شمس

: ھمسر  1  
عزیز هللا شمس: پدر  

منیژه شمس: مادر  
  فرزندان

 محسن شمس

: ھمسر  1  
بھرام غریب نواز: پدر  

--- حلیمھ زارع: مادر  
: فرزندان  

 محسن غریب نواز

:ھمسر  1  
)گدالی(گداعلی : پدر  

گلی: مادر  
:فرزندان  

 دمحم

: ھمسر  1  
عباس فرزند تقی: پدر  

: مادر  
: فرزندان  

 دمحم

:ھمسر  1  
چراغعلی: پدر  

سکینھ: مادر  
:فرزندان  

 دمحم

)عباس نجار(عباس  خانم جان فرزند: ھمسر  1  
رمضان فرزند خدابخش: پدر  

مخمل بیگم: مادر  
پروین -عزت  -احد  -صمد  -احمد : فرزندان  

 دمحم

خد یجھ :ھمسر    
  :پدر

  : مادر
حسن :فرزندان  

)حاج دمحم(دمحم   

: ھمسر  1  
: پدر  

: مادر  
غالمرضا  -قنبرعلی : فرزندان  

)حاج دمحم(دمحم   

معصومھ رفیع: ھمسر  1  
)سید جالل(جالل  :پدر  

: مادر  
سید بی (بی بی  -) سیدآقا(آقا  -) سید اسدهللا(اسدهللا : فرزندان

سکینھ بیگم  -) سید بیگم(بیگم  -) بی  

)سید دمحم(دمحم   

:ھمسر  1  
قره خان: پدر  

)من خان(دمحم خان   



: مادر  
زینل : فرزندان  

:ھمسر  1  
)کاله د وز(امیر خان : پدر  

: مادر  
علی بمان - حسن: فرزندان  

)  من خان(دمحم خان    

رضوان :ھمسر    
:پدر  

: مادر  
قاسم  -پروانھ  -اقدس  -رخشنده  -قباد  -سلطنت  :فرزندان  

 دمحم امین پناه

زری بابادمحمی: ھمسر  1  
جالل زاده) سید آقا(اقا : پدر  

کوکب مقیمی: مادر  
فاطمھ -طوبی  –ایران  –) سید مھدی(مھدی : فرزندان  

جالل زاده) د دمحمسی(دمحم   

رضوان افنانی: ھمسر  1  
جعفر بابا جعفری: پدر  

گلشاه بابادمحمی: مادر  
عباس -فاطمھ  –پروین  –علی  –اکبر  –احمد : فرزندان  

 دمحم بابا جعفری

: ھمسر    
علی بابا جعفری: پدر  

فاطمھ: مادر  
: فرزندان  

 دمحم  باباجعفری

:ھمسر  1  
جاوید باباجعفری: پدر  

ھرا رمضانیز: مادر  
:فرزندان  

 دمحم باباجعفری

:ھمسر    
عباس بابادمحمی: پدر  

سمنبر: مادر  
:فرزندان  

 دمحم بابا دمحمی

: ھمسر  1  
بابادمحمی) کل علی(علی : پدر  

: مادر  
: فرزندان  

بابادمحمی ) میرزا دمحم (دمحم    

:ھمسر    
روح هللا بابادمحمی: پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 دمحم بابادمحمی

مریم ھوشمند: ھمسر  1  
بابادمحمی) بھرام(امامقلی : پدر  

اشرف شعبانپور: مادر  
آتنا: فرزندان  

 دمحم بابادمحمی

الھھ: ھمسر  1  
حبیب هللا بابادمحمی:پدر  

رخشنده بابادمحمی: مادر  

 دمحم بابادمحمی



امیرحسین -سجاد :فرزندان  
:ھمسر    

اصغر بابادمحمی:پدر  
اعظم: مادر  

:فرزندان  

دمحمیدمحم بابا  

:ھمسر    
حسین بابادمحمی: پدر  

لقا مقیمی: مادر  
:فرزندان  

 دمحم بابادمحمی

:ھمسر  1  
مراد بابادمحمی: پدر  

قمر فالح: مادر  
:فرزندان  

 دمحم بابادمحمی

:ھمسر    
قاسم بارانی: پدر  

خجستھ: مادر  
:فرزندان  

 دمحم بارانی

ھما بارانی: ھمسر  1  
غالمرضا بارانی: پدر  

گوھر: مادر  
 -سیما  -فاطمھ  -علی  -اسدهللا  -محمود  -احمد : رزندانف

زیبا -صغرا   

 دمحم بارانی

: ھمسر  1  
جالئی) سید جلیل(جلیل : پدر  

سیما بابادمحمی: مادر  
: فرزندان  

 دمحم جالئی

: ھمسر     
عباس خانی  : پدر  

--- تاجی: مادر  
: فرزندان  

 دمحم خانی

گلی جالل زاده :ھمسر  1  
بر رجائیعلی اک: پدر  

: مادر  
فرح -فرخنده  -حسین  -اکبر  -علی : فرزندان  

 دمحم رجائی

1 (1) 
(2) 
(3) 

صغرا رفاھی: ھمسر  
رضا رفاھی: پدر  

ربابھ رفاھی: مادر  
درخشنده  –سیما  –مژده : فرزندان  

 دمحم رفاھی

: ھمسر    
سید ھاشم: پدر  

گرامی سرافراز: مادر  
: فرزندان  

 دمحم سرافراز

: ھمسر    
ازعلی اکبر سرافر: پدر  

طوطی کشمیری: مادر  
: فرزندان  

 دمحم سرافراز



: ھمسر    
علی سربازی: پدر  

فاطمھ بابا جعفری: مادر  
: فرزندان  

 دمحم سربازی

)سید بی بی(بی بی : ھمسر  1  
)میرزا عباس بابادمحمی(عباس شمس : پدر  

: مادر  
محترم -زیبا  -حسین  -عباس : فرزندان  

 دمحم شمس

صغری یوسفی: ھمسر    
علی شمس :پدر  

صغری: مادر  
فرخنده -فاطمھ  –علی  –احمد  –حسین : فرزندان  

 دمحم شمس

: ھمسر  1  
ذبیح هللا شمس: پدر  

پری کشمیری: مادر  
: فرزندان  

 دمحم شمس

عشرت بابادمحمی: ھمسر  1  
ھاشم: پدر  

  بیگم جان :مادر
 -آذر -منیژه  -منظر  -وجیھھ  -جالل  -جواد : فرزندان
 رخساره

 دمحم شمس

: ھمسر  1  
شمس) آقا رضا(رضا : پدر  

زمزم بابادمحمی: مادر  
: فرزندان  

 دمحم شمس

: ھمسر  1  
علی شمس: پدر  

ماه جان شمس: مادر  
: فرزندان  

 دمحم شمس

: ھمسر    
علی شمس: پدر  

افسانھ رضایی مادر  
: فرزندان  

شمس دمحم  

:ھمسر  1  
جواد شمس: پدر  

توران افنانی: مادر  
: فرزندان  

مسدمحم ش   

: ھمسر    
جالل شمس: پدر  

جھان بابادمحمی: مادر  
: فرزندان  

 دمحم شمس

: ھمسر    
جمال شمس: پدر  

جھان بی بی بابادمحمی: مادر  
: فرزندان  

 دمحم شمس

: ھمسر  1 دمحم شمس    



دادهللا شمس: پدر  
سکینھ: مادر  

: فرزندان  
ھنگامھ رضایی زاده: ھمسر  1  

حسین شمس: پدر  
سلطنت: مادر  

: انفرزند  

 دمحم شمس

اقبال مقیمی: ھمسر  1  
نصرهللا شمس: پدر  

قمر مقیمی: مادر  
سعید -مجید  -علی  -غالم  -حمید : فرزندان  

شمس) دمحمآقا(دمحم   

مریم: ھمسر  1  
رضا: پدر  

: مادر  
سکینھ -علی  -غالمعای : فرزندان  

شمس) حاجی دمحم(دمحم   

:ھمسر  1  
شمس) حاج میرزا(میرزا : پدر  

یرالنسا بیگم جالئیخ: مادر  
:فرزندان  

شمس) میرزا دمحم(دمحم   

: ھمسر    
عبدهللا محمودی راد: پدر  

مریم راجی اسدآبادی: مادر  
: فرزندان  

 دمحم طاھا محمودی راد

 

عزت سرافراز: ھمسر  1  
)بابادمحمی(عمودی نژاد ) میرزاحسین(حسین : پدر  

پری جان: مادر  
فاطمھ -حسین  – احمد –صمد  –بھرام  –علی : فرزندان   

 دمحم عمودی نژاد

: ھمسر  1  
عباس غریب نواز : پدر  

حاجیھ خانم سرافراز: مادر  
: فرزندان  

 دمحم غریب نواز

: ھمسر    
حسین غریب نواز: پدر  

زری بابادمحمی : مادر  
: فرزندان  

 دمحم غریب نواز

:ھمسر  1  
کارگر) حاجی(اسماعیل : پدر  

صنوبر یوسفی: مادر  
:فرزندان  

  کارگردمحم

حاج خانم: ھمسر  1  
اسماعیل کرمبخش: پدر  

کوکب: مادر  
طاھره -آذر  -منیژه  -ناصر  -نادر : فرزندان  

 دمحم کرمبخش

--- اشرف نکوئی: ھمسر  1  دمحم کرم بخش 



امیر کرم بخش : پدر  
گوھر کرم بخش: مادر  

ترانھ –وحید  –مجید : فرزندان  
: ھمسر  1  

کشمیری) علی آقا(علی : پدر  
زمان: ادرم  

: فرزندان  

 دمحم کشمیری

آمنھ شمس: ھمسر    
: پدر  

: مادر  
فرحناز -فرشاد :  فرزندان  

 دمحم کشمیری

شھربانو جالئی: 1ھمسر  1  
بی بی ملکی: 2ھمسر  

کشمیری) حاج رضاقلی(رضا قلی : پدر  
: مادر  

زیبا:  1فرزندان  
احمد -پری : 2فرزندان   

کشمیری) دمحمآقا(دمحم   

ا زیب: ھمسر  1  
مراد بابادمحمی: پدر  

قمر فالح: مادر  
: فرزندان  

 دمحم دمحمی 

فاطمھ یوسفی: ھمسر    
:پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 دمحم مختاری

فاطمھ : 1ھمسر  1  
طاھره: 2ھمسر   

مقیمی) حاج میرزا حسن(حسن : پدر  
ملکھ مقیمی: مادر  

صدیقھ -حسین  -حسن : 1فرزندان  
مھدیھ -غالمرضا : 2فرزندان   

قیمیدمحم م  

:ھمسر  1  
خانلر مقیمی: پدر  

عطری: مادر  
:فرزندان  

 دمحم مقیمی

طوبی ناظمی : ھمسر  1  
ارسالن  مقیمی: پدر  

گوھر تاج مقیمی: مادر  
زھرا -فاطمھ  -عذرا  -ماندانا  -فرھنگ  -فرھاد : فرزندان  

 دمحم مقیمی 

:ھمسر  1  
جلیل مقیمی: پدر  

رخشنده مقیمی: مادر  
:فرزندان  

 دمحم مقیمی

: ھمسر  1  
میرغفاری) سید احمد(احمد : پدر  

رضوان رفاھی: مادر  

 دمحم میرغفاری



ھانیھ -حامد :  فرزندان  
: ھمسر    

امان هللا بابادمحمی : پدر  
منتھی نکوئی: مادر  

: فرزندان  

 دمحمامین بابادمحمی 

 

صنوبر سرافراز: ھمسر  1  
غریب نواز)  میرزا مومن(مومن : پدر  

سرافرازماه بی بی : مادر  
سعید   –منوچھر  –حمید  –فرخنده  –فریبا  –عباس : فرزندان  

 دمحمباقر غریب نواز

سکینھ: 1ھمسر    
صغرا: 2ھمسر   

حاج میرزا: پدر  
کلثوم: مادر  

مطھر -گوھر : 1فرزندان  
ملکھ -) اسمال خان(اسمعیل : 2فرزندان   

)من تخان(دمحم تقی   

: ھمسر    
بیژن امیدواری پدر  

--- میدساالریآذر ا: مادر  
: فرزندان  

 دمحم جواد امیدواری

: ھمسر    
ابوالفضل بابادمحمی: پدر  

الھام: مادر  
:  فرزندان  

 دمحم جواد بابادمحمی

:ھمسر    
حاجی جالل زاده: پدر  

صدیقھ: مادر  
:فرزندان  

 دمحم جواد جالل زاده

رزیتا شمس: ھمسر  1  
شمس) میرزا علی آقا(علی : پدر  

شکیبا شمس: مادر  
پوریا  –نگین  :رزندان ف  

 دمحم حسن شمس

:ھمسر    
سیاوش باباجعفری: پدر  

مریم رشیدی: مادر  
:فرزندان  

 دمحم حسین باباجعفری

شھربانو: ھمسر  1  
زینل: پدر  

: مادر  
عباسقلی -غالمرضا : فرزندان  

رفاھی )مند حسین( دمحم حسین  

منور اخترخاوری : ھمسر (1) 1  
عباسقلی رفاھی: پدر  

خانم جان رفاھی:  مادر  
 -شمیس  –شاھپور  –مھرانگیز  –بھشتھ  –فرشتھ : فرزندان

 زھره

 دمحم حسین رفاھی



: ھمسر    
محمود گلستانی:  پدر  

شمسسمیھ : مادر  
: فرزندان  

 دمحم حسین گلستانی

: ھمسر    
احمد شمس: پدر  

طلعت یوسفی: مادر  
:  فرزندان  

شمس دمحم جواد  

مرضیھ اسدآبادی : ھمسر    
عزیزهللا دمحمی پدر  

فاطمھ اسدآبادی: مادر  
: فرزندان  

 دمحمجواد دمحمی 

: ھمسر    
عباس  بابا جعفری: پدر  

فرشتھ باباجعفری: مادر  
: فرزندان  

 دمحمرضا باباجعفری

: ھمسر    
ابادمحمیغالمرضا ب: پدر  

رقیھ: مادر  
:  فرزندان  

 دمحم رضا بابادمحمی

:ھمسر    
غالمرضا بابادمحمی: پدر  

زھرا: مادر  
جواد -رضا : فرزندان  

 دمحمرضا بابادمحمی 

: ھمسر  1  
کرامت بابادمحمی: پدر  

آفاق بابادمحمی مادر  
: فرزندان  

 دمحمرضا بابادمحمی

: ھمسر  1  
حسین شمس: پدر  

بی بی کریمی: مادر  
: رزندانف  

 دمحمرضا شمس 

شھناز: ھمسر    
علی بارانی: پدر  

صغرا رفاھی: مادر  
: فرزندان  

 دمحمرضا بارانی

:ھمسر  1  
جالل زاده) سید مھدی(مھدی : پدر  

آذر: مادر  
:فرزندان  

 دمحمرضا جالل زاده

: ھمسر  1  
جالئی) سید ضیا(ضیا : پدر  

)از دھستان خم آباد(بی بی نازنین : مادر  

 دمحمرضا جالئی



   :فرزندان
  :ھمسر  

ایاز سرافراز  :پدر  
فاطمھ شمس پور   : مادر  

  :فرزندان

 دمحم رضا سرافراز

ژیال بابادمحمی: ھمسر  1  
روح هللا شمس: پدر  

فرنگیس  بابادمحمی: مادر  
اشکان  –آرش : فرزندان  

 دمحمرضا شمس

:ھمسر  1  
نصیر شمس: پدر  

: مادر  
: فرزندان  

 دمحمرضا شمس

: سرھم  1  
مقیمی) حاج باقر(باقر : پدر  

فرخنده شمس: مادر  
: فرزندان  

 دمحمرضا مقیمی

: ھمسر  1  
امیرمقیمی: پدر  

کوکب مقیمی:  مادر  
: فرزندان  

 دمحمرضا مقیمی

:ھمسر    
حمید یوسفی: پدر  

حمیده کارگر: مادر  
:فرزندان  

 دمحمرضا یوسفی

  :ھمسر  
عزت هللا شمس:پدر  

  سودابھ گلستانی  : مادر
:فرزندان  

 دمحم حسن شمس

:ھمسر    
آیت موسوی: پدر  

طوبی غریب نواز: مادر  
: فرزندان  

 دمحم صابر موسوی

: ھمسر    
ابوالفضل بابادمحمی: پدر  

الھام: مادر  
:  فرزندان  

 دمحم صادق بابادمحمی

سرو ناز بختیاری : ھمسر    
امان هللا بابادمحمی : پدر  

منتھی نکوئی: مادر  
: فرزندان  

صادق بابادمحمی دمحم  

 

: ھمسر  1  
امان شمس: پدر  

فاطمھ شمس: مادر  
: فرزندان  

 دمحم صادق شمس



:ھمسر  1  
قاسم فرزند عباسعلی: پدر  

رضوان شمس: مادر  
:فرزندان  

 دمحم علی

:ھمسر  1  
)مندلی(حسین فرزند دمحمعلی : پدر  

: مادر  
ابوالقاسم  -غالمرضا  -احمد  -اسماعیل : فرزندان  

 دمحمعلی

:ھمسر    
)بامد(بابادمحم : پدر  

: مادر  
مراد -جعفر  -سلمان  –ابراھیم  –حسین : فرزندان  

 دمحم علی
در رابطھ با این شخص دو روایت (

)ھست  

:ھمسر    
)بامد(بابادمحم : پدر  

: مادر  
اسدهللا  -) علی بر(علی اکبر  –حسین : فرزندان  

)مندلی(دمحم علی   
در رابطھ با این شخص دو روایت (

)تھس  

:ھمسر  1  
)سید جالل(جالل : پدر  

: مادر  
سید (جعفر  -) سید جالل(جالل  -) سید ھاشم(ھاشم : فرزندان

زھرا بیگم  -سکینھ بیگم  -) سید علیبر(علی اکبر  -) جعفر  

)سید مندلی( دمحم علی   

:ھمسر  1  
شمسعلی: پدر  

: مادر  
غالمعلی -تقی  -علی : فرزندان  

)مندلی(دمحمعلی   

اعظم افنانی  :ھمسر  1  
غالمرضا افنانی: پدر  

ربابھ افنانی: مادر  
: فرزندان  

) ادیب( دمحم علی افنانی  

:ھمسر    
علی اکبر بابادمحمی: پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 دمحم علی بابادمحمی

:ھمسر    
صدرهللا بابادمحمی : پدر  

زیبا آزادی: مادر  
: فرزندان  

 دمحمعلی بابادمحمی 

 

:ھمسر    
بادمحمیقاسم با: پدر  

طوبی: مادر  
:فرزندان  

 دمحمعلی بابادمحمی

:ھمسر    
اسماعیل پور شفیعی اسفندآبادی :پدر  

: مادر  
علیرضا پور شفیعی اسفندآبادی :فرزندان  

 دمحمعلی پور شفیعی اسفندآبادی



: ھمسر    
جالل جالئی: پدر  

ثریا مقیمی: مادر  
ر: فرزندان  

دمحم علی جالئی   

: ھمسر  1  
فلک ناز : پدر  

شوکت: مادر  
:فرزندان  

 دمحم علی 

پروانھ رفاھی: ھمسر  1  
عباسقلی رفاھی: پدر  

خانم جان رفاھی:  مادر  
رامین  –میترا  –لینا  –فلور : فرزندان  

 دمحم علی رفاھی

)اسمال(حسنی فرزند اسماعیل : ھمسر  1  
شمسعلی: پدر  

فاطمھ: مادر  
ایران -عطا  -اسدهللا  -حسین  -امیر  -شمسعلی : فرزندان  

)مندلی شمسعلی(دمحمعلی شمس   

)متین رزم(حمیده بابادمحمی : ھمسر  1  
شمس) حاج ابوالقاسم(ابوالقاسم : پدر  

زیور شمس: مادر  
فائزه: فرزندان  

 دمحم علی شمس 

اعظم جالئی: ھمسر  1  
جعفر دمحمی پور: پدر  

مریم غریب نواز: مادر  
ساناز -سامان : فرزندان  

 دمحمعلی دمحمی پور

طاھره اسدآبادی: ھمسر    
عزیزهللا دمحمی پدر  

فاطمھ اسدآبادی: مادر  
نیایش -نگار : فرزندان  

 دمحم مھدی دمحمی 

ندا بخشی : ھمسر    
عزیزهللا دمحمی پدر  

فاطمھ اسدآبادی: مادر  
: فرزندان  

 دمحمنبی دمحمی 

:ھمسر  1  
چراغعلی: پدر  

سکینھ: مادر  
:فرزندان  

 محمود

:ھمسر    
ادمحمیحسین باب: پدر  

رضوان بابادمحمی: مادر  
:فرزندان  

 محمود بابادمحمی

: ھمسر    
بابادمحمی) کل علی(علی : پدر  

: مادر  

بابادمحمی ) میرزا محمود ( محمود    



: فرزندان  

: ھمسر  1  
دمحم بارانی: پدر  

ھما بارانی: مادر  
: فرزندان  

 محمود بارانی

   حجاب سرافراز:  ھمسر  
  بیطرف) ا عباسحاج میرز( عباس : پدر

بی بی گوھر بیطرف: مادر  
حمید -مجید  -گوھرتاج  -احمد  -حشمت هللا : فرزندان  

 محمود بیطرف

: ھمسر  1  
جالئی) سید آقا(آقا : پدر  

شھربانو: مادر  
:فرزندان  

جالئی) سید محمود(محمود   

: ھمسر  1  
جالئی) سید ضیا(ضیا : پدر  

---بی بی نازنین : مادر  
:  فرزندان  

جالئی) سید محمود(مود مح   

سرافراز حجاب: ھمسر  1  
سرافراز) حاج میرزا عباس(عباس : پدر  

گوھر: مادر  
گوھرتاج -احمد  -حشمت هللا : فرزندان  

 محمود سرافراز

:ھمسر    
رضا شعبانپور: پدر  

: مادر  
: فرزندان  

 محمود شعبانپور

:ھمسر  1  
علمدار شمس: پدر  

خانم جان: مادر  
:فرزندان  

شمسمحمود   

فرنگیس خانی: ھمسر  1  
: پدر  

: مادر  
:فرزندان  

  محمود شمس 

---رضوان : ھمسر  1  
ابوالقاسم شمس: پدر  

شمس خاور: مادر  
---: فرزندان  

 محمود شمس

: ھمسر  1  
امیر شمس   : پدر  

خوبناز خانی: مادر  
: فرزندان  

 محمود شمس

مرجان: ھمسر    
احمد غریب نواز: پدر  

اشرف جعفری: مادر  
امید -حمید : رزندانف  

 محمود غریب نواز



: ھمسر    
عباس غریب نواز : پدر  

حاجیھ خانم سرافراز: مادر  
: فرزندان  

 محمود غریب نواز

شوکت بابادمحمی: ھمسر  1  
حسین میرغفاری:پدر  

معصومھ غریب نواز: مادر  
لیال  -رقیھ  -خدیجھ  -صغرا  -جمال : فرزندان  

 محمود میرغفاری

:ھمسر  1  
)بابادمحمی(امیر تیمور متین رزم : پدر  

منیره  شمس: مادر  
:فرزندان  

 مختار متین رزم

دمحم: ھمسر    
:پدر  

: مادر  
پروین -عزت  -صمد  -احد  -احمد : فرزندان  

 مخمل بیگم

رمضان فرزند خدابخش : ھمسر  1  
:پدر  

: مادر  
طوبی -خجستھ  -فلکناز  -) میرزا دمحم(دمحم : فرزندان  

 مخمل بیگم

:ھمسر  1  
جواد: پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 مراد

قمر فالح: ھمسر  1  
علی: پدر  

بیگم فرزند علی فرزن اسماعیل فرزن حسین فرزن بامد: مادر  
دمحم -امان هللا  -نعمتا� :فرزندان  

 مراد بابادمحمی

:ھمسر  1  
جواد شمس: پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 مراد شمس

مریم: ھمسر  1  
قدمعلی ادیب: پدر  
طوبی میرغفاری: رماد  

:فرزندان  

 مرتضی ادیب

: ھمسر    
علی خاکپور: پدر  

ھمیده دھقان: مادر  
: فرزندان  

 مرتضی خاکپور

: ھمسر    
ابوالفضل شعبانپور:  پدر  

فاطمھ: مادر  
: فرزندان  

 مرتضی شعبانپور

: ھمسر    
سید ناصر نکوئی: پدر  

 مرتضی نکوئی 



جھان بی بی بابادمحمی: مادر  
: فرزندان  

بی بی بابادمحمی: ھمسر    
اسدهللا: پدر  

: مادر  
زیور:  فرزندان  

 مرتضی

عرفان: ھمسر    
--- ذبیح هللا تاشی: پدر  

مھین زارعی: مادر  
: فرزندان  

 مرجان تاشی 

: ھمسر  1  
جالئی) سید جلیل(جلیل : پدر  

سیما بابادمحمی: مادر  
: فرزندان  

 مرجان جالئی

اکبر باباجعفری: ھمسر  1  
اد شمسجو: پدر  

توران افنانی: مادر  
الناز -علیرضا : فرزندان  

مرجان شمس   

: ھمسر    
عبدالحسین اسدآبادی پدر  

زھرا بابادمحمی: مادر  
: فرزندان  

 مرضیھ اسدآبادی

:ھمسر    
ثناهللا بابادمحمی: پدر  

نسرین: مادر  
:فرزندان  

 مرضیھ بابادمحمی

: ھمسر    
عوض رنجبر: پدر  

دمحمیحاجیھ بی بی بابا: مادر  
: فرزندان  

 مرضیھ رنجبر

:ھمسر  1  
نصیر شمس: پدر  

: مادر  
: فرزندان  

 مرضیھ شمس

: ھمسر    
منصور غریب نواز: پدر  

سیما فالح: مادر  
: فرزندان  

 مروارید غریب نواز

:ھمسر  2  
)مال حسین(حسین  :پدر  

خانم جان فرزند تقی: مادر  
:فرزندان  

 مریم

:ھمسر  1  مریم باباجعفری 



جاوید باباجعفری: پدر  
--- زھرا رمضانی: ادرم  

:فرزندان  
:ھمسر  1  

امان هللا بابادمحمی: پدر  
حجابھ : مادر  

:فرزندان  

 مریم بابادمحمی

عباس: ھمسر  1  
بابادمحمی) بھرام(امامقلی : پدر  

اشرف شعبانپور: مادر  
: فرزندان  

 مریم بابادمحمی

  :ھمسر  
دمحم جعفری :پدر  

مھوش شمس پور : مادر  
  :زندانفر

 مریم جعفری

: ھمسر  1  
منوچھر رفاھی پور: پدر  

---فریده کاظم پور: مادر  
: فرزندان  

 مریم رفاھی پور

---: ھمسر  1  
حشمت هللا شمس: پدر  

منیژه رفاھی: مادر  
--- :فرزندان   

 مریم شمس

: ھمسر    
امان شمس: پدر  

فاطمھ شمس: مادر  
: فرزندان  

 مریم شمس

:ھمسر  1  
شمسشمسعلی : پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 مریم شمس

  :ھمسر  1
علی شمس :پدر  

صغرا: مادر  
منیر -احمد  -رضا  :فرزندان  

 مریم شمس

غضنفر کرمبخش: ھمسر  1  
شمس) رئیس علی(علی : پدر  

سکینھ: مادر  
فرزاد -ده فری -فرشاد  -فرھاد : فرزندان  

شمس )حاج خانم(مریم   
 

سید حسین مرتضوی  : ھمسر    
  دمحمیعزیزهللا پدر

فاطمھ اسدآبادی: مادر  
زھرا  –امیر حسین : فرزندان  

 مریم دمحمی 



دمحم بابادمحمی: ھمسر    
:پدر  

: مادر  
آتنا: فرزندان  

 مریم ھوشمند
 

جعفر دمحمی پور : ھمسر  1  
غریب نواز)  میرزا مومن(مومن : پدر  

ماه بی بی سرافراز: مادر  
روح  –علی دمحم –غالمحسین  –فرنگیس  –اکبر : فرزندان

 انگیز

 مریم سلطان  غریب نواز

سعید رفاھی: ھمسر  1  
عزت هللا رفاھی: پدر  

فرخنده اخصر: مادر  
پویش -پویان : فرزندان  

)رفاھی(مژده آبادی   

--- فرزین احمدی پور: ھمسر (1)   
  رفاھیدمحم: پدر

صغرا رفاھی: مادر  
میالد : فرزندان  

 مژده رفاھی

--- فرید عمادی: ھمسر    
علی فالح: پدر  

پروانھ رفاھی: مادر  
ھوراد: فرزندان  

 مژده فالح

رضا ادیب: ھمسر  1  
جواد شمس: پدر  

توران افنانی: مادر  
امیرعلی  –مبینا : فرزندان  

مژگان شمس   

--- بھرام وجدانی: ھمسر (1)   
علی فالح: پدر  

پروانھ رفاھی: مادر  
رکسانا  –پویا : فرزندان  

 مژگان فالح

زھره جاللی : ھمسر  1  
امیر افنانی: پدر  

طاھره رفاھی: مادر  
شراره: فرزندان  

 مسعود افنانی 

: ھمسر    
جالل زاده )سید علی(علی : پدر  

ملکھ سرافراز: مادر  
: فرزندان  

 مسعود  سمیرا جالل زاده

مینو وھاب زاده: ھمسر    
احمد غریب نواز: پدر  

اشرف جعفری: مادر  
: فرزندان  

 مسعود غریب نواز

: ھمسر  1  
--- عبدهللا مرادی: پدر  

رضوان شمس: مادر  
:  فرزندان  

 مسعود مرادی

:ھمسر  1  مسلم مقیمی 



خلیل مقیمی: پدر  
ل افروزگ: مادر  

:فرزندان  
:ھمسر  1  

مقیمی) حاج رضا(رضا : پدر   
عطا مقیمی: مادر  

: فرزندان  

 مسلم مقیمی

---طاووس : ھمسر  1  
مقیمی) حاج نایب(نایب : پدر  

--- کیھان: مادر  
: فرزندان  

 مسیح مقیمی

:ھمسر  1  
کاوه بابادمحمی: پدر  

سمنبر: مادر  
:فرزندان  

 مشکات بابادمحمی

:مسرھ    
اسماعیل بابادمحمی: پدر  

جمیلھ: مادر  
:فرزندان  

 مشکی بابادمحمی

حسین غریب نواز : ھمسر (1) 1  
غالمرضا رفاھی: پدر  

سکینھ رفاھی: مادر  
وبیط –سودابھ  –ھما  –شھال  –بھنام  –بھرام : فرزندان  

 مشکی رفاھی

: ھمسر    
رامین رفاھی : پدر  

--- کرن: مادر  
: فرزندان  

 مشکین  رفاھی

:ھمسر    
اسدهللا بابادمحمی: پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 مصطفی بابادمحمی

طوبی جالئی: ھمسر  1  
جالئی) سید ھاشم(ھاشم : پدر  

جالئی) سید بیگم(بیگم : مادر  
اعظم  –شکوفھ  – نورهللا –پروین  –حمید  –جالل : فرزندان

اکبر  -مجید  –  

جالئی) سید مصطفی(مصطفی   

طلعت محبوبی: ھمسر  1  
قنبرعلی رفاھی: پدر  

خیرالنسا رفاھی: مادر  
رژیتا  –ساعد  –سعید : فرزندان  

 مصطفی رفاھی 

: ھمسر    
سید ھاشم: پدر  

گرامی سرافراز: مادر  
: فرزندان  

 مصطفی سرافراز

:ھمسر  1  
خانلر مقیمی: پدر  

 مصطفی مقیمی



عطری: مادر  
:فرزندان  

: ھمسر    
سید ناصر نکوئی: پدر  

جھان بی بی بابادمحمی: مادر  
: فرزندان  

 مصطفی نکوئی 

:ھمسر  1  
مقیمی) حاج رضا(رضا : پدر  

عطا مقیمی: مادر  
: فرزندان  

 مصیب مقیمی

رمضان غریب نواز: ھمسر  1  
قنبرعلی شمس: پدر  

معصومھ: مادر  
رخشنده -حسین : فرزندان  

 مطھر شمس

رضا فرزند اسماعیل فرزند حاج برات:ھمسر  1  
:پدر  

: مادر  
پری - بشیر :فرزندان  

 معصومھ

)مندلی(ابوالقاسم فرزند حسین فرزند دمحمعلی : ھمسر  1  
:پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 معصومھ

اسدهللا شمس: ھمسر  1  
:پدر  

: مادر  
صمد -ذبیح هللا : فرزندان  

 معصومھ

نبرعلی شمسق: ھمسر  1  
:پدر  

: مادر  
عشرت -مطھر  -) حاج خانم(خانم  -گوھر : فرزندان  

 معصومھ

)حاج برات(حیدر فرزند برات : ھمسر  1  
:پدر  

: مادر  
صغرا -زھرا  -رضاقلی  -عباس : فرزندان  

 معصومھ

:ھمسر  1  
)حاج برات(برات : پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 معصومھ

حیدر عمودی: ھمسر    
فرزند اکبر غالمحسین: پدر  

سکینھ: مادر  
علی : فرزندان  

 معصومھ 

امامقلی بارانی: ھمسر    
:پدر  

: مادر  

 معصومھ 



غالمرضا: فرزندان  
)سید دمحم(دمحم : ھمسر  1  

رفیع: پدر  
: مادر  

سکینھ بیگم -بیگم  -بی بی  -آقا  -اسدهللا : فرزندان  

 معصومھ

عبدهللا بابادمحمی :ھمسر    
:پدر  

: مادر  
صغرا :فرزندان  

 معصومھ

:ھمسر  1  
حسین فرزند حاج برات: پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 معصومھ

: ھمسر    
دمحمعلی پسر فرزند حسین پسر  ابوالقاسم بابا دمحمی اسدآبادی: پدر
 بامد
: مادر  

: فرزندان  

 معصومھ بابا دمحمی اسدآبادی

: ھمسر  1  
صمد شمس پدر  

عطا شمس: مادر  
: فرزندان  

 معصومھ شمس

:رھمس  1  
لطفعلی شمس: پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 معصومھ شمس

:ھمسر  1  
حسن دھاشم فرزن: پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 معصومھ شمس

بابادمحمی) میرزا علی(علی : ھمسر  1  
)نیحاجی حس( حسین: پدر  

کلثوم: مادر  
روح  -رخشنده  -زری  -عباس  -ابوالقاسم  -لبراھیم : فرزندان

بھجت -انگیز   

 معصومھ ملکی

: ھمسر    
سید ناصر نکوئی: پدر  

جھان بی بی بابادمحمی: مادر  
: فرزندان  

 معصومھ نکوئی 

---: ھمسر (1)   
ستایش رفاھی: پدر  

ملیحھ رفاھی: مادر  
---: فرزندان  

 معین رفاھی

:ھمسر  1  مقیم 



باران: پدر  
: مادر  

حاج میرزا: فرزندان  
: ھمسر    

امیرمقیمی: پدر  
کوکب مقیمی:  مادر  

: فرزندان  

 مقیم مقیمی

کیھان: ھمسر    
)حاج رئیس(رئیس : پدر  

: مادر  
رخشنده  –ماھی  –مسیح : فرزندان  

) حاج نایب(مقیم مقیمی   

: ھمسر  1  
امیر شمس   : پدر  

خوبناز خانی: مادر  
: فرزندان  

 ملک شمس

مقیمی) حاج میرزا حسن(حسن : ھمسر  1  
دمحمتقی خان: پدر  

صغرا: مادر  
میمنت -خلیل  -ابوالقاسم  -جلیل  -دمحم  -صمد : فرزندان  

 ملکھ

جالل زاده) سید علی(علی : ھمسر  1  
رحمان سرافراز: پدر  

: مادر  
 -مسعود  -ابوالفضل  -وحید  -حاجی  -حسین  -سعید : فرزندان

سمیرا -ب کوک -آذر  -زھره   

 ملکھ سرافراز

--- نصرت ھوشمند: ھمسر  1  
رضا شعبانپور: پدر  

: مادر  
گلدونھ -پیمان  -ایمان  -گالره : فرزندان  

 ملکھ شعبانپور

: ھمسر    
آرش اقصانی: پدر  

سارا رفاھی: مادر  
:  فرزندان  

 ملودی  رفاھی

امیر شمس: ھمسر  1  
مقیمی) حاج نایب(نایب : پدر  

کیھان: مادر  
صدیقھ -مھین  -فاطمھ  -مھ اقا  -اعظم  -اکبر : ندانفرز  

 ملوک مقیمی

1 (1) 
(2) 

ستایش رفاھی: ھمسر  
رفاھی) علی بمان(ان علی بم: پدر  

حجاب رفاھی: مادر  
معین –امین : فرزندان  

 ملیحھ رفاھی

---: ھمسر    
شھرام شمس: پدر  

الھام شمس: مادر  
---: فرزندان  

 ملیکا شمس

: ھمسر    
ابوالفضل شمس: پدر  

 ملیکا شمس



زھره: مادر  
: فرزندان  

: ھمسر    
اسالم دھقان: پدر  

نرگس زند: مادر  
: فرزندان  

ا دھقانملین  

:ھمسر    
جعفر باباجعفری: پدر  

گلشاه بابادمحمی: مادر  
:فرزندان  

 مملکت باباجعفری

سیما فالح: ھمسر    
احمد غریب نواز: پدر  

اشرف جعفری: مادر  
مروارید - ممھشا: فرزندان  

 منصور غریب نواز

اسدهللا سربازی: ھمسر    
دمحم شمس: پدر  

عشرت بابادمحمی : مادر  
حاجی  –حمید  –افشار : فرزندان  

 منظر شمس

:ھمسر  1  
شمس) علی آقا(علی : پدر  

زھرا: مادر  
:فرزندان  

 منور شمس

فرھمند) میرزا حسن(حسن : ھمسر    
شمس) میرزا علی اکبر(علی اکبر : پدر  

پری جان: مادر  
فاطمھ -احمد  –سکینھ  –شایستھ  –الیاس : فرزندان  

 منور شمس

فریده کاظم پور: ھمسر  1  
)رفاھی(رفاھی پور ) حاج دادهللا(هللا  داد: پدر  

رخشنده بھرامی: مادر  
مریم  –میثاق : فرزندان  

 منوچھر رفاھی پور

بیگم شمس: ھمسر  1  
شمس)  حاج میرزا حسن(حسن  :پدر  

صغری بیگم جالئی: مادر  
ندا :فرزندان   

 منوچھر شمس

روح انگیز رفاھی : ھمسر  1  
)رفاھی(یوسف علی اصالح پذیر : پدر  
سمنبر رفاھی: درما  

پرستو -ژوبین  –کیوان : فرزندان  

 منوچھر اصالح پذیر

شھال غریب نواز: ھمسر  1  
دمحمباقر غریب نواز:  پدر  

صنوبر سرافراز: : مادر  
مھتاب -حسین : فرزندان  

 منوچھر غریب نواز

فریبا تبیانیان :ھمسر  2  
حسن ھمت :پدر  

خانم جان ھمت: مادر  

نوچھر ھمتم  



سروش -فرھاد  :فرزندان  
: ھمسر  1  

شمس) علی آقا(علی :پدر  
صغرا: مادر  

: فرزندان  

 منور شمس

:ھمسر  1  
علی بابادمحمی : پدر  

  زینل االکبریکوکب : مادر
:فرزندان  

 منیر بابادمحمی

  :ھمسر  1
  :پدر

مریم شمس: مادر  
  :فرزندان

منیر شمس   

پرویز امیری پور :ھمسر    
دمحم کارگر :پدر  

رضاییان فاطمھ: مادر  
مھدی -زھرا  -ابوالفضل  -ایران   :فرزندان  

 منیر کارگر

:ھمسر  1  
خلیل مقیمی: پدر  

گل افروز: مادر  
:فرزندان  

 منیر مقیمی

رفاھی هللا امانت: ھمسر  1  
امیر افنانی: پدر  

طاھره رفاھی: مادر  
ھرمز -ھلما  –ھلن  –ھامان : فرزندان  

 منیره افنانی 

متین رزم) بادمحمیبا(امیرتیمور : ھمسر  1  
شمس) علی آقا(علی : پدر  

صغرا: مادر  
فخری -شمسی  -حمیده  -فاطمھ  -مختار  -حمزه  :فرزندان  

 منیره شمس

:ھمسر  1  
شکرهللا امیری نژاد: پدر  

خانم جان: مادر  
:فرزندان  

 منیژه امیری نژاد

حشمت هللا شمس: ھمسر (1) 1  
جعفر  رفاھی: پدر  

شمس) بگم جان(بیگم : مادر  
مریم  –پیام  –پیمان  :فرزندان   

 منیژه رفاھی

عزیز هللا شمس: ھمسر    
:پدر  

: مادر  
الھھ  –آمنھ  –مجید  –محسن  –احسان  –ابوالفضل : فرزندان

الھام  –ھالھ  –  

 منیژه شمس

: ھمسر  1  
دمحم شمس: پدر  

عشرت بابادمحمی: مادر  

 منیژه شمس



: فرزندان  
غالمحسین : ھمسر  1  

)بابادمحمی(عمودی نژاد ) میرزاحسین(حسین : پدر  
پری جان: مادر  

: فرزندان  

 منیژه عمودی نژاد

: ھمسر  1  
کرمبخش) دمحم(شکرهللا : پدر  

حاج خانم: مادر  
: فرزندان  

 منیژه کرمبخش

رازماه بی بی سراف: ھمسر  1  
ھاشم غریب نواز: پدر  

: مادر  
شھناز  –دمحمباقر  –مریم  –حسین  –احمد : فرزندان  

غریب نواز)  میرزا مومن(مومن   

: ھمسر  1  
--- ثنا زارع: پدر  

میترا رفاھی: مادر  
: فرزندان  

 مونا زارع

---: ھمسر  1  
پژمان دمحمی: پدر  

عھدیھ دھقانی: مادر  
---: فرزندان  

 مونا دمحمی

--- مھین صمیمی: رھمس  1  
علی رفاھی: پدر  

بی بی جالل زاده: مادر  
گالب -شاداب  -مھتاب : فرزندان  

 موھبت رفاھی

غریب نواز) میرزا اسماعیل(اسماعیل : ھمسر  1  
)رفاھی(یوسف علی اصالح پذیر : پدر  

سمنبر رفاھی: مادر  
نظام الدین  –مھرداد  –حسام الدین : فرزندان  

 مھ لقا اصالح پذیر

: ھمسر  1  
امیر شمس: پدر  

ملوک مقیمی: مادر  
: فرزندان  

قا شمسلمھ   

---: ھمسر  1  
پژمان دمحمی: پدر  

عھدیھ دھقانی: مادر  
---: فرزندان  

 مھا دمحمی

---: ھمسر  1  
   علی رضا معروف : پدر

آذین  رفاھی:  مادر  
: فرزندان  

 مھبد معروف

:ھمسر  1  
بابادمحمی عنایت: پدر  

یشھناز تدریس مادر  
: فرزندان  

 مھتاب بابادمحمی

: ھمسر  1  مھتاب  غریب نواز 



منوچھر غریب نواز: پدر  
شھال غریب نواز: مادر  

: فرزندان  
:ھمسر  1  

موھبت هللا رفاھی: پدر  
---مھین صمیمی : مادر  

:فرزندان  

 مھتاب رفاھی

--- علی عماد: ھمسر  1  
)رفاھی(رفاھی پور ) حاج دادهللا(داد هللا : پدر  

رخشنده بھرامی: مادر  
جلیل  –زینب : فرزندان  

 مھدخت رفاھی پور

  :ھمسر  
امیری پور  پرویز: پدر  

منیر کارگر : مادر  
  :فرزندان

 مھدی امیری پور

:ھمسر  1  
نعمت هللا بابادمحمی: پدر  

کبرا: مادر  
:فرزندان  

 مھدی بابادمحمی

:ھمسر    
روح هللا بابادمحمی: پدر  

: مادر  
:فرزندان  

ادمحمیمھدی باب  

:ھمسر    
سعید باقری: پدر  

سودابھ یوسفی: مادر  
:فرزندان  

 مھدی باقری

: ھمسر    
بابادمحمی) کل علی(علی : پدر  

: مادر  
: فرزندان  

بابادمحمی ) میرزا محمود ( محمود    

: ھمسر    
جالئی) سید دمحم(دمحم : پدر  

زری بابادمحمی: مادر  
: فرزندان  

 مھدی جالئی

:ھمسر  1  
جالئی) سید احمد(د احم: پدر  

روشنک: مادر  
:فرزندان  

 مھدی جالئی

آذر: ھمسر    
جالل زاده) سید دمحم(دمحم : پدر  

زری بابادمحمی: مادر  
فاطمھ -دمحم رضا : فرزندان  

جالل زاده) سید مھدی(مھدی   

فرناز رفاھی : ھمسر  1  
امیر رحمانی پدر  

 مھدی  رحمانی



لیدا رفاھی: مادر  
: فرزندان  

:ھمسر    
عباس سرافراز: درپ  

: مادر  
:فرزندان  

 مھدی سرافراز

: ھمسر    
حضرت قلی سرافراز: پدر  

معصومھ: مادر  
: فرزندان  

 مھدی سرافراز

: ھمسر  1  
غالمعلی شمس:پدر  

طلعت: مادر  
: فرزندان  

 مھدی شمس

  :ھمسر  
دمحم جعفری :پدر  

مھوش شمس پور : مادر  
  :فرزندان

 مھدی شمس پور

:ھمسر  1  
دهللا صرامیی: پدر  

رویا باباجعفری: مادر  
:فرزندان  

 مھدی صرامی

: ھمسر  1  
ابوالقاسم مقیمی: پدر  

عزت مقیمی: مادر  
: فرزندان  

 مھدی مقیمی

:ھمسر  1  
ابوالقاسم کریمی: پدر  

خانم بابادمحمی: مادر  
:فرزندان  

 مھدی کریمی

:ھمسر  1  
جمال میرغفاری: پدر  

فاطمھ میرغفاری: مادر  
:فرزندان  

ی میرغفاریمھد  

:ھمسر  1  
حمید یوسفی: پدر  

حمیده کارگر: مادر  
:فرزندان  

 مھدی یوسفی

:ھمسر    
مجید جالئی: پدر  

بنفشھ جالئی: مادر  
:فرزندان  

 مھدیث جالئی

: ھمسر  1  
جمال  جالئی: پدر  

بھیھ شمس: مادر  
: فرزندان  

 مھران جالئی 



الھام میرغفاری: ھمسر  1  
یبابادمحم) بھرام(امامقلی : پدر  

اشرف شعبانپور: مادر  
حمیدرضا -علیرضا : فرزندان  

 مھران بابادمحمی

الدن : ھمسر  1  
)رفاھی(رفاھی پور ) حاج دادهللا(داد هللا : پدر  

رخشنده بھرامی: مادر  
ساغر -ھاتف : فرزندان  

 مھران  رفاھی پور

: ھمسر    
امامقلی شمس: پدر  

اشرف: مادر  
: فرزندان  

 مھران شمس

: ھمسر  1  
غالمرضا ملکی: پدر  

حجاب فالح: مادر  
: فرزندان  

 مھران ملکی

: ھمسر    
غالمرضا  رضایی زاده: پدر  

فرنگیس دمحمی پور: مادر  
:  فرزندان  

 مھرانگیز رضایی زاده

--- علی اکبر عالئی: ھمسر  1  
دمحم حسین رفاھی: پدر  

--- منور اخترخاوری: مادر  
نغمھ  –نادیا : فرزندان   

یمھرانگیز رفاھ  

جالئی) سید امان(امان هللا : ھمسر  1  
شمس) میرزا علیبر(علی اکبر : پدر  

سکینھ بیگم جالئی: مادر  
بنفشھ -سھیال  -ھاشم  -وحدت : فرزندان  

 مھرانگیز شمس

: ھمسر  1  
غالمرضا شمس: پدر  

کوکب: مادر  
: فرزندان  

 مھرانگیز شمس

: ھمسر  1  
نعمت هللا  بابا دمحمی: پدر  

ابازادهکبری ب: مادر  
:فرزندان  

 مھرداد بابا دمحمی 

:ھمسر  1  
وجیھ هللا زارعی: پدر  

محبوبھ رفاھی: مادر  
:فرزندان  

 مھرداد زارعی

  :ھمسر  
دمحم جعفری :پدر  

مھوش شمس پور : مادر  
  :فرزندان

 مھرداد شمس پور

: ھمسر  1  مھرداد دمحمی  



نعمت هللا  دمحمی: پدر  
کبری بابازاده: مادر  

:فرزندان  
--- لیدا مخملی: ھمسر  1  

قباد رفاھی: پدر  
عالم رفاھی: مادر  

مثلین  –مادلین :  فرزندان  

 مھرزاد رفاھی

: ھمسر  1  
نعمت هللا  بابا دمحمی: پدر  

کبری بابازاده: مادر  
:فرزندان  

 مھرنوش بابا دمحمی 

--- فرزاد فردوسیان: ھمسر  1  
نصرت هللا شمس: پدر  

رفاھی) فریده(فریدخت : مادر  
دایانا :فرزندان   

 مھرنوش شمس

: ھمسر  1  
نعمت هللا  دمحمی: پدر  

کبری بابازاده: مادر  
:فرزندان  

 مھرنوش دمحمی 

:ھمسر    
علی بابادمحمی: پدر  

میترا: مادر  
:فرزندان  

 مھسا بابادمحمی

: ھمسر    
دمحم تاجیک: پدر  

شیوا جالئی: مادر  
: فرزندان  

 مھسا تاجیک 

: ھمسر  1  
فالحبھنام : پدر  

وجدانی شمسی: مادر  
: فرزندان  

  مھسا فالح

: ھمسر    
بھنام فالح: پدر  

شھناز وجدانی: مادر  
: فرزندان  

)دو روایت موجود است(مھسا فالح   

: ھمسر    
منصور غریب نواز: پدر  

سیما فالح: مادر  
: فرزندان  

غریب نواز ممھشا  

--- رضا: ھمسر  1  
)رفاھی(یوسف علی اصالح پذیر : پدر  
سمنبر رفاھی: درما  

: فرزندان  

 مھناز اصالح پذیر

بھزاد روحانی : ھمسر  1  
رضاقلی زارعی: پدر  

 مھناز زارعی



جھان بی بی رفاھی: مادر  
: فرزندان  

: ھمسر  1  
امیر شمس   : پدر  

خوبناز خانی: مادر  
: فرزندان  

 مھناز شمس

1 (1) 
(2) 

فرھنگ رفاھی: ھمسر  
اسمائیل رفاھی: پدر  

سکینھ شمس: مادر  
بابک  –آذین : فرزندان  

 مھوش رفاھی

: ھمسر  1  
سیف هللا کرمبخش: پدر  

عطری شیرزاد: مادر  
: فرزندان  

 مھوش کرمبخش

: ھمسر  1  
غالمرضا شمس: پدر  

کوکب: مادر  
: فرزندان  

 مھوش شمس

دمحم جعفری :ھمسر    
غالمرضا شمس پور :پدر  

سلطنت امید پناه: مادر  
مھرداد  -محسن  -مجید  -مھدی  -مریم  :فرزندان  

 مھوش شمس پور

:ھمسر  1  
دمحم: پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 مھیلر بابادمحمی

:ھمسر  1  
فیض هللا خانی: پدر  

کشور کرم بخش: مادر  
:فرزندان  

 مھین خانی

--- ذبیح هللا تاشی: ھمسر  1  
رضاقلی زارعی: پدر  

جھان بی بی رفاھی: مادر  
مرجان  –یلدا  –فردین  –ویدا : فرزندان  

 مھین زارعی

: ھمسر  1  
امیر شمس: پدر  

ملوک مقیمی: مادر  
: فرزندان  

 مھین شمس

یداریوش بابادمحم: ھمسر  1  
بابادمحمی) بھرام(امامقلی : پدر  

اشرف شعبانپور: مادر  
آتنا -ھایدا  -آرزو : فرزندان  

 میترا بابادمحمی

ثنا زارع: ھمسر  1  
دمحم علی رفاھی : پدر  

پروانھ رفاھی: مادر  
مونا  –انیس : فرزندان  

 میترا رفاھی



: ھمسر    
امامقلی شمس: پدر  

اشرف: مادر  
: فرزندان  

 میترا شمس

:ھمسر  1  
خلیل مقیمی: پدر  

گل افروز: مادر  
:فرزندان  

 میترا مقیمی

: ھمسر  1  
منوچھر رفاھی پور: پدر  

فریده کاظم پور: مادر  
: فرزندان  

 میثاق رفاھی پور

: ھمسر    
احمد شمس: پدر  

طلعت یوسفی: مادر  
:  فرزندان  

شمس میثم  

سیمین ابدان: ھمسر    
احمد غریب نواز: پدر  

اشرف جعفری: مادر  
ستاره - یھسا: فرزندان  

 میران غریب نواز

خیرالنسا بگم : ھمسر  1  
علی عسگر شمس: پدر  

سلطان: مادر  
 -) میرزا دمحم(دمحم  -ھدایت هللا  -) میرزا حسین(حسین : فرزندان
زیبنده -) طاھره(شھربانو  -سکینھ  -فاطمھ   

شمس) حاج میرزا(میرزا   

ملکھ: ھمسر  1  
)القاسمحاج ابو(ابوالقاسم  :پدر  

: مادر  
میمنت -خلیل  -دمحمآقا  –ابوالقاسم  –جلیل  –صمد : فرزندان  

 میرزا حسن مقیمی 

: ھمسر    
کرامت مومن باقری: پدر  

حاج خانم شعبانپور: مادر  
: فرزندان  

 میعاد مومن باقری

---: ھمسر  1  
--- فرزین احمدی پور: پدر  

مژده رفاھی: مادر  
: فرزندان  

 میالد احمدی پور

: ھمسر    
دمحم تاجیک: پدر  

شیوا جالئی: مادر  
: فرزندان  

 میالد تاجیک 

: ھمسر  1  
حمید جالئی: پدر  

نزھت افنانی: مادر  
: فرزندان  

 میالد  جالئی 

:ھمسر    میالد  زارع 



شجاع هللا زارع: پدر  
شھناز: مادر  

: فرزندان  
: ھمسر    

کرامت مومن باقری: پدر  
حاج خانم شعبانپور: مادر  
: دانفرزن  

 میالد مومن باقری

---: ھمسر (1) 1  
علی ھنروران: پدر  

الھھ رفاھی: مادر  
---: فرزندان  

 میالد ھنروران

:ھمسر  1  
مقیمی) حاج میرزا حسن(میرزا حسن : پدر  

ملکھ: مادر  
: فرزندان  

 میمنت مقیمی

--- ذبیح غالمی: ھمسر  1  
رضا شعبانپور: پدر  

ماه بی بی شمس: مادر  
ندا -امیر  -علی : فرزندان  

 مینا شعبانپور

جھانگیر شمس: ھمسر  1  
رستم شمس: پدر  

سکینھ: مادر  
:فرزندان  

 مینا شمس

: ھمسر    
عباس غریب نواز : پدر  

حاجیھ خانم سرافراز: مادر  
: فرزندان  

 مینا غریب نواز

: سرھم  1  
--- حمید تشکر: پدر  

فرشتھ رفاھی: مادر  
: فرزندان   

 نادر تشکر

: ھمسر  1  
کرمبخش) دمحم(شکرهللا : پدر  

حاج خانم: مادر  
: فرزندان  

 نادر کرمبخش

فریبا: : ھمسر     
خسرو کرم بخش: پدر  

--- فاطمھ حسن زاده: مادر  
آرمان: فرزندان  

 نادر کرم بخش

---بابک سیفی : ھمسر    
--- لی اکبر عالئیع: پدر  

مھرانگیز رفاھی: مادر  
سحاب  –سما : فرزندان   

 نادیا عالئی

غالمرضا  شمس: ھمسر    
امیری پور نصیر : پدر  

)شمس(امیری پور   شاه بی بی: مادر  

 نازبی بی بابادمحمی



ھوشنگ  –بھیھ  –بدیع هللا  –روحیھ :  فرزندان  
ابوالقاس فرزند حسین فرزند دمحمعلی: ھمسر  1  

:پدر  
: مادر  

:فرزندان  

 نازنین

:ھمسر  2  
:پدر  

ورقا ھمت: مادر  
:فرزندان  

 نازنین

---: ھمسر 1,2 1  
قباد رفاھی: پدر  
عالم رفاھی: درما  

---:  فرزندان  

 نازیال رفاھی

:ھمسر  1  
نصیر شمس: پدر  

: مادر  
: فرزندان  

 ناصر شمس

: ھمسر  1  
)حاج نایب(مقیم مقیمی : پدر  

--- کیھان مقیمی: مادر  
: فرزندان  

مقیمی )مسیح(ناصر  

:ھمسر  1  
بشیر مقیمی: پدر  

خانم جان: مادر  
:فرزندان  

 ناصر مقیمی

:ھمسر  1  
جالئی) سید علی(لی ع: پدر  

خاور شمس: مادر  
:فرزندان  

 ناھید جالئی

--- ایرج اخوان: ھمسر  1  
امان هللا رفاھی: پدر  

فاطمھ شمس: مادر  
نگار : فرزندان  

  ناھید  رفاھی 

: ھمسر  1  
حسین کرم بخش: پدر  

سمنبر: مادر  
:فرزندان  

 ناھید کرم بخش

--- حسین شاکر: ھمسر    

خسرو کرم بخش: پدر  

--- فاطمھ حسن زاده: مادر  

ساغر  –وداد : فرزندان  

 ناھید کرم بخش

زھرا بیگم: 1ھمسر  1 ) یمقیم مقیم - حاج نایب(نایب    
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---کیھان : 2ھمسر   
)حاج رئیس -مال باقر (باقر : پدر  

سمنبر: مادر  
توران  -خانلر  -ثانی  -شاه میرزا : 1فرزندان   
ماھی -گلی  -ملوک  -رخشنده  -مسیح : 2فرزندان   

---: ھمسر (1) 1  
--- علی ھنروران: پدر  

الھھ رفاھی: مادر  
---: فرزندان  

 نبی ھنروران

:ھمسر  1  
باقز دعباسعلی فرزن: پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 نجاتقلی

:ھمسر  1  
شمس) میرزا عباس(عباس : پدر  
سلطان: درما  

سکینھ -شاه میرزا : فرزندان  

 نجف شمس

1 (1) 
(2)  

فالح) ماه جان(زیور : ھمسر  
غالمرضا رفاھی: پدر  

سکینھ رفاھی: ادرم  
پریوش  –فریبا  –الھھ  –آرش  –فرشتھ  –ستایش : فرزندان  

 نجفقلی رفاھی

: ھمسر  1  
ابوالقاسم بابادمحمی: پدر  

)حاج بی بی(بی بی : مادر  
: فرزندان  

 نجمھ بابادمحمی

: ھمسر    
عوض رنجبر: پدر  

حاجیھ بی بی بابادمحمی: مادر  
: فرزندان  

 نجمھ رنجبر

م بابادمحمیشھرا: ھمسر  1  
عباس بابادمحمی: پدر  

روح انگیز دمحمی پور: مادر  
شایان :  فرزندان  

 ندا بابادمحمی

مھدی صفائی: ھمسر  1  
جالئی) جعفرآقا(جعفر : پدر  

--- صدیقھ اورنگی: مادر  
: فرزندان  

 ندا جالئی 

: ھمسر  1  
سعادت رفاھی: پدر  

:مادر  
: فرزندان  

 ندا رفاھی

: ھمسر  1  
شمس منوچھر: پدر  

بیگم شمس :مادر  
: فرزندان  

شمسندا   



: ھمسر    
  ذبیح غالمی: پدر

مینا شعبانپور: مادر  
: فرزندان  

 ندا غالمی

--- رضا معصومیان: ھمسر  1  
--- محمود فارابی: پدر  

رضوان رفاھی: مادر  
شھاب -ھاتف : فرزندان  

 ندا فارابی

: ھمسر  1  
رامین رفاھی : پدر  

--- کرن: مادر  
: فرزندان  

 ندین رفاھی

: ھمسر    
عبدالحسین اسدآبادی پدر  

زھرا بابادمحمی: مادر  
: فرزندان  

 نرجس اسدآبادی

:ھمسر    
جلیل آتشبار: پدر  

آزاده باباجعفری: مادر  
:فرزندان  

 نرجس آتشبار

: ھمسر    
قاسم بابادمحمی: پدر  

سمنبر: مادر  
: فرزندان  

 نرگس بابادمحمی

: ھمسر    
ھاشم: پدر  

: مادر  
: ندانفرز  

بزرافشانپورنرگس   

حمید جالئی : ھمسر  1  
اسد افنانی: پدر  

عزت جالئی: مادر  
میالد -علی  –امید  –نوید : فرزندان  

 نزھت افنانی

:ھمسر  1  
)حاج برات(برات : پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 نسا

---: ھمسر  1  
کیوان شمس: پدر  

سعیده رفاھی پور: مادر  
--- :فرزندان   

 نسترن شمس

: مسر ھ  1  
عباس خانی: پدر  

نارنج: مادر  

 نسرین خانی



: فرزندان  
: ھمسر  1  

--- عبدهللا مرادی: پدر  
رضوان شمس: مادر  

:  فرزندان  

 نسرین مرادی

دمحم: ھمسر  1  
ابوالقاسم شعبانپور: پدر  

ملیحھ صالحی: مادر  
: فرزندان  

 نسیم شعبانپور

:ھمسر    
احمد سربازی: پدر  

یپروین بابا جعفر: مادر  
: فرزندان  

 نصرهللا سربازی

قمر مقیمی: ھمسر  1  
لطفعلی شمس: پدر  

: مادر  
خاور -دمحم آقا  -بھمن  -) آقا رضا(رضا : فرزندان  

 نصرهللا شمس

:ھمسر  1  
احمد فرزند حسین فرزند دمحمعلی: پدر  

: مادر  
:فرزندان  

 نصرت

: ھمسر  1  
سرافراز) حاج میرزا عباس(عباس : پدر  

گوھر: مادر  
: ندانفرز  

 نصرت سرافراز

ملکھ شعبانپور: ھمسر    
: پدر  

: مادر  
گلدونھ -پیمان  -ایمان  -گالره : فرزندان  

 نصرت ھوشمند

مریم دھقان : ھمسر    
دمحمعلی پسر بامدحسین پسر  احمد بابادمحمی اسدآبادی پسر: پدر  

شاه بی بی بھمنی: مادر  
امیردمحم -احمدرضا  -دانیال : فرزندان  

  بابادمحمی نصرت هللا  

 

رفاھی ) فریده(فریدخت : ھمسر  1  
شمس) علی آقا(علی : پدر  

بابادمحمی) حاج بی بی(بی بی : مادر  
مھرنوش  –ایمان  –کورش  :فرزندان   

 نصرت هللا شمس 

پروین شمس: ھمسر  1  
اسدهللا شمس: پدر  

کوکب :مادر  
سعید  -رضا  –شھاب  –سونیا : فرزندان  

 نصرت هللا شمس

)شمس( امیری پور شاه بی بی: رھمس    
امرهللا فرزند جعفر فرزند علی فرزند بامد :پدر  

: مادر  

امیری پورنصیر   



حاج بی بی –نازبی بی  –پرویز : فرزندان  
:ھمسر  1  

شمس) میرزا حسین(حسین : پدر  
: مادر  

 -صدیقھ  -مرضیھ  -رازیھ  -احمد  -دمحمرضا  -ناصر : فرزندان
 زھره

 نصیر شمس

سیما رفاھی: رھمس  1  

امیر کرم بخش: پدر  

گوھر کرم بخش: مادر  
حامد  –فرید  –امیر  –شعلھ : فرزندان  

 نعمت هللا کرم بخش

کبری بابازاده: ھمسر  1  
مراد بابادمحمی: پدر  

قمر فالح: مادر  
مجید –مھرداد  –مھرنوش : فرزندان  

 نعمت هللا  دمحمی 

: ھمسر  1  
اردشیر ادب جو: پدر  

رفاھیشکوفھ : مادر  
: فرزندان  

 نعیم ادب جو

: ھمسر  1  
حمید تشکر: پدر  

فرشتھ رفاھی: مادر  
: فرزندان   

 نعیم تشکر

: ھمسر  1  
--- ذبیح هللا امیدساالری: پدر  

جواھر امیدواری: مادر  
: فرزندان  

 نغمھ امیدساالری

--- عطا گلزار: ھمسر  1  
--- علی اکبر عالئی: پدر  

مھرانگیز رفاھی: مادر  
ادیب : ن فرزندا  

 نغمھ عالئی

: ھمسر  1  
شجاع  رفاھی: پدر  

روحیھ شمس: مادر  
: فرزندان  

 نکیسا رفاھی

شھرام بندی: ھمسر  1  
حمید تشکر: پدر  

فرشتھ رفاھی: مادر  
آوا: فرزندان   

 نگین تشکر

: ھمسر  1  
دمحم حسن شمس: پدر  

رزیتا شمس: مادر  
  :فرزندان 

 نگین شمس



: ھمسر  1  
دانش امجدی: پدر  

لیدا فارابی: مادر  
: فرزندان  

 نورا امجدی

: ھمسر  1  
--- ساسان رشیدی: پدر  

فلور رفاھی: مادر  
: فرزندان  

رشیدی انور  

---: ھمسر  1  
ھوشنگ رفاھی: پدر  

--- زھره فدائی: مادر  
---: فرزندان  

 نورا رفاھی

گل افروز: ھمسر  1  
علی بابادمحمی:پدر  

زین االکبریکوکب : مادر  
:فرزندان  

ورهللا بابادمحمین  

شمسی امیدواری: ھمسر  1  
جالئی) سید مصطفی(مصطفی : پدر  

طوبی جالئی: مادر  
تھماسب  –اکبر  –گشتاسب  –تھمورث :  فرزندان  

 نورهللا جالئی

جھان آرا رفاھی: ھمسر  1  
غالرضا رفاھی: پدر  

---بیگم :  مادر  
فرناز -فرانک  –بنفشھ  –بھاره : فرزندان  

 نورهللا رفاھی

: ھمسر  1  
سیف هللا کرمبخش: پدر  

عطری شیرزاد: مادر  
: فرزندان  

 نورهللا کرمبخش

---: ھمسر  1  
حمید سامی: پدر  

شعلھ کرم بخش: مادر  
---: فرزندان  

 نورا سامی

:ھمسر  1  
مقیمی) حاج رضا(رضا : پدر   

عطا مقیمی: مادر  
: فرزندان  

 نوشابھ مقیمی

:ھمسر  1  
حمید جالئی: پدر  

ت افنانینھض: مادر  
:فرزندان  

 نوید جالئی

--- یکتا فھندژ: ھمسر  1  
حمید جالئی: پدر  

نزھت افنانی: مادر  
: فرزندان  

 نوید جالئی 

---: ھمسر  1  
سیروس رفاھی: پدر  

 نوید رفاھی



--- زاده مھرماه مھدی: مادر  
---: فرزندان  

شادی بیضایی: : ھمسر  1  
خسرو کرم بخش: پدر  

فاطمھ حسن زاده: مادر  
راستین : رزندانف  

 نوید کرم بخش

:ھمسر  2  
سعادت هللا ھمت :پدر  

  ---مقتدر برق آسا : مادر
:فرزندان  

 نوید ھمت

---شبنم تبیانیان  :ھمسر  2  
)کریم(حسن ھمت  :پدر  

خانم جان ھمت: مادر  
رایکا :فرزندان  

 نوید ھمت

حمید جالئی: ھمسر  1  
اسدهللا افنانی: پدر  

عزت جالئی: مادر  
میالد -علی  -امید  -نوید : نفرزندا  

 نھضت افنانی

:ھمسر  1  
حسین کرم بخش: پدر  

سمنبر: مادر  
:فرزندان  

 نیره کرم بخش

---: ھمسر  1  
عزت هللا رفاھی: پدر  

فرخنده اخصر: مادر  
---: فرزندان  

 نیکنام رفاھی

: ھمسر  1  
غالمرضا  رضایی زاده: پدر  

فرنگیس دمحمی پور: مادر  
:  فرزندان  

رضایی زادهنیکو   

---: ھمسر  1  
کورش شمس: پدر  

عفت رفاھی: مادر  
---: فرزندان  

 نیما  شمس

عباس فالح :ھمسر  2  
احمد ھمت :پدر  

طاھره ھمت: مادر  
بھیھ - باھره -شجاع  :فرزندان  

 وجیھ ھمت

محبوبھ رفاھی: ھمسر (1) 1  
رضاقلی زارعی: پدر  

جھان بی بی رفاھی: مادر  
مھرداد -اشکان  –اردالن :  فرزندان  

وجیھ هللا زارعی   

:ھمسر    
قاسم بابادمحمی: پدر  

طوبی: مادر  
:فرزندان  

 وجیھ هللا بابادمحمی



غالمرضا شمس: ھمسر    
دمحم شمس: پدر  

عشرت بابادمحمی: مادر  
یرضاعل -سعید : فرزندان  

 وجیھھ شمس

پریسا: ھمسر  1  
جالئی) سید امان(امان : پدر  

مھرانگیز شمس : مادر  
زھرا -فھیمھ : فرزندان  

 وحدت جالئی

:ھمسر  1  
اسد افنانی: پدر  

عزت جالئی: مادر  
: فرزندان  

 وحید افنانی

: ھمسر  1  
جالل زاده) سید علی(علی : پدر  

ملکھ سرافراز: مادر  
: فرزندان  

دهوحید جالل زا  

: ھمسر  1  
جالئی)  سید خلیل(خلیل : پدر  

ماریا شمس: مادر  
  :فرزندان 

 وحید جالئی

: ھمسر  1  
--- ساسان رشیدی: پدر  

فلور رفاھی: مادر  
: فرزندان  

 وحید رشیدی

1 (1) 
(2) 
 

---: ھمسر  
رفاھی) علی بمان(بمان علی: پدر  

حجاب رفاھی: مادر  
---: فرزندان  

 وحیده رفاھی

فریبا رفاھی: ھمسر  1  
دمحم کرمبخش: پدر  

اشرف نکوئی: مادر  
آوا :فرزندان  

 وحید کرمبخش

صدیقھ: ھمسر  1  
بادمحمیقاسم با:پدر  

طوبی: مادر  
:فرزندان  

 وجیھ هللا بابادمحمی

:ھمسر    
حسین شاکر: پدر  

ناھید کرم بخش: مادر  
:فرزندان  

 وداد  شاکر

: ھمسر  1  
حبیب ھمت: پدر  

اقدس جالئی: مادر  
رامتین -آیدین  -نازنین : فرزندان  

 ورقا ھمت 

احسان هللا شمس: ھمسر  1  ویدا بابادمحمی 



ذبیح هللا بابادمحمی: پدر  
اندخت رفاھیپور: مادر  

سپیده -سارا : فرزندان  
کامبیز رفاھی : ھمسر  1  

---ذبیح هللا تاشی : پدر  
مھین زارعی: مادر  

بنیامین : فرزندان  

 ویدا  تاشی

نسرین راسخی: ھمسر  1  
شمس) میرزا علی آقا(علی : پدر  

شکیبا شمس: مادر  
شقایق  –عرفان  :فرزندان   

 ویکتور شمس

---: ھمسر    
دیوید افنانی: پدر  

دنیل رامیرز: مادر  
---:  فرزندان  

 ویکتوریا افنانی

: ھمسر  1  
  رضا معصومیان: پدر

ندا فارابی: مادر  
: فرزندان  

 ھاتف معصومیان

:ھمسر  1  
فرزند خدابخش) اسمال(اسماعیل : پدر  

شاه بلور افنانی: مادر  
:فرزندان  

 ھاجر

یبابادمحم) میرزا صادق(صادق : ھمسر  1  
)مش علیممد(علی دمحم  :پدر   

: مادر  
بی بی –صغرا  –) مال حسن(حسن  –جعفر :  فرزندان  

 ھاجر

: ھمسر  1  
جالل جالئی: پدر  

ثریا مقیمی: مادر  
ر: فرزندان  

 ھادی  جالئی

  :ھمسر  
عباس شمس پور  :پدر  

فرحناز شمس   : مادر  
  :فرزندان

 ھادی شمس پور 

:ھمسر  1  
جمال میرغفاری: پدر  

فاطمھ میرغفاری: مادر  
:فرزندان  

 ھادی میرغفاری

جالئی) سید بیگم(بیگم : ھمسر  1  
)سید مندلی(دمحم علی : پدر  

: مادر  
حبیب  -) سید مصطفی(مصطفی  -) سید علی(علی : فرزندان

شھربانو  -صغرا بیگم  -) سیدامان(امان  -) سید حبیب(  

جالئی) سید ھاشم(ھاشم   

: ھمسر  1  ھاشم جالئی 



جالئی) د امانسی(امان : پدر  
مھرانگیز شمس : مادر  

: فرزندان  
:ھمسر  1  

حسن فرزند ھاشم: پدر  
: مادر  

 -بی بی  -سمنبر  -خانم جان  -علی  -دمحم  -رضا قلی : فرزندان
معصومھ -گلشاه   

 ھاشم شمس

:ھمسر  1  
حسن غریب نواز: پدر  

: مادر  
)میرزا آقا(میرزا  -) میرزا مومن(مومن  –حسن : فرزندان  

 ھاشم غریب نواز

سعید غریب نواز: ھمسر    
عزیز هللا شمس: پدر  

منیژه شمس: مادر  
  فرزندان

 ھالھ شمس

:ھمسر  1  
امانت هللا رفاھی: پدر  

منیره افنانی: مادر  
:فرزندان  

 ھامان رفاھی

: ھمسر  1  
دمحم میرغفاری: پدر  

گیتا بابادمحمی: مادر  
:  فرزندان   

 ھانیھ میرغفاری

: سرھم  1  
داریوش بابادمحمی: پدر  

)میترا بابادمحمی: مادر  
: فرزندان  

ھایدا بابادمحمی   

--- فرنگیس: ھمسر  1  
)حاج میرزا شمس(میرزا  :پدر  

خیرالنسا بیگم: مادر  
سعید  –مجید  –جمشید : فرزندان  

 ھدایت شمس

روح انگیز شمس: ھمسر  1  
شمس) میرزعلی بر(علی اکبر: پدر  

جالئیسکینھ بیگم : مادر  
 -حمیرا  –اسدهللا  –کورش  –پریوش  –سیاوش : فرزندان

 آرش

شمس)امیر(ھدایت   

:ھمسر  1  
امانت هللا رفاھی: پدر  

منیره افنانی: مادر  
:فرزندان  

 ھرما رفاھی

:ھمسر  1  
امانت هللا رفاھی: پدر  

منیره افنانی: مادر  
:فرزندان  

 ھرمز رفاھی

: ھمسر    ھستی بقائی 



ضیا بقائی: پدر  
فاھیبھشتھ ر: مادر  

: فرزندان  
:ھمسر    

بھنام مقیمی: پدر  
سھیال ساریخانی: مادر  

:فرزندان  

 ھستی مقیمی

:ھمسر  1  
امانت هللا رفاھی: پدر  

منیره افنانی: مادر  
:فرزندان  

 ھلما رفاھی

: ھمسر  1  
جالل جالئی: پدر  

ثریا مقیمی: مادر  
ر: فرزندان  

 ھلن جالئی

:ھمسر  1  
فاھیامانت هللا ر: پدر  

منیره افنانی: مادر  
:فرزندان  

 ھلن رفاھی

  :ھمسر  
محمود شفیع زاده :پدر  

الھام غریب نواز: مادر  
  :فرزندان

 ھلنا غریب نواز

: ھمسر    
1--- ضیا بقائی: پدر  

بھشتھ رفاھی: مادر  
: فرزندان  

 ھلیا بقائی

دمحم بارانی: ھمسر  1  
عباس بارانی: پدر  

قمر: مادر  
 -سیما  -فاطمھ  -علی  -اسدهللا  -حمود م -احمد : فرزندان
زیبا -صغرا   

 ھما بارانی

کشمیری) حاج داراب(داراب : ھمسر  1  
علی رفاھی: پدر  

بی بی جالل زاده: مادر  
: فرزندان  

 ھما رفاھی

روح هللا خانی: ھمسر  1  
حسین غریب نواز: پدر  

مشکی رفاھی: مادر  
سھراب  –ایمان : فرزندان  

 ھما غریب نواز

: ھمسر  1  
جالل جالئی: پدر  

ثریا مقیمی: مادر  
ر: فرزندان  

 ھمایون جالئی

:ھمسر  1  
امامقلی شمس: پدر  

ھمایون شمس   



کشور: مادر  
:فرزندان  

: ھمسر  1  
حسین شمس: پدر  

سلطنت: مادر  
: فرزندان  

 ھمایون شمس

سبزه گل: ھمسر  1  
عباس بارانی: پدر  

قمر شمس:  مادر  
فاطمھ  -ایران  -توران  -سعید  -د حمی -عباس  -علی : فرزندان

اعظم  -  

 ھمت بارانی

سرافراز حسین فرزند رحمان: ھمسر  1  
کشمیری) علی آقا(علی : پدر  

زمان: مادر  
: فرزندان  

 ھمدم کشمیری

علی خاکپور: ھمسر    
ابوالقاسم دھقان: پدر  

قمر طھماسبی: مادر  
مرتضی  –آزاده : فرزندان  

 ھمیده دھقان

شمسدمحم : ھمسر  1  
غالمرضا  رضایی زاده: پدر  

فرنگیس دمحمی پور: مادر  
:  فرزندان  

 ھنگامھ رضایی زاده

: ھمسر    
--- کرامت مومن باقری: پدر  

حاج خانم شعبانپور: مادر  
: فرزندان  

 ھنگامھ مومن باقری

:ھمسر  1  
--- فرید عمادی: پدر  

مژده فالح: مادر  
:فرزندان  

 ھوراد عمادی

زھره فدائی: ھمسر  1  
قدرت هللا رفاھی: پدر  

طیبھ رضایی: مادر  
نورا  –سرور : فرزندان  

 ھوشنگ رفاھی

: ھمسر  1  
اسماعیل سرافراز: پدر  

کوکب: مادر  
: فرزندان  

 ھوشنگ سرافراز

: ھمسر  1  
غالمرضا  شمس: پدر  

نازبی بی: مادر  
: فرزندان  

 ھوشنگ شمس

: ھمسر  1  
شمس) میرزعلی بر(علی اکبر: پدر  

بیگم جالئی سکینھ: مادر  

 ھوشنگ شمس



: فرزندان  
: ھمسر  1  

--- ضیا بقائی: پدر  
بھشتھ رفاھی: مادر  

: فرزندان  

 ھومن بقائی

---: ھمسر  1  
--- ھدایت ترابی: پدر  

گیتی رفاھی: مادر  
---: فرزندان  

 ھومن ترابی

: ھمسر    
سامان رفاھی : پدر  

گل آرا ایزدی: مادر  
:  فرزندان  

 یسنا رفاھی

: ھمسر    
غالمرضا سعادتمند: پدر  

فرخنده شمس: مادر  
: فرزندان  

 یگانھ  سعادتمند

---جمشید افشار : ھمسر  1  
ذبیح هللا تاشی: پدر  

مھین زارعی: مادر  
آرتمیس : فرزندان  

 یلدا تاشی 

: ھمسر    
--- سلیمان عطریان: پدر  

زیبا مھدیزاده: مادر  
: فرزندان  

 یلدا عطریان

محبوبھ: ھمسر  1  
فرزند خدابخشحسن :پدر  

سمنبر فرزند ھاشم: مادر  
:فرزندان  

 یوسف 

سمنبر رفاھی : ھمسر  1  
قنبرعلی رفاھی: پدر  

خیرالنسا رفاھی: مادر  
 –مھناز  –مھ لقا  –اسفندیار  –بھرام  –بھمن : فرزندان
 منوچھر 

)رفاھی(یوسف علی اصالح پذیر   

جھانتاب یوسفی: ھمسر  1  
رمضان یوسفی: پدر  

رنژادشرف امی: مادر  
 -مجید  -حمید  -رضا  -طلعت  -صنوبر  -سمنبر : فرزندان
فاطمھ -سودابھ   

 یوسف یوسفی

  اسامی زیر و خانواده ھای مربوطھ در حال آماده شدن ھستند  
:ھمسر    

:پدر  
: مادر  

:فرزندان  

 

:ھمسر    
:پدر  

 



200131228 
  ناشناس شماره یک: راوی: 1

 بازگشت بھ صفحھ قبل

: مادر  
:فرزندان  

    
    


