
ف
دی

ر

نمرهنام پدرمحل صدورتاریخ تولدکدملینام خانوادگینام

16یحییآذرشهر16900004221368امیدیانفرشید1

15علیاسکو15741361صادقیحسین2

17جعفرآذرشهر2231356حاجی علیزادهابراهیم3

17حسنآذرشهر16900082711368غالمیاننسیم4

5

6

7

8

9
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13

14

15

16

-1-2

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(آذرشهر)شعبه 

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی 

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

1395تابستان - نتایج امتحانات سراسری دوره متوسط 

 (به ترتیب الفبایی استان )



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16ایوبتبریز13632386121381آوندی پورحسین1

15مقصوداسکو17088961811352اتحادی خسروشاهیناهیده2

14بشیرتبریز13824333871366اسدزادهطاهره3

16حسینشبستر623971225901360اسکندلیلیال4

17علیرضاتبریز13628998111379امیرشقاقییلدا5

14عادلتبریز13639936151384اورنگی حسن نژادآتنا6

15غالمعلیتبریز13734234281382پشمیثنا7

14محمدتبریز13777937881329تنهائیاصغر8

18محمدحسینتبریز13804766231364ثنائی فردهادی9

16شاه حسینتبریز13820915831366جوان بخت نوجه دهحبیبه10

17مهدیمرند50500830011377حسن بگلوعارف11

16قرباناهر1356-حسن پورمحمد12

16داوودتبریز13610130281371حسن زادهرشید13

17قهرمانمرند50501213371381خلیلیاسراء14

17رسولاهر15002386781355رسولیفرحناز15

19چنگیزکلیبر51998707931367رشیدیشیوا16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(تبریز        )شعبه   

 3     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

      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

14اصغرتبریز13642131411385زمانپورامیرعلی17

14اصغرتبریز13630019651380زمانپورامین18

14بابکتبریز13631888011381زنده نامصدرا19

14احدتبریز13634764591382زوارعرفان20

16یعقوبتهران00792985831364زینی زادهمهسا21

14علیتبریز13634281111381سپهریسارینا22

17حسینتبریز13612034551372سلطانیحمید23

16پرویزاهر15026650261367سیابیسمیه24

14اسماعیلتبریز13638101031383طاهونیزهرا25

14قاسمخوی27909226911380عظمیآیدین26

16جوادتبریز13626335341378فداکارنرگس27

16صادقتبریز13809264751360کردینسرین28

15کاظمتبریز13647534991377گیتی نوردحورا29

14علیتبریز13635355011362مصطفائیهلیا30

14حمیدتبریز13629535121380مودتینازنین31

16مرتضیمراغه50699218941367میرزاییفاطمه32

:   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

(تبریز         )شعبه   

3     لغایت           2صفحه            دوره متوسط

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16محرمعلیبستان آباد17192844151363وحدتی هالنعزیزه33

14مهردادتبریز13647502951387هامرزسامیار34

15بیوک آقاتبریز13620088011349یاری مددلوزهرا35

15محمدتبریز13625529251378یوسف نژادمریم36

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(تبریز       )شعبه   

3    لغایت           3صفحه             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

15سید مهدیسراب28421365بنی فاطمهسید هادی1

14طالبتهران503221367صادقیسعید 2

15امرالهسراب371361صادقپور آزادسمیه 3

15مهدیقلیسراب7451354عباسیرقیه 4

15سهرابتهران 00184678811374کرامتیشقایق5

17احمدسراب16403941091381محرم زادهسینا6

14سعیدالهسراب121350مهریرعنا 7

20عین الهسراب3611347واصبیصمد 8

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(سراب        )شعبه   

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

14حسینصوفیان181361 جمالیحمید1

15محمدتبریز13611991131372ابوالفتح زاده کمالیحسین2

15قربانعلیتبریز13636777641383بختیاری شبستریمهتا3

14مسعودشبستر17202182421380صاعقهنیکو4

15علی حسینشبستر17202111401380عدلیمحدثه5

14مسعودشبستر17202545911383فرجی میاندوابایل شان6

16نوراهللشبستر1981361فرزانه شندیفاطمه 7

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و نام 

خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شبستر       )شعبه   

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



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15حسینمراغه15401770841370حیدریامین1

17رضامراغه24651360مهرابیاحمد2

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(مراغه        )شعبه   

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

-غالمملکان16091356امینیفریدون1

-حسنملکان1384اختصاصیتقی زادهعلی2

14صفرملکان1379اختصاصیخیریسعیده3

-احمدرضامیاندواب1383اختصاصیمهدویحسین4

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(ملکان       )شعبه   



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14محسنمیانه15205072401379کتانیعلیرضا1

16فیروزگرمی471352عباسعلی پورداریوش2

15فرهادمیانه15205084331379مسافرامیررضا3

15ابوالفضلمیانه15205107801379احمدیمحمدرضا4

15غفورمیانه15205229081380محمدیرضا5

(میانه       )شعبه   

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15غالمحسیناورمیه27417819581380پاک ترمنیفاطمه1

15سعیداورمیه29002103211372پهلوانی علی 2

16جواداصفهان51000038121369جعفر زادهطلیعه 3

17یوسفاورمیه27509582451354حمزه لی علیرضا 4

مردودرضااورمیه27422883841383خداییمریال 5

14علی اورمیه27421555031382درویشیمیترا  6

14مسعود اورمیه27421914711383سیروس مهرملیکا  7

14محسناورمیه27421062271382شیخ پور پریا 8

14احداورمیه27421166051382عظیمیسارا9

15سعیداورمیه27422347721382فخریامیررضا10

14بهلول تهران2000522331382فرزانهشقایق11

15میرمنصوراورمیه27543628431360گلزانسمیه 12

16میرحسینخوی 28034910871367مجاورآیدا 13

14رسولاورمیه27419770541381نوریفاطمه14

15

16

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

(اورمیه  )شعبه 

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



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

19محمدکرج3226980141363محمد کریمییونس 1

19احمدبوکان29292445501349مصطفی زادهمحمد2

16محمدبوکان29288974881354وندادیفاروق 3
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صفحه          لغایت           

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          محمد کریم 

نجاری

:   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            منوچهر رضازاده

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(بوکان  )شعبه 

       دوره متوسط



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15معروفمهاباد28605869891380      برزنجیآرام 1

15رحیمنقده29098602481365 حسینی مقدسیمریم2

16عبدالهپیرانشهر28998610771364      ریوازعبدالرحیم3

14مصطفیپیرانشهر28991805091361      عزیزیمحمدفاروق4
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9
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(پیرانشهر  )شعبه 

:   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

          لغایت           1صفحه        دوره متوسط

: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

15غالمعلی تکاب 80/08/12اختصاصی چراغی محمدامین 1

16هوشنگبیجار377019770473/05/07شفیع پورفروغ 2

16اصغرتکاب 294013010872/01/16شکری محسن 3

16نجفعلی تکاب 294025972082/03/01شهبازی مبینا4
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به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(تکاب  )شعبه 

صفحه          لغایت                  دوره متوسط

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی            نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و نام 

خانوادگی

:   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

14مجتبیشیراز22834716641381سهراب پورمهتاب1

16جبرئیلچایپاره49393881311352صفرزادهتوحید2

15محمودخوی28034213721365صوفلوجواد3

15لطیفخوی28028948891363محبوبیوحید 4

5

6

7

8

9
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13
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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

(خوی )شعبه 

صفحه          لغایت                  دوره متوسط

: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

17صابرخوی1383برقیامیرحسین 1

19ابراهیم خلیلخوی279009146721379تقی زادهگوهر2

17موسیسلماس1380حنیفیآیدا3

17نادرخوی1382ممشلوی مقدمامیر حسین4
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7

8

9
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13
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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

(سلماس)شعبه 

صفحه          لغایت                  دوره متوسط



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15محمدارومیه29303337231384امانیانامیر رضا1

14مسلمشاهین دژ29303253311384عبدیمبینا2

16محمدشاهین دژ2930999681350صمدیعلیرضا3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

(شاهین دژ)شعبه 

صفحه          لغایت                  دوره متوسط

: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

18سید عسگرشوط64001210561380سیدیسید امیرحسین1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(ماکو)شعبه 

صفحه          لغایت                  دوره متوسط

      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

18اسماعیلمهاباد286050309978/8/1عزت خواهنیلوفر1

18صابربوکان292946314756/4/3علیزادهجعفر2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

(مهاباد)شعبه 

صفحه          لغایت                  دوره متوسط

: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

20جانعلیاردبیل113971355جعفرزادهعادل1

15توفیقنمین14503688751369قادری نمینمهدیه2

17علیاردبیل14508876611373امانیزهرا3

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(اردبیل        )شعبه 

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

18سیدرضااردبیل14521007641385سلیمی زاویهسید امیرساعی1

16---4933خالقیمعصومه2

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(خلخال         )شعبه 

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

18فوالداردبیل5621355محمدیامراله1

17عزیزاردبیل1208941362شکرانیلیال2

15قربانعلیاردبیل14500507511368عزیزی ننه کراناقدس3

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(نمین         )شعبه 

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

16منصوراصفهان12701128311368اعظمی کیامژده1

16شاهپورخرمشهر18201675181372باورصادمریم2

15نعمت الهاصفهان2231362بهرامیمحمد3

16غالمحسینشهرکرد46229318011339تواناهوشنگ4

-منوچهراصفهان12747030771384جهانبازییلدا 5

16علیرضااصفهان1273288971379حاتمی رادآرین6

15مصطفیاصفهان12747022081384حکیمیعلیرضا7

17عباسعلیزیار12703254771368داستانیمعصومه 8

17براتعلیکوهپایه56500099531370زیندینییاسر9

16علیکرمانشاه32408977171371ساعدیفاطمه 10

16حسناصفهان12730917951378سنجیدهعلیرضا11

17محموداصفهان1381شوالیی صادق12

16حیدراصفهان1211789741371صادقیانزهرا13

16عبدالرضااصفهان12721537211375عابدیفائزه14

15احمد رضااصفهان12745784851384عباسیآیدا15

17غالمعلیآفاران24581357عباسیانزهره 16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(اصفهان)شعبه 

صفحه          لغایت                  دوره متوسط

:   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



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16علیاصفهان82711364غالمیسعید17

14اسماعیلاصفهان11004362271378فرهنگفاطمه 18

16حسیننائین12400958211380فقیهیفرشته 19

15محمدعلیاصفهان4511346کربالییمهدی20

14رضااصفهان12400945901380مفیدیعلیرضا21

16علیاصفهان1731363مقضیالهام22

16وحیداصفهان12731622261379موسویعلی23

15علیرضااصفهان12741319011382مومنییاسمین سادات24

15ابوالقاسماصفهان10806076251381میرزاییمحمد مهدی25

15مجیداصفهان12738279101381نبویمحمدرضا26

14یحییشهرکرد26041336هاشمیانبیگم27

28

29

30

31

32

به نام خدا

      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

(اصفهان)شعبه 

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



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16سیف الهآران و بیدگل70631375-مرنجیان آرانیرقیه 17

17محمدکاشان5611363دیاری بیدگلیزینب18

16ذبیح الهآران و بیدگل65391375-مرنجیان آرانیزینب19

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(آران و بیدگل )شعبه 

صفحه             لغایت                       دوره متوسط

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16حسیندهاقان28531383-فاتحیمحمدمهدی1

17احمددهاقان49481373-صابریانعلی 2

1871137516-حسین زادهسعید 3

16سیدجمالدهاقان3901362حجازیسیدرسول4

17کوچک علیدهاقان20601371-فرهمندیانافشین5

16امیرهوشنگدهاقان3431360ابراهیمیانمیمنت6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(دهاقان )شعبه 

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

138216سلیمانینسرین1

16حسیناصفهان1381رضائیمهدی 2

17سلیمانرضائیابراهیم3

17سیدولی الهاصفهان63121370-حجازیساجده سادات4

15اکبرخمینی شهر63951380-حاجیانیونس5

15احمداصفهان1385حاج هاشمیالناز 6

14مهدیاصفهان1382حاج مرادیمهتاب 7

15محمدحسین1385حاجی حیدریمهشاد8

16محمدخمینی شهر1383پاکدلالهه9

16مجتبیخمینی شهر00871380-ولی ندهمحمد10

15اکبر1383اعمازادههانیه 11

16علیرضااصفهان1383راستیفاطمه 12

15فتاحاصفهان08201383-رضائیفاطمه 13

14حسینیسیدپوریا14

15عبدالحسینخمینی شهر04351374-شاهینمحمدسجاد15

16حمیدخمینی شهر65811380-عشقیعاطفه16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(خمینی شهر )شعبه 

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

15حجتخمینی شهرقصریاحسان 17

16جواد1382گل کارعلی 18

14ولی الهسلیمانیپریسا19

14محمدیعادل 20

16حبیباصفهان1382محمدیعاطفه21

17محمدعلیخمینی شهر40151368-ملکمحبوبه22

15حسیناصفهان21051360محمدیبهناز23

15غالمرضااصفهان3666نوریزهرا24

16کشوریسجاد25

16غالمرضااصفهان8331366نوریمریم26

17مرتضیاصفهان21131372-یوسفینجمه27

14جوادکاظمیفاطمه28

29

30

31

32

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(خمینی شهر )شعبه 



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17ابراهیممبارکه54102308681381انتخابیفاطمه1

16الیاسمبارکه1771365اسماعیلیامین2

17درویشلنجان 11013623ابوطالبیعلی3

17اسماعیلمبارکه54101040801374حقانی مبارکهمریم4

15علیرضامبارکه54102822311384صالحیفاطمه 5

17نعمت اهللمبارمه54102255381380صالحیفاطمه6

15اسالممبارکه54102779611383صفریمحمد مهدی7

15مسعودلنجان 11604055731379فداییمحمد 8

15مجیداصفهان54102735161383فروغیعلی9

16حشمت اهللمبارکه1383قاسمیمهدیه10

15علیرضامبارکه541029008091384ملتعسل11

18حسینمبارکه54100528891371منصوریمحمد جواد12

15مسعودمبارکه54102471591382مدنییاسمن13

15علی اکبرمبارکه54102668541383هاشمیحدیث14

15علی اکبرمبارکه1383یزدانیزهرا15

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

(مبارکه)شعبه 

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



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17محمودخوانسار12297480591363امینیصدیقه1

16حسنتهران09522481378-048امینیوجیهه2

15بها الهخوانسار12200824731380خسرویامیرحسین3

16هوشنگخوانسار12200500671373خسرویفاطمه4

17محمد صادقخوانسار12200176631369دهاقینزهره5

15حسینخوانسار12295784041331شاکریانمحمد حسن6

16احمدرضاخوانسار12200817871380مرآتیمحمد رضا7

14اصغرخوانسار12201008541384نورینگار8

9

10

11

12

13

14

15

16

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

صفحه          لغایت           

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   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

(خوانسار )شعبه 

       دوره متوسط



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15محمدحسینسمیرم120022315279رشیدیعباس1

17محمدسمیرم120989303767کاوئیعاطفه2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

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

:جمع تعداد مردودی

:   لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(سمیرم )شعبه 

       1       لغایت   1صفحه          دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15محمدرضااصفهان66001213781381اکبری دستجردیزهرا1

17سیدمحمداصفهان75791365 بنی طباجشوقانیزهرا سادات2

15مصطفیاصفهان51002950411384حق شناسمحمدمهدی3

17عبدالرضابهبهان64021366شنبدیسارا4

15امیرهوشنگشاهین شهر51003234421385قنبری کلهرودیاحسان5

16حسیناصفهان51002542701381قاسمیعلی6

16محمدآبادان11501347کاظمیسعید7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شاهین شهر)شعبه 

          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

      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

16سیدمهدیاصفهان12744658931383اسحاقیمائده سادات1

16محسنشهرضا11903273411382باباربیعمهدی2

16اصغرشهرضا 11991888671356رحمتیمژگان3

17محمدحسنشهرضا11901076191371سبزواریفاطمه4

16محمدرضاشهرضا11901952241375سمیعیقاطمه5

14محمودرضاشهرضا11903586211383سهیلمحسن6

16محمدعلیشهرضا11903207211381طریقیفائزه7

17فضل الهشهرضا11903102361381ناظمنازنین8

17علیرضااصفهان12743768821383نصیریامین9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شهرضا)شعبه 

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

17نعمت الهتهران573842071352امیر احمدیمحمد رضا1

17غالمحسینکاشان12505174611377پیشتازمحمد جواد2

16اصغرکاشان12502488411371جاوید پناهعلی 3

17حسننطنز1239877961352ده آبادیمحمد رضا4

17سید حسینیزد44322909511353شاکریسید سعید 5

17محمد علیقم3702397171369شریفیفاطمه 6

16مرتضیکاشان12506782501381صادقیمحمد حسین 7

18امیر حسینکاشان12503697211372محبی نسبزهرا8

18علی اکبرکاشان12632961141361مومنی راوندینرجس 9

16حسینبادرود12300295911371نجاتیانمحمد10

15علیرضاکاشان12506420351380نوروزی راداحسان 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

(کاشان  )شعبه 

صفحه          لغایت                  دوره متوسط



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15عبدالرضالنجان82691386-ابراهیمیفاطمه1

16سعیداصفهان17191385-رضاییمائده2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا
فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(لنجان  )شعبه 

صفحه          لغایت                  دوره متوسط

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

.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

:   لطفاً توجه فرمائید



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14فریدکرج04404802991395/05/25احمدیمهسا السادات1

14رمضانتهران00846458221366/01/15احمرینصیبه2

14ابراهیمکرج03121386441379/02/27آخوندیعارفه3

16مرتضیتهران00783322911395/05/27ارشدی گشتیمعصومه4

16مهدیسوادکوه22500743311372/06/28اسدی ملردیشکیبا5

14شاهینتهران0313222274اصل روستاملیکا6

14یدالهکرج03203813411357/06/30آقایی میبدیاکرم7

14علیکرج03125311841381/04/28اقبال زاده فردملیکا8

17یوسفشیراز23008051971367/01/01امیری نژادمنا9

15شکرالهزنجان42826297461349/03/02ایمانیداود10

16رشیدکرج03125408091381/05/15بیاتعلیرضا11

14مجتبیکرج03122895711380/01/16بیات ورکشیمحمدحسین12

17ولی الهقم03703887201369/10/16جباریزهرا13

15سید تقیتهران03135635001385/12/06جعفریسیده فاطمه14

17غالمحسنتهران00840791771366/09/27حاتمیآزاده15

16بهنامکرج03121798121379/05/12حبیبیانمهسا16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(کرج  )شعبه 

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

17شجاع الدینکرج03235857361364/05/18حسنیمریم17

16عباسکرج03107766191371/08/03حیدریمنصوره18

17حمیدتهران03115938601376/02/29دمیرچیفائزه19

16عبداالمیراهواز17410887711371/04/25راهنمااحسان20

18ابوالحسنهمدان40114550911362/11/28رستمیمحمد21

14شیرالدیناندیمشک19204635261381/01/01رضائی خواهمحمدمهدی22

16سید رئوفتهران00732428881360/03/31سادات حسینیفائزه23

16پرویزکرج03105350501370/03/07سلیمی سفلیاسماء24

14علیرضااهواز17434563011380/03/28سیفیسپهر25

15قدرت اهللاهواز1754770339سیفیعلیرضا26

18علیرضاتهران00157166941372/01/22شعبان نژادمریم27

18رضاکرج03232678311366/03/27صابری منشعلیرضا28

17اکبرشهریار49007906561378/08/03صادقی دقیقیپگاه29

16اله یارتهران00558589881350/11/11طهماسبیامیر30

15محمودکرج03106493661370/10/27فرج زادهلعیا31

14محمدتهران00493294131332/04/30فرزیغالمعباس32

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(کرج  )شعبه 



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15عسگربهشهر21812415381358/06/24فرضایفرزانه33

18سید مصطفیتهران03111196971373/03/04فالحسید علیرضا34

15داریوشکرج03127206101381/09/08کرمیریحانه35

15علی بککرج48998736891365/01/01کمالی نسبصدیقه36

16مصطفیتهران00361510761342/11/13لباف فریز هندیفرزانه37

18اسماعیلکرج03223707441362/07/17منتظر ثابتزهرا38

14جعفرتهران00730536351358/06/20نریمانیهدی39

17ناصرشهربابک31495999891361/04/28نعمت اللهیمهدیه40

15ابوالفضلکرج03231966671364/11/14نعمتیمحمد41

16کورشکرج03125170171381/06/29نمیرانیانکیانا42

15حسنکرج03122277011379/09/02نواییمهرناز43

44
 سید محمد

علی
16سیدرضاکرج03237312281367/02/21نوراللهی

15سید جوادکرج03103821221369/06/23هادویبهاره سادات45

17حسینشمیران04512891881359/01/06هادیمرتضی46

15محمدکرج03220593211356/01/17یاریمریم47

48

.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

(کرج  )شعبه 

صفحه                 لغایت                          دوره متوسط

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15محمودهشتگرد48905794941383افتخاریسید حسین1

15رضاساوجبالغ48902476711374جعفر پورهانیه2

16پرویزکرج48998770561365شقاقیمهدی3

17جمعهاهواز17430259981372طالقانیمحمد4

15سیروسهشتگرد71700518691386گودرزیعرشیا5

16محمدکرج48904299481379محمد خانیزهرا6

15غالمرضاتهران254157271381نصیری پورفرزام7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(نظرآباد   )شعبه 

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

16عیسیکرج03104560611369آرمانمیترا1

15ابوالفضلساوجبالغ48905778741383توده زارعمانی2

16علیکرج48906046181384حسینیسارا3

14جوادکرج03130315841383خداییمحمد4

14ایرجکرج48905422481382رضاپورهلیا5

15احمدرشت25815162241382زادجعفرفاطمه6

17علیساوه05903877901377ساجدیزهرا7

17نعمت الهکرج3761364عباسپورسمیرا8

16محمدکرج48905197931382فالح پورفاطمه9

15داوودکرج63231366معدنکنسمیه10

14فرهادکرج03130224961383نظم دهفاطمه11

12

13

14

15

16

17

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(ساوجبالغ  )شعبه 

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

به نام خدا



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15عباستهران84691362احمدیحوریه1

14بهرامتهران1505714371382تهورگرعسل2

16علی محمدتهران101571359حسینیشهره3

14حسنکرج3128416811382دهنو خلجیعباس4

15محمدشمیران941350سلطانیزهرا5

14محمدتهران57358881383صالحیسینا6

14شاهپوردماوند1981367قاسمیفرزانه7

15عسگرکرمانشاه119741355محمدیرسول8

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

(فردیس )شعبه 

صفحه                 لغایت                          دوره متوسط

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16مصطفیایالم3621359اسدیآزاده1

15پرویزدره شهر51651383-کریمیمریم2

15حسنایوان4341344ولیانجواد3

15طاهرایالم7371367پیمانهدی4

14عظیمایالم95571370-مهکیزهره5

15حسینعلیمهران451366فتح الهیصادق6

15علی عسکرمهران80181360نبویحسین7

15عبدالمحمدایالم131355چمن پیرابهزاد8

17فرانکودهلران68361351الوندیفرید9

18یحییایالم2631367سارایی زادمهدی10

15سیدحبیب اله1حوزه 22491371-مهدیانسیده زهره11

15عبدالنورایالم16521365علی کرمیلیال12

16غالمرضاایالم1382نجفی نیاامیررضا13

14محسنایالم19611384-داودیسارا14

14رضاایالم70351381-نظریحمیدرضا15

16منوچهرایالم72351369-بسطامیالهام16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری
(ایالم  )شعبه 

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

17رضاایالم90681369-آزادیطیبه1

15اسمعیل1381ابراهیمیمریم2

15محمدرضاایالم17191376-حق نظریکوثر3

15حسینمهران231363رادامل4

16یوسفایالم3761360ارجمندیمسعود5

16ناصرایالم31321382-رحمانیحمیدرضا6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

:   لطفاً توجه فرمائید

.  مشخصات خواسته شده بطور کامل تایپ گردد

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(ایالم  )شعبه 

صفحه                 لغایت                          دوره متوسط

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

.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



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16لقمانایوان61602086671366دانیالیشیما 1

18عیسیایوان11641365زمانینسرین2

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
(ایوان غرب  )شعبه 

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



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14حمیددهلران45101823251381موحدیپریا1

14دهلران34821349قربانیعلیرضا 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(دهلران  )شعبه 

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

20مرتضیبرازجان61000159941372جاویدنیامرضیه1

18قهرماندشتی115621358شریفی بهلولیفرهاد2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

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 

عبدالرضا : اسالمی            نام و نام خانوادگی 
 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و نام 

حمید شاه حسینی: خانوادگی 

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(برازجان  )شعبه 



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14عبدالنبیدیلم52997942311336بشیردیلمیصادق1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(بندر دیلم  )شعبه 

صفحه          لغایت                  دوره متوسط

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

19محمدآبادان18181624231344باقری وانانیصدراله1

18علیبوشهر34905127821381علی نیامریم2

18سید علیتنگستان1370تنگستانهاشمیفرزانه سادات3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(بوشهر )شعبه 

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

19غالمعلیبوشهر349021937672افراسنفاطمه1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(اهرم تنگستان   )شعبه 

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:
      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

سعیدگلچمن:اسالمی    نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه           نام و نام 

مسلم قاسم زاده:خانوادگی

به نام خدا



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

18عبدالهجم662بازدیدهاحمد1

17محمدسعدآباد14158بوالحاجیحمیده 2

15عبدالهجم609009148083پرهیزگارعلی3

15عبدالهجم609008144281پرهیزگارمحمد4

19هادیتهران2811159خدابندهطیبه5

19هدایت الهجهرم83054خادم پیراحسان6

18علیمرادکازرون27456سبحانیعبدالکریم 7

18حیدرجم2260میرزاییزینب 8

19حمزهجم110265مظفریحسین9

15عبدالحسینجم609011965286عباسیامیر رضا10

18عباسقلیجم458عباسیعبدالحسین11

19عبدالهجم609995852564نیکمنشمیثم12

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

(جم   )شعبه 

صفحه          لغایت                  دوره متوسط

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی



ف
دی

ر

نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملینام خانوادگی، به نام

18حیدرکنگان35600085731368عرب نژاداحمد1

18ابراهیمالهیجان3561365یوسفیسجاد2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(کنگان  )شعبه 

        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

      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

17بهمنتهران1868232474/10/3سوینیحسین1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(بهارستان   )شعبه 

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

17یوسفشهرری04920280871362احمدیفاطمه1

18سید علیکهکیلویه42511554751366تفضلیسید زین الدین2

17رحمتتهران04800640161368حسین پور سارخانلوسولماز3

16سید هاشمتهران00163132241372حسینی خالدیسمیرا سادات4

14مرتضیتهران00233488281379خیرخواهانحسین 5

16ناصرتهران02005954581384سودی علی بابالوفاطمه6

17رضاهمدان38602029521369یارمحمدیالهه7

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

(پیشوا )شعبه 

      1      لغایت     1صفحه           دوره متوسط



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17گداعلیتهران78546311357-006آشنا ویشکائیمحمدعلی1

18علی اکبرقوچان04205501357-087ابراهیمیانمهدی2

18رضااهواز7122061370-174ابوالفارسیپوریا3

17علیتهران81367-852901-007استادحسنشاهین4

15مظفرتاکستان81362-138990-439اسکندریسهیال5

15ولی الهگلپایگان01316411376-121اعظمیفاطمه6

17هادیتهران42762781380-002امانیآناهیتا7

16غالم حسینآشتیان99862711365-051امیریمحسن8

16فاضلتهران10607941368-001اولیابککوثر9

15محمدشیراز37574281382-228ایمانیزهرا10

-بهروزتهران51381-0116144-015باستانیآندیا11

18احمدتهران02371341346-004بختیارکامران12

19محمدرضاسبزوار11355-468578-079بخشیجواد13

17محمدرضاتهران40972091380-002بخشی زادهامیرکوروش14

17محمودرضاتهران30285311378-002برغمدیمهتاب15

18مهدیتهران38132261370-001برنج کارکیانا16

      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

(تهران بزرگ  )شعبه 

      8    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

17ابوالقاسمتربت حیدریه71353-031910-070بصیرتاحمد17

19حسنتهران39120891370-001بالغی بخشایششیوا18

20عبدالهخرم آباد71366-354273-407بیرام وندکلمهدی19

17بهروزتهران61385-132173-015بیونیبهشاد20

16محمودآلمان0089451369-471پرهیزکار مزینانیشیرین21

16جمشیدتهران51384-096476-015پیرهادیامین مهدی22

17سیداسماعیلتهران84010411374-001تاجیشیرین سادات23

17علیورامین03828921372-041تاجیکمهسا24

18محمدرضاتهران28183841362-001ترکمنیسپیده25

18مصطفیتهران71362-560111-007ترکیانمینا26

-اژدرتهران01702381376-002تسبتیمرضیه27

15عباستهران01362-837021-006توکلیعاطفه28

19جلیلتهران80895911365-007جعفر خرمیغزاله29

16علیتهران31362-073595-006جعفریانمهناز30

19علیآبادان85371411358-181جاللی نژادسارا31

18باب الهتهران07404341360-006جمشیدیفاطمه32

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(تهران بزرگ  )شعبه 

          8      لغایت    2صفحه          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

19ابراهیمتهران39781691325-005جهان آبادیرضا33

15رمضانعلیسبزوار551357حاجی شمساییناهید34

17حمیدتهران91518331366-007حاجی قاسمعلیمریم35

19رشیدرامشیر00359061374-662حامدیان کیشویدا36

19غالم رضاتهران81564011374-001حبیبینگار37

20حسینتهران01055181357-006حسن پورضحا38

17محمدتهران23146871378-002حسنیملیحه39

18جالل الدینتهران02035191376-002حسینیسیدعرفان40

16سیدامیرهوشمندتهران61539111372-001حسینیسیده مریم41

18علیرضاتهران08061391366-008حقیقیفرزانه42

19محمدقائم شهر71357-168531-216حیدری قره بالغهادی43

16محمدجواددماوند00696181371-043خانیصابر44

20محمدحسینبیرجند81360-989925-523خسرویحسین45

17علیرامسر01116721371-270خوش خلق دریا کناریزهرا46

16محمدتهران53106811371-001خوشنام رادنیلوفر47

19عباساصفهان23999151376-127دادخواه تهرانیصفورا48

      8       لغایت        3صفحه           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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(تهران بزرگ  )شعبه 



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

18محسنتهران82809631361-006درویش دماوندیریحانه49

20تقیتهران33143231360-007دشتستانیمنصور50

16رحیمتهران24538451366-008رئیسیگلزار51

20ابراهیمشیراز61361-630210-229راستی جهرمیعلی52

16سیدمحمدشیراز11363-819547-229رجائیانمرجان53

17طاهرتهران26808771369-001رحمانیاسماء54

18منصورتهران21369-303562-001رحمتیان کچومثقالیزهرا55

16محمدتهران36109521366-008رحیمیراضیه56

16مظفرتهران11383-069590-015رحیمیاندرسا57

17رجب علیکاشان00260591368-125سحابینعیمه58

18عبدالحسینتهران73291361361-006سرمدیسارا59

-محمدتهران08259941383-015شامحمدیحسین60

17اسدالهتهران31340-220262-005شاه صفی دماوندیمیترا61

18محمدتهران12597791368-001شریفی مجدآرزو62

18حسناصفهان15815491368-001شفاهفرزانه63

15سیداحمدتهران31370-346113-001شیرخدایی کاشانمریم سادات64

.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

(تهران بزرگ  )شعبه 

           8        لغایت     4صفحه          دوره متوسط

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15محمدتهران77018521364-007شیریفاطمه65

17حسنتهران11380-484117-002صابونیانایران66

20فضل الهابهر31369-008919-440صالحیحامد67

19علیخوانسار97038961356-122صانعیحسین68

18غالمرضاتهران64511831359-006صفریسهیال69

16قدرت الهآران و بیدگل91463791355-619صمیمی نژادمریم70

17فرامرزتهران32185021359-007صیادمحبوبه71

18خیرالهقائم شهر01540561369-215ضیاییفاطمه زهرا72

17علیتهران83899511347-004طاهریرقیه73

18محمودتهران02542531387-015ظهیریپانیذ74

17محسنتهران7818561385-011عابدیان فینیمائده75

19مرادتهران70326441372-001عزیزیانفرانک76

15محمدرضاتهران11371-475079-001عقالئیامیرحسین77

17حسنتهران00211121368-048علی پورمونا78

18حسنتهران85781011374-001غالمیامین79

18حسینشمیران37578981367-045فاخرمنشپریا80

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(تهران بزرگ  )شعبه 

      8    لغایت  5صفحه          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

17محمدتهران61380-485321-002فتحیان بروجنیمهدی81

16عباستهران91363-085655-129فراهانیالهام82

16علیرضاتهران26549911369-001فالحزینب83

17حسینتهران34763941370-001قاضیمهسا84

14نصرالهتهران86140581367-007قمی بنیسیمریم85

18قربانعلیری26359191360-049قنبریعلی86

17حسینتهران71359-337532-005کارسازسمیه87

18الیاستهران93612901358-006کاظم پور سادرقزهرا88

16جاللتهران31359-966575-006کبودانیان اردستانیلیا89

17داودتهران89200641355-005گرجیلیال90

16فرامرزتهران61381-514350-002گل زادهمحسن91

18غالمرضاتهران44659931358-006گوهری بهجت آبادیعلیرضا92

16علیرضاتهران04689021383-011لطفی سهیریحانه93

16مسلمتهران71383-567427-002مؤمنیمحمدمهدی94

20وهبتهران71344-325798-005مجرد فردداود95

17علیرضاتهران29238711378-002محمدزادهآیلین96

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(تهران بزرگ  )شعبه 

      8    لغایت  6صفحه          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

به نام خدا



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

18محمدرضازنجان31359-962802-539محمدیراحله97

17عبدالحسینتهران82788171374-001محمودیانعاطفه98

16علیتهران18481331مرادی نوراحمد99

17مصطفیتهران25383451369-001مشهدی غالمرضا رحیمینغمه100

17محمدرضاتهران00271481367-008مصلحیفرزانه101

16محمودتهران41370-252310-001مطبوعی نژادمریم102

16ناصرتهران41437041370-001مظاهریزهرا103

17سیدمنافتهران91355-250965-006مقیمی دیناناکرم سادات104

17یوسفاردبیل092144321373-145ملکی فیروزمهسا105

18سعیدتهران81362-344461-007موسویسمیه سادات106

17جوادتهران54928771371-001میرشاکیعاطفه سادات107

17یوسفعلیتهران32239681369-001نامداریفاطمه108

15بهزادیزد14125461384-442نجمیمهرداد109

18محمدآقااصفهان49142671358-128نظافتزهرا110

17عالالدینتهران00067561376-002نوریفاطمه111

17بیوکتهران40092571358-007نیک پورفاطمه112

:   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

(تهران بزرگ  )شعبه 

      8    لغایت  7صفحه         دوره متوسط

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16علی اکبرشمیران11327-186220-045ونکیکبری113

16سیدمحمدتهران11380-007623-015هادیان زادهسیدسبحان114

17محمدحسیناصفهان05705661359-129هادیزادهمائده115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(تهران بزرگ  )شعبه 

      8    لغایت  8صفحه          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

17سعیدتهران329541357آزمونآزاده1

17عباستهران228367721378ابراهیمینگین2

16محمد رضاتهران54411362اشرفی اسکوییغزاله3

14ابوالفضلتهران242977201380باقری فردفاطمه4

19داوودتهران4406331681375بختیاریبهناز5

19محمد مهدیتهران207491363برنائینوشین6

19محمد تقیتهران201245461376جان نثاریپریسا7

17علیهمدان25261361جعفری آور زمانپرستو8

18مجتبیشمیران29701360حاجی شفیعیسارا9

17ایوبتهران1506320961382حسینیپرند10

18محمد علیتهران115441351حسینی کیاسرائیمعصومه11

18محمد حسنقزوین43101873901368حیدریزهرا12

18امینشمیران4405516251374خوش نشیندنیا13

16بهمنتهران242203881380دانش پژوهضحی14

18علیرضااصفهان12737101011381دریروناک15

18حمیدتهران231063011379دهقانامیر حسین16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(دزاشیب    )شعبه 

       4     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
      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

18محسنتهران53331362ذوالفقاریسلمه17

18مظفرتهران85291359رشیدیانفرزانه18

14علیتهران9851337زرگر کاشیزهرا19

18سید علیتهران242161351380سجادیریحانه  سادات20

17محمد رضاتهران5001351سعادتمندیمریم21

18احمدمرکزی71354سلگیمهدی22

16حسنتهران37601352سمواتیمصطفی23

16علی اصغرتهران236931365شکارچیانمحبوبه24

19رضاتهران4291332شکفتمهدی25

16امیر حسینشمیران4403885031373شمالیالناز26

16مرتضیتهران522158811340شمالیامیر حسین27

18مجتبیگلپایگان129751349شمسسید امیر حسین28

17غالم حسینقم5821331شیخ علی محمدیمحمد علی 29

18محمد رضاتهران364801336صحنویعزیزه30

17عای اصغرشمیران4241361عبائیابراهیم31

18هادیتهران227799571378عباس فرساجده32

: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

(دزاشیب    )شعبه 

            4        لغایت     2صفحه           دوره متوسط



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16محمودتهران4408656211379عباسیعلی33

17علیرضاتهران170998461373غزنوی رادآذین34

17سید احمد رضاتهران4410362871381فاطمیسید فربد35

16محمد رضاتهران187517841374فخارپرند36

18نریمانتهران208241359قدیریسپیده37

17محمد علیتهران6211350قنبریحسین38

17محمد حسنتهران4406287761375قنبری نسبفاطمه39

19جهانگیرکرمانشاه141344کامکارعلی اکبر40

16داریوششمیرانات4405716011375کاوه آهنگرانرومینا41

16عباسشیراز22828158311378کوه برمینا42

17حسینتهران23181335ماه روعلیرضا43

16حسینتهران254799891382محرر درخشندهریحانه44

15غالم رضاتهران200645781376محمدیفاطمه زهرا45

16وحید رضاتهران4415794181386محمدی ثابتعرفان46

15سید محمدتهران386751366مدرس تنکابنیسید عیدالرسول47

15امیر عباستهران203116211376معلیزهرا48

      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

(دزاشیب  )شعبه 

              4           لغایت       3صفحه           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

18سید حسنتهران323011342موسویسید مصطفی49

19محمودتهران135701531370میر الوندیرضا50

18مصطفیتهران102515101368میرزا حسینیندا51

18سید احمدتهران180133511374میرعرب شاهیسید مریم52

17غالم رضاتهران186310101374نجاری آرانیکبری53

17عبدالرضاکرمانشاه32410619651372نمازیگلناز54

18محمد رضاتهران201112311376نواب اصفهانیزهرا55

18عنایتآستانه651363هاشمیمهدی56

57

58

59

60

61

62

63

64

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(دزاشیب   )شعبه 

             4            لغایت        4صفحه          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

16صادقدماوند4300550311370آهنگریعاطفه1

17محموددماوند4301451361378حسینیسیدمحمدرضا2

15نعمت الهدماوند4301581221379سلطانیسیدمحمدصدرا3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(دماوند  )شعبه 



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16مهدیتهران1371اختصاصینقویمهسا1

20رحمانتهران53911351معبودیعباس 2

18محمدتقیرباط کریم2091359جوشنیعلیرضا 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(رباط کریم   )شعبه 

صفحه          لغایت                  دوره متوسط

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدشماره شناسنامه

16ذوالفقارکرج7361363آقاییآرزو1

18فهیمتهران95041360آیینیمجید2

16رحمت الهتهران153951365فاتهی خاتونسعید3

15محمدرضاتهران62731351مسرورعلی اصغر4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شهرقدس  )شعبه 

     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
      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

16حسینتهران622062آریانژاداکرم1

18تهران114968100968احمدآبادیفاطمه2

18موسیتهران2331833379افچنگیمریم3

17سیف الهری3228166امینیفاطمه4

17عزیزتهران209859ثاقبیمحمد5

15محمدپاکدشت66خاوریمهدیه6

15علیری480743303775رضایی کیامهال7

16حسینتهران2312300179ساوجیمهدی8

18عظیمبروجرد17قربانیمعصومه9

15مجیدتهران2122703977محتشمیانعلی10

16مهدیتهران25012466182محمدباقرزادهتینا11

12

13

14

15

16

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شهر ری  )شعبه 

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

به نام خدا



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16حمد الهتهران529021367بابازادهحسین1

17عباستهران2345593401379جعفریفاطمه 2

16حمیدشهریار49010591141381حبیبیزهرا 3

15حاجیدزفول3021360صفائی امیدآرام 4

15حسیناسالمشهر1384عسکریفاطمه 5

14جبیبکرج49012094501382قربانیمحمد امین6

14اکبرتهران66604699311382کریم پورمحمد رضا7

20علی سرورشهریار1381ناصریامیررضا8

19رضاکرج490120991401382محمد زادهفرزین9

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

(شهریار  )شعبه 

صفحه          لغایت                  دوره متوسط

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

18منوچهردماوند43000497468/3/15آهنگرفاطمه1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(فیروزکوه  )شعبه 

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

17مجیدتهران88501377-همتی سعید1

17غالم عباستهران53351382-سرلکمحمدمهدی2

20میرحسینکرمانشاه74281375-حشمتیهادی3

16یارعلیدورود46151344ایرانشاهیاحمدرضا4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(قرچک  )شعبه 

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

20نعمت الهتهران208291353اشتریعلی 1

18عمرانایالم151362حاتمیزهرا2

16فرشیدتهران250255221383جعفریفرنیا 3

16یهمنتهران105961362جدیدیان مرضیه 4

17ابراهیم40781356رحمتیامین 5

17محمدرضاتهران250332361383زارعینگار6

17محالت اسداله 1641364دارابیمحدثه 7

18حسینفشک481351فشگیعلی 8

16حامدتهران200225211383عارف زاده آوا 9

16محمودتهران171489281373کاشانیانشبنم 10

17سیدکاظمتهران68641361نمازی لواسانیسیده مونا11

18حسینقم187101364نورنگزهر ه12

16محمودتهران217241354وزیری پورنفیسه 13

14

15

16

          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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(واحد شرق  )شعبه 

      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

17محمدتهران434321661344زندیهناهید1

15محمدتهران4411107461382نمازی فردشادان 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

(واحد قلهک )شعبه 

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



ف
دی

ر

نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملینام خانوادگی، به نام

18عزیزسراب1353-بابائیسیاره 1

15علیکرج55231371-بهمنیمهرنوش2

16محمدحسینتهران83411364برقی داریانمریم 3

17محمدحسینسمنان111353دربانیعلیرضا4

19مرتضیاصفهان119901367محقق دولت آبادیمهدی5

16کیوانتهران1382رئوف پناهعلی6

16کیوانتهران1381رئوف پناهمونا7

18علی اصغرری2491351رمضانیمحمدرضا8

15حسینعلیخوانسار741361سوسن آبادیآزاده 9

18دولتتهران96371366-صلح جوحوریه10

18محمودتهران18641363قربانیمحبوبه11

17محمدتهران70501378-الریفاطمه12

14مرتضیتهران11681352نوریمریم 13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(واحد غرب )شعبه 

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

18محمودتهران250287821381اوالدنازنین زهرا1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(واحد قیطریه )شعبه 

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

17حمیدتهران1380پسندیده سکاچایمریم1

18قربانتهران104475981368خدابندهمریم2

17محمد تقیتهران579179651358مهدویکبری3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(واحد کارون )شعبه 



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15ایرجتهران 220496571378آجرلوسجاد 1

17بهزادتهران 1379آخوندیمحمد مهدی 2

16قاسم سنندج 37904511011379آئینی امیر حسین 3

15حسینتهران 229596611377اسدی فالحیمحمد علی 4

15قربان علیتهران 235129031379بختیاری علی رضا 5

17محمد حسنتهران 146234811371پایدارمحمد رضا 6

15داودتهران 224161451378جباری علی 7

17حسینقم 3722286901380جباری فاطمه 8

16داورتهران 197706501375جلیل زاده سارا 9

14محمد رضا تهران 246193961380حسنی مهدی 10

16یدالهتهران 12961346حسنی نسرین 11

16سیداکبر تهران 4406001381375حسینی سید امیر حسین 12

15بهروز تهران 65800997471376حق وردی مرتضی 13

17علیتهران 35991356خزرثریا14

15حسینتهران 228588731378دالورسجاد 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

(واحد انقالب )شعبه 

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



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17وحود باقر تهران 46621351دولتی شهرام 16

16علیرضا علی آباد22602455601377زارع بید گلی محمد 17

17سید محمد صادق تهران 4408022711378سیفی سید محمد کاظم 18

14علی قم 3718215411378شهیدی نسب حسین 19

16سید محمد علی تهران 216880791377طباطبائی سید سجاد 20

17سید حسن تهران 217441741377طباطبائی سید مهدی 21

18حیدرتهران 234638801379عامری عرفان 22

15عباس تهران 226058781378عسگری جواد علی 23

15حسین تهران 193663881375فراتی زهرا 24

16حسین تهران 207825271376فالح علی 25

26

27

28

29

30

31

32

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(واحد انقالب )شعبه 

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

16عباس تهران 195101359قره علی حمیده 26

15حمیدرضاتهران 1103972151382قنبرییاسمین 27

18علی تهران 205699121376کردی محمد مصطفی 28

16حسین تهران 237179551379کردی مهدی 29

15مهدی بروجرد 4126226811376گل افالک محمد صالح 30

17عباس تهران 18791360گنگی جواد 31

18محمد تهران 69321358محبی شیما 32

15رضا تهران 1378میری زاده سید محمد امین 33

16سید محمد کاظم تهران 42713212731377موسوی سید محمد باقر 34

15محمد ابراهیم تهران 227484151378نیک طینت محمد مهدی 35

16امیدتهران 4412705911383وارستهدیانا 36

17بزرگ تهران 21831346ویسی مهری 37

15حمید تهران 224808461378یادگاری علی 38

39

40

41

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(واحد انقالب )شعبه 



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17اسدالهتهران00133167451370آقا کثیریهدیه1

18عبدالهتهران20401364اشتری ماهینینرگس2

17امیرتهران00154471031371جوان پورامین3

16حسنباختران6001350سلیمانیآرزو4

18حمیدتهران01502634291381صباحیسارا5

17احمدکوهدشت41901255711369نیازی امراییوحید6

17رحیمدشت آزادگان41350نیکوسرشتزهرا7

18کریمتهران00235107491379هاشمیصبا8

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

(واحد رسالت )شعبه 

    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

18محسنفسا39961365پاک سرشتزهرا1

18علیتهران4102443761370خانیبهاره2

16مراد علیورامین1382عرب سلمانیامیر محمد3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(ورامین )شعبه 

     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
      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

15علیاسالمشهر556094413085احمدیامیر مهدی1

16عباسقروه8390864167احمدیعلی2

16داوودتهران1505162571آرینالله 3

17منصورمسجد سلیمان197229981664اسکندریاننجمه4

15پرویزتهران44150889885اصغریویدا 5

16جوادتهران6426981756اکبریمریم 6

17قاسم علیکوهدشت598984135350امرائیمعصومه 7

15علیتهران25009499182رحماندوستفاطمه8

17اقبالاسالمشهر556032563574رحیمیفائزه 9

18یوسفاسالمشهر556002131870سیفینیلوفر10

17ناصرتهران2463748380عابد نژادسایه11

17علی اکبرتهران7153753857فالحی پیروزام البنین12

17علیاسالمشهر556000497969قورچیانمعصومه 13

17ذکرالهتهران7731301162کریمییاسین 14

16ذبیح اهللشهرری556993852460محسن زادههاجر15

55609193818415محمدزادهزهرا 16

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(اسالمشهر )شعبه 



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17محمدتهران8081721167محمدزادهزهرا17

15محمد رضاتهران2584131684موسی خانیمائده18

15خلیل55600475186نوریسیاوش19

16کاظمتبریز137921772556نیرومندنسرین20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

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

(اسالمشهر )شعبه 

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



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16حسینکرمان9801364خدادادیفاطمه1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(اندیشه  )شعبه 

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

میالد قاصدی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16اسماعیلاردل9111357احمدینرگس1

15فریبرزشهرکرد1370اختصاصیآردیشصابر2

15مسعودشهرکرد1382اختصاصیباللییاسمین3

15علیشهرکرد1384اختصاصیرئیسیعلیرضا4

17رحمت الهشهرکرد28231363زمانی پورسمیه5

14علیرضاشهرکرد1384اختصاصیسلیمانیثمین6

15منصورشهرکرد122471367شمسی پورصفا7

15بهمنشهرکرد1381اختصاصیشاهوردیثنا8

14بهمنشهرکرد1382اختصاصیشاهوردیسینا9

16علیفارسان1370اختصاصیصالحی فردمرضیه10

15اسماعیلشهرکرد1370اختصاصیعلی باباییساناز11

14حمیدشهرکرد1384اختصاصیغالمی ارجنکیامید12

16اسماعیلشهرکرد1383اختصاصیفروزندهنگار13

15نیازعلیشهرکرد351355کاظمی نافچیمریم14

15علیرضاشهرکرد1381اختصاصیکبیریانمحسن15

16یداهللشهرکرد1372اختصاصیکریمیانفاطمه16

1       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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شهرکرد )شعبه 



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14فرزادشهرکرد1380اختصاصیموقنپرهام17

16خسروشهرکرد1378اختصاصیمختار پورشیرین18

16اصغرشهرکرد1374اختصاصیمبینیفاطمه19

15کمال الدینشهرکرد1384اختصاصیهاشمیصفا20

16علی اکبرشهرکرد69351365یوسفیپریسا21

16احمدبروجن3461360اخوان طاهریماه منیر22

15سید محمدبروجن1381اختصاصیبخشایشسیده آمنه 23

15حمداهللبروجن1379اختصاصیجمالیمهدی24

15سیدجوادبروجن1381اختصاصیرضوانیسیده سپیده25

14مهرانبروجن1382اختصاصیطهماسبی بلداجیمحمد حسین26

16علیشهرضا1380اختصاصیعمادیسید پوریا27

15بهرامبروجن122311360قرمزیناهید28

18بهرامبروجن291362قرمزینرگس29

14احمدبروجن99681352مهدوی دهاقانیزهرا30

15مجتبیفارسان1379اختصاصیامیریانمریم31

15جهانبخشفارسان171360عباسیصمد32

15

      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

(شهرکرد )شعبه 

2      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

16اسکندرفارسان1372اختصاصیفیروزیمهتاب33

14قربانعلیفارسان4551366مردانی زادهاسماعیل34

17کرامتفارسان171363نادریمعصومه35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شهرکرد )شعبه 

3     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

17محمد علیبیرجند6408317961382توکلیمحمد امین 1

16محمدنهبندان56399587151366جوان رضا 2

19محمدبیرجند6403497141372شریفیعلی 3

17حسنبیرجند6531869401366صالحیمحدثه 4

18فردوس علی859583929طاهریرضا 5

18غالمحسینبیرجند6518618531359کریمیفاطمه 6

18اسماعیلبیرجند6407219741380لبافیسجاد 7

16حسینبیرجند9205977811380نکوناماحمد رضا8

17محمودبیرجند6518475831359نخعی اعظم9

16عید محمدمشهد9407219741365نوروزیسمانه10

18علیبیرجند6401782191369یوسفیپروین 11

12

13

14

15

16

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(بیرجند  )شعبه 



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15محمدرضافردوس8502419951380بیزادیامیر1

-غالمرضافردوس3791385شریفنجمه2

19محسنفردوس61362مجد میرزاییمریم3

20مهدیفردوس103151362مقدس نیامحمد 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

(فردوس  )شعبه 

      2      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

15محمدحسینقاینات8882527061357جعفریمهدی1

16موسیقاینات8803297501379جوهریپوریا2

16غالم محمدقاینات8896694301359شادمانحسن 3

15علیقاینات8801466991371فرهمندسیما4

16غالمرضاقاینات8893430121352وحدتیاسماعیل5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(قاین  )شعبه 

      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
      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

17اسماعیل بردسکن57201619711382اصالحی سمیه 1

16محمدبردسکن57201129111378حسینی نژادمحسن 2

15محمدکاشمر57201929561384ساالری مقدمعلی 3

16مهدیبردسکن57201501961381علی محمدی ثانیوحید 4

15ابراهیمبردسکن57201609301382قانعی مطلقنفیسه 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(بردسکن  )شعبه 



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16شیرمحمدتایباد7494028061361شیریخلیل1

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

(تایباد )شعبه 

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



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15علی اصغرجام9264773581381کاللیمحمد حسین1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(تربت جام )شعبه 

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

14حسنرشتخوار65093017921355آبدانعلیرضا 1

17رضاتربت حیدریه65092701611358حیدریبتول2

14حسینتربت حیدریه6908785321381جعفری سجاد 3

14محسنتربت حیدریه6910614591384طحانعسل4

15نصراهللتربت حیدریه4526517861358عربیعصمت 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(تربت حیدریه )شعبه 



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 نام 

جلیل خلیفه قادری:خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(خواف  )شعبه 

    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

-درگز3711360امیریتکتم 1

15براتقلیدرگز4301354بابائیانملیحه2

14غالمحسندرگز157501356رمضان زادهخدیجه3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(دره گز  )شعبه 

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



نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملینام خانوادگی، به ترتیب الفبانام ردیف

17ابراهیمسبزوار-0780933974آهنجیگانه6

15جاللسبزوار05178100511380ابراهیمیرضا9

14محمد مهدیسبزوار1383-امیریمبینا12

16محمد اسماعیلسبزوار192071367چشمیمریم5

15رضاسبزوار0780690761381حکمت شعارمهدا4

14حسینسبزوار1386-خاکدوستسینا14

14علیسبزوار1380-دسترسبهشاد1

15عباسعلیسبزوار07810765361381رودسرابیساجده3

16رضاسبزوار21591363زارعینوشین8

15علی اصغرسبزوار9061353سلیمانیانسیه16

18محمدتهران00173451381373صادقیاعظم7

14سیدعلیسبزوار1380-فیض آبادیسیدامیررضا10

14حسنسبزوار39001366کریم مقدمسیما11

14محمدسبزوار1380-نجفی اصلزهرا13

14شعبانعلیسبزوار1379-نصرآبادیمحمد15

-رضاسبزوار07812364601384وحدتیحانیه2

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(سبزوار  )شعبه 



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15عباسسبزوار07806549511375آذرمینافاطمه21

16حسینسبزوار1382-دولت آبادیفاطمه17

17محمد حسنمشهد09251689551373فالحنازنین23

16ناصرسبزوار1381-قاسمیمبینا24

14سیدرضاسبزوار07802353201369مهریفاطمه سادات22

15علیتهران00254800821382نوروزی نژادپارسا19

14مجیدمشهد1389-یاقوتی مقدمبرلیان18

14اسماعیلسبزوار1380-یوسف آبادیعرفان20

25

26

27

28

29

30

31

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

(سبزوار  )شعبه 

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



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14غالمرضافریمان8498805561366انبایی فریمانیسعیده1

-محمودفریمان8403294901384پاسبانحانیه2

17غالمعلیفریمان8401755151375علی مرادیرضا3

14غالمعلیفریمان8484750211341گوهری فریمانیمحمد جواد4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(فریمان )شعبه 

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

15حشمت الهقوچان866050351379اسعدیفاطمه1

16حسینتهران24381347اسالمیانداود2

14هادیقوچان8607497891382اسماعیل زادهسحر3

17غالمعلیدرگز39521367تاالنههاشم4

15حجتقوچان1382توحیدیوحید5

15علیرضاقوچان1378حسن زادهفرناز6

14غالمرضانیشابور10509831731380غالمیفاطمه7

15پیرقربانقوچان398461354قربانیزهرا8

9

10

11

12

13

14

15

16

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                          حمید 

میکانیک

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(قوچان )شعبه 



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15غالمرضاکاشمر8905937521380آرمان طاهریفائزه1

14محمدکاشمر8905629381379دباغیانفاطمه2

15علیکاشمر53721365دانش دوستزینب3

15سید محمدکاشمر42481362عابدینیسیده زهرا4

16محمدکاشمر8906071841381عامریرسول5

-محمد رضاکاشمر8905629381385نواییمهدیه 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

(کاشمر )شعبه 

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



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17مهدیگناباد09102581711383یعقوبیامین1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(گناباد )شعبه 

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

16عزیزالهتایباد074049061380آسودهفاطمه1

18عباسمشهد092358886875احمدیانمحدثه2

14مسعودمشهد1839767اسمیترانه3

17عباسمشهد80اگهیشیده4

14محسنمشهد092707086383بهشتی نسبمهرداد5

15اسماعیلتربت حیدریه193964تازریفرشته6

15محمدمشهد58252خوشخرام رودمعجنیراضیه7

18علی اکبرمشهد187653رجبلوراهله8

15محمدتقیمشهد8145160رضاپور خراسانیپروین9

16بهراممشهد092365118775سنگ تراش جاللی مقدموهاب10

16حمیدتربت حیدریه326363 سیفیسمیرا11

14هاشممشهد092813590185شادمانمحمدرضا12

15محمدمشهد092561302979شجاعیشمیم13

17علیمشهد36364شکوریمحمد باقر14

19حسینسبزوار142761طاهری زادهمحبوبه15

15محسنکرمان235861علوینجمه16

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(مشهد )شعبه 



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16محمودقوچان137254علیزادهعلی اصغر17

15حسینمشهد65741فرخ معینیاسماعیل18

15رجبعلیمشهد82246قدیمیان جرفیعلی19

14رضامشهد092797702884کاظمیعلی20

14محمدعلیسبزوار07809860880کاظمی جوینیسعیده21

14محمدابراهیممشهد41681430403محمدیاریمحمد22

14اشرف علیاصفهان72851موحدلیلی23

-سیدجوادمشهد092666306282موسویانریحانه سادات24

15اسدالهمشهد943165مهدیان طرقیفاطمه25

17محمدحسنمشهد23752مهرگان رادعفت26

15یدالهری48039میرزائی خلیل آبادعلی27

16ابوطالببیرجند443یزدانیمجیدرضا28

      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

(مشهد )شعبه 

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



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15محمد اسماعیلمشهد9257022771380بنی فخررضا1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(مه والت )شعبه 

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

20غالمحسینگرگان21218688011356جوان موشکی عفت1

15محمدنیشابور 10509673561380رادفرمحراب2

15مرتضینیشابور 10509078511379شرقینازیین3

15خلیل الهنیشابور 10509341481379عراقی حسین 4

14محمدجوادنیشابور 10513056831385غرویان طاها5

17محمدمهدی نیشابور 10509505551379نوری مبینا6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(نیشابور )شعبه 



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16کاظمسبزوار78861365شمس آبادیجواد1

16محمدبجنورد1382زارعیعطا2

16غالمرضابجنورد58021379-اکباتانآوین3

16علیرضابجنورد373921362ایزدیمرضیه 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(بجنورد )شعبه 

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

16غالمحسناسفراین63000920168/4/1اصفهانیعادله1

18غالمحسیناسفراین/63025705174/11شکیبارقیه 2

17عباساسفراین6398074021365غالمپورزهره3

15علی اکبراسفراین63044396382/9/6وحدانیمبینا4

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

(اسفراین  )شعبه 

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



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15مهدیشیروان۸۲۰۶۵۱۱۱۷۱۳۸۵حسنیآترین1

17جوادشیروان۸۲۰۶۵۲۱۲۱۱۳۸۶حسینیستوده2

14سید محسنفاروج۶۳۵۰۰۱۰۶۵۵۱۳۷۱طاهریسیده زینب3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شیروان  )شعبه 

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

16حسینخرمشهر۲۰۲۱۳۵۲خاورکبری1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(آغاجاری  )شعبه 

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

17فرج الهفسا۷۴۱۷۱۳۶۶زارعیدوستلیال1

18حمدالهگچساران۳۰۱۳۶۴ضرغامیمرتضی2

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

(آبادان  )شعبه 

صفحه          لغایت                  دوره متوسط



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17شمس علیرامهرمز۳۱۳۴۲رحیمی لرکیعلی1

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

(امیدیه  )شعبه 

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 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

17دارعلیاندیمشک19303678801358آذرنگشهرام1

16عبدالعباساندیمشک19200591991369درافشانمعصومه2

16سوزیاندیمشک19310129031365رشنویحامد 3

16عباساندیمشک19307592901360سیاهپوشبهارک4

15ایرجاندیمشک19204528771380صادقیشکیبا5

15حسناندیمشک19204670251381صفایی پورپریا6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(اندیمشک  )شعبه 



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17سلطان محمدمسجد سلیمان95481355قنبریالهام1

18سلطان حسیندزفول19903752351371آریان فرالهه2

18تورجاهواز10691357فروزانآزاده3

17ابو القاسماهواز17407904721370نویدبهشید4

17ساتیاراهواز17415493961372غیبی پورپردیس5

17عبدالحسیناهواز1091359باوی اصلخدیجه6

15کریماهواز17410726111371طهماسبیسارا7

16علیرضااهواز17435261511380بهنام جوعسل 8

15عبدالمجیداهواز97801366ثنائیفاطمه9

15علیرضااهواز17447249541385عطاریفاطمه10

14منصوراهواز17335213321380معالیه جادریکوثر11

17عباسعلیشمیران58301353آدابیلیال12

17محمد حسیناهواز24881357گیالسیمریم13

14محمد حسیندزفول22441364مدرسمریم14

18غالمرضااندیمشک431364کرد نقی گردمهتاب 15

18طهماسباهواز36081362نصیریاننیک ناز16

      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

(اهواز )شعبه 

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



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16محمداهواز17436601701381خالقیمهدی17

16نور الهاهواز17438959091382شاردینیاحمد رضا18

18خدابخشاهواز229591363فتاحی نیامرضیه19

16محمدحسیناهواز11111366مرید ساداتمحمد20

14علیدوررود78561366هاشمی نژادحدیث21

16امیرمشهد9268821471382یاموسیفاطمه22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(اهواز )شعبه 

صفحه             لغایت                       دوره متوسط

:   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

17رستمایذه18418338941365بابایی آبراکسحر1

16بهزادایذه18404504951352راکیمعصومه2

17علیایذه18419197801367راکیاحسان3

16حجت الهایذه18302538751372مهری دهنوبهناز4

15البرزایذه18410871811358نوذریفریبرز5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

        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

      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

(ایذه)شعبه 



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16عزیزماهشهر19400938481368اسدیمریم1

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

(بندر امام خمینی )شعبه 

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



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16غالمعباسبهبهان185033059175آبکارپریسا1

16عبدالهبهبهان43201365آموزگارنسرین2

15نورالهبهبهان18505011141381آیرمفاطمه3

19محمودرامهرمز1471349بایمانیمحمدرحیم4

15عیسیبهبهان18505046521382بخردی نسبفاطمه5

15اسماعیلبهبهان18505075831382ترابیآرش6

15عباسبهبهان15401360دهدشتیسارا7

14شکرالهبهبهان18505628141384رئیسیرضا8

15غالمرضابهبهان18503579001376سپیده دمسهیال9

14اردشیربهبهان18504656811380شباهنگپریسا10

15منصوربهبهان18504921281381صرافیاسمن11

14محمدجوادبهبهان18505352131383صفائیانمهرشاد12

16خلیفهبهبهان353501362عرفانی فراسماء13

16جاویدشیراز9241367عسکرزاده قطب آبادیسعید14

15غالمبهبهان11881362عظیمیمریم15

17ناصربهبهان1361361نیکرومرضیه16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(بهبهان )شعبه 

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

15غالمعباسگناوه86481367قزل بیگلوماریا17

15رحم الهبهبهان18505052251383لدنیبهنام18

15ابو طالببهبهان9961364ماجدینسترن19

17محمدبهبهان4931350مجدیمرتضی20

15نصیب الهبهبهان18503486341375مجیدیزهرا21

16جاللبهبهان84151367مختلفزهرا22

15رحمنبهبهان73981367مرتضویشبنم23

17نصرالهبهبهان18502974791376مرفوعبیتا24

17حمیدرضابهبهان511367مظفرآذر25

17قربانبهبهان341363مهذبمرضیه26

14رحیمبهبهان18505537421384نامدارنیاکامران27

15یوسفبهبهان3111355نیک خوینوشین28

29

30

31

32

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(بهبهان )شعبه 



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16فریدوناسالم 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

(خرمشهر )شعبه 

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



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17ایرجدزفول19910384101380ابتکیننسترن1

15عبداالمیردزفول19911305701382ابول قندیعلیرضا2

15مصطفیدزفول19914269681386ابول قندییاسمین3

17محمدرضادزفول19905927671374ایمان پورشکوفه4

17محمد رضادزفول96311347بردیدهعلیرضا5

17صفردزفول3201364جمشیدی  نسبمحمد 6

15محمد علیدزفول12141362خیر اندیشمحمو د 7

16علیدزفول19911981831383شیرین جانیپوریا8

15غالمحسیندزفول19902578601369عباسی قلع قاضیامین 9

15عبد الحمیددزفول19902900511370فیروززادهمحمد 10

17هبیبت الهدزفول19901361921368قصابی خلفمیالد11

14علیرضادزفول19910152161380کریمی مقدمحسین 12

14غالمرضادزفول1990996741379گیوه جی زادهحسین13

14سلطان علیدزفول6321350مرساقیانحمید رضا14

14حمیدرضادزفول19910995251381مرساقیانثمین15

15محمد حسیندزفول39691339ورشو سازعلیرضا16

.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

(دزفول )شعبه 

صفحه          لغایت                  دوره متوسط

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14ناصردزفول19903068101370سعادتی خواهنجمه17

16حسنخرم شهر3641358شاه حیدراکرم18

16ایمان علیخرم آباد5021350شهریارشهال19

15عبدالرحمندزفول19909725781379شیر محمدیانیس20

14علیرضادزفول19907343751376صاحب محمدیمریم21

14مهدیاهواز17438538741381عجمنجمه 22

14رضادزفول37203315201371عزیزخانیپروانه23

15گودرزچادگان57500043841368فرخوندایران24

16محمد حسندزفول19906635831375فرخی رادبهاره25

17علیدزفول6951348معظمی گودرزمریم26

18عبدالکریمدزفول1511364نواب پورمهسا27

17علیرضادزفول19906486981374ورشو سازپگاه28

29

30

31

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(دزفول )شعبه 



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16حبیب الهرامهرمز19112074411363شیخیراضیه1

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

(رامهرمز )شعبه 

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



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17عبدالجلیلشوش1375حردانینرگس1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شوش )شعبه 

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

16منصورشوشتر18707527831382اکبری بیرگانیستایش1

16عبدالصاحبشوشتر18705776711378بابائیانفائزه2

15حاجتشوشتر2161360براتیکبری3

16بهرامشوشتر2441353بهداروندیزهرا4

15احمدشوشتر18707019171381پوست آشکنخدیجه5

14کاظمشوشتر18707175031381حبیب زادهنیما6

15تورجاهواز1379حسنافاطمه7

17غالمعباسشوشتر18708023731383داروغهمرضیه8

17عین الهشوشتر18720811541383درویشیسارینا9

17ابراهیماهواز18707221321381راکی کاظمیامیرمحمد10

17محمدحسینشوشتر18707315731382لشکری زادهنوشین11

14مسلمشوشتر18708764231385لطفی زادهرضا12

15ایرجشوشتر1870830841385محمدزادهپرنیا13

17حبیب الهشوشتر18708461841384موسویسیده فاطمه14

17محمدقلیشوشتر18703167971373نوروزیلیال15

16

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شوشتر )شعبه 



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15محمودشوشتر187006662241380خدریزهرا1

16مهدیشوشتر18823991961366سالمیفرید 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

(گتوند )شعبه 

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



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15حفیظ الهکوهرنگ6041359/2/10احمدیفایز1

16حسینقلیمسجدسلیمان123061360/6/30احمدی میرقائدآمنه2

16محمدرحیمفارسان2511366/1/1خدادادی آرپناهیکریم 3

17جانعلیمسجدسلیمان19603831241373/1/1سلیمانی بابادیپریوش 4

17مزعلکوهرنگ791364/6/1کالنتری فرزینب5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(اللی  )شعبه 

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

18عبیدبندرامام2147ریاحیفاطمه 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(ماهشهر  )شعبه 



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

19بهمنمسجدسلیمان66398853011353بادآهنگستار1

15احمدمسجدسلیمان197465351361خورشیدی ورناصریزینب2

14بهراممسجدسلیمان19606836241381علیجانیساناز3

19علیرضامسجدسلیمان19722881991356الماسیابراهیم4

15خدادادکرمانشاه32404044271369محمدیسمیه 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

(مسجد سلیمان  )شعبه 

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



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17عشقعلیخدابنده461367اشر لومحمد 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(خدابنده  )شعبه 

      1     لغایت     1صفحه            دوره متوسط

: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

نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملینام خانوادگی، به نام

16غالمعلیابهر45221368-ابراهیمیمهدی 1

-...فیض اخرمدره4001364حاجی حسینیمرتضی 2

-برجعلیابهر10301360کرمیحمید3

16عباسابهر7341350مرسلیجلیل 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

: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

(ابهر  )شعبه 

      1     لغایت     1صفحه            دوره متوسط



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16شاپورزنجان74261366اشجعیفرزاد1

17حسام الدینزنجان42713652891378آل یاسینسید محمد مهدی2

16فضایلزنجان14611362بیگدلیفریبا3

16سید مرتضیزنجان42710695311375سعیدسید سما4

15محمدزنجان181364مصطفویمیثم5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

       1     لغایت    1صفحه            دوره متوسط

:   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

(زنجان  )شعبه 

1:   جمع تعداد مردودی5:   جمع تعداد قبولی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

-محمد باقرماه نشان560997701066/10/2اسدیزینب1

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

(ماه نشان )شعبه 

          1     لغایت 1صفحه            دوره متوسط

1:   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

15غالمرضاسمنان45602946071381اساسهفاطمه زهرا1

18سید ناصرتهران12081350افتخاریسید ساسان2

19ابوالقاسمسمنان45601686011375اکرمیفاطمه 3

17اصغرسمنان45602649021380امیدیاناحسان4

19غالمرضاسمنان5931366امینی فردزهره5

20حسنعلیسمنان11541363حاجیانفاطمه6

17سیدعباسسمنان45601571891374خاتمیسید محمد باقر7

19عبد الصمدسمنان13821361ذوالفقاریسمیه8

17ابوالقاسمبهشهر5790089550رحمانی خلیلیمحبوبه9

17ابوطالبسمنان45603143221382شاهیستایش10

15منوچهرسمنان45602430771379صداقتیکوثر11

15شیر محمدسمنان1205474011374عابدیسیده زهرا12

14صمدسمنان4481333عبدوسغالمرضا13

16رضاسمنان4560175021375علی عسگرعلی14

16مهدیسمنان45603210431382فتحیالهام15

15زین العابدینسمنان45601885801376کارگرانحمید رضا16

: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

(سمنان )شعبه 

صفحه          لغایت                  دوره متوسط



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

20محمدسمنان45602771761380کردیمهدی17

18حسینسمنان45602710621380کیومرثیمهدی18

18حسینسمنان4491341محمدیانفرح19

20هدایتسمنان72901367موحدی نیامریم20

18محمد علیقائم شهر8911359نصیریزهرا21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

صفحه             لغایت                 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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(سمنان )شعبه 



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16صفردامغان4931360مهرابیمهری17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(دامغان )شعبه 

صفحه             لغایت                 متوسط

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

.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

:   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

20حسنشاهرود45804043191380آهنگریامیر محمد1

18محمدشاهرود45802747761375خوریرضا2

17عطاگرگان2331357رسولیمریم3

16حمیدرضاشاهرود45801650471371رضوانیفرشته4

18حاجی محمدشاهرود45800956341369سبحانیهادی5

15سید محمودشاهرود45804241821381سیفسیده سوگند6

19علیشاهرود45801720611371طوسیمحمد7

19محمدتقیشاهرود23581363عبداللهیمطهره8

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

(شاهرود )شعبه 

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



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

20محمدعلیگرمسار46000971301375خیرالدینسارا1

14حسینعلیتهران42851362قاصدآبادینوشین2

3

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            نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و نام 

خانوادگی

(گرمسار )شعبه 

صفحه          لغایت                  دوره متوسط

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

18عزیر89611377-خاکسارفاطمه1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(مهدیشهر )شعبه 



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

18ابراهیمایرانشهر1362چراغ دامنی خدابخش 1

17احمدایرانشهر64598765761366مزارزائئجاسم2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(ایرانشهر )شعبه 

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

17محمدیوسفزاهدان36203918311360میر بلوچفرخنده1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا
فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(چابهار )شعبه 

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 

اسحق بلوچ :اسالمی            نام و نام خانوادگی

نسب

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و نام 

محمداربابی:خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

18محمدهادیزابل36601265431369حسینی طباطباییمحبوبه1

18محمدرضازابل36735497151360رخشانیفهیمه 2

18خدارحمخاش37198482211367شاهبازیفرشته3

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

(زاهدان )شعبه 

         1       لغایت  1صفحه          دوره متوسط

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

18محمدسراوان31358میرکزهی بخشانیمسعود 1

2

3

4

5

6

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

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و نام 

خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری
(سراوان  )شعبه 

صفحه          لغایت                  دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

18بهادرآباده101361تائیدنژادکفایت1

18محمدحسنتهران156751363جان نثارزهرا2

16محمدحسنآباده 24000359971368دهقانیاندیشه3

17جمشیداقلید101357دهقانیعزیزاله4

16محمدابراهیمآباده 24000297921368رستگاریمژده5

19محمدمهدیآباده 24002838181380سرویامیر6

16محمدحسینتهران34501354فریدفرنوش7

17علیآباده 24001672571373نعمت الهیمائده8

16محمدرحیمآباده28631365وفاق نعمت الهیالهام9

10

11

12

13

14

15

16

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

به نام خدا
فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(آباده  )شعبه 



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

18سیدعبدالحسیناستهبان541364ساجدیسیده  سارا1

18محب اهللشیراز14032285111374عزیزیفرشته2

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

(استهبان )شعبه 

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



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

18محمداوز64999023651357اکبریمیثم 1

15محموداوز64900291621375کارگرراضیه 2

15مهرداداوز64900274021375مالحتسنا 3

14عبدالعزیزاوز64900313531376نوریمهتاب 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(اوز )شعبه 

        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

      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

17غالمعلیشیراز22976828591371باقریفاطمه 1

18سبزعلیبوانات51300251561371باقریانفاطمه 2

17علیرضابوانات51301155461381جعفریفاطمه 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(بوانات  )شعبه 



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17علینی ریز2271361شبسترینرجس1

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

(پاسارگاد )شعبه 

       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

17حسنعلی الرستان64997082671342قاسمیصفدر1

-نبی الهجهرم24605934491386قاسمیمحمدطاها2

16غالمرضاجهرم24708105741350کارگرجهرمیمنصوره3

16سیدجبارجهرم24604391051380رضوی پورمریم السادات4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(جهرم )شعبه 

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

15حمیدرضاخرم بید68100114711375/12/17تصدیقیهانیه1

17سیدحجت الهآباده24115944451363/12/8حسینیزهره2

14علیخرم بید68100798071386/1/24خجستهامیر محمد3

16علیخرم بید68100533011382/5/1خجستهزهرا4

16عین الهبوانات26741351/11/4خرم دلزینت5

17قاسمخرم بید68100282501378/11/20روستایینرگس6

16اکبراصفهان68100520211382/3/10کارگرنیما7

15علیآباده11351356/12/5کریمیجعفر8

15رضاخرم بید68100286091378/11/26کریمینجمه9

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 

مهدی افروغ: خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(خرم بید   )شعبه 

صفحه          لغایت                  دوره متوسط



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15محمدرحیمفیروزآباد24517860271361رحیمیسمیه 1

15رسولالرستان 25001583731369سلیمی الهه2

16عبدالعلیفیروزآباد 24505601301353محمدی قیرینعمت اله 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

      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

(خنج   )شعبه 

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



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

18محمدداراب249107925941/3/1ثابت فرداسماعیل 1

16ناصرداراب249120142962/6/28ساالریمنصوره2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(داراب  )شعبه 

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

17نوذرمرودشت24329385181366نیکناممحبوبه 1

15علی محمدممسنی23806108781384نیکنامزهرا2

16بهروزمرودشت24328408011366یدیسارزینب3

19باباپیرشیراز22992985511358حیدریفیروز4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(رستم  )شعبه 



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

18محمدسپیدان2540155041379غازیسید علی1

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

(سپیدان)شعبه 

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



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16محمدهادیسروستان51400763221382سلطانیمحمدرضا1

19عبدالحسینسروستان51497634971357شفیعیسمیه2

18فریدونسروستان51400725561381قاسمیفاطمه3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(سروستان)شعبه 

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

نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملینام خانوادگی، به نام

15محمدهاشمشیراز22843083171385ابوالحسنی فروغیپریا1

15فتحعلیشیراز22837935211380امیری زنجیرانیفهیمه2

15سرمستفسا66251366بدیهیمنصوره3

16حبیب اهللشیراز22809662551370بصیری فردصبا4

14غالمعباسداراب24804014311375توکلی پورهانیه5

16محمودشیراز45251366حسینیپریناز6

18جوادشیراز7551361خادمیزینب7

15محمد مهدیشیراز22815610031372خوش نیتمائده8

15محمدشیراز4391351رادپورآمنه9

14اسدشیراز54800701341348زارعفرشته10

14محمدقم3709618541372زارعیعارفه11

15فرج الهآبادان404891335شاکری بهبهانیفرخ خانم12

16حبیبسروستان1741360شفیعی سروستانیزهره13

15سیاوششیراز41350شیروانیفاطمه14

14محمدحسینشیراز22844526631385عمرانی منشدینا15

14رضاشیراز1521366فرمانیزهرا16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(شیراز )شعبه 

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

14حجتفسا22844923551385قاسمیدینا17

غخلیلشیراز22817823441373گل دعاییشیما18

15محمدشیراز22805034171369محبیحمیده19

14حیدرمشهد171751358مردان خوشنوافاطمه20

15محمدابراهیمفسا115801367مروجیزهرا21

14صمدشیراز22837756631382معظمیسوفیا22

15محمد کاظمشیراز22817979451373مفخمیاناهیتا23

16علی اصغرفریمان8400182151368موسویمعصومه24

17کمالشیراز24203594451371میریفرزانه25

غرحمانشیراز54800790181375نوح پیشهفاطمه26

18نادرکازرون7271359استواراحسان27

18محمدابراهیمارسنجان531355اسکندریمرتضی28

18حسن علیمرودشت731362امیریحمید رضا29

19عبدالرحیمرامهرمز164771355امیریمحمدرضا30

16منصورشیراز22845526411386بهروزیمهدی31

19جوادشیراز17471363چالمهعلی اصغر32

33
سید 

احمدسعید
17سید علی اکبرشیراز14981344ساجدی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

.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

(شیراز )شعبه 

صفحه          لغایت                  دوره متوسط

: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

15محمدکریمکازرون5671356ستونیمهدی17

19غالمرضاشیراز5641364شجاعی حقیقیغالمحسن18

18منصورکوار1551358شمس زادگان زراتیمحسن19

20رحیمشیراز22847747331386طالب زادهسام20

16جابرشیراز5481426411382علیاییرضا21

14محمداسماعیلگچساران5691331فهیمابراهیم22

17قربانعلیشیراز6781354قربانیرسول23

16حسینشیراز22811529951371نوروزیحمید24

25

26

27

28

29

30

31

32

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

      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 متوسط

:   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

(شیراز )شعبه 



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17 رضا فسا25712825911360 بادراممصطفی1

17 مجتبی فسا25601957551371 توفیق زادهمریم2

18 کاووس فسا25604766061380 جوکارمیثم3

17 رحمان فسا25600907831369 رحمانیانمریم4

18غالمعباس فسا25605683651383 قهاریمریم5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

         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

      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

(فسا)شعبه 



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16عباسکازرون23600346181368دهقانیمحبوبه1

19علیالمرد51596257811358صادقیجواد2

18هدایت الهکازرون23720693061363محسن پورزهرا3

19هدایت الهکازرون23724709731365محسن پورمریم4

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

(کازرون)شعبه 

         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

18پنجعلیکازرون481361نوروزیزینب1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(گراش)شعبه 

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

17منصورالرستان25005015821378رحیمی نژادانعلی1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

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 

جعفر عباس زاده: خانوادگی 

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(الرستان )شعبه 



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17اسداهللمرودشت24209402531381اورنگمیعاد1

16حجتشیراز228385399001383بوستانیریحانه2

15محمد یوسفشیراز22839531971383رضا نژادمهسا3

17محمودشیراز22836809721382رمضانینجمه 4

18غالمحسینمرودشت22840871751384روشنفاطمه5

19نصیرمرودشت24209376191381زارعمهشید6

18حسینشیراز35398985641387شاروندیحسین7

17اسداهللمرودشت24209508441381صفاییمهتا 8

15مسعودشیراز22836807191382قائدی شرفزهرا 9

17نیازشیراز23013943951367محمدیمرضیه10

17محمد رحیممرودشت1367مرادپورفاطمه 11

17سید اصغرمرودشت24326158671363میرحسینیسیده فاطمه12

16محمد کریممرودشت24204217111371هنر بخشرضا13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(مرودشت )شعبه 

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

14محمد تقیالمرد657975947157/10/9تقی پورکبری1

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

(مُهر )شعبه 

صفحه          لغایت                  دوره متوسط



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16محمودممسنی6501343موحدی زادهجمال1

16دریاممسنی23803245141374خسروینگین2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

        1       لغایت   1صفحه          دوره متوسط

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و نام 

خانوادگی

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی            نام و نام خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(نورآباد ممسنی )شعبه 

:   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

17محمدنی ریز25500145291368مجتبی آبشت1

*18باقربندر عباس33815262001384بهاره ترابی2

19محمدنی ریز25501698831375کوثر کامرانی3

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

:   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

(نی ریز )شعبه 

صفحه          لغایت                  دوره متوسط

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14محمدنظرآباد50801949951381ابراهیمیآرش1

14غفارقزوین50801874681381اسحاقی فردمحمدحسین2

16حسینآبیک50801680051379بکمازامیرمحمد3

15محمدآبیک50801855031380حاتمیپژمان 4

16باقرآبیک50801658811379فالحمهدی5

20صفرکرج03102003771368مافی رنجیمصطفی6

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

(آبیک )شعبه 

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



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16محمداسماعیلتاکستان81357احمدخانیزینب1

18علی نقیقم325931358برزگربهرامیطاهره2

16رضا علیقزوین8441363حسینیزهرا3

16حمیدقزوین43119184611383سلطانیسهیل4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(الوند )شعبه 



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14محرمعلیضیاآباد45344اوروجیمهدی1

14مهدیآوج538010954379اوروجیمحمدرضا2

16علی اکبرتاکستان438050689483رحمانیحسنا3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(تاکستان  )شعبه 

صفحه          لغایت                  دوره متوسط

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16فریدتهران173945461373الویری مهسا1

14علیزادهقزوین43113291051378اکبری   فاطمه2

17ابوالفضلشریفیه43106954421371اندیشگر  وحید3

14امیر هوشنگقزوین43119655321384بختیاری اصل  عسل4

18حسنقزوین43106242781371کیایی پورپگاه5

15محمدتقیقزوین255123411382چیت ساز  هلیا6

14ناصرقزوین43120937091385حاجی رفیعی  فاطمه7

15حسینقزوین76861366رازقی  محمد8

14کریمقزوین4311959081384رحیم زاده   ابوالفضل9

15محمد صالحتهران5203044811383رحیمیان نودهی   امیر رضا10

17علی اصغرتهران100613471367رمضانی    مهسا11

18حبیب الهقزوین43115646351380عابدی  پروین12

14اکبرقزوین43116458311381علی پور حنانه13

16هوشنگمالیر60441365کاظمی فر   محمد امین14

15حسینقزوین147621367کجینه باف  مونا15

17جلیلقزوین49281366کرمی  سکینه16

16محمدقزوین43110414461375کشاورز  شبنم17

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(قزوین  )شعبه 

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

14محمدقزوین43115548421380لشگری  یاسمین18

16امان الهقزوین43110340591375مافی    سکینه19

18جمالقزوین43119358111384محمودی   کیمیا20

18علیقزوین43105803191371مصری  فرزانه21

14خسروقزوین43107182051372مهدی آبادی  شقایق22

14غالمرضاقزوین43119177911383ناصری   حسین23

15احمدقزوین43114583121379نوروزی فرشاد24

17تقیقزوین176761358وطن دوست  مهری25

14حمیدقزوین43121475071385یزدی ترنم26

27

28

29

30

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(قزوین  )شعبه 

صفحه             لغایت                       دوره متوسط

:جمع تعداد مردودی14

:   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

14حسینقم1593467اخالقیمحمدمهدی1

17ضربعلیقم037120461374اسماعیل زاده مرضیه2

18علی اکبرفومن656باباحسینیفاطمه3

-محمد علیقم72681343برهانیزهرا4

16رضاقم943965بهشتیمریم5

16امیرقم037142419475دهقانیکوثر6

16حسینقم1371-رفیعیسمیه7

 غاحمدقم037133777174سلمی زادهمحمد8

15محمدعلیقم146258صادقی نیکومجتبی9

17سیدتقیقم943661صحرائیسیده سعیده10

18عباسقم037115276373صفائی مهرفاطمه11

15علیقم037163480674عطاییریحانه12

17محمدهاشمشیراز250864علیائیحمیده13

15غالمعلیقم037033968169علیزاده کرمانیمنصوره14

17محمدرضاقم037221323580غفاری جاهدسارا15

16غالمرضاتهران001511416371ملکیزهرا16

:   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

(قم  )شعبه 

صفحه          لغایت                  دوره متوسط

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17جمشیدقم01379-209794-4نجفیمعصومه17

18محمدعلیقم1392566نوپوشمحبوبه18

15فرشیدقم037275129684نیرومندفرهود19

14سیدابوالقاسمقم153059هداییملکه سادات20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(قم  )شعبه 

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

17سید هادیبانه384023101975/10/06سمیعیسید کیانوش1

15سید هادیبانه384035304182/03/12سمیعیسید محمد2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(بانه  )شعبه 

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 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

16محمدبیجار3770005741368قربانپورحدیث1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(بیجار )شعبه 

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 بیجار            نام و نام خانوادگی مهدی 

 مهر و امضای سرپرست شعبه بیجار                          نام و 

نام خانوادگی رضا آوجیان

به نام خدا



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14علی اصغرسنندج372113678083/7/18عباسیآرین1

16محمودقروه558011986078/9/6مبارکیکیمیا2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

(دهگالن )شعبه 

: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 متوسط



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17سعیددیواندره3351362حبیبیشهین1

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(دیواندره )شعبه 

صفحه          لغایت                  دوره متوسط

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

      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

16مظفرسقز37504471521376گلکارمهران1

18احمدسقز37503409941373خادمیمحمد2

16محمدسقز16181361جامعیزهرا3

14محمدسقز1941360جامعیفاطمه4

18عثمانسقز37501416811369نجمیهاجر5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(سقز )شعبه 

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

15عزیزسنندج3311358الماسیفرشاد1

14حبیب الهکامیاران3831343بهرامیاردشیر2

14گل محمدسنندج4011353پورشادلیال3

15محمد سعیدسنندج17201362چارداولیگالویژ4

-محمد سنندج37212262161384خسرویروژان5

14ارسالنشاهرود6991354رادپورروشنک6

15محمدسنندج3401360رحیمیطوبی7

15حسنسنقر3240096561368سلطانیانپرستو8

15عبداهللسنندج37212649161385شاهیدنیا9

16عباسسنندج12841356عبدیآزاد10

14پرویزسنندج98731366غالمیاندلنیا11

-عبدالسالمسنندج37210783651382کریمیاسرا12

14حسنسنندج161358کریمیلیال13

16حسینمریوان38101207901369کریمییاسمن14

15عطاابهر61500856511375گیوه چیشیما15

14حسنسنندج24031362محمدیپروین16

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

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(سنندج )شعبه 

      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

16هیبتسمنان45602752211380ملک محمدیپریا17

17طالبسنندج37215165401389منصوریبهار 18

18خالدسنندج4001367نصرالهیشیالن19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(سنندج )شعبه 

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

18مرتضیقروه37904803981380رحمانیمریم1

18قربانعلیقروه4511362کاوهمصطفی2

16نوروزقروه7281360کریمیطیبه3

16اسماعیلقروه37902764991371مشیرپناهیکژال4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

به نام خدا

(قروه )شعبه 

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

17حسیننهاوند39505592011380/08/29ابوالفتحیمیکاییل1

16سید جمیلسنندج283641359/12/20امیدوارسید شهال4

17محمدمریوان22671350/06/01جوانرودیسروه2

14جمیلمریوان341348/05/01دبستانیماجد 3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(مریوان)شعبه 



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15حمیدکرمان77921367امیریبهاره1

14کاووسرابر1382افضلی ننیزمهناز2

-سید مهدیکرمان211348حسینیبتول3

15اصغررفسنجان11091356ذی حیات کرمانیمسلم4

18ماشااهللکرمان1601354رضامندمهران5

19ناصربافت 31200252241368سالجقهعبدالرضا6

-محمدرضاکرمان29814350431382صابریمهسا 7

16منصورکرمان15361364صرافیزیبا8

15منصورکرمان15351364صرافیزهرا9

14محمدکرمان29816532371384کامیابیآمنه10

14محمد رضاکرمان29813435801381کهنوجیعاطفه11

14سید محمدکرمان29816880061384موسوینغمه12

18محمد هاشمسیرجان40881365اسالمیعلی13

17محمودکرمان2501354حیدریلیال14

14محمد رضارفسنجان17811358داورانی اسماعیلییاسر15

19محمودرفسنجان25031361درکینیما16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(کرمان)شعبه 

       دوره متوسط

: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

صفحه          لغایت           

:جمع تعداد قبولی

      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

14یوسفرفسنجان30406517651385رفیعی راویزمحمد طاها17

14اصغررفسنجان30407357051384شمسیاحسان18

14محمدرفسنجان30403576541374عبداهلل پورسمانه19

-رمضانزرند30801521901372اسماعیل زادهاسما20

14حبیب اهللسیرجان30714426611361حبیبی زادهمهدی21

16خسروسیرجان30600871801369حیدری افشارفاطمه22

14علی اکبرزرند30800660061369زنداقدس23

14حسینسیرجان30601800591371زید آبادینجمه24

15سید عباسشهربابک71363سجادیسید مرتضی25

14حبیب اهللسیرجان31241360گلزاریسودابه26

14قبادداراب7561356غالمیحسین27

14رضاسیرجان30606215191381محمودآبادیمتینا28

-رضاسیرجان30607304901384محمودآبادیمهدیس29

15حمید رضازرند30803961621382بیکتاشیعلی30

14سید محمودزرند29812818601380حسینی نیاسید محمد امین31

-یداهللزرند1101352صادقی زادهمهری32

.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

(کرمان)شعبه 

صفحه             لغایت                       دوره متوسط

: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

16عباسزرند30800385921368میرزاییامیر33

14اسماعیلعنبرآباد6060209771382احمدی نیازیاسمین زهرا34

14سید ابوالفضلجیرفت30208181921386روشن مقدمآذین35

14حسینجیرفت30206394251382شهداد نژادفاطمه36

16شهریارجیرفت21363طاهریفاطمه37

15شهریارجیرفت3281357طاهری سرو تمینلیال38

14احمدبردسیر23351366امین زاده گوغریمحمد39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

: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

(کرمان)شعبه 

صفحه                 لغایت                          دوره متوسط



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17محمداسالم آباد33300598261368آزادنادیا1

17شمس اهللاسالم آباد33302977351374اسید کاربهاره2

16عباداهللاسالم آباد33304192371379امینیامیرحسین3

16محمودرضااسالم آباد33300468481368سرابیمحمد4

18اسداهللچرداول19201344هواسی کهرهحیدر5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

صفحه          لغایت                  دوره متوسط

.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

(اسالم آباد غرب )شعبه 

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16عبدالمجیدسوسنگرد198030646173/09/03ارفعپریسا 1

14حمیدرضاسنقر335037263583/11/16بشیریپوریا 2

15رحیمسنقر335032973181/03/27رضاییآذین 3

15بهزادسنقر335030379179/08/13سپاسیطاهره 4

16علی اوسطسنقر335022946875/08/17عمرانینسیم5

17سلیمانکرمانشاه335026798177/06/29واحدیثنا6

16جمشیدکرمانشاه324242792079/10/01ولی الهیسارا 7

15محب علیتهران6873788253/02/20هادییمعصومه8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(سنقر )شعبه 

       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

      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

14امین الهصحنه49602697151383چراغیآرش1

16غالمعلیصحنه17171365مرادیمیثم2

15محمد حسینصحنه4051349رجبی سمنگانینرگس3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(صحنه )شعبه 

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 

رضا حاتمی: اسالمی            نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و نام 

مراد زندی پیام: خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16اسماعیلقصرشیرین337953500151/1/1داوندمحمدرضا1

17عبدالهثالث باباجانی595975605660/6/5رضائیقادر2

17بندراسالم آباد334027746152/3/1عسگریظفر3

15نوراهلل کرمانشاه83/10/8ملک زادهمهدی رضا4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(قصرشیرین )شعبه 

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

به نام خدا



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15کامرانتهران1103268141381بیاتحنانه 1

15اسفندیارکنگاور33003165291384توسلیآرش 2

16کیومرثکنگاور33002740521381خزاییسحر3

17عباسکنگاور33001145001371رشیدیمهتاب 4

15علی اشرفکنگاور1382سیناتینا 5

15حسن رضاکنگاور33002749581381عسگریصبا6

16درویشعلیاسداباد40118783241364عمادی حیدریجمیله7

15علی رضاورامین4108387801381متینغزل8

19نوروزهمدان38718602631345محمدی فرمحمد تقی 9

15پرویزکنگاور33002569411380نجفیمینا10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(کنگاور )شعبه 

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

16علیاسالآباد166681357ارفعیبهرام1

15کیومرثکرمانشاه32417361721375امیریامیرمحمد2

16یدالهکرمانشاه14801358باون پورحامد3

17سیاوشکرمانشاه1379ملیباقریحسین رضا4

15محمدهادیکرمانشاه32434901661380توانامحمدجواد5

18مراداسالمآباد5661357جانجانیخلیل 6

15سیدصحبت الهکرمانشاه1382ملیحسینیسیدساسان7

16علی آقاکرمانشاه378951357رضاییحمیدرضا8

16عبدالهکرمانشاه1381ملیسویلماویعلی 9

17کسعلیکرمانشاه106281366شیخیانجلیل 10

18صفرکرمانشاه6441364عظیمی آذرسعید11

15سیدصادقکرمانشاه1382ملیفاطمیسیدفرزان12

15رضاکرمانشاه1386ملیکاکاییمحمدعرشیا13

16عزیزسرپل ذهاب4381357مرادیمهرداد14

20احمدکرمانشاه32409330811371میرانیعلی 15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(کرمانشاه )شعبه 

صفحه          لغایت            (آقایان  )       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

نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملینام خانوادگی، به نام

15عبدالعلی کرمانشاه 32422015091378آریا منش لعیا 1

14سلیم کرمانشاه 1385ملی آریان شینا 2

17علی حسن کرمانشاه 191151360پاک نیت الهام 3

14غالمرضا کرمانشاه 1379ملی پیروی ماه منظر 4

17محمد رضا کرمانشاه 114961367پیر فالح نسرین 5

16احد کرمانشاه 1381ملی جلیلیان مبینا 6

14علیرضا کرمانشاه 1384ملی خزاییسحر 7

17نصرت اله اسالم آباد 111363رستمیان بهاره 8

15مهدی کرمانشاه 32411106211372رشیدی حسنا 9

16سعید کرمانشاه 32409939711372رفیعی زاده مریم 10

18ملک مراد کرمانشاه 150721357رفیعی زاده شکوفه 11

16علی اکبر کرمانشاه 72461366سلطانی مهیا 12

18برزوکرمانشاه 10951362سجادی مجد ثریا 13

17برزوکرمانشاه 13501355شاپسند فاطمه 14

17جهانگیر کرمانشاه 32408478251371شفیعی نازنین 15

16جهانبخش اسالم آباد 33304397931379صالحی پانیذ 16

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(کرمانشاه )شعبه 

صفحه          لغایت           (خانمها )       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

به نام خدا



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16پرویز کرمانشاه 32406506651370صفدری روناک 17

14سید جواد کرمانشاه 3571358فاطمی اکرم 18

15علی کرمانشاه 1383ملی قاضیان حوریه 19

18رضا اسالم آباد 1351363قاسمی سحر 20

14خان محمداسالم آباد 86281346گاوسواری گوهر تاج 21

15منصورکرمانشاه 324155128081374محمدیفاطمه 22

16علی صفرکرمانشاه 5401محمدیسارا23

16علی نقیهرسین6121364مظفری مجدسمیرا24

14ابراهیمکرمانشاه 32409201311371نورابیعاطفه25

26

27

28

29

30

31

32

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(کرمانشاه )شعبه 

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

16ابوالقاسمبروجن201356علیخانیاحمد 17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(جزیره کیش  )شعبه 

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

16غالمحسیندهدشت42509494941363انصاریزینب 1

16یارمحمد1ح 60095379831353بخشنده نیاشیروان2

17حسینعلی ک3ح 42510480831351دستارانمحمود3

16عبدلح م ک42405178691379مجلسیعلی 4

16خسروک5ح60000158791371نریمانزهرا5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(دهدشت )شعبه 

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

به نام خدا



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16فریبرزگچساران31374-426020374خداوردینگار1

18قبادگچساران51358ساالریمجید2

16جان محمدگچساران1201367گشتاسبقاسم3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(گچساران )شعبه 

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

18ضریربویراحمد21821364حیدری معصومه 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(یاسوج )شعبه 

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

17رمضانعلیگرگان52781365اباذریصدیقه1

20علی اکبرگنبد12891363اردنجیمحمد2

17محمدگنبد25501365اجعلیمرضیه3

17سلیمانگنبد20209541761381آقچه لیسایرا4

18ابوطالبگرگان21111080301383ایزدمهال5

19سیدباقرکردکوی1378بنی هاشمیسیدمحمدجواد6

18جوادگرگان21116121351372پورقاسمنگار7

16محمدگرگان21106291931374تمنانلوخاطره8

17جوادمشهد927998981385ثقیمیفرزانه9

20عباسعلیرامیان48700014461368حاجی لریمریم 10

19علیکردکوی22401884721374رائیجی یانسریمحدثه11

19علیگنبد20203045701370شاهسواریپردیس12

17مجتبیعلی آباد22603623111383شکیمبینا 13

17حسینرشت25814284731381شیخ نژادملیکا14

18حسنگنبد62400070051370صابریزینب 15

20سیدعلیکردکوی22400973961370صالح عقیلیطاهره سادات16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(گرگان )شعبه 

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

20خسرومروه36001366صالح فروزندهشیما17

17وحیدکردکوی22402986931382صحافیامیرمهدی18

20حسنکردکوی701353صیاد نامنی...ذبیح ا19

16حبیبگرگان4161349فرزانهرقیه 20

16حسنگرگان10181354کریمیعطیه 21

17حاجی محمدگنبد20208014501378کسرقهمحمدامین22

17قادرکالله48604127371383کوهکنفاطمه23

19یدالهآزادشهر72741361گیلکیمهدی24

19مجتبیگرگان32951357مارزلومحمدرضا25

18مجتبیگنبد20205225351373محمدی نیامهدی26

18مجیدگرگان21109841041381مصباحمعید27

18ایوبکردکوی22402765681379مصدقامیرمحمد28

19غالمرضاگنبد20200320071368مالئیمهسا29

19مهدیکردکوی129531355نساج ترشیزیخدیجه30

18محسنگنبد2020927837نجاتیعلیرضا31

18عیرضاکردکوی301363یزدیمهدی32

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(گرگان )شعبه 

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

به نام خدا



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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(آستارا )شعبه 

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 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

16اسدالهاستانه اشرفیه27300284471368پوراحمدازاده1

15عباساستانه اشرفیه27301617321371حجت انصاریراحله2

15شهراماستانه اشرفیه27302234011377دلیرییاسمن 3

15رضااستانه اشرفیه27302437981378رستگارزهرا4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(آستانه اشرفیه )شعبه 

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

16احمدرشت25805913971372احمدزادهفاطمه اسادات1

15منوچهررشت25958405251367پاکدلمریم 2

14رضاچالوس48301211911376راکعیمریم 3

14رسولاملش63000296031372رسولیالهه4

15صادقرشت25817391691384رضاپورفاطمه 5

16احمدرودسر26802282271374صفرینسرین6

16عباسرشت25809927661376طاهریمرتضی 7

15فرح نوشرشت5221355غالمیفرشته 8

15احمدتهران36061356فروحیبهاره 9

15اباذرخرم دره137821357فیروزیحسین 10

16غالمصومعه سرا26700037451368قاطعیمریم 11

15تهران71601354مرتاض خونازی12

18بهزادرشت25805627101372میربلوکبتول13

16بهرام1381نجفیمهدیه 14

16حمزهرشت25805262931371نوروزیریحانه 15

14علی اصغر81611364یزدانیمتین16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(رشت )شعبه 

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

16اکبردوحه قطر47104867861374قلیزادهرضا17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(رشت )شعبه 

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

به نام خدا



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16ایرجتا لش26314801711351بخشیسید ابراهیم1

16ولی الهماسال51601475511383پورحنیفهامیر مهدی2

16ولی الهرضوانشهر57001700611385پورحنیفهمهشید3

15علی اصغررضوانشهر57001514481383ستودهامیرحسام4

16فریدونرضوانشهر57001378361382ستودههانیتا 5

15کیوانرضوانشهر57001679721385همتییلدا6

16بهنامرضوانشهر57001317221381همتییادگار 7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(رضوانشهر )شعبه 

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

15جوادرودبار26598742711365پارساسهیال1

15پرویززنجان42848366921361حسین زادهمریم2

15قرهرودبار26598770091365شکرالهیحلیمه3

16فرامرزتالش26203043851373مرجانینیلوفر 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

(رودبار )شعبه 

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



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16غالمعلیرودسر26912977311360حسن نژادنرگس1

16حسین26803485671380شعبانیمانی2

16محمدرودسر2680387741385خرمیزهرا3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(رودسر )شعبه 

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

16رحیمصومعه سرا26701849601373داناحسن1

14محمدصومعه سرا26703970851384رحیمیمبینا2

16سعیدصومعه سراسعادت زادهسبحان3

14فرهادرشت25818527711386طالبیانآوا4

14فرهادرشت25816780891384طالبیانآوید5

16حمزهصومعه سرا26703241771380محسنیمبین6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(صومعه سرا )شعبه 

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

14ابراهیمفومن88781348بزرگی راد  سوسن1

14علینقیفومن26603225461382خوشحالعلی 2

15علیفومن8711364دورانگرفتانه 3

4

5

6

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

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و نام 

خانوادگی

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(فومن  )شعبه 

صفحه          لغایت                  دوره متوسط

:جمع تعداد قبولی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15حسینالهیجان27102271771374بابایی نژادهانیه 1

14شعبانعلالهیجان27101887591372حاجی پورروح اهلل2

14بیژنالهیجان27104807191385بلدافشانیایلیا3

14سیدسلیمانالهیجان27103980111381سعادت میرقدیمسید سروش 4

14قاسمتهران1350شاهوردیشهره5

15محمدتهران1501094821381یحیی پورذکیه6

15ساالرالهیجان27103992701381گل محمدیزهرا7

16محمودآستانه27300726591370گلشاهیکیوان8

14ناصرالهیجان1382صمدی صوفیماهان9

10

11

12

13

14

15

16

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(الهیجان )شعبه 



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15ساالرتالش51699403611365حسن نژادمحمد1

16فردینماسال51601382011382مروت دوستمحسن2

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

(ماسال )شعبه 

صفحه          لغایت                  دوره متوسط



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15غالمحسناندیمشک95191375-ملک محمدیرحیمه1

17نصرالهاراک36491379-جودکیراضیه2

17علیرضاازنا271356حبیبینسرین3

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

       دوره متوسط

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(ازنا  )شعبه 

صفحه          لغایت           



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15حجت الهالیگودرز41701535611362سمیعیالهام 1

15احمدالیگودرز41604726051375مهدویمرضیه2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(الیگودرز )شعبه 

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

14محمد حسنبروجرد41210377311385اسکندرزادهنسیم 1

17محمد حسنبروجرد41208575911381اسکندرزادهنگار 2

15غالمحسنبروجرد1461354امیدعلیمحمد 3

16غالمعباسبروجرد123161366امینیاحسان 4

16محمد حسنبروجرد41205853281376پیریاییفائزه 5

15محمدبروجرد41210611841385ترکاشوندامیرمحمد 6

16حبیب الهمالیر2621351ترکاشوندزهرا 7

15مهدی بروجرد412100854451384حجتی هلیا 8

15خلف آبادان28321343حمودی فرزانه 9

14همایون بروجرد48231365دل بخشسمیرا10

16علی اصغربروجرد18681362شاهسوارمینا 11

15صیدجعفربروجرد18871364شعبان مهدی12

15عزیز بروجرد41207767191379شمسیان فردفاطمه 13

16منصور بروجرد41205076531374صارمی محمداحسان 14

17محمدرضابروجرد1331358صباغیمحمد15

16محمدرضابروجرد9301360عابدینیامیر 16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری
(بروجرد )شعبه 

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

15حسینبروجرد41200543301368عسلی یگانه ندا 17

16جاویداشترینان557000432921374عالیی روزبهانی پرستو 18

17محمدبروجرد954411334عمادی معصومه 19

15غالمبروجرد21361کاظمی رضا 20

15محمدبروجرد41205008451374کوشکی احمد 21

19محمدابراهیمبروجرد41201020251369گیوکی مبین 22

16عزت الهبروجرد4211358لطفیمهدی 23

17آیت الهکرمانشاه6981362معظمی گودرزیمریم 24

16سیدعباسبروجرد41203859911372موسوی سید یزدان 25

16حسینبروجرد41205815511376موالنا فاطمه 26

17ناصربروجرد41204733511373نیک ضمیرپگاه 27

28

29

30

31

32

.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

(بروجرد )شعبه 

صفحه             لغایت                       دوره متوسط

: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

17شمس الهخرم اباد406098571676یگانه مرادیمریم1

17رضاخرم اباد406119834379پیامنیامیر2

19حسین رضاالشتر41897172162حسین پورپویا3

17فخرالدینخرم اباد406157690984خادمیمحمدمهدی4

18صیداحمدخرم اباد407240934463راستیناعظم5

17مرتضینوراباد42006590869رجبیسکینه6

16قاسمخرم اباد352065سپهوندالهام7

17محمدعلیخرم اباد187664شریعتسحر8

19الزمخرم اباد613989711460صارمیسمانه9

18مجیدخرم اباد406119300779عالی پورپردیس10

18احمدخرم اباد417205973255گودرزیحمیرا11

19هوشنگخرم اباد40739313753گیوکیلیال12

18شیرمحمدخرم اباد406083159157مردانیژاله 13

18محمدقاسمخرم اباد406081429674ولی زادهیاسین14

16ناظمخرم اباد418962243555یقینیاحسان15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(خرم آباد )شعبه 

        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

      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

15حشمت الهدورود25391370-لشنیابراهیم17

18

19

20

21

22

23

24

25

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            نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای سرپرست شعبه                          نام و نام 

خانوادگی

صفحه             لغایت                       دوره متوسط

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(دورود )شعبه 



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17مراددلفان42097129911362حیدریفرزانه1

16محمدولیدلفان42000983341369شهریاریطاهره2

16احمددلفان42006389671383غالمیرضا 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(نورآباد لرستان )شعبه 

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

14جبرئیلآمل41365-308017-214زارعیمعصومه1

18هوشنگبابل01366-478668-206شوبیسحر2

15/5تیموربهشهر1349شالی کارانافسانه3

15/5غالمرضاآمل11379-066822-213عموییامیرحسین4

15کوهیارآمل11375-048736-213صالحیآویشن5

15/5نصراهللآمل71352-198642-214تقی پورصغری6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(آمل )شعبه 

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

به نام خدا



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14غالمحسینبابل61386-147577-205اسراریحورناز 1

14محمدابراهیمساری 21385-129565-208بخشندهسارا2

14محمود بابل81385-142801-205تقی نیاءشمیم3

16امرالهجویبار01370-000414-582ضیائی شیوا 4

15سیدحشمتبابل71370-031237-205داودی سیده کتایون 5

14محمدبابل1362551384-205داودی تینا 6

15علی اکبربابل33201365قلی نیاداودیملیحه 7

14مهدی بابل14821354مرغزاری نسرین 8

15سید احمد بابلسر21369-003835-498موسوی نژاد سید میثم9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(بابل )شعبه 

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

17جمالبهشهر21380-039484-217حسینیابوالفضل1

15یعقوببهشهر61372-022519-217محمود زادهمطهره2

15خسروگلوگاه71371-001961-579محمود جانلوحنانه 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(بهشهر )شعبه 

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

نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملینام خانوادگی، به نام

16سلیماننوشهر2571359حاجی نوریزهرا 1

18ارسطوچالوس7241355فیروزیحمیده2

15علیچالوس62331383-شمسامیرحسین3

16سیدخلیلچالوس66341351سنجابیمیرداود4

16مصطفیساری14891359رحیمیاعظم5

15رحمت الهنوشهر43261384-میرج فیروزیفاطمه زهرا6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

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

:   لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(چالوس  )شعبه 

صفحه          لغایت                  دوره متوسط

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14پیمانتهران1383پویانپانته آ1

14ابوطالبتنکابن1383سمائیسید سپهر2

15هادیتنکابن11375-027530-221صفر نژادزهرا3

15احمدتنکابن1383مرادی پورملیکا4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(تنکابن )شعبه 

      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

      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

14داودبهشهر21817548291367اسدیآتنا 1

14کریمقزوین431019179611383بابائیمحمدحسین2

-سعیدرامسر22701940041385پوررستمیسارا3

-رجبعلیالهیجان471353شنگل نیاناهید4

14عباسساوه61894768211349صادقیفرامرز5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(رامسر )شعبه 

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

به نام خدا



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14محمودرامسر232063/03/03پوررستمیمعضومه1

14محسنشاهرود79957/06/19خادمینرجس 2

15رضاساری481/08/03-107760-208رحیمی رسکتیمهدیه 3

15سیدمحمدتهران183/08/29-126315-044سخاییزهراسادات4

14موسیساری1382عابدینیمهدیه 5

14منوچهر80/20/02زارعی تلوکیفاطمه6

14سیدعمادقائمشهر84/02/02عمادیآییناز7

15سید باقرساری30060/01/31قاسمیسیده زینب8

14بهزادساری83/11/08کت رحمانیسارا9

14علی اکبر85/06/11محمدنژادعلیرضا10

14کامرانیزدانپناهپریا11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(ساری)شعبه 

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

14سلمانسوادکوه187/05/17-016373-225موحدی رادسجاد1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(سوادکوه )شعبه 

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

14علیمحمدقائم شهر21507027381382الیاسییگانه1

16جعفرقائم شهر21506020401379داداشیمصطفی 2

-پیمانسوادکوه22501534261385زمانیاننگار3

14خدابخشقائم شهر41347صادقیام البنین 4

15جعفرقائم شهر97831367صفر زادهسحر5

14کاظمبابل20510898511380عبدالعلی پورزهرا6

-سیدمهدیقائم شهر21507258431382موسویسیدرضا7

15فریبرزقائم شهر21507049611382نصیریبیتا8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(قائمشهر )شعبه 

      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

      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

15عباسکرمانشاه131351پیریپروین1

15علی اصغرنوشهر11368-000634-219صادقیانرقیه2

15محمدنوشهر71372-001469-627مراد پورمیالد3

15نور علیکالردشت91380-005732-627مقصودیزینب4

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

(کالردشت )شعبه 

صفحه          لغایت                  دوره متوسط



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15احمدآمل133261367حبشیبهروز1

-...امراآمل7131364حسنیزهرا2

14داریوشبابل21310433171386خزایی زادهمحمدقائم3

15...نعمت امحموداباد50001252581376داداشیکوثر4

14...حجت اآمل21310239111385زاهدیپارسا5

14حسنمحموداباد50001757861380عباسیامیررضا6

15علی بهبهان18505841761385مژدهپارسا7

14رضاساری20812637691384نوروزیمهدی8

14حسینآمل21308953521383یحیی پورحسین9

14حمیدرضاآمل21302981411371قره محمدیجواد10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(محمودآباد )شعبه 

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

15زین العابدینبهشهر499992804931367باباییکلثوم 1

14نظرنکا49902457511383خوشیساجده 2

17علینکا49995692721356درستکارهما 3

15اسماعیلتهران600955811357مالئی رئیسیجواد4

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

(نکا  )شعبه 

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



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

18علی اصغرنور222017627483/1/6اسالمیمریم1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(نور  )شعبه 

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

14محسنساری272/05/23-045276-208جاللوندمرتضی1

15محمد قلیکرمانشاه468/01/10-000139-335مرادیمژگان2

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

(نوشهر  )شعبه 

صفحه          لغایت                  دوره متوسط



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17نقیآشتیان05199625831364آشتیانیریحانه1

18حسناراک3991354ابوالمعصومیمهدی2

14فریدوناراک06103385871381احمدیهستی 3

18غالمرضاساوه59032061075اشجاریعاطفه4

14...امین اخمین553332741384اصغریسارا5

15حسینشازند06103188961380اقبالیفاطمه6

15حسنساوه59067878785اکبرییگانه7

17حسین علیاراک57188736411361ایزدیانیوسف8

17عباساراک05323423211357بادآورابوالفضل9

14محمودمحالت56006225774باقرینرگس10

17عباسساوه59045610579بخشیزهرا11

16محمدعلیتهران00163465561372بخشینسرین 12

15مصطفیاراک05205055221371بغدادیفاطمه13

16اکبرساوه59048901180بناییسعید14

14حسنخمین24031353جعفریمعصومه15

14ابوالقاسمدلیجان1383جاللیامیرمهدی16

.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 متوسط

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(مرکزی )شعبه 



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17مرتضیساوه1865جوانمهدی17

17قاسماراک05214442921381جیریاییمبین18

14علیآشتیان51996939167چگنیانسیه19

16حسین اراک05214420521381حاجیانبهارا20

16اصغرساوه59035950976حسنیمریم21

-عین الهشازند06102904111378حق وردیمریم22

14بهرنگاراک052164245084خانبلوکیکیمیا23

15...اسداخمین5503012321381خلیلیمهشید24

14موسیشیراز22846269981386دستارنگار25

18محمدعلیاراک05206938091373دلشادیفاطمه26

16محمدتقیاراک05323395411357رحمانیملیحه27

15علی اصغراراک052129447979رمضانیالهام28

16علی اصغرتهران17991355زمانیشهرام29

16سیدرضااراک1381سجادیسیدحسام30

17رضامحالت5601057891382سرلکعسل31

14اکبرشازند06103080761379سعدیمریم32

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(مرکزی )شعبه 

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

14علیساوه59068697685سهرابیمائده33

14محمدنبیخمین5503294631383شریفیساجده 34

14عزت الهاراک05334888691363شریفیسمیه35

16منصوراراک052142251581شیرازیمهدی36

17قاسماراک05203717041370صالحیالهه37

16مرتضیخمین5589910171356طاهریمژگان 38

14داودخمین55003028671382طهماسبیالهام39

16غالمرضاخمین5502988351381عبداللهیامیرحسین40

15رحمانشازند06103326941381عبدیعارفه41

14علیالیگودرز41608085731385عبدیمائده42

16اسدالهساوه59019673171عزتیانفاطمه43

14حمیدرضاشازند06103641971383عزیزیمائده 44

15محمدرضااراک05200040861368عسکریفتانه45

17عباسساوه59028965974علیخانیفروزان46

17عباستهران1645177572علیخانیفاطمه47

17حسنساوه59049558580علی میرزاییمحمد48

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(مرکزی )شعبه 

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

18احمداراک05214215431381عنایت فرامیر49

17فرزند علیساوه105751غیورابوالقاسم50

14محمدآشتیان51004412380فراهانیفاطمه51

17ناصراراک05207871711373فرخیمژگان52

18جعفرساوه1162قربانی نیاحمیده53

15بهمناراک05214320911381قربانینیما54

16محمدکاظماراک05325840231363قربانیملیحه55

16یعقوب علیاراک05351173611365قشالقی گازرانیفرهاد56

16محسنخمین5502554351379کریمیعلی57

15حسنخمین5503427371384کریمیامیرمهدی58

16حبیباراک116651367کاشانی نژادمحمدرضا59

15یوتغچینگ های- چین95گائوزی60

14حمیدآشتیان51004189279محبیزهرا61

16مهدیخمین5502933451381محمدینگار62

17حجت الهسربند28951355محمودیعلی63

15سعیداراک05214016821381مرادیعلیرضا64

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(مرکزی )شعبه 



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14محمدرضاتفرش58008932085میرحسینیزهراسادات65

16اسالمتهران15088863584نوروزیامیر66

18کاظماراک78981366وثوقیمریم67

17خسرواراک05329665701357ولی زادهلیال68

14فرهاداراک05209092591375یاریشهرزاد69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

.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

(مرکزی )شعبه 

صفحه                 لغایت                          دوره متوسط

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

15مهدیبندرعباس145021365دارمی زادهمرضیه 65

15الرستان24401355زاهدیبهزاد66

14علی اکبرالرستان6321346زرگرنیامجید67

16محمدبندرعباس1011359سلیمی پورمهدی68

15علی بندرعباس46441365شاکریهاشم69

14حسنبندرعباس1384شاهدادیهانیه70

17محمداصفهان69471363صادقیزینب71

16محمدتهران47421356صالح صابرعبدالرضا72

15حسنعلیکویت11951366کرمیپگاه 73

15عبدالعلیبندرعباس11851364گرجی زادهصادق74

15الرستان3421363گراشیعبدالرسول75

15خدامرادبافت9451360یزدانیاحمد76

77

78

79

80

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(بندرعباس )شعبه 

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

14عبدالرحمنبستک6901356محققیراضیه65

14ناصرالدینبستک711361امیناءفاطمه66

14محمدبستک42071381-گرگیانالهام67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(بستک )شعبه 

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

به نام خدا



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14محمدبندرلنگه10051365فیروزیسامیه 65

-حسینشیراز12178حقیقیخورشیدزادهشیرین66

14اسماعیلبندرعباس93731366خادمیعصمت67

14اسماعیلبندرلنگه29251374-برزگرفرحناز68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(بندر لنگه )شعبه 

صفحه                 لغایت                          دوره متوسط

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

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

:   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



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

17صالحاسدآباد1366سمیعیپریسا1

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

صفحه                 لغایت                          دوره متوسط

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(اسدآباد  )شعبه 

به نام خدا



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

18احمدنهاوند395500360241368آذرپیوندمحمد 1

16جوادبهار5091364حبیبی ابدپیمان 2

16کمندعلیبهار40400637751368مرادیانفاطمه3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(بهار )شعبه 

    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

      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

16محمداسماعیلتویسرکان1358بیاتینسرین1

14محمد علیتویسرکان1367ترکاشوندرضوان2

16محسنتویسرکان1365دالوریزینب3

16نورخداتویسرکان1361سلیمانیسعید4

15حسینتویسرکان39702784221380مالمیرمریم5

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

(تویسرکان )شعبه 

صفحه          لغایت                  دوره متوسط



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16نباتعلیکبودراهنگ1358مجیدیمهدی1

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

(کبودرآهنگ )شعبه 

           1     لغایت1صفحه           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

17علیرضامالیر39200977261368آبخومریم1

18حمیدمالیر39208230281379احمدیمحمد2

17سید نصرتمالیر39204890041373حسینیمریم السادات3

15حسنتهران150174431381ساریخانیپدرام4

15مسلممالیر39211938341387مرادیامیر محمد5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(مالیر )شعبه 

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

17علی محمدنهاوند1359زمانیپریسا1

16منصورنهاوند1366صالحآیدا2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

        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

      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

(نهاوند  )شعبه 



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14علیهمدان38613584411381آرمندعارفه1

18امیرعلیهمدان38741413301364امیدی فرمعصومه2

16جهانگیرهمدان1356بدریشراره3

15سیدرستمکرمانشاه64100214531373جلیلیانسحر 4

15سلیماناسداباد411311331371چراغیشیرین5

14نصرت الههمدان1363حجتیمتین6

14کیومرثکرمانشاه32410031751372خانی علی اکبریشبنم7

17علی اکبرهمدان1358خضریانفاطمه8

14حیدرهمدان1347خوش روشعباس9

14مجیدهمدان38612514931380دیزچیانزهرا10

14جوادهمدان38605558711372ذوالفقاری فردالهه11

15جوادهمدان1365ذوالفقاری فردفاطمه12

16علیایذه1830352211373شاولی کوه شوریکوثر13

15خیرالههمدان38615106851383شکریمحمدمهدی14

16جهانبخشهمدان1363شمخانیزهرا15

17مهدیهمدان38614023191382صنایعی افخمستاره16

.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

(همدان  )شعبه 

        2      لغایت   1صفحه           دوره متوسط

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

:   لطفاً توجه فرمائید



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16همدان1366عطارمینا17

15جوادهمدان1364فخاریانلعیا18

15سیدکاظمهمدان38612031701379قربانیمطهره سادات19

14مسعودهمدان38616383121384کاظمیهفاطمه20

15محمدمالیر39209102211381کشاورزدیبا21

17مهرعلیهمدان1352محمدیمحمدرضا22

14عین الههمدان38603631891370مرادیمرضیه23

16محمدرضاهمدان1358نیکوفرمریم24

16ابراهیمهمدان38613414251381واالئیامیرحسین25

26

27

28

29

30

31

32

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(همدان  )شعبه 

          2        لغایت       2صفحه           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

14علیرضامهریز44601489351382ابوییفایزه1

15عباسمهریز44601431511381ابویی مهریزیالهام2

15عبدالحسینمهریز44601318971380احمدیانمحدثه3

15علییزد233997821379بیدکیزینب4

14محسنمهریز44601456931382جعفر پورامید5

17علیمهریز44697363411363حایری مهریزیزهره 6

14احمدیزد44210568551381زارع محمد مهدی7

16عباسعلیمهریز44601488461382زارع بیدکیعلی8

17حسینمهریز44601402091381زارع خورمیزیپریسا9

17بمانعلیمهریز44600896451374زارعزاده  مهریزیزهرا10

16علیمهریز44699472531366صمیمی فرآسیه11

14محمدمهریز4460151441383قدکیامیر حسین12

-محمودمهریز44601354181380کمالیالهه13

14عباسعلیمهریز442213100501383مهرپویاریحانه14

15

16

فاطمه زارع زادهنرجس دهقانیزاده

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(مهریز )شعبه 

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  مهریز                     نام و نام 

خانوادگی

به نام خدا



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

16علیابرکوه213966/2/5ش ش خیراندیشمحمد جواد1

15سید عبدالمجیدابرکوه503003558372/2/4عظیمیفاطمه السادات 2

15محمد رضاابرکوه503000517169/1/16غالمزادهزهرا3

14رسولابرکوه503010457781/12/16فالحمهدیه4

14سید حسنابرکوه503008786979/6/7هدایتسید شهاب الدین5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(ابرکوه )شعبه 

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 سید محمد هدایتی

 مهر و امضای سرپرست شعبه   ابرکوه  نام و نام خانوادگی مینا حیدری

به نام خدا



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

-غالم رضامیبد44802211411386ابوالحسنیریحانه1

-میبد44802021611384باباحسینیفاطمه2

15علیرضامیبد44801970521384بامدادیفاطمه3

14نصراهللمیبد8821363زهراییفاطمه4

16میبد44208018081377رضازادهابوالفضل5

14میبد44801790381383سلیمانیفاطمه6

14میبد44801858871383شاه محمدینیره7

16ابادان18105602841379شاهینابتسام8

14پرویزمیبد44801894321383شیخیحمید9

14میبد4480196271384کریم بیکیریحانه10

14میبد4480164391381کالنتریکیمیا11

16ایزدمیبد44801795501383نیکونژادفاطمه12

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

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(میبد  )شعبه 

         1      لغایت  1صفحه           دوره متوسط

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی

      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

16محمد جوادیزد44209905621380امینیفرزاد1

14حسینیزد44211089111381حکیمی مزرعه نوفاطمه 2

15مهدییزد44209357581379حمیدیان مهدیه 3

-علیمشهد9242575551376خلیلیکیمیا 4

-مهدییزد44213643711384خبیریحامد 5

14رضامهریز442008991213741دهقانی زاده فاطمه 6

18قاسمیزد44500850941376سپهرعلی اصغر 7

18سید عباس یزد32731364سیده طزرجانی فاطمه السادات 8

17عباسیزد 4421223121365عزیزی قدبه علی  9

14محمدحسن یزد4421044311380کرمی مطهره 10

16مرتضییزد4421911971381میرجلیلیفاطمه 11

14ابوالفضل تهران 1506399611383میرزائیشایان 12

14عباسیزد44210072011380ناصر ترک امیر علی 13

18حسن یزد 22201363یاری حمید 14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(یزد  )شعبه 

        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

      مهر و امضای نماینده اداره فرهنگ و ارشاد 

محمد :اسالمی یزد           نام و نام خانوادگی

مهدی راضی

 مهر و امضای سرپرست شعبه یزد            نام و نام 

زهرا حکمی: خانوادگی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

14محمداردکان444017721284آقاییاحمد1

16محمداردکان444009637976حسینیعلی2

14حسیناردکان444018181384حیدریمهتاب3

14روح اهللاردکان444017264484روشانعلی4

14حسناردکان55شاکرطاهره5

14علیاردکان444017128183صحراییراضیه6

14رضااردکان444014583381طباطباییزهره السادات7

17جواداردکان444012461579فروغیمرجان8

15حسیناردکان444017783284کالنتریپریسا9

10

11

12

13

14

15

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

به نام خدا

:   لطفاً توجه فرمائید

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(اردکان  )شعبه 

صفحه          لغایت                  دوره متوسط

:جمع تعداد مردودی:جمع تعداد قبولی



ف
دی

ر

نام
نام خانوادگی، به 

ترتیب الفبا
نمره نام پدرمحل صدورتاریخ تولدکد ملی

19حبیبآباده611328خضرائیبزرگ1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

به نام خدا

فهرست شرکت کنندگان آزمون سراسری

(آلمان  )شعبه 

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


