
ف
دی

ر

نمرهنام پدرمحل صدورتاریخ تولدکدملینام خانوادگینام

16نعمت الهآذرشهر16900059631368آقامحمدیجمال1

20یحییآذرشهر16900004221368امیدیانفرشید2

17علیاسکو15741361صادقیحسین3

17حسنآذرشهر16900082711368غالمیاننسیم4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
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( به ترتیب الفبایی استان )

1395تابستان - نتایج امتحانات سراسری دوره مقدماتی 

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(آذرشهر)شعبه 

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی 

:      لطفاً توجه فرمائید

نام کسانیکه در انجمن , در ستون نام استاد .مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

محل مهر و امضای سرپرست شعبه    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

نام و نام خانوادگی        نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرمحل صدورتاریخ تولدکدملینام خانوادگینام

15عبدالحسینبستان آباد3611367فیضی عین الدینمحمد1

16کریمتبریز17103737921381محصلیمهدی2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
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        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی 

:      لطفاً توجه فرمائید

نام کسانیکه در انجمن , در ستون نام استاد .مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

شعبه بستان آباد

      دوره مقدماتی

نام و نام خانوادگی

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

به نام خدا
فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

محل مهر و امضای سرپرست شعبه



ف
دی

ر

نمرهنام پدرمحل صدورتاریخ تولدکدملینام خانوادگینام

15ابوالفضلمیانه15205107801379احمدیمحمدرضا1

14سعیدمیانه1385پزشکیآیدا2

17پرویزمیانه15201811161370شاکریسمانه3

17فیروزگرمی471352عباسعلی پورداریوش4

15محسنمیانه15205072401379کتانیعلیرضا5

14یوسفگرمرودیامیررضا6

16غفورمیانه15205229081380محمدیرضا7

15فرهادمیانه15205084331379مسافرامیررضا8

9

10

11

12

13

14

15

16
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به نام خدا

محل مهر و امضای سرپرست شعبه    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

نام و نام خانوادگی        نام و نام خانوادگی

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه میانه

      دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی 

:      لطفاً توجه فرمائید

نام کسانیکه در انجمن , در ستون نام استاد .مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد



ف
دی

ر

نمرهنام پدرمحل صدورتاریخ تولدکدملینام خانوادگینام

17اکبرگنبد240861357امامی رازلیقیمهدی1

15مهدیگنبد20211114231384امامی رازلیقیزهرا2

15طالبتهران503221367صادقیسعید 3

18امرالهسراب371361صادقپور آزادسمیه 4

18قربانسراب16404241131382شادکامپریسا5

18مهدیقلیسراب7451354عباسیرقیه6

15ستارسراب16404055691382عقلمندیشقایق7

14قدیرسراب2391354علیزادهشیرین 8

15کریمسراب16403820541380کاظمی شرامین امیر حسین 9

16سهرابتهران1374کرامتیشقایق 10

16محمدسراب16403919591381مختاریعلی11

17احمدسراب16403941091381محرم زادهسینا12

14مسلمتبریز1644889211386میرزازادهفاطمه13

15علیسراب16403853391381مهدوی آرش 14

20عین الهسراب3611347واصبیصمد15

15محمد حسنتبریز16404915891386وفوریامیر مهدی16

نام کسانیکه در انجمن , در ستون نام استاد 1-2-

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه سراب 

      دوره مقدماتی

محل مهر و امضای سرپرست شعبه    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

نام و نام خانوادگی        نام و نام خانوادگی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی 

:      لطفاً توجه فرمائید

.مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد



ف
دی

ر

نمرهنام پدرمحل صدورتاریخ تولدکدملینام خانوادگینام

14غالمملکان16091356امینیفریدون1

14رضابناب1385اختصاصیمطلب پورشیوا2

-رضاملکان1383اختصاصیمهدویمهدی3

14احمدرضامیاندوآب1383اختصاصیمهدویحسین4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
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نام و نام خانوادگی        نام و نام خانوادگی

محل مهر و امضای سرپرست شعبه

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه ملکان

      دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی 

:      لطفاً توجه فرمائید

نام کسانیکه در انجمن , در ستون نام استاد .مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی



ف
دی

ر

نمرهنام پدرمحل صدورتاریخ تولدکدملینام خانوادگینام

15ابوالقاسمتبریز13623428411377ستوده مایانیابوالفضل 1

15محمدتبریز13611991131372ابوالفتح زاده کمالیحسین 2

15حسینصوفیان181361جمالیحمید 3

16علی حسینشبستر17202111401380عدلی محدثه4

16حمیدتبریز17202325811381راهبیمریم 5

17نورالهشبستر1981361فرزانه شندیفاطمه 6

15مسعودشبستر17202545911383فرجی میاندوآبایل شان7

15ولیخرمشهر18204877511382پوربیرام سیسمیالد8

14احدشبستر17202756961385نریمانیزهرا 9

10

11

12

13

14

15

16
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:      لطفاً توجه فرمائید

نام کسانیکه در انجمن , در ستون نام استاد .مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

محل مهر و امضای سرپرست شعبه    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

شعبه شبستر 

      دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی 

نام و نام خانوادگی        نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری



ف
دی

ر

نمرهنام پدرمحل صدورتاریخ تولدکدملینام خانوادگینام

17ایوبتبریز13632386121381آوندی پورحسین1

14بشیرتبریز13824333871366اسدزادهطاهره2

17مقصوداسکو17088961811352اتحادی خسروشاهیناهیده3

14اصغرتبریز13632086161381ارفعیاحسان4

20مهدیورزقان56700485631373اکبریعلی5

15حسینتبریز13604703791369امامیفاطمه6

20علیرضاتبریز13628998111379امیرشقاقییلدا7

17خیرالهتبریز13628381521379بخشیپارسا8

18باقرتبریز13609601981371بهروزینپری ناز9

19غالمعلیتبریز13734234281382پشمیثنا10

18اکبرتهران00609877311359پنجه علیمهدیه11

14محمدتبریز13777937881329تنهائیاصغر12

19محمدحسینتبریز13804766231364ثنائی فردهادی13

16جوادتبریز13614657611373جدیریآرمان14

19شاه حسینتبریز13820915831366جوان بخت نوجه دهحبیبه15

15حسینتبریز13639186481384حاجی الف خانیامیررضا16
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نام و نام خانوادگی        نام و نام خانوادگی

:      لطفاً توجه فرمائید

نام کسانیکه در انجمن , در ستون نام استاد .مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

محل مهر و امضای سرپرست شعبه    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

شعبه تبریز 

      دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی 

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری



17قرباناهر243721356حسن پورمحمد17

20داوودتبریز13610130281371حسن زادهرشید18

20سیدمهدیقم03701959491368حسینی تبارفاطمه السادات19

15غالمعلیتبریز13758653581359حیدران قره بابارقیه20

16حسینتبریز13621576861376خاکپورفرناز21

17علی اکبرتبریز14741343171358دستمالچیفرانک22

17غفورتبریز13764922611350رحیمیفرزانه23

19رسولاهر15002386781355رسولیفرحناز24

15عسگرتبریز13642131411385زمانپورامیرعلی25

15عسگرتبریز13630019651380زمانپورامین26

15حسیناهر49521349زمانپورعسگر27

16بابکتبریز13631888011381زنده نامصدرا28

15یعقوبتهران00792985831364زینی زادهمهسا29

15ابراهیمتبریز13660132111380ساعدی خسروشاهیمحیا30

14علیتبریز13634281111381سپهریسارینا31

15پرویزاهر15026650261367سیابیسمیه32
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به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

محل مهر و امضای سرپرست شعبه    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

نام و نام خانوادگی        نام و نام خانوادگی

شعبه تبریز 

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی 

:      لطفاً توجه فرمائید

.مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد
نام کسانیکه در انجمن , در ستون نام استاد 

.کالس ندارند درج نشود



16میرکاظمتبریز13767714701362سیدتاجمهسا33

15محمداسکو13628181781379صالحیفاطمه34

14اصغرتبریز13633467681381عادلپریسا35

18صفرعلیاسکو17098018671362عادلیمعصومه36

14قاسمتبریز13639412241384عظمیآرمین37

15قاسمخوی27909226911380عظمیآیدین38

14بهرامتبریز13639692341384عالییمجید39

17ابراهیمتبریز13626601241378فردوسی خسروشاهیثمین40

16مهدیتبریز13635918001382فرهودیزهرا41

15محمداسکو17098890811365قادرزاده اسکوئیمهرناز42

17جعفرتبریز13600210611368کرجانیفرزانه43

16صادقتبریز13809264751360کردینسرین44

14سعیدتبریز13629245981379کریمی تبریزیعرفان45

16غالمعلیتبریز13800540281351گلچین حیدریمحمد46

15کاظمتبریز13647534991377گیتی نوردحورا47

19فیروزتبریز13782356491358محمدپورحبیب48
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:      لطفاً توجه فرمائید

.مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد
نام کسانیکه در انجمن , در ستون نام استاد 

.کالس ندارند درج نشود

محل مهر و امضای سرپرست شعبه    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه تبریز 

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی 

نام و نام خانوادگی        نام و نام خانوادگی



14نجفتبریز13645731721386محمدی اعجبیامیر49

14رسولتبریز13633060571381مسکینیصفا50

15علیتبریز13635355011382مصطفائیهلیا51

15حمیدتبریز13629535121380مودتینازنین52

16مرتضیمراغه50699218941367میرزاییفاطمه53

15عباسعلیهریس17390853531358میرزائی تبارحسین54

14سیدعلیتبریز13628689061379میرصمدیسیدرسا55

17غالمرضاتبریز13823885431365نیکدلپریسا56

16محرمعلیبستان آباد17192844151363وحدتی هالنعزیزه57

15مهردادتبریز13647502951387هامرزسامیار58

18بیوک آقاتبریز13620088011349یاری مددلوزهرا59

15محمدتبریز13625529251378یوسف نژادمریم60
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محل مهر و امضای سرپرست شعبه    محل مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

نام و نام خانوادگی        نام و نام خانوادگی

شعبه تبریز 

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی 

:      لطفاً توجه فرمائید

.مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد
نام کسانیکه در انجمن , در ستون نام استاد 

.کالس ندارند درج نشود

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14ابراهیماورمیه27426723971386تقی زادهالیسا 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه ارومیه 

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15انوربوکان29205900221383تابناکسیروس1

15حسینمهاباد28719018721351دادخواهپیمان2

15علیبوکان29205844051383زارعینارون3

19محمدکرج3226980141363محمد کریمییونس4

20احمدبوکان29292445501349مصطفی زادهمحمد 5

18محمدبوکان29288974881354وندادیفاروق6

15فاروقبوکان29207009441386وندادیمانی 7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد
در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن 

.کالس ندارند درج نشود

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     منوچهر رضازاده

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          

محمد کریم نجاری

شعبه بوکان 

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

19   عبدالهپیرانشهر28998610771364         ریوازعبدالرحیم1

15مصطفیپیرانشهر28991805091361      عزیزیمحمدفاروق2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه پیرانشهر 

      لغایت           1صفحه           دوره مقدماتی

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17هوشنگ تکاب 294027207783/06/10اجاللی الهه1

16واحدتکاب 294028719885/01/24چراغی بنیامین 2

14محمدتکاب 2940028641884/12/27محمدیاری امیرحسین 3

15محمدشریف تکاب 294006878169/12/09والدتی گلستان 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه تکاب  

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14مجتبیشیراز22834716641381سهراب پورمهتاب1

16جبرئیلچایپاره49393881311352صفرزادهتوحید2

14توحیدچایپاره49301749371386صفرزادهمحمد امین3

16محمودخوی28002814311359صوفلواسماعیل4

16محمودخوی28034213721365صوفلوجواد5

15لطیفخوی28028948891363محبوبیوحید 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه خوی   

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14صابرسلماس1386- ایرانی خواهبنیامین1

14غالمسلما س1382-دادرسیعرفان 2

19موسیسلماس 1380-حنیفیآیدا3

16پرویزسلماس1385-عبادیحامد4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه سلماس

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14ناصرشاهین دژ29303471471385اسدیمهدی 1

14علیرضاشاهین دژ29303195261383صمدیامیر رضا2

14محمدارومیه29303115841383کوهستانیمطهره3

14افسرشاهین دژ67500813471384فیضیهادی4

15علی اصغرشاهین دژ29303623241387قدیمیامیر مهدی5

16محمودشاهین دژ29302873061380مکائیل زادهسهیل 6

15رضاشاهین دژ29303233101384محمدیانسحر7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

شعبه شاهین دژ   

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16حسینماکو28203367951381جدیدیآیلین1

18سیدعسگرشوط64001210561380سیدیسید امیرحسین2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه ماکو   

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16محمدنقده290966942457/5/6صدرالساداتمعصومه1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

شعبه مهاباد   

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16عبدالحسیناردبیل97091366دلداده مقدممریم1

15علیخلخال16301366971371طالبیمهدیه 2

19محمدصادقاردبیل14515424291361جمالیمحمد3

18عبدالحسیناردبیل14711359دلداده مقدمسعید4

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه  اردبیل

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15عباسخلخال16303361141379پورصالحیامیرحسین1

15جمال الدینخلخال49331367خالقیمعصومه2

16مهدیخلخال16303807251367موالییفاطمه3

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه   خلخال

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15قربانعلیاردبیل14500507511368عزیزی ننه کراناقدس1

18نصرالهاردبیل14502452501369جبارپورشبنم2

19عزیزاردبیل1208941362شکرانی مقدملیال3

17فوالداردبیل5621355محمدیامراله4

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه   نمین

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15عبدالرضانائین12401206641386احمدیدینا 1

16محمد علیشهرکرد5691354اسدیسرور2

15علیرضااصفهان1386ایزدی پورزهرا3

16محمداصفهان507091358پور کاظمیاکرم4

15حسینخمینی شهر160141352پیمانیمحمد 5

15رضااصفهان37161352توکلیمینا6

18نصیرالدیناصفهان12700205601367جوادیراضیه7

17عزیز اهللزنجان5671331رامتینربابه8

16عبداهللاصفهان1831354صادقیعصمت9

14مهرداداصفهان12740398191382صفویپریناز10

15محمودتهران27951347گرجیامیر منصور11

15محمدیزد12400728561376مدنیانمنیره12

15محسننائین12401187671385میرزا بیگیمهشید13

15رحمت اهللاصفهان1273085061378نریمانیراضیه14

16احمد رضااصفهان12724669951376نصراصفهانیزهرا15

16

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه اصفهان 



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16ابراهیممبارکه54102308681384انتخابیفاطمه1

18اسماعیلمبارکه54101040801374حقانی مبارکهمریم2

16مرتضیاصفهان54102948741384زمانیفرزاد3

15عبدالکریملنجان81343شاکری مبارکهمحمد4

16نعمت اهللمبارکه54102255381380صالحیفاطمه 5

16بهروزمبارکه54101038411374صفاییامیرحسین 6

16خدادادمبارکه54101594111377علیپورمهسا7

15اسداهلللنجان54100850351373یزدانیزهرا 8

9

10

11

12

13

14

15

16

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه مبارکه 



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16حسنبیدگل61992487671354پور ابراهیمیمهدی1

17محمدکاشان61997597021363دیاری بیدگلیزینب 2

16عبدالصمدکاشان12506583911380رحمانمحمد صادق3

17ماشالهآران بیدگل61900606411375متولی بیدگلیفاطمه4

17علیکاشان61900609941375مزروعیسوده 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

شعبه آران و بیدگل

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17قدرت الهاصفهان1051359آقاییفاطمه1

17مجتبی خمینی شهر 1376اصغری پریسا 2

15مهدی کاظمی محمد صالح3

14جواد1383کاظمی حسین4

14علیرضاخمینی شهر 33781379-کریمی علی 5

16قیطاس لنجان5691362کیانی مرضیه6

16سیدرضااصفهان 27711372-هاشمی فاطمه السادات7

17محمد علی خمینی شهر 40151368-ملکمحبوبه8

18حمیدرضااصفهان305581379-مظاهری محمد علی 9

16قدرت الهخمینی شهر 4095-موالییشفیعه10

17نوروزعلی خمینی شهر 59051368-نقدیمرضیه11

17روح الهاصفهان1382نوربخش نگار سادات12

17معینخمینی شهر 1378نیک دل زهرا13

15قدرت1385کارخیرانعلیرضا14

17قربانعلی فالورجان76151379-کاظم زادهمحدثه15

15محسنخمینی شهر 1381لطفعلی پور محمد 16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه خمینی شهر 

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14محمد رضاخمینی شهر 1383مجیری مبینا17

16خسرونجف آباد32821363محمود صالحی اصغر 18

15رسول 1383محمدی شهریار 19

17مسلمشهرکرد9081367محمدی رحیم20

17مصطفی خمینی شهر 1384محمدی فاطمه21

16مجیدخمینی شهر مشتاقی شادی 22

15مظاهر1382مختاری ریحانه23

16محمداصفهان66951374-محمدی احسان 24

14منصور اصفهان1380بدیهی فاطمه25

16عباسعلی اصفهان7768-اکبری پریچهر 26

15عزت الهاصفهان84781379-باللی عرفان27

14جواد1384امینی ستاره28

15پرویز 1368فخاریفاطمه29

15روح الهخمینی شهر 1384لطفی مطهره30

15محسناصفهان89741377-لطیفی الهام31

16جعفراصفهان90981377-حاج حیدری زهرا32

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

صفحه          لغایت           

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه خمینی شهر 

       دوره مقدماتی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17محمد حسیناصفهان20231375-جدیدی عاطفه33

15احمدخمینی شهر 28011368-ثنائیمینا34

14محمود خمینی شهر 56321365پهلوی خواهملیحه35

16رسول 1382پیمانی امیر رضا36

16اصغر 1382جوهری زهرا37

15بهرام12131381-جعفریانزهرا38

15یاسین1384حاجیانزهرا39

15ابراهیمخمینی شهر 244741361حاجیانهاجر 40

16اکبر 1385حاجی حیدری یونس 41

16مهدی 1382حاج مرادی مهتاب 42

16خمینی شهر 405021325-خلیلی علی 43

17فتح الهاصفهان1381خسروی زادهعطیه 44

15نصرالهخمینی شهر 17151362خان احمدی علی 45

16سید عبدالهاصفهان83911378-حسینی فروغ سادات46

16علیرضااصفهان1383راستی فاطمه47

16سید یدالهاصفهان1380دیباجی سیدعباس 48

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه خمینی شهر 

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15محمود1383سعیدی سمانه49

15منصور خمینی شهر 1385دری نرگس50

16عباسعلی خمینی شهر 1394خوانساری شادی 51

15علیرضا1383دباغی معصومه52

15فتاحاصفهان508201383-رضاییفاطمه53

17عباس اصفهان1380رضاییزهرا54

15عبدالحمید1382رضایییلدا55

15یداله1382رضاییمریم56

16حسین1382رضاییانحوریه57

14مصطفی 1382رجب زادهیاسمن58

16حمید1381شکرانی فاطمه59

17ناصر خمینی شهر 1369فتحیانمجید60

15فضل الهتهران83781356سلیمانی زهره61

14مجیدنجف آباد1385فاضل نجف آبادی علی 62

17قاسمعلی فالورجان6491362زارع الرگانی ریحانه 63

15احمدخمینی شهر 48171373-رضاییالهه64

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه خمینی شهر 

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15محمد مهدی نجف آباد1382شمسیامید65

14رضانجف آباد1381شمسحامد66

17احمداصفهان306901381-شریفی مصطفی 67

15سعیداصفهان1383عربیانعرفان68

16مرتضی لنجان81352غالمی سکینه69

16محمداصفهان73371379-شاملی زهرا70

15صرافی علی 71

15حمید1383صفاری عرفان72

14کاظمشیر محمدی زهرا73

14محمدرضا1382صادقی فاطمه74

17قاسمعلی ایذه 99331368-شکوهی سمیه 75

76

77

78

79

80

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه خمینی شهر 

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16نصرت اهللخوانسار12296947911353صاحبیصفیه1

15خوانسارخوانسار12200800121379صائبیهدیه2

15خوانساراسماعیل12200959231383گرجینوید3

14منصورگلپایگان12200511871374مایلیالهه4

16خوانسارناصر12200792511379محرابیانسحر5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه خوانسار 

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15براتعلی دهاقان55511379-مختارامیرحسین1

14قاسمدهاقان52461385-غالمعلیانزهرا 2

16ابوالقاسمدهاقان92041370-داوری مسعود3

15محمد حسناصفهان77381381-دانشوریانامیر پویا4

14علی 88211382-رضوانی محمود صالح5

16مرتضی دهاقان3221360سلیمانی رسول 6

14احمددهاقان11721383-دائیسعید7

15مسیح الهدهاقان52211384-اسکندریانمحمد مهدی 8

15نادردهاقان58651381-بدریانعلیرضا 9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه دهاقان

   1     لغایت       1صفحه            دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17دیدارقلیسمیرم12098950481367بهرامیانزهرا1

15علیسمیرم12001959061377صابریانعطیه2

16محمدرضاسمیرم12096961771362نادریسمیه3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

شعبه سمیرم

   1     لغایت       1صفحه            دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17حسیناصفهان510006162041370شفیعمنیژه 1

15حسیناصفهان51002542701381قاسمیعلی2

15ناصرشاهین شهر51002582411382کیانیمحمدامین3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه شاهین شهر 

           1        لغایت1صفحه         دوره مقدماتی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15احمدرضاشهرضا11903763931384اباذریمهسا1

15رحمت الهشهرضا11992816701361اسماعیل پورسمیه2

16مصطفیشهرضا11901873881374سقفیمرضیه3

15احمدشهرضا11903718811384سپهریانزینب 4

17حبیب الهشهرضا11993770741350ماهرزهرا5

15احمدرضااصفهان12733077811379ممیزمحسن6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

   1  لغایت  1صفحه        دوره مقدماتی

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

                مهر و امضای سرپرست شعبه                     

     نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه شهرضا 

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16محمد رضاآران وبیدگل4261362آتش پور بیدگلیمریم1

17نعمت الهتهران573842071352امیر احمدیمحمد رضا2

17حسننطنز1239877961352ده آبادیمحمد رضا3

18حسنکاشان144941367دهقانیلیال4

17حسینکاشان12507536351382سلیمانی نسبکوثر 5

18سید حسینیزد44322909511353شاکریسید سعید 6

15محمد علیکاشان12506239361379شریعتسارا 7

17محمد علیقم3702397171369شریفیفاطمه8

16مرتضیکاشان12506782501381صادقیمحمد حسین9

16فضل الهکاشان12507210081382صفاریفرشته10

15علیکاشان12501121511369قناویزیمحمد11

17احمدکاشان421221346کوشانکتایون12

16علیکاشان12503203801372گل محمدیمریم13

18حسینبادرود12300295911371نجاتیانمحمد14

17سید رضاکاشان12506318311380هاشمیزهرا سادات15

16سعیدبادرود12300838041382یزدان مهرابوالفضل16

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه کاشان

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15رضاقم3725190401382تبراییحسام الدین1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی مهدی شهیدی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی محسن خوشنویسان

شعبه گلپایگان

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14سعیدکرمانشاه1381بهرامیسینا1

18علی محمدتهران101571359حسینیشهره2

17الهیحان24441355خیر خواهزهرا3

14حسینعلیتهران32428944311382رستمیحسین4

17محمدشمیران941350سلطانیزهرا5

14مهدیشهریار49005470691375علی اکبریمهسا6

16علیرضاتهران1515873021386فاضلیکیاناز7

16شاهپوردماوند1981360قاسمیفرزانه8

15حسین1382نیرآبادینیما9

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه فردیس 

صفحه                 لغایت                          دوره مقدماتی

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد



صفحه                 لغایت                          دوره مقدماتی

ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14قربانعلیهشتگرد48906331211387آذرپیشهآتنا1

17جعفرساوجبالغ48902255791373ارمندپیشهسمیه2

16جهانبخشتهران00243875251380اصل زعیمسما3

15بهزادرشت25807273371373بابازادهسمیه4

16سیداسماعیلکرج7101358حسینینزهت السادات5

15بنیامینبندرانزلی26401440651373روحانی منش ملیحه6

14سیداکبرساوجبالغ48900570991369سادات رسولسعیده السادات7

14داودساوجبالغ48904951501381ساسانی نژادمحمدمهدی8

15حسینقزوین50802248351384شعبانیزهرا9

16شهرامساوجبالغ48902220651373عباسپورفاطمه 10

15محمدمالیر39201087011369عبدالملکیفاطمه 11

17عزیزتهران74311367قنبری توتشامیمریم12

14موسیکرج03127444391382گلبازحسین13

14رضاکرج03127604181382ملک پورسونیا14

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

شعبه ساوجبالغ 

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17محمودهشتگرد48905794941383افتخاریسید حسین1

15یوسفنظرآباد48905257261381الماسیمهدی2

16علیکرج3133009511384بیگدلیامیر محمد3

18رضاساوجبالغ48902476711374جعفرپورهانیه4

15داوودکرج48904517731380جعفری نیاغزل5

16پرویزکرج48998770561365شقاقیمهدی6

15حسنکرج3125886151381فرخیفاطمه7

15حمیدساوجبالغ48904950101381فضل اله خانیمتین8

17جمعهاهواز17430259981372طالقانیمحمد9

16محمدکرج48904299481379محمدخانیزهرا10

16آرشکرج50802344901384معافیعرشیا11

:جمع تعداد مردودی

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه نظرآباد

صفحه                 لغایت                          دوره مقدماتی

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15فریدکرج04404802991395/05/25احمدیمهسا السادات1

14امیرعلیتهران00638457761363/06/17اسکندریسمانه2

16محسنکرج03106322771370/10/25آقاجانالهام3

15حسنتهران00254627761382/02/16بابائیهورشاد4

17کاظمتهران00726420921354/02/06باقریعلیرضا5

16رشیدکرج03125408091381/05/15بیاتعلیرضا6

14مجتبیکرج03122895711380/01/16بیات ورکشیمحمدحسین7

16علیدزفول20032075701366/04/01پورشرفیابراهیم8

15بهمنزاهدان36104487761370/06/09پیمانیبزرگمهر9

15اسحاقتهران00434415801345/04/13تفرشیشمسی10

15جعفرکرج03128465411382/10/21تکتازمبینا11

16ولی الهقم03703887201369/10/16جباریزهرا12

18جاللکرمانشاه32553442121359/02/20جلیلی نیاندا13

16محرمکرج03239304841365/09/05جهانیمینا14

15علیاصفهان12743744721383/08/04جوانبختاحسان15

17غالمحسنتهران00840791771366/09/27حاتمیآزاده16

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه البرز



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16محمدعلیکرج03122349451379/08/24حاجی زادهکیمیا17

17سیدخداداداهواز17548980681355/06/25حائریزهرا18

14رامینتهران01513093101385/09/14حسنی ریوندیپریا19

14حسینکرج03129299611383/03/19حسینخانیمحمد20

17عباسکرج03107766191371/08/03حیدریمنصوره21

16علی محمدکرج03120678521378/09/18خاکپورمحمد22

14علیکرج03123601771380/05/27خانی دختمهسا23

16سعیدتهران01502210101381/07/14خطیبیهلیا24

15غالمرضااراک سربند06208908191356/06/01خلیلیشیرین25

14علی اصغرتهران00587171451360/04/24خوانساری بختیاریعلیرضا26

16رمضانبهشهر21817122471365/06/31دست افکننیوشا27

17حمیدتهران03115938601376/02/29دمیرچیفائزه28

16تقیتهران00142813841370/11/24راحتی کلیمانیزهرا29

16عبداالمیراهواز17410887711371/04/25راهنمااحسان30

15علیتهران00623377691360/02/27رستگاریآزاده31

15شیرالدیناندیمشک19204635261381/01/01رضائی خواهمحمدمهدی32

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

شعبه البرز

صفحه             لغایت                       دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15عباسعلیکرج03127813501382/07/20رمضانیعلی33

15عبدالعظیمکرج03121416021379/02/28زارعمینو34

16سید رئوفتهران00732428881360/03/31سادات حسینیفائزه35

14سیدمنوچهرتهران00251928171381/07/12سجادیسیدمحمدحسین36

14سیدمنوچهرتهران00228873851378/10/25سجادیسیده زهرا37

15میرحیدرتهران00735863741363/08/08سریریحوریه سادات38

17موسیکرج0321773942سوداگریصدیقه39

16قدرت اهللاهواز1754770339سیفیعلیرضا40

18احمدکرج03121737091379/05/08شریفیفاطمه41

18علیرضاتهران00157166941372/01/22شعبان نژادمریم42

15کریمکرج03227883311362/03/23شفیعیسمانه43

18کاظمکرج03233025561366/08/13شوندیسهیال44

19رضاکرج03232678311366/03/27صابری منشعلیرضا45

16محمدکرج03232132511365/04/18صبح دلسیما46

17عزیز اهللتهران00796704231365/05/27عراقیان فرشیوا47

15رضاتهران00200849001376/06/03عزیزالهیفاطمه48

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه البرز

صفحه                 لغایت                          دوره مقدماتی

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17ابوالقاسمتهران00603803911357/12/22عزیزیمحسن49

17علیزنجان42827140261355/03/02عسگریشهال50

17مظلومعلیکنگاور33091551021358/10/15عظیمیمعصومه51

14رمضانبیجار37819042101347/06/04علی نژادافسانه52

15رمضانبیجار37800792241346/03/04علی نژادمهوش53

17علی اکبرتهران00644646361358/10/20غنی زادهمعصومه54

16محمودکرج03106493661370/10/27فرج زادهلعیا55

14فریبرزتهران00254662321382/02/16فرشادمریم56

17امان الهتهران00613039091353/07/14فریدمهناز57

15حسینکرج03123579901380/05/17قراگوزلوحسام58

15علیتهران55606868401380/08/22قراگوزلوسپیده59

15داریوشکرج03127206101381/09/08کرمیریحانه60

15علی بککرج48998736891365/01/01کمالی نسبصدیقه61

15محمدرضاتهران00806758161365/04/12گنج یاراحسان62

16حسینبروجرد41305373421354/06/01گودرزیزهرا63

16شاپورکرج03124082501380/09/03لطفیحدیثه64

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

شعبه البرز

صفحه                 لغایت                          دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14محمدکرج03125314271381/04/18مرتضی پورسعید65

16غالمحسینتهران04504630281351/12/08معماران دادگرنوید66

19اسماعیلکرج03223707441362/07/17منتظر ثابتزهرا67

16قادرتهران00706768521354/06/29مهین سارانفاطمه68

16جعفرتهران00730536351358/06/20نریمانیهدی69

19ناصرشهربابک31495999891361/04/28نعمت اللهیمهدیه70

18ابوالفضلکرج03231966671364/11/14نعمتیمحمد71

16کورشکرج03125170171381/06/29نمیرانیانکیانا72

15حسنکرج03122277011379/09/02نواییمهرناز73

19حسینشمیران04512891881359/01/06هادیمرتضی74

16امیر علیکرج03125862721381/08/01هاشمیآیدا75

14ابوالحسنکرج03109367311372/06/26هاشمیپریسا76

14حسیننیشابور10512321631384/08/08هرویهلیا77

78

79

80

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه البرز

صفحه                 لغایت                          دوره مقدماتی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

18مصطفی ایالم3621359اسدی آزاده 1

17منوچهرایالم72351369-بسطامی الهام 2

15طاهرایالم7371367پیمانهدی 3

14پرویزدره شهر15651383-کریمی مریم4

15اسمعیلایالم1381ابراهیمی مریم5

17ایالم16521365علی کرمیلیال6

14حسینمهران231363رادامل7

15حسینعلی مهران 451366فتح الهی صادق 8

17فرانکودهلران 68361351الوندی فرید9

16یحیی ایالم2631367سارایی زادمهدی 10

14حسنایوان4341344ولیانجواد11

15عبدالمحمدایالم 131355چمن پیرابهزاد12

17عظیمایالم95571370-مهکی زهره13

15رضاایالم90681369-آزادی طیبه 14

14عباس شیروان46471380-عبدی احمد رضا15

14رضا1381نظری حمیدرضا16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه ایالم

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

18علی عسکرآبدانان80181360نبوی حسین17

15ناصر ایالم31321382-رحمانی حمیدرضا 18

16یوسفایالم3761360ارجمندیمسعود19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه ایالم

به نام خدا

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

18لقمانایوان61602586671366دانیالیشیما1

14اعظمایوان101364رفیعی ذالنیفرزانه2

15محمد علیایوان44900187701368غالمیصفورا3

14هادیایوان44901352111369کرمیحدیث4

17مرادایوان61600035421370منصوریحداد5

15عیسی ایوان11141365زمانی نسرین 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

شعبه ایوان

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15علیمرادبدره1368دربندی سعید 1

16علی بدره10311386-محمدی فاطمه2

14نصرالهبدره81364گلی مسلم3

-محمدبدره40411383-آگاهی حسین 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه بدره

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15حمیددهلران45101823251381موحدیپریا1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه دهلران

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

18احمددشتستان35104305731379صادقیفاطمه 1

14عباسسعدآباد91343کفاییمریم2

16منصوربرازجان35103194271375موسویمریم3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

عبدالرضا شنان پور:      نام و نام خانوادگی 

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی حمید شاه حسینی

شعبه برازجان

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

19محمدجواددیلم52996388511361دریانوردسمیه1

17غلمحسینگناوه35393327821357دهداریزینب2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه بندر دیلم

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

19محمدآبادان18181624231344باقری وانانیصدراله1

17عبدالکریمبوشهر34904691001380سلیمانیمریم2

19علیبوشهر34905127821381علی نیامریم3

15غالمرضابروجرد41208046581379گودرزیتارا4

19کوچکعلیبوشهر34902736211373میرعالئیزهره5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

شعبه بوشهر

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

18محمدجم60900932483اکسیرعلی 1

19حسینجم363اکسیرسمانه 2

20حسینجم356006540268اکسیر سفیه 3

14غالماهواز35856باقریفرزانه4

18محمدسعد آباد14158بوالحاجیحمیده5

15غالمعلیجم609009653983بداخشانعرفان6

19عبدالهجم662بازدیدهاحمد7

17جمالاهواز174404499682پورمقدمپدرام 8

18هادیتهران2811159خدابندهطیبه 9

19محمدجم7964قاسمیابوالفضل10

20حیدرجم2260 میرزاییزینب11

17احمدجم60900860982مهرابیامیر بهزاد12

19همزهجم110265مظفریحسین13

16احمدجم609009282783عبدالهیامین14

15مجیدجم228474529686نیکخواهشایان15

16مجیدجم228474528886نیکخواهاشکان16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه جم 

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

20محمدرضاتهران248432371380راستی بیتا1

19مرتضیاصفهان12745676371384رمضانیمحدثه2

18حمیدرضامیمه62200433401385زارعیمحمدمعین3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

شعبه خارک

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

19غالمحسیندشتی35498993431365تیموریفخر الدین1

14سید عبداهللدشتی35402578021384جعفریسید علی 2

15سید عبداهللدشتی35402206871381جعفریسیده فاطمه زهرا3

15حسیندشتی35400836011371عاشوریراحله 4

16منصوردشتی35401915421379میرکانیلیال5

14سید ابوالقاسمدشتی35401950411379هاشمیسید محمد حسین6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه دشتی

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

19اسماعیلشیراز22832583081380احمدیالهه1

18رضاکنگان35601840021377جاتوتمسعود2

16شمس الدینمُهر541365شه دوستنسرین3

18حیدرکنگان35600085731368عرب نژاداحمد4

18محمدشیراز23941360نیک شعارشهربانو5

17شهریارکنگان18661366نیک شعارراحله6

17ابراهیمالهیجان3561365یوسفیسجاد7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه کنگان

      1     لغایت     1صفحه            دوره مقدماتی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17مصطفیگناوه35301229631372بیراتیراحله1

17عبدالهگناوه35397216571362کمالیطاهر2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه گناوه

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14عباس666065518284/8/2سهامیمحدثه1

14حسینتهران1385صبورملیکا2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه بهارستان 

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16یوسفشهرری04920280871362احمدیفاطمه1

19سید علیکهکیلویه42511554751366تفضلیسید زین الدین2

17رحمتتهران04800640161368حسین پور سارخانلوسولماز3

18سید نصراهللورامین04103004211371حسینیرئوفه سادات 4

16حسین رضاکرمانشاه32401697031368خدادادهریحانه5

15مرتضیتهران00233488281379خیرخواهانحسین 6

15کوروشتهران00211010271377رستمیحسین 7

14ناصرتهران02005954581384سودی علی بابالوفاطمه8

16شهرامشمیران04404233411373صالحی نیاشفیعه9

-بهنامتهران00258839091384عباس زاده آقدوه لومائده10

15فرهادورامین04108363111381کارخانهسمانه11

15روح اهللتهران02006803071384محمدیرائیکا12

16رضاهمدان38602029521369یارمحمدیالهه13

14

15

16

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه پیشوا

     1     لغایت      1صفحه            دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

18حیدرتهران31358-939432-005آجورلوصغرا1

17جهانبخشتهران18187851365-008آزادابراهیم2

19گداعلیتهران78546311357-006آشناویشکائیمحمدعلی3

20علیتهران09646011361-006آقاعلی بکحامد4

18علی اکبرقوچان04205501357-087ابراهیمیانمهدی5

18رضااهواز7122061370-174ابوالفارسیپوریا6

17علیتهران84242721362-006ابوالفتحیحمیدرضا7

17محمدزنجان01370-004088-539احمدیلیال8

16علیرضاتویسرکان8978411358-397اردالنحسین9

17علیتهران81367-852901-007استادحسنشاهین10

14ابوالفضلتهران57081711383-002اسفندیاریامیرمهدی11

14احدتهران41375-981565-001اسالم جمالفاطمه12

16امیرحسینتهران46668821380-002اسماعیل افجهاحمدرضا13

14بهروزتهران44824471380-002اسماعیل زادهآناهید14

17مسعودشیراز26203641377-228اشرف زادهعرفان15

16محمدتهران144707311371-002اصغریمحمدسجاد16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه تهران بزرگ

      12     لغایت   1صفحه          دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17حسنتهران53101341افتخاریغالمعلی17

15حسینتهران44068991380-002افروغهلیا18

-صفرتهران31346-685632-004الیاسیمیترا19

17هادیتهران42762781380-002امانیآناهیتا20

18غالم حسینآشتیان99862711365-051امیریمحسن21

19درویشتهران01522311368-324امیرینسیم22

16عبدالرسولتهران01048551375-002امین فرپریماه23

17اصغرتهران41352-591042-005انصاریعلی24

16فاضلتهران10607941368-001اولیابککوثر25

16حمیدرضاتهران51372-650119-001بابا افجعیحسین26

18ولی الهکرج22326611360-032بابامرادیسولماز27

16احمدبروجرد11379-076012-412باجالنهستی28

14اعتمادامیدیه56823011383-002باقرینگار29

17احمدتهران02371341346-004بختیارکامران30

17محمدرضاسبزوار11355-468578-079بخشیجواد31

17محمدرضاتهران40972091380-002بخشی زادهامیرکوروش32

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه تهران بزرگ

        12      لغایت      2صفحه           دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

18محمودرضاتهران30285311378-002برغمدیمهتاب33

16ابوالقاسمتربت حیدریه71353-031910-070بصیرتاحمد34

20حسنتهران39120891370-001بالغی بخشایششیوا35

19روح الهتهران85778811374-001بهبودیفاطمه36

17امیرمسعودتهران51378-252600-002بهمنی کلورپریا37

17احمدتهران5051851384-025بیابانیآریا38

19عبدالهخرم آباد71366-354273-407بیرم وندکلمهدی39

15محمدتهران91385-135712-015بیگدلی تبارفاطمه40

16ابراهیمتهران16161360بیناخواهیالهه41

18حمیداهواز71363-384191-175پورتراباحسان42

19محمدرضاتهران28183841362-001ترکمنیسپیده43

17مصطفیتهران71362-560111-007ترکیانمینا44

14اژدرتهران01702381376-002تسبتیمرضیه45

19عباستهران01362-837021-006توکلیعاطفه46

16فریدونتهران355377191349-005ثقفی زادمریم47

16رضاقلیتهران51362-689998-007جان زمینیمنصوره48

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه تهران بزرگ

           12        لغایت       3صفحه            دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17جلیلتهران80895911365-007جعفر خرمیغزاله49

17عبدالکریمتهران38629041379-002جاللیسمر50

20باب الهتهران07404341360-006جمشیدیفاطمه51

16مرتضیتهران22036561378-002جوینده لچه گوراییفاطمه52

19ابراهیمتهران7651325جهان آبادیرضا53

14کریمنهاوند10996421353-396چگینیسامان54

18جاللگرگان03543241346-212چین نان پورمریم55

19سیدهاشمتهران39290601346-004حائریانمنیرسادات56

19محمدتهران01118941375-043حاج علی اکبریفاطمه57

17محمدتهران81381-517974-002حاجی زادهمهدی58

16رمضانعلیسبزوار11357-351213-079حاجی شمساییناهید59

16رشیدرامشیر00359061374-662حامدیانویدا60

16مظاهرالهیجان16321451355-517حدادی سیاهکلیمهرداد61

18محمدتهران23146871378-002حسنیملیحه62

18سیدامیرهوشمندتهران61539111372-001حسینیسیده مریم63

17سیدجوادتهران14406191368-001حسینینداسادات64

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه تهران بزرگ

         12         لغایت       4صفحه           دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

18سیدداودتهران11380-457449-002حسینی دیزآبادیفاطمه سادات65

18علیرضاتهران08061391366-008حقیقیفرزانه66

19سهرابتهران11311611365-008حمیدیزینب67

16محمدحسینسراب81360-989925-523خسرویحسین68

16مسعودشمیران37251811366-045خلیلیعلیرضا69

19علیرامسر01116721371-270خوش خلق دریا کناریزهرا70

15محمدتهران53106811371-001خوشنام رادنیلوفر71

17مسعودتهران78932241373-001خوشنودی رادفاطمه72

19عباساصفهان23999151376-127دادخواه تهرانیصفورا73

19تقیتهران33143231360-007دشتستانیمنصور74

20ابراهیمشیراز61361-630210-229راستی جهرمیعلی75

16سیدمحمدشیراز11363-819547-229رجائیانسیده مرجان76

19منصورتهران21369-303562-001رحمتیان کچومثقالیزهرا77

16مظفرتهران11383-069590-015رحیمیاندرسا78

15اکبرتهران11381-103746-044رشادفرالمیرا79

15علیچالوس48396878541349رضوی فررقیه80

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه تهران بزرگ

      12    لغایت   5صفحه           دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

19مهدیتهران61367-849675-007رمضانیحنیف81

15محمدتقیتهران11870561382-044رمضانیزهرا82

16وحیدتهران61381-517670-002زرنوشهزهرا83

15حسنتهران43432701361-007زمانی کبیرتهمینه84

15مرتضیتهران77064791355-006زهراییماندانا85

-غالمرضاتهران04830511384-025ساعتیعلی86

19رجب علیکاشان00260591368-125سحابینعیمه87

17عبدالحسینتهران73291361361-006سرمدیسارا88

19سیدمحمدرضاتهران11016351364-008سیدابریشمیسیده زهرا89

-محمدتهران08259941383-015شامحمدیحسین90

16اسدالهتهران31340-220262-005شاه صفی دماوندیمیترا91

15حسینتهران07078471374-048شاهسوندمحدثه92

16ضیاءتهران61361-487612-387شریفی رادفریماه93

14اسفندیارتهران54937101358-006شعبان زادهمحمود94

17حسناصفهان15815491368-001شفاهفرزانه95

14حسنری91365-352352-049شفیعیاعظم96

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه تهران بزرگ

     12      لغایت    6صفحه         دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16حسنشهرری81357-05349-049شفیعی نیک آبادیزهره97

17ایرجتهران09327971364-008شمس العبادمنا98

14رضاتهران49129881371-001شیرازیفاطمه99

16حسنتهران11380-484117-002صابونیانایران100

15محمدتهران08800491376-002صادقیصبا101

15فضل الهابهر31369-008919-440صالحیحامد102

19علیخوانسار97038961356-122صانعیحسین103

16ذبیح الهتهران41379-392316-002صدیق آرانیفریناز104

14قدرت الهآران و بیدگل91463791355-619صمیمی نژادمریم105

18محمدعلیتهران11382-002887-020صومیصادق106

17فرامرزتهران32185021359-007صیادمحبوبه107

15مجتبیتهران06594251385-025صیادیثنا108

18خیرالهقائم شهر01540561369-215ضیائیفاطمه زهرا109

18علیتهران83899511347-004طاهریرقیه110

17محمودتهران02542531387-015ظهیریپانیذ111

15محمودتهران13709691384-044عابد مقدمآناهید112

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه تهران بزرگ

     12     لغایت   7صفحه          دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17محسنتهران7818561385-011عابدیان فینیمائده113

16حسینتهران91200641356-006عدالتی وحیدراضیه114

-کریمتهران33592501379-002عزیززادهسارا115

18مرادتهران70326441372-001عزیزیانفرانک116

15محمودتهران46525711349-005عسگریناهید117

16هدایتتهران18836301360-007عظیمیپریسا118

15محمدرضاتهران11371-475079-001عقالئیامیرحسین119

15حیدرعلیتهران00597671364-008علی محمدیمرجان120

16تیمورتهران62050331386-002علیاریحانه121

15اکبرتهران05259971366-008علیزادهزهرا122

14مهدیتهران07388211386-025علیزادهوانیا123

17محمودمالیر27471431359-393علیمرادیراحله124

16حسینتهران45613861364-008غفاری اصلفریبا125

20حسنتهران85781011374-001غالمیامین126

15حسنتهران00046701382-020غالمی نژادگلنوش127

14عزیزتهران40461441358-007فتح الهیمحبوبه128

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه تهران بزرگ

      12      لغایت  8صفحه         دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16محمدتهران61380-485321-002فتحیان بروجنیمهدی129

17عباساصفهان91363-085655-129فراهانیالهام130

14علی محمدتهران30128851365-008فرد منشسامان131

17حسنتهران21381-493454-002فرزین پیزهرا132

16امیرتهران59363091372-001فرمهینی فراهانیسعید133

16علیرضاتهران26549911369-001فالحزینب134

15محمدتهران61381-01584-015قائمی نژادفاطمه135

14احمدتهران226181351قادری نیکوفاطمه136

17حسینتهران34763941370-001قاضیمهسا137

14احمدکرمان27016961360-299قاضی زادهشیوا138

15علیتهران91382-014387-025قربانمسیح139

14نصرالهتهران86140581367-007قمی بنیسیمریم140

17الیاستهران93612901358-006کاظم پور سادرقزهرا141

16عباستهران91351221375-001کاظمیترانه142

17غالمحسینتهران01962141369-048کاظمیمرضیه143

14کاظمتهران53343601380-002کرمانیمحمدحسین144

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه تهران بزرگ

      12    لغایت  9صفحه          دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16اصغرتهران00022311368-048کرمیزهرا145

14مظفرشمیران14382801361-045کشاورز فیض آساآزاده146

18یعقوباصفهان89958711374-001کالئیمائده147

14عباستهران45606261380-002کولیوندمریم148

18غالمرضاتهران44659931358-006گوهری بهجت آبادیعلیرضا149

17کاظمتهران11364-178482-008الریمونا150

14مسلمتهران41485981380-002مؤمنیاحمدرضا151

14مسلمتهران71383-567427-002مؤمنیمحمدمهدی152

18وهبتهران71344-325798-005مجرد فردداود153

17علیرضاتهران29238711378-002محمدزادهآیلین154

18رضاتهران42802671380-002محمدصالحیمحمدامین155

17محمدرضازنجان31359-962802-539محمدیراحله156

17ناصرتهران36740911379-002محمدی پورمحبوبه157

16جعفر61356-083446-428مرادیمعصومه158

15حسنتهران2757مرادی پورزهرا159

16علیتهران18481331مرادی نوراحمد160

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه تهران بزرگ

     12   لغایت    10صفحه           دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14یدالهتهران41359-556026-006مزرعیاحمد161

14سیدوحیدتهران11053941382-044مسعودیانسیدمحمدامین162

16سیدوحیدشمیران02931461371-044مسعودیانهماسادات163

17مصطفیتهران25383451369-001مشهدی غالمرضا رحیمینغمه164

14محمدحسنتهران99240661361-006مصلحی مقدمراضیه165

16محمودتهران41370-252310-001مطبوعی نژادمریم166

16سعیدتهران55255111371-001مظاهر کرمانیآال167

15ناصرتهران41437041370-001مظاهریزهرا168

16سیدمنافتهران91355-250965-006مقیمی دیناناکرم سادات169

18یوسف21373-092144-145ملکی فیروزمهسا170

14یدالهقم06133091370-037ملکی کرم الهمرتضی171

17سیدداودتهران90998941375-001موسویسیدعلی اصغر172

14اسمعیلتهران0744401383-015میرزایینرگس173

17جوادتهران54928771371-001میرشاکیعاطفه سادات174

15محمدتهران24579251378-002نادرینیوشا175

-علیتهران45162281380-002ناظمی هرندینازنین زهرا176

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه تهران بزرگ

      12    لغایت   11صفحه          دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16یوسفعلیتهران32239681369-001نامداری پورفاطمه177

14بهزادیزد14125461384-442نجمیمهرداد178

15ابراهیمتهران11369-245396-001نصرالهیفاطمه179

14محسنتهران07496921385-020نظم پژوهحانیه180

16حسنتهران28954731364-008نودهیمرضیه181

16عالالدینتهران00067561376-002نوریفاطمه182

15مصطفیتهران91382-056363-015نیازیکی ناز183

16سیدمحمدتهران11380-007623-015هادیان زادهسیدسبحان184

15محمدحسیناصفهان05705661359-129هادیزادهمائده185

18سیدحمزهکاشمر51348-011953-090هاشمیسیدمحمد186

14محمدتهران57999051372-001همتینسترن187

188

189

190

191

192

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه تهران بزرگ

   12     لغایت    12صفحه          دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

20سعیدتهران329541357آزمونآزاده1

16احمدشمیران28201348آقائیامیر عباس2

17محمود رضاتهران241869611380آل بویهالناز3

14علینیشابور10512079671384ابراهیم نژادزیبا4

14محمد رضاتهران1515821221386احمدی رحمت آبادیسورنا5

19علیتهران36721340ادیب منشمحمد6

17بهروزتهران2001754911382اسد نژادیاسمین7

19محمدتهران1881362اصغریامیر حسین8

19علیتهران91251356باغباننیلوفر9

18ابوالفضلتهران242977201380باقری فردفاطمه 10

20داوودتهران4406331681375بختیاریبهناز11

20محمد مهدیتهران207491363برنائینوشین12

17بهمنتهران177181201373بصیرتیفاطمه13

18احمدتهران106261352بهرامی عمارتیمحمد 14

14علیرضاتهران4412737261383بیدگلیمانی15

19ابراهیمتهران10111352تولمیسیتا16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه دزاشیب

         6     لغایت  1صفحه            دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

19محمد تقیتهران201245461376جان نثاریپریسا 17

18مهدیتهران237885501379جعفریایلیا18

20علیهمدان25261361جعفری آور زمانپرستو19

16محمد جعفرتهران4412663981383جعفری نیاسونیا20

20محمد علیتهران115441351حسینی کیا سرائیمعصومه21

15امیرتهران4409783511380ختاییامیر علی22

18امینشمیران4405516251374خوش نشیندنیا23

17بهمنتهران242203881380دانش پژوهضحی24

19امیر ناصرتهران226160041378دریامیر علی25

19علیرضااصفهان12737101011381دریروناک26

20حمیدتهران231063011379دهقانامیر حسین27

20محسنتهران53331362ذوالفقاریسلمه28

14علیتهران9851337زرگر کاشیزهرا29

15حمید رضاتهران2007038111384زرین پوششینا30

16حمید رضاتهران2500170671382زرین فردایمان31

17سید علیتهران242161351380سجادیریحانه سادات32

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه دزاشیب

             6        لغایت    2صفحه           دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16منصورتهران227814711378سعیدیفاطمه33

18جوادتهران121814551369سلطانیراضیه34

17احمدتهران71354سلگیمهدی35

17حسنتهران37601352سمواتیمصطفی36

16سید محسنتهران187607321374سمیعیسید علیرضا37

15سعیدتهران4406175101375سنجریگلچهره38

18توکلشمیران4404491111373سیفزهرا39

18جوادتهران8881334شاکرینعاصفه40

17علی اصغرتهران236931365شکارچیانمحبوبه41

19مهدیتهران34851362شکفتزینب42

19رضاتهران4291332شکفتمهدی43

17مهدیتهران4409620801380شکوری رادزینب44

19امیر حسینشمیران4403885031373شمالیالناز45

16مرتضیتهران522158811340شمالیامیر حسین46

20مجتبیگلپایگان129751349شمسسید امیر حسین47

19فریدونتهران47021361شهبازی رادزینب48

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه دزاشیب

               6         لغایت      3صفحه             دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

18بابکتهران4409459761379صادقیانسارا49

19محمد رضاتهران364801336صحنویعزیزه50

14سعیدتهران2507830221386صدیقیپویا51

17علی اصغرشمیران4241361عبائیابراهیم52

18هادی اعظمتهران256071541382عباس فرمحمد حسین53

16علی حسینتهران23921361علیزادهزهرا54

18علیرضاتهران170998461373غزنوی رادآذین55

16غالم حسینتهران701451342غیاثوندسودابه56

16محمد جوادتهران145920531371فائزی پورمتین57

18سید احمد رضاتهران4410362871381فاطمیسید فربد58

19محسنشمیران232107711379فرح زادیامیر حسین59

16نریمانتهران208241359قدیریسپیده60

17همتعلیتهران107629911368قمری اتحادلیلی61

19ولی اهللتهران287061358کاظمیابراهیم62

20جهانگیرکرمانشاه141344کامکارعلی اکبر63

20سید حسینتهران19291343کثیری هاسید کمال الدین64

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه دزاشیب

              6        لغایت       4صفحه              دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17نصراهللتهران88611358کشاورز حمیدپریسا65

19عباسشیراز22828158311378کوه برمینا66

15حسیناصفهان14081348لطفی خواجوییمریم67

14بابکتهران24237881380مارائیسبا68

18غالم رضاتهران200645781376محمدیفاطمه زهرا69

17وحید رضاتهران4415794181386محمدی ثابتعرفان70

19سید حمدتهران386751366مدرس تنکابنیسید عبدالرسول71

16مسعودتهران4411375551382مرتضی قلیطناز72

19عبدالعلیتهران84911365معتمدیتارا73

20میر صاحبتهران115231361معرفتسیده سمیه74

16امیر عباستهران203116211376معلیزهرا75

20محمد رضاتهران53511350منتظر حقیقیمهدیه76

16مهردادتهران164601111372منصوری تبارسحر77

20سید حسنتهران323011342موسویسید مصطفی78

14حسینتهران2508179341386مهردادمحمد معین79

19محمودتهران135701531370میر الوندیرضا 80

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه دزاشیب

                6          لغایت     5صفحه            دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15مصطفیتهران102515101368میرزا حسینیندا81

19محمد رضاتهران201112311376نواب اصفهانیزهرا82

16حسینتهران4411433011382نوروزمحمد مهدی83

17صمدکاشان201110021376نوری زادحمیده84

20یحییشمیران4405590731375نویدعلی 85

18منوچهرتهران85261359نیکخواهپروانه86

19عنایتتهران651363هاشمیمهدی87

16محمد رضاتهران4408353991378یزدانیپگاه88

89

90

91

92

93

94

95

96

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه دزاشیب

                 6           لغایت    6صفحه           دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16حمیدرضادماوند4301784681381حاجی حسینیسینا1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه دماوند

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17رضاتهران1377اختصاصیخوش نمکمعصومه1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه رباط کریم

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدشماره شناسنامه

17فهیمتهران95041360آیینیمجید1

19اصغرتهران1379بابازادهزهرا2

15شیرعلیشهریار1381اختصاصیجاللیمحدثه 3

15یوسفتهران1369اختصاصیخلیفه لوساناز4

15شمس الدینتهران1370اختصاصیدمرچیلوپریسا5

16عیسیتهران1371اختصاصیرضاقلیمژگان 6

15مرتضی1381صفرزادهرضا7

15جعفرتهران1380اختصاصیمهماندوستزهرا 8

16سیدحسینتهران1381اختصاصیمحمودیانسیدمحمدحسن9

16جانعلیتهران1379اختصاصیمبارزریحانه10

11

12

13

14

15

16

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه قدس 

    لغایت           1صفحه             دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14کریمتهران15038619881پوراسد مهربانیمائده1

15نبیورامین4360553472حسنیراحله2

17سید رحیمتهران48106122379حسینیسیدرضا3

15حسینری48094615978خداییزهرا4

17قاسمتهران81صمدیانآریانا5

14حسنتهران15112587285صالحنگار6

15منوچهرری2509142486عابدینینسیم7

15منصورری48073040775یوسفی فرمهدیه8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه ری 

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14مجیدسنقر33501761781373اسماعیلینسرین1

15حمدالهتهران529021367بابازادهحسین2

14محمد حسنتهران49006221374باباییفاطمه3

14نورالدینتهران187450751374باقریمریم4

16محمد حسینشهریار11375تقویسارا5

14محمد جوادابهر6051364تهذیبیسمیرا6

14رحیمشهریار49004404181374درخشانبنفشه  7

19حمیدتهران1383رمضانیفاطمه8

17سید اسدکرج49000979341369ساداتیسیده فاطمه9

17مجتبیتهران55606355611379ستایش فردزهرا10

14مجتبیتهران1383ستایش فردزهره11

15محمد علیرامهرمز1131352سرلکالله12

14قاسم55608376281383شاملیمهدی13

14حمیدتهران1052715101368صادق پورآمنه14

14علیتهران1503691661382صمد پورامیر مهدی 15

14عبداله1380عظیم خانینرگس16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه شهریار

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

18محمد صادقتهران484541330عظیمییذاله17

17فرامرزاردبیل14502063781367غالمیزهرا18

17آرششهریار6668334061381غالمیعرشیا19

17محمد رضاتهران2007941831385کیارش نیامهدیه20

14منوچهرتهران49471335فرهومندامیر همایون21

15شعبانعلینهاوند5131359قربانی زلیخائیاعظم22

15علیتهران49008123411378قشفائیمهشاد23

14علیشهریار49012741471383گلشاهیمبین 24

16مصطفی شهریار49015241351385لطفی ابول وردیامیر محمد25

15رزاقاهواز18200345501369متورچیپروانه26

15صفدرتهران112061363محمد ولیمژگان 27

28

29

30

31

32

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه شهریار

صفحه             لغایت                       دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

19منوچهردماوند43000497468/3/15آهنگرفاطمه1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه فیروزکوه

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

18محمد ورامین251411367سادینسارا1

17محمودورامین79831383-برزگرعلیرضا 2

19حیات الهورامین20081372-اشکانی پورفرزانه3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه قرچک

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16عبدالرضاتهران204061357ابره دریعباس1

17سعیدتهران242272181380اصغرزاده امین بیتا2

17نعمت اله تهران208291353اشتریعلی 3

16ابراهیمتهران237435651379بداغی  سنقرآبادی محمدعلی 4

14علیرضاتهران250095781382بزم پرنیان 5

18علیتهران698144141360پورسعیدیمژگان 6

17جعفرتهران232401360تقی خانیحسین 7

18کاظم تهران5520001370حالج زاده نیریالهه8

18حسنتهران9401348خوشنویسانفرشید9

18اسداله محالت1641364دارابیمحدثه10

15حسینقم3727961384راستگوعسل 11

20عبدالکریم بوشهر8161360سرادار امین12

16محسن تهران167056711373عسگریمازیار13

17صادقتهران4804691721371عالماتیزهرا14

16نیتتهران35741360معصومی پردستیمریم 15

16حمیدرضاتهران250054901382ملک خیلیهلیا 16

18محمودتهران217241354وزیری پورنفیسه 17

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه واحد شرق

         1        لغایت  1صفحه         دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه              نام و نام 

خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

-بهمنتهران85511385-قدسیویستا1

14محمدتهران4411107461382نمازی فردشادان 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

واحد شمال

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14علی تهران16901383-توانایی رنجبر محمد امین1

15اصغر سوادکوه30511359ذاکری سپیده 2

14کیوان1382رئوف پناهعلی 3

16کیوانتهران1381رئوف پناهمونا4

15دولتتهران296371366صلح جوحوریه5

14مرتضی تهران11681352نوری مریم6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

واحد غرب 

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14حمیدتهران1382پسندیده سکاچایمبینا1

15قربانتهران104475981368خدابندهمریم2

16مسعودتهران160686881372محمدوردینازآفرین3

17محمدتقیتهران579179651358مهدویکبری4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

واحد  کارون

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17ایرجتهران 220496571378آجرلوسجاد 1

18بهزادتهران 1379آخوندیمحمد مهدی 2

18قاسم سنندج 37904511011379آئینی امیر حسین 3

17حسینتهران 229596611377اسدی فالحیمحمد علی 4

16وحیدشهرکرد46106891381377بابادائیحسین 5

18قربان علیتهران 235129031379بختیاری علی رضا 6

18مسعودتهران 4811258681380تاجیک نازنین 7

18داودتهران 224161451378جباری علی8

18حسینقم 3722286901380جباری فاطمه 9

18داورتهران 197706501375جلیل زاده سارا 10

18محمدتهران 217785821377جودی نژادامیر حسین 11

17محمد رضا تهران 246193961380حسنی مهدی 12

19سیداکبر تهران 4406001381375حسینی سید امیر حسین 13

18بهروز تهران 65800997471376حق وردی مرتضی 14

16رضا تهران 137689481370داوری سپیده 15

16حسینتهران 228588731378دالورسجاد 16

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

واحد  انقالب 



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

20محمد باقر تهران 46621351دولتی شهرام 17

16مجید تهران 1384ربیعی طلوع 18

17علیرضا علی آباد22602455601377زارع بید گلی محمد 19

19سید محمد صادق تهران 4408022711378سیفی سید محمد کاظم 20

17رسول تهران 241977011380شاملو امیر حسین 21

14محسن تهران 1377شاه دخی علی 22

17غالمحسین تهران 196021111375شیر زاد مقدم زینب 23

15علی قم 3718215411378شهیدی نسب حسین 24

20سید محمد علی تهران 216880791377طباطبائی سید سجاد 25

20سید حسن تهران 217441741377طباطبائی سید مهدی 26

16حیدرتهران 234638801379عامری عرفان 27

15حیدرتهران 221027791378عامری سبحان 28

15عباس تهران 226058781378علی عسگری جواد 29

16حسین تهران 193663881375فراتی زهرا 30

15محمد تهران 241758701379فروغی سید مهدی 31

15حسین تهران 207825271376فالح علی 32

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و       مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

واحد  انقالب 

صفحه             لغایت                       دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15عباس تهران 195101359قره علی حمیده 33

16علی تهران 205699121376کردی محمد مصطفی 34

15حسین تهران 237179551379کردی مهدی 35

15مهدی بروجرد 4126226811376گل افالک محمد صالح 36

17عباس تهران 18791360گنگی جواد 37

15علی تهران 229117071378لشگر ابوالفضل 38

15علیرضا مالیر 81360مجد فاطمه 39

15محمد تهران 69321358محبی شیما 40

14رضا تهران 1378میری زاده سید محمد امین 41

15محسن تهران 230479761379میر علی اکبری محمد مهدی 42

15سید محمد کاظم تهران 42713212731377موسوی سید محمد باقر 43

14فتح اهلل کرمان 22031355نامجو محسن 44

15محمد ابراهیم تهران 227484151378نیک طینت محمد مهدی 45

14بزرگ تهران 21831346ویسی مهری 46

17حمید تهران 224808461378یادگاری علی 47

14علی تهران 235521071379یوسفی میالد 48

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

واحد انقالب 

صفحه                 لغایت                          دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدش ش-کد ملی

15اسدالهتهران00133167451370آقا کثیریهدیه1

14عبدالهتهران20401364اشتری ماهینینرگس2

16امیرتهران00154471031371جوان پورامین3

16مسعودتهران02500233261382زاهدیمحمدامین4

16حسنباختران6001350سلیمانیآرزو5

17حمیدتهران01502634291381صباحیسارا6

14محمدرضاتهران661364کوهستانیکمند7

14علیتهران00247243001380لطیفیانپویا8

16احمدکوهدشت41901255711369نیازی امراییوحید9

17رحیمدشت آزادگان41350نیکوسرشتزهرا10

14کریمتهران00235107491379هاشمیصبا11

12

13

14

15

16

         1       لغایت  1صفحه          دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

واحد  رسالت



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17عبدالحسینشهرری4100218141368آبلومعصومه1

16حسنورامین41037866081380آکدهمحمد مهدی2

17سید محمدتهران4104920351375بینایینعیمه سادات3

16محمدورامین4103566541372صادقیساجده4

17عباسشهرری2471361علیزادهراحله5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه ورامین

      1      لغایت     1صفحه           دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17عباسقروه8390864167      احمدیعلی1

17عباستهران1183130869اسدالهیراضیه 2

18منصورمسجدسلیمان97229981664اسکندریاننجمه3

17اکبرتهران556068704980اشرفیسجاد4

17جوادتهران6426981756اکبریمریم5

18قاسمعلیکوهدشت598984135356امراییمعصوم6

17سالم اهللخلخال163001376568جمشیدینرگس7

16حسن37122119674جهانگیریفاطمه8

16اصغرتهران15086930484حسینیسیدمحمد9

15ابوالفضلتهران2398071079داداشعلیآیدا10

19اقبالاسالمشهر556032563574رحیمیفایزه11

19محمدرضااسالمشهر556032981974رنجبرحسین12

15حسین215088684786سرایییکتا13

16علی اکبرشهریار490030047072شیرازیزینب14

16محمدرضاتهران60صفاییمحبوب15

16بهنامکرج32229227161عزیزیشبنم16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه اسالمشهر 

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14اصغرشهریار490113371382فالحزینب17

15علی اکبرتهران7153753857فالحی پیروزام البنین18

-سیروستهران1994801875قلیچ خانیزهرا19

14علی اسالمشهر556000497969قورچیانمعصومه20

14ذبیح اهللری556993852460محسن زادههاجر21

-مطلب علیتهران7615365763مرادیمینا22

14حسینشهریار490113679882میرملیکا23

14پرویزتهران11071994884نظریانیامیرحسین24

15کاظمتبریز137921772556نیرومندنسرین25

14علیتهران556030938974ولدیحسین26

-محمدهادیبروجرد413094084860یارمحمدیاکبر27

28

29

30

31

32

صفحه             لغایت                       دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه اسالمشهر 



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14ایرجتهران1514582191386رنجیمهدیه 1

14محمد رضاتهران295351366مراد فامزهرا 2

14ابوالفضلتهران95851363رهبریبتول3

-محسنتهران4413422561384ابو عطانیکا4

16غالمرضاتهران247731365امینی رادمینا5

16محمد صادقتهران233055511379احمدیفائزه6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

میالد قاصدی: نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه اندیشه

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

18احمدشهرکرد1371اختصاصیاسدیناصر1

15یداهللشهرکرد1381اختصاصیاسعدمحمد2

14مرتضیشهرکرد1382اختصاصیاصغریانعلی3

15داورشهرکرد1381اختصاصیاله بخشیمینا4

15اسداهللشهرکرد121731367اامینیانشهرزاد5

14رضاشهرکرد1384اختصاصیایمانیملیکا6

15عبدالرحیمشهرکرد19881359بهمنمهدی7

15فریدونشهرکرد1372اختصاصیپورکاوهفاطمه8

15رضاقلیشهرکرد3871361ترابیان دهکردیمرتضی9

17سعیدشهرکرد1374اختصاصیجعفریاننیلوفر10

14هاشمشهرکرد1384اختصاصیحاجتیفاطمه11

15مرتضیشهرکرد1381اختصاصیحدادمحمد12

14قدرت الهشهرکرد1382اختصاصیحیدریفاطمه13

14علی اکبرفارسان1373اختصاصیحمزه جونقانیهاجر14

15محمد علیشیراز7661354خائفیفروغ15

15حمیدشهرکرد1383اختصاصیرحیمیمتین16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه شهرکرد

1       دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14علیرضاشهرکرد1382اختصاصیروحییاسمین17

15حجت الهشهرکرد1370اختصاصیرضاییزهرا18

17ابوالقاسمکیار141364زارعمحمد19

14محمدرضاشهرکرد1380اختصاصیشمسی پورفاطمه20

15داریوششهرکرد1380اختصاصیطاهرزادهیاسمین21

14بابکشهرکرد1386اختصاصیطاهریامید22

15تیمورشهرکرد1380اختصاصیعباسیمژده23

15اهلل یارشهرکرد76591353فروزندهلیال24

14احمدشهرکرد1383اختصاصیفوالدیشادی25

15احمدشهرکرد1376اختصاصیفوالدیشقایق26

15خداکرمشهرکرد1368اختصاصیقادریانسپیده27

17ایرجشهرکرد1385اختصاصیقاسمیفواد28

17حسنخرم آباد31431365قهرمانیانشبنم29

15یداهللشهرکرد1372اختصاصیکریمیانفاطمه30

15غالمرضاشهرکرد1381اختصاصیگنجیمائده31

14اسماعیلشهرکرد1384اختصاصیمولویحسن32

2      دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه شهرکرد



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15کاظمشهرکرد1373اختصاصیمنصوریفاطمه33

14جهانگیرشهرکرد29241364میرزاخانی نافچیسمانه34

16سهرابشهرکرد1373اختصاصیمیرزاییمرضیه35

14مسیحشهرکرد1372اختصاصینوربخشسیده زهرا36

16سیدمحمدبروجن1381اختصاصیبخشایشسیده زهرا37

15حمداهللبروجن1379اختصاصیجمالیمهدی38

14کیخسروبروجن1381اختصاصیزمانیمحمد39

16کرامتبروجن1381اختصاصیصفیانریحانه40

15بهرامبروجن122311360قرمزیناهید41

17بهرامبروجن291362قرمزینرگس42

16عبدالرضابروجن1382اختصاصیکارگرخدیجه43

14محمدفارسان1384اختصاصیجهانبازیساغر44

- علی قاسمفارسان1380اختصاصیرئیسیفاطمه45

15جهانگیرفارسان1381اختصاصیهیبتیفاطمه46

15عارففارسان1384اختصاصیهیبتیبهار47

48

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه شهرکرد

3     دوره مقدماتی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16محمودبیرجند6409298931384آریا نژاد پریسا 1

16محمودبیرجند4711983051385آریا نژاد مهسا 2

18ابوالحسنبیرجند6408430351383ابراهیمیامیر حسین3

15محمدعلی بیرجند 6408317961382توکلی محمد امین 4

16زین العابدینبیرجند6406937841379خزاعیفاطمه 5

17زاهدان64408630351380حسینیسید محمد جواد 6

16محمدنهبندان56399587151366جوان رضا6

17علی محمدبیرجند6407807171381صحرا نورد محسن 7

18علی محمدفردوس8595839291363طاهریرضا 8

17محمد علیبیرجند649444181384گلکاریصالح 9

16عادلبیرجند6408766251383محمدیعرفان 10

16حسینبیرجند9205977811380نکوناماحمدرضا 11

16محمدبیرجند6519729651363نوکندیعاطفه 12

17علی بیرجند6401782191369یوسفیپروین 13

15حسنبیرجند641791383صالحیمحمد طاها 14

17سید محسن بیرجند6407286421380محمد پورسیده فاطمه 15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه بیرجند

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16عیدمحمدمشهد9452355341365نوروزیسمانه 17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

صفحه             لغایت                       دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه بیرجند



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16جوادفردوس8502923281383اکرمی نژادالهام1

16محمدرضافردوس8502419951380بیزادی زادهامیر2

16غالمرضافردوس3791385شریفنجمه3

17محمدعلیمشهد9276619771383کارگر محبیزهرا4

18محمدعلیفردوس8502423391379کارگر محبیمحمدباقر5

18محسنفردوس61362مجد میرزاییمریم6

19محمدحسینفردوس8151364محمدپورمنیره7

20مهدیفردوس103151362مقدس نیامحمد 8

9

10

11

12

13

14

15

16

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه فردوس

       1         لغایت    1صفحه        دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

-علیتهران226777391378آخوندیرضا1

14محمدرضاقاینات8803816121381آزادفاطمه2

14علیقاینات8804722431385اسدالهی دشت بیاضفاطمه 3

14علیقاینات8803507921380اسدالهی دشت بیاضمحمد4

15سیدمحسنقاینات8802595071376ایوبیسعیده سادات5

-جمال الدینقاینات8803958181382بهمنشامید6

19محمدحسینقاینات8882527061357جعفریمهدی7

14محمدرضاقاینات8802763391377دیمه کارمهسا8

19غالم محمدقاینات8896694301359شادمانحسن 9

14علیقاینات8803448141380علویفاطمه سادات10

14محمدحسینقاینات8801801291372علینقی نژادفرشته11

17علیقاینات8801466991371فرهمندسیما12

16سیدعلیرضاقاینات8800264991368قاسم زادهرابعه سادات13

14ابراهیمقاینات8803728501381مرتضوی فردبهنام 14

17غالمرضاقاینات8893430121352وحدتیاسماعیل15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه قاین

      1     لغایت    1صفحه           دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17محمدبردسکن57202084101386حسینی نژادسمانه1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه بردسکن



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

20محمودجام7323428561365ایران خواهسمیرا 1

17عبدالخالقجام7204964031375مهران رادآرمان 2

19هادیمشهد9249443901378مبارکیمارال 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه تربت جام

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14فتح اهللتربت حیدریه6909625091382اسدیشیما1

14محمدتربت حیدریه6910410401384احمدیانعلی 2

14عبداهللتربت حیدریه7003703071358آخوندیحدیث3

14محمدرضا تربت حیدریه6908231261379پوررجبفاطمه 4

14حمیدرضاتربت حیدریه9281863501385پوررجبکیمیا5

15حسینتربت حیدریه6908785321381جعفری سجاد6

14محمدتربت حیدریه6909222311381خسرویفا طمه7

20کاظمتربت حیدریه6906854751377درستیرضا 8

16رستمفیض آباد65101066631356رستمیفرشته9

17حبیبگناباد56298080791359طحانیاعظم 10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه تربت حیدریه

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14علیرضاکاشمر08907492561385شهامتیامیرحسین1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه خلیل آباد



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16احمدخواف7699171781367باهوشمحمود1

14محمدرضاخواف7603634711379الیزالامیر حمزه2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

جلیل خلیفه قادری:نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه خواف

    1      لغایت      1صفحه           دوره متوسط

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14رضادرگز1383اختصاصیاسماعیل زادهالیا1

16درگز1360اختصاصیامیریتکتم2

14براتقلیدرگز4301354بابائیانملیحه3

14غالمحسندرگز157501356رمضان زادهخدیجه4

14حجتدرگز1385اختصاصیسعادتفرفرهاد5

20منوچهردرگز7702566191379قریشیسودا6

14قاسمدرگز7702823771381نوروزیانثریا7

14هادیدرگز1384اختصاصینوروزیانسعید8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه درگز

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14ابراهیم سبزوار 780933971371آهنج یگانه 1

18جاللسبزوار 517810051380ابراهیمی رضا 2

16سید جواد سبزوار 11291363امینی مقدم سید یوسف 3

14محمد حسن سبزوار 781118901382اسالمی نادیا 4

14محمود سبزوار 1386اخالصیان فاطمه 5

14علی اصغر سبزوار 785111901383باغانی فاطمه 6

16محمد اسماعیل سبزوار 192071367چشمی مریم 7

15محمود سبزوار 10871364حجتی طیبه 8

16سید مرتضی سبزوار 1379حکیمی سید  عارفه 9

15حسین سبزوار 1382دولت آبادی فاطمه 10

15مهدی نی ریز 2550174551375راوش مطهره 11

14عباسعلی سبزوار 781076531381رود سرابی ساجده 12

14رضا سبزوار 21591363زارعینوشین 13

20علی اصغر سبزوار 9061353سلیمانی انسیه 14

18محمد تهران 17345131373صادقی اعظم 15

15علی تهران 800811382-نوروزی نژادپارسا16

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه سبزوار



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15حسن سبزوار 1379صدیقی فرراضیه 17

17غالمحسین سبزوار 780358541371عارفی زاده صادق18

15حسین سبزوار 783864691371عالء الدینی مینا 19

14سید علی سبزوار 1380فیض آبادی سید امیر رضا 20

14ابوالفضل سبزوار 1387کاشکی طاها 21

14فیض اله سبزوار 7810027961380کریمی معین 22

16حسن سبزوار 39001366کریم مقدم سیما 23

16سید رضا سبزوار 780235321369مهری فاطمه 24

15سید حسین سبزوار 1380موسوی الهام  سادات 25

16محمد رضا سبزوار 1387نامنی مریم 26

14محمد سبزوار 1380نجفی اصل زهرا 27

14محمدسبزوار 1384 نجفی اصل نفیسه 28

14سعید تهران 1384نوروزی نژاد نرگس 29

16علی سبزوار 1382ناصری جواد 30

14مجید مشهد 1389یاقوتی مقدم برلیان 31

14داوود تهران 253259421383مهرآبادی امیر حسین 32

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه سبزوار

صفحه             لغایت                       دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15علی تهران 25480081382نوروزی نژاد پارسا 33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه سبزوار

صفحه                 لغایت                          دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14حسنفریمان8402847181382قدرتیامیر1

-محمدفریمان8403509611385کاری مقدمسبحان2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه فریمان



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15حسینتهران1347اسالمیانداود1

16هادیقوچان8607497891382اسماعیل زاده طوسیسحر2

14علیقوچان1383پری زادهحنانه3

14علیقوچان1383پری زادهمحمد حسین4

20غالمعلیدرگز1367تاالنههاشم5

16حجتقوچان1382توحیدیوحید6

14سیدحسینقوچان8606733241380جوکارسید امیررضا7

-حمیدرضاقوچان1386حبیبیمجید8

14عقیلقوچان1386خادمینازنین9

14مهدیقوچان1384زمانی پورریحانه10

-غالمحسنقوچان1382فاتحیعلیرضا11

14محمدمشهد1388فالحیمهدی12

17پیرقربانقوچان1354قربانیزهرا13

-علیرضامشهد9286560201386محمدیابوالفضل14

14حمیدقوچان1385محمدیحسین15

16

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          

حمید میکانیک

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه قوچان

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15علی اصغرکاشمر8907775191385دالورفائزه1

14میثمکاشمر1385کد ملیشبان ستایش 2

16سید محمد رضاکاشمر8904398501376سلیمانیسید سجاد3

14محمد جوادکاشمر8906951801383ساالریحسین4

16رضاکاشمر8905959511380سلیمانیمهدی 5

14محمد حسنگنبد6391354صنعتیاعظم 6

14محمدکاشمر57202136781385صادقیمنصوره 7

14قاسمکاشمر1385کد ملیعبداللهیکوثر8

15رضاکاشمر8905556311379قنبریمرتضی 9

16حسینکاشمر8906685741382گنجینگار10

14علی اکبرکاشمر8907366261384 محمد حسینی فدافنیمهشاد11

17محمد جوادکاشمر48381365مکنونیداود12

14کاظمکاشمر8905599881379ملکیمتینه13

14حسنکاشمر1382کد ملینخعیزهرا14

14علیکاشمر8907102361384نجاتی پورمحدثه15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه کاشمر

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15محمدگناباد09101466701375حسنی شهریزهرا1

16غالمحسینگناباد09102280511381رضائیان بیلندینصیبه 2

14علی اکبرگناباد09102686571384فرازیماریا3

14عباسعلیگناباد09100878301371نیک پورناصر4

17محمدحسنگناباد09102135931380محمدیفرشته 5

15سیدمحمدگناباد09101692361382وهاب زادهسید مهدیار6

14حسنگناباد09102342211382یدالهیبهار 7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه گناباد



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17غالمرضامشهد092531447177آسارهزهرا1

14علیمشهد092545256479اسمعیلی نمدانمحدثه2

18مسعودمشهد1839767اسمیترانه3

14محمدمشهد092787931184امیریزهرا4

18محمدمشهد092709285183امیریساره5

14علیمشهد221939ایزدی پورحسین6

15محمدمشهد092536630779باغبانینوید7

16سیدقاسممشهد270563باقرزاده حسینیانسیدعلی8

14حاجیزاهدان1690848بخشیعفت9

19حسینمشهد1624767بهاری فرملیحه10

15علیمشهد092507056478بهرامیزهرا11

16حسینعلیزابل366113728183پودینه تمیزریحانه12

15بمانعلیمشهد1655157پورحسینیمحبوبه13

14غالمرضامشهد092620063181پیله ورزادهمینا14

15رضامشهد092722862983جوادالمتقینفاطمه15

14مهدیمشهد092751762084حسین پورمحمد امیر16

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه مشهد

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

-سعیدمشهد092752820784حشمتیآنا17

15موسیمشهد129047دبیریشهناز18

16محمودمشهد092047306768دهقانی حصارجاللسمانه19

15حسینمشهد092641276081رجبیفاطمه20

-علیمشهد092865314586رجبی پرکنیدیانا21

15عزت الهکالت162852رحمتی سینیزینب22

14مجیدمشهد092829607585روحیبهار23

14محمدرضااسفراین063002765168روئین تنسودابه24

14غالمرضامشهد092871796883ریسمانی زمانیهانیه25

14یحییمیبد256441زارع مهرجردیزیبا26

14محمدباقرمشهد100454ساغروانیریحانه27

14کاظممشهد229064سعادت منشفاطمه28

14علیمشهد36364شکوریمحمد باقر29

14اسفندیارنیشابور299863شوریابینفیسه30

15محمدجوادمشهد092248625572صادق زاده یزدیحمید31

16یحییقوچان121853صحافی مقدمزهرا32

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه مشهد

صفحه             لغایت                       دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14محمدتقیمشهد143156صفرزاده دامغانیهومن33

16حسینسبزوار142761طاهری زادهمحبوبه34

20عبدالهمشهد3611337عبدیمهدی35

14احمدعلیمشهد092465058377عظیمیزینب36

17محسنکرمان235861علوینجمه37

15پرویزمشهد182559علی شاهی طوسیمهدی38

16مومن علیمشهد10008260فرخی فرخانیالهه39

14امیرمشهد092208197271کاریفاطمه40

17غالمرضاتهران1886754کازریانربابه41

14رحیمتهران588849گلریزمهناز42

14ابوالقاسممشهد451061گواهیسمانه43

15غالمرضامشهد1257لطفیالله44

16احمدمشهد888650متبسممهران45

15محمدابراهیممشهد41681430403محمدیاریمحمد46

14علی اکبرتربت جام072088420982محمدیوسفیمحدثه47

15محمدحسینمشهد203552مختارزادهسیدمحمد48

صفحه                 لغایت                          دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه مشهد



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17علیرضامشهد092582790880مدبریفاطمه49

14محمدمشهد5924343مرادی نوغابیطاهره50

18سیدغالمرضامشهد79555مقدمسیدحسن51

15محمدحسینمشهد560064مقدممریم52

18اکبرتربت جام108864موحدی نیاهانیه53

15سیدباقرچناران522025941580موسویسیدنرگس54

16رفیع الهمشهد554ناسوتیهما55

16محسنمشهد092614010881نجف زادهعرفان56

14اکبرمشهد0926994271830119نخعییگانه57

16علی محمدمشهد0925873020800631ندائیکریم58

14عباسعلیتربت جام13866نظریزینب59

14عباسعلیتربت جام136657نظرینرگس60

16علیرضامشهد092781396384نعیمیمریم61

16رمضانعلینیشابور40662وزیریسمیه62

16سیدرضامشهد092599084180هاشمیسیدعلی63

19محمدجوادنیشابور8164هوشمندفهیمه64

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه مشهد

صفحه                 لغایت                          دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16محمدابراهیم نیشابور 10511380511383بیاتی بهاره1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه نیشابور

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15محمدحسیناسفراین6394037271353استیریرقیه1

16محمداسفراین63829929258/6/30 فتح الهینرگس2

15قاسماسفراین63890946561/9/10علی اکبریاناکرم 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه اسفراین



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15محمودبجنورد75141378-شادفرنغمه1

14محمد رضابجنورد71501369-ناصری فرشته 2

14غالمعلی بجنورد37611380-یزدانی نیلوفر 3

15علی محمدبجنورد31355صائمیانهما4

16یدالهبجنورد80611381-وحدانی فاطمه5

16حمیدرضابجنورد87801380-فالحفاطمه6

18سعیدبجنورد41491372-پسندیدهتینا7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه بجنورد

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15جهانگیرشیروان۷۱۳۶۱امیریمعصومه 1

15غالم حسینشیروان۳۱۲۱۳۵۸باقرپورراضیه2

15محمد جعفرشیروان۸۲۰۵۸۲۶۳۸۱۳۸۳باقریانحنانه3

16سهرابعلیشیروان۸۲۰۴۷۴۷۱۱۱۳۸۰داوطلبحدیث4

14سهرابعلیشیروان۸۲۰۱۷۷۸۵۵۱۳۸۳داوطلبنرگس5

16حسینشیروان۸۲۰۴۶۵۷۶۳۱۳۷۹ صادقیهانیه6

15کریمشیروان۸۲۰۱۴۴۴۰۱۱۳۷۰نادریشکوفه7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

صفحه          لغایت           

:جمع تعداد مردودی

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه شیروان

       دوره مقدماتی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17حمد الهگچساران301364ضرغامی مصطفی 1

18فرج الهفسا74171366زارعیدوستلیال 2

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه آبادان

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17حسینخرمشهر2021352خاور کبری 1

2

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه آغا جاری

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

18شمس علی رامهرمز31342رحیمی لرکیعلی 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه امیدیه

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

18سید منعماندیمشک98861368-نوری زادهسید محسن1

17بهروزاندیمشک20751385-میرزا وندفاطمه 2

17سعیددهلران42711382-مفروندیبهار 3

17مرشدگناوه86751383-میرمنگرهمهسا4

19رضااندیمشک66881374-گل سرخی فرشاد 5

17احمداندیمشک99081374-قنبریالهام6

17حمیداندیمشک1941359شیخی مریم7

17اندیمشک70031380-رشنویمحدثه8

16فریدوناندیمشک97001383-رشنوفاطمه 9

15گودرزخرم آباد52361385-رادمنشایلیا10

17حمید رضااندیمشک1382دهقانییاسین11

17عبدنبیاندیمشک67551381-دالوندعلی 12

17علیرضادزفول90091379-جعفریفاطمه 13

17علی لکاندیمشک57861370-پاپیمحسن14

19موسیاندیمشک84281378-بهداداحمدرضا15

17هوشنگدزفول74771378-بساکپریسا16

:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه اندیمشک

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

18دارعلی اندیمشک4181358آذرنگشهرام17

19نورالدیناندیمشک4071363آرزمحمید18

19

20

21

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه اندیمشک

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

19سلطان محمدمسجد سلیمان958481355قنبریالهام1

16سلطان حسیندزفول19903752351371آریان فرالهه2

17تورجاهواز10691357فروزانآزاده 3

18ابو القاسماهواز17407904721370نویدبهشید4

18ساتیاراهواز17415493961372غیبی پورپردیس5

18علیرضااهواز17435261511380بهنام جوعسل 6

17عبدالمجیداهواز97801366ثناییفاطمه7

17علیرضااهواز17447249541385عطاریفاطمه8

17امیرمشهد926882141382یا موسیفاطمه9

17منصوراهواز17435213321380معالیه جادریکو ثر 10

18عباسعلیشمیران58301353آدابیلیال11

17اهواز229591363فتاحی نیامرضیه12

17محمد حسیناهواز24881357گیالسیمریم13

18غالمرضااندیمشک431364کرد نقی گردمهتاب14

16حسیناهوازمسعودی پورمهسا15

18محموداهواز86821365صراف زادهندا16

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه اهواز

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16ولیمسجد سلیمان27111365داوودیزهره17

16کریماهواز17410726111371طهماسبیسارا 18

17محمد رضااهواز17434493051385شریفیشیوا19

16کورشاهواز17447589971385اله دادیعلی20

18محمدحسیناهواز11111366مرید ساداتمحمد21

16عبد الرسولاهواز17427336111377 فروغی فرمحمد رضا22

17محمد حسیندزفول22441364مدرسمریم23

18طهماسباهواز36081362نصیریاننیک ناز24

25

26

27

28

29

30

31

32

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه اهواز

صفحه             لغایت                       دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16رستمایذه18418338941365بابایی آبراکسحر1

17بهزادایذه18404504951352راکیمعصومه2

19علیایذه18419197801367راکیاحسان3

18حسینایذه18303207341373کاظم زادهزهرا4

18حجت الهایذه18302538751372مهری دهنوبهناز5

17البرزایذه18410871811358نوذریفریبرز6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه ایذه

       1     لغایت    1صفحه            دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

18عزیز1940093848اسدیمریم1

18علی اکبر1940757134داوریانزینب2

17خیراهلل1940846552فالحیرضا 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه بندر امام خمینی 

صفحه          لغایت           دوره  مقدماتی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

19غالمعباسبهبهان18503305911375آبکارپریسا1

18عبدالهبهبهان43201365آموزگارنسرین2

18محمودرامهرمز1471349بایمانیمحمدرحیم3

18عیسیبهبهان18505046521382بخردی نسبفاطمه4

17غالمرضابهبهان18503579001376سپیده دمسهیال5

17غالمعلیبهبهان18504737771379شاکریحدیث6

18اردشیربهبهان18504656811380شباهنگپریسا7

16منصوربهبهان18504921271381صرافیاسمین8

17محمدرضابهبهان18505756651384صفارهستی9

18جاویدشیراز9241367عسکرزاده قطب آبادیسعید10

18غالمبهبهان11881362عظیمیمریم11

16سعیدبهبهان18506054751385علیزادهکوثر12

16سعیدبهبهان18506311901386فروغ فرپریا13

16صاحببهبهان18505343221383کدخداعسل14

17رحم الهبهبهان18505052251383لدنیبهنام15

17ابوطالببهبهان9961364ماجدینسترن16

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه بهبهان



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16محمدعلیبهبهان18504743971380موسوی زادهارزین17

17حمیدرضابهبهان511367مظفرآذر18

19نصرالهبهبهان18502974791376مرفوعبیتا19

16نصیب الهبهبهان18503486341375مجیدی کراییزهرا20

17جاللبهبهان84151367مختلفزهرا21

16یدالهبهبهان18506160271386مسیح پورستایش22

17عبدالرحمانبهبهان73981367مرتضویشبنم23

17محمدبهبهان4931350مجدیمرتضی24

18قربانبهبهان341363مهذبمرضیه25

18ناصربهبهان1361361نیکرومرضیه26

16یوسفبهبهان3111355نیک خونوشین27

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه بهبهان

صفحه             لغایت                       دوره مقدماتی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17فریدوناسالم آباد33301052911369جلیلیانزینب1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه خرمشهر

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16ایرجدزفول19910384101380ابتکیننسترن1

15سید مهدیدزفول19913211471385ابوالقاسمیسید عرفان2

17عبد االمیردزفول19911305701382ابول قندیعلیرضا3

15مصطفیدزفول19914269681386ابول قندییاسمین4

17محمد هادیدزفول4101354اسپیدندا5

17محمد رضادزفول96311347بردیدهعلیرضا6

17نعمت الهدزفول19906672361374پورجوالفاطمه7

18صفردزفول301364جمشیدی نسبمحمد 8

17محممدعلیدزفول12141362خیراندیشمحمود9

18غالمحسیندزفول1990257861369عباسی  قلع قاضیامین10

17عبدالحمیددزفول19902900511370فیروز زادهمحمد11

16علیرضادزفول19908779901378قلم پوست کنمحمد12

17غالمرضادزفول19909696741379گیوه جی زادهحسین 13

20عبد الکریمدزفول1511364نواب پورمهسا14

17محمد حسیندزفول39691339ورشو سازعلیرضا15

16غالمعلیدزفول19910748081381هدایت پورسبحان16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه دزفول 

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16ناصردزفول19903068101370سعادتی خواهنجمه17

17حسنخرم شهر3641358شاه حیدراکرم18

17ایمان علیخرم آباد5021350شهریارشهال19

16عبدالرحمندزفول19909725781379شیر محمدیانیس20

16مهدیاهواز17438538741381عجمنجمه21

17رضا37203315201371عزیزخانیپروانه 22

16محمدحسندزفول19906635831375فرخی رادبهاره23

17حمیدرضادزفول19910995251381مرساقیانثمین24

15محمدرضادزفول19913072681385نقدی نژادیانیاسمین25

19علیرضادزفول19906486911374ورشو سازپگاه26

27

28

29

30

31

32

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه دزفول 

صفحه             لغایت                       دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17عبدالستاررامهرمز19001165291370بهبهانینوشین1

18علی اصغررامهرمز19004908971381بهوندیوسفیزهرا2

17حبیب الهرامهرمز19112074411363شیخیراضیه3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه رامهرمز

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17فرهانسوسنگرد112951359عبیداوینجم1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه سوسنگرد

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15بهزادشوش1385آریاییمحمد سام1

16سعیدشوش1385بیاتعلی 2

17تقیدزفول19900734171368پارسایی فرپوریا3

17محمد رضادزفول1364چشم آورعیسی4

16عبدالنبیشوش1360چعباعظم6

16علیرضاشوش1385چعبنجمه7

19عبدالجلیلشوش1375حردانینرگس8

17حسین علیشوش1358حکمتیانایران9

18علیرضاشوش1351سرخهفیروزه10

18عبدالرضاشوش1372صبوری نژادفروغ11

15سید حسینشوش1352فاضلی نیاسید علی5

17سلطانعلیدزفول52602277271373قربانیزهرا12

17محمد رضاشوش52602757311374همتی نسبانیس13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه شوش 

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17حمیدشوشتر18709097631385رجبیعلیرضا1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه شوشتر

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

19حفیظ الهکوهرنگ6041359/2/10احمدیفایز1

17حسینقلیمسجدسلیمان123061360/6/30احمدی میرقائدآمنه 2

18محمدرحیمفارسان2511366/1/1خدادادی آرپناهیکریم3

18جانعلیمسجدسلیمان19603831241373/1/1سلیمانی بابادیپریوش4

17قربانکوهرنگ55501665691376/4/7طاهری میرقائدنیما5

18مزعلکوهرنگ791364/6/1کالنتری فرزینب 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه اللی 

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

20عبداالمامماهشهر28441365آریایی دوستحسین1

17عبداهللماهشهر194545909574بقال زادهمولود2

17عیدیآبادان183446تبارفروزان3

20حاطمخرمشهر48050درویشیمحمدرضا4

20هوشنگآبادان181002616468سپهریاننازنین5

18سبحانآبادان88362مالکیمرضیه 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه ماهشهر 

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

19علیرضامسجدسلیمان19722881991356الماسیابراهیم1

18بهمنمسجدسلیمان66398853011353بادآهنگستار2

16احمدمسجدسلیمان197465351361خورشیدی ورناصریزینب3

17بهراممسجدسلیمان19606836241381علیجانیساناز4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه مسجد سلیمان

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

-محمدرضاابهر33041383-برجی یاسمین1

14مهدی ابهر17691382-تارپودی فائزه2

14حمیدرضاابهر89801378-حاجی خانی مائده 3

18حاتمابهر1121358نادری عاطفه 4

16صفرعلی ابهر124101343حسنیاسماعیل 5

-علیرضاابهر14601380-زال لیالنرضا6

19اله وردی ابهر148551351شهبازی آزاداصغر7

14برجعلی ابهر10301360کرمی حمید8

14عباسابهر73401350مرسلی جلیل 9

14ولی الهابهر1380مصلی سجاد10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه ابهر

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

-علیخدابنده43606136521382خلجیبهاره1

17قدرت الهخدابنده436040145791375شهبازیمحمد2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه خدابنده

        1  لغایت   1صفحه               دوره مقدماتی

1:   جمع تعداد مردودی1:   جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15حسینقزوین91360بهبودیحسن 1

-علی خرمدره16851384-کالنتری مهدی 2

14ابوالفضل خرمدره63741352-مرادی ثمین3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

        1  لغایت   1صفحه               دوره مقدماتی

1:   جمع تعداد مردودی1:   جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه خرمدره



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15محمد باقرماه نشان560997701066/10/2اسدیزینب1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه ماه نشان

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی1:   جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

20علی اکبر دامغان79711368-اسدی سپیده 1

18سید داوددامغان2236شاه چراغی سیده زهره2

17مرتضی دامغان761352علی آبادیانمهری 3

18علیرضادامغان47411380-کشاورزیاننفیسه4

15مهدی دامغان4971358مزینانی مریم5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه دامغان

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

18محمد حسینسمنان45603023751381احسانیعلی1

15حسنسمنان1382اکبریفاطمه2

15حمیدسمنان1384اعرابیانکیمیا3

15وحید رضاسمنان45603138221382باباییاحمد4

14محمدسمنان45603406171383پیروززینب5

18...سیف اسمنان971359خدام عباسیمرضیه6

18یزدانسمنان12251362شرفیهمحسن7

16مصطفیسمنان45600422411369قزوینیفاطمه8

15محمد حسینسمنان45601753221375نجم الدینشایان9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه سمنان

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

19محمدشاهرود45803863531379اصغریامیر مهدی1

19فتحعلیتهران56807211371چوپانیبتول2

18محمدشاهرود45802747761375خوریرضا3

17محمدرضاشاهرود45805306081386دزیانیانعرفان4

17حسنشاهرود45803685761379رضاییفایزه5

20حمیدرضاشاهرود45801650471371رضوانیفرشته6

18داوودشاهرود1551364ساغریفاطمه7

19علیشاهرود45801720611371طوسیمحمد8

17...یداشاهرود45804919391384عرب عامریفاطمه9

15محمدحسینشاهرود24501366کوثریهدیه10

17عیسیشاهرود211361کیان نژادفاطمه11

15عبدالحمیدشاهرود10671364مصرییعقوب12

15مجیدشاهرود45804995301384نوروزیانزینب 13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه شاهرود

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

18عبدالحسینگرمسار46000959361375دهقان پورمهدیه1

16...نصرافیروزکوه11531347مردارانیسمیرا2

18جوادگرمسار1601344نجفیمرضیه 3

18منصورگرمسار5671359معمارپورالهام 4

19احمدگرمسار32701367مقریمیثم5

18...عزیزاگرمسار101360لبافمرضیه 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه گرمسار 

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

18حسینسمنان14101369-اقیانحمیده 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه مهدیشهر

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17محمودایرانشهر59795318741353بلوچ الشاریاقبال1

19احمدایرانشهر645987656761366مزارزائیجاسم2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه ایرانشهر 

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

تاجبخش اژنگپرویز آذرگون



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

18ولی اهللتالش26316553891364اسالم جوشهناز1

16رحیم بخشچابهار36407754141380پورمندمصطفی 2

18علیرضاساری20921525311360نصیرپورسمانه3

18بخشعلیساری20913648001358نصیرپورمهدی4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

اسحق بلوچ نسب:     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

محمداربابی:نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه چابهار 

     لغایت           1صفحه            دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17محمدزابل36609249031380افروزی قردفاطمه 1

18حبیبزابل70500030181385بزیفاطمه 2

17عباسزابل36601265431381شیبانیکیمیا 3

16حسینعلیزابل36611481331383کمالیسجاد 4

17رمضانزابل36610703981382والی اصالحینیره5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه زابل 

         1       لغایت  1صفحه          دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17محمدعلیزاهدان36114773701379خوش خویملیکا 1

18محمدرضازابل36735497151360رخشانیفهیمه2

18محمدهادیزابل36601265431369حسینی طباطباییمحبوبه 3

18صفدرزابل53399230531363مالشاهی شب روفرشته 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه زاهدان

         1       لغایت  1صفحه          دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

-علیرضاشیراز64800985111384اسکندرییسنا1

-نصیرارسنجان64800961931385خادم الحسینیمهدی2

16علی محمدارسنجان64800882471383رضاییامیر عباس3

16محمدعلیارسنجان64899758661365زرینحسن4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه ارسنجان

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17محمدجواداستهبان25201116901374احمدی نیافاطمه1

17علیاستهبان25202002191383جان پرورابولفضل2

18علی اکبراستهبان25201150091375 قائممحمد جواد3

19حسناستهبان25200792821372کریم پورنعیم4

18محمد حسیناستهبان1811358مهر انگیزاحسان5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه استهبان

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17احمداقلید25302607371380کاشفیزهرا1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه اقلید

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی   رضا علی اکبری

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی مسعود ظهیری



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

19محمداوز64999023651357اکبریمیثم 1

16مهرداداوز64900274021375مالحتسنا 2

16عبدالعزیزاوز64900313531376نوریمهتاب 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه اوز

       1        لغایت    1صفحه         دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

20محمدحسنتهران156751363جان نثارزهرا1

18محمدحسنآباده 24000359971368دهقانیاندیشه2

18جمشیداقلید101357دهقانیعزیزاله3

17محمدابراهیمآباده 24000297921368رستگاریمژده4

20محمدمهدیآباده 24002838181380سرویامیر5

17محمدحسینتهران34501354فریدفرنوش6

18بهروزآباده 2400276031379قائدعلیمرجان7

17اکبرآباده 24002747111379نعمت الهیعلیرضا8

17علیآباده 24001672571373نعمت الهیمائده9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه آباده

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

18سبزعلیبوانات51300251561371باقریانفاطمه 1

18غالمعباسبوانات51301012271379برزگررضا2

17حسینبوانات44210786111381حسامپورمحسن3

17 تقیبوانات51301223471381عبداللهیفاطمه 4

18محمد تقیبوانات51301157751381غالمی پورمحدثه5

17علیبوانات51301170421381محمدیمریم 6

17حمیدبوانات51301135781381مقصودیپریا7

17رسولبوانات51301293261383هاشمیپریسا 8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه بوانات

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17علیارسنجان68621358ابراهیمیزهرا1

17علینی ریز2271361شبسترینرجس2

18صفرمرودشت8041365غالمی فردرویا3

17عیدیمرودشت621360فتوحیروح االه4

17قاسممرودشت1141362کریمیصفیه5

16ابوذرنیریز25502837161383متقی پیشهحسین6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه پاسارگاد

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14محمدباقرجهرم 246054514284اژدریعارف1

16هدایتجهرم 246048599982حقگویان علی2

15غالمرضاجهرم 24605146111383حمیدی پورهانیه3

16حسین جهرم 24606093711387قلیچ خانی گلسا4

15محمدحسن جهرم 24605521731385عادلفاطمه 5

14جمال جهرم 24604819181382کارگرنیلوفر6

15عبدالوحیدجهرم 24604766551382نعمایی نیما7

14مهرانجهرم 24605841641386یوسفیآتنا8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه جهرم

صفحه          لغایت           مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17محمدعلیخرم بید68100592531383/1/25افروغصهبا1

17بهزادخرم بید68100117731356/5/9اکبری باصریزهرا2

16همتخرم بید68100683331384/5/30آبکارمحدثه3

15حمیدخرم بید68100455541381/4/12خداوردیعلیرضا4

18محمدآباده4901365/4/27رستادفریبا5

14رحمانشیراز22839157241383/7/22رنجبرامیرهومن6

14عبدالغفارشیراز22842357941384/12/4ستودهاسماء7

16قاسمخرم بید68100653341383/12/20طیبی خرمینرگس8

16سهرابخرم بید68100807911386/3/12فرشادمحمد یاسین9

14مسعودخرم بید68100810381386/3/19کارگرراضیه10

17حسینعلیخرم بید68100457241381/4/17کریمیمهرداد11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه خرم بید 

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

مهدی افروغ: نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16 محمد رحیمفیروزآباد24517860271361رحیمیسمیه 1

17رسولالرستان25001583731369سلیمیالهه2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه خنج

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

19نوذرمرودشت24329385181366نیکناممحبوبه1

16مسعودممسنی23805656941384نیکناممریم 2

18بهروزمرودشت23328408011366یدیسارزینب 3

19مامور علیبویراحمد42314860011355احسانی کیارجب4

20باباپیرشیراز22992985511358حیدریفیروز5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه رستم

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

18حمیدالهسپیدان2540151441379     بازیارسعید1

14محمدسپیدان2540067871371جال لی اردکانیزهرا2

14داوودشیراز2284461591385شریفیفاطمه3

15جعفرسپیدان2540170521381غالمیحسین4

14محمدسپیدان621361معینی رودبالیخدیجه5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه سپیدان

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

19کیومرثسروستان51400833291383بردبارحسین1

19محمدهادیسروستان51400763221382سلطانیمحمدرضا2

19حبیبسروستان51400485741376گرگی سروستانیمحمد3

16محمدحسینشیراز22841397441384روحانیمریم4

20عبدالحسینسروستان51497634971357شفیعیسمیه5

19فریدونسروستان51400725561381قاسمیفاطمه6

18محمدجوادشیراز25606026361384قدمیآیدا7

19ایوبشیراز51400914291385میرحسینیبهار8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه سروستان

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16رحیمشیراز22843627881385احمدیکیانا1

17عبدالحسینشیراز82041366ارجمندالهه2

17صدرالهشیراز9231362امان پورمریم3

15علی اصغرشیراز22813847801372باباخانینرجس4

16هوشنگشیراز351358پیش بینسیما5

15قلیسپیدان116621352ترحمیسعیده6

16ابراهیمشیراز104301360جعفرنجاتحبیبه7

16سید عبدالکریمشیراز22832635141380جعفریسیده زهرا8

16فتح الهسیرجان38741364حافظیهانیه9

15سید کاظمشیراز50771365حسینیسیده مریم10

18محمودشیراز8931350خالدیمژگان11

17علی اکبرشیراز22802294811368خاکسارزهرا12

20کیومرثبروجرد41200194111368خسرویشیرین13

17محمدعلیشیراز5961351درودچیندا14

16عبدالرضاشیراز22829835051379ذوالقدراصلیفاطمه15

16ناصرشیراز22818193711373رحیمیزهرا16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه شیراز 

    2     لغایت       1صفحه            دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15بهرامشیراز5741364رحیمیانخاطره17

18محمدشیراز22800366061368رضائیسمانه18

18رازقشیراز22844387171385رضاییپریا19

15سلمانشیراز82161367رضاییعاطفه20

16عباسمرودشت32791365زارعالهه21

17علیشیراز27461359زارعیرزیتا22

18کاظمشیراز86301365شاطرپوریزهرا23

17فرج الهآبادان404891335شاکری بهبهانیفرخ خانم24

16یدالهشیراز22803575501368شیرافکنلیال25

14محمدشیراز22845316281386صالحیمریم26

19سید ابوالحسنشیراز3061348طباطباییزهرا27

17مجیدشیراز22806534351369عابدان زادهمینا28

شیراز22815115371372عباسپورسید ه زهرا29
سید 

عبدالرسول
16

14محمد رضاشیراز169571356عدل بندزهرا30

14حبیبشیراز1651348غریبفاطمه31

18رضاشیراز1521366فرمانیزهرا32

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه شیراز 

    2     لغایت       1صفحه            دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15سعیدشیراز116421367فیروزیآیدا33

17بهرامشیراز22820222111374فیروزیمائده34

18محمدرضاشیراز22833068411380قاسمیمریم35

15سیدعلیشیراز22811056871370قاضی عسکرسیده زینب36

17حسینشیراز19531364قدیریانمرضیه37

15حمیدشیراز22835194541381قرائتالهام38

18کیخسروتهران60381353گلزارسپیده39

17احمداصفهان51000957091371مرادیسحر40

19خداخواستگناوه35300223651368ملک زادهماه نسا41

17علی اصغرفریمان8400182151368موسوی کاریزیمعصومه سادات42

17حبیب الهشیراز22815239011372موالییآرام43

14علیرضاتهران2505226401384میراحمدیهستی44

-رحمانشیراز54800790181375نوح پیشهفاطمه45

16حیدرکویت6281355ویسهآمنه46

15شهسوارشیراز22832089711380کریم آقاییسارا47

15ناصردوبی58011359کریمیمعصومه48

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه شیراز 

    2     لغایت       1صفحه            دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

به نام خدا



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16توکلشیراز22829820961379کشاورزیالهام49

17جابرفسا25601395451370کهنسالعاطفه50

15عباسعلیشیراز74521365کورش فردساناز51

14حسنشیراز111541356کیامرثیالهام52

17قبادشیراز106551356آسیاییجواد53

18حسینشیراز22802197001368اسفندیاریمحمدعلی54

15حسیناستهبان2001325اسمعیل نژاداحمد55

14مهدیشیراز22838839211383بهمنیعلی رضا56

15حسنشیراز118511357جعفری یزدیمجید57

14ناصربندرعباس33816597581378چالشگر گرگیجمحمد58

18جوادشیراز17471363چالمهعلی اصغر59

15بهنامشیراز22828196591378چیزفهم دانشمندیانمحمدحسین60

17صمدمرودشت47271341حسن لیعلی اصغر61

18امام قلیشیراز1931357حقیقیبهروز62

17سید محمدشیراز5071362زارعسیدمهدی63

17مهدیشیراز691332زرگرزادهخلیل64

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه شیراز 

    2     لغایت       1صفحه            دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17سید علی اکبرشیراز14981344ساجدیسیداحمدسعید65

14علیرضاشیراز22845927161386سبحانیمحمدیونس66

-منصورشیراز1551358شمس زادگان زراتیمحسن67

17یحییشیراز22833559901380شهریاریمحمدمهدی68

18حبیبشیراز14221363طاهریرحمان69

17مهدیتهران49731353عاقبت بینامیرحسین70

18کریمفیروزآباد22001353عباسیعلی71

16رمضان علیشیراز2481360عزیزیفرشید72

14نعمت الهشیراز41571363فرجاممحمدصادق73

17کاظمشیراز22834267311381فریدونیپارسا74

16علیممسنی51363مردانلوبهرام75

17غالمعلیشیراز22833505061380کدخداییحسین76

14حسنشیراز17841358کیامرثیعباس77

78

79

80

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

:جمع تعداد مردودی

:   لطفاً توجه فرمائید

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه شیراز 

    2     لغایت       1صفحه            دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

18 یارمحمد فسا25604606101379ارجمند مزیدیفاطمه1

18منصور فسا25604096821377 ا سکندر نیاعلیرضا2

17 ایوب فسا25716198371340 بهمن نژادقدرت اله3

17 بهرام الرستان25113667031363 تقی پورسمیه4

16جمال الدین فسا25604858771380 جاوید نژادمریم5

18 کاووس فسا25604766061380 جوکارمیثم6

17 افشین فسا25605016941380 جوهریمریم7

14محمدحسین فسا25605582541383 دهقانیانمائده8

15حمیدرضا فسا25606254071385 رفیعمهسا9

16غالمحسین فسا25726167851366 رفیعسمیه10

19نگهدار فسا25718345251363 رمضانیندا11

17 شهرام فسا67300668731386 زحمتکشکیانا12

14مجتبی فسا25605772321383 سبحانی پورمحمد حسن13

14 مهدی فسا25605060511381 سهراب پورامیر14

14 مهدی فسا25607169921388 سهراب پوریسنا15

15عبدا لعلی فسا25605914211384 علیزادهحنانه16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه فسا

         2       لغایت  1صفحه          دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

18عباس فسا25600125451368 فرگیفاطمه17

- احمد فسا25606645851386 فریدون پورامیرحسین18

19غالمعباس فسا25605683651383 قهاریمریم19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه فسا

            2         لغایت     2صفحه          دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

19جوادکازرون23606814511381ابراهیمیپردیس1

16جوادکازرون23606814431381ابراهیمیپریسا2

17سیدمحمدشیراز22842276781384اوحدیفاطمه سادات3

17حبیب الهکازرون23607385691382پایانزهرا4

17امرالهکازرون23600239831368خاوندلیدا5

20داریوششیراز22740460881383خضری مطلقکورش6

18عباسکازرون23600346181368دهقانیمحبوبه7

16حمیدکازرون23604351911374دیوانیشبنم8

15محمدتقیکازرون23608226401385راسخیمریم9

16محمدکازرون23607091431382رستمیعماد الدین10

18محمدکازرون23717978711336شریعتمداریفاطمه11

19علیالمرد51596257811358صادقیجواد12

17علیرضاکازرون23607033151381عبادینازنین13

20هدایت الهکازرون23720693061363محسن پورزهرا14

19هدایت الهکازرون23724709731365محسن پورمریم15

16روح الهکازرون23602285871370محمدیعلی16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه کازرون

    2     لغایت       1صفحه            دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16حسامکازرون23607795241384نجیبیمتین17

16علی کازرون23607544401383نغماچیآیناز18

16بابککازرون236074355701383نیک روزشیال19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه کازرون

صفحه             لغایت                       دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15عباسگراش65600292201376زارعیفاطمه1

17پنجعلیکازرون481361نوروزیزینب 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه گراش 

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16هدایت الهالرستان25005167841379اخوتامیرحسین1

16عبدالمجیدالرستان25005979381383انصاری فردهانیه2

15اسماعیلالرستان25003551951372جالل پورسارا 3

14محمد ابراهیمالرستان25006088751383راسخیامیرحسین4

17منصورالرستان25005015821378رحیمی نژادانعلی5

19علیالرستان67100091651374قاسم افمصیب6

14سیدجاللالرستان25006181291384موسویزینب السادات 7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه الرستان

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                                    

جعفر عباس زاده: نام و نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16خلیلمرودشت24210287111383تقی زادهفاطمه1

17مجیدشیراز22835195281381حسینینیما 2

18الماسمرودشت24203142121370خانی زادهرضا3

18محمد یوسفشیراز22839531971383رضا نژادمهسا4

18اله مرادشیراز22935229381353زارععلی حسین5

18سید عنایتمرودشت24210201231383سجادیانسیده پریا6

19ایروانقلیاقلید25300896201370سلیمیزینب  7

18بهراممرودشت24201507161369فارسیمهناز 8

16علی قیصریشیراز75701367کاظمیخاطره 9

18مهرابشیراز22834035531381نجفیفاطمه10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه مرودشت

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16دریاممسنی 45141374-خسروی نگین1

17محمودممسنی 6501343موحدی زادهجمال2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه ممسنی 

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

به نام خدا



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14محمودالمرد65700935331382/4/28شمسی نسبحمید رضا1

17محمد المرد51500632270/11/16صادقیمنا2

17عبد الحسینالمرد515914274656/2/20صفریمحمود3

14عبد الحسینالمرد515006428970/12/26صفریفاطمه4

15غالمالمرد250006380168/7/1محسنیفاطمه5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه مهر

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17محمودممسنی6501343موحدی زادهجمال1

16دریاممسنی23803245141374خسروینگین2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه نورآباد

       1        لغایت    1صفحه         دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدشماره شناسنامه نام خانوادگینام

18محمدنی ریز25500145291368آبشتمجتبی 1

18محمدعلینی ریز25501958171377خالقیانسارا 2

17رسولنی ریز25502628751382شفیعیستاره 3

17محمدحسیننی ریز25502798241383غفار نژادسارا 4

17سعیدنی ریز25502568321381 میزا زادهمریم5

17کرامتنی ریز25501560561374میزانیفاطمه 6

17حسیننی ریز18981365مومنی رادمحمد رضا 7

              مهر 

تأیید بخش 

آموزش           

  انجمن 

خوشنویسان 

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه نی ریز 

.................لغایت ...................   صفحه دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده 

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 

           نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و نام 

خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

19محمداسماعیلتاکستان81357احمد خانیزینب 1

19علی نقیقم325931358برزگر بهرامیطاهره2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه الوند

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

به نام خدا

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16محمدقزوین50802351011384اصالنیانامیر 1

19مهدیکرج03127337551382اسالم زاده خیاطآوا 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه آبیک

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17محمدتاکستان438031585174ابهریغزاله1

16مهدیآوج538013301083اوروجیفاطمه2

18حجت الهتاکستان438017872271رحمانیسهیال3

16رجبتاکستان438024724473رحمانیشایان 4

15علیرضاضیاآباد559009876985سعیدیمحمدمهدی5

15عباسضیاآباد559010023281شهسواریمحمد6

16علیرضاتاکستان438044476782طاهرخانیامین7

16عزیزالهتاکستان2151249طاهرخانیچنگیز8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه تاکستان

صفحه          لغایت                  دوره متوسط

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

19علی اصغرقزوین43103938401369پیش علمیفهیمه1

15احمدقزوین43122298211386حیدریدانش2

15حمدالهکرج3114255341375حیدریسمانه3

16عباسقزوین43122226811386سهرابیریحانه4

15آرشقزوین72800035831386صادق پورماهان5

15محمدقزوین43121620181386نژاد خیرثنا6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه قزوین

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

            نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17حسینعلیشهریار70052اسماعیلیزهرا1

16حسینکاشان714365اقبالیان آرانیمحدثه2

17مرتضیعراق00الشبیبحسین3

17رضاقم237463881پورصادقیمحمدحسین4

14ابراهیمقم037272950983توانگرمحمدعلی5

14عباسقم037290451384توکل نژادمحمدمهدی6

15حسن علیکرج300235800658جعفریمحمدنبی7

14حسینقم037264879783حجتی زادهمحمدمهدی8

17کاملتهران076حسنیفاطمه9

18کاملتهران020189130163حسنیهدی10

19ایوب1601473003730خاوریمعصومه11

17حمیدقم268800483دادفرنسیم12

14حسینقم085رمضانیامیررضا13

14علی اکبرقم037276015584رئوفی کیامریم14

17سیدمحمدجوادقم037075601071زکی الذهنیسیدمهدی15

16اصغرقم083زندفاطمه16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه قم

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16علی محمدقم037215683580شمس زادهصدف سادات17

-عباسقم037313337586صادقیفاطمه18

15سیدمحسنتهران025058278385صالحیسیده فاطمه19

17محمدرضاقم037156755676صبورمحدثه20

19عباسقم037115276373صفائی مهرفاطمه21

16محسنقم037312900986طالب سراجهعلیرضا22

14اصغرقم037192479078ظهرابیامیررضا23

15علیرضاقم037263643883عباس پناهعارفه24

15مهدیقم1647652عبداللهیاکرم25

15رضاقم037204040379عزیزیامیرعلی26

-رضاقم037256718582عزیزیمحمدجواد27

17علیقم037163480674عطاییریحانه28

20محمدهاشمشیراز250864علیائیحمیده29

14غالمعلیقم037033968169علیزاده کرمانیمنصوره30

17عباسقم146263کاظمی منفردمهری31

19محمدعلیقم19667279کلهرزهرا32

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه قم

صفحه             لغایت                       دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16محمدکرج1083950گودرزیزهرا33

17محمدرضاقم080محامدریحانه34

14ناصرقم037085794172محمدزادهمهدیه35

14حسینقم037276153484مرکب سازمهسا36

-علیرضاقم037316493986موحدی منشمبینا37

16سعیداصفهان00موحدی منشهانیه38

17سیدمحمدمهدیقم037159830376موسویسارا سادات39

19محمدعلیقم1392566نوپوشمحبوبه40

18علیتهران710860هاشمیاکرم41

15ابوالفضلقم252185182یزدی زادهحمیدرضا42

43

44

45

46

47

48

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه قم

صفحه                 لغایت                          دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16سید هادیبانه384023101975/10/06سمیعیسید کیانوش1

15محمد علیبانه384027115077/06/25شیخ االسالمیسمیرا2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه بانه

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی عزیز توکلی پناه

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی احمد سنگینی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15سید هادیبیجار37819175511350مؤمنی زادهعزت السادات1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه بیجار

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی  

بیجار          نام و نام خانوادگی مهدی سلطانی

 مهر و امضای سرپرست شعبه   بیجار                       

نام و نام خانوادگی رضا آوجیان



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

18حسندهگالن558014341981/4/25امیریبرزان1

16علی اصغرسنندج372113678083/7/18عباسیآرین2

17سیف الهدهگالن558994619064/6/9نبئیصباح3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه دهگالن

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

هجدهسعیددیواندره3351362حبیبیشهین1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه دیواندره

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15علیسقز37602343311359پاشاییسروه1

20احمدسقز37503409941373خادمیمحمد2

16محمدسقز16181361جامعیزهرا3

16محمدسقز1941360جامعیفاطمه4

16مظفرسقز37504471521376گلکارمهران5

16عثمانسقز375014116811369نجمیهاجر6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

شعبه سقز

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16عزیزسنندج33158الماسیفرشاد1

15خالدسنندج37209670931380امینیکیمیا 2

15حبیب  الهکامیاران3831343بهرامیاردشیر3

15گل محمدسنندج4011353پورشادلیال4

15زاهدسنندج37210464711382ترابیهورام 5

14محمدسنندج37212262161384خسرویروژان6

17محمد سعیدسنندج17201362چارداولیگالویژ7

18ارسالنشاهرود6991354رادپورروشنک8

14محمدسنندج3601360رحیمیطوبی9

14فرزینسنندج37210372941382رعدیفرید10

16حسنسنقر32400960561368سلطانیانپرستو 11

16عبدالرحمنسنندج36611365شاهرخیپریسا12

17عبدالهسنندج37212649161385شاهیدنیا 13

15هوشنگسنندج37211532511383شریعتیهدیه14

16عباسسنندج12841356عبدیآزاد15

14عباسسنندج37211695571384قادریشینا16

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه سنندج

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15عزیز الهسنندج7561350قماشچیبهار 17

14عبداسالم سنندج37210783651382کریمیاسرا 18

15حسینمریوان38101207901369کریمییاسمن 19

14خالدسنندج37210183701386کریمیمحمد زانیار20

16سعیدسنندج83541366گیشکیشهناز 21

14حسنسنندج24031362محمدیپروین 22

16فیروزسنندج37205286691373مرادیاسری 23

15محمدسنندج37213484861379مرادیصبا24

16هیبتسمنان45602752211380ملک محمدیپریا 25

17خالدسنندج4001367نصرالهیشیالن26

27

28

29

30

31

32

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

شعبه سنندج

صفحه             لغایت                       دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16علی اصغرقروه37900335531368اسدیسهیال1

15محمد رضاقروهبهرامیبیتا2

15غالمرضاقروه15671359مریدیمعصومه3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

شعبه قروه

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16حسیننهاوند39505597011380/08/29ابوالفتحی میکائیل1

14امینمریوان 1386/0516اخرنی اژین 2

15سید جمیلسنندج283641359/12/20امیدوارسیده شهال3

18محمد مریوان 22671350/06/01جوانرودی سروه4

16سید عبداهلل مریوان26041357/07/01حسینیسیده ک   ژل5

14جمیلمریوان341348/05/01دبستانیماجد 6

14ابوبکر مریوان 1383/11/27رحمانی شنه7

16ابوبکر مریوان1386/01/01رحمانی آالن8

16زاهدمریوان38106039451382/10/18عبدالهیاسرا 9

15نوراهللامل10831358/05/20کاظمیاقدس10

15منصورمریوان38106083001382/11/28کریمیفاطمه11

18احمدمریوان3810599711380/06/06کریمیسینا12

13

14

15

16

صفحه          لغایت           

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

       دوره مقدماتی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه مریوان



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17حسنکرمان29812411331380اشرف گنجوییفاطمه1

16کاووسرابر1383افضلی ننیزمهناز2

15حمیدکرمان77921367امیریبهاره3

14مجمودبم31357پورکمالیحسن نصراله4

14عارف علیبافت141362حاجی زادهصدیقه 5

17محمد رضاکرمان29813869721381حاج عباسینازنین6

14محمودکوهبنان1011341حاجی زادهمسعود7

16ابراهیمکرمان29811091541378حسین زادهصدیقه 8

15سید مهدیکرمان211348حسینیبتول9

14عزیزالهبم31004866681382دریجانیمحمد نوید10

17اصغررفسنجان11091356ذی حیات کرمانیمسلم11

16احمدکرمان2951361رحمانیمهدیه12

17ماشااهللکرمان1601354رضامندمهران13

14مهدیکرمان29812346681380زارعیرومینا14

19ناصرکرمان31200252241368سالجقهعبدالرضا15

14ابراهیمبافت58301068841385سلطانی پورابوالفضل16

15حمید رضاکرمان29809703441377صانعی پوررضا17

15منصورکرمان15361364صرافیزیبا18

15منصورکرمان15351364صرافیزهرا19

15علیرضاکرمان29815453101383طالبی پورامینه20

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه کرمان

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14محمد حسینکرمان29818745271386عارفمحمد21

15محمد رضاکرمان29813435801381کهنوجیعاطفه22

14ماشااهللکرمان1141350محمدیرسول23

16علیفهرج13401350نعمتیعباس24

17علی اکبرکرمان29811512411379هدایت زادهامیر محمد25

14محسنکرمان29820303651387یوسفیانمحمد بنیامین26

15سید مهدیرفسنجان30401575741370احمدیمهدیه السادات 27

15محمد هاشمسیرجان40881365اسالمیعلی28

15محمدسیرجان61354بخش پاریزیزهرا29

15مسعودرفسنجان30407469951383برهان نژادسوده30

15محمد رضارفسنجان17811358داورانی اسماعیلییاسر31

18یوسفرفسنجان30406517651382رفیعی راویزمحمد طاها32

14علی رضارفسنجان30405603791380شیخ االسالمیمحمد حسین33

15حسینرفسنجان30405558391379عبدالهیمحمد امین34

15محمد علییزد9921364مالنوریفاطمه35

14محمدسیرجان20131358خراسانیمریم36

به نام خدا

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه کرمان

صفحه             لغایت                       دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14حمیدسیرجان30601709321371خضری پورزهرا37

17سید عباسشهربابک71363سجادیسید مرتضی38

14مسعودسیرجان30607812141385شریفیامیر حسین39

14سید کاظمسیرجان28761360شهامتبدرالسادات40

15حبیب الهسیرجان31241360گلزاریسودابه41

15هدایت الهسیرجان139621357میرشاهیسعید42

14غالمحسینسیرجان541359میرعمادصدیقه43

14علیتهران101804511368نجف آبادیپانته آ44

16مهدیکرمان30800724801369ابراهیمیندا45

15سید احمدقم44431363تهامیزکیه سادات46

16عبدالرضازرند30912727371363زمانیزکیه47

15مهرعلیزرند30914525731366عربپوراکرم48

16احمدزرند30915116771366گلستانیرحیمه49

15ابراهیمزرند30802135991374میرزاییسحر50

15عباسزرند30802349791375نخعی امرودیفاطمه51

14اسماعیلعنبرآباد6060209771382احمدی نیازیاسمین زهرا52

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه کرمان

صفحه                 لغایت                          دوره مقدماتی

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

به نام خدا

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14اسماعیلجیرفت30207854561386احمدی نیازمحمد صالح53

15حسینجیرفت30206394251382شهداد نژادفاطمه54

14ابراهیمجیرفت1385شریفیشاهین55

14ابراهیمجیرفت1385شریفیشایان56

16شهریارجیرفت21363طاهری سروتمینفاطمه57

16شهریارجیرفت3281357طاهری سروتمینلیال58

15محسنمشهد33371365امیریامید59

15حسینشهربابک31401705311379دهقانیعلیرضا60

16حسنشهربابک31401751831379طهماسبیندا61

17احمدبردسیر23351366امین زاده گوغریمحمد62

63

64

65

66

67

68

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه کرمان

صفحه                 لغایت                          دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16فردیناسالم آباد3330633321386شجاعی مهرآیرین1

16محمدقلیکرمانشاه19571362صیدی سطریفرشته2

16جهانشاهاسالم آباد1381اختصاصیعزیزیحلما3

15محمد کرمانشاه381131357قاسمیحسین4

15لطف اهللگیالنغرب1381اختصاصیکمریهانا5

15عبدالرضاسرپل ذهاب33605409051388مجیدیعلی6

15عبدالرضااسالم آباد332002012981381مجیدیاحسان7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه اسالم آباد غرب

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14علی اشرفسنقر335027403177/11/02امیریشقایق1

14مرتضیسنقر335038653984/09/04بنی عامریانمانی 2

16حسینقلیسنقر335021626975/02/08بیاتیکوثر3

16رحیمسنقر335032973181/03/27رضاییآزین 4

15رحیمسنقر335041270186/03/08رضاییمحمد  رضا5

17بهزادسنقر335026798179/08/13سپاسیطاهره 6

14علی اوسطسنقر335035387882/09/26عمرانیامیر حسین7

17علی ادسطسنقر335030379175/08/17عمرانینسیم 8

14رضاسنقر335037556184/01/14فالحیشیدا 9

14علی اوسطسنقر335985510867/06/16مظهریماریا 10

17سلیمانکرمانشاه335026798177/06/29واحدیثنا 11

15محمدمرادسنقر335031492980/04/17واحدیمحمد  12

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه سنقر

       1   لغایت    1صفحه              دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14منصورصحنه49603065561386بزرگیانامیر حسام1

17نادرصحنه49602437241381یادگاریپندار2

14منصورصحنه49602885071385بزرگیانفاطیما3

15عزیز الهصحنه49602392391381بهمنیمهدیه4

15محمدصحنه49602114411374کاکاوندیمیالد5

16محمد حسینصحنه4051349رجبی سمنگانینرگس6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه صحنه

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15خان جانکرمانشاه325548839763/5/8خسرویستار1

16اسماعیلقصرشیرین337953500151/1/1داوندمحمدرضا2

17عبدالهثالث باباجانی595975605660/6/5رضائیقادر3

17محمدکریمقصرشیرین337986602462/10/21سعادتمریم4

16محمداهواز174177062973/8/8شاهمرادنهالسهیال5

16فیض الهقصرشیرین337998728167/11/5صیادیرضا6

19بندراسالم آباد334027746152/3/1عسگریظفر7

16بندراسالم آباد334168630467/11/14عسگریعسکر8

15حسن آقاگیالن غرب332013337360/7/1محمدیفخری9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه قصر شیرین

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17علی محمداسدآباد40112853661355 حیدریجلیل1

16کیومرثکنگاور33002740521381خزاییسحر 2

15مهرانکنگاور33003116751384رحمت آبادیمحمد امین 3

16کامیارکنگاور33002549931380رستم آبادیمبینا 4

17عباسکنگاور33001145001371رشیدیمهتاب 5

15سیف الهکنگاور33000331951368سهرابی جممطهره 6

16علی اشرفکنگاور1382سیناتینا7

16حسن رضاکنگاور33002749581381عسگریصبا 8

16درویشعلیاسداباد40118783241364عمادی حیدریجمیله9

15شمس الدینکنگاور33002847321382کیانیعلی 10

20نوروزهمدان38718602639/6/1903محمدی فرمحمد تقی11

15فتحعلیکنگاور33002431301379مومیوندزهرا12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه کنگاور

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17مصطفیهرسین1359/05/01اختصاصی شاه حسینیکبری1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

غالمرضا ملکیان

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه هرسین

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی: جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

 مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی            

نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی    عباس الفتی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16کیومرث کرمانشاه 32417361721375امیری امیر محمد 1

18یداله کرمانشاه 14801358باون پور حامد 2

20سیاوش کرمانشاه 139ملی باقری حسین رضا 3

19محمد هادی کرمانشاه 34224901261380توانامحمد جواد 4

20مراد اسالم آباد 5661357جانجانی خلیل 5

15علی آقاکرمانشاه 378951357رضایی حمید رضا 6

19عبداله کرمانشاه 22298579721381سویلماوی علی 7

18کسعلی کرمانشاه 106281366شیخیان جلیل 8

18صفر کرمانشاه 6441364عظیمی آذر سعید 9

14مرتضی کرمانشاه 1271346بهرامی ویدا 10

17علی حسنکرمانشاه 191151360پاک نیت الهام 11

16غالمرضا کرمانشاه 1379ملی پیروی ماه منظر 12

15محمد هادی کرمانشاه 32429654341383توانا زهرا  13

15حشمت اله کرمانشاه 3242771711382تکلو راحله 14

15خلیلکرمانشاه 1379ملی جعفری شکیبا 15

17احد کرمانشاه 1381ملی جلیلیان مبینا 16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه کرمانشاه

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16عبدالرضا کرمانشاه 32403961811369حسینی روز بهانی آزاده 17

14بهرام کرمانشاه 32261365خاموشی روناک 18

16مهدی کرمانشاه 32411106211372رشیدی حسنا 19

19ملک مراد کرمانشاه 150721357رفیعی زاده شکوفه 20

16سعید کرمانشاه 32409939711372رفیعی زاده مریم 21

17برزو کرمانشاه 10951362سجادی مجد ثریا 22

16علی اکبر کرمانشاه 72461366سلطانی مهیا 23

17جهانگیرکرمانشاه 32408478251371شفیعی نازنین 24

17برزو کرمانشاه 13501355شاپسند فاطمه 25

17جهانبخش اسالم آباد 33304397931379صالحی پانیذ 26

15رحمت اله کرمانشاه 32406268291370صاعدی سحر   27

15پرویز کرمانشاه 32406506651370صفدری روناک 28

15فرج اله ایالم 6031364عبدالمحمدی بیتا 29

16ابراهیم کرمانشاه 49301365عزتی زهرا 30

18سید جواد کرمانشاه 3571358فاطمی اکرم 31

14محمد کرندغرب 1389ملی فتحی سوگل 32

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه کرمانشاه

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

به نام خدا



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14علی اشرفکرمانشاه 1384ملی فتاحی صبا 33

17غالمرضا کرمانشاه 324149403811374کرجی عطیه 34

16غالمرضا کرمانشاه 32417146513کرجی طیبه 35

17منصور کرمانشاه 324155128081374محمد ی فاطمه 36

14عبدالرضا کرمانشاه 1385ملی محمدی تارا 37

19علی اصغر کرمانشاه 54011365محمدی سارا 38

18جواد کرمانشاه 32414573111374محمدی سحر   39

17ابراهیم کرمانشاه 32409201311371نورابی عاطفه 40

41

42

43

44

45

46

47

48

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه کرمانشاه

صفحه          لغایت            دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملینام خانوادگی، به ترتیب نام

18ابوالقاسم بروجن201356علیخانی احمد 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه کیش

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14اسماعیلدهدشت42406283011385آذری نژاد حسین1

14غالم محمدبهبهان42405114451380ادیبینسترن 2

15غالم حسیندهدشت42509494941363انصاریزینب 3

17یار محمدح یک60095379831353بخشنده نیاشیروان4

16سید ولی ک7ح 42513061201367تقویسیده اسماء5

16حسینعلی ک3ح 42510480831351دستارانمحمود6

18عبدلح م ک42405178691379مجلسیعلی 7

16غالمدهدشت42401341021369نادریان فرصدیقه8

16خسروک5ح60000158791371نریمانزهرا9

10 

11 

12

13 

14

15

16

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه دهدشت

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16افشینگچساران61384-426040821پشت داراله1

16فریبرزگچساران31374-426023074خداوردینگار2

19قبادگچساران51358ساالریمجید 3

16جان محمدگچساران1201367گشتاسبقاسم4

15فردوسگچساران51381-426036406وفاییشایان5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه گچساران

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16فرزادشیراز42208107221381حیدری تارخ 1

17قادربویراحمد91362شجاعی خو حامد 2

18فریبرز کهگیلویه 56041364علمی زهرا 3

17جمال بویراحمد42201469541369یونسی امیرآبادفروزان 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه یاسوج

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

19محمدتقیگنبد20201766451369ابراهیمیالهه 1

20علی اکبرگنبد12891363اردنجیمحمد2

18محمدرضاقزوین43115365261380امامی کردمحلهعلی3

17محمدرضاقزوین43118164801382امامی کردمحلهمریم4

17ابوطالبگرگان21111080301383ایزدمهال5

20علی اکبرمینودشت1381آسمانیمحمدصادق6

19حسینبهشهر9631357باقری سراجیمعصومه7

18حمزهگنبد62402014131380بذرافشانعلی8

19جوادگرگان21116121351372پورقاسمنگار9

19محمدگرگان21106291931374تمنانلوخاطره10

17علیجانگرگان21104002341372ثابت قدمفائزه11

19عباسعلیمینودشت48802255091373جوادی رادمحمد12

18...عبداگرگان21106670441375جهانشاهیمحمد13

19عباسعلیرامیان48700014461368حاجی لریمریم 14

17موسیکردکوی22403407461386حسینیساجده سادات15

15محمدعلیمینودشت48805041911384ده چناشکیمحمدجواد16

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه گرگان

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

به نام خدا



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16محمدگرگان21111726691384خطیری نامنیزهرا17

18اکبرآزادشهر7781358سندگل مقدممرضیه18

19علیگنبد20203045701370شاهسواریپردیس19

19حسنگنبد62400070051370صابریزینب20

16رسولگنبد20209083521380صالحیعلی21

20خسرومروه36001366صالح فروزندهشیما22

20حسنکردکوی701353صیاد نامنی...ذبیح ا23

15داودآزادشهر62402413691383قاسمیامیرمحمد24

14علیمینودشت1384قره جلوملیکا25

17قادرکالله48604127371383کوهکنفاطمه 26

19یدالهآزادشهر71741361گیلکیمهدی27

20غالمرضابهشهر50591366مرادی رستمیلیال28

18مهدیگنبد20209349911381میرامیرحسین29

17ابوالقاسمگنبد202021331091384میرعمادیسیده مائده30

19غالمرضاگنبد20200320071368مالییمهسا31

19محسنگنبد20209278371381نجاتیعلیرضا32

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه گرگان

صفحه             لغایت                       دوره مقدماتی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

19علی اصغرگنبد20202768011370نجفیعاطفه33

18سیدیحییرامیان48700856311371نعیمیمنیره سادات34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه گرگان

صفحه                 لغایت                          دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16حامداملش63001375111386اصغریفاطمه 1

15حسیناملش63001387041387غالمیزهرا2

15حسیناملش63001221151383غالمیمهدی3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه املش 

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی  الناز نجاتی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                       نام و 

نام خانوادگی رامین پیری



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17امیردرود42195920751358بنیادینسترن 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه آستارا

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی  الناز نجاتی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                       نام و 

نام خانوادگی رامین پیری

به نام خدا



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17اسدالهاستانه اشرفیهاسداله27300284471368پور احمدآزاده 1

15-استانه اشرفیه  عباس27301617321371حجت انصاریراحله2

14-استانه اشرفیه مهدی27303146361383حقیقت ثابتامیرحسین3

16اشهراماستانه اشرفیه27302234011377دلیرییاسمن4

16اسماعیلاستانه اشرفیه27301091101371ذبیحی رصدیفاطمه5

16رضااستانه اشرفیه27302437981378رستگارزهرا6

14رضارشت25818947411386محمدزاده جورشریمحمد امین7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه آستانه 

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17حمیدرضاآستانه273022634031380اعالییامیدرضا1

16رحمت الهتهران119741354تاجیکمریم2

17حشمت اله رشت25815060241381حجتبیتا3

14اسماعیلمشهد9781348حسین پورمعصومه4

16جاللرشت25807624261373حق شناسزهرا5

15اسدالهرشت25808625521374دلیریزهره6

17محمودرشت1349غالمیرضا7

15سیروسرشت25815158131382فدایینازنین8

14عباس25816925961384فرحمنددریا 9

17حسین رشت1383فیروزیعلی10

17محمدعلیلنگرود5731350قاسم پورقاسم 11

15حسنرشت25808310961374لطفیفاطمه12

15امیرعباس1383معصومیآراد13

15تقیرشت7451353منصرفرحمت14

17حمزهرشت25805262931371نوروزیریحانه15

15بیژنانزلی25813843111380یوسفیمحمدجواد16

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه رشت

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16عادلانزلی26402739911381احمدیآراد17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه رشت

صفحه             لغایت                       دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15سیف اهللرضوانشهر57001087711379احمدی چرودهحنانه1

15فرهادتا لش26205356111380استوار ناوانفرانک2

15علیرضوانشهر57001549511383برزگرکیانا3

16هوشنگرضوانشهر57000204911371خوشدلمونس4

15افشینرضوانشهر57001453241382ربانیروژان5

16کیوانرضوانشهر57001808981386سهرابی وسکهآوا 6

16حسینعلیرضوانشهر57001499661383شریفیهستی7

15شهریاررضوانشهر57001229521380شفقتی چرودهشهره8

15کورشرضوانشهر57001216621380کرمیکیانا9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه رضوانشهر

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17هانیرودبار26501314621372برزگرلیال1

17جوادرودبار26598742711365پارساسهیال2

19قرهرودبار26598770091365شکرالهیحلیمه3

14محمد حسینتهران596341701356شفاعیسپیده4

17فرامرزتالش26203043851373مرجانینیلوفر5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه رودبار

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

18رضالنگرود27002846581372پوربیدادیانرایمند 1

19غالمعلیرودسر26912977311360حسن نژادنرگس2

17ذبیح الهرودسر26801940551372خجسته سجاد3

17امینکرج313096811384قربانی فردحسین4

17شعبان26802191741374قربانیسوده 5

17شعبان63100431711375علیپوررقیه6

17محمدرودسر26910374601332معالیمهدی7

17محمدعلیرودسر26903878671346محمدیزینب8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه رودسر

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16غالمرضاچابهار36408182531380حاجی پورعلیرضا1

15مختارالهیجان1344دنیاییزیبا2

15مرتضیالهیجان51701503341384علی نژاداسما3

16طاهرفومن1364محمدی مردخهمهناز4

15سید جاللرشت1382میر پاکدلسیده تامارا5

14علیسیاهکل25817482141384نوریفاطمه6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه سیاهکل

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14جوادرشت25817887121385جمشیدی نیامحمد مهدی1

14فاضلصومعه سرا26704298821385خدا پرستصبا2

16رحیمصومعه سرا26701849601373داناحسن 3

16محمودرضوانشهر57001395021382رزمگیرسید نیما4

14حسنصومعه سرا26704362421386شریفیهستی 5

18عبد السعیدتهران2009322411385صانعیملیکا6

17هوشنگصومعه سرا26702302711375قربانیسجاد7

14کامرانصومعه سرا26704529221387قنبر زادهسارا8

16خلیل رضارشت11101359گلستانی نژادرضا9

14سید باقرصومعه سرا26704536781387میریسید عرفان10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه صومعه سرا

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17رامینشفت25817156341384شیرزادآناهید 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه فومن

   لغایت                     1صفحه        دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

به نام خدا



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15رامینالهیجان1383-احمدی نژادبهار1

17اسماعیلرامسر1359-احمدی میرصادقیحامد2

16صالحالهیجان1380-آقازادهساناز3

16مسعودالهیجان1380-احمدی پوریگانه4

14رضاالهیجان1380-احمدیعلی5

15بهرامالهیجان1385-احمدیباربد6

14ابراهیمتهران150346859احسانگرهلیا7

15حسینالهیجان27102271771374بابائی نژادهانیه8

14علیرضا-1384-تباشیدمحمد مهدی9

14حمید-1385-جم نژادآلینا10

14حسن-27300007041367حسن نیاکیمیا11

15حمیدالهیجان27103884051380خوش سیماآناهیتا12

14محمودالهیجان1381-رستم پورفاطمه13

17سیف اهللالهیجان27104117171382رحیمیریحانه14

16حسنالهیجان1356-رمضانپورزهرا15

2.7104Eسعادت میرقدیمسید سروش16 15سید سلیمانالهیجان121381+

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

                                                                                                                                                                             

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15قاسمتهران1350شاهوردیشهره17

15حسینالهیجان1362شرفیهانی18

14حسنالهیجان1385عباسپورعلیرضا19

17حسینعلیالهیجان1362علی نژادمهد یه20

15محسنالهیجان1380قنبرپورمهسا21

16محمودآستانه1370گلشاهیکیوان22

17محمدالهیجان1373طایفهعاطفه23

15تقیتهرانصیقلی دلشادالهام24

15ناصر1383صمدیماهان25

14حسینرشت1383میرزاجانیالهه26

14علیرضا1385مرادیایلیا27

15سیدعباسرشت1379موسوی کوملهسیدامیرمحمد28

14سیدعباسرشت1382موسوی سیدآرمان29

14علی حسین1336نیریعلی اکبر30

16عبدالرضا1381نژادشمسییزدان31

14الهیجاننقاش صورتگرروژان32

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه الهیجان

صفحه             لغایت                       دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15آریاالهیجان27104605991384منصورقناعیفاطمه33

17محمدتهران1501094821381یحیی پورذکیه 34

14رضاقم1380قلی پورسینا35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه الهیجان

صفحه                 لغایت                          دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16جواد لنگرود 27003639651384باقر پسند پارسا 1

14محمدرشت27003408841383قاسمیامیر حسین 2

16نصرالهلنگرود 45371366قاسملوبتول 3

14منصورلنگرود 2700337441382پورکاظم مهسا 4

15عبدالهالهیجان27104756771385فالح خوش قلبنازیال 5

14یوسفلنگرود 27003276321382قنبری پرنیان 6

14حسینلنگرود 10861364کاشی لنگرودیمریم 7

15علی لنگرود 27003527261383محمدی فردمهرانه 8

16علی املش63001147831382معصومینیلوفر9

15حسینرودسر26802305151375محمدی کیوانی زهرا 10

11

12

13

14

15

16

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه لنگرود

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

به نام خدا



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

19سیدباقرتهران0.0726901941355تدینیمریم السادات1

15شمس الهرشت51601413081382جوادیامیر ارشیا2

17بهلولمراغه15520434871355جهان نوردپریسا3

16اسالمماسال51601512731384حسن زادهابوالفضل4

18محسنرشت51601195311380حسین نژادمحمد مهدی 5

16قاسمماسال51601387571382فالحمهدی 6

18خلیلصومعه سرا51601448471382یعقوبیسبحان7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه ماسال

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15محمد حسین بروجرد41210377311385اسکندر زاده نسیم 1

16سهراب خرم آباد 40663115811381آریا منش سهیل 2

18غالمحسنبروجرد1461354امید علی محمد 3

18غالمعباسبروجرد123161366امینی احسان 4

18علیرضا بروجرد4120874111380بیاتانی محمد جواد 5

15محمدعلیبروجرد41208726021381بغدادیمحمد شهاب 6

16علی بروجرد41210711231386پارسا پورآروین 7

18محمد حسنبروجرد41205853281376پیریاییفائزه 8

18حبیب الهمالیر2621351ترکاشوندزهرا9

15مهدی بروجرد41210085451384حجتی هلیا 10

16خلفآبادان 28321343حمودی فرزانه 11

15سید افشینبروجرد41210034031384حسینی بنی جمالی رضوان السادات 12

16محسنبروجرد41208512811381درخشان یگانه مانیا 13

17صیدجعفربروجرد18871364شعبان مهدی 14

16عزیزبروجرد412077667191379شمسیان فردفاطمه 15

15منصور بروجرد41205076531374صارمی محمد احسان 16

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه بروجرد

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17محمد رضا بروجرد 1331355صباغی محمد 17

16محمد رضا بروجرد9301360عابدینیامیر 18

16حسینبروجرد41200543301368عسلی یگانه ندا 19

16جاوید اشترینان 55700432921374عالیی روزبهانی پرستو 20

16سعید بروجرد 41208110501380قاسمی نیلوفر 21

15شاهمراد دره شهر 45500613751371قاسمیانمهدی 22

16غالم بروجرد21361کاظمی رضا 23

15محمدبروجرد41205008451374کوشکی احمد  24

15داود بروجرد41210595301385گودرزیسارا 25

19محمد ابراهیمبروجرد4101020251369گیوکیمبین 26

18عزت اله بروجرد4211358لطفیمهدی 27

16رضا بروجرد41201525371369محسن پورمهیار 28

16علیبروجرد41209781171384محمدیسپهر 29

15تورج بروجرد41209074061382مرادیآوا 30

15شیرخدابروجرد412087446721381مرادیمحمد امین 31

18آیت الهکرمانشاه6981362معظمی گودرزی مریم 32

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه بروجرد

صفحه             لغایت                       دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16حسینبروجرد41205815511376موالنافاطمه 33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه بروجرد

صفحه                 لغایت                          دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

به نام خدا



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16نصرالهاراک484019364979جودکیراضیه1

17مرتضیازنا484021054381لکعلیرضا2

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه ازنا

صفحه                 لغایت                          دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14مهردادکوهدشت4190085529485باقریزهرا1

15مهرانکوهدشت419092968987باقرییکتا2

15علیرضاکوهدشت4190085188485ولیپورمهسا3

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه کوهدشت

     دوره مقدماتی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

صفحه                 لغایت                     

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

19 علیفیروزکوه6598993061367اسفندیارحسن1

15غالمعلیآمل21385-101277-213چلیچامیرمحمد2

15کوهیارآمل11375-048736-213صالحیآویشن 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه آمل 

به نام خدا

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14عباس بابل91385-144409-205آشتیانی دالرام 1

15محمدبابل61371-042280-205امیدوارالهام 2

15علی اکبربابل21381-115845-205امیری مریم 3

-سیدعباس بابل51387-151136-205حسینی نوری سیدابوالفضل 4

14رضابابلسر71386-048021-498دوستی ساغر 5

15علیرضا بابل 11380-109956-205ذاکری مهدی 6

15امراله جویبار01370-000414-582ضیائی شیوا  7

-عبداله بابل 81384-138246-205فرضی فائزه 8

14علی اکبربابل33201365قلی نیارادملیحه 9

14پرویزبابل91379-104041-205کمالی زهرا 10

14مهدی بابل14821354مرغزاری نسرین 11

17سیداحمد بابلسر21369-003835-498موسوی نژادسید میثم 12

14ناصربابل1381میرزا زاده فاطمه 13

14کریم تهران 4415262171363نجفی کریمی هانیه 14

16صادقبابلسر9791363نعمتی سوته زهرا 15

14علی اصغربابل81382-119373-205ولی زاده صبا16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه بابل

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14یحییبهشهر61368-007793-217علیزاده مجدبیتا1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه بهشهر

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14عزیزالهتنکابن81383-045799-221بشیریماهان1

-عباسرشت1385عبدالهیامیر محمد2

15عباسرشت41381-144962-258عبدالهیفاطمه3

15فرشیدتنکابن81384-049127-221محمد نژادپوریا4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

         1         لغایت  1صفحه 

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه تنکابن

       دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16سید مومنچالوس161361حسینی هاشمی سیده فاطمه1

16وخید423410/12/1903-تذکر رضاییریحانه 2

18غالمحسینچالوس64351369-تنها گواسرائیمینا3

17قاسمچالوس1382پاشازانوسفاطمه زهرا4

17عیسیچالوس18731384-اسماعیلی مائده5

16محمدمشهد48011382-نوروززادهرضا6

15محمودچالوس67931381-قربان نیاآیدین 7

16سید جمال1380فتاحی سید مهدی 8

16رضاتهران2781384-صبور مهاجررامیان9

15غالمرضاچالوس15681365زارعمرضیه10

18رحمت الهچالوس81359رجوانی نجمیه11

16جعفرچالوس37951384-ره انجامطهورا 12

18محمودکالردشت49571375-رجوانی زهرا13

17ستارنوشهر5091369-نوروزی الهه14

16محمد علی قم46571378-مهدویانفاطمه 15

16

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه چالوس 

         1         لغایت  1صفحه        دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14عبدالهرامسر22797015961360ابوالقاسمیسمانه1

14حجت الهرامسر22701946831385احسانی فرفائزه2

14حمیدرامسر22701449091383احمدیحامی3

15داودبهشهر21817548291367اسدیآتنا4

15کریمقزوین43119179611383بابائیمحمدحسین5

14عبدالرضارامسر22702026191385سلملیانامیرحسین6

14علیرامسر2271928851384سلملیانامیرحسین7

14ابراهیمرامسر22701518361380شاهمرادشفیعیامیرضا8

14علیرضارامسر22701840171383شیخی پورنگین 9

15عباسساوه61894768211349صادقیفرامرز10

15علیقزوین43118770641383کمیلیدانیال 11

14سیدمصطفیتهران1514481411386میرابوطالبیسیده آوا12

-سیدمصطفیشمیران441684791387میرابوطالبیسیده سارا13

15عباسرزن39925282511364هاشمی مجذوبزهرا14

14فرشادتنکابن22702080721386یگانهفرناز15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه رامسر

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

-علی اصغرساری585/01/23-129555-208افسریزهرا1

16علی آقاسوادکوه169/09/27-003785-225جباریمحبوبه2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه ساری

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15علیسوادکوه1465/06/31سراجمحبوبه 1

14/5عیسیسوادکوه181/11/12-013751-225صالحیمعصومه2

14عبدالرضاسوادکوه61382-013767-225کریمیمریم3

14.5محمدسوادکوه91381-110047-208نوریفاطمه 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه سوادکوه

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14سبزعلیقائم شهر90961355انصاریانعذرا1

14احمدچالوس48302307111385دهبانریحانه2

14عباسعلیبابل20629807951357رمضان پورشهربانو3

14کامرانقائم شهر21507908231384سیفیامیررضا4

17جعفرقائم شهر97831367صفرزادهسحر5

16ملکسوادکوه22500729491372طیبینجمه6

16علی اکبرقائم شهر21622777001359عنایتیفاطمه7

16    محمدعلیتهران692172211357فانی نوریناهید8

14قربانجویبار58201852181385فرج تباراحسان9

14الیاسقائم شهر21508477361385محمدیمحمدعلی10

15          سیدناصرالدینساری20926297191356نبویسیده خدیجه 11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه قائم شهر

    1       لغایت       1صفحه          دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15افشینکالردشت11381-006157-627حاتمیسارا 1

16حسینکالردشت91380-005486-627حسین پورسروناز2

15بهنامکالردشت71385-007997-627خاورانیآوین3

15مهرانکالردشت91382-006590-627خاورانیمهرانه4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه کالردشت

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15محسنبابل13871361اسحاقیمعظمه1

16مهدیآمل281365آشناورمحبوبه2

15...حبیب اآمل21309263471383ایران زادهرقیه3

15حسنآمل21304280531373حبیبیزینب4

16...نعمت اآمل39991365توکلیمعین5

16احمدآمل133261367حبشیبهروز6

16...نعمت اآمل50001252581376داداشیکوثر7

14علیرضاآمل21310872331387ده پناهابوالفضل8

14محمدآمل21310493581386ده پناهپارسا9

15کریمتهران75631360دیلمانی نژاداکرم10

14حمیدآمل21310346281386طهماسبیمهرداد11

14محمدتهران1500877131380کریمیرومینا12

16...عبداقایمشهر7691359گشتاپورمجید13

15محمدآمل30341355فراست معمارمحمود14

15حمیدرضاآمل21302981411371قره محمدیجواد15

14حمیدرضاآمل21308092861381مصلحیصبا16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه محمود آباد

     1    لغایت      1صفحه          دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

   فرشاد محمودجانلو

 مهر و امضای سرپرست شعبه                         افشار 

باللیی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14محمدآمل21309281021384هاشم زادهترنم17

14محمودآمل21310326761386همدانیانسوگند18

ـــــــ19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه محمود آباد

     2       لغایت            2صفحه            دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

18غالم رضانکا49901905641379درستکارستایش1

14عبدالرحیمساری49902438621382فتح اللهیمحمد2

14محمدساری49903344181388قنبریریحانه3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه نکا

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17مجتبینور782/2/14-016774-222رنجبرنگین1

16فرزادنور584/4/14-018865-222سیفیمهدیه2

18فخرالدیننور980/11/10-015719-222فرهادیفرید3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه نور

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17/5جعفرتهران2636656/1/04امیرباشیزیونس 1

14/5عبداهللنوشهر165/11/16-758808-220بکول چلندرفرشته 2

15محمدعلیتنکابن172/11/19-019623-221حیدریمهسا 3

14حسیننوشهر24647/04/01شیخ سنگ تجنمحمدرضا4

14سعیدتهران168/10/22-145409-001شیخ کاظمیآرش 5

15عبدالعلیسنقر31555/06/10عزیزیرضا6

15محمدحسنرودبار32144/06/02فداکارشیرکوهمهدی7

17/5عبدالغفورنوشهر582/02/14-026180-219کیاالشکیتارا8

16احساننوشهر273/06/12-001232-626مالصالحیسعید 9

14ابراهیمنوشهر271/11/10-011835-219موسوی نژادسیده منیره10

15تیمورچالوس2411347ورج کاظمیعلی اکبر11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه نوشهر

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16مهردادساوه59053072081آبیار مهدی1

16احمداراک1361آنجفیفرشته2

17حسناراک05329501001354ابوالمعصومیمهدی3

14حسیناصفهان1384احمدلوزینب4

14فریدونشازند06103385871381احمدیهستی 5

16عباسخمین5502919111381احمدیمهدی6

-خلیلاراک1384اشتریزینب7

20غالمرضاساوه59032061075اشجاریعاطفه8

15محمودخمین5502823351380اکبریمحمدرضا9

16عباسساوه59052709681امینینرگس10

14امیرخمین5503357731384انصاریتینا11

20حسین علیاسفندان57188736411361ایزدیان یوسف12

18داوودساوه59043576078باباییزهرا13

16عباساراک05323423211357بادآورابوالفضل14

17عباسبروجرد41204218561373بازگیرفاطمه15

17عباسساوه59045610579بخشیزهرا16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه مرکزی 

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15مهدیآشتیان51004078076برازندهفاطمه17

-سیدحسینخمین5503668251386بهشتیفاطمه سادات18

17بهروزتهران1183892269/2/8پیغامیپروانه19

15مجیداراک05217231671385ترابینگار20

14قاسماراک0521580441383تقواییرادمهر21

14فرشیداراک05216871521384توحیدیالنیا22

15فرشیداراک05214282701381توحیدیاریسا23

14علیاراک05216905281384جعفریسارا24

15محمدطاهراراک05331106451348جعفریفاطمه25

15علیرضاشادگان189059922081جواهریانمحمدرضا 26

15محسنساوه59069749886جواهریسالله27

17محمدعلیاراک0534909421365جواهری پیرانزهرا28

15حسیناراک053324936081359چناسی زادهفاطمه29

-سیدداودحاتمی نژادمهمدمهدی30

-سیدداودحاتمی نژادعلی اصغر31

15علیرضااراک05214028161381حاجی لوزینب32

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه مرکزی 

صفحه             لغایت                       دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17حسیناراک05214420521381حاجیانبهارا33

15علیرضاآشتیان51001132270حبیبی آشتیانیسعیده34

-مرتضیاراک05217808611385حدادی بهاره35

15مهدیکاشان1385حسنیمینا36

14شعبانآشتیان52186869185حسنیامیرحسین37

15علیرضاآشتیان51001098975حضرتی آشتیانیمهیا38

16موسیساوه59050469182خلج امیرحسینیفاطمه39

16نادراراک05202121771369خوئیعاطفه40

14سیف الهساوه58860خیریصدیقه41

15داووداراک05323991531359داودآبادیمهدی42

14حسنخمین5503267411383درخشانزهرا43

-ماجداراک05217193721385دژدارمحمدصفر44

16مهدیدلیجان5700992011383دالوریبهار45

18حسین رضاساوه59044600279دنیویفاطمه46

16ولی الهشازند06100129881369رستمیزهرا47

16بهروزاراک05207925721374رضایینگار48

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه مرکزی 

صفحه                 لغایت                          دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16سیدایازکرمانشاه494002711269رضاییمریم49

15محموداراک05213554001383رمضانیمحمد50

16علی اصغراراک05212944791379رمضانیالهام51

15محمدمهدیاراک05213397151385رنجبرعلی52

17علی اصغرتهران17991355زمانیشهرام53

14سیدمحمداراک05351237441366سجادیمهتاب سادات54

15شعبانآشتیان051001923471شاکری سیاوشانیفاطمه55

15محمدحسینکمیجان57192110201352شاه نظریخدیجه56

18علی اکبرخمین1381شجریانمحمدرضا57

14محمدرضاساوه59064622284شریعتی اشکان58

16حجت اله اراک05216517271384شکریامیرمحمد59

15داووداراک05213793011384شمسیستاره60

15عزیزالهاراک05321615481339شهریعلی61

17مسعوداصفهان12744948781384صادقیآتوسا62

15علیرضااراک05348907761364صادقیزهره63

16احمددلیجان5711357صادقیتهمینه64

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه مرکزی 

صفحه                 لغایت                          دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14عباستهران1382صالحیملیحه65

14مرتضیخمین5503207921383صدیقی مقدمابوالفضل 66

14کاظماراک05331524101352صفر زادهحمید67

17ذوالفقارساوه544565صمدیآرزو68

15مرتضیاراک05215620151383طاهریمحمدمهدی69

17سعیدساوه81عابدیعلی70

18اسدالهساوه59019673171عزتیانفاطمه71

14حمیدرضاشازند06103641971383عزیزیمائده 72

14عباستفرش1383عسگریریحانه 73

14علیاراک1383عظیم پورمهدی74

19عباسساوه59028965974علیخانیفروران75

17عباسساوه164177572علیخانیفاطمه76

16ابراهیماراک0532887101342عنایت فراحمد77

16ابوالفضلساوه59070380386غالمرضاییامیررضا78

15ابوالفضلتهران2575414984غالمرضاییامیرمحمد79

18فرزندعلیساوه105751غیورابوالقاسم80

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه مرکزی 

صفحه                 لغایت                          دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14یدالهدلیجان1384فدایینیایش81

14امرالهآشتیان51003403976فر آبادیفاطمه82

14مصطفیشازند06103279841380فرجیزینب83

14جعفرآشتیان51005450986فرهادخانیساراسادات84

-محسنخمین5503608591385فریدونیطهورا85

14حبیب الهاراک05200918841368فریدیشیوا86

14غالمرضااراک05216903071384فعال عراقی نژادنگین87

15جعفراراک57100409751373قاسم خانیعطیه 88

15محسناراک1383قاسمیحنانه89

15ابراهیمساوه59043728379قربانلوفاطمه90

15ابوالفضلتفرش58008737982/3/4قربانیمتینه91

17جعفرساوه1162قربانی نیاحمیده92

17یوتغچینگ های- چین95گائوزی93

-ابراهیماراک05216308611385گرجیمحمدهادی94

14سیدمهدیآشتیان51005600886لطفیسیدحسین95

15داودخمین5503676591386لیالییبهار96

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه مرکزی 

صفحه                 لغایت                          دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15حجتساوه59066847185متولی زادهسیده پانیذ97

16مرتضیتهران2360876579مجتهدیزهرا98

15امرالهآشتیان51003913878محسنیفاطمه99

16امرالهآشتیان51000177768محسنیطیبه100

15ابراهیمخمین5501998351381محمدیامیرحسین101

15عطا الهاراک1364محمدیفرزانه102

16روح الهساوه59061200183محمدیانفاطمه103

17حجت اله سربند06200529611355محمودیعلی104

14مسعودخمین5503384111384مخملیمهگل105

16محمدخمین5503435201384مدنیاحسان106

16مرتضیتهران2255347978/7/24مسعودیغزاله107

17مجیدتهران00158642611372مشهدیعلی108

17علیساوه59066668185منصورییونس109

16سید صدراخمین5502540311378موساییسید رضا110

14قاسمساوه59059016283نادریعرفان111

15ابوالفضلساوه59049301980نژادابراهیمحسین112

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه مرکزی 

صفحه                 لغایت                          دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14علیرضاساوه59066165585نقی ئیمحمد حسین113

14علیرضاساوه59066164785نقی ئی حدیثه114

16عباسساوه79نوید طبیبیعلی115

15رضاساوه59057589982نیک پورمحسن 116

17علیدرود42104909701381هداوندآرین117

15منصورخمین5503454181384هداوندمریم118

14فرهاداراک05209092591375یاریشهرزاد119

15حسنخمین5503142711382یزدان پورزهرا120

15سید حسنخمین83521385-بهشتی فاطمه سادات121

14حسنآشتیان40391376-مه آبادیفاطمه 122

123

124

125

126

127

128

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه مرکزی 

صفحه                 لغایت                          دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

-اسحاقبستک24411381-شیروانی هانیا1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه بستک

صفحه                 لغایت                          دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14محمدبندرلنگه1881354قاسمی فریده 1

14محمدبندرلنگه66211377-ابراهیم نجاتفاطمه 2

14محمدبندرلنگه10051365فیروزی سامیه3

14عبدالرسولبندرلنگه39331383- آهکی محمدرضا4

14حسام الدینبندرلنگهبلوکی سارینا5

14حسینشیراز 121781366خورشید زادهشیرین6

14اسماعیلبندرلنگه29251374-برزگرفرحناز 7

14رحمت الهبستک63401367-ایرامنصور8

14اسماعیلبند عباس93731366خادمی عصمت 9

-نوروزتهران1382اسماعیلی یاسمین10

11

12

13

14

15

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی

.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

شعبه بندر لنگه

صفحه                 لغایت                          دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16عباسبوشهر58591365حسن ابراهیمی حدیث1

17مهدی بندر عباس145021365دادی زادهمرضیه2

14موسی کهنوج2001366رئیسی نیانسرین3

14احسان الهتنکابن111359رضوی ام البنین4

16علی اکبر الرستان 6321346زرگر نیامجید5

14حسنبندر عباس1384شاهدادیهانیه6

16محمدتهران47421356صالح صابرعبدالرضا7

14محمدبندر عباس17321355صدیقی هاله8

15حسنعلی کویت11951366کرمی پگاه 9

17عبدالعلی بندر عباس11851364گرجی زادهصادق10

11

12

13

14

15

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه بندر عباس

صفحه                 لغایت                          دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14علیاسداباد40004182621384زائری بهروززهرا1

17داریوشاسداباد40002440431375صادقیپوریا2

14صادقاسداباد40003757251382قاسمیمائده3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه اسدآباد

        1       لغایت   1صفحه          دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدش ش/ کد ملی

17علیرضابهار7621383جعفریفاطمه 1

20جوادبهار5091364حبیبی ابدپیمان 2

20حیدراسدآباد25681357ضحاکی آراستهجعفر3

17ابوالفتحبهار40402689461374طورجی همتنگین 4

15اسماعیلپایگاه نوژه همدان38613474821381عارفامیر محمد 5

15علیهمدان38615600891384محمدیروژین 6

15اکبرهمدان38614092671382نجاتیآرش7

19اقبالاسدآباد2641364نجفیاعظم8

18محمدبهار40404230421382وزیری امجدسپیده9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه بهار

         1  لغایت  1صفحه          دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14مهدیهمدان1383شیخیپرنیان1

14هادیبندرعباس33812724381382عبدالملکیآیدا2

16مسعودکرمانشاه32423753611379محمدیمریم3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه نوژه 

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17محمد اسماعیلتویسرکان1358بیاتینسرین1

19احمدتویسرکان39703567761386پناهیامیراسماعیل2

18نورخداتویسرکان1361سلیمانیسعید3

18محسنتویسرکان1365دالوریزینب4

16محمد  تویسرکان1367عبدالملکیسحر5

14حسینتویسرکان39702784221380مالمیرمریم6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه تویسرکان

          1       لغایت 1صفحه          دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15ناصرکبودراهنگ40202291041372ابراهیمیمیالد1

16نباتعلیکبودراهنگ1358مجیدیمهدی2

15مرتضیکبودراهنگ40200451611368همتیمحمدرضا3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه کبودرآهنگ

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14علی محمد مالیر39209701791382اکبریامیر محمد 1

17محمدتهران1350اکبریعلی محمد2

14رحمنمالیر39209130781381باقریحسین3

17مرادعلیمالیر39201310291369سایه وندفائزه4

16فریدونمالیر392007272741368کارگرکتایون5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه مالیر

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14محمدنهاوند39504803811378آزادبخشمرضیه1

14علی محمد1377خدارحمیمعصومه2

16شکرالهنهاوند1352رستمیمعصومه3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه نهاوند

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14سلیمانمریانج1383اسمیزهرا1

19امیرعلیهمدان1364امیدی فرمعصومه2

14جهانگیرهمدان1356بدریشراره3

14محمدهمدان1383بیاتریحانه4

14مجتبیهمدان38616424511385پورمهدیمحمدمهدی5

14سیدرستمکرمانشاه64100214531373جلیلیانسحر6

14نصرت الههمدان1363حجتیمتین7

14بهزادهمدان38615697441384حسن پورمائده8

14کیومرثهمدان32410031751372خانی علی اکبریشبنم9

14رضاهمدان38617818241386خائفپویان10

14احمدهمدان38616961501385خسروانینیروانا11

14مجیدهمدان38612514931380دیزه چیانزهرا12

14سیدمرتضیهمدان38617203291386سیدیعلیرضا13

14علیایذه18303522101373شاولی کوه شوریکوثر14

14فضل الههمدان38618069081387شکریمحمد مبین15

14ایرجکنگاور33002914961382صابریآرمیتا16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه همدان

         2      لغایت  1صفحه           دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14هادیهمدان38612531271380فیض منشزهرا17

18نصرالههمدان1353فیض منشهادی18

14کریمهمدان38615560491384کرمیسارا19

14محمدهمدان38610527251377محمودیفاطمه20

20مهرعلیهمدان1352محمدیمحمدرضا21

14محمدتقیهمدان1355مدرسیفاطمه22

14عین الههمدان38603636891375مرادیمرضیه23

14عباسهمدان1366مظفریمرضیه24

14محمدرضاهمدان1358نیکوفرمریم 25

14مهدیهمدان3861485111383بخشیابوالفضل26

27

28

29

30

31

32

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه همدان

              2       لغایت   2صفحه            دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و 

نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14محمد رضامهریز44601320791380ابویی مهریزیفاطمه1

17علیمهریز44600919681374حایری مهریزیصدیقه2

18علیمهریز44697363411363حایری مهریزیزهره3

14اصغرمهریز44601374021381حجاری مهریزیزینب4

-سید عباسمهریز44601602181384حسینی بغدادآبادسید مصطفی5

-عباسعلییزد44211640461382خواجهمحدثه6

14احمدمهریز44601601371384دهقانمحیا7

17عباسعلیمهریز44601488461382زارع بیدکیعلی8

15محمودمهریز44601321841380زارع بیدکیمهدیه9

16حسینمهریز44601402091381زارع خورمیزیپریسا10

14اسماعیلمهریز44601075701377زارع زادهامید11

17بمانعلیمهریز446008896451374زارعزاده مهریزیزهرا12

-عبدالرضایزد44213318561384کریم آبادیرعنا13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه مهریز 

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسلالمی 

نام و نام خانوادگی نرجس دهقانی زاده

 مهر و امضای سرپرست شعبه  مهریز   نام و نام 

خانوادگی فاطمه زارع



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14مجیدابرکوه503011565183/9/4اکرمیامیرحسین 1

14محمد حسینابرکوه503010285181/8/29زارعزادهفریده2

15سید عبدالمجیدابرکوه503003558372/2/4عظیمیفاطمه السادات3

15محمد رضاابرکوه503000517169/1/16غالمزادهزهرا4

14سعیدابرکوه338098552178/8/6گلستان پورحنانه5

15سید محسنابرکوه503008183678/7/13نجفیحسنیه السادت6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:جمع تعداد مردودی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی سید محمد هدایتی

 مهر و امضای سرپرست شعبه  ابرکوه   نام و نام 

خانوادگی مینا حیدری

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه ابرکوه

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

:جمع تعداد قبولی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14عباسعلیاردکان81آرامیپارسا1

16فتح اهللاردکان444970832660برزگربفروییسکینه2

17عباس اردکان444013992379برزگربفروییفاطمه3

-مهدیاردکان444021334087جعفریامیرعلی4

14جعفراردکان444016718783جعفریفاطمه5

17احمداردکان444014164181حیدریمحیا6

14حمیدرضااردکان444018429485شاکرابوالفضل7

-حسناردکان444018326385شاکرملیکا8

14جواداردکان444018045184قانعینرگس9

14علیاردکان444018748185محمدی حسینیفاطمه10

14علیرضااردکان444019604786محیطیفاطمه11

17محمداردکان60معماریمریم12

-حمیدرضااردکان444016934183هاتفیمریم13

14

15

16

شعبه اردکان

صفحه          لغایت                  دوره مقدماتی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 

محمد مهدی راضی: یزد            نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه یزد                  نام و 

زهرا حکمی:نام خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14عباسعلیمیبد44801513211380امامیفاطمه1

-مجیدمیبد65802291521382برزگریعطیه2

15ماشااهللمیبد44800958961375بیکیفاطمه3

16عباسعلیمیبد31255پورطالبیفتح علی4

-مهدیمیبد4480200051384حبیب زادهفاطمه5

-علیرضایزد44801742221382دهقانیعاطفه6

16علی محمدیزد44801648711381دهقانیفاطمه7

15محسنمیبد44801606811381دهقانیمحمدمهدی8

14علییزد44801530551380رضاییامیرمحمد9

14ابوالفضلمیبد44801301281378رضاییفاطمه10

15محمدرضااردکان44801505871380زارعیابوالفضل11

-ابوالفضلمیبد4480187461383زارعاحمدرضا12

-محمدحسینمیبد44801990981384زارعمحمدصادق13

14کریمابادان18105602841379شاهینابتسام14

-مهدیاصفهان12749175571385شفیع زادهزهرا15

-جواداردکان44401985541386کریمی عقدافاطمه16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه میبد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی      

نام و نام خانوادگیمحمد رضا حاجی

 مهر و امضای سرپرست شعبه میبد      نام و نام 

خانوادگی سید علیرضا افخمی

           2        لغایت1صفحه         دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

-حسینیزد4480135041379محقق نیازهرا17

-یوسف علیمیبد4480157521368مظلوم زادهزهره18

-علیرضامیبد44801815121383موحدیانزینب19

-علیرضامیبد4480206501385هاتفیزهرا20

14علیرضامیبد44801912591384یزدیالهه21

-میبدیونسی فر پویا22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه میبد

           2             لغایت      1صفحه      دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی       

     نام و نام خانوادگی محمد رضا حاجی

 مهر و امضای سرپرست شعبه  میبد    نام و نام 

خانوادگی سید علیرضا افخمی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

18عبدالصمداصفهان 9171363آیت اللهیمحمد1

-سید امیر مهدی یزد44215536031386ابوالبقاییالهه السادات2

17عباسیزد44206089611375برجیمهدیه 3

16مهدییزد44209357581379حمیدیان مهدیه 4

14محمدتهران435631358حاجی محمدعلی سمیه 5

14حمید رضابافق4771353حبیبیانعلیرضا 6

14سید علیرضاتهران 151589081386حاجی میرزایی فاطمه السادات 7

14مهدییزد44213643711384خبیریحامد8

16ولییزد44210952591380 سلیمیسمانه9

17محمد صادق یزد44210898501381سالم فاطمه10

14محمد صادق یزد44210898421381سالم علی 11

18قاسمیزد44500850941376سپهر علی اصغر 12

16مهدی یزد44211159831381شریفینرگس 13

14حسینیزد11360شهبانیاعظم 14

16محمدیزد44210236391380شوری زادهریحانه 15

14سید جلیلیزد44700994491381طباطبائیسیده حصان16

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه یزد

       2      لغایت    1صفحه           دوره مقدماتی

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی  

محمد راضی:یزد          نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه یزد                نام و 

زهرا حکمی:نام خانوادگی

به نام خدا



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به ترتیب 

الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

18عباسیزد44221223121365عزیزی قدبهعلی 17

14عباسنیر55200431751385عسکریفاطمه18

-علیرضابافق44701217461384غالب پورامیر حسین 19

15محمودمهریز44600679191371فالحعلی 20

-محمدعلییزد44215210611385کرمیعارفه21

17حسنبافق3041352کریمیعذرا22

15احمدیزد44209301011379کالنتریسارا 23

14عباسعلیبافق44700525151373مرشد زاده محمد محدی 24

14محمودیزد44210687991381منتظر فرجمعین الدین 25

15عباسیزد44210072011380ناصر ترکامیر علی 26

27

28

29

30

31

32

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

.در ستون نام استاد نام کسانی که در انجمن کالس ندارند درج نشود.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 

محمد مهدی راضی: یزد            نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه یزد                  نام و 

زهرا حکمی:نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

شعبه یزد

              2          لغایت   2صفحه         دوره مقدماتی


